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Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban
kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a
fiatal íronemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.
Folyóiratunk . hézagpótló voltának tudatában, kérjük
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további
odaadó szíves támogatását.
Az Urániá-1 az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8 kor.,
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal,
Budapest, V., Hold-u. 16.) küldendő. Előfizetést egy
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.
Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s
mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/0-os
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.
Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket
élvezi:
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gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.
A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t.
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár
Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni
szíveskedjenek.
Az Uránia-egyesület elnöksége.
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Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

Culturálís érdekeink a Keleten.
A magyar faj az egyetlen, mely kétségtelen
keleti származása mellett teljesen felvette a nyu
gati culturát, a nélkül hogy ezzel eredeti, ősi
tulajdonságait levetette vagy megmásította volna.
Az igaz, hogy finn testvéreink átmentek ugyan
ezen a processuson, de tekintve, hogy számra
nézve kevesen vannak és hogy országuk föld
rajzi fekvése megfosztja őket attól a lehetőség
től, hogy más fajokra hassanak, arról nem is
szólva, hogy az orosz colossussal maguknak is
élet-halálharczot kell vívniok — semmi szere
pük sem lehet a nyugati culturának Kelet felé
való közvetítésében. A bolgár nép vagy legalább
a bolgár hódítók eredete azonos a miénkkel,
de ősi, turáni nyelvüket és sajátságaikat már
rég levetették és most teljesen szláv fajnak tartják
magukat. A negyedik, keleti eredetű európai nép
a török, sohasem tudta befogadni a nyugati cul
turát, már vallása is a Keletre utalta és szerepe
úgyis megszűnt Európában, a hol csak most
vívott hajdani nagysága romjainak megmenté
séért elkeseredett küzdelmet. így mi vagyunk
az egyedüliek, a kik mintegy hídul szolgálha
tunk Európa és Ázsia, Nyugat és Kelet között.
Már földrajzi fekvésünk is e szerepre utal
bennünket és mint a középkorban Magyarország
volt a kapocs Nyugat és Kelet között, itt haladt
a világkereskedelem útja és akár a keresztes
hadaknak, akár a Kelet felé igyekvő karavánok
nak Magyarországon kellett áthaladniok. Később
ugyan a világkereskedelem útjainak eltolódása,
de még inkább szerencsétlen politikai állapotunk,
a folytonos háború, mely hazánkban dúlt, a török
hódoltság, megfosztottak bennünket kiváltságos
helyzetünk előnyeitől és Magyarország sokáig
mint valami a világ szélén fekvő exotikus ország
szerepelt a nyugati emberek tudatában, a hová
való utazás épp oly veszedelmes és körűimé
nyes volt, mint Polynesiába vagy Kamcsatkába.
Csak most, hogy a technika haladása következ
tében a tengeri utak jelentősége alább szállt és a
vasút közelebb vitte az egyes országokat egymás
hoz, hogy az expressvonat, a táviró, a távbeszélő
áthidalja a távolságokat és főleg, hogy hazánk
visszanyerte politikai egyéniségét, hogy gazda
sági és culturálís szempontból is számot kezd ját
szani, kezdjük ismét élvezni földrajzi helyzetünk

előnyeit, mely összekötő kapocsként állít be ben
nünket Kelet és Nyugat, Európa és Ázsia közé.
A közel múlt eseményei, a napjainkban lefolyt
világtörténelmi változások kézzelfoghatóan bebi
zonyítják e tétel helyességét. Csak most láttuk,
mit jelent hazánk földrajzi fekvése, mikor az
egész világ ide tekintett, mikor innen indultak
ki a szálak a távoli Kelet felé és ide tértek
vissza, mikor az egyetlen út Kelet felé Magyarországon át vezetett és Budapest a világ egyik
legjelentékenyebb forgalmú helyévé változik, me
lyet úgy a nyugati ember, ha Kelet felé megy,
mint a keleti ember, ha Nyugatnak tart, felkeres.
Mi sem természetesebb, hogy e kedvező fekvé
sünket kellően fel kell használnunk, a helyze
tünkből kifolyó előnyöket ki kell aknáznunk.
S ez előnyök oly természetűek, hogy az évekkel
egyre nagyobbakká, értékesebbekké változnak.
A Konstantinápolyba vezető egyetlen vasúti vonal
Budapesten halad át és ennek Bagdadig való
kiépítése — a melyen már évek óta dolgoznak —
a közel jövőben várható, s ennek folytán az indiai
út is hazánkon fog átvezetni, a minek jelentősége
szinte kiszámíthatatlan. Mert ez nemcsak meg
növekedett árú-és személyforgalommal jár, hanem
azzal is, hogy a kik Budapesten át utaznak, itt
többnyire meg is szakítják útjukat, megismerik
fővárosunkat, betekintést nyernek viszonyainkba,
tudatára ébrednek culturálís jelentőségünknek
és megtanulnak becsülni bennünket. S a ki már
egyszer itt tartózkodott, bizonyos, hogy többször
is visszatér és velünk összeköttetésbe lép, köze
lebbi, bensőbb kapcsolatot létesít köztünk és
maga között, akár gazdasági, culturális, akár
csak társadalmi téren.
A viszonyoknak szinte dynamikus erővel való
kialakulása alól legkevésbbé a keleti emberek
vonhatják ki magukat, a kiknek számára Buda
pest az első igazi európai város, a hol megtalálják
mindazt, a mit Európában keresnek, üzleti össze
köttetést, culturális magaslatot és mulatságot, a
három czél egyikét, a mi a keleti embert Euró
pába vonzza. S a hogy eddig is a balkáni em
berek szívesörömest jöttek Budapestre, hogy
aránylag kevés költséggel és fáradsággal merül
jenek el a cultura és tegyük hozzá az élvezetek
tengerében, úgy fognak sietni a távolabbi Kelet
l
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emberei ís a mi mérföldjáró csizmában előre
törtető fővárosunkba, mely vendégszerető karok
kal öleli magához messziről jött testvéreinket.
De nehogy azt higyjük, hogy csak földrajzi
fekvésünk, csak a vasút felénk vezető iránya
hozza ide a keleti embert. Jóllehet e körülmény
fontosságát nem szabad figyelmen kívül hagy
nunk és mindent el kell követnünk, hogy Buda
pestet a Kelet felé irányuló közlekedés központ
jává tegyük és így főleg kiépítsük a közvetlenül
Kelet felé, Oroszország, Kiev és Odessza felé vezető
vasutainkat, hogy azok folytatásaként KözépÁzsia felé is kiterjeszthessük érdekkörünket —
sok minden közrejátszik, a mi hazánkat és főleg
Budapestet a keleti világ érdeklődésének köz
pontjává teszi és a mi fővárosunkat oly mágnessé
változtatja, melynek hatása alól a keleti ember
nem vonhatja ki magát.
Ilyen, talán elsősorban, az az ösztönszerü von
zódás, rokonszenv, mely közöttünk és a keleti
emberek között megvan és a mit ők mindjárt
megéreznek. Hányszor és hányszor tapasztaltam,
mint ragyog fel a szeme annak a keleti ember
nek, a ki fásultan rótta eddig Páris, London
utczáit, a mint Budapestre ért, mint derült itt
azonnal jókedvre, mily örömmel barangolta be
utczáinkat, gyönyörködött a Dunapart páratlan
panorámájában, vásárolt szívesen üzleteinkben s
mikor elbúcsúzott tőlünk, már értett is magyarul
és a mi nyelvünkön mondta: viszontlátásra !
Van valami a mi városunk levegőjében, em
bereink viselkedésében, beszédünkben, járásunk
ban, cselekedeteinkben, a mi a keleti ember lel
kéhez szól, kiváltja a benne szunnyadó rokonszenvet, a vérrokonság sejtelmes érzését, úgy
hogy otton érzi magát nálunk, szívesen tartóz
kodik körünkben és könnyű szerrel megtanulja
nyelvünket, a mi pedig a nyugati emberre szinte
leküzdhetetlen feladatot ró.
Ne igyekezzünk e természetes rokonszenv érté
két lekicsinyleni, mondván, hogy ez csak azt
jelenti, hogy még közelebb vagyunk a Kelethez
mint a Nyugathoz. Mert ha úgy lenne is, nem
tekinteném nagy hátránynak, mert ezzel csak azt
ismernők be, hogy még megtartottuk lelki frisseségünket, szellemi rugékonyságunkat, még
ereinkben csergedez a turáni vér, még megvan
bennünk az az ős turáni erő, mely ezer év szen
vedése, viszontagságai és küzdelme közepeit
megtartott bennünket magyaroknak, életerősök
nek és fejlődőképeseknek és a mi az utolsó fél
század alatt oly óriási lépéssel vitt előre bennün
ket, a milyenre nincs példa az emberiség törté
netében. Hogy ezzel nem lettünk teljesen nyugat
európaiakká, az csak javunkra szolgál, mert így
nem merültünk el a cultura mindent nivelláló,
minden egyéniségtől megfosztó tengerében, hanem
mindent átvéve, a mi értékes benne, átsajátítottuk
a magunk szükségletéhez, a magunk igényeihez
képest, ízt, színt, zamatot adtunk neki, mint a
hogy a magyar konyha ebben válik el a többitől
és e sajátos íz, szín és zamat alapján beszél
hetünk magyar culturáról, magyar irodalomról,
magyar művészetről. S mi sem természetesebb,
hogy e sajátos íz, szín és zamat közelebb áll a
keleti ember leikéhez, inkább megragadja fogé
konyságát, mint a rideg, merev cultura, melyet
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csak csodálni, de megérteni nem tud, mely hide
gen hagyja, nem kelt fel benne rokonérzést, nem
tudja eltalálni azt a hangot, mely szívéhez és
értelméhez vezet. Míg a mi élénkségünk, a mi
színes, kissé túlhangos, de életet, elevenséget
visszatükröző lényünk, mozgékonyságunk, válto
zatos fordulataink, fellángolásunk és a nyomá
ban járó lelki depressio, a magyar népiélek egész
skálája, felfogásunk közvetlensége, az a nézőfok,
a mely alatt látjuk a dolgokat, azonos lelkese
dést, azonos képzeteket, azonos érzéseket vált ki
keleti testvéreink leikéből és képessé teszi őket,
hogy megértsék vágyainkat, törekvéseinket, hogy
elfogadják egész gondolkodásunkat, átvegyék min
den tudásunkat, elsajátítsák minden ügyességün
ket, mint a hogy mi is könnyebben megértjük
őket, bennünk is inkább keltenek visszhangot az
ő törekvéseik, az ő vágyaik, inkább eltaláljuk azt
a hangot, melylyel velők beszélni kell, ha lel
kükhöz akarunk férkőzni, mint bármely más nem
turáni urálaltáji faj, kiket tőlük évszázadok örök
félreértése, véres harcza a két idegen lélek köl
csönös megnemértése, gyűlölködése választ el,
mintha mindaketten, más más világhoz tartoz
nának, mely sohasem találkozhat egymással.
Ezt az űrt kell nekünk kitöltenünk, át kell
hidalnunk a két világ között tátongó szakadékot.
Nemcsak földrajzi fekvésünkből kifolyólag, mely
a Kelet és a Nyugat közé állított bennünket,
hanem szellemi és lelki helyzetünknél fogva is,
mely ősi keleti mivoltunkat nyugati culturával,
keleti érzésünket nyugati gondolkodással elegyí
tette. Fel kell használnunk a lelki sajátságunk
ban és az adott körülményekben levő erőt, hogy
magunkhoz ragadjuk azt a vezető szerepet, a
melyre a^sors is elhívott bennünket, a mikor
fajunkat Ázsia közepéből Európa közepébe plán
tálta át, a mikor annyi forgatag, a sors annyi
csapása között megengedte nekünk, hogy meg-,
őrizzük keleti nyelvünket és keleti sajátságain
kat. Nemcsak az lehet a mi világtörténelmi fel
adatunk, hogy Nvugat-Európát megvédtük a török
től, hogy századokon át bástyául szolgáltunk a
hátunk mögött megvonuló és békésen fejlődő
népeknek, hanem hogy mi magunk is törtessünk
elő és culturális s gazdasági téren igyekezzünk
magunkat sok százéves visszamaradottságért kár
pótolni.
Oly sokáig játszottunk passiv szerepet, hogy
legfőbb ideje activaknak lennünk. S ezt csak
culturális és gazdasági téren és egész működé
sünket Kelet felé irányítva érhetjük el. Sokan
kérdeznék, hogy miből állhat ez a művelődés.
Erre más példa is lebeg előttünk, a mit külön
böző egyleteink és társulataink a jövőbe való
előrehaladással máris kezdeményeztek. így a
turáni társulat, a magyar-török szövetség, a ma
gyar bosnyák központ. Első sorban az iskola
segítségével, culturális kapocs létesítéséve llde
kelj vonnunk a keleti ifjakat, fel kell őket ven
nünk iskoláinkba, helyet kell nekik biztosíta
nunk internátusainkban, ösztöndíjakat, saját internatusokat kell számukra létesítenünk. El kell
érnünk, hogy ez ifjak otthon érezzék magukat
nálunk, hogy megismerkedjenek mindennel, a
mire szükségük van, hogy kellően fel tudják
használni azt az időt, a mit nálunk eltöltenek.
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Első sorban ipar- és kereskedelmi iskoláinkat
kell számukra megnyitnunk, mert csak termé
szetes, hogy közöttük is többen mennek a gya
korlati, mint a tudományos pályára és míg az
utóbbi czéljára minden egyetem nyitva áll előttük,
annál nehezebben boldogulhatnak a gyakorlati
pályákon. Ezeket mindenütt a saját nemzetbeliek
nek tartják fenn és az idegent jövevénynek, tola
kodónak tekintik, attól eltekintve, hogy gyakran
az anyagi eszközök elégtelensége, a nekik tel
jesen szokatlan életmód, nyelv és az idegen élet
ezer és ezer apró kellemetlensége visszariasztják
az egyszerűbb és túlmagas czélokat úgy sem
követő iparost és kereskedőtattól, hogy a messze
idegenbe menjen tanulni vagy odaküldje fiát.
E nehézségek leküzdésére kell szervezni a
keleti internátust, a hol a nekik leginkább meg
felelő, őket legkevésbbé bántó milieuben maradva
érintkeznének a magyar szellemmel, a magyar
külvilággal. Internátus nélkül bajosan vonzhatjuk
ide a keletieket, mert míg idegen helyre, már
csak vallási okokból sem, nem igen bízzák fiaikat
addig az internátus, melynek vezetésében maguk
a keletiek is részt vennének, elég biztosítékot
nyújtana nekik arra, hogy fiaik vallásos környe
zetében maradnak és míg a szükséges tudomá
nyokat elsajátítják, nem idegenednek el nemze
tüktől és vallásuktól.
Az ipari és kereskedelmi oktatáson kívül szük
séges volna egy keleti seminarium létesítése is,
a hol első sorban a keleti népek tanítói és tanárai
nyernének alapos kiképzést. Ha sikerülne a török,
perzsa, turáni stb. tanári és tanítói nemzedéknek
legalább egy részét arra bírni, hogy tanulmá
nyaikat a mi iskoláinkon egészítsék ki, akkor
ezzel culturális terjeszkedésünk legszilárdabb
alapját vetettük meg.
Azok a tanítók és tanárok, a kik a mi isko
láinkon egy-két éven át tanultak, hazatérve soha
meg nem feledkeznek rólunk és az itt szerzett
benyomásokat, irántunk érzett szeretetüket, meg
becsülésüket száz és száz fogékony lélekbe ültetik
át. Egyetlen tanárral vagy tanítóval így a rokon
lelkek százát nyertük meg és e czélért bárminő
fáradság, bárminő áldozat sem volna sok. S e
czélt oly könnyű volna elérni, ha első sorban
a török egyetemeknek és tanítóképzőknek fel
ajánlanék, hogy évente — mondjuk — húszharmincz tanár- vagy tanítójelöltet felveszünk
egyetemeinkre vagy tanítóképzőinkbe, a kit itt
tartózkodásuk ideje alatt természetesen a keleti
internátusbán laknának és ott étkeznének.
A török kormány és nemzet a legnagyobb
örömmel és hálával fogadná ez ajánlatot, főleg
most, hogy a szerencsétlen kimenetelű háború
után teljes erővel kell katonai, gazdasági és cul
turális újjászervezésén dolgoznia. Ott is be fogják
látni, hogy csak a legalulról, alapjából kiinduló
alkotás nyújthat sikert és hogy az iskolával kell
elkezdeni egy ország újjászületését. Ott is a nép
művelés, a cultura fejlesztése, egy új, ép, erős
és művelt nemzedéknek előteremtése fogja a
regenerálás legfőbb feladatát képezni. Ehhez
pedig első sorban megfelelő tanítói és tanári kar
szükséges és nem tehetünk szerencsétlen test
véreinknek nagyobb szolgálatot, mintha segítő
kezet nyújtunk nekik culturális felemelkedésük

ben. Ezt pedig legkönnyebben az említett módon:
egy keleti seminarium létesítésével érhetjük el.
A seminarium költségét bőven behozná az a
megbecsülhetlen nyereség, a mivel az innen ki
kerülő keleti tanítók és tanárok működése járna,
az a hála és rokonszenv, a mit e seminarium,
a keleti internátus és az összes hasonló intéz
mények létesítése keltene fel a török nép minden
rétegében. Mily máskép fogadnák utazóinkat,
kereskedelmi és ipari kiküldötteinket, mennyivel
több előnyben részesítenék a mi gazdasági érde
keinket és mily előszeretettel portálnák mindazt,
a mi magyar, már csak azért is, mert fiaik Magyarországon tanulnak. S az ifjak nyomában a fel
nőttek is egyre sűrűbben keresnék fel Budapestet.
Az az iparos, az a kereskedő, a kinek fia itt
tanul, nem fog egyetlen egy alkalmat sem el
mulasztani, hogy fel ne ránduljon Budapestre s
bizonyos, hogy bevásárlásait is itt eszközli, nem
fog üres kézzel hazatérni s minden ilyen láto
gatás egyszersmind a magyar ipar, a magyar
kereskedelem nyeresége lesz.
E czél elérésére tervszerűen dolgozhatunk s
a hogy az ifjak részére keleti internátust alkot
tunk, szükséges volna a felnőttek támogatására
egy keleti otthont vagy keleti clubot, esetleg
keleti központot létesítenünk, a hol a Budapestre
jövő keleti ember otthon érezné magát, a hol
megtalálná hírlapjait, könyveit, a hol oly emberek
fogadnák, a kik megértik a nyelvét és minden
ügyes-bajos dolgában eljárnának, segédkeznének
bevásárlásainál s még akkor is, mikor nincs
itten, rendelkezésére állanának, elintéznék minden
megkeresését és felelnének minden levelére. E
központ vagy otthon egyszersmind fenntartaná a
kapcsolatot a keletiekkel és a Keleten maradottak
között is propagandát fejtene ki a magyar-keleti
érintkezés, barátság és rokonság érdekében. Megküldené neki az őket érdeklő közleményeket,
értesítené őket minden őket érdeklő mozzanatról,
felajánlaná nekik szolgálataikat és mindent meg
tenne, hogy e központ vagy otthon létezése át
menjen az ő tudatukba.
De az itt kifejtett működésen kívül egy még
fontosabb feladat háramlana rá és ez lenne: a
helyszínen való működés. Lenn is kellene sze
repelnie és pedig felolvasásokkal, előadásokkal,
tudományos és irodalmi működéssel, elsősorban
azonban bemutatásokkal és szemléltető oktatás
sal. Itt kezdődnék az Uránia-színház és Urániaegyesület szereplése, mely vagy maga vagy vele
összeköttetésben álló egyének, intézmények vagy
vállalatok révén vinné ütközetbe culturális terjesz
kedésünk ez egyik leghatásosabb fegyverét.
Mindnyájan hajlandók vagyunk elhinni, hogy
a keleti népek érzéktelenek a képek iránt, miután
nem igen volt alkalmuk művészi látásukat fej
leszteni, tekintve, hpgy vallásuk eltiltotta élő
lények ábrázolását. És mégis a vallás ez aka
dálya, a hitélet mély hatása és inkább benső.
introspectiv iránya daczára sincs a földön még
egy nép, melynek egész gondolkodása, egész
lelki világa annyira színdús, annyira a látott
dolgokon alapuló volna, mint éppen a keleti
népeké. Vegyük csak elő a néplélek legigazibb
tanulságát: a mesét és az éneket. Mindkettő
csupa szín, csupa kép. Verseik csupa hasonlat,
1*
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a feltüntetelt kép szinte plastikusan, teljes vilá
gításban és tisztaságban lép fel előttünk. És ki
ne ismerné az Ezeregyéj vakító szépségű, mér
hetetlenül gazdag színdús képeit, azokat a csodás
tökéletességű festői jeleneteket, melyek képzele
tünkben rögtön mégérzékítika leírt vagy elmondott
történeteket. A keleti ember egész gondolkodása,
lelki világa képekkel teljes, hiszen még akkor is,
mikor Mohamed a paradicsomról beszél, meg
eleveníti előttük a képzeletükben élő izzó, lán
goló hevületű képeket és jóllehet évezredek óta
iparkodtak eme látásbeli vágyaikat visszaszorí
tani, képekben megnyilvánuló indulataikat vissza
fojtani, ez az ösztönszerű megnyilatkozás feltör
és lerombol minden gátat, átszáguld minden aka
dályon.
Ezt legjobban láthatjuk a kinematograph hó
dító útjánál, mely a keleti ember lelkében még
mélyebb és tartósabb benyomást kelt fel mint
pl. nálunk, a hol pedig a mozgóképek eléggé
impressionálják a tömegeket. Egész lelkűkkel
csüngnek a vásznon, mely egy új világot tár
fel előttük, mely után oly mohón, az éhes ember
sóvárgásával, vágyódnak. Ezt azt éhséget, culturális lelki szükségletüket tudnók kielégíteni és
nyomában egész fogékony lelkűket magunknak
megszerezhetnek, ha levinnők nekik az Urániát
vagy egy hasonló, szemléltető oktatást nyújtó
intézményt. Ezzel nemcsak képzeletüket foglal
koztatnék, nemcsak a külső dolgok meglátására
irányuló vágyukat elégítenék ki, hanem tudá
sukat is gyarapítanók és szellemüket is fejlesz
tenék.
Itt ismét előtérbe lép az a lelki rokonság,
melyről előzőleg szóltunk. Az ösztönszerű képes
ség, mely a megadott technikai lehetőségek és
tudományos anyag keretén belül azt engedte
nekünk kiválasztanunk, mely a mi lelkűnknek
leginkább megfelel, mely a rideg, hideg és merev
tanítás és tekintélyre való támaszkodás helyett
meleg, közvetlen, a népleiket leginkább megra
gadja, ez a képesség, mely a nyugati, értsd:
germán kathedra-tudósok szemében a mi culturális
elmaradottságunk vádját keltette fel ez — a képes
ség fűz össze bennünket a keleti ember lelkűidé
vel. Ez teszi lehetővé, hogy tudományunkat, művé
szetünket, irodalmunkat közvetlenül átjuttassuk
nekik, hogy megértessük magunkat velük és
hogy mindaz, a mi bennünket érdekel, egyszers
mind őket is érdekelje, ő bennük is ugyanazt
az érzést váltsa ki, mint bennünk.
És ez a képesség teszi nekünk lehetővé, hogy
az Urániát levigyük nekik, hogy az Urániadarabok bemutatásával megnyerni igyekezzünk
érdeklődésüket és irányítani tudjuk gondolkodá
sukat. Az a mód, a hogy az Uránia-darabok
hatnak, a legjobb mód arra, hogy a keleti ember
lelkét megragadjuk a leikébe csepegtessük az
előadott anyag tanítását, hogy elfogadtassuk vele
thesisét. Az Uránia-darabok lesznek culturális
terjeszkedésünk leghatalmasabb fegyverei, ami k
ben egyedül, versenytárs nélkül állunk, mert ezt
a műfajt, úgy, a hogy ez itt, nálunk fejlődött
ki, sehol másutt el nem érhetik, még csak nem
is utánozhatják, annyira össze van ez forrva a
magyar lélekkel, a magyar egyéniséggel, a magyar
sajátossággal.

Az Imperialismus idejét éljük, minden nép,
minden ország igyekszik katonai, hatalmi, gaz
dasági, culturális uralmát, hatáskörét, befolyását
növelni és kiterjeszteni. Mások véres csatákat
vívnak érte, koczkára teszik egész nemzeti létüket.
Mi nem viselhetünk háborút, nem foglalhatunk
el országokat. Mi csak gazdasági és culturális
téren terjeszkedhetünk. De ez a kettő tulajdon
képpen egy fogalom. Egyik nem eshet meg a
másik nélkül. És ha gazdaságilag akarunk ter
jeszkedni, előbb culturális téren kell a talajt elő
készítenünk. A culturális terjeszkedés maga után
vonja a gazdasági érvényesülést is. És ha valaki
azt kérdezné, hogy mi haszna volna annak, ha
mi a Kelet culturális fejlődésén dolgoznánk, akkor
erre azt felelnők, hogy tisztára culturális érde
keinken, a rokon népekkel való szellemi kap
csolat életrekeltésén és fejlesztésén kívül, és azon
kívül, hogy a törökök culturális és állami meg
erősítése és felemelése életbevágó politikai érde
künk, — a magyar ipar és kereskedelem természe
tes terjeszkedési területe, feleslegét felvevő piacza
csak a Kelet lehet, mely azonban csak akkor
válhat azzá, ha culturáját fejlesztve képessé teszszíik, hogy áruinkat megvegye, kereskedőinknek,
gyárosainknak mérnökeinknek alkalmas műkö
dési teret nyújtson. Gazdasági és culturális érde
keink karöltve haladnak és mind a ketten Keletre
utalnak. Vajha megértenők, hogyan teremtsünk
mind a kettőnek szilárd alapot és már most biz
tosítsuk a jövő magyarságának fejlődési útját:
a Kelet felé vezető utat.
M a sz Mártgth

A fiatal Taíne.1
— Első közlemény. —

I.
Az ember élete csak folytatás: az ősök éle
tének folytatása. Azok a jellemvonások, a me
lyek egyéniségünket teszik, több-kevesebb módo
sulással, továbbfejlődéssel tőlük származnak,
azért az életrajzírónak reájuk kell visszatérni, ha
komoly megértésre törekszik. Kétszeres köteles
ség ez éppen Taine Hippolyte-ról szólva, hiszen a
faj gondolatának leghívebb munkása maga is
megkívánná ezt. A világ eseményeivel szemben
való állásfoglalást legtöbbször a szülői ház lég
köre dönti el, mert ennek kicsiny életéből szo
kott az elme ama nagyra következtetni. így
határozta meg Taine-nél a család tisztes hagyo
mánya már szinte eleve azt az irányt, melyet
az életben követett. Ez a hagyomány a gondol
kodás, a tudomány és a művészet cultusa volt.
Egyik őse, Péter (1736—1784), „a philosophus“
néven volt ismeretes és — talán nem oly különös
— ennek az utódai közül többen érdemelték
meg ezt a nevet a maguk szűk világában, a hol
éles elméjükkel, az általános eszmék iránt való
vonzódásukkal tűntek ki.
Anyai ágon is meg van őseiben ez az intellec
tualis hajlam. Anyai nagyatyja Bezanson Miklós,
ki a restauratio alatt Rocroy al-préfetje volt,
1 Mutatvány szerzőnek Taine Hippolyte életrajzát
tárgyaló munkájából.
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komolyan érdeklődött tudományos problémák
iránt Róla jegyezte fel egyik unokaöcscse, —
maga sem közönséges tehetségű ember — hogy
„senkinek sem volt több philosophiai eszméje
mint az én Bezanson nagybátyámnak“. Két anyai
nagynénjét, Eugéniát és Denise-t pedig maga
Taine jellemezte legszebben egyik, nevers-i
tanár korában írt levelében, a hol így szól:
„Eugénia néném levelet írt nekem, a mely
ben tanácsokat ad arra, hogy miképpen halad
jak metaphysikai tanulmányaimban s érveket
sorol fel, hogy a magamévá tegyem azt a philo
sophiai rendszert, a melyet nekem ajánl“. Ha
tudjuk, hogy Denise sem kedvelte kevésbbé a
komoly gondolatokat, valami csendes, de jóleső
melegség sugárzik ránk ennek a két öreg kis
asszonynak az alakjáról, a kik a franczia vidék
eseménytelen egyhangúságában, a kispolgári
rend kegyes, örömtelen életét élve, a szellemi
lét mélységeiben keresik azokat az eseménye
ket, a melyeket a vidéki csendben nélkülöznek
Taine atyja (Jean-Baptiste-Antoine, 1801 —
1840) nem folytatta elődei iparos életét, hanem
ügyvédi pályára lépett. Mélyen érző, minden
benyomás iránt fogékony ember volt, a ki csinos
verseket és chansonokat Írogatott. A hivatalos
élet rideg prózája után örömmel menekült a ter
mészet ölére, mint később fia, a ki Páris kő
rengetegében is szíve szerint falusi m aradt:
„mikor erdőket, réteket, vizet és szántóföldeket
látott, nem kívánt többet, meg volt elégedve“.
Ez az öröklött vonzalom Hippolyteban oly erős
volt, hogy olasz útja után is azt írta: „A Lago
Maggiore és a Simplonon való átkelés a leg
szebb benyomások, melyeket Itáliából hoztam.
A természet jobban tetszik nekem, mint az épü
letek“. Fiát még az atya kezdte a latin nyelvre
tanítgatni, de hosszas betegsége, majd kora
halála megakadályozta benne, hogy fejlődésé
ben mélyebb nyomokat hagyjon.
Anyjáról (1800—1880) elég lesz, ha a fiú
egyik, 1879-ben kelt végrendeletének szavait
idézem: „Ha anyám tovább él, mint én, fele
ségemnek és gyermekeimnek jusson eszükbe,
hogy negyven éven át ő volt egyetlen barátom
és velük együtt ő foglalta el szívemben mindig
az első helyet, kinek élete csupa önfeláldozás és
gyöngédség volt. Legyen rá gondjuk, hogy tölt
sék be nála az én helyemet. Bármit tettem érte
én és tesznek ők, sohasem róható le hálám
vele szemben. Egy asszony se volt igazibb és
tökéletesebb anya, mint ő“.
Ilyen családból született Taine HippolyteAdolf Vouziers-ben, az Ardennek közt fekvő
kis városban, 1828 április 21-én. A vézna test
alkatú gyermekben két derék család törzse egye
sült, hogy új életre keljen benne az iparos
Taine-ek kemény munkabírása, roppant szor
galma, érdeklődése, érzékeny lelke és a Bezansonok szigorú logikája.
A kis gyermek első benyomásait egy munkás
és egymást szerető családban szerezte, a melyet
azonban kora szomorúságba döntött az atya
halála.1 Körülötte, itt, közel a német határhoz
1 E szomorú hangulat emléke szól hozzánk Taine
regénytöredékeből, az Etienne Mayran-bó\.

a roppant kiterjedésű tölgyerdők között kemény
és dolgos nép élt, a mely szóban fukar, de
képzelete gazdag és legendákban termékeny.
„Nem közönséges faj, mondja róla Michelet;
értelmes, józan, takarékos, termetre szikár és
gyors mozdulatú . . . A föld nem gazdag, de
lakói szorgalmasok és kritikai szellem lakik
bennük.“
Mindenütt a legkomolyabb munka szeretete
vette őt körül, a melyet lehetetlen még a játé
kaiban élő gyermeknek is észre nem vennie.
Iskoláit otthon kezdte járni. Komolyságát és meg
bízhatóságát mutatja már ebben a zsenge kor
ban, hogy tanítója, Pierson, néha napokig is a
kis Taine-nel, ezzel a tíz éves gyerekkel helyettesíttette magát, ha előadásaiban gátolva volt.
Atyja súlyos betegsége miatt nem fordíthatott
tanulására kellő figyelmet, azért szülei 1839-ben
a közeli Rethelbe vitték őt, a hol egy öreg pap
intézetében helyezték el, de a felügyelettel atyai
nagyanyja s már említett két nagynénje volt
megbízva. Itt tanult 18 hónapig, atyja haláláig.
Szabad napjait az öreg családi hajlékban tölté,
a hol mohón olvassa a könyves polczon talál
ható XVII. és XVIII. századbeli remekírókat.
Ekkor tanulta már az angol nyelvet is, egyik
Amerikát megjárt nagybátyjának, Bezanson Sán
dornak vezetésével, a ki felvilágosult szellemű
mérnök volt. Kedves élményei fűződnek e kor
ból Washington Irving műveihez, a melyek egy
új világot tártak fel előtte. Örömmel hallgatta
az öreg szolgáló meséit vagy elmerült az Ézeregyéj vagy Rip van Winkle csodálatos történe
teibe. A családi összetartozás bensőséges mele
gét itt tanulta megbecsülni ebben a korban,
mikor már kezd nyílni az ítélő értelem. Tizen
három évvel később gyermekkorának emlékei
től melegszik fel szíve, mikor ezt írja egy
levelében1: „Örülök, hogy egy napot Rethelben
tölthettem. Antik szokások élnek itt, de nekem
tetszenek, mert természetesek és misem hiány
zik belőlük. Aztán meg nagyon jó emberek ezek
s lelkem mélyén én is valami rethelit találok
magamban: a családi szellemet.“
Atyja 1840 szeptember 8-án elhalálozván nagy
bátyjának Bezanson Adolfnak ösztönzésére édes
anyja Párisba küldte őt iskolába, a hol a korán
érett gyermek szellemi szükségleteinek megfele
lőbb környezetet talált. A Faubourg-Saint Honoréban fekvő Mathé-internátusban lakott s előadá
sokra a College Bourbonba járt. De gyönge
lábon álló egészsége kárát vallotta az internátusi
életnek, azért a jó anya örökségi ügyének le
bonyolítása után sietett fiához és két leányával
együtt Párisba költözött. A Taine-vagyon nem
volt nagy, de a család szükséget nem látott s
a batignollesi házban, a mely Párisban szinte
faluszámba ment, nyugodt, boldog életet élt.
Taine rengeteget dolgozott és pedig terv sze
rint. A tizennégy éves fiú minden megtanulhatót tudni akart. Monod, a ki rövidségében
is talán a legszebben írt róla, beszéli,2 hogy
naponként csak húsz perczet szánt a pihenésre
és játékra, mikor a délutáni előadásról haza1 1852 április 28-án.
2 Monod: Renan, Taine, Michelet. 4. kiad, 58. 1.
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tért s vacsora után egy órahosszat zongorázott,
máskor mindig tanult. Bámulatos önmegtaga
dással tartotta magát távol minden szórakozás
tól, s iskolai tanulmányain messze túlterjedt az
érdeklődése. Munkásságának meg is volt a lát
tatja : az évvégi versenyvizsgálatokon mindig
első lett s szinte el sem lehet sorolni, mily sok
első díj lett az övé. A franczia iskolák formalismusa a vizsgálatok idején csaknem életébe
került: a nagy megerőltetés miatt az agy vér
bőségét pióczák felrakásával kellett megszüntetni.
E csodálatos tudásvágy mellett nem merült
önmagába, nem lett zárkózott, s a College Bour
bon padjain néhány társával olyan bizalmas
barátságot kötött, a mely az egész életre szólott.
Itt ismerkedett meg Planat Emillel, a későbbi
Marcelin-nel, a ki művészi tehetsége mellett
szívesen érdeklődött a philosophia legmélyebb
problémái iránt. Ő vezette be később Tainet
a nagy világba és a művészek közé, valamint
neki köszönhető, hogy a Vie Parisienne lapjain
Graindorge Tamás megszületett.1 Itt fonódott
az a barátság Prévost-Paradollal, a mely Taine
életének egyik legjelentősebb eseménye.12 Prévost
Taine ösztökélésére lépett be az École normale-ba,
hogy a tanári pályára készüljön, melyre pedig
éppen nem vonzotta a szíve, s le is sodorta
őt róla a politika. Nehéz dolog két ellentéte
sebb természetet elképzelni, s okunk van hinni,
hogy ez alkalommal egyik barát a másikban
lelke kiegészítő, hiányzó részét szerette.3 Úgy
állnak egymás mellett, mint Faust és Mephis
topheles. Az eszmék hígabb levegőjében élő
Taine-nel szemben Prévost-Paradolban sokkal
több a skepsis, de a positiv világnézet is és
bizonyos, hogy e barátság nélkül Taine sok
tekintetben egészen más irányba fejlődött volna.
Alig van érdekesebb valami, mint kettőjük leve
lezése: milyen vitatkozások, mily rengeteg tudás
vágy párosul itt az üres franczia rhetorikával
és a valóság szellőjétől kártyavárként össze
omló sophismákkal! A mit egyik a másiknak
köszönhet, azt maga Taine foglalta össze talán
a legrövidebben egyik levelében (1851 novem
ber 16): „Én Spinozát adtam neked, te Burdach-val és Geoffroy Saint-Hilaire rel ajándékoz
tál m eg; én természettudós lettem és te metaphysikus; és ma pedig egy ugyanazon lélek
vagyunk“.
E korbeli barátai közül nem feledhetjük ki
Cornélis de Wittet, a kivel az angol nyelv és
irodalom szeretete kapcsolta egybe. Neki —
a ki később Guizot veje lön — köszönhette e
nagy történetíróval való személyes összekötte
tését.
Tanárai közül legnagyobb hatással volt rá
a rhetorikában Hatzfeld, a kinek kivált a mód
szerét kedvelte meg. Tőle kapta Lafontainejéhez is az ösztönzést. Szívesen kér tőle tanul
mányaiban útbaigazítást, s hálásan ismeri el,
hogy nélküle nem volna előadásában „sem rend,
sem világosság, sem módszer“. E három, Tainet
1 A jó barátnak szép emléket állított Taine a Derniers
essais egyik czikkével.
2 Prévost-Paradolról olv. Gréard szép könyvét: P.—P.
Paris, Hachette et Cie.
s V. ö. Taine: Sa vie et sa correspondance. I. p. 96.

kiválóan jellemző tulajdonságnak itt kell hát a
gyökerét keresnünk.
A rhetorika éve (1846—1847) igen komoly
munkában telik el. A fiatal tanítvány alapos
munkái a franczia történet és irodalomtörténet
köréből sokáig emlékezetesek maradtak a College
Bourbonban. Huszonegy év múlva ez évre vissza
emlékezve így ír Taine: „Ha a kritikában és a
történetben rájöttem néhány gondolatra, a rhetorikai osztálynak köszönhetem. Ott hallottuk,
hogy a beszédnek a szónok jellemével kell meg
egyeznie, azért hát tanulmányoztuk ezt a jelle
met : elmentünk a Nemzeti Könyvtárba, a Louvreba, a Metszetgyűjteménybe, lassankint rájöt
tünk, miben különbözik a modern ember a régi
től, a keresztyén a pogánytól, a római a görögtől,
az Augustus korabeli római a Scipio korabelitől.
Megpróbáltuk elmondani e különbségeket, így
kezdtük kitalálni az igazi történetet, a mely a
lelkeké, azt a lényeges változást, a mely a szíveket
és a lelkeket érte a szerint, a mint változott az
a physikai és erkölcsi környezet, mely őket körül
vette.“
A külső világ szorgalmas tanulmányozásával
lépést tart benne az önmegfigyelés. Az önelem
zésnek az a kínzó fajtája, mely Descartes óta
csaknem minden philosophia küszöbén ott rejlik,
igen hamar ébredt fel Taine Hippolyteban. A tizenkilenczéves ifjú már elég jól ismeri lelki alkatát.
„Ha nem csalódom — írja Hatzfeldnek1—, úgy
látszik, mindig elég könnyen értettem meg az
elvont dolgokat és találtam meg az általános,
vezető eszméket.“ így aztán nem csoda, ha a
philosophiai osztályban, a hol Bénard, Hegel
Aesthetiká\ámk fordítója volt a tanára, önmagára
talált. Szabad idejében szorgalmasan dolgozga
tott : megvannak még a jegyzetei Jouffroyról,
a lelki tehetségekről, a külső észrevételről, Spi
noza pantheismusáról, egy dialóg a lélek hal
hatatlanságáról, a szépről, s végül, a mi különös
figyelmet érdemel, „az emberi sorsról-1 (De la
destinée humaine) írt önvallomása, a mely 1848
márczius 6-ról kelt. Ebben meglepő éleslátással
ad számot eddigi lelki fejlődéséről. Látja, hogy
azok közül az emberek közül való, a kik életé
nek minden eseménye benső, lelki természetű,
mert csupán érzelmekből és gondolatokból áll.
Tizenötéves koráig békében élt; lelkét nem
dúlta fel a kétség: hitt a keresztyén vallásban.
De jött az öneszmélet ideje, s vele a kételkedés
kora. Eszének első áldozata volt a vallásos hit.
Az értelem irányítására bízta magát, s gyönyörű
ségét lelte a tanulásban. Éjjel-nappal kutatta a
történetet, de mindig az általános igazságokat
kereste benne, a nagy összefüggések, az ember
és a társadalom érdekelték. Ekkor hatott rá el
határozó mértékben Guizot munkája az európai
civilisatióról. „Kijelentés volt ez nekem; elkezdttem a történet egyetemes törvényeit keresni.“
Nagy feladatokba fogott, a melyek érettebb elmét
kívántak és a sikertelenség hamarosan megtaní
totta, hogy az ember sorsának megismerése előtt
magát az embert kell ismerni. Ezért fordult a
philosophiához. Minden áron eredményt akart
elérni. A legvégső kérdésekhez nyúlt. Bár nem
1 1847. aug. 13.
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volt többé hívő keresztyén, az ember természe
tében rejlő hiedelmei megmaradtak, így: az Isten
léte, a lélek halhatatlansága és a kötelesség. De
nem tudta ezeket sem biztos alapra állítani, úgy,
hogy mélységes kételkedés fogta e l : nem hitt
sem a tudományban, sem az erkölcsben. Valami
vigasztalan, sötét idők voltak ezek.
És most őt magát kell idéznem, mert azok, a
miket mond, egy egész életet magyaráznak.
„Még akkor egy philosophust sem olvas
tam, mert megakartam őrizni lelkem teljes
szabadságát, az önismeretre kívánatos egész
függetlenséget. Aztán meg valami büszke öröm
fogott e l ; győzelmi ünnepet ültem rombolásom
felett; tetszelegtem magamnak, hogy az esze
met használom a közhit véleményeivel szem
ben ; a hívők felett állónak képzeltem magam,
mert ha megkérdeztem őket, nem tudták hitük
nek elfogadható bizonyítékát adni. így halad
tam mindig előre, míg aztán egy napon min
dent lerombolva találtam.
Nagyon eiszomorodtam; ott sebeztem meg
magamat, a hol legjobban fájt: megtagadtam
annak az észnek a képességét, a melyről oly
sokat tartottam. Az űrben és a semmiben lebeg
tem ; elvesztem és elmerültem. Mit tehettem
volna? Hitem romokban hevert; eszem a
mozdulatlanságot tanácsolta, a természet pedig
a cselekvést parancsolta. Az ember nem lehet
meg tevékenység nélkül, hisz’ örökös vágy
és mozgás az élete: a tétlenség halál. Abban
a korban voltam, mikor az élet legerősebb,
mikor a tevékenység túláradó, mikor a lélek
keresve keres valamit, a mihez kapcsolódhat,
mint a kúszó növények, a melyek tavasz felé
erőszakkal kapaszkodnak bele a fák törzseibe,
hogy kijuthassanak az árnyékból és kinyithas
sák virágaikat a napfényes tiszta levegőben.
Heves szerelmet éreztem a tudomány és a
művészet, a szép és az igaz iránt. Úgy éreztem,
hogy ha lesz valami czélony valami tervem,
képes leszek igen nagy erőfeszítésre és hosszú
kitartásra. Türelmetlen és szenvedélyes cso
dálatot éreztem a szép dolgokkal, kivált a
szabad természettel szemben és fájt, ha rágon
doltam, hogy nem tudom ezt az erőt és ezt a
vágyat mire felhasználni. Különben a magam
ura voltam, hozzászoktam, hogy testem és
lelkem akaratom szerint cselekedjék, így meg
menekültem azoktól a vad szenvedélyektől, a
melyek elvakítják és megsüketítik az embert,
s elterelik sorsa tanulmányozásától és állatiassá teszik az életet, mert miattuk nem ismeri
az ember a jelent és nem törődik a jöven
dővel. Egész lelkem a tudás szükséglete felé
fordult, és annál inkább emésztődött, mert
összes erőit és vágyait egyetlen egy pont felé
irányozta.
A philosophiai osztály első hónapjaiban ez
az állapot tűrhetetlen volt, mert csak kételke
dést és homályt találtam. A philosophusokban
csupán ellenmondást láttam; bizonyításaikat
gyerekeseknek vagy érthetetleneknek ítéltem;
úgy láttam, hogy a metaphysika elhomályo
sítja a józan észt és hogy a philosophusok
elmélkedéseik magaslatáról nem látják meg

azokat az egyszerű és természetes ellenveté
seket, a melyek halomra döntik rendszereiket.
Én magam is, felingeriilve erőfeszítésem haszontalanságán, játszottam az eszemmel; abban
tetszelegtem magamnak, hogy védelmeztem az
igent is, meg a nemet i s : gyakorlativá tettem
a skepticismut. Azután belefáradva az ellen
mondásokba, lelkemet a legújabb és a legköltőibb vélemény szolgálatába rendeltem; a
végsőkig védelmeztem a pantheismust, művész
módjára kezdtem beszélni és igen tetszettem
magamnak ebben az új világban, a melynek
— mintegy játékból — minden részét kiku
tattam. S ez volt megmenekülésem.
Mert valóban attól kezdve tűnt fel a meta
physika előttem érthetőnek és a tudomány
komolynak. A kutatás segítségével olyan ma
gasra jutottam, a hol már áttekinthettem az
egész philosophiai láthatárt, megérthettem a
rendszerek ellentétét, láthattam a meggyőződé
sek születését, fölfedezhettem a különféleségek
csomópontját és a nehézségek megoldását.
Tudtam, mit kell megvizsgálnom, hogy meg
találhassam a hamisat vagy az igazat. Meg
láttam azt a pontot, a honnan minden vizs
gálódásomnak ki kell indulnia. Módszerem már
megvolt; kíváncsiságból és szórakozásból
tanultam meg. Ettől kezdve nagy hévvel fogtam
a munkához; a felhők szétoszlottak; meg
értettem tévedéseim okfejét; észrevettem az
egészet és az összefüggést — . . . most is
Ígérem, hogy folytatni fogom kutatásaimat,
nem állok meg soha abban a hitben, hogy
mindent tudok, s mindig újból átvizsgálom
elveimet, mert csak így lehet eljutni az igaz
sághoz.“
Meglepő ebben az önvallomásban az olthatatlan tudásvágy, melyTainet innen kezdve egész
életén át végig kíséri. Az ifjú minden érdeklő
dését a tudás dolgai kötik le: a tudomány lesz
az ő szerelmese. Gondolatai e körül röpködnek.
Egy másik emlékezetre méltó vonás, a melyet
most már nem szabad elfelednünk: a köitői
hajlam, a mely a legköltőibb elmélet felé hajtja
és a művész hangján szólaltatja meg. Taine
nemcsak gondolja, hanem érzi is gondolatait,
sőt el is képzeli őket. Nem áll meg többé a
fele úton. hanem végig megy a lehetőség hatá
ráig: az egészig. Az értelem megindult munkáját,
mivel ez sohasem lehet más, mint töredékes,
folytatja nála a képzelet, mely kialakítja az egész
világképet.
Végül a módszer nagyrabecsülése, szinte min
denhatónak tartása sugárzik felénk; hiszi, hogy
ezzel az eszközzel csak sikert lehet aratni, vere
séget soha. Munkához fog tehát. Új horizontok
nyílnak meg előtte, elindul, hogy mindent át
kutasson. Végső czélja a történet, melyhez a
philosophián és a művészeten át vezet az út.
Az ilyen methodikus természetnek szinte lehe
tetlenség volt rá nem találnia Spinozára. A ki
mindenütt összefüggést, egységes egészet keres,
annak revelatio lesz az Ethica, mely „ordine
geometrico demonstrata.“ Nem hatott ez rá,
hanem önmagát szerette meg benne; nem anynyira eredményeit, mint inkább azt a deductiv
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módszert csodálta,' a melynél mi sem képesebb
megbabonázni a tisztán gondolatokban élő embe
reket. Lesz idő, nem is oly sokára, mikor Spi
nozát kritizálni fogja, merev pantheismusát költői
színnel, élettel vonja be, de a deductiv módszer
hez hű marad, s az 1870—71. borzalmai, a
„l’année terrible“ is alig-alig tud ezen egy kis
rést ütni. Keresni fogja a nagy igazságokat, az
átfogó, egyetemes eszméket, s ezeket alkalmazza
az ezerfejü valóságra, — ez lesz Taine.
Dr. Nagy József.

Munkács.
Munkács vára fölé is kiterjesztette szárnyait
„a feledékenység koszorúban alakja“. A kincs
tár nem tud vele mit csinálni, s mivel semmi
hasznát sem veszi, nagyon mostohán is gon
doskodik róla. Az egész évi költség, a mit reá
fordít, annak az őrnek a fizetéséből áll, a ki
egyedül lakja a várat. Derék, becsületes ember
ez a szolga, a ki csak olyan hűséggel, odaadó
rajongással szolgálja a fejedelmet, mint akár
valamikor az igazi várnagy, de hát mind ez
már nem elég a munkácsi várnak. Mindennap
lehull egy-egy jókora darab vakolat a falakról,
leszakgatja a Kézsmárk felől süvítő szél a tető
cserepeit, s nincs kéz, a mely kitatarozza a
pusztulás nyomait. Egy pár terem boltozata is
beszakadt már. A fényes, küzdelmes élet után
elkövetkezett Munkács várára a haldoklás
ideje.
Régi, nagy időkre tekintenek vissza az óriás
falak. Oklevél legelőször 1263-ban emlékezik
meg a várról. De a csaknem 100 méter magas
trachit sziklán megelőzőleg már kétségkívül volt
valamelyes vár. Zsigmond király az 1397-ben
ide menekült Koriatovics Tódor podoliai feje
delemnek adományozta Munkácsot, a melyet
utána leánya, „Annus ducissa de Munkacz“
örökölt. Ez időre esik a ruthénségnek le
telepedése hazánkban, s Rákóczi hű népének
mindenkor Munkács volt a fővárosa. Aztán a
szerb despota Lazarevics István lett a vár bir
tokosa rövid ideig. 1426-ban Budára jött az
utolsó önálló szerb czárnak, a Rigómezőn hősi
halált halt Lázárnak a fia és Zsigmond király
nak a fennhatóságát ismerte el. Csak urat vál
toztatott, mert idáig a töröknek fizette az adót.
Elismerésül a király aztán neki adta Munkácsot.
István egy év múlva meghalt, utódának Brankovics Györgyöt nevezve meg. Ő is inkább
magyar uralkodót akart tudni maga fölött, mint
törököt, s ezért Zsigmondtól 17 magyar várost
kapott. Köztük Munkácsot is. Murad szultánnak
sok baja volt a magyar főurakká vált két
szerb despotával, örökösen háborúban állott
velük, s egy-egy nagyobb győzelme után mindig
a legszebb rózsaszálakat vitte el magával a
szerb földről, a melyek a despoták kertjében
termettek. A hárembe került István vajda test1 Spinoza pantheismusáról írt dolgozata így kezdő
dik: „La doctrine de Spinoza a sa racin dans sa méthode La méthode admise, le systéme est invincible ou
a peu prés.“

vére, a gyönyörű Mileva, aztán Györgynek a
leánya, a szépséges Mára is. Ezeknek a kedvé
ért aztán kegyelmet osztott a szerelmes szívű
szultán.
Aztán magyar kézre került a vár. A Hunyadia
kéra. A dicső család kihalta után koronabirtok
lett megint, melyet II. Lajos király Ártándi Pál
nak ajándékozott, a ki korának leghíresebb
szónoka volt, s e réven az ország első urai
közé került Az ő várnagya volt 1515 ben itt
Tömöri György, a későbbi érsek, a mohácsi
csata szerencsétlen vezére. Aztán ott vannak a
várurak között az Esterházyak, Bethlen, végül
a Rákócziak.
Munkács az ő idejükben állott fénykorában.
Országos jelentőségre ekkor emelkedett, a mi
kor ide menekedett I. Rákóczi Ferencz, a mi
kor itt ostromolta a hatalmas császár hada
álló három esztendeig a bujdosó kurucz király
feleségét, Zrínyi Ilonát. 1686. márcz. 15.—ápr.
28. között mintha a pokol minden füzével tá
madt volna a várra. Kartács, bomba, tüzes
golyó ezerszám hullott a falakra, s naponként
megújúló rohamok fárasztották a védő harczosokat. S a zászló mégis ott lengett a várfokán.
Végre is árulás tépte le onnét. 1688. jan. 18-án
Badics András feladta a várat Caraffának.
Ámde II. Rákóczi Ferencz hadai visszavették
újra, s a nagy történelmi küzdelemnek Munkács
egyik góczpontja. A fejedelem még a fiát is
munkácsi herczegnek nevezte ki. Szegény utolsó
Rákóczi már soha sem látta a herczegségét.
Kegyelemkenyéren tengődött itt-ott hányódva,
míg jogos örökségét idegenek veszik bir
tokba.
1725-ben a munkácsi uradalmat Schönborn
Frigyes Károly bambergi püspök és birodalmi
kanczellár kapta, de a császár magát a várat
kivette az adományozás alól. A példák azt
mutatták, hogy a vár mindig veszedelmes ma
gánkézen. A diadalmas honvédség mindazáltal
kiverte a császári őrséget, de csak rövid ideig
tarthatta meg a várat, mert a szerencsétlen
fordulat Munkács bukását is magával hozta.
1849. aug. 26-án zászló nélkül vonul ki belőle
a magyar őrség.
Ettől a naptól kezdve megszűnt Munkács
nagysága, romanticismusa. 1855-ben kitörülik
a haditényezők közül, s megszüntetve erődít
mény jellegét, börtönnek rendezik be. Valami
patina megmaradt még a romok fölött, legalább
politikai foglyokkal népesítik be a kazamátákat.
A kiket nagy eszmék hevítettek, a kik nagy
küzdelmekben buktak el, azokat hozták ide.
Caraffa annak idején a saját birodalmát ren
dezte itt be, a mely a földalatti tömlöczök
czelláiból állott. Még a várbástyák neveit is
megváltoztatta az őrjöngő zsarnok. Mint ha
ezzel ki tudta volna törülni a történelemből
azokat, a kik nevet adtak valamikor azoknak a
bástyáknak.
Az idők enyhültével a foglyok a földfeletti
czellákba kerültek. Kis egyforma zárka vala
mennyi, csak az egyiknek van a többinél vala
mivel nagyobb ablaka. Ebben egy ezredes volt
a lakó, a kinek a szemevilága volt kialvóban
a gyéren bejövő világosság miatt. Kegyelemből
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nagyobbra vágatták hát a czellája ablakát,
de még sűrűbbé csinálták rajta a vasrostélyt.
Érdekes rabja volt a várnak Riedele András
báró, a ki nevelője volt I. Ferencz császárnak.
Tanítványa az absolutismus élő megtestesülése
volt, úgy látszik, nem jó talaj volt a lelkülete
a szabad eszmék számára. Mert Riedele bizo
nyára igyekezett azokat kellő formában elhin
teni császári növendékénél. 1793-ban köztársa
sági eszméi miatt munkácsi fogoly, s mint
rabot viszik át innét Brünnbe, a honnét 1800ban a győzelmesen előnyomuló francziák sza-

ták fogolynak. Útközben valami módon sikerült
megszöknie, de szabadságának nem sokáig
örülhetett. A beregi erdőben a kondások újra
elfogták a gyanús idegent, s katonakézre ad
ták. A győzelmes francziák aztán a békekö
tés alapján az ő szabadonbocsáttatását is kikö
vetelték.
Egy másik franczia rab gróf Chabannes volt,
a kinek zárkájához messze földről, Francziaországból, egy század múlva unokája zarándo
kolt el, Tournon Raoul képviselő, magával
hozva serdülő fiát. A kis rácsos ablak előtt

1. Munkács vára.

badítják ki. Velük aztán elhagyja végleg a ha
záját.
1821-ben két érdekes, barna arczú, keleti
typusú foglyot hoznak a várba, a kik bizonyos
megkülönböztetett tiszteletben részesülnek az
őrség részéről. A két Ypsilanti herczeg volt,
Sándor és öcscse Miklós. Ők nem a császár
ellen lázadók voltak. Ypsilanti Sándor a görö
göket akarta felszabadítani, de szerencsétlensé
gére éppen abban azidőben, midőn aSzentSzövetség ökle alatt nyögött egész Európa, s a reactio
feje, Metternich herczeg nem átallotta rátenni
kezét a szabadsághősre, midőn ez csatavesz
tetten Erdélyben keresett menedéket. Két évig
raboskodott a két herczeg Munkácson, s innét
való szabadulásuk sem a szabadságot jelentette
még számukra, hanem csak börtönük megvál
toztatását. Theresienstadtból végre az orosz
interventio váltotta ki őket.
Volt a várnak franczia származású foglya is,
a kinek az volt a vétke, hogy ő fordította le
németre Napóleonnak a magyarokhoz intézett
kiáltványát. Gripault ezredest Olaszországban
fogták el a császáriak, s Magyarországba hoz-

állva, könny szökött mind a kettőnek sze
mébe.
Nevezetes fogoly volt még Reindl Ferencz
kapitány, a ki 1832-ben egy nem sikerült
merényletet követett el Badenben Ferencz csá
szár ellen.
Minket, magyarokat, legközelebbről az a
czella érdekel, a melyben Kazinczy Ferencz
szenvedett hosszú, nehéz rabságot a Martinovicsféle összeesküvés miatt. Még vannak, a kik
emlékeznek erre a zárkára, s látták azokat a
korommal készült rajzokat is a fehér falon,
a melyeket Kazinczy egyik rabelődje csinált, s
a melyekről a költő is megemlékezett fogságá
ról szóló memoirejában. Ezek a rajzok jobban
sikerültek, mint a fogoly legfőbb műve, a me
lyért bilincsbe került. A hamis bankóit ugyanis
hamar felismerték.
Később közönséges rablók, csalók, gyilkosok
űztek mindenféle mesterségeket a falak között.
Ezek között talán legérdekesebb egy Balla
nevű kalandor volt, a ki egy mágnás családba
akart befurakodni, s mikor rabkenyérre került
is, bizonyos úri vonásokat vitt magával a sok
2
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közönséges gonosztevő közé. Ha idegen jött a
fogházba, azt mindig figyelmeztetni kellett,
hogy ne nézze feltűnően a rabruhában is elő
kelő Ballát, mert ez nagyon felizgatta a rabot.
Társai előtt igen nagy tekintélyt tudott tartani,
s egy ízben még lázadást is sikerült köztük
szítani, a melyet csak nagy erőfeszítéssel tudott
leverni az őrség. A sikertelenség aztán nagyon
megtörte Ballát, s a rabságot megszokni nem
tudó ember lassú sorvadással pusztult el.
1896-ban szétvitték más börtönökbe a rabo
kat, s a munkácsi vár üresen maradt. Állítólag
nedves, egészségtelen volt fegyháznak, s ezért
kellett feloszlatni. A gonosztevők egészségének
ártott, de Zrínyi Ilona élte nagy részét el tudta
tölteni benne.
A vár mostani állapota még a fegyház képét
mutatja. Még a sütőház is úgy áll, mint ha

kifelé fordítva tátong a szentségtartó fülkéje.
Mennyi kincs lehetett pedig valamikor ebben
a kápolnában. A faliszekrények, a melyeknek
ajtai félig leszakítva lógnak ma, értékesebbnél
értékesebb kegyszerekkel voltak megrakva. Itt
volt az a misemondó ruha is, a melyet Rákóczi
a török szultántól kapott díszkaftánból csinál
tatott. Egy másik érdekesség meg egy csoda
tevő szobor, a melyet drága pénzen Báthory
Zsófia fejedelemasszony vett valamikor Galicziában, s a mely iránt Zrínyi Ilona annyi kegye
lettel viseltetett, hogy még nagy Törökországba
is magával vitte. Férjétől s ettől a szobortól
nem tudott megválni. Halála után Rákóczi Ferencz visszahozta a munkácsi kápolnába, s most
nyoma sincs, hogy mi lett aztán a szobor to
vábbi sorsa.
Különben a várban a falakon kívül igazán

2. Munkács vára hajdan.

most szedték volna a friss kenyereket a kemenczéből. A czipészműhelyben szinte érzik még
a bőr szaga is. S hát ez a fegyházi kép bizony
éppen nem kellemes. Minden lépésnél látszik,
hogy nem a régi, igazi várban járunk. Itt is,
ott is átépítések, átalakítások ötlenek szembe,
s nem jut eszünkbe a Zrínyi Ilona lábanyomát
keresni. A fegyvertár, a hajdúk komor őrségi
szobái; a hosszú folyosók, nem, nem a régiek
többé. Még talán a nagy fejedelemasszony bol
tozott, stucco díszes pár termét kímélte meg
legjobban az idő. Mintha ezekhez még nem
mertek volna nyúlni a profán kezek. De az a
lépcső, a melyiken szobáiból a várudvarra jutott,
már modern vaskorláttal van ellátva.
Mint a legtöbb régi vár, a munkácsi sem
egyidőben épült. A legrégibb rész falát vako
latlan, nagy kőtömbökből rakták össze, s nem
messze tőle, talán egy félszázados vöröstéglá
ból készült toldalék éktelenkedik. A sánczárkok
mélyek, szélesek, de a felvonó hídra már csak
a falba vágott gyűrűknek a helye emlékeztet.
Aránylag ma még a legjobb állapotban levő
váraink közé tartozik, falai mindenütt épek, a
karcsú toronyban talán csak fel kellene húzni
az órát, s még pontosan ütné a delet. A kis
várkápolna is áll még, csak mint ha gonosz
rablók kifosztották volna. Az oltártakarónak
nehány rongya ott hever a földön, s üregével

semmi sem maradt. Se egy szék, se egy régi
kályhacserép, csak nehány, a falba illesztett
emléktábla. Á mi mozdítható volt, azt mindent
elvittek, mikor kiköltözött a fegyház belőle.
Bár érdekesebb tárgy talán már akkor sem igen
volt már a várban. Elvitték Caraffáék, s a mi
meg nekik nem kellett, azt elpusztította az
1834-iki óriási tűzvész, a melyet a hagyomány
szerint az akkori várparancsnok gazdasszonya
csinált gondatlanságból. Egy nagy háromszög
letes lakatot őrizget csak a mostani felügyelő
szolga, a melyet valamelyik ajtóról vertek le.
Meg nehány kartácsdarabot, a melyek szép
sorjában vannak az ő szobácskája falához ra
kosgatva. Ha aztán nagyon firtatjuk, hát őszin
tén bevallja, hogy ezek bizony nem is látták
addig a várat, míg ő valahol a környéken össze
nem szedegette őket. Van azonban nehány
képe a falon a derék öregnek, a melyek arra
emlékeztetnek, hogy, hej, Munkács vára kurucz
vár volt hajdanta!
Azaz mégis van a régi vár tartozékaiból két,
vasfülekkel ellátott akónyi veder — az udvarra
kihajítva. Ezeket legalább valami múzeumba
kellene juttatni. Bizony, nagyobb becsben volt
még abban az időben, mikor a taposómalomszerű óriási kerék az egyiket leeresztette, a
másikat ugyanakkor felhúzta a 85 méter mély
ségű kútból. Úgy látszik ezt a kutat már régeb
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ben nem használták, az udvaron egy könnyeb
ben kezelhető kisebb kút áll, a melyből a ki
ránduló látogatók, különösen szombaton dél
utánként, ma is oltják a szomjukat. Van még
egy harmadik hely is, a hol vizet találunk a
várban. És ez igazán érdekes különlegessége
Munkácsnak. Egy alagútszerü, alig szobahoszszúságú folyosó, természetes barlangban végző
dik, s ebben egy igazi, tiszta, hidegvizű forrás
csobog ki a falból.
A magas kőszikla tetején épült vár egy szo
bája falából forrás csörgedez! Valamikor a vize
bővebb volt, úgy hogy levezető csatornáról
kellett gondoskodni, ma azonban talán eldugult
a szája a forráskának, s lassan telik meg a
pohár a jóízű vízzel.
A császári őrség egy maradandó, jó emléket
hagyott hátra mégis maga után. Valamelyik
ügyes mérnökkel kitűnő feljáró utat terveztetett
a várba, s míg Munkács összes régi képei sze
rint meredek lejtőn történt a közlekedés, addig
most alig veszi észre, hogy hegynek fölfelé tart
az aránylag rövid út. Még kocsi is könnyen
feljut a várkapuhoz.
A vár alatt köröskörül szőlővel van beültetve
a hegyoldal, s ezeknek a szüretelői a régi vár
cselédség utódai és az ezek helyébe telepített
német ajkú népség, a mely most egy egészen
külön községet alkot, Várpalánkot. Ebben a
faluban még nehány régi épület is akad, a mely
ben még a várjobbágyok laktak. A hegy lábá
nál nehány nagyobb épület a gazdatisztekéi és
más vártisztséget viselőkéi voltak.
A Latorcza folyóra alapított alsó várerődíté
sek valamikor nagyszerűek lehettek, de már
csaknem eltüntette a sánczokat az idő, s a füvet
kaszáló munkás alig veszi észre, hogy ő most
egy valamikor mély ároknak a fenekén dolgozik.
Különben is a Latorcza oly alacsony vízállású
most, hogy nehezen képzelhető el az az idő,
a mikor még ezt a sok czikk-czakkos, szövedékes árokrendszert mind el bírta látni
vízzel.
A vár urai állandóan ritkán lakhattak Mun
kácson. Inkább hatalmuknak külső jele, s vé
dekezési positio lehetett, mint lakhely. A Rá
kóczi család volt az első, a mely rendes ud
vart tartott Munkácson. De ők is csak ritkán,
háborús időkben foglalták el a várbeli lakosz
tályokat, egyébként a városban álló kastélyban,
a Fejérházban tartózkodtak. A mai fogalmak
szerint kis emeletes épület volt a Rákócziak
residentiája, a melynek negyedrészét a nagy
terem, a palota, foglalta el, a mely 12 m. volt
szélben, hosszában is. Az egész kastély csupán
26 m. hosszú és 19 m. széles volt. A várat
ostromló had tehetetlen dühében felégette az
egész várost, s akkor tüzet fogott a Fejérház is,
de el nem pusztult, s az ifjú Rákóczi Ferencz
az ablakban könyökölve nézte, hogy a tágas
udvaron miként idomítják lovait. Az istállók és
más melléképületek nagyrészt régi állapotuk
ban vannak még ma is, csak a kastélyt épít
tette át Schönborn, a ki gróf létére a fejedelmi
hermelines czímert faragtathatja ki a kapube
járat fölé. A kert azonban ma sem igen szebb,
mint volt a régi időben. A kis méhes is áll

még, csak azok a körbe ültetett fák dűltek ki
már, a melyek között bizonyára gyakorta hüsölt
a fejedelem. A régi egyszerű falkerítés helyén,
a mely a főutczára nézett, ma egy sok jövedel
met hozó bazársor épült.
Magának a városnak van még nehány neve
zetessége. A temploma régi, de kifosztott min
den kincséből. 1810-ben a háború czéljaira be
szolgáltatta legtöbb értékes kegyszerét, s az
értéknek a kötvényszerinti 3 %-át ma is húzza
a kincstárból. Két lámpát, két kelyhet, két tálat,
két gyertyatartót, egy áldozó poharat, szentség
tartót, vízöntőt, füstölőt, tömjéntartót, ezüstből,
aranyból - becsültek akkor 239 írtra! És mind
ezek történelmi tényezők, országos nevűek aján
dékai voltak. Egy fejedelmi szülőházat emlék
táblával jelölt meg a város. A festőművészek
fejedelme, Munkácsy Mihály látta itt meg a
napvilágot. Az emeletes, rideg épület valami
sóhivatal czéljaira szolgál már régóta. És mikor
hírneve tetőpontján elment a művész, hogy
megnézze még egyszer szülőházát, csakugyan
úgy fogadta a város, mint egy vérbeli fejedel
met szokás. Aztán egyik büszkesége még a
városnak az a régiséggyűjtemény, a melyet
Lehoczky Tivadar, a világ egyik legszerényebb
embere, nagy tudás és rengeteg fáradozás árán
szedett össze. Ő Munkácsnak és magának Beregnek a monographusa is, s nincs egy talpa
latnyi hely, a melyet ne ismerne a megyében.
Csak így sikerült aztán egy minden tekintetben
elsőrendű múzeumot állítania fel. És sok, sok
évvel a vállán, fiatalos lelkesedéssel gyűjt, ku
tat, ír az öreg Lehoczky ma is, nem kívánva
hálát, elismerést. Ha vendége van a városnak,
ma is ő az, a ki megmutogat mindent, a mi
csak nevezetesség van Munkácson. Elvisz a
nagy hídra, s onnét a Latorczáról mutatja meg
a páratlan szép vidéket, a Beszkideket, a Rá
kóczi útját. Innét festette meg a tájat Mednyánszky is a Honfoglalás körképére. De a fő
gyönyörűséget mégis a várban találja. És mikor
emeletről emeletre vezet, nem fogy ki a magya
rázatból, nem fogy ki a panaszból.
Ott áll a hegytetőn egy fejedelmi vár, a mely
ha külföldön volna, megbecsülhetetlen kincset
képviselne. Nálunk az enyészetnek van szánva,
s ha fejedelmi vendége van Munkácsnak, nem
a várba robog fel a lovas csapat, hanem a
házak közé ékelt kastélyban száll meg. Pedig
már többször lett volna alkalom, hogy felhúz
zak az ünnepi lobogót a vár fokára.
Még 1770-ben II. József volt a Schönborn
vendége. 1852-ben pedig, mikor Ferencz József
császár körutat tett Magyarországon, Albrecht,
Ernő és Henrik főherczegek kíséretében szállott
meg Munkácson. Valóságos ünnep azonban
akkor virradt fel a városra, midőn 1879 ben
Rudolf trónörökös napokig tartó vadászaton vett
itt részt. Az első nap különösen szerencsés
volt, s két hatalmas medvét ejtett el ő maga
egy hajtásban. Ezt a helyet egy vasoszlop mu
tatja meg az erdőkben barangolóknak. Mikor
esténként vissza jött a trónörökös a vadászat
ról, a lakosság úgy mutatta ki iránta szeretetét, hogy paraszt, polgár, úr sorfalat képezett
a város felé vezető úton, s kezükben tartott
2
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fáklyákkal világították meg a fenséges úr előtt
az utat.
Csak a vár meredezett sötéten. Egyetlen ab
lakában sem gyűlt világosság, egyetlen éljen
sem hallatszott a falak között. Mert Munkács
vára az enyészetnek van szánva.
Báró Nyáry Albert.

Jegyzetek a Tart pour Tart-ról.
A modern irodalmi kritikának egyik agyon
hajszolt vesszőparipája a l’art pour Tart. Egyike
a legbűvösebb hatású irodalmi szólás-mondá
soknak. Sok emberre olyan hatással van, hogy
elnémítja benne a berzenkedő kiváncsiskodást,
mikor bizonyos írások vége.felé járva, türelmet
lenül lesi-várja, mikor jön már az a bizonyos
medve. Egyszerűen kifejezve a Tart pour l’art
értelme irodalmi vonatkozásában ilyen formán
hangzik: az író müvét tisztán és kizárólag
művészi szempontok szerint írja; helytelen dolog
tehát müvébe erkölcsöt és erkölcstelenséget,
hazafiasságot és hazafiatlanságot, faji vagy nem
zetközi czélzatosságot stb. belemagyarázni. De
viszont igazságtalan, sőt méltatlan kívánság azt
kívánni az írótól, hogy morális, politikai vagy
társadalmi harczok harczolója legyen. Az író
egyetlen czélja a művészi alkotás és művészi
eszközökkel való gyönyörködtetés.
Kétségtelen, hogy ebben a felfogásban van
valami igazság, de sokkal több bizonyos dol
goknak czélzatos elhallgatásából vagy rövidlátás
ból eredő képtelenség.
Senkisem tagadhatja, hogy egy irodalmi mű
első sorban művészi alkotás és a vele szem
ben támasztható kívánalmakat első sorban mű
vészi szempontok szabják meg. De a további
óvások önmaguktól elesnek, ha meggondoljuk,
hogy minden irodalmi műalkotásnak két ténye
zője v an : forma és tartalom. Minden író, bár
milyen is megnyilatkozásának formája, ön
magát nyilatkoztatja m eg; a maga örömét, a
maga bánatát, a maga nekihevülését és a maga
töprengését, a maga vágyát, akaratát stb. Nem
kell azonban azt sem bizonyígatni, hogy az a
világnézet, a mely az iró műveiből kisugárzik,
bizonyos socialis közösségnek világnézetével
tart szoros rokonságot és az író magameg
nyilatkozásában ennek a socialis közösségnek
is megnyilatkoztatója, világnézetének hirdetője,
még tudtán kívül is apostola.
Az egyetemes irodalomtörténet lapjai beszé
des és meggyőző példákat nyújtanak arra, hogy
a Tart pour Tart elv az egyetemes szellemi fej
lődés legnagyobb hatású irodalmi termékeinek
születésénél nem volt az egyedüli mértékadó
elv, hanem lényegbe vágóan belejátszottak az
alkotó ihlet működésébe az iró szellemi vilá
gának egyéb képzetei is. Csak így érthető pl.
az, hogy a középkort temető socialis átalaku
lás embriószerü állapotából Dante költészetében
szökken először eleven életbe; a renaissance
tapogatózása Shakespeare alkotásaiban ölt életre
való gondolatokat; a XVII. századi magyar bűn
tudat Zrínyi eposában lesz megdöbbentő vallo

mássá és a megjavulás, a politikai, vallási és
gazdasági bajok által okozott socialis chaosból
való menekülés módjai is benne tisztulnak elő
ször eszmékké. A demokratikus politikai és
társadalmi alakulás vágya ott követelőzik Petőfi
dalaiban. A XIX. század naturalista törekvései
és a „documents humains“-ekből kialakult natu
ralista gondolkozás suggestiv erővel Zola mű
veiben jelentkezik. Napjaink egyik irányának, a
hagyományokon csüggő és jövőbe néző socialis
gondolkozásnak gondolatait, érzéseit, vágyait
Herczeg Ferencz művészete suggerálja, míg a
vergődő, kereső és sokszor bukdácsoló socialis
iránynak helylyel-közzel nagyon is túlzó erő
feszítéseivel Ady Endre költészete tart szoros
rokonságot.
Ilyenformán elevenedik meg az az irodalmi
közhely, hogy minden kornak lelke legteljeseb
ben irodalmában tükröződik. Az írók sajátos
lelki életüknél fogva megérzik és magukba szív
ják a maguk korának actualis gondolatait, meg
valósulásra törekvő vágyait. Ezek a gondolatok,
vágyak az ihlet óráiban új életre kelnek és az
új élet megkeresi a kor és egyén által deter
minált formát. Az így született irodalmi műben
benne él a társadalmi alakulásnak kisebb-nagyobb területét jelölő lélek. Ez a lélek előbb
talán csak keveseknek volt tulajdona vagy nem
volt egészen tudatos élet, de az író varázsló
művészete nagyobb és nagyobb területre szivá
rogtatja az új szellemet és tudatos életre kelti
azokban is, a kikben talán egyéb képzetek erős
beavatkozása által a tudatosság felé közeledő
új lelki életfejlődés megakadt volna.
Az irodalomtörténetnek ez a tanítása élesen
rávilágít a l’art pour Tart szerint való irodalmi
értékelés kis szemszögű és sokszor igazságtalan
voltára.
De van még más tanulsága is az irodalomtörténetnek, a mely a kritikát nemcsak arra
jogosítja fel, hogy a mű eszmei részére rá
világítson, hanem azt is kötelességévé teszi,
hogy róla ítéletet mondjon. Ez a tanulság az
irodalom nevelő hatásából fakad.
Az irodalmi művekben kifejezett érzelmek és
gondolatok revelatióként hatnak. Hatásuk sokkal
erősebb, mint a közönséges ismeretközlő taní
tásoké, mert nemcsak értelmi, hanem érzelmi
momentumok is kísérik. E tekintetben közön
ségesen ismert és igen beszédes példákra hivat
kozhatunk. Mindenki tudja pl. azt, hogy a XVIII.
századi franczia felvilágosodás eszméi az iro
dalom csatornáin szivárognak világgá. A magyar
conservativ szellembe is az irodalom lopja be
szinte észrevétlenül és míg az új eszmék elmé
leti és gyakorlati jámbor harczosai a Vérmezőn
végzik pályájukat és hosszú ideig megbélyegzett
emlékkel élnek a köztudatban, az új társadalmi
és politikai alakulás művészi hirdetőinek neveit
tisztelettel emlegetik már életükben. Az is isme
retes, hogy Széchenyi munkáit megégetik, míg
Vörösmarty munkáit, a melyekben Széchenyi
lelke szól, szent buzdulással olvassák. A poli
tikai és társadalmi alakulás demokratikus irá
nyának tovaterjedésében és megkedvelésében
nagy szerepet játszottak Petőfi dalai. Felesleges
szószaporítást kerülve, éppen csak emlékeztetünk
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olyan külsőségekben is bizonyító példákra, mint
a Werther-hatás, Dugonics regényeinek sujtásos
hatása, Corneille drámái, a melyeknek hatásá
ról régen megállapította a francia irodalomtör
ténet, a mit Napoleon is várt a drámától, hogy
t. i. nagy embereket képző iskolák, mert tüze
lik a lelket, tágítják a szívet. Balzac regényei
ről pedig köztudomású, hogy alakjai hívebben
ábrázolják az utána következett nemzedéket,
mint a maga koráét.
Különben, hogy mennyire fél igazság vagy
még ennél is veszedelmesebb valami a Tart
pour Tart elmélete, éppen ezen elmélet egyik
legszellemesebb apostolának O.Wilde-nek müvei
mutatják legjobban. Jól emlékezhetünk még rá
a nagy Wilde-láz idejéből, hogy szaporabeszédű
drámáiban milyen kemény ítéletet tart a londoni
ű. n. felsőbb tízezer társadalmán, vagy Dorian
Gray arczképében mint szellemeskedik a Fart
pour Tart mellett és hogyan kiszónokol ebből
a könyvből a hedonismus modern apostola.
Irodalmi művekkel szemben tehát nemcsak
művészeti igényeink kérhetnek joggal szót,
hanem minden vonatkozású socialis felfogá
sunk is.
De mai irodalmi ízlésünk húzódozik már az
olyan „théatre util“-től is. a milyenről Dumas
beszél a „Fils natúréi“ előszavában és nagy
türelmű olvasót kívánnak hosszú elmélkedésű
irányregények is. Ma már semmiféle tisztult
ízlésű olvasó sem kívánja, hogy a szépirodalmi
mű szónoklat, vezérczikk, röpirat legyen. Ez az
elv az írói művészet megölője volna. Az iro
dalomtörténet sok alkotást a szerencsétlen iránymű jelzéssel könyvelt el a művészi termékek
között. A dolog úgy áll közelebb a helyes érté
keléshez, hogy a mely munkát irányműnek szánt
a szerzője, annak kevés köze van a művészi
irodalomhoz, de viszont irodalmi formában való
minden nagy emberi megnyilatkozás iránymü
és socialis tett.
Az irodalmi művek socialis fontossága nem
abban van, hogy socialis problémákat fejteget
nek. Hiszen a szépíró nem okvetlen jó sociologus, sőt különleges lelki berendezésénél fogva
még a legnaturalisabbnak látszó íróban is
hiányzik a megbízható gyakorlati érzék. De leírhatatlanul fontosak az irodalmi művek socialis
vonatkozásai azért, mert formájukkal, különös
beállításukkal ébrentartják, sőt rákényszerítik a
figyelmet bizonyos kérdésekre és az irodalom
közönségét — a művelt közönséget — ránevelik
arra, hogy a kérdéses problémával foglalkozzék.
Ezen kívül az irodalmi mű keltette érzelem
folyamat állandóan és egyre nagyobb körben
ébren tartja az illető kérdés emberi vonatko
zásait, szinte subjectiv kapcsolatait, a mi a
gyakorlati alkotásoknak sine qua non-ja.
Ne az író beszéljen és oktasson, hanem a
művészi alkotás kényszerítsen az elmélkedésre,
az elmélyedésre és az aesthetikai hatás váltsa
ki az erkölcsi gondolatokat. Kiábrándulunk abból
az irodalmi alkotásból, a melynek úgynevezett
oktató részei vannak. Például Bíró Lajos nagy
reclámú drámájának, a Rablólovag-nak harma
dik felvonásáról szökik az ember; Szemere
György sok vonatkozású regénye, a Kont eset

egyharmad részében ugyanezen okból elhibá
zott alkotás; Révész Béla novelláit agyonlaposítja az íróművészen erőt vett socialista. Mennyi
vel más pl. Balzac Goriot apó-jának szomorú
története megrázó didaxisával vagy Herczeg
Ferencz Kivándorló-ja, Szabolcs házassága, a
modern életre való szemnyitó fényszórásával,
Gárdonyi Öreg tekintetes-ének szívet megindító
története a magyar úri társadalom életének
tragikus tanulságaival, Ibsen Rosmersholm-ja,
belőle kiáradó és sok kérdésbe kapcsolódó
mélységes sociológiájával ? stb.
A szépirodalom tehát nem sociologia, de nem
is önmagáért való művészi játék, hanem világ
nézeteknek művészi alkotásokban való tükrö
ződése, Értékelésénél tehát mind a két szem
pont jogos, sőt mellőzhetetlen.
Dr. Kovács Dezső.

Az etruszk kérdés.
1912 tavaszán azt a hírt hozták hírlapjaink,
hogy egy franczia nyelvtudósnak, J. Marthanak
sikerült az etruszk nyelvnek a finn-ugor nyelv
családba való tartozását s ezzel az etruszknak
a magyarral, finnel való rokonságát bebizonyí
tania. Ezen igen régi és igen súlyos tudomá
nyos problémának megoldása érthető feltűnést
keltett tudós körökben s mint annak idején a
„sumir-magyar rokonság kiderítésekor“, most
sem maradt el a hitetlenség, kétkedés. Az etruszk
nyelv hovatartozóságára már annyi hypothesis,
sőt „megoldás“ született, melyek később mind
értéküket vesztették, s egymástól oly távol álló
nyelvekkel történt hasonlítgatása, hogy a tudo
mányos skepsis ebben a kérdésben nagyon
érthető. Etruszkologiával a XV. század óta
számtalan tudományos elme foglalkozott; az
etruszk nyelv azóta már minden nyelvcsalád
hoz tartozott, rokona volt igen sok élő, teljesen
ismert nyelvnek, — csak maga az etruszk nyelv
volt ismeretlen. Hisz még ma is alig ismeretes
belőle nehány szó, grammatikai forma s a
tudósok e kérdés megoldásában inkább képze
lőtehetségükre, mint biztos adatokra voltakutalva.
Az etruszkologiának ez volt mindig s ma is
ez egyik főproblémája. A másik eredetükre,
korábbi lakóhelyükre vonatkozik. A történelem
biztosan csak azt tudja róluk, hogy az ősidők
ben, Kr. e. a 10. század körül Itáliának északnyugati részén laktak, azon a területen, melyet
északon a Macra-hegység, keleten az Appeninek, délen a Tiberis, nyugaton a Tyrrheniaitenger határolt. Országuk neve Etruria (később
Tuscia, Tuscania, Toscana) volt. Jómódú, föld
műveléssel, vadászattal, bányászattal foglalkozó
nép voltak, bőviben voltak vadaknak, őserdők
nek s nagy hegységeknek, melyek aranynyal,
ezüsttel, vassal, rézzel és márványnyal eléggé
ellátták őket. Etruria eleinte királyság lehetett,
de később 12 városból választott főember ve
zetése alatt álló szövetséggé alakult át, melynek
közös ügyei fölött a 12 emberből álló vezető
ség döntött. A szövetség idejében hatalma ki
terjedt a szomszédos államok fölé is s lehetsé
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ges, hogy volt idő, mikor Róma is hatalma alá
tartozott. Virágzásának tetőpontjára a Kr. e.
8—4. században jutott. Azután a szamnitek ki
szorítják őket Campaniából, 270 körül Róma
uralma alá jutnak s lassanként teljesen bele
olvadnak más népekbe, úgy hogy nyelvük is
elenyészik.
Az ókori történelemnek egyik, még megol
datlan problémája, hogy honnan kerültek ide
az etruszkok (latin: Etrusci, görög: Tyrsénoi,
Tyrrhénoi, etrusk: Rasena). Egyik elmélet a
földközi tenger keleti partvidékeiről, a kisázsiai
Lydiából, a másik az Alpesek északi vidékeiről
bevándorlottaknak tartja őket. Mindkét elmélet
nyelvi bizonyítékokra támaszkpdik, és pedig
föliratokra, a melyeket Kis-Ázsiában, majd
Lemnos szigetén találtak, és tiroli helynevekre.
Nem lehetetlen azonban, hogy — ha a nyelvi
útmutatás valóban helyes, — az etruszkok itá
liai lakóhelyükről vándoroltak ki az illető, gya
nított területekre.
Bár e két probléma megoldására már oly
sok s gyakran oly alaptalan föltevés keletkezett,
hogy szaporításuk a kérdés megoldását sem
nem siettetné, sem nem késleltetné, mégis óva
kodunk tőle s a következőkben röviden csak
összefoglalását óhajtjuk adni az etruszkok hovatartozóságának kérdésére vonatkozó vizsgála
toknak.
A XV. század második felében egy domini
kánus barát, Fra Giovanni Nanni, (családi ne
vén Annio di Viterbo) etruszk föliratokat hami
sított ; kőtáblákra etruszk betűkkel zsidó sza
vakat írt föl, — a kőtáblákat elásta, egy bizo
nyos idő múlva felfedezte s kortársaival ezek
alapján el akarta hitetni, hogy az etruszk nyelv
a héber és chald nyelvektől származik.
A XV., XVI. század határán VI. Borgia Sán
dor pápa s kortársai a régi Etruriában nagy
ásatásokat végeztettek, a melyek nagyon sok
etruszk emléket hoztak napvilágra. Ez emléke
ken levő feliratoknak első valószínűnek látszott
megfejtése a skót Thomas Dempster-íöl szár
mazik, a ki a XVIII. század első felében az
etruszk kérdésről De Etruria regali czímmel
egy nagy munkát adott ki. 1740-ben Scipio
Maffei: Osservazioni letterarie ez. művében azt
az elvet mondja ki, hogy az etruszk nyelvre
vonatkozó minden módszeres vizsgálatnak az
etruszk-latin kétnyelvű följegyzésekből kell ki
indulnia. Az etruszk személyneveketőarómaiakéival hasonlítja össze, s ebben a későbbi kuta
tók is igazat adtak neki, de eltéríti a helyes
vizsgálódás útjáról az a meggyőződése, hogy
az etruszk és zsidó szóvégződések nagyon
közeli hasonlóságot mutatnak egymás kö
zött s így szerinte az etruszk kérdésnek
végleges megoldása csak a zsidó nyelv alap
ján volt remélhető. Giovanni Battista Passeri
1742-ben fölismerni véli a nőnemű név egyes
szám nominativus, genitivus és ablativus for
máit, melyek a megfelelő latin casusokkal
egyeznek. E három egyezés alapján előtte a
latin-etruszk rokonság annyira nyilvánvalóvá
lett, hogy ő a kettő közötti különbséget tisztán
nyelvjárásinak tekintette. Corssen (Die Sprache
d. Etrusker) szerint Passeri találta meg ezzel,

az etruszk declinatio kulcsát s ő mondotta ki
először határozottan az etruszk-latin rokonság
gondolatát.
Az etruszkologiában új korszakot nyitott meg
Luigi Lanzi föllépése, a ki Saggio di lingua
Etrusca ez. müvében ugyanarra az álláspontra
helyezkedik, melyet Passeri vttatott, de ő már
nem éri be tisztán a speculatio-val. Ő a kér
dés megoldásához fölhasználta az etruszk latin
kétnyelvű feliratokat, a pénzeken levő városne
veket, az ugyanabból a családi sírboltból kike
rült sírföliratokat, hálaföliratokat s művészeti
följegyzéseket. A zsidó rokonság eszméjével
teljesen szakított s abból a fölfogásból indult
ki, hogy az etruszkoknak a szomszédos tör
zsekkel, a rómaiakkal, umberekkel, os/rokkal
okvetlen rokonságban kellett államok. Nagy,
széles alapokra fektetett kutatásainak ered
ménye v olt; megállapított egyes igei for
mákat.
A XIX. században az etruszkologia nagy
lendületet nyer az Etruria területén végzett
ásatásokkal. 1822-ben Giov. Battista Vermiglioli
egy nagy sírfelirat fölfedezését (Perugia hatá
rában) jelentette a tudományos világnak s nem
sokkal utóbb Carlo Avvolta Corneto közelében
egy egészen ép sírra bukkant, a melyben fel
nyitásakor egy teljes fegyverzetű etruszk lovas
nak halotti ágyán fekvő alakját pillantotta meg,
a mely azonban a sírba nyomult légnyomás
következtében porrá mállóit szét. Ezóta Corneto
vidékén egymást érték a fölfedezések, melyek
között a legnevezetesebbek egy alabastromsarkophag az amazon-harezokat ábrázoló fest
ményekkel, a Tómba dell'oreo falfestményeivel
s a Velchas, Alsinas családok sírjai, a Ponte
della Badia mellett fekvő sír, melyből etruszk
és görög hősi mondákat ábrázoló festmények
kerültek elő A harminczas években Cervetri
mellett a Regulini-Galassi-sír, melyből etruszk
ékszerek és halotti díszek jutnak napvilágra.
Az ötvenes években sarkophagokat ásnak ki
számos sírfölirattal.
Az első, a ki az újabb fölfedezések fölhasz
nálásával, teljesen önálló mederben igyekezett
az etruszk nyelv kérdését megoldani, Otto
Müller volt, a ki a Die Etrusker (1828) czímü
művében kimondja azt a fontos elvet, hogy az
etruszk kérdés megoldása csak a legszélesebb
körű összehasonlító nyelvtudományi vizsgálat
alapján érhető el. Azonban ő maga sem követte
teljesen ezt az elvet. Inkább csak arra szorít
kozott, hogy az addigi kísérletek zűrzavarából
kiválogassa azokat az elfogadható eredménye
ket, a melyek az ö történeti müvében fölhasz
nálhatók. Áthatva attól a gondolattól, hogy a
nyelv természeti jelenség, melyben szigorú tör
vényszerűség uralkodik, összehasonlítja a fel
iratokon előforduló görög neveknek etruszk
formáit a megfelelő görögökéivel, s az etruszk
nyelv hangtanában biztos támaszpontokat állít
föl; a rokonsági viszonyokat kifejező suffixumokat pontosabban állapítja meg. Müllernek főérdeme, hogy az etruszkologiában bi
zonyos határozott eredményeket mutat ki, hibája,
hogy nem vett figyelembe sok olyan eredményt,
rnely ag ő elméletének ellene mondott.
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Müller munkája után nem sokkal G. F.
Grotefend 1829. az ő előtte történt etruszk vizs
gálatok eredményeit újra összefoglalja s egy
nagy lépéssel viszi előre e tudományt, a meny
nyiben fölismeri a számneveket s helyesen ma
gyarázza meg a mi névmás értelmét.
A XIX. század negyvenes éveiben két külön
böző irányzat kerül egymással szembe. Az
egyik a Passeri, Lanzi, Müller által letett ala
pokra épít tovább, a másik egészen új utakon
igyekszik az etruszk kérdést megoldani. Az első
irányzathoz csatlakoztak — csaknem kivétel nél
kül az olaszok és az Olaszországban élő archaeologusok, a kik az etruszk ásatásokat vezették
s az új eredményeket fölhasználhatták azonnal.
Ők a fölfedezett emlék, műtárgy alakjából s
művészetéből egész nyugodtan s bátran követ
keztettek felirata tartalmára. Visszatértek az első
etruszkologusok ama naiv hitéhez, hogy nyelv
emlékeket meglehet oldani nyelvészeti bizonyí
tékok nélkül is. Azt hitték, hogy annak, a ki
sok etruszk emléket és feliratot látott, egy belső
hang valamiképpen elárulja az etruszk szavak
értelmét. S érdekes dolog, hogy bár ők az
etruszk emlékek formájából, művészetéből és
mivoltából indultak ki s minden módszeres
nyelvészeti munkát mellőztek, sok tévedésük
mellett mégis megakad egy-egy helyes gondo
latuk, egy-egy feliratnak, vagy szónak megfej
tésére nézve. Az ő eljárásuk azonban mégsem
ítélhető el teljesen. Képzeletük nem minden
logika nélkül működött; mindég abból indult
ki, hogy mi czélja, rendeltetése lehetett annak
az emléknek, melynek feliratát megakarták oldani
s nem fogták rá bronz műtárgy ajánló-feliratára,
hogy valamely város megégésére készült emlék
sorok, vagy valami karosgyertyatartóra, hogy
etruszk iránymutató.
Hozzájuk tartozik részben Fr. Orioli nevű
archaeologus is, a ki azonban részben mégis
elismeri a nyelvhasonlítás alkalmazásának fon
tosságát. Össze is hasonlítja a feliratok szavait
umber, osk, latin, görög, szanszkrit szavakkal
s ezek alapján a névmási törzseknek az umber,
osk, latin, görög, szanszkrit megfelelőkkel való
egybetartozását vitatja.
A negyvenes években az etruszkologia Sturmund Drang-korszakát éli. Élénk képzeletű kuta
tók, izgatva a nagyszerű probléma megoldásától,
félredobták az eddigi eredményeket s a legkü
lönbözőbb népeket és nyelveket vették elő,
hogy az etruszk hovatartozóságát megállapítsák.
Abban a korban, a mikor a módszeres
nyelvtudomány és epigraphika a legszorosabb
együttmunkálkodással buzgólkodott azon, hogy
Egyiptom hyeroglyphjeit s Babylon, Ninive,
Persepolis ékírásait megoldja, olyan irány szü
letett meg, a mely, mintha tudomása se lett
volna Bopp, Grimm nyelvtudományának mód
szeréről s eredményeiről, azt tartotta, hogy a
föliratokat szellemes ötlettel meg lehet oldani,
akárcsak egy képrejtvényt. Teljesen önkényesen
választották szét a szavakat, tetszés szerint
rendezték el újra a betűket, hogy egy gyanított
szót „fölfedezhessenek“ s így „fölfedezett“ sza
vakat egyeztettek kelta, germán, szláv, szansz
krit, sémi s altáji szavakkal. A hasonlatosság

elég volt nekik ahhoz, hogy egy etruszk szót
egyeztessenek bármily más nyelvű szóval, a
nélkül, hogy figyelembe vették volna az etruszk
nyelvnek már előttük fölismert szabályait és
törvényeit. C. Janelli, C. Tarquini, G. Stickel
etc. zsidónak, W. Betham keltának, k. v. Maack
írnek, W. Donaldson skandinávnak, k. v. Schmitz
és A Crawford-Lindsay ó-németnek, J. Kollár
szlávnak, A. Bertani szanszkritnak, R. Ellis
örménynek, /. Taylor finnek vagy északi-turá
ninak mondja. Külföldi anyának eltévelyedett
fattyú gyermeke volt szerintük az etruszk, a
mely Itáliában húzódott meg.
E kísérletek iskolázott tudósok között nem
találtak s nem is találhattak hitelre. Sőt éppen
az utóbbi merész megoldások váltották ki azt
a közhitet, hogy az etruszk nyelv nem lehet
tudományos vizsgálatoknak tárgya, minthogy
hiányoznak hozzá a megfelelő út és eszközök.
Komoly tudósok mosolyogtak e kísérleteken
s olybá vették, ha valaki etruszkologiával fog
lalkozott, mintha alchimiával foglalkozott volna.
Jelentékeny helyet foglal el az etruszkologiában L. Steub, a ki az etruszkologiában új útakat fedezett fel. Kiindulva abból a tényből,
hogy Rátiában (Schweiz) etruszkul beszéltek,
tiroli s más szomszédos alpesi országoknak
helyneveit tette tanulmány tárgyává. így egyes
etruszk szavakat helyesen oldott meg s az
etruszk, latin névszóképzés között hasonlatos
ságot állapít meg.
Az etruszk kérdésről az utolsó 50 évben
számos könyv, értekezés, czikk jelent meg,
melyek között a legnagyobb W. Corsennek
Lieber die Sprache der Etrusker (Leipzig, 1874 )
czímű munkája, melyet dolgozatunkban vezér
fonalul használtunk. Azonban az újabbkori vizs
gálatok sem jártak határozott eredménynyel,
csak szaporították a hypothesiseket. Valamennyi
között a legvalószínűbb még Vilhelm Thomsen-nak, a híres dán tudósnak véleménye, a ki
Remarques sur la parenté de la langue etrusque
1899. czímű művében annak a nézetének ad
kifejezést, hogy az etruszk nyelv talán nem is
olyan elszigetelt, mint gondolják, hanem a kau
kázusi nyelvekkel rokonságban áll.
Dr. Trócsányi Zoltán.

Apoikís.
— Kurt Lasswitz „Modern meséi“-ből. —
M otto: „Az istenek ölében.“
Tristan da Cunha. 1881 deczember 28-án.
Kedves Barátom ! . . . Távól a világforgalomtól, az
Atlanti-Oczeánnak déli részéből, egy elhagyatott sziklaszigetről írok neked. És a míg írok, úgy érzem : talán
jobban tenném, ha ezt a magányos helyet sohasem hagy
nám el, ha itt csendes remete életbe kezdenék. A lelkem
még most is zsong azoktól a gyönyörteljes benyomások
tól, melyekben néhány napja a boldog istenek társasá
gában volt részem s ezek után — gondolhatod — nin
csen valami nagy kedvem az európai barbárvilágba
visszatérni, a hol az én úti jelentéseimet bizonyára
kicsinyes nevetéssel fogja fogadni a nagyközönség.
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Vajha te is velem együtt lehettél volna a „lélekhajón“,
vajha te is kóstolhattál volna az istenek asztalának
ambrosiájából s miként én, legalább bepillanthattál
volna az intelligibilis Édenkertbe ! Velem együtt éreznél
most s szívünk csillapíthatatlan vágyakozással és büszke
akarással szomjuhoznék az Elérhetetlen után.
De most jut eszembe : a te tudatod időhöz van kötve
s igy neked időrendben kell elmondanom az eseménye
ket, különben meg nem értenél.
Emlékszel, hogy Lytton lord egy tengeri utazásra
hívott volt meg engem s én szíves meghívását örömmel
követtem. Néhány hónapra felfüggesztettem archaeologiai
tanulmányaimat s átadtam magam az utazás gyönyörei
nek. Lord barátomnak „Moonshine“ nevű hajóján indul
tunk útnak; a hajó kapitánya: Clynch úr, pompás időt
választott az elindulásra s mi, boldog megelégedettség
ben, lassanként eljutottunk az Atlanti-Oczeánnak ama
déli tájékára, melyet hajók vajmi ritkán szoktak végig
szántani.
1881. évi deczember hó 11-én, déli 12 órakor, 28°
és 34' nyugati hosszúság és 39° és 56' déli szélesség
alatt, éppen a mint a reggelihez ültünk, azt jelentették
nekünk, hogy hajónk közelében óriási jéghegyek látha
tók, melyek hirtelen, mintegy varázsszóra emelkedtek
ki a tengermélyből. Mindnyájan a fedélzetre siettünk s
láttuk e különös jelenséget. Sőt a sok-sok egyes fehér
dombok és hegyek sorában egyszerre egy mérföldnyi
hosszúságú, hófehérszínben fénylő hatalmas, magas falcolossus tűnt elő. E phaenomenalis jelenség szinte
megdöbbentő és mégis felemelő hatással volt mindnyá
junkra. S emberi kíváncsiságunk, tudásvágyunk űzött,
hogy ezzel a jelenséggel tisztába jöjjünk ...
Hajónkat biztos távolságban hagyván, én, a „Moon
shine“ orvosa, Gilwald úr s még négy izmos matróz,
csónakba szálltunk s a fehérfényben csillogó colossus
felé eveztünk. Minél közelebb jutottunk a hegytömegek
hez, annál világosabbá vált előttünk, hogy az, a mit mi
úszó jégtömegnek gondoltunk, csak látszott annak;
valójában azonban egy szigetre bukkantunk az AtlantiOczeánban s az a meredek, hosszú, magas fal ennek
a szigetnek tengerbe vesző sziklapartja.
Egy mélyenvágott fjordban utat talált csónakunk a
sziget belsejéhez s nemsokára — alkalmas helyen
— horgonyt vetve, partraszálltunk. És most már minden
kétséget kizárólag megállapíthattuk, hogy valóban nem
jégből való masszával van dolgunk, hanem óriás mészpát kristályokból képződött sziklafallal s e kristálytöm
bök távolról — a rájok eső napsugarak reflexében —
csalódásig hűen jéghegyekhez hasonlítanak.
Csodálkozással mértük végig e hatalmas kristály
képződményeket s megértettük térképünknek azt a téve
dését, hogy az Atlanfi-Óczeánnak ezen a helyén jéghegyek
észlelését jelzi — szigetről egyáltalán említést sem téve.
Tudván, hogy lábam alatt biztos a talaj, nekibáto
rodtam, hogy megmászszam a mintegy 100 méter magas
sziklafalat. Vállalkozásomat megkönnyítették a kiugró
kristályok, melyekben megkapaszkodhattam.
Alighogy elértem a fal tetejére, egy szempillantást
vetve a falon túlra, azt hittem : megdermedek a bámu
lattól és elcsodálkozástól. Mintha megbüvöltek volna,
jó ideig mozdulni sem tudtam. A sziklafal, melyet meg
másztam, a sziget belseje felé mint valami védőgát
óriás sánczba mélyedve, egy darabig meredekbe szakadt,
majd dombos, lankás plateauba simult, melyet illatos
zöld pázsit és gazdag virágdísz takart. És ez a csodásán
színes, elbájoló fensík lassú hajlással egy csendes tenger
öbölig nyújtózkodott, melyen túl új és új dombok emeD

kedtek. E dombokon pedig babér- és olajfák örökzöld
lombjai közül egy nagy kiterjedésű városnak fehéren
fénylő házai és palotái kandikáltak k i; valamennyit pedig
az Akropolis csodaépítménye szárnyalta túl, épp úgy
díszítvén a várost, mint egykor Pallas Athéné városát.
S e tájképies művészi háttérben a legelevenebb élet
lüktetett; a tengeröbölben a legsajátszerűbb közlekedési
eszközöket, továbbá embereket lehetett látni, a kik való
sággal a vízszín felett siklottak tova; a parton emberek
tömege hullámzott oly különös viseletben és oly saját
szerű mozdulatokkal, a mit soha addig sehol sem ész
leltem.
A bámész elcsodálkozásból végre magamhoz terve,
gondolkozni, tűnődni kezdtem, hol lehetek, mitévő
legyek ? ? . . . Nem mertem kísérőimet hívni, mert még
egyáltalán nem hittem a látottak valódiságában. Miként
történhetett, hogy ez a színes, káprázatos világ, mely
egyrészt határozottan a görög ókorra emlékeztetett, más
részt a meseszerűségnek leírhatatlan és semmi mással
össze nem hasonlítható benyomását tette — miként kerül
hetett ez a világ az Atlanti-Oczeán sivatagába ? .. .
Tűnődéseim közben a sziklagáton előrehaladhattam,
mert hirtelen egy meredek, de járható lépcső előtt
találtam magam, mely a magasból a dombokhoz veze
tett le. Most azonban igazán kétségeim tám adtak:
vájjon kísérőim nélkül merjek-e ebbe az ismeretlen
országba belépni? Még mielőtt azonban erre a kérdé-re
magamnak feleletet adhattam volna, váratlanul cl tiem
termett a sziget egy lakója s kezével hivogatólag intett,
hogy menjek le a lépcsőn.
Hívásának engedelmeskednem kellett; hogy miért,
magam sem tudom ; volt benne valami kényszerítőerő,
mint egy istenség rendelkezésében. S én a kényszerű
feltétlen megadás tudatában is készséggel engedelmes
kedtem s ezt az érzésemet semmi mással sem hason
líthatom össze, mint a lelkiismeret szavával, mely mér
legelés nélkül késztet valamely tettre, csupán reflexió
inkra bízva rejtett szándékainak megismerését.
Az engem invitáló bennszülött kistermetű volt, de
tartásában délezeg és nem es: testéhez simuló alsó
ruháján kívül egy ftönnyű, aranyszínű szálakkal átszőtt
köpenyeget viselt; büszkén lépdelt előttem s én tehe
tetlenül kullogtam utána, mintegy álomszerű állapotban.
Emberem semmiféle gyilkoló fegyvert nem hordott.
Mikor a tengeröböl partjára értünk, hátratekintett s
egy kérdést intézett hozzám. Hogy én híven követtem-e
őt — azt, úgy látszik, egészen bizonyosan tudta, mert
mintegy tíz perczig tartó közös utunk alatt egyetlen
egyszer sem szólt hozzám, mintha nem is törődnék
velem. Szavai az első pillanatokban idegenül csengtek s
talán meg sem értettem volna őt, ha környezetünk
görög ossz kharaktere hirtelen meg nem sejteti velem,
hogy hiszen emberem görögül szól hozzám ! És a mint
a kérdését megismételte, meg is értettem őt, csupán
szokatlan kiejtése zavart egy kissé. Azt kérdezte: hová
való vagyok, hogyan jutottam erre a szigetre s vájjon
tudom-e annak a városnak a nevét, mely előttünk fek
szik ? . . .
Úgy vélekedtem, hogy válaszomra egyáltalán nem
kíváncsi s csupán azért kérdezősködik, hogy barbár
voltomról meggyőződjék; de csalódtam, mert a mint
kérdéseire classikus görög nyelvi legjobb tudásom sze
rint, természetesen neki idegenszerü kiejtéssel, de mégis
érthetően megfeleltem, arczán az örömteli elcsodálkozás
kifejezése jelent meg. Hirtelen megragadta a kezemet s
barátságosan m ondta: — „Bárki vagy, légy üdvözölve
Apoikjsban; a hellének nyelve megvédi szabadságo-
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d a t!“ — Szólt és lehajolt s a part széléről'egy pár
különös formájú czipőt vett fel, melyeket átadott nekem ;
majd egy ugyanolyan pár czipőt húzott fel a lábaira s
minden habozás nélkül a vízre lépett, mintha csak szá
razföldre lépne.
Elképzelheted megrökönyödésemet! Nem tudtam mi
hez kezdjek, mit műveljek a nekem szánt czipőkkel;
bambán álltam, mint valami tűzföldi alak, a kinek egy
operai látcsövet nyomnak a kezébe, hogy vegye hasz
nálatba.
Apoikisi emberem mosolygott és megmagyarázta
nekem használatát e czipőknek, melyeket náluk: anthydoroknak hívnak. Bevallom : nem értettem őt meg egészen
s hova-tovább egyre műveletlenebbnek éreztem magam,
rendkívül civilisált hellén barátom mellett. Annyit azon
ban mégis megjegyeztem, hogy a czipőtalpak, melyek
aczélcsíkokból voltak összerakva, a vizet, annak érinté
sekor, erős felkavarással annyira szétnyomták, hogy a
lemerülés lehetetlenné vált. Hirtelen felbátorodtam,
lábaimra csatoltam az anthydorokat s vezetőmre támasz
kodva, gyalogosan haladtam át a vízen. Mondanom sem
kell, hogy tudatlanságom miatt nagyon szégyenkeztem.
Mindig büszke voltam a huszadik századbeli európai
culturára, de ez a büszkeség — óh, ja j! — nemsokára
nagyon alászállt bennem, hogy aztán végül teljesen meg
semmisüljön . . . Láttam, hogy hozzánk hasonlóan sokan,
mások is vígan siettek tova a víz felett s ugyanakkor
láttam kezökben furcsa eszközöket s körülöttem a vízen,
a partokon s a házakon is mindenfajta különös készü
lékeket vettem észre, a minőkről fogalmam sem volt.
Apoikis mesterműveire körülbelül olyan bambán bámul
hattam, mint az az afrikai vadember, a kinek Európa
újkori találmányait mutogatják.
Vezetőm egy széles útról jobbra kanyarodva, egy
nagy térre vezetett és itt, a hömpölygő emberáradatból
hirtelen egy alak rohant nekem, a nyakamba borult s
hangos szóval,anyanyelvemen rám kiáltott: „Róbert,bará
tom, hogyan jutottál ide, Apoikisba ? !“ Ruházata a veze
tőm ruháihoz hasonlított s míg vezetőm tiszteletteljesen
köszönve távozott, újra tűnődhettem, hogy ki hát ez a
barátságos újabb ismeretlen? Szokatlan ruházata ugyanis
eleinte nagyon megzavart a világos emlékezésben. De
végre mégis kitaláltam, hogy kivel van dolgom. Te soha
sem jönnél rá, tudom! Képzeld csak: Philandros volt
ez a kedves ember, Philandros, egykori egyetemi hall
gató társunk, a kivel 1900-ban az egyetemen annyi szép
időt töltöttünk . . .
Philandros nagyon örült találkozásunknak s mind
járt meghívott lakására, hogy vendége legyek. Sze
mélye Apoikisban rendkívül nagy tiszteletnek örvend.
Én természetesen rögtön megostromoltam őt minden
féle kérdésekkel és ő nekem nyugodtan, jól ismert
olympusi mosolyával válaszolt. Azt mondotta: „Idővel
mindazt megtudod, a mit képes vagy megérteni. Csak
mértéket tarts . . . Mi nem vagyunk kötve a jelenségek
érzéki világához, mint t i . . . De úgy látom: phaenomenalis éhség gyötör. . . Jer, egyél valamit.“
Bemutatott a feleségének: Lissarának, — egy igen
bájos és kecses nőnek; aranyszálakkal átfont lilaszínü ruha volt rajta, mely igen jól állt neki. Mikor
engem megpillantott, úgy láttam : alig bírta elfojtani a
kaczagást. Nagyon különös figura lehettem az ő szemé
ben. Lehetséges, hogy az állandó bámészkodás, a mire
környezetem folyvást kényszerített, még együgyűbbé
tett, mint a milyen valójában vagyok. . . Philandros
felesége barátságosan köszöntött s intett, hogy köves
sem őt. Egy tágas terembe vezetett, mely egymagában

éléskamráéi, konyháúl és étterműl szolgált. — „Tes
sék, a mi jól esik ! — szólt hozzám, — de nálunk
nincsen kiszolgálás, mindenki a maga szakácsa itt, min
denki önönmagának készíti el az eledelét.“ — Aztán
rámutatott a polczokon lévő készletekre, melyeket nem
ismertem s a különféle főző-, sütőeszközökre, melyek
használásához nem értettem . . . Csak a vállamat vonogattam tudatlanságomban s Lissara asszony most már
igazán mosolygott rajtam ; nagyon kicsit mosolygott,
de én mégis észrevettem. Philandros nehány gyümöl
csöt és húsdarabot tett egy csészébe, az egészet valami
féle folyadékkal öntötte le, a mit diapettonnak nevezett.
Ez a diapetton felért egy jó sütőkemenczével, mert egy
fél perez múlva, alighogy a húshoz és a gyümölcshöz
ért, — elkészült a pompásan megsütött köritett szelet.
És ennek az így készült pecsenyének különös hatása
volt reám ; nemcsak kitünően ízlett nekem, hanem élve
zésétől a lelkem is felfrissült, magasztosabb régiókba
szárnyalt, minden fáradtságom egyszerre megszűnt s
kedvem kerekedett tőle néhány igazán nehéz philosophiai problémát megfejteni olyan könnyűséggel, mint
mikor nálunk mandulát ropogtatnak ebéd végeztével.
Lissara asszony azt kérdezte tőlem, mondanám meg
neki: minő nézeteik vannak az európai nőknek az ethi.
kai és logikai noumenon identitásáról s hogy feleségem
az érzés transcendentalis avagy immanentialis voltában
hisz-e. Nagyot bámult s kezeit összecsapta, a mikor
felvilágosítottam őt, hogy nálunk a leánynevelésben
sem az ethika, sem a logika nem játszik szerepet. „S
az életben sem ? “ — kérdezte s várta feleletemet.
Általános elfogódottságomból Philandros mentett ki
és közbeszólásával más irányt adott a beszélgetés
nek. A legnagyobb készséggel világos képét adta
nekem az apoikisi viszonyoknak. De mindazt, a mit
velem erről a különös országról közölt, csak röviden
vázolhatom előtted s ezt is csak annyiban, a mennyi
ben e dolgok elmondása a mi fogalmaink keretében
egyáltalában lehetséges.
Történelmi tény, hogy Sokrates halálraítéltetése után
(a Krisztus születése előtti 399. évben), barátainak, elv
társainak és tanítványainak egy része elhagyta Athént.
Miként mesterük: Sokrates, ők is felismerték, hogy a
néperkölcs rendíthetetlenségébe vetett naiv hit megingattatván, immár nem a régihez való visszatérés, hanem
az erkölcsnek csakis belülről való megújhodása segíthet,
hogy a haladásnak a szűkkeblű nemzeti merevségből a
nemes emberiséghez kell történnie, a minek útját az
egyes öntudatának elismerése s a szabad egyéni meg
győződésre való jogosultság jelzik. Szándékuk volt egy
még lakatlan partvidéken, akár Afrikában, akár Hispá
niában, önálló, független államot alapítani, mely
megismerésük alapszabályaival kormányoztatnék s ily
alapon szabadon fejlődhetnék. Közülük ketten, két gaz
dag testvér: Kairephon és Kairekrates e czélból Pla
tónnál együtt Megarába siettek s ott számos hajót sze
reltek fel és azokat mindazzal ellátták, a mi szük
séges egy gyarmat alapításához. Arra törekedtek, hogy
ez a letelepülés lehetőleg függetlenül, minden idegen
segítségtől mentesen történjék s csupán saját ere
jére támaszkodva jöjjön létre. A sors különös gon
doskodása valóban úgy akarta, hogy e hajók egy új
emberiségnek csemetekertjévé legyenek, mert attól a
pillanattól kezdve, melyben az expeditio a megarai
kikötőt elhagyta, a kerek földön soha senki sem hallott
semmi hírt róla; maguk a kivándorlókés utódaik örökre
elzárattak minden más emberekkel és népekkel való
érintkezéstől s mentesíttettek minden idegen befolyás
3
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tó i. . . Én vagyok a legelső, a kinek szabad Európába
hírt vinni azokról az emelkedett lelkű lényekről, a kiken
ott szánakoznak s a kikre, mint koldusokra, lenéznek.
Az expeditiót útjában sok vihar verte, míg végül
Herkules oszlopai közt szerencsésen áthaladva, hetekig
tartó újabb veszélyek után, ahhoz a sziklaszigethez sod
ródott, melyen ma Apoikis áll. Az a fjord, melybe a mi
csónakunk beevezett, mélyen benyúlik a szigetbe s ott
tengeröbölbe szélesedik, melynek virágzó partjain Apoi
kis város alapíttatott. A sziget belseje, melyet a magas
mészsziklák koszorúznak, rendkívül termékenyek, az
éghajlat pedig enyhének és kellemesnek bizonyult,
7000—8000 lelket számlál a lakosság s kevés munka
mellett is mindenki megtalálja a maga gazdag táplálékát.
Nagyobb számú lakossága Apoikisnak sohasem volt. Mert,
a mint vendégszerető barátom mondotta: egy nép bol
dogsága teljesen független az öntudat egyes centrumai
nak lehető legnagyobb tömegétől; egy nép boldogsá
gát csak az öntudatnak minden egyes individuumban
való intensiv és egyforma concentratiója alapozhatja meg.
Azt kérdeztem barátom tól: vájjon nem állhat-e elő
Apoikisban túlnépesedés ? Ő mosolyogva az felelte:
— alig tudok neked erre válaszolni. Ha ismernéd a mi
egész culturállapotunk fejlődését s ha megérthetnéd és
felfoghatnád a mi erkölcsi világnézetünk mélységét, akkor
belátnád, hogy kérdésed jogosulatlan, mint azok a kér
dések, melyek azt firtatják: mi a világ czélja, vájjon
a lélek székhelye : az agy, vájjon kék, vagy zöld színű
az erény ? ? ?
— De meséld csak tovább történetünket, szólt közbe
Lissara asszony.
— Nos igen, — folytatta Philandros; — a mikor mi
Sokrates tanítványai és Platon barátai, ajkainkon Sophok
les verseivel, lelki szemeink előtt Phidias képeivel és
szívünkben az emberek legbölcsebbjének tanaival, itt,
ezen a szigeten gondtalan életet találtunk, a philosophikus lelkeknek egy kicsiny, de boldog községét alapí
tottuk meg és nem lévén kényszerítve külső veszélyek
ellen védekezni, minden erőnket arra fordítottuk, hogy
benső életünket harmonikusan kialakítsuk, hogy gon
dolkozásunkat megmélyítsük, hogy neveljük akaratunkat
s hogy megtanuljuk a derűs érzéki lét mértéktartó élve
zésének a tudományát. Teljes kétezer esztendő telt el,
a nélkül, hogy Apoikis körül, a láthatáron, valamely
vitorla bukkant volna fel. És ezen idő alatt oly kedvező
lehetőségek között, minőket az emberlakta föld egyetlen
népnek sem nyújthat, e szigeten zavartalanul előbbre
haladtunk a fejlődésben. De azt, a mit mi elértünk, ti
sohasem fogjátok utolérni, még akkor sem, ha culturátok
néhány ezer éven át oly gyorsan fog fejlődni, mint az
utóbbi században, — mert ti egészen más történeti
alapokon álltok, mint mi. Nálatok milliók és milliók
akarnak boldogok lenni; hogy ezt elérhessétek, előbb
a megélhetést kell nagy küzdelmekkel kivívnotok s aztán
milliók és milliók szivében a megelégedettség érzését
kell felébresztenetek. Ez utóbbit talán sikerül is elér
netek valamely vallással mely a kedélyre hat s az
magával ragadja. De élnetek mégis csak kell! S ti úgy
vagytok beállítva, hogy a külső nyomort csak külső
munkával enyhíthetitek; a ti egész culturátok éppen
ezért az emberiség hatalomnövelésének szolgálatában
áll. Ezt kell tennie, mert ti nem tudjátok az életet más
képen megzabolázni. A mi életünk azonban meg tudja
vetni azt a magaslatot, a hová az ember a külső, ter
mészeti erők leigázása útján emelkedhetik, mert leju
tott addig a mélységig, a hol az öntudat a tapasztalati
világot megalkotja s a hol minden egyéb önmagától az

élet ölébe hull. Ti a világórának csak a számlapját
látjátok s az óramutatók járását tanulmányozzátok; mi
azonban bepillantunk az óraszerkezetbe s az indítórugót
vizsgáljuk, a mik mi magunk vagyunk s értünk a mű
mozgatásához.Titeket azért nem illethet szemrehányás; ti
másképpen nem tudtatok előbbrehaladni, mert mihelyt
megpróbáltátok a világot megvetni s a boldogságot benső
tökből kihámozni, az éhező anyag visszarántott benne
teket a valóság kényszerébe, még mielőtt sikerült volna
az összesség tudatával az ideálországba behatolnotok.
Ti nem nélkülözhettétek a külső hatalmat s hogy azt
megnyerhessétek, a természetet, melyet meg akartatok
vetni, újra fel kellett venni számításaitokba; vizsgálni,
figyelni és gyűjteni kellett nektek s csak tapasztalat
útján szerezhetitek meg a tudást, mely hatalmassá tesz
benneteket. És ezt így kell folytatnotok; és nincs más
mit tennetek, mert a ti gondolkozástok csak így képes
a világot megismerni A világ számotokra csak térben,
időben és a szükségességben hozzáférhető s így enge
delmeskedni tartoztok. Nekünk ellenben kétezer éven
át semmi másra nem volt szükségünk a természettől,
mint a mit önként ajándékozott. Mi nem voltunk nyo
morgó, tudatlan néptömeg, köztünk nem vert gyökeret
semmiféle gőgös, haszonleső társadalom ; nem voltunk
sem szolgák, sem u rak ; mi csak kis számú, egyformán
harmonikusan kiművelt s önmagukat igénytelenítő embe
rek egyesülése voltunk. Nem volt szükségünk munka
felosztásra, sem szakismeretekre ; megelégedtünk azzal,
a mit ki-ki tudott. És így egészen más úton jutottunk
el ahhoz a culturához, melyet nálunk láttok és olyan
felfedezésekhez és kényelmi berendezésekhez, melyeket
ti nem ismertek. Most persze mesésen szép épületeket
és ezerféle megfinomodásokat láttok itt, de mindez nem
történt másképpen, mint hogy itt mindenki szabadon
műveli azt, a mit éppen tud és a mit akar s ez időszerint a tudat culturájában már annyira haladtunk, hogy
mindenki megérti az összeséggel való összefüggését s
megérti önmagát; a vágy és a kötelesség az apoiki lel
kében egymástól immár elválaszthatatlanok: Mi nem
vagyunk a szokás rabjai, mint a vad népek, nem vagyunk
a természet urai, mint az európai művelt nemzetek; mi
csak urai vagyunk önönmagunknak, urai akaratunknak,
általában a tudatnak s ezért vagyunk szabadok. Mi nem
aggódunk robotoló népekért, sem haszonleső, önző,
zsarnokokért; nekünk nincsenek törvényeink, mert a
törvényt ki-ki önmagában hordja. Sem természettudo
mányunk, sem iparunk nincsen, mely a tieteknek meg
felelne ; semmi sem kényszerít, hogy ellessük a termé
szet titkait s hogy erőit szolgálatunkba hajtsuk. A mi
szellemünk fejlődése, az európai népek millióinak nyo
mása alól mentesítve, egészen más úton ment végbe.
Nálunk Platont nem követte egy Aristoteles, sem a
scholastikusok, sem a dogmatikusok; így tehát egy
Galileire, egy Newtonra, egy Darwinra sem volt szük
ségünk ! Nálunk nem volt római uralom, népvándorlás,
feudalismus, minek folytán elmaradt a forradalom is.
Abban az időben, a mikor Achája római provincia lett,
nálunk már azt tanították, a mit nálatok Kant és Schiller
hirdettek. Midőn a keresztény martyrok Nero kertjeiben
tűzhalált haltak, a mi gondolkozásunk emanczipálta
magát az érzéki világ korlátáitól és létfeltételeit az absolutumban ismerte meg. Mikor a ti kolostor-iskoláitokban
a neoplatonikusok szórványos szellemi hagyatékát tanul
mányozták, akkor nálunk a metaphysikát, mint tapasz
talati tudományt alapították meg. És míg a ti metaphysikusaitok levegővel bélelt fellegvárakat építettek
álmuk határtalan birodalmában — addig mi a tudat
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belső lényegének feltételeivel jöttünk tisztába's rátalál
tunk a teremtőerő nagy titkára. A mit ti felfedezésekben
és találmányokban, méregetve és számlálgatva, a ter
mészetből kiküzdötök, kierőszakoltok, azt mi, szelle
münket béklyóitól megszabadítva s intuitiv erővé változ
tatva, önmagunkból, szabad választással teremtjük meg.
A mi világunkban ismeretlen a szabadság és kénysze
rűség közötti ellenmondás. Az akarás, a kötelesség és
a cselekvéslehetőség egymástól nincsenek elválasztva.
S ezt csak azáltal értük el, mert neveltük az akaró, az
érző és gondolkozó tudatot. A mit ti nem tehettetek
meg, mert népeket kellett etetnetek és háborúkat kellett
folytatnotok.
Külső formákban őseink hagyományait követjük, mint
hogy nekünk megfelelnek ; azoknál szebbet nálatok sehol
sem találtunk. A legutóbbi két évszázad óta, mely idő
ben, ha ri’.kán is, de mégis fel-feltűntek egyes hajók a
mi vizeinken, a másik emberiség történetével is törőd
tünk. Minden tíz esztendőben kiválasztunk magunk közül
valakit, egy arravaló társunkat, a kit Európába küldünk
az időbeli viszonyok tanulmányozására. Legu'óbb én
voltam a kiküldött, a ki nálatok járt — s mi ketten
akkor kötöttünk ismerettséget. Mélységes titokban tart
juk államunk létezését, mert úgy sem értenének meg
minket s mi nem akarjuk, hogy békés világunkban meg
zavarjanak.
„És ti nem rettegtek attól — kérdeztem Philandrostól —, hogy az európaiak felfedezik országotokat,
hogy kis szigeteteket tőletek elveszik s elnyomják sza
badságokat ?“
Barátom újra mosolygott s így válaszolt:
„Látom, te még mindig nem értetted meg a
mi lényünket. Gondolj csak vissza: képes voltál-e
ellentállni az apoikisi ember hívásának, a kivel először
találkoztál s a ki a városba vezetett ? Úgy-e követned
kellett őt, követned oly készségesen, mint a hogy a
becsületes ember az igazság szavát követi. Útitársaidat
szintén a városba hoztuk, a csónakot egyelőre elvevén
tőlük, hogy bemutathassuk őket városunk lakóinak, a
kik Apoikist nem hagyják e l; hadd lássanak egyszer
idegeneket, barbárokat. Kitűnő mulatság lesz ez nekik !
De mi újra szabaddá teszünk benneteket, hogy Euró
pába visszatérhessetek. . . Akarni fogjuk, hogy útitársaid
soha se emlékezhessenek erre a földre, hogy emléke
zetükből örökre eltűnjék földünk létezése; egyikük sem
lesz képes elmesélni, hogy szigetünket valaha látta.
Csupán te egyedül lész kivétel i Te nem vagy a mi
foglyunk, te vendég vagy nálunk! Téged semmi se kor
látozzon a visszaemlékezésben, az elmondásban ; de én
előre megjósolhatom, hogy úgy sem fog neked senki
sem hinni. De ám higyjenek, ám mozgósítsák ellenünk
Anglia egész hajóhadát s vezényeljék szigetünkre Európa
összes haderejét! Mi sem maradunk tétlenül, akarni
fogunk s minden tudatnak az absolutumban való össze
függése révén a hadvezetők nem lesznek képesek mást
parancsolni, m int: a visszavonulást.“
Nagyon buta arczot vághattam, ezeket hallva, mert
Philandros így folytatta szavait: „Jól látom, hogy mind
ebből semmit sem értesz; olyan a helyzet, mintha csak
te valamely indián-törzsnek akarnád megmagyarázni,
hogy Amerika földjéről soha sem fogja kiűzni tudni a
fehérbőrűeket és pedig azért nem, mert a civilisatio
moralis ereje követeli, hogy ez a világrész is meghódíttassék. Te e vad törzset csak akkor győzheted meg
erről, ha hivatkozol a physikai erőre, rámutatván a
hódítás látható eszközeire : az ágyúkra és öldöklő fegy
verekre. Te velünk szemben indián vagy, annak korlá

tolt megértőképességével; így hát a te nyelveden fogok
beszélni veled. Nos h á t: néhány pillanat alatt szigetün
ket szabad aether-folyammal vehetjük körül. És nincsen
tárgy, nincsen ember, a mi, a ki ezen az aether-kordonon
áthatolhatna; atomokra olvasztva tovasöpörtetnék. Grá
nátok és pánczélos hajók úgy eltűnnének benne, mint
szalmaszál a tűzben.“
Hallgattam. Az étkezés véget ért . . . Barátommal végig
sétáltunk a városon. Utazást tettünk a lélekhajón, láttam
psychikai-hintát, a fogalom tükröt és sok minden egye
b e t; mindezt részletesen élőszóval fogom neked elme
sélni, most csak annyit, hogy a mit láttam és átéltem :
szinte a csodával határos. A kikötőben láttam azt a
nagy tengeralatt járó gyorshajót, mely minden tíz esz
tendőben egyszer, a víz felszíne alatt Európába megy.
A hajtóerő itt is a víznek chemikai szétbontásán alap
szik, a szétbontást aether-folyam végzi. A dolog köze
lebbi mechanismusát nem ismerem. A szigetkörnyéki
hajózást háromsoros evezős csónakokkal bonyolítják le,
melyek egész szabásukban és felépítésükben az athéni
trierekre emlékeztetnek. A hajózást ezeken a csónakokon
sportszámban űzik. Majd elvezetett barátom abba a
házba, a melybe fogoly útitársaim voltak elhelyezve.
Szobáikat teljesen európai mintára rendezték be, de
a szobák egyik oldalon nyitva hagyattak. Ott állottak
nagy tömegekben az apoikisiak és mulattak azon, a mit
a szobákban láttak, mint ahogy mi valamikor nálatok
az állatkertben a tüzföldi vadakon mulattunk. És az
európaiak éppen olyan bamba és csodálkozó arczot
vágtak, éppen úgy viselkedtek, mint nálunk a megbámult
vadak. Lytton lord a „Standard“ egy régi lappéldányát
olvasta, Clynch kapitány grogot ivott, Gilwald doktor
pedig mikroskopon át vizsgált egy a szigeten fogott
ismeretlen bogarat.
Egy apoikisi egy kis nádvesszőt dobott Gilwald
doktor felé, Gilwald elkapta, megnézegette, majd fülé
hez tartotta s minthogy nem tudta : mire való, elhají
totta, mire a bámészkodó apoikisiak hangos nevetésbe
törtek ki. Nem is sejtette, hogy ez a kis nádpálczika
egy úgynevezett noumenal-botocska volt, melynek az
volt a csodaereje, hogy ha a nyakszirtet érintették vele,
egyszerre kihalt az emberben a térbeliség képzete s
helyébe az intelligibilis, Egy-Mindenség érzése lépett.
De — sajnos — közeledett a búcsúzás órája. Lytton
lord, szabadságának visszanyerése után, a déli jeges
tenger felé akarta folytatni az u ta t; én azonban nem
kívántam vele tartani s kértem őt: tegye lehetővé, hogy
minél előbb visszatérhessek Európába . . . Beszálltunk
egy karcsú szép csónakba, melynél kecsesebbet s pompásabbat Perikies korában sem készítettek; „Odysseus“
volt a neve s e „nagy türőnek“ fából kifaragott élet
nagyságú képe a csónak orrán, mint parasemeion ékes
kedett. Partra vetve, ily vágyakozva tekinthetett vala
mikor a tengerkoszorúzta Ogygia-szigetről Kalypso földje
felé, keresvén szemeivel az elérhetetlen távolságot.
És miként Odysseust a phaeakok Ithaka partjaira, úgy
vittek engem az apoikisiak, míg mélyen aludtam, Tris
tan da Cunha szigetére. Lefektettek s mellém helyezték
ajándékaikat: egy aranyból való syllogismus-serleget
ítélő koczkákkal s psychemnek az istenek szigete tűzében elszáradt szárnyait.
Mikor felébredtem, két olajszagú czethalász állt előt
tem ; nagy palaczkokból rumot ittak s én újra az érzé
kek világában voltam s oly szomorúnak éreztem magam.
Bánatos barátod:
Róbert.
Fordította: Kupcsay Felicián.
3*
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A Föld belsejéről és a földrengést
hullámok terjedéséről.
A Föld belsejéről még nagyon keveset
tudunk. Hogy milyen anyagok vannak benne,
ezek hogyan vannak eloszolva, milyen a hal
mazállapotuk, hőmérsékletük stb., ezt mind
nem tudjuk. Pedig a tudomány sok oldalról
iparkodott már megközelíteni ezeket a problé
mákat. Nemcsak a geológia, hanem a physika
és az astronomia is.
A legnagyobb baj az, hogy közvetetlen ta
pasztalásunk a Föld kérgének csak a felszínéhez
igen közel eső rétegeire van. Hiszen a legmé
lyebb fúrt lyuk (Czuchow) csak 2240 m mély
ségű. Mi ez a Föld sugarához - 6370 km-hez —
képest? Ha a Föld helyett egy méter átmérőjű
gömböt képzelünk, ez a legmélyebb furat ezen a
gömbön kevesebb, mint 0 2 mm (0'17) mélységű
tűszúrásnak felel meg. Nagyon természetes, hogy
az ilyen kis tüszúrásban tapasztalt viszonyokból
nem lehet reálisan következtetni az egész gömb
belsejében uralkodó viszonyokra. Minden téte
lünk tehát, a mit a Föld belsejéről állítunk, csak
hypothesis-jellegü, a melynek lehet több-keve
sebb valószínűsége, de az igazsága közvetetlen
tapasztalással nem ellenőrizhető.
Lássuk röviden : milyen alapokra támaszkodva
következtetett a tudomány a Föld belsejére és
milyen eredményeket állapított meg.
A hőmérséklet.
A meleg források, a gaizirok, a vulkanikus
kitörések, a melyek révén vízgőz, izzó kődara
bok, folyékony láva tör elő a Föld belsejéből,
továbbá az a tény, hogy a Föld színétől mé
lyebbre és mélyebbre haladva, a hőmérséklet
emelkedik — nagy átlagban minden 33 m-en
egy-egy fokkal —, arra engednek következtetni,
hogy a Föld belsejében magas hőmérséklet ural
kodik. Ugyanerre enged következtetni a többi
égitestek analógiája és a Kant-Laplace-féle kosmogonikus elmélet is.
De hogy milyen magas hőmérséklet van a
Föld belsejében, arról semmi bizonyosat nem
tudunk. Ha a felszínhez közel tapasztalt hőmérsék-emelkedés a Föld középpontjáig egyformán
meg volna, a centrumban körülbelül 200,000°
hőmérséklet lenne. Csakhogy ez a hőmérséklet
emelkedés valószínűtlen, mert a Föld a melegét
a felületén át sugározza ki a levegőbe és innen
a világűrbe, tehát valószínű, hogy a felülethez
közel rohamosabb a hőmérsékletváltozás, mint
nagyobb mélységekben. Ha pedig a Föld bel
seje vasból van, mint Wiechert gondolja, akkor
a vas jó melegvezető képessége miatt lehetetlen
az állandó hőmérsékletemelkedés. A tudósok
becslése igen tág határok közt (4000° és
200,000° C) ingadozik, így tehát semmi bizo
nyosat nem tudunk a hőmérsékletre nézve. Igen
magas, tízezer, sőt százezer fokokban kifejeződő
hőmérsékletnek különben sem tudunk physikai
tartalmat adni, mert a legmagasabb hőmérsék
let, a mit elő tudunk állítani, 3500 és 4000° közt
van (ívlámpa széncsúcsa).

A halmazállapot.
Ebben a kérdésben még nagyobb a homály,
mint az előbbiben. Némelyek szerint a Föld
belsejében izzó folyékony anyag van, mások
szerint izzó gáz, ismét mások szerint szilárd
anyag. Vannak olyan tudósok is, a kik úgy
gondolják, hogy mind a három halmazállapot, sőt,
hogy a merevség és a legteljesebb dissociatio
között képzelhető mindenféle halmazállapot
megvan. Ezek a homlokegyenest ellenkező állí
tások nagyrészt onnan eredtek, hogy a tudósok
olyan tételeket, a melyek a Föld színén meg
szokott, vagy laboratóriumban megvalósítható
viszonyok közt érvényeseknek bizonyultak, a
Föld belsejében uralkodó viszonyokra is alkal
mazták. Pedig ott egészen más viszonyok van
nak. Lehetséges, hogy olyan magas hőmérsék
letek vannak, a milyenekre az emberi tapasztalás
egyáltalában nem terjed ki és bizonyos, hogy
olyan nagy nyomások, a milyeneknek az anya
gokra való hatásáról fogalmunk sem lehet. Ha
átlag csak 300 atmosphaerával növekszik is a
nyomás lefelé km-enként, akkor is a centrum
táján két millió atmosphaera nyomás van.
(Arrhenius szerint három millió.)
A folyékony állapot felvételét milyen tények
támogatták? Első sorban a szinte dogmatikusan
igaznak tartott ködelmélet és az a vélekedés,
hogy a hőmérséklet a Föld belseje felé folyton
nő. Hiszen ha az a szabály, hogy a hőmérséklet
minden 100 m mélységen átlag 3°-kal emelke
dik, nagyobb mélységben nem is áll fenn, mint
csak 50—70 km mélységig, akkor is ott már
olyan magas hőmérsékletnek kell lenni, a mely
mellett a Földet alkotó kőzetek megolvadnak.
(Tapasztalás szerint ezek 1000°—2000° között
már megolvadnak.) Támogatta továbbá az anya
gok sűrűségének a Föld belsejében való elosz
lása is. Exakt mérésekből ismeretes tudniillik,
hogy a Föld anyagának közepes sűrűsége körül
belül 5’6. Minthogy a Föld kérgének külső
részét alkotó anyagok sűrűsége csak 2'5 és 3
között van, a víz sűrűsége meg 1, következik,
hogy a Föld belsejében 5 6-nél nagyobb sűrű
ségű anyagok is vannak. Ha pedig mélyen van
nak a nagyobb sűrűségű anyagok, akkor az
anyagok elrétegeződése a folyadékok törvényei
nek megfelelő. A folyékony állapot felvételére
vezetett még az a meglepő tény is, hogy az
óceánok kis szigetein nagyobb a nehézségi erő,
mint a szárazföldeken vagy nagy hegységek
közelében. Ha felvesszük, hogy a Föld belseje
folyékony és hogy a szilárd kérge, melynek
sűrűsége kisebb, mint a belső folyadéké, ebbe
különböző mélyen bemerülve úszik és felvesszük
még azt is, hogy a tengerek alatt vékonyabb
szilárd kéreg van, mint a szárazföldek alatt,
akkor megérthetjük az említett meglepő tényt.
A szárazföldek alatt lévő vastagabb rétegek
ugyanis jobban bemerülvén az alattuk lévő
folyadékba, többet szorítanak ki a náluknál na
gyobb fajsúlyú folyadékból, mint a tengerek
alatt“ levő vékonyabb rétegek és így a vonzó
erő a szárazföldek felett kisebb, mint az óceá
nok felett stb.
Viszont vannak olyan tények is, a melyek

1 Ha e*y mozgásnak három, egymásra merőleges irányban eső komponenseit ismerjük, akkor a mozgást magát is meg tudjuk határozni. A földrengések előidézte talajmozgásnak rendszerint két vízszintes - kelet-nyugat, es
észak-déli - és a függőleges componensét szokás a seismographok leírta görbék alapján meghatározni. Ez az ábra az 1907 április 15-i mexikói földrengésnek a göttingai seismogrammja.t mutat)a. Az első a kelet nyugat,, a
második az észak-déh,=a harmadik a függőleges componans. P a rengés fészkétől direkt érkező longitudinális, S a direkt érkező traüsversalis hullámokat jelent,. PRi az egyszeri, P R , a kétszeri visszaverődés után megérkező
longitudinális, SRi, SR i pedig az egyszeri, illetve kétszeri visszaverődés után megérkező transverzalis hullámot.
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ellene szólanak a folyékony állapot hypothesisenek. így pl. vannak a Föld belsejét képező
anyagok közt olyanok, a melyek olvadás közben
kitágulnak. Az ilyen anyagok nagyobb nyomás
alatt nehezebben olvadnak meg, mint kisebb
nyomás alatt; nem lehet tehát tudni, hogy ezek
az anyagok a Föld belsejében uralkodó nagy
nyomások alatt lehetnek-e megömlött állapotban,
vagy nem. Azután, ha a Föld belseje folyékony
lenne, akkor azon épp úgy mutatkoznék a Nap
és Hold vonzása következtében az árapály és
dagály jelensége, mint a hogy a tengerek vízén
mutatkozik, mert a Föld kérge, ez a vékony,
szilárd burok, nem tudná megakadályozni e
jelenség létrejöttét. Ha pedig a szilárd kéreg is
részt venne az apály-dagály jelenségében, akkor
a tengerek vize nem mozdulna el a szilárd
kéreghez képest, vagyis nem lenne a ma ismert
apály és dagály. Az az egy tény tehát, hogy
apály és dagály van, lehetetlenné teszi a folyadék-hypothesist.
A gázállapot hypothesise ugyancsak a köd
elméletre és arra a feltevésre támaszkodik, hogy
a Föld belsejében magasabb hőmérséklet ural
kodik, mint bármely anyag kritikus hőmérsék
lete. Már pedig — mint régebben tanították —
a kritikus hőmérséklet felett minden anyag csak
gázállapotú lehet. Újabban azonban olyan
tények lettek ismertekké (Tammann), a melyek
azt mutatják, hogy vannak anyagok, a melyeket
elég nagy nyomással még szilárd állapotban is
át lehet vinni a kritikus hőmérsékletük felett.
Lehetséges-e tehát gázállapot azok mellett az
óriási nyomások mellett, a melyek a Föld bel
sejében uralkodnak? azt nem tudhatjuk.
A szilárd állapot felvételét is támogatják té
nyek. így az a tény, hogy van tengerjárás, azt
mutatja, hogy a Föld nem engedelmeskedik
teljesen a dagályt keltő erőnek; tehát olyan,
mintha belsejében is szilárd lenne. Ki lehet
számítani, hogy ha a Föld teljesen merev lenne,
milyen nagy lenne a tengerjárás magassága. Ha
pedig ismeretes a tényleges tengerjárás magas
sága, ki lehet számítani a Föld közepes merev
ségét. Az eredmény az, hogy a Föld merev
sége egészben olyan, mint az aczélé. Az a
nem régen felfedezett tény is, hogy a Föld
sarkai körülbelül 427 napi periódussal vál
toztatják a helyüket — mintegy 10 m nyíre
tolódnak el a közepes helyüktől —, arra enged
következtetni, hogy a Föld szilárd, de nem tel
jesen merev. A szilárd állapot hypothesisére
különben még visszatérünk.
Látjuk mindezekből, hogy a hány tény alapján
következtetünk a Föld belsejére, úgyszólván
annyiféle eredményre is jutunk. így nem bízha
tunk meg egyik eredményben sem.
A földrengést hullámok.
Újabb időben sokat vár a tudomány a Föld
belsejének kérdésében a földrengések tanulmá
nyozásától. Míg ugyanis azoknak a tényeknek
nagy részét, a melyek alapján eddig következ
tetést vontak a Föld belsejére, a Föld belsejére
vonatkozó többféle feltevéssel is összhangzásba
lehet hozni (hogy csak egyet említsünk : a Föld
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tényleges lapultságát a belsejének végtelen sokféle
tömegeloszlása is eredményezheti), addig a
rengés-sugarak útjának ismerete révén a Föld
belsejének bizonyos tulajdonságaira egyes helye
ken külön-külön lehet következtetni. Ezért a

2.

ábra.

seismologiától sokan olyanszerü eredményeket
várnak, mint a milyenekre a spectroscopia ve
zetett. Azt remélik, hogy a rengés-sugár isme
rete épp úgy világosságot fog deríteni azoknak
az anyagoknak bizonyos tulajdonságaira, a

denütt merőlegesen álló vonalak a rengés
sugarak. E rengéssugarak alakjának meghatáro
zása czéljából többféleképpen járnak el a tudósok.
Vannak, a kik előre feltételeznek bizonyos egy
szerű (egyenes vagy korszerű) rengéssugár-alakot
és megvizsgálják, hogy az észlelési adatok e
feltevés helyességét igazolják e. Mások a rezgé
seknek a változó sűrűségű közegekben való
terjedésére vonatkozó tételeket — mint a Fermatféle elvet (a leggyorsabb megérkezés elvét),
azután a sűrűségeloszlásra vonatkozó valamely
feltevést — alapul véve, számítások útján ipar
kodnak megállapítani a rengéssugár alakját
(Kövesligethy),1 Végre vannak tudósok, a kik a
Föld belsejére vonatkozó minden feltevéstől
menten, empirikus úton iparkodnak a rengés
sugarakat meghatározni. Ez utóbbi irányban a
munkát Wiechert indította meg. Itt csak Wiechertnek és az ő szellemében dolgozó tudósoknak
az eredményeit foglaljuk össze.2
Ha a földréteg valamely helyén a feszültség
annyira fokozódik — akár a miatt, hogy az
illető hely alatt a víz működése folytán üreg
A

4. ábra. A a rengés fészke S az észlelő állomás.

3. ábra. Ez azt is mutatja, hogy az epicentrumtól különböző távol
ságokban lévő helyeken milyen typusú seismogrammok keletkeznek.
Az epicentrum táján az egyes phasisok össze vannak olvadva, az
epicentrumhoz közelfekvő helyeken már némileg szétváltan, a távol
fekvő helyeken pedig jól szétváltan mutatkoznak. (Ki az első elő
rengés, V2 a második előrengés, B a főrengés, N az utórengés).
Abból, hogy az egyes phasisok mennyire vannak szétválva, illetőleg
hogy milyen időközökkel következnek egymásután, következtetni
lehet a rengés fészkének az észlelő állomástól való távolságára.

melyeken átvitt az útja, mint a hogy a fény
nyaláb a spectroscop révén feltárja, hogy milyen
természetű fényforrásból indult ki, vagy hogy
milyen anyagokon haladt át a spectroscopig.
A földrengés fészkében, mely eddigi számí
tások szerint 1*5 —170 km mélyen van a Föld
színe alatt, a rengés kezdetén kiváltódó energia
hullámmozgást indít meg minden irányban.
A fészekből kiinduló s a hullámfelületekre min

1 Mathematikai és Term. tud. Értesítő 1897. Föld
rajzi Közlemények 1906. (Pécsi A.).
2 Wiechert und Zoeppritz, Über Erdbebenwellen.
Empirisch gewonnene Laufzeitfunktion der 1. und 2.
Vorläufer bis zu 13,000 km Herddistanz* Nachrichten von
der Königl. Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttin
gen, 1907.
Zoeppritz und Geiger, Berechnung von Weg und Ge
schwindigkeit der Vorläufer. Nachr. d. Kön. Ges. der.
Wiss. zu Göttingen, 1909.
Geiger, Die Bearbeitung der Erdbebendiagramme.
Nachr. d. Kön. Ges. der Wiss. zu Göttingen, 1909.
Zoeppritz, Geiger und Gutenberg, Constitution des
Erdinnern etc. Nachr. v. d. Kön. Ges. d. Wiss. zu
Göttingen, 1912. Heft 2. und Heft 6.
Wiechert, Die Erdbebenforschung ihre Hilfsmittel
und ihre Resultate für die Geophysik. Physikalische
Zeitschrift, 1908.
Wiechert und Geiger, Bestimmung des Weges der
Erdbebenwallen im Erdinnern. Physikalische Zeitschrift,
1910.
Benndorf, Über die Art der Fortpflanzung der Erd
bebenwellen im Erdinnern I. und II. Mitteilungen der
Erdbebenkommission der kais Akad. der Wiss. in Wien,
1905, 1906.
Benndorf, Über die phys. Beschaffenheit des Erd
innern. Mitteil, der geol. Gesellschaft in Wien, 1908.
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keletkezett, akár a földkéreg összehúzódása, akár
más ok miatt —, hogy a kéreg a feszültséget
tovább el nem bírja, akkor a kéreg az illető
helyen megreped. A repedés folytán aztán a
nagy feszültségnek alávetett kisebb-nagyobb
kőzettömegek labilis egyensúlyi helyzetükből
újabb egyensúlyi helyzetbe zökkennek. Ez a
megrázkódás hullámokat gerjeszt s e hullámok
minden irányban tovább viszik a megrázkódás
miatt kiváltódott seismikus energiát. A hullámok
a Föld felszínéhez érkezve, kifejtik a maguk
hatását. A hatás a fészekhez vagy az epicentrum
hoz (a Föld felszínének a fészek fölötti része)
közeleső helyeken közvetetlenül érezhető, esetleg
katastrophát is előidéző, távolabbi helyeken
pedig csak műszerekkel — seismométerekkel
vagy seismografokkal — mutatható ki.
Az epicentrumtól távol fekvő valamely állomás
seismographja legtöbbször igen complikalt görbe
vonalat ír le, jeléül annak, hogy az illető állo
máshoz sokféle hullám érkezik. De akármilyen
compiikált is a seismogramm, meg lehet rajta
különböztetni három, egymástól különváltan
mutatkozó főrészt (1. ábra). így tehát a hullám-

mozgás valamely távoli állomáshoz három főphasisban érkezik meg. Ezek sorban: első elő
rengés, második előrengés és főrengés. Az első
előrengés periódusa rendszerint legkisebb, keve
sebb, mint 10 másodpercz, a második előren
gésé nagyobb és a főrengésé legnagyobb, 20,
30, sőt 60 másodpercz is. A főrengés után néha
hosszantartó, esetleg órákig is eltartó, meglehe
tősen állandó periodusú rengés következik, az
úgynevezett utórengés.
Az egyes rengések erősségének viszonya a
különböző földrengéseknél nagyon különböző.
Legtöbbször a főrengés a legerősebb. Ennek
hatására a seismograph írókészüléke akárhány
szor ki is ugrik. De van olyan földrengés is,
a melynél az első előrengés a legerősebb s a
főrengés feltűnően gyenge. Zoeppritz meggon
dolva azt, hogy a rengést megelőző feszültségi
állapotban felhalmozott helyzeti energia a rengés
létrejöttekor mozgási energiává alakul át és hogy
a mozgási energia nagysága
mv2 képlet sze
rint) a mozgásban résztvevő tömeg nagyságától
és sebességétől függ, valószínűnek tartja, hogy
ha a rengés fészkében nagy kőzettömegek ve
tődnek vagy tolódnak el, akár egyszerre, akár
gyorsabb egymásutánban többszőrre, akkor a
főrengés lesz legerősebb ; ha pedig kis tömegek
mozdulnak el, de nagy sebességgel, akkor az
előrengés lesz legerősebb.
A tudósok eleinte azt hitték, hogy a földren
gést csak a Föld kérge továbbítja s hogy a
földrengési hullámok hatására a földkéreg olyan

szerű deformatiókat mutat, mint a tenger színe,
mikor hullámzik. De a mikor seismometerekkel kezdték vizsgálni a földrengések terje
dését, csakhamar kiderült, hogy a rengési hullá
mok egy része, a mely az előrengéseket idézi
elő, nem terjedhet a Föld felülete mentén. Mert

ha valamely földrengéskeltette előrengés terje
dése sebességét az egyes észlelőállomásokhoz
való megérkezése ideje alapján, abból a felte
vésből számítjuk ki, hogy a rengés a Föld színe
mentén haladt, akkor minél távolabb van vala
mely állomás az epicentrumtól, annál nagyobb
érték adódik az illető állomás adatai alapján a
sebességre nézve. Ezt a sebesség-növekedést
semmikép sem lehetne megérteni. Ezért feltételez
ték, hogy az előrengések valamely állomáshoz a
Föld belsejében terjednek el, még pedigazállomást
a rengés fészkével összekötő húr mentén (Rebeur-

7. ábra. Az a'só görbe az első előrengés, a középső a második elő
rengés, az egyenes vonal pedig a főrengés menetgörbéje.

Paschwitz). E mellett a feltevés mellett a sebesség
már eléggé állandónak adódik. így1
az állomás távolsága
az epicentrumból
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1 Trabert, Die Geschwindigkeit der Erdbebenwellen
in verschiedenen Tiefen. (Mitteil, der Erdbebenkommis
sion, Neue Folge, Nr. 37. 1909.)
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Schmidt volt az első tudós, a ki arra gon
dolva, hogy a Föld anyagának sűrűsége a közép
pont felé nő, arra következtetett, hogy a rengési
sugár nem lehet egyenes, hanem olyan görbe,
a mely a Föld centruma felé a domború oldalát
fordítja (2. ábra). Mérések később igazolták is,
hogy e görbe alakjának megfelelőleg az a szög,
a melyet a rengéssugár az észlelő állomáson a
vízszintessel képez, nagyobb, mint az a szög, a
melyet a húr alkot a vízszintessel.

A rengési hullámok másik része azonban, a
mely t. i. a főrengést idézi elő, a Föld felülete
mentén kell, hogy terjedjen, mert ezekre a hullá
mokra nézve bármely állomás adatai alapján
ugyanaz a felületmenti terjedési sebesség adódik,
(körülbelül 3 5 km másodperczenkint).
Hogy az egyes phasisokat előidéző hullámok
hogyan terjednek, azt a felsorolt tudósok dol
gozatai nyomán így képzelhetjük:
A rengés fészkéből, az ott beállott egyen
súlyi zavar miatt két hullámzás indul meg: egy
longitudinalis, mely olyanszerű, mint a levegő
hullámzása, mikor a hangot viszi és egy trans

versalis, a melyben a Föld részecskéi a terjedés
irányára merőlegesen rezegnek és a mely hul
lámzás körülbelül csak félolyan gyorsan terjed,
mint az előbbi. Az első előrengés a longitudi
nalis hullámzástól, a második előrengés meg a
transversalistól származik. Ezek a hullámok át
járják a Föld belsejét s minél messzebbre buk
kannak ki a rengés fészkétől a Föld színére, a
hozzájuk tartozó rengési sugarak annál mélyebbre
bemerülnek a Föld belsejébe.
A rengési sugár alakja természetesen a Föld
belsejének a physikai tulajdonságaitól függ.
így, ha a Föld egész tömegében homogen
volna, a rengéssugár egyenes lenne; ha a
sűrűség valahol hirtelen, ugrásszerűen vál
toznék, ott a hullámok megtörnének, tehát
a rengéssugár irányváltozást mutatna. Ha a
sűrűség a Föld belseje felé fokozatosan növe
kednék, a rengéssugár olyan görbe vonal
lenne, a mely a Föld középpontja felé állandóan
a domború oldalát mutatná (3. ábra). Ha valahol
sűrűségnövekedést sürűségcsökkenés váltana
fel, ott a rengéssugár görbültsége olyan módon
változnék, hogy előbb domború, aztán homorú
oldalát mutatná a centrum felé stb. E hullá
moknak egy bizonyos területen eloszló ener
giája természetesen annál kisebb, minél nagyobb
felületre terjedt el a hullámzás és minél nagyobb
volt terjedés közben az absorptio.
E két hullámmozgáson kívül még egy har
madik is keletkezik, mely a megrázkódtatott
epicentrum tájáról indul ki és a mely a
földfelszín mentén terjed az epicentrumtól minden
irányban; durva hasonlattal élve, olyanformán,
mint a nyugodt felszínű tóba dobott kő beesési
helye körül a vízhullámok. Ez idézi elő a fő
rengést. Ennek a rengésnek az energiája, a míg
a rengés az epicentrumhoz tartozó aequatorig
terjed, nagyobb nagyobb területre oszolván meg,
mind gyengébb és gyengébb hatásokat idéz elő;
az aequatoron túl azonban, az antiepicentrum
felé (az epicentrummal diametralisan szembenfekvő pont) összegyűlvén, erősebb hatásokat tud
előidézni Legerősebbet az antiepicentrumban.
Angenheister szerint az itt összegyűlő energia
körülbelül 490-ede az epicentrumból kiindultnak.
Észlelték már azt is, hogy ez a rengési energia
az antiepicentrum táján újabb földrengést váltott
ki, a mely esetleg hatalmasabb volt, mint az
eredeti. Az antiepicentrum ismét indít ki felü
leti hullámokat, a melyeknek energiája — az
útközben elveszőt leszámítva — az epicentrum
táján egyesül és így tovább.
Ez a három hullámmozgás olyan tisztán, olyan
zavartalanul és egymástól olyan függetlenül, mint
itt elmondtuk, egyetlenegy rengés esetében sem
játszódhatik le. A valóságban ezek miatt a főhullámzások miatt még sok minden történik. így
például ha a longitudinalis vagy a transversalis
rezgés kiérkezik valahol a Föld színére, vissza
verődik. A visszaverődés révén mindig két hul
lámmozgás áll elő: egy longitudinalis és egy
transversalis. Ezek mindenike a Föld színéhez
érkezvén, ismét reflectálódhatik és így tovább,
így lehetséges, hogy valamely állomáshoz a direkt
érkező hullámon kívül még több reflectált hullám
is érkezik (4. ábra). Persze a reflexió a felszíni
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egyenetlenségek miatt igen különböző le'het. Ha
pedig a Földben valahol discontinuitás van, ott
a hullám vissza is verődik, meg is törik. Vissza
verődés révén is, törés révén is két-két hullám
mozgás áll elő. Egy hullámból tehát négy kelet
kezik stb.
A rengés fészkétől való távolság ezer km-ekben —

I előrengés
II. előrengés.

9. ábra.

Lehetséges az is, hogy valamely kőzettömeg
vagy földréteg olyan elhelyezkedésű, hogy magá
ban is tud rezgést végezni. Az ilyen kőzettömeg
vagy földréteg a hozzája érkező hullámozgás
energiájának egy részét felfogja és saját-rezgést
végezvén, újra kibocsátja.
Ez a jelenség bizonyos tekintetben összeha
sonlítható a felhangok jelenségével. Ha például
egy harangra kalapácscsal ráütünk, a harang
nemcsak egyetlenegy rezgést végez, azt, a mely
az alaphangot eredményezi, hanem még sok
másat, a melyek a felhangokat adják. Wiechert
a nagyobb földrengések göttingai seismogrammjain kétféle rezgést talált a főrezgésekre superponálódva, a melyek néha már az előrengéssel
megkezdődtek. Az egyiknek periódusa körülbelül
1 7 a másodpercz, a másodiké 8—20 másodpercz.
Valószínűnek tartja, hogy az első a felszíni homok
réteg saját rezgésétől, a másik pedig az egész
szilárd földkéreg saját rezgésétől származik.
Hogy a felszíni homokos réteg rendkívül rugal
mas és ezért rezgésbe könnyen hozható, azt a
meppeni tüzérségi lövőtéren (Krupp) kísérletekkel
is igazolta. Műszerét a talajon állította fel és
ha a műszer közelében a földre feküdt, úgy
hogy kissé kényelmetlenül a kezére volt támasz
kodva, akkor a szívverésétől eredő talajrezgéseket
a műszer már jól megérezte. Ha 100 méter távol
ságban gyalogos katona járkált, vagy 500 méter
távolban kocsi, vagy vonat körülbelül 10 km.
távolságban, azt a műszer a talajrezgések révén
megérezte. Meggondolva azt, hogy a homokos
réteg valamely más szilárdabb rétegen nyugszik

s így az alja megkötöttnek tekinthető, a felső
része, a felszíne pedig szabadon mozoghat, arra
következtetett, hogy e réteg rezgése olyan rugal
mas pálcza rezgésével hasonlítható össze (5. ábra),
a melynek az egyik vége meg van erősítve, a
másik vége meg szabad. Tehát a mint a pálcza
egész hosszúságában az álló hullámzó mozgásnak
egy negyed hullám-hosszúsága képződik, úgy a
réteg egész vastagsága is egy negyed hullám
hosszúságnak felel meg. Ezen az alapon —
ismervén a rezgési időt és a hullámmozgás ter
jedési sebességét — kiszámította a homokos
réteg vastagságát s azt 90 méternek találta, a
mi a valóságnak megfelel. Épp ilyen okosko
dással kiszámította az egész szilárd földkéreg
vastagságát is, csak azt tételezte fel, hogy az
egész kéreg vastagságára egy fél hullámhosszúság
esik, azaz, hogy a réteg közepén csomósík kép
ződik (6. ábra),
mert e kéregfelszíne és a való
színűleg valami plastikus anyagon nyugvó alja
vízszintes irányú elmozdulásokra nézveszabadnak
tekinthető — és azt találta, hogy az a 8, ille
tőleg 20 másodperczes periódusnak megfelelően
14, illetőleg 35 km-es.
Ha most már meggondoljuk, hogy a Föld
nem teljesen gömbalakú, hogy a felületén mennyi
féle egyenetlenség van, hogy a kérgében hány
féle az anyageloszlás, a melyek mind befolyá
solják a hullámokat és végre, hogy ez a sok
hullámmozgás egymással interferál is, akkor el
képzelhetjük, hogy milyen összetett mozgások
állhatnak elő és hogy milyen nehéz lehet az
egyes állomások seismogrammjaiból, a melyek
ben még a seismograph ingájának a saját len
gése is közrejátszik, következtetni az összetevő
hullámmozgásokra.
A terjedési-idő görbéje.
Wiechert és a munkatársai a seismologia leg
fontosabb feladatának a rengések terjedési ideje
görbéjének, vagyis annak a görbének pontos
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A mélység km-ekben.
10 . ábra. a az első előrengés, b a második előrengés görbéje.
Látni, hogy az első előrengés sebessége a Föld színéről befelé, kb.
1450 km mélységig folyton nő (12'8-^-ig); a második előrengés kb .
1260 km mélységig (6'9-^-ig); azután mind a kettő állandó marad.
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megszerkesztését tekintik, jl mely a rengésnek
az egyes helyekre való megérkezése idejét az
epicentrumtól való távolság függvényekép tünteti
fel. Ilyen görbéket mutat a 7. ábra.
Legfontosabb feladatnak azért tekintik a ter
jedési idő görbéjének pontos megszerkesztését,
mert e görbe alapján a rengés terjedésére vonat
kozó legfontosabb kérdésekre feleletet lehet adni.
így meg lehet állapítani a rengéssugaraknak a
Föld belsejében való útját. Wiechert két mód
szert is dolgozott ki erre nézve : egy graphikust
és egy számítót. A 8. ábra a két előrengés sugarait
mutatja, a mint a Wiechert módszere alapján meg
állapíthatók voltak. Az ábra valamennyi rengés
sugarat olyan módon elforgatva tünteti fel, hogy
az a pontjuk, a'melyben valamely földsugarat
merőlegesen metszenek, ugyanarra a sugárra
esnek. A 9. ábra azt mutatja, hogy az epicentrumtól
különböző távolságokban felbukkanó rengéssu
garak milyen mélyre merültek be a Föld belsejébe.
Ha a rengéssugár ismeretes, akkor a rengés
terjedésének sebessége kiszámítható mindazon
pontokra nézve, a melyeken a sugár áthalad.
A 10. ábra megmutatja, hogy a két előrengés
terjedési sebessége hogyan változik a mélységgel.

Nevezetes tény, hogy a rengés terjedési
idejének görbéje, bármely földrengésre vonat
kozó adatok alapján készült is, — a most még
ki nem küszöbölhető hibák határain belül —
mindig egyforma. Azaz bárhol volt is a rengés
A fészektől való távolság száz km-ekben —y

A Föld belseje.
Mit lehet következtetni a fentebb elmondottak
alapján a Föld belsejére ?
Abból a tényből, hogy a rengés fészkéből ki
induló hullámzás kettéválik s az egyik rész
körülbelül kétszer gyorsabban terjed, mint a
másik és hogy a gyorsabban terjedő rész longi
tudinalis, a másik meg transversalis rezgéseknek
az eredménye, következik, hogy a Föld belseje
sem folyékony, sem gázállapotú nem lehet e
szavak olyan értelmében, mint a milyet mi tulaj
donítunk nekik, mert sem a folyékony, sem a gázál
lapotú közegben nem terjedhetnek longitudinalis
és transversalis hullámok, hanem csak longitu

dinálisak. A Föld belseje tehát a rugalmas rez
gések továbbvitele tekintetében úgy viselkedik,
mint valamely szilárd test.
Abból a tényből, hogy ezek a hullámok, —
akármilyen közel van is a rengés fészke a Föld
felszínéhez — mindig behatolnak a Föld bel
sejébe, következik, hogy ha van is valami plastikus réteg a Föld kérgében, ez nem lehet folyé
kony állapotú, a szó közönséges értelmében,
mert akkor rajta keresztül nem hatolhatnának
be a transversalis hullámok a Föld belsejébe.

12 .

ábra.

fészke, akár Európában, akár Ázsiában, akár
másutt, afészektől pl. 10.000km.távolságra mindig
ugyanannyi idő alatt terjed el a rengés. Tény
továbbá az is — a mint a rengéssugarak alakja
révén megállapítható —, hogy a rengés terjedésé
nek sebessége egyforma mélységekben egyenlő.
Ebből a két tényből az következik, hogy a Föld
szerkezetében nagyjára egyöntetűség van és hogy
az anyageloszlás — eltekintve a külső kéregtől —
concentrikus héjakban nagyjára egyforma.
Wiechert úgy találta, hogy a hullámok terje
dési sebessége a Föld színétől lefelé, körülbelül
1500 km. mélységig folyton nő. Ezentúl állandó
marad. Sőt, mint egy pár észlelése mutatja, nem
lehetetlen az sem, hogy azontúl csökken. Ez a
tény megerősíleni látszik Wiechertnek a Föld
szerkezetére vonatkozó ama felfogásának a helyes
ségét, hogy a Föld két részből á ll: egy kb.
10.000 km. átmérőjű vasmagból és ezt körül
fogó, kb. 1500 km. vastagságú kőburokból.
Itt megemlítjük, hogy Wiechert1 a Föld ilyen
kettős összetételét több oknál fogva is valószínű
nek tartja. így nem hiszi, hogy a Föld belseje
felé nagyobbodó sűrűséget a nyomás növekedése
idézhetné elő, mert lehetetlennek tartja, hogy a
Föld kérgét alkotó anyagokat bármilyen nagy
nyomással is háromszor-négyszer kisebb térfo
gatra össze lehetne szorítani, mint a milyen tér
fogattal közönséges nyomások mellett bírnak. Már
1 Wiechert, Über die Massenverteilung im Inneren
der Erde. Nachrichten v. der Kön. Ges. der. Wiss. zu
Göttingen, 1897.
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pedig ilyen fokú összenyomhatóságot a Föfd anya
gának nagy középsürüsége miatt fel kellene téte
lezni. Inkább azt tartja valószínűnek, hogy a Föld
belsejének nagyobb sűrűsége valamely nagyobb
sűrűségű anyagtól származik. Hogy aztán ez a
nagyobb sűrűségű anyag vas és vasvegyületek, azt
azért tartja valószínűnek, mert, mint a színképi
vizsgálatok és a Földre hulló meteorok anyaga mu
tatják más égi testek anyagának is vasa fő alkotó
része. Továbbá azért is valószínűnek tartja, hogy
a mag vasból való, mert a Földet ilyen kettős
összetételűnek véve fel, a Föld lapultságára vonat
kozó számítások a magra nézve olyan sűrűséget
adnak, a mely megközelítőleg egyenlő a nagy
nyomás alatt álló vas sűrűségével.
Geiger és Gutenberg újabb (1911.) eredmé
nyei szerint a rengési hullám terjedési sebes
sége, mint a 11. ábra mutatja, nem nő olyan
folytonosan, mint Wiechert találta és az a mélység
is, a melyre az epicentrumtól különböző távol
ságban felbukkanó hullámok bemerülnek a Föld
belsejébe, más, mint a milyennek Wiechert találta
(12. ábra). Ezek az eredmények három szaka
dási felületre, vagyis olyan felületre utalnak, a
melyeken való áthaladáskor hirtelenebb változik
a terjedési sebesség, és pedig 1190, 1670 es
2440 km. mélységben.
A rugalmas közegekben gerjesztett hullámok
terjedésére vonatkozó elmélet bizonyos össze
függéseket állapít meg az illető közeg sűrűsége,
rugalmassági állandói és a hullám terjedési sebes
sége között. Minthogy a rengési hullámok ter
jedési sebessége a Föld belsejének különböző
helyeire nézve ismeretes, azért, ha az illető
helyekre bizonyos, valószínűnek látszó sűrűségértékeket tételezünk fel, kiszámíthatjuk a Föld
anyagának az illető helyre vonatkozó rugalmassági állandóit. Ilyen számítások révén az az ered
mény adódott, hogy a Föld feltételezett vasmagvának a merevsége kb. négyszer olyan nagy,
mint az aczélé és az összenyomhatósága körül
belül négy és félszer olyan kicsiny, mint az aczélé.
Nem tartjuk valószínűnek, hogy a Föld bel
sejére vonatkozólag itt felsorolt eredmények vég
leges megállapításai volnának a seismologiának,
hiszen láttuk, hogy az újabb vizsgálatok már
is módosították a Wiechert eredményeit. De azt
hiszsziik, hogy azok a tények, a melyek alapján
a seismologia következtet a Föld belsejére, külö
nösen pedig annak rugalmassági viszonyaira,
mostanáig a legreálisabb alapjai ilynemű követ
keztetéseknek.
Szabó Gábor.

Községek víllamosvílágításáról.
Forog, forog a világ kereke. Új, újabb, leg
újabb dolgok kergetik egymást, örökkön-örökké,
mint az óra két mutatója, melyek egymást folyton
kerülgetik, megelőzik, elkerülik. Mi meg csak
élünk körülöttük, mellettük, alattuk s várjuk mikor
csöppenünk közibük lassankint valamennyien,
válogatás nélkül.
Sokszor hiába várjuk. Jön valami nagyszerű,
kívánatos, kellemes, de csak a kiválasztottaknak
és a misera plebs számára a bejutás kapui zárva
maradnak. Szerencsére ritkán. A legtöbb újság

eleinte ugyan fényűzés számba megy (hiszen
valamikor a burgonya is ritka csemege volt), de
azután lassan-lassan a világ fejlődése utoléri
azokat, zománczuk, kívánatosságuk elkopik, szét
folynak minden rétegbe és elfeledünk örülni
annak, a mi ma megvan, sokáig pedig hiába
epekedünk utána.
Ki örül ma a vasútnak, a jó utaknak, váro
sokban a kövezetnek? Senki. Csak szidjuk, a
hol nincs és kígyót-békát kiáltunk. Valamikor
pedig a delizsánsz csendes ballagását a fene
ketlen sárban is elég gyorsnak és jónak vélték,
sőt még az „apostolok lova” is legtöbbször meg
tette. Minek is sietett volna valaki?
A közvilágítás gondolata is a régi időkben
olyan határozatra bírta a párisi községtanácsot,
hogy tisztességes ember úgyis időben lefekszik,
a lumpoknak pedig közköltségen nem világíta
nak, tehát a kivilágítás felesleges. Az első közvilágítás később néhány szurokfáklyából, majd
az ablakokba rakott mécsesekből állott. Ma
pedig felesleges bizonyítani, milyen lehetetlen
ség volna az élet a városokban közvilágítás
nélkül.
Nem fényűzés, hanem a változott életmód, a
jobb időkihasználás, az őrlő életmalom kívánja,
hogy igyekezzünk toldani ott, ahol a természet
szűkén mér. Ezért kerül egyre jobban előtérbe
a kisebb községek — faluk — közvilágításának
kérdése is.
A villamosságnak három kitűnő tulajdonsága
v an : legmodernebb, legkényelmesebb és olcsó.
Ne ütközzék meg senki, igenis olcsó, Budapes
ten jelenleg olcsóbb, mint a petroleumvilágítás,
csak az emberek még nem hiszik vagy nem
tudják. Sokat tudnék erről mondani, de inkább
engedem, hogy a fogyasztók egy része ne lássa
igazamat, hogy kitűzött irányomból másfelé ne
térjek.
Ma már minden csak kicsit valamirevaló község
villamos világításról álmadozik. De sok esővíz
fog még leperegni ablakomon, míg mindenütt
valóra is válik.
Megpróbálok néhány tényezőt felemlíteni, a
melyek ezen kérdéssel összefüggésben vannak.
Természetes, ma már technikai nehézségekről
egyáltalán nem, csak anyagiakról lehet szó.
Hogyan lehet biztosítani egy telep jövedelmező
ségét, hogy érdemes legyen felállítani?
A villamos telepnek számolni kell azzal, hogy
a világítás szükségessége vidéken meglehetős
csekély. Az emberek kevés világossággal beérik,
korán feküsznek, jóformán csak a konyhában
égetnek mécsest, még az intelligenczia is kis
igényeket támaszt. Nyáron fogyasztás alig van,
úgyszólván semmi, télen is legfeljebb napi 4—5
órán át van érdemleges szükséglet. Ebből a
rövid munkaidőből kell a hasznot mindenáron
kisajtolni.
Magánál a berendezés létesítésénél többféle
körülménynyel kell számot vetni. A berendezést
először is terheli egy központi telep felállításá
nak költsége. Azután az áramelosztóhálózat,
vagyis a fővezetékek költsége. Harmadszor követ
kezik egy gépész fizetése, negyedszer az áram
fejlesztés közvetlen költségei mint tüzelőanyag,
kócz, olaj stb.
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Maga a központi telep áll egy épületből, abban
elhelyezett erőgépből, és a szorosan vett áramfejlesztő berendezésből, melyhez tartozik az eset
leg felállított accumulatortelep is. Vizsgáljuk eze
ket sorba.
A gépház épülete nem lehet akármiféle viskó.
Száraz, erősen épített helyiségnek kell lenni
és az accumulator részére ugyancsak száraz,
jól szellőztethető, teljesen külön helyiség kell.
Ugyanis az accumulator töltése alatt a kénsav
erős gázfejlődés közben pezsegni kezd és a kénsavgőzök mindent megtámadnak, első sorban a
szigetelő anyagokat. Ennélfogva az accumulatorhelyiségben nem is szabad szigetelt vezetéket
szerelni, csak csupasz rézhuzalokat, melyeket a
saválló, úgynevezett accumulatorlakkal — fényes
piros festékkel —, kennek be.
A villamosság legnagyobb ellensége általában
a nedvesség. A nedvesség jó vezető, a szigetelő
anyagokat tönkreteszi, rövid zárlatokat okoz, a
vezetékeket lassan eloxidálja, szóval egyértelmű
a teljes pusztulással. Ezért a gépház száraz mi
volta igen fontos.
Az erőgép lehet gőzgép, Diesel-rendszerű vagy
közönséges nyersolaj motor, szívógázmotor, ben
zinmotor, vízikerék vagy turbina. Villamos vilá
gítási üzem czéljaira annál előnyösebb, minél
nagyobb a fordulatszáma, és minél egyenlete
sebb a járása, vagyis minél tökéletesebb a sza
bályozó készüléke. Például a vízikerék rettentő
rossz hatásfokán felül azért sem alkalmas, mert
járása nem szabályozható, nem forog egyenletes
gyorsasággal, ennek következtében a dynamo
hol kisebb, hol nagyobb feszültséget szolgáltat
és a lámpák villognak. Vízikereket csakis accumulatorral combinálva lehet világítási üzemre
felhasználni.
A vízturbina jobb hatásfokán kívül azzal a
kitűnő tulajdonsággal bír, hogy jól szabályozza
önmagát, járása egyenletes. A vízikerék és tur
bina energiája ingyen van. Vannak azonban nagy
hátrányai. Elsőben is kis viszonyok között, a mi
faluknál számba jöhet, a víz éppen akkor fagy
be, mikor legtöbb világítás kellene: télen. A pata
kok vize időnkint igen kevés, alig képes vala
melyes energiát adni. A legegyszerűbb vízikerék
is, épp úgy mint a turbina, csatornaépítést, vízelvezetésről való gondoskodást kíván. Ez pedig
sokba kerül. Gyakran baj van a vízjog meg
szerzése körül is. Szóval ott is, a hol vízerő
állana rendelkezésre, gyakran ajánlatos ezt ki
kapcsolni az előzetes figyelembevételből.
Gőzgép felállítása nem igen jöhet szóba. Külön
féle okokból leginkább azért, mert itt most arány
lag kis erőkről van szó, melyekre gőzgép nem
igen alkalmas. Másodsorban aránylag rövid a
napi üzem, nem érdemes mindig újból felfűteni
és ha valami előre nem látható okból, — mond
juk télen hirtelen ránk köszönt a nappali sötét
ség — gyorsan indulni kell, ezt nem lehet ki
vinni, várni kell, míg a tüzelés kellő fokot elért.
Azután a nagy térfogatú tüzelő anyag (szén)
fuvarozása, raktározása falun sok gondot okoz.
Az állomások messze vannak, az utak sok helyen
rosszak, fuvarost néha drága pénzért sem kapni,
ez há{ Gs telepnek már ezért sem való erőgép.
A tápvíz is: ha nem megfelelő, kazánkőképződést

okoz, a mi azért nagy baj, mert rettenetesen
fokozza a tüzelőanyag szükségletet. A víztisztítás
pedig költséges.
Mindezek a gőzgép alkalmazását ilyen kis
telepnél teljesen kizárják.
Jönne azután a Diesel-motor vagy fekvő el
rendezésű typusa, a Nicholson-Litzenmayer- motor.
Ilyen czélra a legideálisabb g ép : bármikor meg
indítható, tüzelőanyaga könnyen szállítható és
raktározható, fordulatszáma elég nagy, 200—230
perczenként, járása igen egyenletes, kezelése
tiszta, térfogata nem nagy, szóval pompás gép.
Ennek is megvan az a hibája azonban, hogy egész
kis egységekre, mint egyes kisközségekben szük
séges volna, nem alkalmas. Tizenhat lóerőnél kez
dődik a legkisebb Diesel, de igazán jó hatásfokú
gépek csak úgy 25 lóerő körül és feljebb vannak.
Továbbá drága a beszerzési költség és ügyes
gépész kell a gép mellé. A hol lehet, ezt a gépet
kell alkalmazni.
Jön a szívógázmotor. Nagyon jó tulajdonsága,
hogy minden viczik-vaczakkal lehet üzemben
tartani, például kukoriczaszárral, turfával, gyatra
barnaszénnel stb. De tudja isten, nálunk nem
nagyon kedvelik. Igaz, hogy kell hozzá egy gázgenerator meg egy tisztító, magán a gépen kívül,
de hiszen a gőzgép kazánja sokkal nehézkesebb
valami. Nagyon czélszerü gép, különösen 12—25
lóerő között. Bármely perczben indítható, keze
lése egyszerű. Ez tehát már olyan gép, a mit
kis világítási telepek joggal vehetnek számításba ;
sőt mondhatjuk, ez a legczélszerübb erőgép ilyen
helyeken. Beszerzési ára nem túlságos drága.
Benzin és közönséges nyersolajmotorokról nem
nagyon lehet beszélni. Előbbi igen jó, czélszerü
gép, de üzeme drága, így inkább csak rövid
ideig való alkalmazásra való, mert beszerzése
viszont olcsó Ott, ahol adómentes benzint enge
délyeznek, üzeme sem drága, de .világításiczélokra — kivéve gyártelepek saját világítását —
adómentes benzin sajnos, nem jár.
A közönséges nyersolajmotor ugyanazt a tüzelő
anyagot használja, mint a Diesel-gép. De míg
a Diesel-motor a nyersolajban levő tisztátalanságokat is képes elégetni és így korommentes
égésterméket biztosítani, addig a közönséges
nyersolajmotor égésterméke erősen kormos, össze
mocskolja a hengerfalakat és a dugattyú erős
kopására vezet, ha nem tisztogatják gyakran és
gondosan. Beszerzési ára több, mint a benzin
motoré. Mindazáltal lehet foglalkozni ezzel is.
A villamos energiát termelő gépcsoportba tar
tozik : a dynamógép (generator), a hozzátartozó
kapcsolótábla és szabályozó. Meg az accumu
lator, a hol van, de ez többnyire elkerülhetetlen
is. Ebben a csoportban csak az accumulator a
drága. Minél nagyobb távolságokra kell elve
zetni az áramot, annál nagyobb feszültség kívá
natos, de az accumulator annál többe kerül, mert
például 220 voltos telephez 128 darab czellát kell
sorbakapcsolni, 110 voltoshoz pedig csak 64 et.
sőt a gyakorlatban többnyire csak 60-at vesz
nek. Igaz, hogy a kétszer annyiba kerülő 220
voltos alkumulator telep kétszer annyi energiát
is képes adni, de az accumulatorok méretezé
sével lehetőleg takarékoskodni kell, mert igen
drágák és kényesek. Beszerzési árukon felül
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mindjárt azt is tekintetbe kell venni, hogy a
szállító gyárra évi átalányösszeg ellenében rá
kell bízni a karbantartást. Ennek díja rendsze
rint a telep árának 10 százaléka, tehát igen sze
rény viszonyok mellett is 2—300 korona. Nálunk
a Tudor-gyár egyedül uralja a helyzetet, ennél
fogva még a kívánatos verseny sem mérsékli
az árakat. A karbantartási szerződés 10 évre
szokott szólani.
Legjobb volna, ha az accumulator teljesen
elmaradhatna. De ez kis községekben alig el
képzelhető, mert akkor az áramfejlesztőnek foly
tonosan járni kell, míg csak valahol egy lámpa
is ég. Csakis a fogyasztási idő korlátozásával
lehet elkerülni, de bizony az a felekre nem
nagyon kényelmes.
Rendszerint szükséges a gépházban tartalé
kolásokról is gondoskodni. Nagy telepeknél ez
könnyű, mert ott úgyis több gépegység van fel
állítva, melyek közül egy legalább is szünet
nélkül fut, a többit pedig a szükséglet szerint
kapcsolják csak a hálózatra. így azok egymást
tartalékolják, legfeljebb nagyobb üzemzavarok
esetére szükséges egyetlen tartalékgép.
Kis telepen, a hol egy gép fut, a tartalék
gép már az egész költségnek felét teszi ki, tehát
aránylag drága. Igaz, hogy falun nem kívánnak
sokat, de ha már egyszer kiszorultak a petroleummécsek, villamos áram nélkül nem tudnak
mit kezdeni az emberek. A tartalékolás egy
módja ilyen helyeken, hogy az áramfejlesztő
dynamóhoz készletben tartanak egy tartalék forgó
részt, mert a villamos részben leginkább ebben
eshetik hiba. Ez tehát a legajánlatosabb megoldás.
Az accumulatorokról tudvalevő, hogy kezdet
ben nagyobb a feszültségük, mint a kisütés
későbbi folyamán. Hogy a hálózat mindig egy
forma feszültséget kapjon, először nem iktatjuk
be valamennyi cellát, hanem csak fokozatosan.
Teszszük ezt az úgynevezett cellakapcsoló segé
lyével, melyet rendszerint kézzel állítanak időn
ként egy-egy fokkal odább. Természetesen erre
egy személynek állandóan fel kellene ügyelni,
pedig ez sehogysem kívánatos, hiszen éppen
azért veszünk accumulatori, hogy a gépésznek
ne kelljen folyton a gépet lesni.
Szerencsére vannak olyan, a hálózati feszült
ségtől függő automatáink, melyek önmüködőleg
állítják odébb a cellakapcsoló kisütő karját, mikor
szükségessé válik, vagyis mikor már a feszültség
bizonyos mértékben csökkent. A sorhoz hozzá
kapcsolt új cella a feszültséget újból megnöveli.
A töltőkart is lehet ilyen automatával felszerelni,
de felesleges, mert az accumulator töltése idején
a gépész úgyis a gépházban tartózkodik, elvé
gezheti ő is.
Egy ilyen automata ára bizony jó drága, 6—700
koronánál kezdődik. Megtakarítani csak úgy lehet,
ha a gépész eltávozása után a kisütő kart úgy
állítja, hogy a hálózatnak egyelőre túlfeszültsége
legyen. Később a fogyasztás arányában a feszült
ség lecsökkenik a normálisra, azután még ez
alá is és a kezdetben fényesebben égő lámpák
ennek arányában egyre gyengébb világosságot
adnak. De hát falun meg kell alkudni a körül
ményekkel akkor, ha az zsebbe vág és be kell
érni kisebb igényekkel is, mint a városiaknak.

A gépház berendezésénél egyik főczél, hogy
a gépész elfoglaltságát lehetőleg minimumra
redukáljuk, mert ekkor mellette más foglalko
zást is űzhet: művelheti a saját kis földjét,
gépészkovács mesterséget folytathat vagy egye
bet, szóval olcsóbb munkaerő lesz. Ezért sok
szor czélszerü a dolgát úgy beosztani, hogy csak
akkor kezdje az accumulator töltését, mikor már
világítani is kezdenek. Ámde ez bizonyos felté
tételekhez van kötve.
Azaccumulatorok töltését jóval nagyobbfeszültség mellett kell kezdeni és lefolytatni, mint a
hálózati feszültség. Például 110 voltos telepnél
a töltőfeszültség kezdetben 160 volt és ettől
csökkenik lassan lefelé. Ekkora feszültséget pedig
a hálózatba bocsátani nem szabad, mert igen
hamar elégnek az izzólámpák, az ívlámpák pedig
egyáltalán nem égnek; végül a netalán bekap
csolt motorok iszonyúan megszaladnak.
A míg a fogyasztás kisebb, mint az accumu
lator töltésére megengedett legnagyobb áram
erősség (ampére-szám), nincs baj. Eddig a háló
zatot egyszerűen az accumulatorra kapcsoljuk,
de másfelől egyidejűleg folyton töltjük is. A töltés
és kisütés közötti áramkülönbözet benne marad
az accumulatorban, vagyis a meglevő töltését
ezzel gyarapítjuk, míg lassacskán a teljes töltést
el nem érjük.
Azt mondottuk azonban, hogy az accumulator
kis községeknek drága, lehetőleg takarékoskodni
kell vele. Ennek az a következése, hogy rend
szerint a felállított accumulator sokkal kevesebb
áramot bír ki, mint a teljes fogyasztás maxi
muma. Ekkor már nem táplálhatom a hálózatot
az előbbi módon az accumulatoron át, hanem
csak közvetlenül a dynamóról. Vagyis nem lesz
módomban az accumulatornak ezen időben való
töltése, a mit pedig szeretnék elérni.
Ezen is lehet segíteni, nem is egy-, hanem
kétféleképpen is. Valamivel nagyobb dynamót
szerzünk be, mint a legnagyobb szükséglet meg
kívánja. Az árkülönbözet egészen jelentéktelen,
így felesleges energiát már nyerünk, csak még
valahogyan a feszültség kérdését kell elintéz
nünk.
Az elintézés olcsóbb módja az, hogy az accu
mulatori a töltés idejére két félre osztjuk. Egyegy félnek a töltési feszültsége már kisebb lesz
a hálózati feszültségnél. Például a 110 voltos
hálózathoz tartozó 60 drb. elem töltési feszült
sége kezdetben, mint említettük, 160 volt. De a
feléhez, 30 elemhez már csak 80 volt kell,
vagyis kevesebb, mint a hálózati feszültség. A
különbözetet ellenállással fojtjuk le. A rendelke
zésre álló energiafelesleg szerint lehet a két félt
egymásután, avagy egyszerre (párhuzamos kap
csolásban az előbbi soros kapcsolás helyett)
megtölteni.
Ennek hátránya az, hogy az accumulatorfél
elé iktatott ellenállásban meleg alakjában elég
sok energia vesz kárba, annál inkább is, mert
a töltés későbbi folyama alatt az ellenállást folyton
növelni kell. A befektetési költségek növelésével
azonban ezt az üzemi pazarlást el lehet kerülni.
Ez az elintézés drágább, de jobb módszere.
Ekkor úgynevezett pótdynamót kell beszerezni
a fődynamón kívül, melynek csupán az a híva-
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tása, hogy a zavartalan hálózati feszültség mellett
az accumulator töltéshez szükséges feszültség
különbséget pótolja. Ezen pótdynamónak külön
leges tekercselése van és aránylag kis gépek
megteszik erre a czélra. Ilyen berendezés mellett
energiapazarlás nélkül, zavartalan hálózati feszült
ségnél el lehet szépen végezni az accumulator
megtöltését is.
Ha valahol le lehet mondani az accumulator
nyújtotta előnyökről, különösen ha nagy távol
ságokra kell az áramot vezetni, előnyösen lehet
alkalmazni a forgóáramú berendezéseket. Az egy
fázisú berendezések már teljesen idejüket múlták,
legfeljebb vasúti czélokra alkalmazzák. Ennek
oka legfőképpen az, hogy normalis munkamoto
rokra az egyfázisú áram nem alkalmas. A forgó
áramé a jövő, a budapesti új községi villany
telep is forgóáramot fog szolgáltatni.
A forgóáramú telepnek óriási előnye a könnyű
transformálhatóság. Házak belsejében nagy fe
szültséget nem használhatunk, ellenben nagyobb
távolságokra csak nagyfeszültségű áramokat lehet
vezetni. A helyszínére érve, a fogyasztó részére a
nagyfeszültségű áramot tehát le keil transformálni. Egyenáramnál mind a nagyfeszültségű
áram termelése igen korlátozott, mind az olcsó és
egyszerű transformálás kivihetetlen. Mégis min
den körülményt mérlegelve, mivel kisebb közsé
gekben legfeljebb 1—2 kilométeres távolságok
ról lehet szó, rendszerint egyenáramú berende
zés mellett ajánlatos állást foglalni, esetleg a
háromvezetékes rendszerben, mint pl. Iglón van.
Elhagyva a gépházat, térjünk át a távvezeté
kekre. Nagy városokban — de csakis ott —
az áramelosztás rendszerint földalatti kábelek
útján történik. Ez a módszer már közepes nagy
ságú városoknak is drága, falun tehát egyáltalán
szóba sem kerülhet.
E helyett a fővezetékeket szabadvezeték alak
jában oszlopokon kell kifeszíteni. Az oszlopok
olyan magasak legyenek, hogy a vezetékek leg
alsó pontja legalább 5 és fél méterre legyen az
úttest felett. Az oszlopok egymástól való távol
sága 30—35 méter lehet (a távirdaoszlopoké 50).
Táviró- és távbeszélőhúzalak keresztezésénél védő
hálót kell a kétféle vezeték közé kifeszíteni, hogy
esetleg leszakadó huzalokból a gyengeáramú háló
zatba erős áram ne juthasson.
A felállítandó oszlopok telítése (impregnálása)
azok tartósságát megkétszerezi, sőt meghárom
szorozza. De persze pénzbe kerül, hát sokszor
elhagyják. Nem telített faoszlop gyanánt legal
kalmasabb téli vágású vörösfenyőt alkalmazni,
ez igen tartós. A földbe jövő kb. másfélméteres
darabot kátrányozni kell, a felső végét pedig
kúposra faragják és ajánlatos egy kis horgany
sapkával lefedni. Ezzel ugyanis meggátoljuk, hogy
a fa belső hajszálcsöveibe felülről beszivárogjon
az esővíz és elősegítse a rothadást.
Az oszlopokat ott, a hol iránytörés van,
meg kell támasztani, hogy ki ne forduljanak a
féloldali erős húzás folytán a földből, vagy el
ne törjenek. Legújabban készítenek vasbeton
vezetékoszlopokat is, melyek örök időkig eltar
tanak, ha csak nagy erő el nem töri azokat.
Sajnos, ezek drágák, darabja kb. 100 korona
és csak ott érdemes készíteni, a hol sok oszlop

kell egy helyen, mert ezeket a helyszínen heve
nyészett telepen gyártják, a szállítási költséget
nem bírják el. Ma még vitatkoznak a szakértők
rajta, hogy a villamos áram hatása milyen káros
elváltozásokat okoz ezekben, mindazonáltal igen
jó sikerrel alkalmazzák. Magyarországban Schustler József budapesti mérnökvállalkozó készít ilye
neket.
Németországban kísérleteztek alumíniumveze
tékekkel vörösrézhuzalok helyett. Azonban arra
a nagyon kellemetlen és drága tapasztalatra jutot
tak, hogy az alumíniumvezetékek az áram hatása
alatt minden szívósságukat elvesztik, rideggé
válnak és így hamarosan összetöredeznek, szóval
nem használhatók.
Nagyobb keresztmetszetű vezetékeket alkalma
sabb kábel, mint huzal alakjában használni. Első
sorban a kábelt alkotó vékony huzaloknak homo
génebb anyaga van, másodsorban a kábelek
szerelése nagyobb hajlékonyságuk folytán könynyebb és így olcsóbb, mint a vastag huzaloké.
Harmadsorban tudvalevő, hogy a villamosság
mindig a külső felületeken igyekszik elhelyez
kedni és ennek folytán ugyanolyan keresztmet
szetű kábel vezetőképessége nagyobb, mint a
huzalé. Szigetelt vezetéket 10 mm'2 keresztmet
szeten felül szokás kábel alakban használni.
Csupasz vezetékből 4 5 —5 mm átméretű huza
lokat még elég jól lehet szerelni, azonfelül kábelek
ajánlatosak.
Fontos kelléke a szabadvezetéki hálózatoknak
a jó túlfeszültség (villámcsapás) elleni védelem.
Ajánlatos villámhárítókat szerelni a gépházi sínek
védelmére, azonfelül pedig minden fővezeték
végpontjain, hosszabb vezetéknél közben is. Jól
szerkesztett szarvalakú villámhárítók megfelel
nek ; a drága relais-es villámhárítókat falusi tele
pek nem fizethetik meg.
A fővezetékekkel együtt kell megoldani a közvilágítás kérdését is. Bizony csak szerényen,
minden második vezetékoszlopra kell egy-egy
vízmentes kart szerelni 25, vagy 32, esetleg 50
gyerlyafényü lámpával, falunak ez is elégséges.
A lámpákat éjjel tizenegykor el kell oltani, ezzel
egyidejűleg a telepet is le kell állítani, ezentúl
már csak az accumulator szolgáljon
Figyelemmel kell lenni a közvilágítási lámpák
egyszerű, egyöntetű kezelhetőségére. A lámpák
tisztogatást, rendszeres gondozást, mint a petro
leum vagy a gáz, nem igényelnek, hébe-hóba
kell csak a körték állapotát utánanézni és a
védőüvegeket megtisztogatni. Lámpakezelőre
tehát nincs szükség. De ekkor okvetlenül a köz
pontból kell az összes utczai lámpákat gyújtani
és oltani Erre a czélra vagy külön két vezetékszálat
kell adni az utczai lámpák részére, vagy gyújtó
relaisket kell alkalmazni, midőn egy szál vezeték
is elegendő a központból való kezelésre. ívlám
pák alkalmazása falukban teljesen felesleges;
kis városkák már ezt is megengedhetik maguknak,
de ezek felgyujtásáról és kezeléséről már külön
kell gondoskodni. Jó szolgálatot tesznek ilyen
helyeken az úgynevezett tartóségésü ívlámpák,
melyek 120—180 óra hosszat éghetnek egy szén
töltéssel.
Az egyes magánfelek a saját házukba való
bevezetést saját költségükön eszközöljék. Áram
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számláló órákat felállítani nem érdemes és'drága.
Legjobb a fogyasztókkal átalányösszegeket fizet
tetni ; pl. egy drb. 16 vagy 20 gyertyafényű fém
fonalas lámpa után havonta mondjuk két koronát.
Parasztházakban, a hol összevissza két lámpáról
lehet szó, ez 4 koronát tenne ki. Hogy a meg
állapított nagyságú izzótestnél nagyobb körtét
ne lehessen használni, készítenek úgynevezett
átalányfoglalatokat és hozzáillő izzólámpákat,
melyekből csakis egy bizonyos gyertyafényerejü
lámpát lehet becsavarni. Ezeket a telepnek külön
kell raktárra rendelni, mert a rendes elárusításban nem igen kaphatók.
Nagyobb igényű házakban gyakran előfordul
nak olyan lámpahelyek, melyek csak ritkán kel
lenek, ezek után tehát nem érdemes az átalányt
teljes összegében fizetni. Ilyen lámpákat kette
sével lehet combinálni, mint a szállodaszobák
ban szokásos, úgy hogy a kettő közül mindig
csak legfeljebb egyik éghet. így lehet egybe
venni mondjuk a kamrát és árnyékszéket, a háló
szoba két lámpáját, a konyhában a tűzhely feletti
kart és a középlámpát, egy zárt folyosót és az
udvart stb.
Ezek ismerete után próbáljuk megállapítani,
hol, milyen méretek között létesülhet egy közvilágítási telep, hogy kellő jövedelme biztosítva
legyen.
Tapasztalati tény, hogy a hol 2000—3000 lán
got bejelentenek a magánfogyasztók, már érdemes
önálló telepet is építeni. Ehhez járulna még a
közvilágítási szükséglet, melyet jó előre biztosítani
kell, rendszerint 100—200 izzólámpa, esetleg
1—2 ívlámpa. Ilyen telep fennállása biztosított
nak látszik. Motorikus energiafogyasztókat csak
ott előnyös toborozni, a hol nappali üzem is
van, vagy a hol télen a motoráramot be lehet
szüntetni, esetleg a világítási árammal egyenlő
árban adni. Tejgazdasági gépek motorjai, takarmányozó motorok, házi vízvezetékek motorjai
naponta nem sokáig vannak üzemben, meggon
dolandó, érdemes-e ezeknek áramot adni, esetleg
az accumulator-telepből.
Fennálló malom vagy más gyár kevesebb
jelentkező mellett is szolgáltathat nyilvános ára
mot, mert hajtógépe, személyzete már úgyis
megvan, ez neki nem okoz külön kiadást, pedig
kis telepnél ez nagyon jelentékeny különbség.
Neki inkább arra kell vigyáznia, hogy túl sok
fogyasztót ne vállaljon, mert ha erőgépét teljesen
kihasználta, újabb fogyasztókat nem lesz képes
kielégíteni. Mindenesetre, ha gépházában elfér
még egy erőgép is, azt is beszerezheti, fődolog,
hogy személyzetét szaporítani ne kelljen. Baj
azonban, ha a malom messze esik a falutól,
mert sok vezetékre lesz szüksége, pedig a réz
igen drága, kilogramja jelenleg majdnem 3 K
(vezetékalakban).
Hacsak lehet, az áramszolgáltatót szigorúan
meg kell kötni a rendszeres, kifogástalan üzemet
illetőleg. Viszont a teleptulajdonos biztosítsa ma
gának a fogyasztókat hosszabb időkre, mert ha
otthagyják, másokat helyettük alig kap.
Mivel a telepek életképessége a fogyasztóktól
függ, megpróbálok tájékozást nyújtani a belső
berendezéseket illetőleg is. A fővezetéktől a ház
belsejéig szóló leágazás 30—50 koronába kerül

átlagban, de lehet több és lehet még kevesebb
is. A belső berendezés egyszerű zsinórszerelésnél
lámpahelyenkint belekerül 10— 12 koronába, kevés
lámpahely esetén többe is. Egyszerű lámpatestek
ára 3 koronától felfelé, minden árban. Porczellán
fali foglalatok éppenséggel csak pár fillérbe kerül
nek. A fémfonalas izzólámpák ára 50 gyertya
fényig, gyár és minőség szerint L20 koronától
L80 koronáig megy jelenleg. Szénfonalas lám
pákkal világítani ma már túlhaladott álláspont,
csak egyes különleges esetekben lehet értelme.
A kinek vadonat új szénfonalas lámpákból kész
lete van is, legokosabban teszi, ha használat
lanul túl tesz rajtuk, eladja, vagy eldobálja.
Áruk a fémfonalas lámpák fogyasztásán hama
rosan megtérül.
Ennyit lehet általános tájékozásul elmondani.
A mi ezentúl van, az már mindig a helyi viszo
nyoktól függ. Azt szakemberrel kell adott alka
lommal megbeszélni.
Medvey Lajos.

A vadontermö és az ültetvénykaucsukról.
A természettudományok szerepe az emberiség
életének irányításában napról napra nő. Letűnt
korok elmosódott határozatlan emlékei mind
kisebb tért foglalnak el a fontos kérdések irá
nyításában, s a fejlődés menetét mindinkább
előtérbe-nyomuló tudatossággal tartjuk nagyjá-

1. Hatéves Castitlae elastica egy mexicói plantageon. U alakú bevá
gásokkal csapolják meg.

ban előre kiszámított mederben A tudatosság
befolyása a tudományok evolutiójában is növe
kedett, különösen a különben elszigetelt s a
rendelkezésre álló energiákat szétforgácsoló
egyéni munkák egyirányba való terelése és organizálása által. A tudományok és az élet közt
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tudatos, szabályozott kapcsolat jött létre. A
tudomány engedett a maga aristokratikusan zár
kózott, a gyakorlati életet megvető voltából és
viszont az élet is letett a maga demokrata
büszkeségéről és felhagyott avval az álláspont
tal, hogy tisztán a tapasztalat eredményein in
duljon. Létrejöttek az alkalmazott és műszaki
tudományok, amelyek szorosan a gyakorlati
élet, az ipar követelményei és szükségletei sze-

2. A legnagycbb kaucsukfa. Több mint 100 éves és egy év alatt
100 kg. kaucsukot szolgáltatott. Hatvan méter magas és igen vastag.
Nagyságáról fogalmat nyerünk, ha összehasonlítjuk a benszülöttekkel,
a kik körülbelül l/i magasságban kaucsukot gyűjtenek.

rint irányítják munkájukat. Még az úgynevezett
tiszta tudomány is megérzi az élettel való szo
rosabb nexus hatását.
A chemia egyik emminens fontosságú kér
dése ma, hogy a nagyipar bizonyos nyersanya
gait mesterségesen és olcsón állítsa elő. Vannak
ugyanis iparágak, amelyek fejlődésének csak
az állja útját, hogy a nyersanyag korlátolt
mennyiségben és magas áron áll rendelkezésre:
így p l.. a kaucsuk alkalmazhatósága értékes
tulajdonságainál fogva szinte korlátlan és elter
jedésének csak egy dolog állja útját, t. i. a

nyersgummi magas ára. (1 kg. közepes minő
ségű nyersgummi ára 1 2 -1 4 korona.)
Igen fontos tehát a kaucsukot valami módon
olcsón- előállítani vagy termelni. E czélt két
út«.n igyekeztek és igyekeznek elérni: 1. a
kaucsukot termelő fáknak ültetvényekben (plantageokban) való rendszeres termesztése által, 2. a
kaucsuknak olcsó, nagy mennyiségben rendel
kezésre álló kiindulási anyagból egyszerű és
olcsó eljárással, jó kihasználás mellett való mes
terséges előállítása által, vagyis az u. n. kaucsuksynthesis által. Jól meg kell különböztetni a
synthétikus vagy mesterséges kaucsukot az u. n.
műkaucsukoktól, melyeket helytelenül szoktak
műkaucsuknak (Kunstkautschuk) nevezni.
Ez utóbbiak kaucsukpótló-keverékek, melyek
a természetes kaucsuk némely fizikai tulajdon
ságával rendelkeznek ugyan, de anyagukban
chemiailag semmi rokonságuk sincs vele, míg
a synthétikus kaucsukok mesterségesen, chemiai
úton felépített anyagok, a melyek a természetes
kaucsuk összes chemiai és physikai tulajdonságai
val rendelkeznek.
A kaucsukot számbajövő mennyiségben ter
melő fák és cserjék tropikus égöv alatt élnek,
nedves, egyenletesen magas hőmérsékletű, esős
éghajlat alatt. Hazájuk Délamerika, Afrika és
India. Legelterjedtebbek az Euphorbiáceák (kutyatejfélék), a melyek közé tartozik a legjobb
nyerskaucsukot, az u. n. párát szolgáltató Hevea-Brasiliensis és a Manihott-fajok, melyek az
u. n. Ceára-kaucsukot adják. A kutyatej-félék
közül Amerikában még a Castilloa-fajok és a
Hankornia Speciosa játszanak fontosabb szere
pet Afrikában az Arctocarpáceák és az Apocynáceák fontosak és közülök főleg a Landolphia,
Ficus és Kickxia fajok teremnek, illetőleg termesztetnek.Ázsiában főleg ültetvény-kaucsuk van
és többnyire Hevea- és Ficus fajokat plántáltak
át. A világ összes nyerskaucsuktermelése jelen
leg kb. 80,000 tonna évenként, ennek több
mint felét Brazília szállítja.
A kaucsuk-anyag a fák tejnedvében foglal
tatik, még pedig u. n. emulsio, vagyis a folya
dékban lebegő mikroskopikus golyócskák alak
jában s a kaucsuk termelésnek főfeladata a
kaucsukot co.agulálni, vagyis az emuigáit, lebegő,
végtelen finoman elosztott állapotból össze
függő, szilárd alakra hozni. A föld kaucsuk
termésének nagy része még ma is vadon ter
mett kaucsukból kerül k i; de már itt is rationálisabb gazdálkodás lépett a régi rablógazdál
kodás helyébe. A tudomány hatása Brazília
őserdejéig is kiterjed, hol a kaucsukot sok
helyen félig rabszolga-állapotban levő emberek
gyűjtik, s e pillanatnyi haszon túlságos előtérbe
helyezése helyett már a jövő eshetőségeire is
tekintettel vannak.
A kaucsuk termelése természetesen igen külön
böző, a szerint, hogy milyen növényből kell
előállítani, s hogy az illető növény mely részé
ben foglaltatik. Első dolog a kaucsukanyagot
tartalmazó tejnedvnek, az u. n. latexnek, a nö
vényből való kivonása. Erre több módszer van :
1. a fa kivágása, vagy a cserje kitépése, oly
esetben, mikor a tejnedv a gyökérben foglal
tatik, 2. a kaucsukfák leveleinek, illetőleg szárai-
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nak kipréselése, 3. a kaucsukot tartalmazó részek
megszárítása és a kaucsuknak e részekből való
extrahálása, kioldása, 4. a fáknak bevágások vagy
szúrások alakjában való megcsapolása. Az első
tulajdonképpen rablógazdaság és inkább csak
liánok esetében használatos, a legutolsó a leg
elterjedtebb és legtöbb esetben, a legrationálisabb is, mert a növényt nem teszi tönkre s min
den évben újra végrehajtható. Ezen eljárással egy
fa 12—20 kg. latext szolgáltathat évente, a mi
2 —4 kg kaucsuknak felel meg. A tejnedv kü
lönböző alakban eszközölt bevágásokon át kicsu
rog s lent összegyűjtik.
A következő művelet az u. n. coagulálás;
a kaucsuknak a tejnedvből való kiválasztása,
aminek módjától a kaucsuk minősége erősen
függ. Erre is igen sokféle módszer van. Bra
zíliában évszázadok óta az u. n. füstölési me
tódust alkalmazzák, mely abban áll, hogy egy,
a tejnedvbe mártott buzogány alakú fadarabot
bizonyos pálmafaj dióiból rakott tűz füstje hatá
sának teszik k i; a fára igen vékony kaucsukréteg rakódik és ezt ismételik, míg megfelelő
vastagságú réteg képződik. A párakaucsukot is
így állítják elő, de e folyamat lényegére csak
újabban jöttek rá, a mire későbben még viszszatérünk. Igen gyakori a coagulálásnak az a
módja is, a melynél a kiválasztás bizonyos anya
gok hozzáadása útján történik, mint pl. a plantageokon, hol többnyire eczetsavat használnak
e czélra. A coagulálással a kaucsuk termelése
be is van fejezve, s csak ültetvényeknél van
még szó a termelőképességnek hosszú időre
való biztosításáról megfelelő trágyázás stb. útján.
Az ültetvény kaucsukot azonban rendesen még
a termelés helyén mosással kapcsolatos henge
relésnek vetik alá, egymással szemben forgó
hengerek közt húzva át.
A vadontermő kaucsuknak azonban nagy
előnyei mellett sok hátránya is van. Előnye:
hogy még ma is, daczára minden elővigyázat-

3. Nyers kaucsuk Ceylon-szigetéről, melyet külseje után Wurmkaucsuknak neveznek.

nak, jobb minőségű az ú. n. pára, mint az tiltetvény-gummi. A különbség oka valószínűleg a
coagulálás eltérő módjában rejlik, amin azon
ban sikerült állítólag segíteni. Hátránya a va
dontermő kaucsuknak, hogy sokszor nagyon

4. Hétéves „Hevea Brasiliensis" fákból álló allé.
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piszkos, nem egyenletes és azonkívül nagyon
drága és nincs is kilátás rá, hogy olcsóbb
legyen. A fák ugyanis az őserdőben, az ország
mélyén találhatók, távol minden közlekedési
eszköztől, a szállítás igen sok időt vesz

létén, kedvező és könnyen hozzáférhető vidé
ken. Ez tényleg mind ki is vihető, a plantagegumminak csak az a hátránya, hogy, mint már
említettük, nem olyan szívós („nervig“, a ho
gyan a gyakorlatban mondják), mint a pára.

5. Egy ázsiai plantage képe.

igénybe és nagyon körülményes. A kaucsuknak
a fákból való kitermelése is igen sok gondot
okoz, mert a klíma elviselhetetlen s a gyűjtést
csak bennszülöttek végezhetik, a mi természe
tesen kizár minden gondosságot és előrelátást.
Termelési módok a lehető legkezdetlegesebbek;
innen van aztán, hogy a nyers kaucsuk gyak
ran 70% tisztátlanságot tartalmaz. A vadon
termő kaucsuk különben sem képes már fedezni
a szükségletet s már rég megpróbálkoztak
kaucsukfa ültetvényekkel.
1875-ben plántáltak át először Hevea-magokat indiai talajba s igen szerény kezdetből
fejlődtek ki a mai hatalmas plantageok, amelye
ken kb. 100,000.000-ra tehető a fák száma. Leg
fontosabbak az indiai, maláj-félszigeti és ceyloni,
szóval ázsiai plantageok, mellettük az afrikai,
többnyire német ültetvények elenyészőek és
fejlődésük sem Ígérkezik valami fényesnek. Az
első húsz év kísérletezéssel telt el, a mi nem
is oly hosszú idő, ha meggondoljuk, hogy a
fák 6.—7.-ik évük előtt nem csapolhatok meg.
Csak az 1900-as évek elején kezdődött meg
az ipari méretű és jellegű termelés és feldol
gozás és az ültetvények fényes jövővel biztat
nak. Előreláthatólag le fogják szállítani a nyers
gummi árakat legalább egy időre. 1916 ra
ugyanis a várható, arányos növekedés alapján
számított szükséglet 137,000 tonna, míg a ter
melés 160,000 tonna lesz. Az árak tehát sülyedni
fognak, miáltal a fogyasztás viszont növekedni
fog és esetleg újra egyensúly jön létre. A
kaucsuk plantageok alapgondolata, hogy körül
tekintő, fehér ember által eszközölt felügyelet
alatt maximális mennyiségű és legjobb minő
ségű kaucsukot termeljenek, lehetőleg kis terű-

Ez onnan van, hogy a coagulálás módja más.
Próbálták ugyan utánozni a brazíliai metódust,
de nem sikerült, míg újabban Pahlen rá nem
jött, hogy a hatóelem a füstölésnél tulajdon
képpen a széndioxid s szénsavval állítólag ki
tűnő minőségű kaucsukot kap. Ez természete
sen még emelné az ültetvények jelentőségét,
de szakkörökben nem túlságos bizalommal
viseltetnek iránta.

6 . A brazíliai kaucsukgyüjtök szerszámai. -) Az ú. n. „machadincha“,
kis balta, melynek segélyével a fán e bevágásokat eszközük. B) A
tejnedv' felfogására szolgáló csésze. C) Gyűjtő veder, a melybe a
kis csészékből öntik a tejnedvet. E) Kis tál, a melylyel a füstölési
processus alatt a tejnedvet az „F“ lapátra öntik. A baloldali F) lapá
ton látható már a rá kicsapott kaucsukréteg.

A plantageok ha nem is fogják háttérbe szo
rítani a vadontermő kaucsukot, de mindenesetre
jó hatásuk lesz, a mennyiben a piszkos, nem
egyenletes, nem gondosan termelt nyerskaucsuk

-

fajtákat ki fogják szorítani. A vadontermő kaucsuk termelését javitni fogják, a mennyiben a
verseny révén kényszeríteni fogják a termelőket
közlekedési utak és eszközök létesítésére és az
eddiginél sokkal gondosabb termelésre. A vadon-
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daczára sem mondhatjuk, hogy a kérdés végleg
meg van oldva, illetőleg hogy a megoldás leg
alább biztosítva van. Legideálisabb volna, mert
1. teljesen egyenletes anyagot tudna szolgál
tatni s talán még a nyerskaucsuknál is jobbat,

5. A páragummi előállításánál használt ú. n. füstölési móászer. A baloldalon ülő ember végzi a füstölést pálmadiók
j tüze felett forgatva a tejnedvbe mártott fadarabot.

termő kaucsuk ezeket a költségeket mind el
bírja, hiszen a fa ültetése, nevelése, gondozása
nem kerül semmibe se.
Legideálisabb volna természetesen a kaucsuknak mesterséges úton való előállítása, ha sike
rülne, mert még az eddig elért szép eredmények

hiszen a tényezők itt jobban a kezünkben van
nak, 2. mert a gummiipart függetlenítené a
távoli termeléstől, a nyersanyagot idehaza lehetne
előállítani, 3. mert feltehető, hogy az ültetvénygumminál is sokkal olcsóbb lehetne, hiszen
mindentől eltekintve, még a szállítási költségek
is elmaradnának. A következő alkalommal majd
a synthetikus kaucsuk előállításának módját
fogjuk megismertetni..
Balog Imre.
vegyészmérnök.

KRÓNIKA.
Uránia-Színház.

8.

A kaucsukfák megcsapolása czéljából eszközölt bevágások schematikus ábrázolása. (V alakú, spiralis etc. bevágás), e" a 'V alakú
bevágást mutatja. A bevágások alatt a latex felfogására szolgáló
kis edények láthatók.

November végén mutatta be az Uránia-Színház ezidei harmadik újdonságát, — „A föld mélyének titkaiÁ
czímü darabot. Szerzője dr. Cholnoky Jenő a jeles
tudós — igen jó szolgálatot tett vele mind az UrániaSzínháznak, mind a tudománynak. Az Uránia, mely a
tudomány népszerűsítését, a közönség szélesebb köré
ben való elterjesztését munkálja, igen alkalmas anyagra,
a tudomány pedig igen alkalmas eszközre talált benne.
Szerző, ki már eddig is sok érdemet szerzett a geo
lógiai tudomány népszerűsítése körül, ezzel a darabjával
nagy érdeklődést tudóit kelteni e szép és modern tudo
mány iránt.
Az I. felvonás, mely a „Tűzhányók világából“ czímet
viseli, igen ügyesen és érdekesen vezeti be a laikust a
földtan egyik legérdekesebb szakaszába. Megmagya
rázza a föld egész belső szerkezetét, különböző rétegeit,
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a hegyek és völgyek alakulását, jelenlegi külső és belső
állapotát stb. Megismertet az artézi kutakkal és a geysirekkel, melyeket szintén igen érdekesen magyaráz
meg. Elővarázsolja a vulkánok világát, melyet hosszabban
magyaráz, érdekesen tárva fel azoknak minden titkát.
Leír egy pár vulkánkitörést, melyben szemléltetően
állítja élénk annak tudományos magyarázatát.
A II. felvonás egészen a földrengésekről szól. A föld
rengések lényegével, lefolyásával, tudományos magya
rázatával, okaival foglalkozik s közben igen érdekesen
írja le azok megfigyelését, a különböző rengésmérő esz
közöket és módokat. Kiterjeszkedik a földrengésekkel
járó rettenetes károkra és szerencsétlenségekre s meg
magyarázza azokat a módokat, a mikkel mérsékelni
lehetne e borzasztó csapások következményeit. Közben
a csak pár éve történt messinai és az 1911. évi kecs
keméti földrengésekről is igen érdekfeszítően és tanul
ságosan szól.
A 111. felvonásban pedig — melynek czíme az „Elrak
tározott napsugarak“ — a földben lévő különböző gázok
ról és a petroleumforrásokról beszél. A ma annyira
actuális sármási gázkútat bővebben ismerteti és magya
rázza, alkalmat találva arra, hogy a földgáz lényegét és
fontosságát általában is ismertesse. Majd elvezet a
petroleumforrások hazájába s megmutogatja és elmagya
rázza a világ híresebb petroleumforrásait s azok bá
nyászatát. Mindezek folyamán megismerkedünk azok
gazdasági fontosságával is.
A képek a szerzőnek igen jó támogatói voltak a
szemléltetésben és magyarázatban s az Aetna kitörését,
meg a petroleumforrásokat és a kissármási gázkútat
ábrázoló mozgóképek különösen lebilincselik az érdek
lődést. A végső mozgófénykép pedig hatásosan mutat
be egy bányalégrobbanás következtében keletkezett sze
rencsétlenséget.
*
Sz. Gy.
A karácsony előtti héten két, rendkívül érdekes estéje
volt a színháznak. Decz. 18-án Tudományos mozgófény képfelvételek-et mutatott be, dr. Hankó Béla egyet, tanár
segéd szakszerű magyarázatai mellett, az állattan, nö
vénytan, természettan köréből, mely felvételek a franczia
Akadémia ellenőrzése alatt készültek. A gesztenyefa
virágzása, A Földközi tenger medúzái, A kilőtt puska
golyó és a többi mozgókép is mind valósággal sensatióként hatott, igazolva, hogy ez az újítás — mert
ezentúl gyakrabban rendez a színház ilyen előadáso
kat — nagyon beválik, s a mozgóképek jelentősége
tekintetében egészen új perspektívát nyit. Legközelebbi
alkalommal bővebben írunk e kérdésről.

*

Decz. 20-án pedig Adorján Andornak és Kéri Pálnak
A balkán háború ez. darabja került színre, mit a szerzők
— kik haditudósítókként két hónapot lenn töltöttek a
balkáni hareztéren — személyes tapasztalataik alapján
írtak meg, kitűnő írói készséggel öntve tetszetős for
mába ezt az érdekes thémát. A darab az egész háborún
végig vezet bennünket, a mozgósítástól kezdve Drinápolyon, Kirk-Kilisszén és Lüleburgászon át a csataldzsai
sánezokig, Belgrádtól Durazzóig, a csatatereken keresz
tül a tábori kórházakig, a háborús veszedelmeken át a
kolera pusztításáig. Mikor a közönség minden gondo
lata és érzése a háború kérdésével foglalkozik, igazán
nem találhatott volna az Uránia-Színház alkalmasabb
tárgyat, mint ezét a darabét, s nem találhatott volna
hivatottabb szerzőket mint éppen Adorján és Kéri.
A darab állóképei szebbek, mint mostanában valaha
is voltak az Urániában ; s van egy pár olyan érdekes
mozgó is, mely párját ritkítja.
—ly.

Eötvös Lóránt báró geophysikai kutatásai Kecs
kemét vidékén.
Eötvös Lóránt báró a pozsonyi Népszerű Főiskolai
Tanfolyamon 1912 decz. 12-én előadást tartott, a melyben
oly tudományos eredményeket jelentett be, a melyek
nemcsak hogy túlhaladják egy népszerű előadás kereteit,
hanem hazánk határain túl, az egész világ tudományos
köreiben méltó feltűnést, elismerést és méltánylást fog
nak kelteni. Eötvös báró segítőtársaival Pékár és
Fekete urakkal már évek óta végez gravitatios mé
réseket a Nagy Magyar Alföldön. Rendkívül érzékeny
torziós mérlegével vizsgálja a nehézségi erő változását
egyik helyről a másikra. Ez a változás roppant kicsiny,
azonban mégis teljesen biztos következtetést enged meg
ama talajalatti tömegekre, a melyek azt előidézik. Ennek
alapján képes arra, hogy az Alföld felső, laza talaja
alatt elterülő sűrűbb tömegek eloszlását kiszámítsa,
vagyis képes arra, hogy a Föld szilárd kérgében fellépő
talajalatti, hegyek és völgyek valóságos térképét meg
rajzolja. így a Kecskemét vidéki térkép azt mutatja,
hogy a mélyen fekvő merev kérek nagy katlanszerü
bemélyedést, valóságos gödröt alkot, a melynek falai
lassan emelkednek minden irányban. Nagy-Körös irá
nyában lapos hegy alakul ki, a melynek legmagasabb
pontja mintegy 500 méterrel magasabb a katlan fenekénél.
Valamivel magasabb és meredekebb az az emelkedés,
a mely Kecskeméttől nyugatra Lajosmizse határa felé
van, magassága a katlan fenekéhez képest 700 méter.
Dél felé is van egy kisebb emelkedés Mágneses
mérések azt is eldöntötték, hogy milyen kőzetek alkot
ják e hegyeket. A keleti emelkedés főalkatrészei csak
eruptiv kőzetek lehetnek, mert a mágnességet maguk
is felvehetik. A nyugati és déli emelkedés valószínűleg
mészkő. Eötvös báró ugyanebbe a térképbe megrajzolta
azokat a vonalakat, a melyeket a seismologusok kap
tak, a mikor a legutóbbi földrengés egyenlő erejű pont
jait összekötötték. Kitűnt, hogy az epicentrum éppen a
katlan fölé esik, úgy hogy a földrengés úgynevezett
fészke a katlanban keresendő. Kitűnt továbbá, hogy a
legnagyobb erejű földrengés éppen a talajalatti hegygerinczeknek megfelelő helyeken volt észlelhető. Eötvös
báró megjelölte azokat az okokat is, a melyek Kecs
keméti földrengéseket előidézhetik. A katlanban lévő
laza és kisebb sűrűségű anyagok a nehézségi erő ha
tása alatt összepréselődnek, kisebb térfogatra szorul
nak, hajtások jönnek létre, minek következtében az
egyensúly felbomlik. Ezeknek a tömegeltolódásoknak
eredménye a létrejövő rázkódás.
Eötvös báró tudományos kutatásai, új széleskörű
vizsgálatok hatalmas perspectiváját nyitják meg előt
tünk, a melyek ismereteinket igen nagy mértékben ki
fogják bőviteni.

Tátott pártás virágú gyujtovány-fü.
Tudvalévő, hogy a gyujtovány-fünek (Unaria vulgaris
Mill), kétajkú pártája van és a két ajak egymást meg
fekszi, tehát a párta teljesen zárt. Ha a pártát úgy
fogjuk két ujjunk közé, hogy a szájnyílás két szélét
érintse ujjunk és gyenge nyomást gyakorolunk reá, úgy
a párta szétnyílik és láttatni engedi a magképző szer
veket. Azonban ha e nyomást megszüntetjük, a két ajak
újra összecsukódik. Képzeljük már most az ujjainkkal
szétnyomott pártát állandósulni és előttünk áll a nyitott
ajkú Linaria vulgaris.
1910 október 16-án a budai Diós-Árok mentén, egy
réten peloriás Linariákat keresve akadtam az első nyitott
ajkú virágokkal bíró tőre.1 A legelső pillanatra eddigelé
előttem ismeretlen növénynek, valami Labiatának gon
doltam, csak a midőn közelebbről megtekintettem, ismer
tem fel Linaria vulgaris voltát.
A növény a normalis gyujtovány-füvek között volt
és maga teljesen egészségesnek látszott. Vegetativ szervei
teljesen egyeztek a zárt ajkuakkal. Körülbelül 30 cm
magas volt és 8 cm hosszú virágzatán talán 10 tátott
ajkú virágot és néhány bimbót találtam. A magképző1 Botanikai Közlemények. 1912. 43. o,
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szervek kilátszottak ; teljesen normálisak voltak: A körü
lötte levő Unaria-töveket megvizsgálva néhány olyat
találtam, melyek virágai sajátságosán mutatták azt az
igyekvést, melynél fogva szintén ki akartak teljesen
nyílni. Az ajkak t. i. többé-kevésbbé záródtak teljesen
és különösen a szájzugokban mutattak kisebb-nagyobb
hézagokat. A normalis és nyílt pártájú virágok között
van egy igen éles különbség. T. i. a normalis virágok
sarkantyúja egyenes vonalba esik az alsó ajakkal, a
nyílt pártájúaké derékszögben hajlik el tőle.
Ezt az irodalomban még nem ismeretes jelenséget
idén ősszel másfelé is kerestem, miután a tavalyi helyen
nem sikerült megtalálnom. Találtam azonban több helyen
oly virágokkal bíró gyujtovány-füveket, melyeknek pár
tája többé-kevésbbé volt egészen elzárva. Az Isten
hegyen sikerült először találnom két példányt, melyen
egy-egy teljesen nyílt pártájú virág is volt. A Pasaréten
több kisebb tövet találtam nyitott pártájú virágokkal,
vagy zártakkal vegyesen. Végre a Sashegyen a Német-

lanak, a nyitott ajkúak nem hullanak le (csak elvirítás
után). 3. Ha az elvirított virágok felnyílott ajkát be
csukjuk, az zárva marad, a nyitott ajkúaké becsukva
felnyílik, ismételten is. 4. Az elvirított virágok mindig
alul vannak és ezek alatt csak elszáradt virágok és
fiatal termések vannak, fölfelé pedig normalis virágokat
találunk. Nyitott ajkú virágok a virágzat csúcsa felé a
bimbók közelében is vannak.
Ezek alapján teljes positivitással meg volt állapítható,
hogy itt a pártának természetes felnyílásáról lehet
csak szó.
A párta felnyílásának okát én a rovarlátogatásokhoz
való alkalmazkodásban keresem. Megporzást csak oly
rovarok végezhetnek, melyeknek elég erejük van a párta
ajkak felnyilásához. Tehát legyek, lepkék teljesen ki
vannak zárva, sőt igen gyakran hártyásszárnyúak sem
jutnak a mézhez másként, mint a sarkantyú felharapá
sával. A látogatók azon mechanikai munkája, hogy az
ajkakat felfeszítik, ingerként hat, mely inger ivadékról
ivadékra hatván, a nyitott ajkú virágokat váltotta ki.
Fehér Jenő.

Tudományos és technikai újdonságok.

Tátott pártás virágú gyujtoványfű egy virágja.

völgy felé egy luczernáson szintén két példányt találtam,
melyen az összes virágok pártája a fent leírt módon
nyitott volt.
Először is arról igyekeztem magamat meggyőzni,
hogy a virágok ajkának felnyílása természetes úton jött e
létre és nem pedig a párta kifejlése után valami erő
szakos behatás folytán. Erre vonatkozólag a követ
kezőket észleltem. Friss és zárt pártájú virágokat czeruzával felfeszítettem, aztán a czeruzát kihúztam a pártából,
a két ajak mindannyiszor összecsapódott, valahányszor
e kísérletet ugyanazon virágon megismételtem. Hasonlót
észleltem a virágoknak rovarok útján történő megporzásakor. A Unaria vulgaris virágait nálunk a mezelőméh
(Apis mellifica) és néhány poszméh (Bombus terrestris
és lapidarius) porozza meg. Ez utóbbiak fejüket és
egész torukat beledugják a pártába miután az ajkakat
felfeszítették és szívják ki a sarkantyúba meggyülemlett
virágmézet. A méh majdnem egészen belebujik a virágba
és úgy jut a mézhez. De akár a méh, akár a poszméhek távoztak a virágból, a szétfeszített két ajk mindig
becsukódott. Ki van tehát zárva az az eshetőség, hogy
a virág két ajkának gyakori felnyitása azt eredményezné,
hogy a párta nyitva maradjon. Még a szájzugban kissé
behasított párta sem marad nyitva, ha a virág friss.
Csak az ugyanazon helyen a sarkantyúig felhasított virág
marad nyitva. A nyitott szájú virágok azonban mindig
teljesen épek voltak.
Az éppen elvirított virágoknak azonban meg van az
a tulajdonságuk, hogy néha önmaguktól felnyílnak.
Teljes biztonsággal meg lehetett állapítani, hogy a nyitott
ajkú virágok nem tartoznak ezek közé. 1. Az éppen
elvirított virágok hervadtak, petyhüdt pártájúak, a nyitott
ajkúak turgescensek. 2. Az elvirítottak könnyen lehul

Világító bomba léghajósok és aviatikusok részére,
Klinkosch bécsi mérnök és Hyra ugyanoda való pyrotechnikus oly készüléket szerkesztettek, a mely lég
hajósoknak és aviatikusoknak lehetővé teszi, hogy az
alattuk elterülő földterületet éjjel is megvizsgálhassák
és a leszállásra alkalmas kikötőhelyet kikereshessék.
E czélra esőernyőre világító anyagokkal telt bombát erő
sítenek, a mely kidobatásakor meggyulad, világít és
lassan ereszkedik a föld felé. Világító ereje 50,000
gyertyafény.
Emulsiok keletkezése. Emulsiot alkot két anyag akkor,
ha az egyik igen apró cseppek alakjában egyenletesen
van eloszolva a másikban. Ilyen emulsio például a tej.
Újabban úgy technikai, mint tisztán tudományos szem
pontból mindinkább nagyobb fontosságot nyer az a
kérdés, mely anyagok minő feltételek mellett képesek
emulsiot alkotni ? Sikerült megállapítani, hogy oly olaj,
a mely 55% zsírsavat tartalmaz minden rázás nélkül
emulsiot alkot 025% -os szodaoldattal, ha lassanként
csepegtetik bele.
Üzleti helyiségek világítási szükséglete. Law és Powell
amerikai mérnökök mintegy 800 üzletet vizsgáltak meg
New-York városában abból a czélból, hogy megállapít
hassák a legczélszerübb világítási szükségletet. Adatai
kat a világító mérnökök egyesületének (The Illuminating
Enginering Society) ezidei gyűlésén terjesztették elő.
Ámbár a világítási szükséglet nem mindenütt egyforma,
mégis jó szolgálatot tehet e táblázat ilyen berendezések
tervezésénél. Az amerikai mérnökök táblázata az üzlet
alaprajzának minden négyzetláb nagyságú területére
vonatkozik, mi ez adatokat négyzetméterekre számí
tottuk át. E szerint a szükséglet műkereskedéseknél
122, péküzletekben 7-5, borbélyüzletekben 113, trafi
kokban 13 2, ruhaüzletekben 14*2, confectiosüzletek 9 4,
csemegekereskedésekben 10 4, drogériákban ll^ v ir á g kereskedésekben 10 4, fűszereseknél 9 4, ékszerészeknél
151, mészárosoknál 8 5, tejkereskedésekben 12 2, hang
szerkereskedésekben 10 4, éttermekben 10-4, czipőkereskedésekben 94, borkereskedésekben 94 gyertyaerő
négyzetméterenként.
Az újonnan felfedezett sugarak hatása a növényi és
állati szervezetekre. Erről a kérdésről tartott előadást
Stoklasa tanár, az Általános és Orvosi Radiológia idei
nemzetközi congressusán Prágában. Előadásának be-

38
kezdésében az elektromosságnak és az életnek viszo
nyáról vaió ismereteinket röviden összefoglalta. Rátért
azután a radiumsugaraknak és az ibolyántúli fénynek
éllettani hatására. Ezek a sugárzások a mag csírázását,
virágok és levelek fejlődését bizonyos körülmények
között siettetik, máskor ismét meglassítják, sőt egészen
beszüntetik. Például, ha igen intensiv a sugarakat bo
csátunk növényekre vagy állati szervezetekre, akkor
azokat megölik, holott a gyenge sugarak fejlődésüket
elősegítik. A nagy áthatoló képességgel felruházott ß
sugarak hatása hasonló az ibolyántúli sugarakéhoz. Az
előadó azután ismertette saját vizsgálatait, melyekkel
megmutatta, hogy különböző magvak oly vízben, mely
radiumemanatiot tartalmaz, kétszer-háromszor gyorsab
ban csíráznak, mint közönséges vízben. Más kísérletben
megmutatta, hogy ibolyántúli sugarak hatása alatt bizo
nyos vegyületekböl miként keletkeznek új vegyületek.
Ehhez hasonló eredmények azt mutatják, hogy a chloro
phyll sejtekben létrejövő új vegyületképződés kizárólag
az ibolyántúli és a radioactiv sugárzásoknak behatása
jön létre. A chlorophyllt úgy kell tekinteni, mint azt az
anyagot, a melynek révén e sugárzások hatnak a sej
tekre. A szénhydrátok a természetben az ibolyántúli
fénynek a széndioxidra és a vízre való hatásakor kelet
keznek és eme chemiai synthesis nélkül élet nem kép
zelhető.
Földrengések megjóslása. Davison a Beiträge zur
Geophysik-ben új módszert tervez, a mely sok tekin
tetben hasonlít Kövesligethynek módszeréhez (Uránia
1912, 250—253. o.). Abból a felfogásból indul ki, hogy
mielőtt az a nagy tömegeltolódás megtörténnék, a
melynek következménye a nagy földrengés, kell hogy
a tömegnek útjában álló apró akadályok eltávolíttas
sanak. Eme apró akadályok eltolódása kisebb — nem
pusztító erejű — földrengéseket vált ki, a melyek a
nagy földrengést megelőzik. E felfogásból következik,
hogy a nagy kéregrepedések körül egész sereg előzetes
kis rengés jelzi az akadályok eltávolítását. A mikor
azután ez az egész vonalon végig nagyjából megtör
ténik, kiváltódhatik a nagy földrengés, mert az eltolódó
tömegnek immár semmi sem áll útjában. Ha tehát egy
repedési vonalat a kisebb földrengések epicentrumainak
egész raja veszi körül, akkor nagy valószínűséggel vár
ható, hogy a nagy tömegeltolódás is be fog következni.
Földalatti melegebb rétegek a Panama csatornában.
A Panama-csatorna építése közben érdekes természeti
jelenségre lettek figyelmessé. Azt tapasztalták, hogy
bizonyos átvágott talajrétegek az átvágás után igen jelen
tékenyen felmelegedtek, a nélkül hogy ennek a meleg
forrásnak valami látható oka észrevehető lett volna.
Bővebb vizsgálatok azután azt mutatták, hogy a mele
gedő rétegek igen finoman eloszlott formában vasat tar
talmaztak, a mely a szabad levegőn oxydálodott és
innét eredt e rétegek magasabb hőmérséklete.
Duraluminium. Azok az évtizedek óta folyó és igen
nagy összegeket felemésztő kísérletek, a melyek oly
anyag előállítását czélozzák, mely az aczél és az alu
minium előnyös tulajdonságait egyesíti, úgy látszik sikerrel
jártak. Legalább erre kell következtetni azokból a sza
badalmakból, melyeket különböző gyárvállalatok e czélra
megszereztek. Egyik ilyen anyaga duraluminium. Mintegy
90% alumíniumot tartalmaz, a többi alkatrészét a gyár
titokban tartja. Fajsúlya egyezik az alumíniuméval. Épp
úgy edzhető mint az aczél, de alacsonyabb hőmérsék
letnél. A szilárdsága állítólag egyezik a kovácsoltvaséval.
Az edzés nem teszi merevvé mint az acelat, sőt edzés
után még hidegen megmunkálható. Azt tapasztalták

továbbá, hogy a tenger sósvize nem változtatja meg.
272 évi időtartam alatt az előnyös physikai tulajdon
ságok nem változtak meg. Ha mindezek a híradások
beválnak, akkor a műszaki ipar igen nevezetes új anyagot
kapott, a mely a hídszerkezetek, hajók, elektromos veze
tékek építésénél nagy jövővel bír, nem is említve a légi
járműveket.
Új csavar. Nagyobb fémtartókat a legtöbbször
facsavarokkal erősítik a fába. Ezek a csavarok nem
azért facsavarok, mert fából vannak, hanem azért, mert
a fémből készült csavar maga vágja magának a jóval

1. Tenax-csavarral fára erősített vassín.

puhább fában a csavarmeneteknek megfelelő bemélye
dést és így igen erősen megfogódzik a fában. Mégis
igen sokszor megtörténik, hogy a csavar enged. Külö
nösen ott történik ez, a hol az egész összefüggő szer
kezet erős rázásnak van kitéve, mint például a vasúti
síneknél, a melyek szintén facsavarokkal vannak a
talpfához erősítve. Igen fontos dolog tehát oly csavar
nak a feltalálása, a mely a legerősebb rázásoktól sem
lazul meg. Ez úgy látszik sikerült is azzal a csavarral,
a melyet Wagner franczia mérnök talált fel. Wagner

2. A Tenax-csavar alkatrészei.

csavarja két részből á ll: egy külső hüvelyből, amely
alól szélesedhetik és a tulajdonképeni belső csavarból.
A mellékelt ábra mindent megmagyaráz. A hüvely négy
helyen az alkotó mentén fel van hasítva, úgy hogy ha
a belső csavart beléje csavarják, akkor kiszélesedik.
Először a hüvelyt csavarják be a fába, aztán a belső
csavart. Ez olyan nyomást fejt ki, hogy a hüvely fel
hasított részei kihajolnak és így a csavarmenetek még
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mélyebben belevágódnak a fába, úgy hogy az egész
csavar befelé haladva kiszélesedik.
Kettős mikroskop. W. & H. Seibert wetzlari czég
kettős mikroskcpot hozott forgalomba, a mely igen

]. Kettős mikroskop. A A segítségével durván és B segítségével finoman
állítják be, CC segítségével az objektiveket külön is lehet mozgatni.

nagy hiányt van hivatva pótolni. Igen sok kutató érzi
annak szükséges voltát, hogy két praeparatumot egy
szerre, egy időben és egymás mellett szemlélhessen.
Például az élelmiszerek vizsgálatánál igazán nagyon is
fontos, hogy a hamisított és a valódi anyag egyszerre

2. Bal felől tengerikeményítő, jobb felől rozskeményítő.

tűnjék fel a szem előtt. Ugyanerre sok biológiai és
ásványtani, főleg pedig orvosi kutatásnál is szükség van.
A kettős mikroskop két különálló objectivcsőből áll, a
melyek alá a két praeparatum egyidejűleg elhelyezhető.
Az objectiveken áthatoló fénysugarakat két-két totálreflexiós prizma tereli az egyetlen ocular felé. A két
kép két egymás mellett álló félkör alakjában tűnik fel.
A német nagy ipari vállalatok jellemző vonásai.
Kaempffert a „Scientific American“ szerkesztője a tavali
esztendőben tanulmányozta a német ipari vállalatokat.
Tapasztalatait leírta lapjában. Ezekből adjuk a főbb
jellemvonásokat. Minden nagyobb német ipari vállalat
nak van egy osztálya, a mely a szak körébe eső tudo
mányos vizsgálatokkal foglalkozik. Ez az osztály ren
desen három fő feladattal foglalkozik: 1. állandóan
ellenőrzi a gyártási eljárásokat a tudomány szempont
jából, 2. új gyártási eljárásokat és új nyersanyagokat
próbál ki, 3. kicsiben megállapítja új ipari czikkek
kereskedelmi értékét. A Krupp gyárban például minden
egyes aczélöntésből kis próbát a laboratóriumban is
megvizsgálnak. A gyártási titkokat a legszigorúbban
betartják. Sok gyárban az egyik osztály igazgatója soha
sem teheti be a lábát a gyár valamely másik osztályába,
és fizetésének nagyságát nem mondhatja meg a fele
ségének sem Az új felfedezéseket nem publikálják
még akkor se n, ha tisztán tudományos értékűek. A na
gyobb gyárak igazgatóságában a következők vannak:
1. legalább egy ember, a ki az egész gyártási eljárásban
tudományosan és technikailag ki van képezve, 2. ren
desen egy tag, a ki az egykori alapítónak utóda és így
bizonyos tekintetben a traditiót képviseli, 3. egy direktor
kiváló képességű kereskedő, a ki a hatóságokkal köz
lekedik és néha országgyűlési vagy birodalmi képviselő,
4. a czég külföldi képviselője, a ki az év nagyobb ré
szében úton van. Mindezek folytán a gyár a legnagyobb
előrelátással és a legteljesebb czéltudattal dolgozik.
A kísérletektől nem riadnak vissza, ha eredménynyel
kecsegtetnek. Például a Badische Anilin- und Sodafabriknak a mesterséges indigo előállítása 16 millió
márkájába került. Ugyanez a gyár nagy összegeket for
dított a légköri nitrogén hasznosításának kikutatására.
(Uránia 1912 nov.)

KÖNYVSZEM LE.
A gyerm ek és a játék. I r t a : Nógrády László dr.
(Gyermektanulmányi könyvtár. 1. kötet. Kiadja a Magyar
Gyermektanulmányi Társaság Budapest. 1912. Ára 5
korona.) A gyermek világa — az a külön világ, a melyik
valamikor a miénk is volt, de a melyről már csak hal
vány emlékezetünk, vagy édes anyánknak semmit einem
felejtő meséi szólnak — megérdemli, hogy felkutassák.
Azok a problémák, a melyek a gyermeklélektanban meg
oldásra várnak, a fejlődésnek nagy problémáival közö
sek s a tudomány már külsőleg sem lehet teljes, ha a
gyermeki elme életét, fejlődését nem veszi számba.
A legtypikusabb és legérdekesebb jelenségek egyike
a gyermekkorban a játék. Erről szóló könyvében ipar
kodik Nógrády szigorúan tudományos módszerrel dol
gozni. Arra az álláspontra helyezkedik, hogy nem elég
„a játék“ elméletét kigondolni és példákkal igazolni,
mert a’apjában véve a „játék“ nem olyan egyszerű foga
lom, a mi a maga mivoltára nézve egyszeriben minden
kétséget és minden tovább kérdést kizárna. Nem az
a játék, a mire mi reá mondjuk e szót, hanem a
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mit a gyermekek játszanak, azaz a miben a gyerme
keknek az a typikus testi és lelki tevékenysége jelent
kezik, a mi a játékot motívumainál, lefolyásánál és
hivatásánál fogva jellemzi. Ezért az adatok ezreire
támaszkodva, maguknak a gyermekeknek nyilatkozatai
ból igyekszik a „m it?“ és „miért?“ törvényeit levezetni
s ha ez első pillantásra úgy látszik is, hogy nem egészen
sikerül, ennek oka csak az, hogy a játék jelenségei
túlságosan is összetettek, sok mindenféle physiologiai
és lélektani elem összehatásából erednek.
A gyermekkor játékaiban az ember anyagias volta
oly szoros, elválaszthatatlan kapcsolatban jut megnyi
latkozásra ethikai létével, hogy a pontosan meghatá
rozható physikai erők összefüggésében mindig szá
molni kell egy jóformán ismeretlen, előre nem látható
erejű és minőségű állandó tényezővel: az emberi ethikummal, a mely minden körülmények között folyton
változik, soha ki nem számítható, de mindig és minde
nütt jelen van.
A gyermekjáték problémájának elméleti tárgyalását
a szerző szerencsés kézzel egyesíti a problémának leg
apróbb részleteivel és egész könyvén keresztül húzódik
az összes játékelméletek kissé túlszigorú, de általában
jóhiszemű kritikája.
Az aesthetikai játékelmélet legjelesebb híveivel szem
ben megállapítja, hogy akár a játékot nézzük, akár
magát a gyermek játszótevékenységét, semmiképpen
sem hasonlíthatjuk a gyermekjátékot a művészi alkotótevékenységhez. Miként a művészi gyönyörködésben,
úgy a művészi alkotótevékenységben is az érzelmi és
képzeleti elem a fontos, ez pedig az adatok tanúsága
szerint a gyermekjáték indító- és kísérő-motivumainak
olyan kis részét teszi, hogy ebből jogosultan nem von
hatnánk következtetést a hasonlatosságra.
A gyermek magában hordja az emberré fejlődés
lehetőségét s így mint valamennyi élőlénynek, úgy a
gyermeknek is benrejlő tulajdonsága, hogy élettevékeny
ségében azok az ösztönök játszák a főszerepet, a melyek
a physikai fejlődést elősegítik s a kedvező physikai fej
lődésen keresztül épségben fejlődik maga a lelki tevé
kenység is. A játék főmotivumai a physikai fejlődésre
kedvező ösztönök, tehát a játék lényegében biológiai
jelenség.
Ezt Nógrády adatainak tömegével, valamint az
elméleti írókból levont következtetéseivel egyformán
igazolja. Nem a gyakorlás, nem a felnőttek utánzása,
nem a művészi alkotótevékenység az alapoka a gyer
mekek játéktevékenységének, a melyek a dolognak csupán
egyetlen oldalát tüntetik fel. A gyermeknek mindene a
játék : egész élete — mert testi és lelki erőinek összes
sége a legteljesebben a játékban nyilvánul meg, — miként
az emberek mindennemű tevékenysége együttesen az, a
mit életnek nevezünk. Ennek az épp oly bölcs, mint
szép igazságnak az igazolására Nógrády sok egyében
kívül egy kitűnő példát hoz fel, Molnár Ferencznek
„A Pál-utczai fiú k “ czímű elbeszélését, a melyben a
gyermekek játékos ösztönei a legegészségesebben, a
legőszintébb igazsággal jelenlkeznek, úgy mint maga
az élet, komoly, tragikus fordulataival egyetemben.
A játék maga az élet, nem pedig az élet „kicsiben“ —
hiszen a gyermek önsuggestiója folytán beleéli magát
minden helyzetbe egyformán és bizony sohasem lehet
tudn i: jobbra fordul-e a sorsa, vagy balra.
A játéknak roppant nevelő hatása éppen az akarati
és cselekvőképesség megindításában és fejlesztésében
áll s ehhez az érzelmi momentumok csupán mint kísérő
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elemek csatlakoznak. S erre nézve a legfontosabb bizo
nyíték, hogy az emberi művelődés folyamán, minden
technikai haladás ellenére, a legcivilisáltabb korban
és helyen is szívesebben játszanak a gyermekek olyan
kezdetleges játékokkal, a melyeket ők maguk csinálnak,
semmint complicált és raffinált díszes játékokkal, a
melyek csodálatosak ugyan, de éppen a gyermek moz
gásainak szabadsága elől elzárják a tért.
Elmondhatjuk: hagy ha a Payot könyve: „Az aka
rat nevelése“, bibliája kell, hogy legyen minden serdülő
ifjúnak, a Nógrády munkáját el kell, hogy olvassa minden
szülő és minden ember, a ki a gyermekekkel foglalko
zik. Mert ha igaz is, hogy a mai ifjúság már nem tud
játszani, ennek talán még sem egészen az ifjúság az
o k a ; hanem elsősorban a nevelésről elterjedt általános
rendszeres felfogás, a mely míg egyrészt a gyermeket
zsenge kora ellenére az úgynevezett való élethez akarja
közelebb vinni, addig másként nem látván tisztán a játék
czélját és természetét, a szabad fejtődhetést szorítja kor
látok közé, megfeledkezve arról, hogy a gyermeknek
egész élete, mindene: a játék.
Dr. Zilahi László.
A Franklin Kézi Lexicona.
E lexiconról már szóltunk folyóiratunkban, az 1911.
évfolyam 6—8. számában, az I. kötet közrebocsátása után.
A háromkötetes munka immár teljesen megjelent, s
mi örömmel állapítjuk meg lexicon irodalmunk újabb,
örvendetes és szükséges gyarapodását. Szükséges, mert
az kétségtelen, hogy ilyen kisebb terjedelmű lexiconnak
is feltétienül meg van a maga jogosultsága, részint a
könnyebb kezelhetőség, részint pedig — s ez nagyon
fontos — az olcsóság szempontjából. De örvendetes is
ennek a munkának megjelente, mert — kisebb hiányok
tól és tévedésektől eltekintve, a mik efféle műben elke
rülhetetlenek — igazán sok jeles tulajdonsággal ékes
kedik e Kézi Lexicon. Feltétlen dicséret illeti meg min
denekelőtt a mű nyomda technikai kiállítását, a mi egy
lexiconnál nagy szó : kitűnő papíron szép nyomás, jó
betűk; a képek pedig — színesek és nem színesek
egyáránt — egyenesen remekszámba mennek. Nagyon
ügyesek és czélszerűek a sűrűn előforduló táblázatok,
melyek az egyes birodalmak állapotát, viszonyait tün
tetik fel, vagy például igen tanulságosan nyújtják hazánk
kereskedelmének és iparának statisztikai adatait, vagy
pedig nagy vonásokban, nevek útján tájékoztatják az
olvasót a világirodalom történetéről stb. Dicsérő pél
daképpen felemlítjük, hogy Magyarország története ki
tünően van előadva, 9 hasábon, és pedig — nagyon
helyesen úgy, hogy a legújabb kor története aránylag
jóval hosszabban van ismertetve. Ez egy lexiconban
nagyon helyén van, ha arra gondolunk, hogy a közép
iskolában rendesen eltelik az idő, de meg a tankönyvek
ben is elfogy a hely, mire az újabb történeti esemé
nyekhez érnek, s így az a közönség, a melynek később
se ideje, se módja részletesebben foglalkozni a hazai
történet újabb korszakával, s a mely viszont annyira
rá van utalva a lexiconra (hiszen jó részt újságból és
lexiconból áll összes olvasmánya) igen örül, ha legalább
a lexiconból aránylag bővebben értesül azokról a dol
gokról, a mikről az iskolában oly keveset, vagy sem
mit sem hallott. Igen jó — hogy megint egy példát
említsek — a Petőfiről szóló 1 V, hasáb is, mely meg
mutatja, hogy ha olyan ember ír valami nagy thémáról,
a ki azt teljesen érti és tudja, az kevés helyen is tud
sokat mondani.
A három kötetes munka, mely — mint neve is
mutatja, a Franklin-Társulat kiadása, 54 koronába kerül.
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Két új Ibsen-fordítás.
A nagy norvég lélekrajzolónak két, nálunk kevésbbé
ismert darabját kaptuk a közelmúltban jó magyar for
dításban. Az egyik a Ha mi holtak felébredünk czímü
háromfelvonásos drámai epilógus, mit Görögné Beke
Margit fordított nyelvünkre, a ki — mint tudjuk —
egyenesen ezért a darabért tanult meg notvégül, hogy
közvetlen tolmácsa lehessen a megrázó műnek a magyar
közönség előtt; a másik fordítás szintén egy fiatal nő
munkája: Coullemont Edith grófnőé, a ki a Színművé
szeti Akadémia igen tehetséges növendéke, s a ki a
Kis Eyolf czímű háromfelvonásos színmüvet ültette
át nyelvünkre.
Mindkét darab jellegzetes Ibsen-munka. Ibsent egyéb
ként minden müvéről egyszerre fel lehet ism erni: világ
nézetének pessimistikus volta, moráljának különössége
és ridegsége, rettenetes mélyrelátása az emberi lélek
még eddig ismeretlen szakadékaiba, rejtelmességébe,
előszeretete a symbolumok és a mysticum iránt, pár
beszédeinek szinte megdöbbentő közvetlensége, termé
szetessége — mind e tulajdonok a maguk páratlanságá
ban vonzanak és félemlítenek, ragyognak és sötétlenek
ezekben a darabokban is. Ibsen az irodalomnak olyan
óriása, a kit szinte lehetetlen - mindenesetre igaz
ságtalan dolog — a régi aesthetika megszokott mérté
kével mérni. Neki az erkölcse is egészen más, milyennek
mi azt hallottuk, tanultuk, s a hogyan nagyra tartjuk;
de világért sem szabad Ibsent és az ő sokszor oly
végtelenül zord írásait erkölcstelennek mondanunk. Az ő
darabjaiból álló irodalom egy új világrész az irodal
mak világában, a hol a levegő is egészen más a maga
metsző hidegségben, de nincs tiszta fény nélkül, ha gya
kori vad viharok zavarják is; másformák ott a fák, a
virágok is különösek, nem a megszokott illattal és szín
nel ékeskedők, néha meg is undorodunk tőlük, de ha
megszokjuk s megismerjük őket: mily remek alkotások
nak látjuk!
Az Ibsen darabjai — a drámának ibseni formájához
híven — remekül vannak felépítve, de nem olyanok,
hogy a cselekvény pár soros elmondásával ismer
tetni lehetne őket. Az Ibsen meséi elütnek a szo
kott drámai meséktől. Izgatnak ugyan, de nem úgy,
mint a színdarab-gyártó mesteremberek idegekre utazó
történetei, hanem lelkiismeretünkre appellálnak, szinte
erőszakkal befelé fordítják szemünket, hogy a ma
gunk leikébe tekintsünk és piruljunk vagy rémüljünk
el. „Költeni annyi, mint ítélőszéket tartani önmagunk
felett“ — ez az ibseni mondás van mottóul írva a Kis
Eyolf elé s mennyire érezzük itt ennek igazságát. Ez a
Kis Eyolf a legszebb ibseni darabok egyike. A gyermek
szereplése színpadon rendesen visszás, pláne nyomorék
gyermeket mily kínos ott vergődni látnunk! De a Kis
Eyolf alakja nem válik rúttá, sőt a darab folyamán —
mikor már elő se jön többé, mert beleiül a patakba —
valósággal felmagasztosul, valamint a rideg apa, s a
szerelmességében még kis fiára is féltékeny anya is, a
mint hosszas lelki vívódások után megindulnak az élet
útján a magasba, föl a csillagokhoz, a nagy csöndes
ség felé 1
De míg e darab megindít, meghat, könnyeket fakaszt
szemünkben, addig a másik (Ha mi holtak felébredünk)
szinte lesújt a maga rettenetes zordonságával, elborzaszt sötét rejtelmességével. A szobrászművész —
kinek fiatal, a világ gyönyörűsége után epedő felesége
van — találkozik régi álomképével, kinek leikével egykor
lelke összeforrott, kinek gyönyörűséges érintetlen teste
szolgált modellül élete remekművéhez .. - Egykor elsza

kadtak egymástól, eljátszották az életet s „a helyrehozhatatlant csak akkor látjuk“ — mondja a kísértetiesen
járó szép Iréné — „ha mi holtak felébredünk. . . “ A
fiatal feleség szabaddá válik, szabaddá mint a madár —
a művész és hölgye pedig indulnak a sziklák között
„át minden ködön“, a felkelő nap fényében ragyogó
torony felé, hogy végzetük rohanó lavinája maga alá
temesse ők et. ..
A fordításokat nincs módunkban az eredetivel össze
vetni, de — jelentéktelenebb magyartalansági hibákon
kívül — mindkettő szépen folyik, erőteljes, kifejező, költői.
A Kis Eyolf az Athenaeum-féle Modern Könyvtár
194 —196. számú füzete, ára 60 fillér; a Ha mi holtak
felébredünk czímü darab pedig a Magyar Könyvtár vál
lalatban jelent meg, mint 671—672. számú kettős füzet,
ára szintén 60 fillér.
—ly.

Gárdonyi G éza: Messze van odáig.
(Elbeszélések ) 1913. Singer és Wolfner kiadása. Gár
donyi Géza manap legjobb elbeszélőink közé tartozik.
Kitűnő stylusa, a mely igazán erőteljesen magyaros és ki
fejező, szinte párját ritkítja. Képzelete nem túlságosan vál
tozatos, innét meséinek néha jelentéktelen, egyhangú
volta, de érzésvilága rendkívül gazdag, s annak kincseiből
gyakran sikeresen pótolja képzelme hiányosságát. Leg
nagyobb fogyatkozása : ízlésének s ebből önkritikájának
bizonytalan volta, a mi azonban e legújabb novellás
könyvében nem oly kirívó, inkább csak némi affectáltságban érezhető itt-ott. E könyvnek legkitűnőbb darabja
— mely magában véve is remeknek mondható —
az első elbeszélés, a Messze van odáig czímü, mely egy
magyar parasztgazdának Amerikába vándorlását és
hazatértét írja le, oly megragadóan, oly finom lélekrajz
kereíében, hogy e kis elbeszélés Gárdonyi legjobb
munkái közé sorozható. Sok rokonságot mutat kitűnő
színpadi munkájával: A bor-ra l; mondhatni, egészen
hasonló mély érzés fakasztotta ötleten sarkallik mind
kettő, a magyar lélek egyformán találó rajza az is, ez
is, a nélkül, hogy meséjükben más hasonlóság lenne,
mint egyszerűségük. Szép még a Mikor a csősz ünnepet
csap ez. rajz, s nagyon jó A hortobágyi orgona czímü
is. Finom lélektani megfigyelés az alapja A belsőszoba
czímü apróságnak — kár, hogy nagyon is vázlatszerü.
(A könyv ára 4 K.)
—ly.

Athenaeum-könyvtár.
Az Athenaeum új, igen életrevaló vállalatának egyik
közelebb megjelent kötete — A boldogasszony dervise
és egyéb elbeszélések czímmel — Tóth Bélának, a néhány
évvel ezelőtt elhunyt kiváló írónak 27 kisebb elbeszé
lését, rajzát, vázlatát tartalmazza.
Nagyon jó gondolat volt ez apróságokat összegyűj
teni, mert Tóth Béla legerősebb nyelvérzékü íróink egyike
volt, a ki valósággal gyönyörűen tudott írni magyarul.
Általában nagy tudású ember volt, kinek írásaiból sokat
lehetett tanulni. Itt csak mint elbeszélő szerepel, de ő
e téren is kiváló volt. Ez a kis novellás könyv mintha
csak a Mikszáth keze alól került volna ki — oly szí
nesen, elmésen, találóan vannak megírva ez apróságok.
Kettő közülük különösen remekbe készült. Egyik: A gőzférfiú, a mely egészséges humorral adja a lelkes gőzfürdőzőnektermészetrajzát; a másik pedig: Mikes Kele
men CCVIII. levele, a mely a XVIII. század nagynevű
kedves írójának eredeti leveleihez méltóan mutatja be,
hogy milyen lehetett volna a 208-ik levél s ebben Tóth
Béla úgy el tudta találni Mikes hangját, gondolatait,
érzéseit, hogy szinte bámulatos. Ez nem utánzás, ez
művészet, a legfinomabb írói művészet!
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E vállalat egy másik érdekes kötete a híres svájczi
német írónak, Meyer Conrad Ferdinándnak novellás kö
tete, melyben négy, történeti levegőjű elbeszélés foglal
tatik. Az első A barát násza, mit Dante-nak szájába ad a
szerző, a ki kissé elnyújtva, de szépen és érdekesen
meséli el, hogy az öreg Vicedomini hogyan kényszeríti rá
— családi érdekből — barát fiát, Astorrét, a lakodalom
napján megözvegyült sógorasszonya feleségül vevésére, s
hogy miképpen marad ez a nász annyiba, s miképpen
veszi el Astorre azt, a kit igazán szeret: Antiopét. Szer
kezeti hibája e megkapó, korfestő elbeszélésnek, hogy
előre elárulja, hogy a barát nem a neki szánt Dianát,
hanem a szíve választotta Antiopét veszi feleségül. —
A második elbeszélés: Gusztáv Adolf apródja, a nagy
királyért rajongó, fiú ruhába öltözött leány édes-bús törté
nete. Sok kedvesség van benne, de — nem lehet tagadni —
itt-ott laposság és mesterkéltség is. — A Plautus a zár
dában ez. kis krónikás mese, melyben az öreg Poggio
elbeszéli, hogy fedezte fel egy zárdában Plautus darab
jait, s hogyan leplezett le egy szent csalást, mit az
apáczák állandóan űztek, — igen kedves, — s szépen,
stilszerü nyelven, drámai erővel van írva Az asszonybiró
ez. novella is.
Az Athenaeum-Könyvtár egy-egy kötetének ára 1 kor.
90 fillér.
—ly.

Amerika koronázatlan királyai.
(Budapest, 1912. Singer és Wolfner kiadása.) Carnegie,
Rockefeller, Vanderbilt, Astor, Barnum és társaik élettör
ténete elevenedik meg ebben a könyvben előttünk, színes,
pompás leírásban, a mely olyan érdekfeszítő, mint a leg
kitűnőbb regény. A kit csak a pénzszerzés tudománya ér
dekel, nem sokat fog belőle tanulni; de a kik az emberi
lélek mélyében szeretnek olvasni s a kik az életnek távo
labbi czélját és jelentőségét is látják, gyönyörködni fognak
mindabban, a mit ezek a hatalmas életerejü emberek
magukról elmondanak. Valamennyien, mikor már a pénz
uraivá lettek, nem magában a pénz bírásában leltek
gyönyörűséget, hanem a messzeségbe néznek: és mintha
ősi családokból származó királyok volnának, az emberek
millióit kívánják boldogítani s óriási vagyonukat a tudo
mány és a közjóiét czéljait szolgáló alapítványokra for
dítják. Az aczél, a petróleum, a végtelen földterületek,
az újság hatalma, a vasút fejlődése, mind csak arra
szolgált, hogy egy-egy vasakaratú ember alacsony sorsból
az emberiség jóltevőjévé küzdje fel magát. Ez az érdekes
könyv olyan tükröt tart elénk, a melyből két dolgot akkor
is tanulhatunk, ha nincsenek millióink: dolgozni és
önzetlenül gondolkodni. (Ára 7 kor.).
Z. L.

Sárói Szabó Lajos: Honvédelem.
(Öt ismeretterjesztő előadás a Szabad Egyetemen.
Budapest, 1912. Benkö Gyula kiadása.) Irodalmunkban
valósággal fehér holló az olyan munka, a mely a had
sereggel, a háború kérdéseivel s általában a haditudo
mányokkal foglalkoznék. Míg Német- és Francziaországban az egész nemzet minden társadalmi különbségek
ellenére is egyformán lelkesedik a katonaságért és egye
nesen hazaárulóknak tartja az antimilitarista eszmék hir
detőit, addig nálunk olyan képtelenül hideg közönyösség
és tudatlanság mutatkozik e téren, a mely rosszabb a
nyílt ellenségeskedésnél s a melyet nemzetünk physikai
erejét kitevő hadseregünk igazán nem érdemel meg.
Azért minden egészséges gondolkozású magyar ember
őszinte elismerésére tarthat számot Sárói Szabó őrnagy,
a ki több hasonló tárgyú tanulmány után most újból egy
könyvet bocsájtott a közönség elé, jeléül, hogy nem kön
nyen fárad a közönyösség elleni harezban és hogy nem

adja fel a győzelem reményét. Az örök béke kérdése, az
ifjúság előkészítő nevelése a katonai szolgálatra, a hon
védelmi rendszerek történelmi fejlődése, hadseregünk mai
szervezete, a modern háború technikája és lefolyása —
ezek a napjainkban különösen érdekes tárgyak foglalkoz
tatják az írót könyvében. Nagyszámú, díszes közönség
előtt mint ismeretterjesztő előadásokat, elmondotta már
őket a budapesti Szabad Egyetemen. S hogy most kiadta
őket könyvalakban, csak lelkes áldozatkézségét bizo
nyítja, a mit a magunk részéről nem ismerhetünk el
jobban, mintha ajánljuk ezt az érdekes és tanulságos
könyvet összes olvasóinknak.
Z. L.

A föld és az élet története. Irta Walther Johannes.
Fordította és újabb képekkel kiegészítette: dr. Gorka
Sándor.
Kevés olyan nemes könyv fordul meg a természetbúvár kezén, mint Burmeister Hermann, a hallei egye
tem tanára „Geschichte der Schöpfung. Eine Darstel
lung des Entwickelungsganges der Erde und ihrer Be
wohner“ munkája, mely hatodik kiadásában 1856-ban
látott napvilágot. Az a lelkes önfeláldozás, a melylyei
írója a földkéreg kialakulását, az élő szervezetek pálya
futását megírta és megrajzolta, a mely öt a természet
papjává avatta, a mai kor hivatalnok-természettudósai
előtt ismeretlen fogalom. A régi búvárok az eszme költői
és apostolai voltak, a maiak túlnyomóan szakmányos
mesteremberek. Csak a thema maradt a régi. A föld
története és az ember evolutiója érdekes maradt még
mindig. 1861-ben az ő nyomán szerkesztette Zimmermann
W. F. A. Die Wunder der Urwelt. Eine populäre Dar
stellung der Geschichte der Schöpfung und des Urzu
standes unseres Weltkörpers, sowie der verschiedenen
Entwickelungsperioden seiner Oberfläche, seiner Vege
tation und seiner Bewohner bis auf die Jetztzeit (16.
kiadás) művét, a melyben Burmeisternek sok rajzát is
viszontláthatjuk.
A positiv tudás prosát követel. Ennek a szigorúbb
oknyomozó történetírásnak mestermunkája Arldt Theo
dor: Die Entwicklung der Kontinente und ihrer Lebewelt,
1907-ben megjelent összegezése, mely a földrajznak, külö
nösen állat- és növényföldrajznak geológiai és palaeontologiai alappal szolgált. Ez az alap magasabb lépcsőfok,
a melyről a búvárlatok elért eredményei áttekinthetők.
Minden emberöltőnek szüksége van ilyen vissza
pillantásra. Minden tanárnak közölni kell álláspontját a
búvárlat elért eredményei között, egy lépcsőfokot kell
adnia tanítványainak, a melyen föléje kerüljenek.
Walther Johannes, ismét a hallei egyetem tudós tanára,
átérezte hivatását, midőn megíita „A föld és az élet
története“ czímű összefoglaló és áttekintő munkáját,
melyet a Kir. Magyar Természettudományi Társulat 1911ben magyar fordításban kiadott.
Walther az uralkodó methodikai irány megkötő út
mutatásai mellett azonban, tárgyának felosztásában, a
fejezetek kijelölésében költő és művész is tudott maradni.
„A geológiai időszámítás“, a kőszén keletkezése, a
goudwana-föld, a triaszi tenger, az északi sivatag küz
delme a triaszi tengerrel“ fejezetei nagyszabású, váz
latos áttekintések, főszempontok, a melyek munkáját,
bár rendkívül sok tudományos részletkérdésre ügyel,
mégsem törték darabokra, egységes alkotását meg
őrizték. Különösen értékesek és monumentálisok a föld
és az éghajlat kialakulását vázoló részei, a melyekben
a legnagyobb tudósok gondolatmenetét az ő szempont
jában, a melyben a geológiát, mint történeti tudományt
fogja fel, érvényesíti. Ezzel szemben a sistematikai
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palaeontologiai rész az ő szűk összefoglalásában
messze elmarad, de a föld tömegével szemben el is
kell maradnia.
Mégis, mert munkája nagy vonásokban a földnek a
történetét adja, kompositiója egységes és öntudatos
mestermű, melyen az apró részletek kidolgozásának
helye nincsen.
A fordítást Gorka Sándor vállalta magára. Nyelve
magyaros, bár itt-ott idegenszerűségtől nem ment, a
mikor „osztályozásán törmelék“-et (93. 1), „lópatkóalakú molukki rák“-ot (257. 1.), „távolról a czápa kopo
nyájához hasonló részek“-et (275. 1.), „támasztóelemü
növényfajok“ (338. 1.), a „Meganeura Monyi szárny
szélessége 70 cm volt“ (350. 1.), „képlékeny kék glecscserjég“(360 1.), „jégtovahordás“ (363.1) és más kifejezé
seket enged m eg; ezek azonban csak kisebb szépség
hibái a fordításnak, mely rendkívül fáradságos, nehéz
munka volt.
Nagyobb kifogás alá eshetik azonban az a mód, a
melylyel az egységes, nagyszabású képbe, apró szöveg
részeket és kölcsönvett ábrákat, mint pótlást és magyar
kiegészítő vonatkozásokat iktatott és ragasztott bele.
Walther ezt a javítgatást bizonyára nem köszöni meg.
Teljesen rossz helyre került a bükki Szeleta-barlang megemlítése, mert megszakítja az eszmemenetet
(581. 1). A 361., 362., 363. és 364. kép, melyet nem
Herman Ottó után, hanem „szerint“, minden magya
rázat nélkül közöl, mert kezeügyébe estek. A „vulká
nosságáról írt fejezetében az író a nagy földteke leg
fontosabb területén siklik végig, csak érinti a Krakataut,
Japánt,' Skócziát, Islandot, Újseelandot, a Mont-Peléet,
de a magyar fordító megállítja a Szent-Anna-tónál,
hogy tavat, a Detunatán, Somoskőn és Alsó Rákoson,
hogy magyar bazaltot mutasson neki, a Dekham colossalis bazalttelepülés mellett. Walther sastekintettel és
sasszárnynyal repült a föld felett, átnézetes tájképet
componált, a melybe sehogy sem illik bele a fordító
aprólékos betoldása.
Walther repülésében a geológia alapfogalmait gyűj
tötte össze, így könyve valóban kézikönyvet pótol a mi
szegény irodalmunkban. A Természettudományi Társulat
ezenfelül a magyar culturának, a magyar vonatkozások
beiktatásával is szolgálni akart, ezzel azonban nemcsak
a könyvnek, de a hírnevünknek is ártott. Kemény szó
ez, de el nem hallgathattam, mert Németországban
már a szemünkre hányták azt, hogy a szerző jogát kellő
tiszteletben nem tartjuk. Walther könyve javítgatások és
pótlások nélkül megtalálja helyét minden nemzet tudo
mányos irodalmában. A közbetoldások a kimaradt
geológiai vonatkozások javarészével csak csillag alatt,
jegyzetekben találhattak volna helyet.
Lósy József.

Beküldettek még szerkesztőségünkbe a következő
könyvek:
Magyar Minerva. A magyarországi múzeumok és
könyvtárak czímkönyve. Közrebocsátják a Múzeumok
és Könyvtárak Orsz. Tanácsa és Orsz. Főfelügyelősége.
IV. évf. 1904—1911.
Prizma. Révész Tivadar versei. Budapest. Singer és
Wolfner. Ára 2 K.
Bíró Lajos. A rablólovag. Színjáték 3 felv. Bpest.
1912. Singer és Wolfner.
Modern Könyvtár. Szerk. Gömöri Jenő, kiadja az
Athenaeum. — 198—200. sz Vojnovich Ivó gr.: A nap
raforgós hölgy. 3 felv. Ford. Márkus L. — 201—203. sz.
Lukács György: Esztétikai kultúra. Tanulmányok. —
204—205. sz. Kálnoki Izidor: Négylábúak és több-

lábúak Állatmesék. — 206—209. sz. /. Wassermann:
Nagy Sándor Babylonban. Regény. Ford. Franyó Zol
tán. — Egy szám ára 20 fillér.
Athenaeum-Könyvtár. Kiadja az Athenaeum. Heltai
Jenő: Hét sovány esztendő és más elbeszélések. Egy
kötet ára 1 K. 90 f.

KÜLÖNFÉLE.
Kossuth és Görgey.
Szabadságharczunk e két nagy alakjáról néhány ér
dekes párhuzam van néhai Szász Károly, volt református
püspök és író fiatalkori naplójában, mely kéziratot a
Szász-család kegyelettel őrzi.
E napló 1849-iki részéből alább két szemelvényt
közlünk; az első Debreczenben kelt, hol Szász Károly
— mint még nem is egészen 20 éves fiatal ember — a
közoktatásügyi minisztériumban fogalmazóskodott, a
nála még egy évvel ifjabb Tisza Kálmánnal együtt.
Apja, a nagynevű id. Szász Károly (azelőtt enyedi tanár
és Vízakna követje) ugyanakkor államtitkár volt a közoktatásügyi minisztériumban, Eötvös mellett. A másik
napló-részlet már Pesten kelt, hová a kormány idő
közben visszatért.
E két kis napló-részlet két szempontból érdekes.
Először azért, mert élénken mutatják, hogy hogyan
ítélte meg akkor a közvélemény egy jelentékeny része
a nagy idők két hatalmas, de sok tekintetben ellenlábas
vezetőjét, Kossuthot és Görgeyt; másodszor pedig: érdekes
látni, hogyan gondolkozott róluk a fiatal kora ellenére
is nagyon érett és komoly felfogású naplóíró ?
A napló első idevágó részlete íme így hangzik:
„Martius 14.
Mivel ez a’ cudar Madarász rendőrség, mint a’
féle régi titkos policia, a’ magányleveleket is fel
bontatja, ’s a roszakarat vagy a’ gyáva kíváncsiság
számára kizsákmányolja a’ családok szentélyeit, azért
nem is mer az ember postán mindent megírni. Pali
bácsinak1 pedig szeretném régi Pesti szokásom szerint
politicai dolgokról olykor olykor levelet írni. Hogy
őszintén és sans-gene írhassak, szükség intézkednem,
hogy leveleimet csak az olvassa, kinek akarom. Küldök
hát egy rejtelmes alfabetet, ’s a’ szerint fogok írni.
Holnapi levelemben, azok után miket magyarul is
megírhatok, ezek fognak állani.
„Kossuth tegnapelőtt reggel a’ táborba ment és
ideje nagyobb részét ott fogja tölteni. Ebből igen
különös eredmények válhatnak, Tudjuk, hogy Demb.2
lemondásának oka a’ sereg, és mint hiszem maga
Görgei volt, ki (minden jelek úgy mutatják) genialis
fő, de büszke, dicsvágyó és önfejű. Ezt mutatta minapi
viselete, midőn az érdemkereszteket osztogatták, ő
nagyon elégedetlennek és duzzogónak mutatta magát.
Azonban a’ seregnek jó hangulatától, lelkesedésétől
’s mindenek felett erejétől, bizonyos győzelmet vár
hatunk, csakhogy a’ táborban egyenetlenség ne legyen.
Ez két kép történhetnék meg: 1. a’ vezérek közt, 2.
és hihetőbben Kosut ’s Görgei közt. Hogy mindkettő
önfejű az bizonyos. Ha Kosutnak egyszer eszébe jut
valami nevezetesb tárgyban ellenkezni, könynyen meg
lehet, hogy Görgei keményen megmaradván maga
1 Báró Kemény Pál, a Szász-család bizalmas barátja.
2 Dembinszki.
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mellett, nagy öszsze zördülés lenne belőle. Nem lehe
tetlen, hogy Kosut elfelejtené magát, (’s ez jellemével
igen öszve fér) és egy Görgeit elfogató parancsot
adna ki. Ő nagyon féltékeny szemekkel nézi e’ növe
kedő katona óriást. Ekkor aztán kész a’ katona uralom.
Nem kell megijedni e’ szótól. Kosutnak a’ népben
óriás népszerűsége van, de azon elem, melynek kezében
a’ fegyver ’s tehát a’ végre hajtó erő van, határtalan
előszeretettel csügg Görgein. Beszélték már eddig is,
hogy Görgei kormányt és képviselő házat le akarna
rázni magáról. Ez előttem hihetetlen addig, míg rés
nem nyílik rá, de ha nyílik, akkor igenis valószínű.
Egyébirán újra mondom, ne ijedjenek meg a’ katona
kormány nevétől. E’ kormány, ha saját fejében játszani
nem akar, gyorsan kénytelen lenne cselekedni, azaz
harcolni és győzni. Győzni minden áron. Azt pedig
főleg az erdélyiek jól tudják, de a’ kicsiny teritoriumra
szorított Magyarország is kezdi érezni, hogy leg
nagyobb nyomorúság, ha ügyeink eldöntetlenül soká
tartanak. A' földmívelés, kereskedés, bankók forgalma
addig rendes kerékvágásba nem térhet, ’s az ország
erején felül terhelve marad. Aztán a’ katonai uralom
természeténél fogva soká nem tarthatna, ismerve e’
mellett Görgei politicai nézeteit, melyekről a’ jól érte
sültek a legjobbat mondják, bízni lehet hogy az ő
kezében sokkal mérsékeltebb ’s annál fogva állandóbb
alapköve születhetik az újon rendezendő alkotmány
nak, mint itt holmi Madarász vagy Irányi kezekben.
Nem szükség mondanom, hogy mind ez csak a’
lehetőségek constatirozása.“

*
A másik szemelvény pedig a következő:
„Junius 2-kán.
Ma jutott eszembe. Régi dolog, de feljegyzem, jel
lemez embereket. Midőn Görgei dicső előnyomulá
sában Gödöllőről is kiverte Windisgrätzet, Kossuth
ki jelen volt, egész elragadtatással borult a fővezér
nyakába ’s legforróbb, tán még túlzó szavakkal hal
mozta el őt.
Görgei nem hogy hasonlóval viszonozta volna,
hanem fagyos hidegen bontakozott ki Kossuth kar
jaiból, ’s így szólt megvetőleg, menjünk reggelizni,
mert nagyon ehetném.
Én Görgeit ezerszer többre becsülöm Kossuthnál,
’s lehet hogy Kossuth ez esetben sokra vitte szokott
komédiáskodását, de mégis meg kell vallani, hogy
nem volt szép Görgeitől így tenni.
Azonban ez anecdotának hire érkezik Debrecenbe,
’s általa viz azok malmára, kiknek a’ haza veszélye közt
se volt egyéb dolguk, mint Kossuthot, hol méltán,
hol rágalmakkal kissebbíteni.
Felkapták és roppant lelki gyönyörrel beszélték
minden ^felé, mint nagy triumfust K. felett. A’ kisszerűség kirívó példája.
Görgeibe nem nagyon bíztak eddig, e’ történet
után csaknem imádták. Kisszerű elfogultság.
Nekem Tisza Kálmán beszélte el ez anecdotát,-oly
triumfáló hangnyomattal, oly irigy megjegyzésekkel,
hogy én, ki Kossuthot nem, Tisza K.-t pedig sze
rettem, e’ percben elfordulék tőle.
Valóban csaknem megfejthetlen előttem e’ túlzott
gyülölség Kossuth ellen.
Isten látja telkemet, én ő iránta sympatiából elfogult
nem vagyok. De symp. és antipathiák daczára legyünk
igazságosak.

Avagy meg lehet-e tagadni tőle, neve varázshatal
mától, népszerűségétől a’ végeden és csaknem egye
düli érdemet a’ nemzet együtt tartásában ’s ez által
a’ basis menten lévén, a’ haza megmentésében ?
Én azt mondom hogy ez idő alatt Kossuth nélkü
lözhetetlen ember volt, ’s az még most is, mindaddig
míg a veszély tart.
Nem oly jellem, mely végig megtartsa fényét és
népszerűségét. Ön magában öszve fog porlani hatalma
annak idejében: addig azomban ti, neve ellenségei,
irigyei, és kicsinylői, önmagatokat teszitek végetlenül
nevetségessé, míg ellene semmit se fogtok tehetni.
Felemelték őt az események; hatott az események
által. Háttérbe fog nyomatni az események által . . .“
*
Ez utolsó két sorban mennyire igaza volt s mennyire
igaza lett a fiatal naplóírónak! . . .
Közli , legifj. Szász Károly.

CSILLAGÁSZATI K R Ó N IK A .
Az 1913. évi nap- és holdfogyatkozások.
A folyó évben öt fogyatkozás lesz és pedig három
nap- és két holdfogyatkozás. A napfogyatkozások mind
részlegesek, a holdfogyatkozások ellenben teljesek lesz
nek. A napfogyatkozások közül az első április 6-án, a
második augusztus 31-én, a harmadik szeptember 29-én,
a holdfogyatkozások közül az első márczius 22-én, a
második szeptember 15-én lesz.
Az első napfogyatkozás alkalmával a Hold a nap
tányérnak 0 424-ed részét, a másodiknál 0152-ed részét,
a harmadiknál 0824-ed részét fogja eltakarni. Egyik
fogyatkozás sem lesz nálunk látható.
Az 1913-ban visszatérő üstökösök.
A periodikus üstökösök közül a következő négy jut
a folyó évben napközeibe: A De Vico E. Swift-féle, a
Fmlay-féle, a Holmes-féle és a Tuttle-féle.
Folyóiratunk múlt évi kötetének 46. és 423. lapján
már jeleztük, hogy a Tuttle-féle üstökös felfedezését
1912. év végére várhatjuk s az Uránia múlt évi novem
beri számában (470. lap) pedig említettük, hogy két
franczia csillagász az 1912 b (Schaumasse-féle) üstökös
és a Tuttle-féle pályaelemei között nagy hasonlatos
ságot talált, melynek alapján a Schaumasse-féle üstököst
a Tuttle-féle visszatérővel azonosnak lehetett tartani
Időközben Fayet az azonosságot szigorúan ki is mutatta.
Ezen 1790-ben felfedezett üstököst, melynek periódusa
13 667 év, négy jelenségében és pedig az 1858-iki évi
ben, az 1871-iki éviben, az 1885 iki éviben és végül az
1899. évi jelenségében figyelték meg. Periheliumában
L019, apheliumában 10-413 földmgárnyira lesz a Naptól.
A Holmes-féle visszatérő üstökös januárban jut nap
közeibe. Távolsága ekkor a Naptól 2 122 földpályasugár lesz, míg a Naptól való legnagyobb távola, az
apheliumtávol 5‘097 földpályasugár. 1892-ben fedeztetett
fel ez az üstökös, a pályaszámítás akkor 6 86 évi
periódussal bíró zárt pályára vezetett s az üstökös úgy
1899-ben mint 1906-ban meg is jelent.
Márczius 21-én jut periheliumába a Finlay-féle üstö
kös, melynek periheltávola kisebb a csillagászati egy
ségnél, a Föld—Nap távolságánál, míg apheliumtávola
a csillagászati egység 6'5-szerese Ezt 1866-ban fedezték
fel, 1893-ban és 1905-ban visszatért, de az 1899. évi
jelenség elmaradt. Keringési ideje 654 év.
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A De Vico-E. Swift-féle periodikus üstököst 1678-ban
fedezték fel, akkor szabad szemmel volt látható; 1844.
évi visszatérésekor már csak fényes telescopikus ob
jektum, az 1894. évi jelenség alkalmával pedig feltűnő
gyenge volt. Noha keringési ideje 6-400 év, a többi
jelenségében nem volt megfigyelhető. Periheltávola 170,
apheliumtávola 5 23 földpályasugár. (Ez az üstökös az
1912. évi visszatérő üstökösök közé az Uránia múlt
évi kötetének 46-ik lapján tévesen lett felvéve).

102 kis bolygó felfedezését neki köszönhetjük. A nizzai
Charlois, kit két évvel ezelőtt meggyilkoltak, szintén
99-et fedezett fel s rajta kívül Francziaországban még
74-et, Angliában 13-at, Olaszországban 14-et, Indiában
8-at s Amerikában 109-et fedeztek fel.
A 732 kis bolygó számában nem foglaltatik azon
mintegy 50 kis bolygó, melyekről a múlt év közepéig
elkészült pályaszámítások megfigyelésekkel még kellőleg
ellenőrizhetők nem voltak.

A planetoidák statisztikájához.
1911 áprilisától 1912. év közepéig felfedezett új kis
bolygók közül 18-nak sikerült definitiv pályáját kiszámí-

e Aurigae fényváltozása.
A régebben ismert fényváltozó csillagok közül s
Aurigae kiváló figyelmet érdemel. Ludendorff támasz-

2 . A csillagos ég Budapesten 1913 január 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

tani; ezeket a 715-től 732-éig terjedő folyószámmal
jelölték meg. Ezek közül a legérdekesebb a Palisa-féle
1911 MT jelzésű (719), melyről bővebben a múlt havi
krónikában megemlékeztünk. A 18 új kis bolygó közül
Palisa Bécsben 9-et, Kaiser és Massinger Heidelbergben
6-ot, Metcalf Winchesterben 2-őt és Wood Johannes
burgban 1-et fedezett fel; utóbbit Transvaalia névre
keresztelték.
Érdekesek a következő, a kis bolygók felfedezésére
vonatkozó statisztikai adatok. A 732 definitiv pályaszá
mítással biztosított kis bolygó közül 271-et Heidelberg
ben fedeztek fel, hol két évtized óta kis bolygók fel
fedezésére és követésére külön photographikus szol
gálat van szervezve. A heidelbergi kis bolygók legnagyobb
részét Palisa visuális megfigyelésekkel biztosítóba Külön
ben Palisa maga is szerencsés planetoida-felfedező;

kodva az athéni Schmidtnek 1843-tól 1884-ig terjedő
megfigyeléseire s mások észleleteire megállapította, hogy
s Aurigae 1847-ben, 1875-ben és 1902-ben fénymini
mumot mutatott s hogy ellenben 1847 közepétől 1873
közepéig, továbbá hogy 1876 közepétől 1884 közepéig
fényét nem változtatta. Két-két minimum közti periodus
9920, illetve 9880 nap, középben 9900 nap = 274 év;
ebben a csillag fénye 3 2 csillagrend. Minimum idején
170 napon át fogyatkozik a csillag fénye s leszáll 4-05
csillagrendre. Ezen legkisebb fényében 304 napon át
marad s majd a következő 170 napon át újból növekszik,
míg 4 05 csillagrendű nem lesz.
A csillag fénycsökkenésének a fogyatkozási elmé
lettel való magyarázata arra vezet, hogy a csillag sűrű
sége rendkívül kicsiny. Ezt a photometrikus eredményt
támogatja a spectroscopia is, a mennyiben már régebben
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tudjuk, s Aurigae spectroscopikus kettős csillag. A rend
szert alkotó componensek ellipsis-pályán mozognak.
Ha a pálya excentrumosságára igen nagy értékét ve
szünk fel, pl. ha e = 0 99, akkor e Aurigae sűrűségére
a Nap sűrűségének 1l10000-ed része adódik; ha pedig a
rendszer pályájának excentrumosságára igen kicsiny
értéket veszünk fel, pl. ha e = 0, akkor e sűrűségére

2.

ben nem egyenes s nem parallel a Nap egyenlítőjéhez,
továbbá mivel a foltok és fáklyák folytonosan alakot
változtatnak, a Nap rotatiójára nyert értékek is eltérnek.
A problema kielégítő megoldásához ezért évtizedekre
terjedő napfelületvizsgálatok gondos feldolgozása szük
séges.
Ilyen vizsgálatok, mint ismeretes, arra a meglepő

Részlet a tejútból.

a sarki fény belső rétegeinek sűrűségénél 10000-szerte
nagyobb értéket nyerünk ugyan, de ez az érték még
mindig 10000-szerte kisebb a Nap sűrűségének V10ooo-ed
részénél
A csillag legközelebbi minimum periódusa 1928—
1930 közé esik.

A Nap rotatiójáról.

eredményre vezettek, hogy a Nap rotatiójának tartama
a különböző heliographikus szélességek alatt különböző
értékű. Leggyorsabban egyenlítője mentén rotál a Nap,
mint ezt a következő táblázatban közölt a ző-sé-i fáklya
megfigyelésekből levezetett eredmények is igazolják.
Heliographikus
szélesség

T

ín

o
ín O
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O

A Nap rotatiójának problémája különösen complikált s még kielégitő módon meg nem oldott kérdés.
Rendesen a napfoltok helyreállításának a megfigyelésé
ből határozzák meg a Nap rotatiójának tartamát, ámbár
újabb időben a jezsuiták által vezetett ző-séi csillagvizsgálón photographikus felvételek alapján a napfáklyák
mozgásából kísérelték meg meghatározni a Nap rotatió
jának tartamát. (Amerikai csillagászok is használták siker
rel a m ódszert) Mivel a foltok pályája a legtöbb eset

3. Orion köd.

10°—15°
15°—20°
20°—25°
25°—30°
3

A rotatió napi
szöge

14°. 495
14°.436
14°.335
14°.236
14°. 197
14°,001
—

6b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1913 január hóban.

A rotatió tartama
napokban

24.836
24.937
25.129
25.288
25 357
25.712
—

A csillagos ég 1913 jan u ár havában.
I. Állócsillagok.
Az 1. alatti ábra úgy mutatja a csillagos eget, mint
ezt a hó közepe táján este 9 óra körül látjuk, ha arczczal délnek fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.
A meridián a horizont északpontja körül elhelyez
kedő Hercules csillagképből indul ki s átmetszvén a

4. A Hattyúban lévő szabálytalan köd.

5. Spirális köd a Vadászkutyákban.

rotatiótartam egyezéséből következik, hogy valószínűleg
a Nap photosphaerája rotál az adatoknak megfelelő
módon.
Nagyobb heliographikus szélességek alatt foltok és
fáklyák ritkán képződnek, ezért spectroscopikus úton
Doppler elvének alkalmazásával határozták meg külön
böző szélesség alatt a Nap rotatiójának tartamát. A nyert
adatok középértékei:
0° heliog- szélesség alatt 24 6 nap
±10°
250 ff
ff
ff
256 ff
ff
ff
ff
±30°
„
265 ff
ff
ff
±40°
275 ff
ff
ff
±50°
„
„ 289 ff
ff
±60°
30 9 V
n
±70°
„
325 ff
ff
ff
a Nap rotatiójának tartama.

Sárkány farkát, a Kis Gönczölt, elhalad a zenithez közel
delelő Perseus és Auriga csillagképek között, majd
átszeli a Bikát s egyrészt Eridanus, másrészt a Kaszás,
a Nyúl és a Galamb mellett jut a horizont délpontjához.
Az ég északnyugati quadransában a Lant, a Sárkány,
a Hattyú, a Cassiopeia, Pegasus és Andromeda csillag
képek, a délnyugatiban a Halak, Kos, Perseus, a Cet
és Eridanus, az északkeletiben Oroszlán, Berenice haja,
Vadászkutyák és Csősz, a délkeletiben a Nyúl, Galamb,
Nagy- és Kis-kutya, Kaszás, Szekeres, az Ikrek és a Vizikigyó csillagképei láthatók. A tejút széles szalagja közel
45°-nyi szög alatt hajlik a meridiánhoz. Néhány szebb
részletét, valamint egyes nagyobb és szebb ködfoltokat
a következőkben ismertetünk.
A 2-ik ábra egy a tejútból való csillaghalmazt ábrá
zol. Ez mint látjuk, a csillagok olyan sűrűsödési helye,
hol sok ezer csillag látszólag kis téren helyezkedik el.

i+
otoO

A foltmegfigyelésekböl levezetett eredmények közepei:
0° heliog. szélesség alatt 24 9 nap rotatiótartam
+ 10° „
,
250 „
ff
± 20
„
»
,
254 „
ff
» 259 „
± 30°
n
Mivel a napfoltok és fáklyák, a Nap photosphaerájának két egymástól lényegesen különböző tüneménye, a

ta. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1913 január hóban.
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Ilyen csillaghalmaz igen sok van az égen Apróbb táv
csövekben a sürü csillaghalmazok fehér fényű, gyengén
világító tömegekbe folynak össze. Ezeket ködfoltoknak
nevezzük. Nagyobb és fényerősebb távcsövekben sok
ködfolt csillaghalmazra bomlik s ebből régebben azt a
következtetést vonták, hogy minden ködfolt kellő fény
erővel bíró távcső segélyével csillagok halmazára bont
ható. Csak midőn a múlt század 60 as éveiben a spectroscop segélyével sikerült kimutatni, hogy a ködfoltok
színképében fényes vonalak lépnek fel, melyek a köd
foltok gáztermészétére utalnak, igazolódott be a csillaghalmaz és ködfoltok közötti megkülönböztetés physikailag helyes volta.
A ködfoltokat szabálytalan, gyűrűs, bolygószerü, ör
vényalakú ködökre és ködcsillagokra osztjuk.
A szabálytalan ködök szerkezete igen complikált,
mint ezt a jól ismert Orion köd (3. ábra) vagy a Hattyú
ban lévő köd (4. ábra) igazolja. Ezek sokszor óriási
kiterjedéssel bírnak. Hogy a bennük lévő csillagok a
ködhöz tartoznak-e, avagy előtte vagy mögötte állanak-e,
azt különböző ideig tartó felvételekkel lehet igazolni.
A kérdés astrometriai szempontból is bír jelentőséggel,
mivel a köd közelítő távolságára ezen az úton követ
keztetni lehet.
A gyűrűs ködök száma jelentéktelen, ellenben nagyobb
a bolygóalakú ködöké, melyek köralakúak vagy ellipti
kus koronghoz hasonló alakúak. A ködcsillagok vagy
csillagködök ködburoktól övezett egyszerű csillagok,
melyekről még keveset tudunk. Külön osztályt képez
nek a spiralködök, melyeknek számát Keeler 120,000 re
becsüli. Kinézésük különböző. Sok esetben fel sem
ismerhető a spiralis alak. A Vadászkutyában lévő jelleg
zetes alakú spiralködöt az 5. ábra tünteti fel.
II. Nap és Hold.
A Nap januári útját b) alatti ábránk jelzi, coordinátáit, kelte és nyugta idejét, a napátmérő és időegyenlet
értékét a hó néhány napjára adja a következő táblázat.
JA Nap
'03
c03 emel
elhajlása

O-N
Q. cn
GO
kelte ny.
< J=

Ó. p.
1 18 45-5 -23°
10 19 250 -22°
20 20 8 0 -20°
30 20 497 -17°

ó. p. ó. P.
7 47 4 19
7 46 4 29
7 36 4 45
7 23 5 3

QJ
C

A Nap

kedése

2-4'
0-9'
12 0'
45 3'

p
8 32
8 43
9 9
9 40
ó.

ii
P

,nP

+ 3 32 40
F 7 33-30
+ 11 653
+ 13 25-30

Nap
átmérő

32’31 98''
32'31 "62"
32'30-40''
32'28-06"

Ezek szerint a nappal tartama január folyamán 1 ó.
8 perczczel nő.
A Hold útját január hóra 6a) és 6b) ábráink jelzik és
pedig január 1., 4., 10., 18., 25. és 31-ére, továbbá a
következő napokra eső főphasisok idejére;
Január 7-én délelőtt 11 ó. 45 p.-kor újhold
15-én délután 5 ; 18 „ „ első negyed
22-én
4 „ 56 „ „ holdtölte
V)
29-én délelőtt 8 „ 50 „ „ utolsó negyed
Január 11-én reggel 1 órakor földtávolban, 23-án dél
ben földközelben lesz a Hold.

III. Bolygók.
Mercur ( 9 ) előretartó, nem látható. Vénus ( 9 ) előre
tartó, alkonycsillag, átlag este 129 ó.-kor nyugszik, 11-én
együttállásban a Holddal. Mars (+) előretartó, nem lát
ható. Jupiter (2j) eiőretartó, átlag reggel 6 ó. előtt kel;
13-án együttállásban Marssal. Saturnus (7)) hátráló,
átlag reggel 4 ó. körül nyugszik, 18-án együttállásban
a Holddal. Uranus (p) előretartó, 24-én együttállásban
a Nappal, a hó elején napnyugta után nyugszik. Nep
tun (+ ) hátráló, egész éjjel a horizont felett marad.
IV. Tünemények.
Január 1-én reggel 3 ó.-kor a Nap földközelben;
parallaxisa ekkor 8’95". 5-én este 8 ó.-kor Mars, 6-án
reggel 4 ó.-kor Jupiter, 11-én délelőtt 11 ó.-kor Venus
geocentrumos együttállása a Holddal. 13-án este 10 ó.kor Mars együttállása Jupiterrel, előbbi 0° 47'-czel délre
marad. 15-én reggel 7 ó.-kor Neptun szembe jut a Nap
pal. 18-án reggel 8 ó-kor Jupiter a Holddal, 24-én reg
gel 3 ó.-kor Uranus a Nappal jut együttállásba. 25-én
este 9 ó.-kor Mars a Sagittarii 24-edrendü csillaggal jut
együttállásba. Mars 2° 45'-czel marad északra.
Tass Antal.

K im utatás
a József főherczeg szobor-alapra történt adakozásokról.

XVI.
365. Molnár Viktor ny. államtitkár 1761. számú
gyüjtőívén befolyt adományok:
Az Uránia Színházban az „I. Ferencz József
királyunk és kora“ első előadása után be
folyt tiszta jö v e d e le m .................................. 724'18
Klotild főherczegnő Ő Fensége páholyjegym eg v áltása.....................................................100 —
Is m e re tle n .....................................................
L—
Lipótvárosi T á rsa sk ö r..................................80.—
Dr. Farkas G é z a ...........................................
6—
Sassy Frigyes ny. honvédezredes . . . .
5'—
G rie s le r..........................................................
5—
Ö s s z e s e n ....................... 92118
Múltkori kimutatásunk . 2793L96
Összesen . . . •. 28853’14
Az Uránia Színház nemes példaadása vajha után
zásra találna országszerte! Nincs község, melyben
egy-két lelkes ember ne akadna műkedvelő színielő
adások, hangversenyek vagy egyéb mulatságok rende
zésére. Ha a befolyó tiszta jövedelemnek csak egy
részét szánnák szoboralapunknak: csakhamar testet
ölthetne az eszme.
Fogadják mind a gyűjtők, mind az adakozók hálás
köszönetünket. A gyűjtőket — kik íveiket még be nem
küldték — tisztelettel kérjük, szíveskedjenek a gyűjtés
eredményével beszámolni. A gyüjtőíveket — még ha
üresek volnának is — szíveskedjenek az ívtartók okvet
lenül visszaküldeni Böngérfi János ellenőr czímére.
(Budapest, VIII, Mátyás-tér 14. sz., I. em., 1.)

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület
Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:
1.
Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3. mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90.
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas
— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.—
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet agyvárosok. — 11. Középeurópai
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15.
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100.
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. — 104. Kivándorlóink
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol, — 21. A Föld.
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107.
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. —
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. —
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35.
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118.
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I.
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II.
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. —
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50.
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127.
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
czunk 18484/9-ben. - - 52. A magyar alkotmány helyregyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. —
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131.
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. 11. soro
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132.
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
Spanyolország története a középkorban. — 133. A
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? 136. — Spanyolország legrégibb története.— 60. Az olasz királyság tör
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. —
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. —67. Pozsony és
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69.
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
története. — 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
— 149. Magyar találmányok és feltalálók. — A méh
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
élete és munkája.
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81.
E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország
képekkel
és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
A
kikölcsönzésre
vonatkozó feltételek a „Tájékoz
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
kívánatra mindenkinek megküld:
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88.
A magyar nemzet története vegyes házakból származott
Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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Berlin, Ruttka
Debreczen Nagyvárad
Hatvan
Eszék, Tapolcza
Brassó, Arad
Sofia, Bród, Belgrád
Torbágy
Péczel
Komárom
Stanislau, M.-Sziget
Wien
Poprád-Felka, Kassa
Lemberg. Stryj, Kassa
Fiume
Gödöllő
Grácz, Fehring
Brassó, Kolozsvár
Kunszentmiklós lass
Gödöllö
Hatvan
Bicske
Róma, Triest, Fiume
Sarajevo, Belgrád
Csorba, Kassa
Paks
Bukarest, Kolozsvár
Hatvan
Gyór
Berlin, Ruttka
Fiume Tapolcza
Szabadka
Bruck-K.,Szombath ,Sopi
Miskolcz
Bicske
Arad
Gödöllő
Bukarest, Arad
Berlin, Ruttka
Konstantinápoly,
Lemberg, Kassa
Wien, Sopron
Bukarest, Arad
London, Páris, Wien
Sarajevo, Bród, Szabadkf
Eszék, Pécs
Grácz, Fehring
Hatvan
Poprád-F'elka, Kassa
Kunszentmiklós-Tass
Torbágy
Nagykáta
Péczel
Gödöllő
Brassó, Debreczen
Győr
Poprád-Felka, Kassa
Wien, Grácz
Stanislau, M.-Sziget
Sofia, Belgrád, Bród
Bukarest, Arad
Szerencs
Berlin, Ruttka
Bicske
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A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A
TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR
CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR 1Q),
EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE
(IV. KÉR., MOLNÁR-UTCA 1 3 .) KÜLDENDŐK

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

T A R T A L O M :
A fiatal Taine. (Második közlemény). D r . N agy J ózsef. 49. 1. — A német lovagrend
várai Erdélyben. (Képekkel.) Makoldy J ózsef. 52. 1. — A második erkölcsnevelési
congressus. D r. Bitzó Sarolta. 56. 1. — Tóth Ede leveleiből. P ap Károly. 60. 1. —
Színházi levél. Legifj. Szász Károly. 62. 1. — Schopenhauer és a szép. D r . P itroff
P ál . 65. 1. — Fröhlich Izidor optikai vizsgálatai. (Rajzokkal.) F röhlich Károly . 67. 1.
— Milyen fűszert és gyümölcsöt ismertek a brassóiak a XVI. században? D r. M oesz
G usztáv. 74. 1. — A magyarországi villamostelepekről. (Képekkel.) M edvey Lajos.
77. 1. — Krónika. (Uránia-Színház. 82. 1. — A női munkásgimnáziumról. 83.. 1. —
Új rendszerű elektromos izzólámpák. (Képekkel.) S ulek J ózsef. 83. 1. — A biológia
jelentősége korunk culturájában. D r. P app D ezső . 85. 1. — Állatfajok hajdan és most.
F. L. 86. 1. — A Dalén-féle villanó jelzőfény. 86. 1. — Tudományos és technikai
újdonságok. 87. 1.) — Könyvszemle. (Dr. Max J. Wolff: Moliére. E lek O szkár. 88. 1.
— Hornyánszky Gy. emlékbeszéde Zeller-ről. B. A. 89. 1. — „A török-magyar baj
viadalok“. M. F. 89. 1. — „A Kossuth-bankók kora“. M. F. 90. 1. — „A franczia forra
dalom“. — ly. 90. L — Krúdy Gyula új regénye. — ly. 91. 1. — „Híres asszonyok“.
Z. L. 91. 1. — Új tan a központi idegrendszerről. D r. V erzár F rigyes. 91. 1. —
W. König, Die Lebensgeschichte des Aethers. Sz. G. 92. 1. — 0 . Lodge, Der Weltaether. Sz. G. 92. 1. — Mecsnikov: Optimista világnézet. D r . P app D ezső. 93. 1.) —
Csillagászati krónika. (A nagy bolygók és holdjaik méretének újabb meghatározásáról.
94. 1. — A változó csillagok új katalógusa. 94. 1. — A napfelület működése 1911-ben.
95. 1. — A csillagos ég 1913 február havában. (Képekkel.) T ass Antal. 96. 1.) —
Kimutatás a József főherczeg szobor-alapra történt adakozásokról. 96. 1.
Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)
A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

BUDAPEST, 1913.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

F e lh ív á s e lő fiz e té s r e .
Az Uránia az 1913. évvel immár tizennegyedik
évfolyamába lépett.
Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czikkekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.
A tizenharmadik évfolyamban 96 nagyobb és 200 kisebb
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan,
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan,
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika,
ipar, iparművészet, művészetek, bölcsészet, széptan,
nyelvtudomány, irodalomtörténet, történelem, műve
lődéstörténelem, néprajz, jog- és államtudományok,
társadalomtudományok, neveléstudomány stb. köréből.
Munkatársaink díszes sorában vannak: Apáthy István,
Atlasz M., Balla A., Baros Gy., Bányai E., Bárány G., BarlaSzabó)., Bányai J., Bellosics B., Benkóczy E., Bexheft Á.,
Bibó 1., Bitzó Sarolta, Böngérfi J., Cholnokv ].,Csefkó Gy.,
Csűrös F., Dézsi L, Dietz L., Dienes P., Dienes V., Diósszilágyi S., DíváidK.,EcsediI., Elek 0., Endrei G., Erdélyi P.,
Erődi B., Ny.Farkas G., Fehér [., Fitos V., Fröhlich K., Gaal
Mózesné, Halász Gy., H. Gabnay F., Gálos R., Gönczi F.,
Görög I., Gulyás Pál, Hankó V., Hegedűs Árpád, ifj. He
gedűs S., Hoffmann O., Huszár V., Jánosi I., Juba A.,
Kallós E., Kapitány K., Kárffy Ö., Kármán F., Kármán T.,
Kelemen ígnácz, Koch I., Kovács Gábor, Körösi Henrik,
Kövesligethy R., Krécsy Béla, Kriesch A., Kristóf Gy.,
Kupcsay F., Láng Margit, Láng N., Léber Gy., Lehr A.,
Lóczy L, Lósy J., Lőrenthey I., Mahler E., Marczinkó F.,
Máday I., Márki S., Mosdóssy \.,Moesz G., Myskovszky E.,
Nagy J., Neményi I., Nógrády L., Nuricsán b. Nyáry A.,
Orbán Gy., Pap Károly, Patak K., Pékár Gy., Pethő S.,
Pécsi A., Péterfi Tibor, Prohászka Ottokár, Pruzsinszky
Pál, Rakodczay P., Rapaics Raymund, Rátz I., Rácz D.
Endre, Reil L , Riedl Frigyes, Sajó K., Sebestyén Károly,
Setényi Pál, Somogyi Antal, Sulek J., Szabó G., Szabó L.,
Szabó Z., Szádeczky Gy., Szász Alfréd, Szász Z., Szekeres
K., Szelényi Ö., Szentpétery 1., Szeremley B., Szirachon N.,
Szűcs István, Tankó B., Tass Antal, Teleky József,
Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Trócsányi Z., Vass Árpád,
Vértesy Jenő, Visnya A., Weber A., Windisch R., Yrk A.,
Zilahi L., Zemplén Győző, Zsoldos B. stb.

U R Á N IA M A G Y . T U D . E G Y E SÜ L E T
TISZTIKAR:

Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban
kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.
Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további
odaadó szíves támogatását.
Az Urániá-1 az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8 kor.,
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal,
Budapest, V., Hold-u. 16.) küldendő. Előfizetést egy
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.
Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az U ránía-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s
mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/0-os
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.
Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket
élvezi:
1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait,
köztük az „Uránia“ czímű havi folyóiratot, melynek az
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;
2. évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy
erkélyszéket, akár egy páholyt 50°/o-os árkedvezmény
mellett válthat;
3. résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken évenkint művészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunk ki;
4. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.
5. és végül 30% árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki akciója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.
A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t.
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár
Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni
szíveskedjenek.
Az Uránia-egyesűlet elnöksége.

„URÁNIAMAGYARTUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ“
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ee
IGAZGATÓSÁG :

Tiszteletbeli elnökök:
Báró Eötvös Lóránt és gróf Szögyény-Marich László.

El nök:
Molnár Viktor.

El nökök:
Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sándor és
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).
A 1e 1n ö k ö k :
Beöthy Zsolt
Ilosvay Lajos
Rákosi Jenő
Dr. Erődi Béla
Lóczy Lajos
Zsilinszky Mihály.
F ő t i t k á r : Dr. Szász Károly.
Titkárok:

Déri Gyula

Dr. Finály Gábor.

J egyzők:
Dr. Kupcsay Feliczián
Dr. Szűcs István
Dr. Szekeres Kálmán
Dr. Zemplén Győző
P é n z t á r o s : Preszler Antal.
E l l e n ő r : Böngérfi János.
K ö n y v t á r o s : Dr. Lőrenthey Imre.

Tagok:
Dr. Bezsilla Nándor
Dr. Kövesligethy Radó
Bedő Béla
Dr. Lukács György
Dessewffy Arisztid
Dr. Lichtenberg Kornél
Dr. Erődi Béla
Révai Mór
Gerster Béla
Dr. Schiller Henrik
Dr. Klupathy Jenő
Dr. Szász Károly
Dr. Várady Gábor
FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:
Igmándi Mihály
elnök.

Dr. Bezsilla István
Kankovszky Antal

Dr. Mészáros Károly
Dr. Rácz István

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG:'
Molnár Viktor Dr. Klupathy Jenő Dr. Szász Károly.
I g a z g a t ó : dr. Szabó Ödön.
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URANIA

NÉPSZERŰ

TUDOMÁNYOS

FOLYÓIRAT

AZ URÁNIA M. T. E. KÖZLÖNYE
E folyóiratot az Egyesület tagjai
az évi illetmény fejében kapják.

MOLNÁR VIKTOR
közreműködésével
szerkesztik
legifj. SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

A

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

fiatal Taíne.

— Második közlemény. —

II.
Közben életének külső eseményei gyorsan és
nagy sikerek között perdülnek le. A középiskola
elvégzése után kitüntetéssel szerzi meg mindkét
baccalaureatusságot, az irodalmit, megamathematika-természettudományit, s jelentkezik az
École Normale Supérieure felvételi versenyvizs
gálatára. A vizsgálatra bocsátottak sorrendjében a
második volt, de az eredmény szerint felvettek
között kétségtelenül a legelső. Pedig olyan ver
senytársai voltak, mint Edmond About és Francisque Sarcey, hogy csak a később kiválóvá
lett pályázókat említsem mellette.
Keresve sem találhatott volna Tainejobb helyet
magának, mint az École. Tisztán a tudomány
nak élhetett, s még hozzá olyan környezetben,
a melynek minden tagját ugyanaz a vágy éltette,
a mely őt. Ez az iskola névleg ugyan közép
iskolai tanárokat képez, de sokkal inkább tudo
mányos, mint paedagogiai jellege van, s ezért
igen sok növendéke, bár hátat fordított a tanári
pályának, Francziaország legkiválóbb tudósai és
költői sorába emelkedett. A tudás légköre vesz
itt körül mindent, azért Taine otthonosan érezte
magát.
Gréard, a ki Prévost-Paradollal együtt egy évvel
később, 1849 őszén lépett az Écoleba, így írja
le ezt az életet: „E korban valami hatalmas
áramlat mozgatta és éltette az Écolet. Mint a
liberális korszakokban történni szokott, minden
vélemény, minden hiedelem teljes szólási és cse
lekvési szabadságot talált benne. De, e különb
ségeken túl, valami általános áramlat a kutatás
nak egy új rendje felé terelte a lelkeket, sebben
keresett kiki világosságot és támaszt a maga
törekvései számára. Philosophiában, erkölcsben,
történetben, irodalomban a tények megfigyelése
jelentős helyre tett szert ott, a hol előbb a tiszta
elméleteknek kizárólagos és talán túlságos joguk
volt. Az École Normale volt egyik bölcsője annak
a kritikának, a melyet azóta tudományosnak
neveznek. Faltuk Sainte-Beuve czikkeit, Balzac
lázba hozott: ez volt kedves könyvünk a hosszú
estéken vagy a kora reggeli pirkadáskor...
Ugyanezzel a gondolkodó érdeklődéssel követtük
a chemiai és természetrajzi felfedezéseket, vala
mint a physiologia haladását. Mivel Claude Ber

nard és Pasteur még nem bocsátották közre
munkásságuk eredményét,egy divatos német physiologust olvastunk: Burdach tanárt.“1
Az a positiv szellem volt itt kifejlődőben,
a mely tiszteli a tényeket, s relativismusa mellett
szereti az életet. Kísérője a tudomány mindenhatóságába vetett hit, s az a meggyőződés, hogy
a tudomány a valóságnak teljes és tökéletes ki
fejezése.
Taine örömmel merült bele ebbe a szellembe.
Egész fejlődése a szellemi részre összpontosul;
őt nem érintik a körülötte viharzó forradalmak,
de tanul mindent, a mit lehet, kezdve a philosophián és végezve az orvosi tudományon. Az
embert kívül és belül, testében és lelkében
ismerni akarja. Az a három év, melyet itt töl
tött, élete legtermékenyebb korszaka volt. Nehe
zen nyilatkozott meg, s igen kevés ember iránt
melegedett fel, de rengeteg tudását lehetetlen
volt társainak is észre nem venniök. Valóságos
„élő és mozgó bibliotheka volt“, a hol a többiek
sokszor szívesen „lapozgattak“ (feuilleter). Sarcey
és About csodákat beszélnek róla. Az előbbi
így ír: „Többet éreztünk iránta, mint barátsá
got: bámultuk és tiszteltük. Ez a folytonos,
megfeszített munkásság, mely azonban semmi
vel se csorbította szellemének nagy szabását,
képzeletének elevenségét, jellemének kedvessé
gét, ámulatba ejtett bennünket. Nem volt tanul
mány, melybe nem hatolt be végső zugáig; élő
szótár volt, melyhez folyton kérdéseinkkel for
dultunk és mely hatalmas és barátságos jókedvűséggel engedte, hogy lapozzunk benne. Történet,
bölcsészet, irodalom, természettudomány, mathematika és physika — minden otthonos volt.
Nem osztozott a mi ostoba előítéletünkben bizo
nyos ismeretek, például az élő nyelvek iránt; s
míg mi szellemesnek találtuk kicsúfolni angol
és német tanárainkat, ő megtanulta ezt a két
nyelvet; már akkor gyűjtött anyagot az angol
irodalomtörténet számára, melyet később megírt.
Óriási spongyához kell hasonlítanom ezt az elmét,
mely minden pórusán át magába szíttá a köny
veket, az embereket, a dolgokat; megtelt velők,
1 O. Gréard: Prévost-Paradol. II. kiadás, 14. 1. (Paris,
1894. Hachelte et Cie).
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Taine még nem ismer — a fogalmi rendszerezés
útján még nagyobb magasságokra, még veszé
lyesebb helyekre fogja őt fölvezetni. Az elméleti
gondolkodás csodálatos hajlama vezeti minden
lépését; ebben leli minden gyönyörűségét.
Élete Sturm- undDra/zg'-korszakában lelkét leg
hívebben tárják fel Prévost-Paradolhoz írt levelei.
A következőkben ezekre támaszkodom.
Az első évben, míg barátja nincs mellette,
nagyon nélkülözi megszokott vitáikat. Zárkózott
sága miatt túláradó bőségben támadt gondola
tait nem tudja másokkal közölni, ezért halom
számra írja tele a különféle jegyzetfüzeteket,
levelei pedig igen bőszavúak, s csak úgy hem
zsegnek a gondolatoktól. Fejében ezer terv for
rong, de mind a tudománynyal van összefüggés
ben. Hiszi, hogy az absolut egységes, össze
függő, geometriai módszerrel alkotott tudomány
lehetséges; ezen dolgozik, s büszkén vallja, hogy
két-három lépést már tett is feléje.1 „Van egy
minden másnál magasabb rendű, világosabb, biz
tosabb módszer, — a Spinozáé.“2 Ha ezt alkal
mazza a dolgokra, rögtön érthetőkké válnak;
hogyne bízna hát benne rendületlenül! Fájda
lommal érzi csekélységét, mikor elméjét össze
méri azzal a végtelen értelemmel, a mely szük
séges annak a teljes és geometriai szellemű
tudásnak a megszerzésére, a mit elérni óhajt.
Elfeledkezik az egész külső világról, magába
merül. Egyetlen vágya a maga tökéletesítésén
munkálkodhatni, hogy napról napra többet érjen,
mert különben szégyelné magát önmaga előtt.3
Nagy tanulmányi tervet készít magának, s az
École három esztendejét arra szánja, hogy ezt
részben elvégezhesse; a teljes befejezés a távol
jövő reménysége. Philosophus akar lenni, mivel
pedig philosophián azt a fentemlített teljes, egye
temes tudományt érti, elképzelhető, milyen és
mennyi gondolkodásra és ismeretre van szük
sége. Ha csak a vizsgára vagy a tanárságra
készülne, nem kellene ennyit fáradnia ; arra elég
volna némi felületes olvasmány, a mester sza
vának szolgai követése, szóval az a kérkedő
üres tudatlanság, a mi kortársait jellemezte. De
„inkább a kútba ugranék“, semhogy pusztán egyet
len tárgykörrel foglalkozzék. Tanul, mert szük
ségét érzi a tudásnak, nem pedig azért, hogy
kenyeret keressen. Teljes tudást (instruction
complete) akar. Ha kilép az École-ból a társa
dalmi tudományok, a nemzetgazdaságtan és physika felé szeretne fordulni. Az élet oly hosszú,
s ő erre szánta; de legtöbb idejét magányos
óráinak gondolatai veszik el. Hogy valamit meg
érthessen, találékonynak kell lenni, hogy a philo
sophiában higyjen, önmagának kell azt újra
alkotni, ha nem akarja, hogy arra jöjjön rá, a
mit mások már felfedeztek.4
Lelke eltelik a Lét fenséges visiójával. Fo
galmakon, Descartes-on és Kanton át 'keresi
megértését, de „csodálatos magyarázójának“ Spi
nozát tartja, mert az ő philosophiája „maguknak
a dolgoknak létalapjából kiindulva megmagyaráz
Souvenirs de jeunesse. III. éd. Paris, 1885. — Idézi mindent, kibékít minden ellentétet és legfőbb

felfúvódott és csak meg kellett szorítani, hogy
az ismeretek zuhataga áradjon ki kezünk alatt.
A legnevezetesebb pedig az volt, hogy ez az
egész tudás rendezve, lajstromozva, címezve élt
bámulatos rendben ebben az encyclopaedikus
főben. . . Arra is ráért, hogy művészettel foglal
kozzék; szerette a képeket és értett hozzájuk;
imádta a zenét és elég jól zongorázott. .. Nem
tudott csevegni, mint About; nem szeretett szellemeskedni. De ha egy eszmét kifejtett, ritka szaba
tossággal, bőséggel választékossággal beszélt.
Szelíd hangon beszélt, gesztus nélkül, egyhan
gúan, semmi szónoki nem volt benne . . . Arcza
és egész személyisége csöndes és a végsőig
szívós jellemerőt árult el. A legerősebb és leg
türelmesebb akarat lakott benne“.1
Köteles tanulmányain túl sokat foglalkozott
Pascallal, kivált Sainte-Beuve Port-Royal-ja nyo
mán, és főleg Spinoza Ethiká-jába meg Hegel
Aesthetikd-\äba merült. 1849-ben már az „Érte
lem elmélete“ (Théorie de l’Intelligence) czímen
egy mü tervét készíti el. Ez a tárgy aztán két
évtizeden át foglalkoztatja, míg 1870-ben végre
megjelenhet vele a nyilvánosság előtt.
Spinozához való viszonya némileg megválto
zik, mert most már nem feltétlen híve. Kriti
kával olvassa : nem találja benne a mozgás ok
fejét, hibáztatja, hogy a világot megsemmisíti
az Istenben.'12 Világosságra, rendre szomjazó el
méje itt talál ugyan legteljesebb kielégülést, mód
szerének pedig rendíthetetlen híve, de élénk kép
zelete és természetszeretete nem elégszik meg
e rendszer merevségével: életet visz bele. Nem
gépnek, hanam élő lénynek tekinti a világot,
mint Goethénél látja. így spinozismusának valami
költői színezete lesz. Különben őt nem pusztán
a gondolatok érdeklik, hanem gyakorlati pantheismusra3 vágyik, mert a moralis élet tudo
mányát keresi. Ezt pedig természetének meg
felelően az értelem részén kell kutatnia, ott lát
igazi szabadságot. Lelkét eltölti az amor intel
lectualis, mely az egész mindenséget keblére
öleli, s ilyen lelki alkattal olvassa Spinozát és
Hegelt, azt a két phílosophust, a kiknél ez az
értelem — intellectus — önmagából fejti ki egész
világát, mint pók a hálóját. Az önerejétől megittasult elme eltelik ilyenkor önmagával, s az
absolut igazság birtokában hiszi magát: én és
a világ egy vagyunk. Taine is három fokot külön
böztet meg a philosophiában : 1 legalantasabb
a materialista, sensualista világnézet, fölötte áll
a gondolkodóén alanyi philosophiája : a fogalom
világa, a mint azt Descartes-nál látjuk, s legtö
kéletesebb a Spinozái identitas gondolata, a hol
az ember az énnek és a világnak teljes egységét
látja. Ezen a felosztáson nincs mit csodálkoz
nunk, hiszen Descartes fejlesztette ki a fogalom
logikáját, a Spinoza rendszere pedig ez elv .teljes
alkalmazása: a világalkotó fogalom.
A fogalmakban való élet Taine élete. Spinoza
után jönni fog Hegel, kinek Logikája — melyet
1
Alexander Bernát, akadémiai emlékbeszédében (Bpest,
1903).*
* Sa vie et sa correspondance, I. 44.
3 U. o. 61.
4 Correspond. I. 62.

1 Corr.
s Corr.
3 Corr.
4 Corr.

I. 47.
I. 48.
I. 53.
I. 56. s k. 1.
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nyugalmát adja meg a léleknek.“ 1 Minden útról
Spinozához tér vissza. Hiába vallja róla: „Csak
félig mesterem. Azt hiszem, hogy több alapvető
kérdésben tévedett“ 1 — azért nem tud tőle el
szakadni, mert a Lét fogalmának igen világos,
módszeres kiépítését másnál nem találja. Csak,
a ki ennyire a fogalmakban él, az találhatja száz
szor szebbnek a természetet, mióta mivoltán gon
dolkozni tud.123 „A tökéletesnek, a dolgok logikai
és szükséges kapcsolatának ismerete ismerteti
meg velem az ember gyökeres tökéletlenségét
és boldogtalanságát, mely az ő igazi természete;
de a szükségességnek, a tökéletesnek, ennek a
nagy dolognak a látványa édes; az ember igazi
életének és igazi természetének látványa meg
vigasztal engem; az igazságnak és a létezőnek
a látványa elegendő ahhoz, hogy a lelket meg
töltse és a kínokat eloltsa, melyek a boldogta
lanság ismeretének nyomában keletkeznek. Ezért
szeretem annyira a természet dolgait. Az ég,
még ha szomorú és ködös is, leveleden, kopasz
fák, az északi szél egyhangú zúgása, egy kopár
síkság képe, néhány szegényes fűszál mozgása,
mely a fagyos levegőben zizeg, mindez szép és
elbájol engem és a szabad természet talán az
egyetlen dolog, mely teljes megelégedést adott
nekem.“ 4
Képzeljük el, hogy mindezeket egy inkább
alacsony, mint magas, vézna termetű, szelíd, tiszta
arczú fiatal ember szájából halljuk, a kinek mélázó,
kissé fátyolos tekintete a távol messzeségben
látszik kutatni valamit, feje kissé oldalt hajlik,5
— s előttünk áll a huszonegy esztendős Taine
Hippolyte.
Barátja, a reálisabb természetű Prévost-Paradol
hasztalan inti, hogy csalóka a philosophia igaz
sága, — nem tudja tőle eltántorítani. „Don Jüan
ban élt hasonló szerelem az eszményi asszony
iránt; ő belevetette magát a világba, magához
ölelte s undorral összetörte karjaiban mindazokat
a tökéletlen képmásokat, a melyekről egy pilla
natig azt hitte, hogy szereti, s meghalt, halálra
fáradt, felemésztette kielégíthetetlen szerelme. Ki
tudja, vájjon az absolut igazság, a te kedves és
tiszta úrnőd, nem menekül-e előled ily könnyű
és örökös futással; vájjon az a tudományos meg
győződés, a melyet ebben a pillanatban karodba
szorítasz, nem olyan tökéletlen képmás-e, mint
a milyent bírt, s a milyenben egy pillanatig meg
nyugodott Don Juan vágyakozó lelke. Hátha te
is úgy jutsz el életed utolsó napjára, hogy nem
érheted el eszményedet? Életed akkor már
elveszett, igaz, hogy nemes harczban veszett e l:
szépséges keresésben és nagy illusióban.“**
A két jó barát pár évig aztán vívja még az
eszmék harczát, minden levelük egy-egy aczélpenge villanása, végre természetük ellentétessége
elidegeníti őket egymástól. 1852-benTaine belátja,
hogy két külön világban élnek. Prévost-Paradol
az érzések embere, ő az értelemé, az féktelen
1 Corr. I. 63. s k. 1.
2 Corr. I. 75.
3 Corr. I. 29.
4 Corr. I. 55.
5 Egyik tanulótársának — C. Charaux-nak — leírása.
L. G iraud: Essai stir Taine. 4. kiadás 25. 1.
P.-P. Taine-hez 1849. márcz. 26-án. Gréard i. m. 149.

hévvel, gyorsan gondolkozik, ő pedig nyugodtan,
kimérten, mint valami „mind a négy facultast
végigjárt“ iskolamester.1
A gondolkodás szabadságát keresi, mert ebben
látja az ember minden méltóságát, mint Pascal.
Egyik társa, Rieder, azt írja róla: „Kissé túl
ságos mértékben viszi bele philosophiáját min
denbe, még a zenébe is.“ Egyelőre eléggé el
foglalják őt az önanalysis gyönyöre és jövő
tervei.
Az 1849 augusztus és november hónapjaiban,
továbbá az 1850. márcziusban készült jegyzetei
Spinoza és Hegel szellemét lehelik. M ára czímük
is jellemző: A lét; A gondolat; A tudomány
fogalma; Az absolut. Tiszta abstractio, bár
alapos Aristoteles - tanulmányainak hatása alatt
igyekszik ebből kiszabadulni. De tanulmányai
annyira elvont természetűek (a theologiát is
tanulta), hogy igyekezetének kevés az ered
ménye.
Gondolkodása gyorsan fejlődik. Novemberben
már megtagadja augusztusi nézeteit, mert akkor
— úgymond — „még nem tettem különbséget
az érzéki es a fogalmi megismerés között“. Másutt
meg: „Úgy veszem észre, hogy újra kellene
írnom az egész füzetet, mely pedig egész múlt
évi gondolkodásom foglalata. íme a Penelope
munkája! Minden nap a magunk vállára hágunk.“
Felfogását híven tükrözik vissza ezek a sza
v ak : „Minden a módszertől függ: tehát oda
térek vissza. Módszer alatt értem azt az eljárást,
a melylyel igaz képzetekre tehetek szert, más
szóval azokat a szükséges feltételeket, a melyek
nyomában igaz képzetek keletkeznek.
E képzet igazságán pedig a tárgyával való
megegyezést értem. Az ilyen képzet alanyi szem
pontból ugyanaz, a mi a tárgy önmagában.
Az ember (a tudomány alanya és szerzője)
változó, de a tudomány tárgya változatlan lesz.
Az én készíti a tudományt, de az absolutra
építi föl...
A tudomány elmélete: Aristoteles előbb fel
állítja a következményt, s aztán keresi hozzá
a fő- és altételt.
Én előbb a fogalmat állítom fel, s aztán keresem
a következményt.“
Már ez a pár szónyi töredék is hű képet ad
Taine e korbeli merev intellectualismusáról, s
bennük van a jövő csirája. Spinoza alapmeg
győződése az övé is: Ordo et connexio idearum
idem est ac ordo et connexio rerum. A fogalom
és tárgy azonossága a tudomány rendíthetetlen
hívévé teszi. S a kor kedvez az ilyen eszmék fel
virágzásának. A negyvenes években Francziaországban újra ébred a voltaireianismus, mely
a naiv realismust emeli a philosophia rangjára
és összekeveri a tudomány meg a philosophia
fogalmait. E magabízó kor csodás optimismusának jellemző terméke Renan: L ’avenir de la
science (A tudomány jövője) czímű könyve, mely
1848-ban íratott. Pár szava — mint: „a tudo
mány vallás“ — az egész korszak leglelkét fejezi
ki. Az ipari haladás, az exact tudományok fel
fedezései megszédítették az embereket, s min
dent a természettudományok szemüvegén át lát1 Corr. I. 216.
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tak.1 1850 júliusában már felbukkan Taine gon
dolkodásában a természettudományi analogia,
mert a philosophia történetét a természetrajzhoz
hasonlóan fogja fel: typusokat keres benne, a
melyek születnek, kifejlődnek és elmúlnak.12
A psychologián át akar a metaphysikához
jutni. Egyelőre fáradhatatlanul gyűjti az adato
tokat ; igaz, hogy csak könyvekből, mert a való
élettel alig van némi összeköttetése. Az embert
figyeli meg Sainte-Beuve finom arczképeiben;
egészen elfoglalja Stendhal, kit „e század s az
előző korok legnagyobb psychologusának“ fog
nevezni; Balzac „élő és modern Shakespeare“
neki, s műveiben „az emberi természetet jel
lemző okiratok legdúsabb raktárát“ látja.
III.
Taine tehetsége és szorgalma az École-ban
mind tanárai, mind társai előtt kellő elismerésre
talált. De az 1850. évi politikai reactio itt is
éreztette hatását, mert a liberalis Dubois helyett
Michelle lett az igazgató. Ettől kezdve a fiatal
növendék eszméi veszedelmesek lettek reá nézve.
Gyanús lett Spinoza és Hegel, nem volt taná
csos tovább menni a XVIII. századnál, s esküdni
kellett a hivatalos franczia spiritualismusra.
Nem jó világ ez arra, a ki szeret a maga
lábán járni. Nem ajánlatos hirdetni, hogy „mint
a fénynek és a hőnek, a gondolatnak is meg
vannak áthághatatlan törvényei és mozgása
előre megjelölhető“. Taine nek határozottan kár,
hogy hajlama mellőzi a részleteket, — ő maga
mondja ezt, — és az általános vagy eszmei
dolgok felé tör, mint a művészet tárgyai, az
egész emberiség, s különösen a természet.
Tanárai fényes jövőt jósoltak neki. Jules Simon
komoly tanulmányaitól az École dicsőségét
remélte, Saisset azt írja róla: „Taine szóbeli
előadásaiban világos, finom, elmés, bő forrásismeretet tanúsított. Tökéletesen a tanításra ter
mett. Az írásbeli dolgozatokban is az első sorban
van munkáinak számánál és érdeménél fogva . ..
Fő hibája az abstractio túlságos kedvelése.“
Vacherot szerint (ő a classikus philosophusok
Pál-ja) „a legszorgalmasabb, legkülönb növendék
azok között, a kiket csak ismert. Tudása korá
hoz mérten csodálatos. Példátlan hévvel gyűj
tötte az ismereteket. Kitűnt felfogása finomsá
gával, gyorsaságával és erejével Csakhogy nagyon
is gyorsan ért meg, fog fel mindent, ítél és formuláz. Túlságosan szereti a formulákat és definitiókat, melyeknek nagyon is sokszor feláldozza
a valóságot, a nélkül hogy sejtené, mert teljesen
őszinte. Taine kiváló tanár lesz, de azonfelül és
mindenekelőtt elsőrendű tudós . . . Szelíd jellemű,
szeretetreméltó modorú, de rendíthetetlen erős
lélek, elannyira, hogy senkinek a gondolkodása
rá hatással nincsen. Egyébiránt nem ebből a
világból való. Spinoza jelszava lesz az övé: él,
hogy gondolkodjék... A mi erkölcsiségét illeti,
azt hiszem, ez az előkelő, kivételes lélek nem
ismer más szenvedélyt, mint az igazságot.“3
1 Taine-t nem lehet itt Renan hatásával illetni, hiszen
a L'avenir 1890-ben jelent csak meg.
2 Corr. I. 354.
3 Corr. I. 123. s k. 1.

Úgy-e bár, aki ilyen készültséggel jelentkezik
a tanári agregatióra, annak ott nagy sikert kell
aratnia? — Nem úgy lett. Taine 1851-ben meg
bukott, bár vizsgája — Prévost-Paradol szavaival
— a legfényesebb és a legalaposabb volt, a
mit valaha csak látott a Sorbonne.
A bizottság, Portalis elnöklete alatt, Bénard,
Taine volt tanára kivételével mind olyan tagokból
állott (Franck, Gamier, Gibon és Noirot abbé),
a kiknek nem tetszhetett a jelölt túlságos determinismusa. S a véletlen olyan tételt juttatott
számára, a mi nem volt neki való. A czíme az
volt: Az Isten léteiének bizonyítékai Bossuet-nél.
Taine a legkevésbbé vallásos természet, s talán
nem ráfogás, hogy „összetévesztette benne Bossuet-t Spinozával.“ De a nagyobb baj az volt,
hogy nem tudott a „szabadságiról a jury szája
íze szerint beszélni; mikor pedig Spinozának azt
a tételét kellett fejtegetnie, hogy „minél inkább
törekszik valaki a maga léteiét fenntartani, annál
erényesebb; minél többet cselekszik valaki, annál
tökéletesebb“, — fejtegetését a bizottság „absurd“-nak találta. Portalis és Franck homályos
nak, németebbnek mondták a németnél, s a
bukás nem volt elkerülhető.1
Az eset feltűnést keltett, de a nyomában
támadt zaj csakhamar elült. Taine pedig remé
nyei romján új munkásság felé nézett. Egyelőre
otthon, Vouziers-ben keresett nyugalmat az École
izgatott, nagy munkában eltöltött három eszten
deje után.
Dr. Nagy József.
— Vége következik. —

A német lovagrend várai Erdélyben.
Az Árpádok korában vagyunk. II. Endre ural
kodik, ki a trónon Í205—1235 ül. Családja
révén német befolyás érvényesül, melynek szo
morú epizódja Gertrud királyné meggyilkoltatása.
A történelem még két ékesen szóló bizonyíté
kát jegyzi föl a német befolyásnak II. Endre
uralkodása alatt: 1224-ben a II. Geyza telepí
tette szászok Andreanum néven szabadságlevelet
kapnak, 1211-ben pedig a német lovagrend nyer
hazát, földet, jogokat. Ekkor Erdély földje „terra
deserta et inhabitata“, — elhagyott és lakatlan
és így szüksége is volt a jövevényekre. Annyi
val is inkább, mert Erdély nemcsa< hazánk,
hanem egész Európa délkeletre tolt bástyája,
melynek körfala a Kárpátok hegylánczolata, be
járói a Nagy Magyar Alföld felől a folyók völ
gyei, míg kelet és délre, a szomszédországok
felé égnek meredő havasok zárják el az útat.
A német lovagrend e melegágyban rövidesen
lábrakap s megerősödik. Hatalmának egyik lé
nyeges elősegítője az a támasz, melyet a harczilag
képzett székelyekben a Kárpátoknak úgy Magyarország, mint Oláhország felőli mentén talál.
A szintén fiatal honpolgár szászok pártfogása
is magától értedő, mit a fajrokonság még erő
sebbé tett.
A fehér csuhás, mellén fekete keresztes rend
sorra emeli fából, meg földből való várait. Kő1 L. részletesen Monod i. m. 69. s k. 11.
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bői csak később építhetett, miután a király kő
várak építését — nehogy állam legyenek az
államban — eleinte nem engedélyezte. S a
király jól sejtett. Az alig gyökeret vert német
lovagrend rövidesen . úgy megerősödött, hogy
már nemcsak feketehalmi várára, Törcsvárra,
a barcza-rozsnyói várra és főfészkére, Földvárra

most mint szabad birtok a szabad szászoknak
jut ajándékképpen. Ez a vidék Erdély legna
gyobb, legtermékenyebb és legszebb fekvésű
síksága: a Barczaság. Kiváltságok erősítik a
földadományokat és épp az Andreanuui az,
mely az erdélyi szászok egységének alapját
megveti.

t'\X \öM .o\d\
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A földvári vár, helyrehozatala után.

támaszkodhatott, hanem még Comania ellenséges
földjén is mer várat, a „Cetatea NeamtuluiM
építeni. Hatalmi vágyuk túlkapásában a magyar
királytól függetleníteni akarták magukat s csak a
pápa felsőbbsége elismerésére voltak hajlandók.
Így történik meg, hogy — alig 14 évi itt tar
tózkodásuk után — már 1225-ben kiűzni kény
telen őket ugyan az a király, kinek betelepíttetésíiket köszönhették. Az általuk lakott vidék

Makoldy József építész rajza.

A német lovagrend a történelemé. Utánuk
csak váraik és várhelyeik maradtak. Nem lesz
érdektelen közelebbről megtekintenünk őket.
A teljes pusztulástól az a körülmény mentette
meg e várakat, hogy a lovagrend örökségébe
jutó szászok, kik két társadalmi osztályban:
mint földmívelők és mint harczosok telepednek
be, ez utóbbiak segítségével a lovagrendnek szo
rosok menti hegytetőkön, ormokon épült várait
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nemcsak fenntartották, hanem saját védelmükre
újból és újból megerősítették.
Több ilynemű várról van tudomásunk. A csak
kevés felmaradványt mutató feketehalmi(Schwarzburg), gesprengi (Bertalan) és Brassovia (Czenk
tetején) vár mellett — Földvár, Törcsvár és a
barczarozsnyói a legjelentékenyebbek.

ellenben levő magasabb domb tetejével kap
csolta volt össze. Ez utóbbi rendkórházat, temp
lomot, lakóházakat magában foglaló nagyobb
kiterjedésű fővárnak adott helyet. A lovagok kápol
nája helyén ma átmeneti kori templom áll, mely
nek szentélyében levő gazdagmívű vállkövek
többek véleménye szerint egykor a lovagkápol-

A barcza-rozsnyói vár fegyvertornya.

Földvár volt a legrégibb és legnagyobb telepük.
Védszentjük, Mária után latin neve Castrum
Mariae, németül meg Marienburgnak hívják.
Magyar neve szerint eleinte sánczok és árkok
védték s csak utóbb épülhetett a kőből való vár
föléje. Most csak elővára á ll; az is szomorú
romokban. De egykor, a XIII—XV. századokban
erős védelmet nyújtott. A jelenleg meglevő vár
részt külső körítő fal, mint zárt folyosó, az át-

Makoldy József építész rajza.

nát díszítették. De a Szt.-Györgyöt, Krisztust az
írástudókkal, griffeket, vadászjeleneteket ábrázoló
köveken az alakok ruházata XIV. századbeli, a
mi későbbi voltukat kétségtelenné teszi. A mos
tani papiak előtt, az elővárnak kanyarodó út
fejénél — még nem is egy emberöltővel ezelőtt,
állt a fővár hátsókapuja „Porta latina“ főlírás
sal. A főkapu nyugatra nézhetett. — S meglevő
romok közt két torony ismerhető fel, különben
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csak a határoló falak rajzolódnak az égre- támpilléreikkel, zúzmüveikkel, lőréseikkel. S közel
múltban még festői romok csipkézését avatatlan
kezek „restaurálása“ (434 forintba került) sívár
vízszintes és függőleges vonalakban levagdosta.
Hogy időtállóbbá legyen, a falak vízszintes síkja
ráadásul tetőcserép lefödést nyert. E munkáról
képünk még teljesebb lesz, ha még azt is
hozzáveszszük, hogy egyik oldalon, a kilátás miatt,
nagy darabon alig 15 m magas fal maradt meg.

ban hever, csak egy pár tornyot födtek le újra.
A várnak két bejárata van. Ma a falu felől, nyu
gaton keskeny előudvaron át jutni a várba; a régi
nagy kapu a vár hegyek felőli, délkeletioldalán
volt, a mi eldugottságával az okos előrelátást
mutatja. E kapu nagy dongaboltozata ma vállon
felülig kőtörmelékkel födött. Alatta lehetett a bő
hasú félhold alakú nagy elővárba jutni. Háborús
időkben ideterelték a nyájat. Ide szökellik a
kapunak ívet nyitó Fegyvertorony szabálytalan
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Törcsvár a B arnaság felől.
Makoldy József építész rajza.
Balról, hol a szakadék nem védi, sokkal erősebbre épült a vár.

A barczarozsnyói vár romladozóbb, de mégis
több élvezetet nyújt a szemlélőnek. A Barczaságra 150 m magas hegyoromról tekint alá.
1222-ben épült fából, árkokkal körítetten. A német
lovagrend kiűzetésével a lovagvárból parasztvár
'lett: a közeli falvak lakóit védelmezte — a
XIV. sz. elején kőből épülten — a török tatár
beütésekkor. Védettjeit vízzel is képes volt el
látni 1623—40-ben ásott, némelyek szerint egy
kor 144 m-es, ma már csak 75 m mély kútja
segítségével. Pár évvel ezelőtti mérése alkalmá
val 6 m-el a mostani fenék fölött befalazott be
járót találtak, honnan valószínűleg alaguton
a faluba lehetett jutni. 1650-ben a vár legmaga
sabb pontján félkörű apsissal kis belterű ká
polna épült, de csak két oldalfala maradványai
állanak. A vár az 1718-iki tűzvészkor romba dőlt.
A sok lakóház, meg gabonaraktár ma is romok-

alakú kapuerődjével, valamint az ötszögletes
Harangtorony, melyet Védőbástyának is hívnak.
Különben a várfalak és bástyák a hegy szikla
idomainak megfelelően szabálytalan zeg-zugokban épültek.
Fekvése gyönyörű. A hegyek kékfátyolban
összeolvasztva, a vörhenyesnek és zöldnek kü
lönböző árnyalataiban tornyosulnak egymásra,
egészen a horizontot lezáró Keresztényhavasig
és a hófödte Bucsecsig. Másik oldalon pedig a
Barczaság síksága terül el egyik sarkában az
óriás Királykővel, távolabb a feketehalmi hegy
gyei. Színek kellemes ellentétének orgiái a kö
zelben, lágy tónusok variatiói a környező hegye
ken és lombozataikban. Ha a görögök Delphiben
a természet nagyszerűségének befolyása alatt
közelebb érezték magukat az istenséghez és így
Pythia jóshelyévé avatták, úgy a modern ember
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Rozsnyó ritka kies környezetében magasztosul.
— Az alul elhúzódó völgyből kolompok hang
ját hozza a szél, majd föl-fölbúsong a furulya
szó. Az ég peremén a nap küzködik a sűrű
őszi köddel. A festő vegye itt elő ecsetét, a
költőt ihlet szállja meg s kinek nincs befogadóképességénél egyebe: elmerengve áll meg.
Rozsnyó fekvésével vetekedik közeli szom
szédjáé, Törcsváré, a hasonnevű szoros mellett.
A vár igen jó állapotban maradt meg. Eredeti
leg Theodorik (Dietrich) keresztes rendlovag
építtette 1212-ben. Róla nevezik e szirtet, melyen
áll, Dietrich kövének s a várat castrum in lapide
Tydrici-nek. De az ő favára pusztulásnak indult
s helyén Nagy Lajos idejében Brassó város kő
ből emel újat. Nagy Lajos dicsérettel vesz róla
tudomást, jutalmul Brassót megerősíti kivált
ságaiban. 1498-ban II. Ulászló elzálogosítja,
míg az 1653-iki országgyűlés rendelkezése alap
ján véglegesen Brassóé lesz.
Kedvező fekvésénél fogva három oldalról me
redek szakadék védi. A negyediken, a hegy
nyereg felől van a bejáró. Mellette hatalmas
kőkoczkákból kirakott 3'10 in vastag kőtömeg
áll, mely külön torony benyomását kelti, noha
csak a felső emelete nem tömör. Különben a
vár határfalainak vastagsága jóval kevesebb,
110 —1 90 közt váltakozik. Az előbb említett
kőtömeg nyújt passiv védelmet a neki támasz
kodó lakóhelyiségeknek, honnan a szabálytalan
ötszögalakú udvar túlsó fokán álló köralaprajzú
bástyához két oldalról csatlakozó védfolyosók
tartanak. — Legmagasabb bástyája félnyereg lefödésü, oromfalán díszes pártázattal és kis huszártoronynyal, mely egykor az őrszemnek, ma a
tájékban gyönyörködőnek messzi kilátást biztosít.
Makoldy József.

A második erköícsnevelési
congressus.
A második moralpaedagogiai congressus az
1912. év augusztus hónapjának 22—27. napjain
folyt le Hollandia fővárosában Hágában. Az
erkölcsnevelés kérdése olyan fontos nemcsak
egyes iskolákra és iskolanemekre, hanem egész
nemzetekre, sőt az egész emberiség előhaladására is, hogy bátran számot tarthat az általá
nos érdeklődésre, annál is inkább, mert a vágy
egy új ethikai nevelés iránt mindenütt naprólnapra növekedik.
A congressuson körülbelül 600-an lehettek
jelen (közöttük 20 magyar); nagyon sok fel
szólaló akadt, kik az erkölcsi nevelés dolgát,
melyért összegyűltek, a legkülönbözőbb szem
pontokból világították meg. Mi a czélja a moralpaedagogiának, erkölcsnevelésnek? Az, a mi egész
nevelési eljárásunké: kiképezni növendékeink el
méjét és szilárd jellemű, szívben, lélekben jó, a
hazára és emberiségre nézve hasznos polgárrá
nevelni őt. Azon az állásponton már régen túl
vannak a nevelők és szülők, hogy a gyermekek
agyát terheljék csupán ismeretekkel, a törekvés
az, hogy határozott, emelkedett és nemes jelle
met fejleszszünk benne. A moralpaedagogiai con

gressus tehát tulajdonképen azokat az elveket
tárgyalta, melyek szerint eljárnunk kell s azokat
az eszközöket, melyekkel czélunkat leginkább
megközelíthetjük.
Ha a paedagogia múltjára tekintünk vissza,
azt látjuk, hogy a keresztyén népeknél a nevelés
a szülők kezéből az egyházéba ment át. Az
egyház kezében volt — mondjuk a megszokott
kifejezéssel: a nevelés és oktatás is. Nevelése
az egész lakosságnak a vallás által, oktatása
azoknak, kik a tudományt szomjazták. Az egész
iskolaélet és a tanításterv is vallásfelekezeti
irányú volt A reformáczió, mely tagolódást
idézett elő és az újabb kor változásai lassan
ként elősegítik azt, hogy az iskolák az államok
vagy egyes városok hatalmába mentek át.
E mellett a kereskedelem és ipar fejlődése úgy
irányították az iskolákat, hogy az ész kiművelé
sét, a minél több ismeret nyújtását tartották a
legfontosabbnak s az idő rövidsége miatt leg
kisebbre szorították az előbb uralkodó vallásos
elemet. A tanulótömegek növekedése a taní
tandó anyag folytonos nagyobbodása pedig
lassanként előidézték a legkiválóbb tanároknál
is, hogy a növendékek szívéhez való férkőzés,
jellemüknek formálása közvetlen hatással, egyre
kevesebb és kevesebb lett. De, ha az iskolák a
túlzsúfoltság miatt csupán oktatnak, a jellem
fejlesztéssel ki törődik? A szülők és az egy
házak — hangzik a felelet. A szülők azonban
csupán példájukkal nevelnek; czéltudatos, okos
törekvésről a legtöbb helyen szó sem lehet,
hiszen sem idejük, sem kedvük, sem belátásuk
nincs hozzá; a példa pedig, melyet önkéntele
nül adnak s az erkölcsi légkör, mely körül
veszi őket, igen sokszor alig alkalmas arra,
hogy gyermekeik a jóban megingathatatlan, szor
galmas és tiszta lelkű emberekké növekedjenek.
Az egyházak pedig áthatva attól a vágytól,
hogy az embereket minél közelebb vezessék a
tökéletességhez, Istenhez, a szív kiművelését a
hit alapszabályainak betanításával akarják el
érni ; a szív kiművelése nehány órai hittanok
tatássá zsugorodott. És ezek a hittanórák nem
egyebek, mint hitczikkelyeknek, szertartástannak,
egyháztörténetnek több vagy kevesebb feleke
zeti türelmetlenséggel fűszerezett előadásai. A
szívnek és léleknek nemesítése, a jellemfejlesz
tés feladata az okos szülők s egyes kiváló val
lástanárok befolyása mellett azokra a tanárokra
hárul, kik hivatásukat mélységesen komolyan
véve, az oktatás mellett minden alkalmat meg
ragadnak arra, hogy növendékeiket áthassák a
jóra és szépre törekvés akaratával. Mindez
azonban nem elég, — korunkra a legoptimis
tább felfogással sem mondhajuk azt, hogy az
erkölcsi nemesség képét mutatja, át vagyunk
azonban hatva attól a gondolattól, hogy egyesek
javításával az egész emberiséget a lelki tiszta
ság, önzetlen egyenesség és becsületesség maga
sabb fokára emelhetjük, tennünk kell tehát
valamit az erkölcsnevelés érdekében. így érkez
tünk el tehát oda, hogy felvessük a kérdést:
mit tegyünk, mily elvek szerint járjunk el s
milyen eszközökhöz nyúljunk?
É kérdésre legelőször az egyházak felelnek,
mondván: minden megjavulna, ha a vallás meg
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erősödnék, a hittanórák és vallási gyakorlatok
nagyobb teret foglalnának el. A tudományosság
azonban összeütközésbe került a theologiai irány
nyal ; a világot többé nem tekintjük középkori
szemmel olyan térnek, hol emberfölötti hatalmak
megfoghatatlan csodákat művelnek. A természettudományok előhaladása a világot, mint termé
szetes erők egymásrahatásának, az ok és okozat
törvényszerű váltakozásának összességét állítják
elénk, mi magunk is kölcsönös függésben vagyunk
az emberekkel és embercsoportokkal szemben
s tudjuk, hogy nem tőlünk elszakított erők sza
badítják meg a világot a nyomortól, bűntől és
betegségektől, hanem czéltudatos emberi törek
vések és socialis reformok. Mindezek okozzák
azt, hogy az iskola, mely a világi tudományok
nak maradandó értékű eredményeit adja át az
ifjú nemzedékeknek, nem hajlandó semmit sem
visszaengedni az egyházak hatalmába, különben
a fejlődés folyamán lehetetlen is visszafelé lépni,
az élet előrehalad s ezért az iskola az erkölcsi
nevelés kérdésének megoldására olyan eszközt
keres, mely semmiféle felekezettől nem függ.
így származik az a kétfelé oszlás az erkölcsi
nevelés dolgában: vallási vagy világi alapon
javítsuk-e a jelen állapotokat? Melyiket fogadjuk
e l: a morale religieuse-t vagy a morale laique- ot?
Ez az a kérdés, mely leginkább foglalkoztatta
a congressust is. Azok a kiadványok is, melyek
összegyűjtötték a legkiválóbb tudósoknak és paedagogusoknak a második erkölcsnevelési congressusra írt czikkeit, úgy csoportosították őket,
hogy legelői az alapot megvitató értekezéseket
közölték vallásfelekezeti, felvilágosodott és vallás
nélküli csoportok szerint.1
Az üléseken is csak az ez irányban felszólalók
indították a hallgatókat tapsra vagy ellenzésre,
mert egyebekben (jellemnevelés nemzeti és tár
sadalmi szempontból, az akarat fejlesztése, testi
nevelés, egyes iskolanemek erkölcsi nevelése stb.)
hamarább megegyezésre találnak a véleményeltérések, mint abban a kérdésben, hol kinekkinek szíve, hite, egész érzésvilága és philosophiai gondolkodása szólal meg.
Jól esett tapasztalni a congressuson, hogy a
legkülönbözőbb elvek vallói sem ragadtatták
magukat türelmetlen vagy sértő nyilatkozatokra.
Mindegyik a legeszményibb czélzattal, önzetlen
meggyőződéssel hirdette a maga tanítását, telve
az emberiség iránti szeretettel. Már a jelige is
elárulja, hogy mily törekvés vezette a congressus
előkészítő bizottságát: „Acongressus nem csinál
propagandát semmiféle egyesülésnek vagy véle
ménynek, de mindazoknak, kik érdeklődnek az
erkölcsi nevelés iránt, legyenek bármilyen vallásúak, nemzetiségűek vagy elvűek, egyformán
alkalmat nyújt arra, hogy gondolataikat kifejezzék
és eszmét cseréljenek az ellenkező irány hívei
vel.“ A türelem, a tolerantia elve uralkodott is
mindvégig. A tárgyilagosság elvét magam is
szem előtt tartva szeretném most' úgy a két
szélsőségesen eltérő iránynak, a vallásosnak és
1 Mémoires sur l’Éducation Morale présentés au
deuxiéme congrés international d’éducation morale a
La Haye. Publié par Mile A..G. Diserinck. le —3e partié
et Supplément. La Haye, M. Nijhoff 1912.

vallásnélkülinek, valamint a középhelyet elfog
laló liberális pártnak megnyilatkozásaiban.
A vallásos irányzatot képviselő czikkek és
szónoklatok megegyeznek abban, hogy az erkölcsi
nevelés alapja a hit a személyes Istenben, ki
teremtette és fenntartja a világot; hit a túlvilági
életben, hol földi tetteinkért elnyerjük a méltó
jutalmat vagy büntetést. Felelnünk kell magunkviseletéért, melynek alapszabályai a bibliában
vannak megírva, jó az, mely a biblia kijelenté
seivel megegyezik, rossz, mely vele ellenkezik.
Hit abban, hogy jóság és tökéletesség absolut
és transcendentalis értékek, melyek egy jobb
hazában diadalmaskodnak is. „Legyetek tökéle
tesek, mint a ti mennyei Atyátok tökéletes“,
„szeressétek felebarátotokat, mint önmagatokat“,e
két mondás a legtöbb czikk szerint a morális
nevelés alapja és rámutatnak Jézus példájára.
Kifejtik, hogy egy fölöttünk őrködő hatalomban
való hit kifejleszti a gyermekben az alázat, enge
delmesség, felelősség és áldozatkészség érzelmeit.
Visszaverik azt a vádat, mintha a vallás csupán
a büntetéstől való félelem és a jutalom reménye
által vezetne a jóra, a szeretet érzelme a fő, de
az erkölcsi cselekedet megindításában a tekin
télynek is szerepe van. Be is kell látnunk, hogy
bár az újabb nevelés az önállóságot hangsú
lyozza, a tudomány pedig legnagyobb eredmé
nyeit a descartes-i elvnek köszönheti, mégis szá
molnunk kell a tömeggel és a gyermekkel szem
ben a tekintély erejével. Ott, hol pusztán ész
beli meggyőződésről van szó, talán elég, ha a
gyermeket rávezetjük valamire s azután magára
hagyjuk, az erkölcsi cselekvésnél, hol érzelmek
is szerepelnek — a példa és tekintély igen fontos.
A példáról szólva majd mindenik író beszél a
nevelő személyes hatásáról, de leginkább csak
a tanáréról, a szülőéről nem. Csupán Wader
(Bruges) jegyzi meg találóan, hogy sok szülő
nevelés közben maga is megjavul „coepit facere
et docere“, ha feladatát komolyan veszi, így
kétszeresen hasznos munkát végez. Alig említik
azonban, akkor is csak futólag, a tanulók egymásrahatását. Élénken támadják a vallásos irány
hívei az ethikát, többek között kifejtvén, hogy
annyira sociális már, hogy az egyesnek önma
gáról nem is szól, megalkuvásra, térengedésre
szólítja fel az embereket, hogy egyéni kívánsá
gaik teljesüléséről mondjanak le azért, hogy vala
mennyi ember elférjen a másik mellett. A vallás
az ember szemét önbelseje felé fordítja, beszél
neki magasabb eredetéről és szellemi erejének
mélyen elrejtett képességeiről, bizalmat önt bele
s megmutatja, hogy a teljes függetlenség útja az
erkölcsi feddhetetlenség s ebben rejlik a vallás
nak erkölcsi alapja. Dr. Foerster (Zürich) rá
mutat arra a szerinte helytelen felfogásra, mintha
elég vonzó ereje volna már az erkölcsi igazságok
közlésének arra, hogy a lelkiismeretet fejleszsze,
ellenálló erőt adjon az ösztönökkel és szenve
délyekkel szemben, szerinte a vallásos inspira
tio n is szükség van, mert nem elég, hogy az
embert megtanítsák a legjobb út ismeretére,
kellő érzékenységre is kell hangolnunk, hogy
kövesse azt. A mi az észt érdekli, nem befolyá
solja még az akaratot. A vallásos inspiratio
pedig abban áll, hogy az erkölcsöt Istenre vonat5
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koztatjuk, vagyis, hogy érezzük és megértjük,
hogy az erkölcs nemcsak adó az emberi társa
dalommal szemben, hanem visszavezet a mi
szellemi természetünk forrásához, mert minden
önmegtagadásban győzelmet arat a szellem a
testen s az áldozat a szellem újjászületését hozza
létre. Többen kereken kijelentik, hogy csupán a
magaviselet tanítható, de az erkölcs hit nélkül
nem, s erkölcs és vallás ugyanazon fogalmak.
A moráloktatást sokan elvetik, egyrészt azért,
mert száraz, unalmas és eredménytelen lenne,
másrészt, mert vallásilag semleges tanító lehe
tetlen, mindegyik abban a szellemben oktatna,
amelyben felnőtt, semleges iskola sem lehetsé
ges tehát. Az első váddal szemben azonban fel
hozhatjuk azt, hogy a magyar iskolákban Deák
levelét Vörösmarty Ilonához és Bélához és Köl
csey Parainesisét évtizedek óta olvassák a tanulók
s ezeket az emelkedett intelmeket örömmel hall
gatják és fogadják fogékony lelkűkbe. Mindig a
tanártól függ, hogy unalmassá, szárazzá válik-e
a kezében valamely tárgy, a gyermek minden
iránt érdeklődik, a mit vonzóan és érthetően
tárnak elé. Az utóbbi vád annyiban elevenre
talál, hogy bizony a moráloktatás próbára teszi
még a legtudósabb és legnagyobbszívü tanárt is.
A vallásnélküli irány, melynek vezetője a congressuson F. Buisson volt, kifejti, hogy minden
vallás két elemből á ll: egy erkölcsi alapból és
egy csomó hitczikkelyből és szertartásból. Sze
rintük az erkölcsi alap külön is kifejthető és össze
foglalható egy olyan rendszerbe, melyet min
denki elfogad. Tehát, míg az előző irány hívei
vallást és erkölcsöt egy fogalomnak vesznek,
emezek a vallás szót a szertartásokra, rítusokra
és dogmákra alkalmazzák. Az erkölcs szerintük
nem függ a hittől, mert minden ember lelkében
van egy bizonyos morális érzék, mely meg
mondja, hogy mi a jó és mi a rossz a biblia
tanításainak ismerete, a dogmák hivése és
szertartások nélkül is. Mert, mint Ruskin
mondja, melyik embernek okoz élvezetet a rossz
cselekedet? melyik ember örül lelkének legbensejében a bűnnek? Az erkölcsnek, tehát nincs
köze semmiféle valláshoz, hanem az ember mo
rális ösztönén és sociális szükségletein alapszik
és czélja hogy szabályozza az emberek és népek
közötti összeköttetéseket az ész és a tudomány
tapasztalatai szerint. (Hoeft I. 161.) A sociális
érzék a vallásosság rovására rohamosan fejlődik
s ennek megfelelőleg a világnézet is átalakult:
életünket és munkánkat úgy tekintjük, mint az
elődökének folytatását s a jövő nemzedék elő
készítését, tehát mi egy hosszú lánczolat egyik
tagja vagyunk s mint a láncz egy-egy szemének
jónak és erősnek kell lennie az egész lánczolat
érdekében, így mi is felelősek vagyunk a múlttal
és jövővel szemben a haladás érdekében. Nem
isolálva élünk tehát, nem múlunk el úgy, mint
egy pillanat, melyben semmi sem kezdődik és
semmi sem végződik, hanem eleme vagyunk az
emberiség egész életének. Az újabb gondolkodás
(Séalles I. 134) a személyes Istenben való hitet
elveti, az isten szónak az igazság, törvényszerű
ség, világrend és erkölcsi tisztaság jelentését
adja, így megegyezik a vallásos iránynyal abban,
hogy Isten felé kell törekednünk, vagyis az em

beriség tökéletesedése felé. A túlvilági élet hitét
is elvetik s helyébe teszik annak tudatát, hogy
életünkből és munkánkból csak az marad meg,
a mi a végczél (a javulás, emelkedés) érdekében
jó volt, tehát az, a ki önmagát megjavítva töké
letesebb tulajdonságokat hagyott utódaira, a ki
a haladásból legtöbbet megvalósított, az utókor
előtt halhatatlanságot, örök életet nyert, a ki
pedig gát volt, alávalóságával, lomhaságával
kerékkötő, megbélyegeztetik az utókor előtt s
elmerül a kárhozatba, megvetésbe és feledésbe.
Ne azért legyünk jók, mert valahonnan a világon
kívül létező országból lenéz ránk egy biró, ki
ha kegyesen ítél is, de folyton rajtunk tartja
figyelő szemét, ne a félelem irányítson bennün
ket, hanem, hogy jobban szeretjük a jót a rossz
nál, mert tudjuk, hogy a jó cselekedet jó követ
kezést von maga után, a rossz pedig mint vala
mely romboló ok szenvedést, nyomort zúdít
ránk. Veszélyesnek tartják tehát a személyes
Istenben és a túlvilági életben vetett hitet, e
mellett ama tanítást is, hogy majd egyszer eljön
az igazság órája — ez azt jelenti, hogy várjunk
rá, a morale láiqne szerint már itt a földön meg
kell valósítani az igazságot. Tehát mig a vallás
megnyugvás a másik küzdés az emberiség meg
változtatására. E mellett azt kell tanítanunk,
hogy csak az a jó létezik, melyet cselekszünk:
miért mondjuk, hogy valamennyien testvérek
vagyunk, holott a testvériséget senki sem tartja
meg? Törekedjünk ennek a megvalósítására.
(G. Séalles 1. 133.) Az eredendő bűn és a rom
lott emberi természet tana helyett ma a psychologia azt tanítja, hogy van átöröklés, de
lehetséges a fejlődés is. Bizony a középkor óta
átalakulta vallásoktatás czélja is: nem az egyes
emberi lelket akarják ma megmenteni a világi
romlottságtól a túlvilág számára, hanem vala
mennyit kifejleszteni ezen a világon, hogy min
den gyermek az emberi társaság hasznos tag
jává legyen. Az ellentét oly nagy a tekintély
és kinyilatkoztatás vallásos tana s az újabb sza
bad és tisztán emberi kutatás közt, hogy többé
ki nem egyenlíthető, ezért van az, hogy a mit
a vallás felépít a gyermek lelkében, összeomlik
az élet első szélfúvására s nem marad más,
mint chaos.
A gyermek az iskola elhagyása után a pol
gári élet forgatagába kerül, mely teljesen vilá
gias s neki erkölcsi cselekedeteit észbeü okok
kal kell bizonyítania, legyen tehát az erkölcs,
melyet az iskolában tanítanak, szintén földi, ne
olyan, mely túlvilági kérdésekkel van tele. Az
állam különben is nem felekezeti, hanem állampolgári, mindenkinél egyforma erkölcsöt kíván,
mely társadalmi, együttműködő és demokrata.
A vallásfelekezetek megbontják az állam lakos
ságának egységét, oly dolog pedig, mely ezt
még inkább kiélezi, nem való az iskolába. Hi
bája az iskolának, hogy a jelen élettől elzár
kózik, szükséges volna egy olyan oktatás, mely
ezeknek fejtegetésével foglalkozik. Mindegyik
czikkíró és felszólaló hangsúlyozza az erkölcs
tanítás szükséges voltát, de hogy miképpen
képzeli el a maga tanításainak közlését gyer
mekekkel és a tömeggel szemben, azt csak
kettő : Hoeft (Hamburg) és Pénzig (Charlotten-
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burg) dolgozták ki részletesen. Az alsó fokon,
ügy gondolja Hoeft, szoktatással kell a
gyermeket a rendre, engedelmességre, Hiede
lemre vezetni. A középfokon különös erkölcsi
szemléleti tanítást akar megvalósítani, melyben
a gyermek akaratát az erkölcsi feladatok meg
beszélésével az összességre fontos érdekek felé
irányítják. A felső fokon fel kell tüntetni a nö
vendékek előtt az erkölcsi követelések eredetét,
összefüggését és be kell láttatni velük az egyén
kívánságainak alárendelt voltát az összesség ja
vával szemben. Végül mindehhez egy művelődés
történeti oktatást és állampolgár-tant kell csa
tolni. Ez az oktatás nem a bibliára támasz
kodik (a biblia a mai élettől távol áll), hanem
a tapasztalatot hívja segítségül: minden ember
ismerje meg az örömet a jótett után, a meg
könnyebbülést a hiba helyrehozatala, a letörlött
könny, a sikeres segítség után, a boldogságot,
melyet az eredményes munka ad. Minden gyer
meket rá kell vezetni a tapasztalatokra s ezek
lesznek azután védelmezői és irányítói a szen
vedélyek támadásai közt. Ezek után a mélyen
igaz szavak után Hoeft a tanár működését vá
zolja, de ebből világosan látszik, hogy ha maga
a tökéletes belátás, a legiskolázottabb bölcs
lenne is a tanár, ez az oktatás — nem lévén polsitiv anyaga — mérhetetlen feladatot róna rá
(Hoeft I. 163.). Pénzig anyagot is ad a morál
oktatás számára: összeállítja, hogy mit kellene
a gyermekeknek megismerniök a bibliából, a
Buddha-vallás tanaiból, Konfuciusból, a görög
bölcselőkből stb. Szabályt, kötelességet ne ta
nuljanak be, hanem önálló tapasztalatokat gyűjt
senek, hiszen absolut morál nincs is, azt minden
nap fel kell fedezni, a jó és rossz eldöntése
minden egyes esetben az ítélettől függ (I. 165.).
Ez a kérdés igen sok vitára adhat alkalmat,
észrevehető, hogy a legnagyobb bölcseleti ne
hézségek határához érkezünk. A vallás szerint
az ember alapjában minden rosszra hajlandó,
a vallás tanítja meg őt a jóra a biblia sza
bályaival, — az újabb tudósok egy helyes ösz
tönt tételeznek fel minden normális gyermek
lelkében, melyet nekünk csak ki kell fejtenünk
(Stauton Coit I. 176.). A jó és rossz absolut
mértéke, az igazság relativ volta, vagy függet
lensége, az emberi erkölcs alapjának velünkszületett, átöröklött vagy belénk nevelt volta, a
determinismus, a szabad akarat kérdése — olyan
problémák, melyeket sem moralpaedagogiai sem
philosophiai congressusok el nem dönthetnek
egyhamar.
Ennyiben foglalhatom össze a két szélső
séges irány legszembetűnőbb tanításait. Sze
rintem e két állásfoglalásnak hibája az, hogy
az egyik tisztán csak a hitre, tehát érzelmi dol
gokra épít, csupán az emberi szív minden jó
és szép, minden titokzatos és ismeretlen felé
vonzódó érzelmét használja fel a „honnan jövünk
és hová megyünk“ és a „miért élünk“ meg
oldásában ; az észt, a felvilágosodott kutatás és
bölcselet eredményeit teljesen ki akarja küszö
bölni. A másik irány pedig csupán az értelemre
épít, bonczol, bizonyít, küzd — s abba a hibába
esik, hogy nem figyel a műveletlenebb, philosophiailag iskolázatlan tömegre, sem pedig a

gyermekek lelki világára. Előttem rokonszen
vesebb a középső irány, mely egyeztetni akarja
az ész és szív jogait. A liberálisok a legjobb
nevelők, mert ők a naiv lelket megértve és is
merve a tudományos eredményeket, úgy akarják
vezetni az ifjúságot, hogy szívében a nemes
érzelmek és a hit legyenek alapjai annak, a
mit később értelme belát. Ki tudná symbolumok és allegóriák nélkül megértetni a
6 — 14 éves gyermekkel, hogy Isten a neve
annak a felfoghatatlan és csodás hatalom
nak, mely mindent létrehoz és fenntart, a
mely nem ellenségünk, hanem atyánk és védőnk,
hiszen ő állít minket arra a helyre, a melyen
ránk éppen szükség van s ez a hatalom éltet
bennünket addig, míg munkánkat az egész mindenség nagy czélja érdekében végre nem haj
tottuk. Igaz, hogy a vallás természetfölötti okok
kal vezeti jóra a fejletlen és naiv emberi lelket
s a rossztól a félelem érzésével riasztja el, de
vájjon lehet-e magyarázni a gyermeknek vagy
a jelenkorban a tömegnek, hogy pl. a hazug
ság vétek, mert ellenébe helyezkedik annak a
nagy rendszernek, melyben ok okozatot hoz
létre, s éppen azért olyan ok után, mely nem
létezik, okozat nem is következhet, hanem ki
derül a valódi mozgató erő, mely már meg
indította a maga következményét; a hazugság
pedig, maga is mint ok, egy csomó következ
ményt hoz létre, melyeknek valódi alapjuk nem
lévén, előbb-utóbb összeomlanak, de addig ret
tegés és szégyen tölti el a szívet. Ne hazudj
— mondjuk a gyermeknek — mert Isten látja
az igazat és napfényre is hozza, fáj neki a te
hazugságod és int téged lelkiismereted szavá
val gyötörve. A liberálisok tudják, hogy a biblia
ismerete és tanításai, főleg pedig Jézus fénylő
példája nélkül nem lehet igazán lelkiismeretessé,
önzetlenné, megbocsátóvá és önfeláldozóvá ne
velni az emberi lelket. Ne hitczikkelyek elfogad
tatása legyen a czél,, hiszen a felnőttek előtt is
rejtélyek a dogmák, hanem azoknak a tanítá
soknak a szívbe csepegtetése, melyeknél jobbat
bajosan írnának a morale la'íque hívei. A val
lásoktatás eltávolításának ellentmond az is, hogy
a vallás az emberi szellemnek egyik olyan ha
talmas alkotása, melyet mindenkinek tisztelnie
kell, az ifjúságot sem szabad visszatartani attól,
hogy elődeinek és még élő embertársainak
vallásos nézeteit megismerje. Fontos az is,
hogy az emberi lélekeszményképeit(akára mythosban, akár a bibliában, a legendában vagy a
protestáns történelemben legyenek is feltalál
hatok) a gyermek elé állítsuk, hogy lelke bele
kapcsolódjék abba a nagy folyamatba, mely az
ember emelkedésén munkált és munkál ma is.
Ha tehát megtartjuk a vallást, vigyázzunk, hogy
azt az épületet, melyet a biblia és Jézus örök
igaz szavaival felépítettünk, csakugyan romba
ne döntse a természettudományok haladásával
és a folyton növekvő kutatással egyre élesedő
kritikai szellem. Ne zárkózzunk el tehát az újí
tástól és javítástól; ne tartsuk már előre rossz
nak a felsőbb fokon az erkölcstanítást, a hol
16—20 éves emberek előtt felekezetieskedés
nélkül feltárhatjuk a symbolumok értelmét, a hol
megmagyarázhatjuk nekik az emberiséggel
5*
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szemben való kötelességeket, a sociális felada
tokat, megvilágosithatjuk előttük, hogy a haza
mit kíván, megértethetjük velük, hogy jónak és
becsületesnek lenni a magunk anyagi és lelki
jóléte érdekében is a leghasznosabb. Ha az a
vád, hogy a vallásoktatással kapcsolatos erkölcs
tan rendkívül elvont, a gyermek előtt olybá
tűnik, mintha nem volna semmi realitása, segít
sünk a dolgon és kapcsoljuk azt a jelen élet
hez és adjunk, ha lehet, felekezetiség nélküli
erkölcstant. Hiszen, mint Bruno Mayer (Berlin)
mondja, a vallásnak senkisem lehet ellensége,
még a felekezeteknek sem, de igenis azoknak
a vallási testületeknek, melyek politikai be
folyást akarnak maguknak biztosítani és hiva
talos hatalmak akarnak lenni az államban.
Mindazt az erkölcsi jót, mely a vallásokban
van, fel kell használnunk s ennek alapján előre
lépnünk az eredmény érdekében. Hollandia,
Olaszország, Svájcz és Amerika már kiküszö
bölték az iskolából a kathekizmust, sőt a hit
tanórákat is törölték a tanítástervből, Anglia
mostanában készül hasonló lépésre, Francziaország pedig már régen a vallásnélküli erkölcs
oktatást vitte keresztül. Japánban sohasem volt
vallástan, mégis erkölcsi példa gyanánt emle
getik, de ez az ország berendezésében, fejlő
désében, világnézetében oly távol áll tőlünk.
Francziaország pedig itthon Európában sok do
logban, de nem mindenben mutat példaadó
eredményt újításai nyomán, ha tehát a teendő
kön gondolkozunk, kimondhatjuk azt, hogy
olyan intézményt, mely külföldön gyönge ha
tásúnak mutatkozott, nem fogadunk be, hanem
a magunk körülményeihez képest önállóan ja
vítunk viszonyainkon.
Ennyiben foglalhatom össze az erkölcsnevelés
alapjára vonatkozó nézeteket, s a congressuson
elhangzott véleményekhez azt fűzhetem még,
hogy míg a felnőttek példája nem nemesbül,
míg a szülők át nem lesznek hatva a javulás
vágyától s míg nekik is nem lesz némi neveléstani belátásuk, addig, bármilyen erőfeszítést
tegyen is az iskola, az eredmény jelentős nem
lehet.
(Beszterczebánya )
Dr. Bitzó Sa/olta.

élet százféle nyomorúsága bénítja meg szelleme
röptét, s a mikor végre fölemelkedik és nyugodtabb viszonyok közt mohó lélekkel vágy
alkotni, családjuk átka, az örökölt tüdővész
viszi őt is korai sírba. „Nemzete koszorújának,
— a mint Szigligeti mondá — csak a színét
látta, illatát már nem élvezhette. Későn jött,
a koporsóra jókor.“
Az alábbi leveleket, valamennyit, rokonaihoz
intézte Tóth Ede. Az elsőt Fejes László nevű
sógorához, a ki nejével, költőnk Teréz nénjével
együtt leghűbb barátja, őszinte és melegkeblü
támogatója volt mindvégig. Ök védelmezték
szembenazapa haragjával, amikor világgá indult,
ők tartották benne a lelket, mint csavargó szí
nészben, a mikor úgyszólván kicsapottként baran
gol társulattól társulathoz s mondhatni ők fogták
le a szemét végül: „a dicsőség párnáin haldokló
nak ..." Az a lesújtó hír pedig, a melylyel hozzájuk
írt levelét kezdi, mint sejtjük, egy kellemetlen végű
családi osztozkodásra vonatkozik, a melyet szél
ütött atyjuk kívánságára 1873 őszén ejtettek
meg Putnokon. Az ügynek ránk nézve egyetlen
fontos mozzanata az, hogy mintegy 6—7 évi
távoliét után akkor időzik otthon huzamosabb
ideig Tóth Ede. S e gömöri szép napok, vidám
baráti összejövetelek és szőllei kirándulások kö
zepeit fogan meg agyában a „Falurossza“ alapgondolata, a melynek drámai magját, szereplői
nek főbb modelljeit, sőt a darab első kidolgo
zását is, bár más alakban, más czímek alatt,
valóban hazulról viszi magával.
Másik két levele öcscsének, a szintén korán
elhunyt Bertalan, szentpéter-kápolnai ref. taní
tónak szól, akivel inkább sorsa jobbrafordultakor, Pestről kezd sűrűbben levelezni. írói
terveiről, családi és magánviszonyairól híven
értesíti s nem egyszer apró cseprő disznótoros
ajándékkal kedveskednek egymásnak. Itt közölt
sorai azonban már az utolsók közül valók
lehetnek, mert a mint bennük is jelzi: teher
neki mindennemű izgalom, akár jó, akár rossz hír
legyen az, annál inkább a levélírás. Pár napra
rá 1876 január elején csakugyan ágynak esik,
február végén már eltemették. Levelei, időrendi
egymásutánban így következnek:
Bpest. Augusztus 19-én 1874.

Tóth Ede leveleiből.
Az Uránia múlt évi folyamában (4-ik szám)
nehány Tóth Ede-féle levelet tettem közzé,
melyek a költő színészi pályájának első felére
nyújtottak becses adalékot: jelezve az időt,
melyben a pataki kollégiumot végképp oda
hagyta, s a helyet, a hol először lépett a „világot
jelentő deszkákra“. Módunkban van e leveleket
most ismét hárommal megpótolni, s mind a
három színészi pályájának második felére vo
natkozik. Az első arra az időre, a midőn a
költő közvetlen a „Falurossza“ diadala előtt a
legnagyobb nélkülözésekkel küzködve, mármár a kétségbeesés martaléka lesz; míg a másik
kettő inkább családi viszonyaira s részben
utolsó napjaira vet több oldalról élénk világot.
Hiszen az ő rövidre szabottéletútjának tragikuma
épp abban rejlik, hogy amíg physikai ereje bírta, az

Kedves Laczim!
Az a lesújtó levél, melyben szétmorzsol
tad utolsó reményünket is, azt kéri egy he
lyen, hogy tudassam gyakran veletek hollé
tünket, — no tehát pajtás, hogy az épületnek
teteje is legyen, elmondom 5 nap történetét,
—- röviden, mert azt a perczről-perczre szapo
rodó és támadó bajt ívekre kellene fektetni
— ha meggyőzném! — Pénteken kaptam le
veled, ugyanakkor beállít hozzánk egy színész,
a kit külömben jól ismerünk, s felszólít,
hogy Tatába (a hol most nagy had-gyakorlat lesz 25-én, a király jelenlétében, 50 ezer
nyi katonával) menjünk ki vele, ő és egy
Kiss nevű társigazgatók, most akarják kezdeni
az igazgatást, s összehazudik annyi kecseg
tető dolgot, hogy még örülni kezdtünk a
támadó szerencse felett, össze is verbuválod-
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tunk 12 en itt Pesten még az nap, és- men
tünk Tatára, úgy hogy Vasárnap játszunk, —
persze Pesten maradt zálogban mindenünk,
a házból is csak azt vihettük ki, a mi éppen
a játékhoz kellett. (Megjegyzendő, az a gaz
ember azzal biztatott, hogy már ott bérlet is
van, csak társulatot lássanak, rögtön adnak
120 forintot, a mit köztünk előlegben ki
oszt.)
Megérkeztünk Szombaton reggel, egy egész
éji utazás után — hajón és kocsin — s mit
találunk? Semmit! Se színpad, se bérlet, se
hitel, se egy krajczár pénz, se direktornak,
se tagnak, de senkinek!! Ott vagyunk estig
étien szomjan, istenre bízva sorsunkat és
még csak nem is vendéglőben, mert szobák
nem voltak, hanem egy szürszabó mesternél,
a kinek a kertjében szoktak arénát építeni
és játszani — Végre kisül, hogy a díszlet
és könyvtár a legközelebbi állomáson van 5
forint utánvétellel és nincs a ki kiváltsa!!!
Sok leírhatatlan istentelenkedés után végre
akadt egy becsületes zsidó, a ki adott pénzt,
s utánna lehetett menni, — el is ment az
egyik direktor, — a ki bennünket kicsalt, a
pakk után.
Mi pedig reménykedtünk, hogy no már
jól van, azaz lesz minden! Egyszer úgy
délfelé jön egy üres kocsi és hoz egy leve
let, a melyben írja a tárnok, hogy a pakkot
nem adják ki csak annak, a kinek a nevére
van feladva, az pedig nem más, mint az ő
élettársa, egy özvegy asszony, a kinek az első
férje direktor volt, s rosszabb asszonysze
mélyt nem hord a föld h áta! — Ezt a híres
asszonyt pedig, — a kinél mi úgyse pályáz
tunk volna — nem tudta senki, hogy merre
van, a méltó párja hát visszament Pestre,
keresni, minket ott hagyott, írván, hogy ő
már úgy se segíthet, tehát tegyünk a mit
jónak látunk!!! No, tudjátok, ez aztán fo
galmat haladó dolog . . . s közzülünk senki
egy krajczár birtokában nem volt, magának
annak az egyik direktornak még annyija se
volt, hogy egy 2 krajczáros levelezőlapot ve
gyen —
Csak el tudnánk menni valahová, mi is
azt szeretnénk, de hová ? Itt is nyíltan ki
mondták, hogy a szobából nem engednek
kivinni semmit (zálogul), míg a 2 hónapi
szállást ki nem fizetjük. Érted mi ez?? . . .
Ha más emberen történik ennyi minden,
szentül állítom, régen öngyilkos! Különben
én is meg vagyok gyilkolva s még tán korán
dicsekedtem, mert még hátra van a java . . .
Mari már csak sírni és jajgatni tud, azaz
sóhajtozni; ha tudok ebédre valót teremteni
valahogy valahonnan: esznek Jenő úrfival,
ha nincs, jóllaknak könnyeikkel . . . Engem
pedig megtraktálnak a maradékkal.
És ha legalább biztatna valami, ha mint
egyébkor, keresve kerestek bennünket, —
most? . . . én keresek mindenkit és nincs se
hol semmi remény!
Röviden írtam, mert minden perez nehéz
most életünkben, de azt hiszem, ez is elég
kiáltó! — Ne kívánj még ilyen levelet tőlem

olvasni, mert abban aztán kegyetlen leszek,
s irgalomra indítalak, ha kő lenne is szí
ved !“1
Budapest, november 28. 1875.
Kedves öcsém !
Megkaptuk a küldeményt teljes épségben,
és én azóta azon töprenkedem, hogy váljon
nem ürítetted e ki éléstáradat — annyi min
dent halmozva össze —, még pálinkát is
egy egész butykossal, a mit ha a fináncz
orra megszagol, accis alá kerül, és mint
csempészet, nagy büntetést von maga után!
No, de a fináncz úr nem volt goromba ter
mészetű, felbontotta a ládát, két szem durgót
kóstolónak kivett, és — passirt — a pálinka
megmenekült!
Itthon pedig volt nagy kipakkolás, — s
most már, miután el is pakkoltatott, Mari
köszönetét küldi, különösen a lúdzsírért, mert
bár ludat immár öltünk a zsír kedvéért, de a
húsa többnyire kárba vész, s így nagyon
drága a zsírja.
írod, hogy majd disznóságot is küldesz,
nem akczeptálok semmit, csak egy kis vékony,
kenyérhez való szalonnát, azt is csak úgy,
ha magadat nem rövidíted vele, — van itt
disznóság annyi, hogy no, csak azt lehetne
elemészteni.
Említed, hogy „tán magad hozod fel“, —
óhajtom, hogy magadat hozasd fel egy pár
napra, — (az útiköltségedre tíz forintot meg
szavazok).
Egyéb hírrel különben nem szolgálhatok,
minthogy a „Toloncz“ czímü népszínművem
nek újra száz arany a kolonczcza; de én
azért csak köhögöm, köhögöm nagyon, a mit
nagyon szívesen elengednék magamról, száz
aranyért.
Lacziéktól régen nem kaptam levelet, —
igaz, hogy én sem írtam, most is azt hiszem,
hogy már eleget írtam — egyszerre ebéd
után, amikor én olyan vagyok, mint egy tespedő krokodil, várva az emésztés kínos el
múlását.
Azért tehát áldjon meg az Isten, ölel
szerető bátyád
£ tje
Nb. Leveledet elvárom, a melyben megírod,
hogy jöhetsz-e? Mikor s szóval megírod
szándékodat. — Tiszteletes Úrékat üdvözöl
jü k !!
Budapest, január 3. 1876.
Kedves öcsém !
Régen volt az, a mikor te írtál nekem,
és kértél valami nadrágra valót, hát tudod
én már vagy hat, de tán több hete is van,
hogy kuruczúl előfogott a régi baj, olyan
forró lázaim voltak, hogy én nem aludtam
tovább egy hónapnál semmit, és reggel egy
félórai szendergés úgy megizzasztott, hogy
naponta szárítani kellett az ágyamat. — Ilyen
körülmények közt nem járhattam nadrág után,
1 A levél itt megszakad, de azt hiszszük, hogy csak a
formális búcsúzkodás maradt el belőle.
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de többet mondok, levélírásra se voltam ké
pes. — Nos hát, el újra a doktorokhoz, el a
leghíresebbekhez, összejártuk őket, hát ad
tak porokat, szokás szerint, és megtiltották a
dohányzást, és miután a gégecső is meg van
erőltetve, nem szabad sokat beszélni és han
gosan. Egyébiránt ehetem, ha étvágyam van,
mindent, az ecetet kivéve, s ihatom jó sört
de többnyire a szobában kell ülni.
E közben egy fontos akciót teszünk: f. hó
7-én szép csendben megesküszünk Marival.
Olyan gyorsan történik ez a dolog, hogy
szinte bámuljuk, — nem kell itt járni-kelni
pontiustól pilátusig, bejelentette Mari is, én
is, hogy össze akarunk kelni, — 8 irtot kifi
zettem dispensatioért, két tanú kellett s azt
mondták, tessék kitűzni, mikor jönnek?1
Azért kedves Berti öcsém, ha az alkalom,
vagy idő engedi, szívesen látunk ezen alka
lommal is, valamint bármikor. — A megsza
vazott 10 frtot megkapod; de csak itt adom
át, Pesten. — És most boldog új évet kí
vánva, nemcsak neked, hanem a tiszteletes
úréknak is, maradok szerető bátyád
Ede.
Közli: Pap Károly.

Színházi levél.
1913 január.
Irodalmi szempontból két jelentősebb színházi
eseményről kell megemlékeznem.
A Nemzeti Színház előadta Leconte de Lisle
„antikénak nevezett tragédiáját: Azerinnysek-et,
— a Magyar Színházban pedig színre került
gróf Bánffy Miklósnak — ki írói néven Kisbán
Miklósnak nevezi magát
A nagyúr czímű
történeti drámája.
Leconte de Lisle, XIX. századbeli jeles
franczia költő — a ki a keletafrikai partok
melletti szigetek egyikének forró ege alatt
született, — a parnassusi-mk nevezett költői
kör vezére volt s rajongott Hellasért. Darabja,
melyről most szólunk, voltaképpen Aischylos
Oresteia czímű trilógiájának két szakaszba szorí
tott áldolgozása — igen szép versekben, melyek
sok helyt a költő szülőföldjének perzselő mele
gét sugározzák, de a nagy görög tragikus
megrázó erejének, fenségének híjával. E jól
gördülő versek éppen olyan alkalmasak a
szavalásra, mint például a Rostand éi, s Ivánfi
Jenő — Nemzeti Színházunk e költői szel
lemű, lelkes tagja — igen hangzatosán fordí
totta őket magyarra.
Az Oresteia maga három részből á ll; az első :
Agamemnon — mely az „emberek királyáénak,
a Trója alól visszatért vezérnek - hitszegő fele
sége, Klytaimnestra által történt meggyilkoltatá1 Felesége Benedek Mária Veronika volt, — ifjú
korában kedvelt népszínmű-énekesnő, kivel T. E. a 70-es
évek legelején, valamelyik alföldi városban ismerkedett
meg. Gyermekük nem volt. Az első levélben emlegetett
„Jenő úrfi“ a családi hagyomány szerint csak fogadott
gyermek, a kit Lászy társulatánál, győri időzésükkor
vettek magukhoz.

sát tárgyalja. A második: A síri áldozat, mely
ben a meggyilkoltnak fia, Orestes, anyja és
annak új férje megölésével bosszulja meg apja
halálát; a harmadikban pedig — az Eumenidákban — a bosszú torzképű istennői (más néven
erinnysek), a kik különösen a természeti köte
lességeiket megtagadó bűnösöket, a vérrokonaik
gyilkosait üldöző, gyötrő szörnyek — kínozzák
az anyagyilkos Orestest, a kit azonban a tizen
két bíróból álló törvényszék felment — s így
a rémes tragédia kiengesztelő accorddal, vidám
tánczczal, újjongó dallal végződik.
Leconte de Lisle, bár az Erinnysekről nevezi
el darabját, az Oresteia harmadik részét elhagyja,
s két részre osztja a tragédiát. Az elsőnek czíme
Klytaimnestra, a másodiké Orestes. Az erinny
sek a darab legelején — mintegy hangulatkeltő
symbolum gyanánt — keresztül libbennek a
színen, s a darab végén — mint néma szemé
lyek — megrohanják az anyját megölt fiút, közbe
fogják, üldözik, gyötrik, míg az kimerültén össze
nem esik. Itt végződik a Leconte de Lisle da
rabja — tehát nevezetesen más felfogást tükröztetve vissza, mint az Aischylosé, melynek
kiengesztelő vége helyett itt zord pessimismus
árnyát borítja a szerző a szereplőkre s így a
hallgatók megrendült lelkére is.
A Leconte de Lisle darabja rövid, alig két
óra hosszat tart. de helylyel közzel mégis
hosszadalmasnak tűnik fel, ott, a hol a drá
mai cselekvényt zengő beszéd, rhetorikai dísz,
költői tirádák igyekeznek — sikertelenül —
pótolni. Pedig ha igazi drámai költő lett volna
a szépnyelvü franczia, egy kis modernizálással
épp olyan drámai hatásúvá tudta volna tenni
darabját nekünk, mint a milyen mélységes ha
tású lehetett az Aischylos, szövevényes cselek
vényt ugyan szintén nélkülöző, de erkölcsi tar
talmával a lélek mélyére nyúló, megrázó tragé
diája a Kr. sz. előtti 5. századbeli görög
közönségre.
Nem kifogásolhatjuk e franczia darab előadatását, de minden esetre szebb és hatalma
sabb feladatra vállalkozott volna a Nemzeti
Színház, ha végre — mint a hogy már régeb
ben Ígérgetik — magát az Oresteiát, Aischylos
remekét adatta volna elő. E két darab olyan
forma viszonyban van egymással, mint a csi
nált virág az igazival, mint a másolat az ere
deti festménynyel. Nem is igen tudjuk meg
magyarázni, miért nyújtja nekünk a színház a
csinált virágot, miért igyekszik a kissé halvány
és egyben csonka másolattal — mely még hozzá '
igen nagy, felfogásbeli különbséget is mutat —
kedveskedni, mikor az Oresteiát — kellő rövidí
tésekkel, megfelelő rendezéssel —- igen hatásos
előadásban lehetne bemutatni. A Nemzeti Színház
jelenlegi igazgatója — nem lévén irodalmi em
ber, persze nem vállalkozhatik olyan feladatra,
mint egy nagy^ görög tragédia színre alkalma
zása ; de szerencsére ott van Ivánfi Jenő, a ki
viszont igen alkalmas lenne erre: tehetsége is,
tanultsága is, bizonyára becsvágya is megvan
hozzá.
Az Erinnysek rendezése általában jól, néhol
kitünően sikerült. Például az utolsó jelenet, a
hol a lelket gyötrő bosszú megszemélyesítői, az
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erinnysek, megrohanják, közrefogják, űzik, üldö
zik, kínozzák, marczangolják Orestest
remekül
volt rendezve. Hatott is mélyen. De viszont van
néhány dolog, a miben nem érthetünk egyet a
jeles rendezővel. Nem jó például a díszlet. Az
argosi királyi palotának nem lenne szabad a
suffiták egébe nyúlnia, ormával szinte a felhők
közt elvesznie s így — a darab czélzatával, tar
talmával merőben ellentétesen — a mérhetetlen
földi nagyságot jelképeznie. Azután a világítási
eljárás nagyon is mesterkélt voit; a sötét szín
pádon az Agamemnon sírjára olyan fénycsóva
esett, a mely se holdfényhez, se napsugárhoz nem
hasonlított; egymással beszélő személyek egyikét
így, másikát másképpen világították meg; az
oszlopok egyszer lehetetlenül lila színben fény
lettek stb.
Az előadás általában véve jó volt. Jászai Mari
— megjelenésben, hangban, dictióban — hatal
mas, félelmetes, gonosz, ijesztő .Klytaimnestra,
stylusos pathosszal; de mikor kilépve a palotá
ból, jelenti Agamemnon halálát, nem lenne sza
bad csípőre tett kezekkel jelennie meg. Márkus
Emilia adja Kassandrát. a trójai királynak,
Priamosnak leányát, a ki Homeros szerint szép,
mint Aphrodite s a kit — szerelme fejében —
Apollo jóslási tehetséggel ruházott fel s Ígérete
meg nem tartása miatt azzal büntetett, hogy
jós-szavának senki se higyjen. Kassandrát rabul
hozza magával Trója alól Agamemnon, mint „a
sok kincs közül kiválasztott virág“-ot. Márkus
Emilia valóban aphroditei alak volt, ragyogó
szépségű, s egyetlen jelenetében, látnoki lelke
rémítő megnyilatkozásában, igazán tragikai ma
gaslatra emelkedett.
Elektrát, Agamemnon és Klytaimnestra leá
nyát — kinek emésztő keservét Sophokles oly
remekül írta meg s e keservét Jászai Mari egy
kor oly felejthetetlenül megrázóan tolmácsolta
a nemzeti színpadon — most, a Leconte de
Lisle darabjában, Váradi Aranka adta. A szerző
is mostohán bánt e szereppel, színtelenné, siránkozóvá tette, Váradi Aranka pedig éppenséggel
elejtette. E művésznő ugyan ma a legkiválób
bak egyike a Nemzeti Színházban, de ezúttal
sehogy sem tudott stylusos lenni. Úgy látszik
nemcsak megjelenése és hangja, de művészi
egyénisége sem való efféle szerepekre.
Bakó az „országló Agamemnon“ kurta szere
pének — méltóságos fellépésével — kellő díszt
és súlyt tudott adni. Beregi, mint Orestes, általá
ban igen szépen szavalt, csak régi rossz szoká
sát, a helyenként affectáltan fojtott hangon való
declamálást, nem tudja elhagyni. Azután van
még valami külsőség, a mi igen zavarja szépen
zengő s mennydörgő szavalatának méltó hatá
sát: modoros szájajárása, alsó állkapcsának
néha néha ijesztő ránczigálása, szinte ide oda
dobálása. Az argosi vének szószólóit: Talthybios-1 és Eurybates t — mely neveken az Iliasban Agamemnon hírnökei szerepelnek —Mihályfi
és Barlos adták, rendkívül értelmes, szép hangú
szavalatukkal kitünően illeszkedve beleaz ó görög
világ stylusába. — Rajnai egy őr pár szavas
szerepét kapta: a szerep apró és jelentéktelen
volta —- úgy látszik — nem elégítette ki e
kétségkívül nagyobbra hivatott fiatal művészt,

hogy tehát feltűnjön vele, olyan maszkot öltött,
mintha az Agamemnon érkezését jelentő egy
szerű — s legfeljebb meglepett és örvendező
őr — őrült lenne, s őrültként ordított is, külön
ben sem nagyon érczes hangjának erején jóval
felül. Csodálatos, hogy a rendező le nem intette
ezt a merőben felesleges — sőt nevetséges —
Bánffy Miklós kiváló költő-lélek, hatalmas,
gondolkodó fő, széleskörű történelmi tanulmá
nyokkal ; elsőrendű tulajdonságok ahhoz, hogy
jó történeti drámát írjon valaki.
Elgondolva, lélekben megfogalmazva kitünően
van A nagyút, a Magyar Színház deczembervégi újdonsága. A testben-lélekben nagy és ha
talmas Attila alakja igazán életrevalóan fogamzott meg a költő ihletett lelkében, mint az erő
teljes turáni faj királyi képviselője, vezére annak
a nem álmodozó, hanem mindig czéljára törő
keleti lovas népnek, mit a szerző — igen talá
lóan — „hímlelkű“ fajnak nevez, szemben a
képzelődő, szavakkal és dolgokkal csak játszó
indogermán népekkel. Ez az óriás alak megkapóan van beállítva a népvándorlás irtózatos
forgatagába, mely fajokat, népeket vitt, sodort,
űzött, pusztított — de ő egymaga, a maga sere
gével, nemcsak megállani, de vezetni, irányítani
is tudott, szétverte az előtte zajló rettenetes
hullámokat, utat tört magának köztük — hogy
aztán az ő elmúltával ismét összecsapjanak a
hullámok, újra bőszen kavarogjanak az örvé
nyek, elnyelve uralkodókat és népeket egy
aránt . . .
Ez a nem közönséges költői és történeti ér
zékkel elgondolt alak a dráma tengelye. Bár
szerepe a színen kicsi, mégis körülte forog min
den. Rettenetes hatalmát féli, erejét csodálja
is mindenki. Szinte varázserővel bűvöli el s
vonzza maga körébe az embereket, még Mikolt,
gót királykisasszonyt is, a ki halálosan gyű
löli benne családja, faja megrontóját, pusztítóját.
De ez a halálos gyűlölet nem a közönséges
fajtából való. Szinte csak maga a királykisaszszony hiszi és tartja gyűlöletnek, a szerző gyö
nyörűen érezteti, hogy voltaképpen az Attila
varázslatos ereje vonzza a szép Mikoltot s ez
titokban, öntudatlanul, halálos szerelemmel visel
tetik a férfiak legkülönbike iránt, kinek nézése
megbabonázza a leány vergődő lelkét, mely nem
tud nyugodni addig, míg mérgezett tűjének egy
karczolásával halálra nem sebzi a maga erős
hímjét - kinek aztán zokogva borul tetemére ...
E két főalak nagyszerűen van elgondolva; a
rajzban, mit a szerző elénk tár, már csak az
Attiláé mondható tökéletesnek, míg a Mikolté
ott már kissé szétfolyó, néha bizonytalan is.
Pompásan és részletesen van megrajzolva a
bizanczi császár követének, a fényes külső mázzal
ékeskedő, de lelke mélyéig romlott, furfangos,
cselszövő, hitetlen Euthymos archimanditának
érdekes alakja, s az eszelős öreg hún garabonczás, az udvari törpe, a Mikoltot kísérő,
reá vigyázó, érte imádkozó, de végre is kerítő
nőnek mutatkozó Eiréné, a vörös alánok durva
lelkű khánja — mind a szerző jellemfestő
tehetségéről tanúskodó alakok; Berik, főszállás-
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úrnak, az Attila szolgálatában lévő pogány gót
herczegnek alakja már csak elgondolva van jól,
a kivitelben lankadtság látszik.
A dráma cselekvénye — mit a jellemek fejlő
désének kellene mozgatni s előre vinni — szin
tén némi erőtlenséget, mesterkéltséget mutat.
Az Attila elleni összeesküvés — mit a Mikoltba
szerelmes főszállás-úr és a bizánczi követ sző
nek — bágyadt, élettelen actio. S gyengíti a
darab színpadi hatását a sok aprólékosság, a
nagy buzgalommal belegyömöszölt ethnographiai
vonás, történeti, régiségtani adat, melyek a költő
lelkében élt kor milieu-rajzát nagyon is mozaikszerűvé teszik. A sok történeti tanulmány szinte
teherként nehezedett a szerzőre, földre húzta
költői képzeletének szárnyát. Az ilyen ősi kor
ban játszó daraboknál a költői intuitio gyakran
sikeresebben helyettesíti a mindenünnen össze
szedett
nagy részben úgy sem megbízható —
adatokat.
A fogyatékos előadás nem igen tudta fokozni
a hatást. Igaz, hogy e darab rendkívüli feladatot
ró játszókra, rendezőre egyaránt. Mindjárt Attila
megszemélyesítése roppant nehéz, kényes dolog.
A „Rettentő Nagyúr'1 csak a harmadik folvonás
legvégén jelenik meg, de a három felvonás
(melyek közül különben kettő a darab kinyo
matott szövegében „előjáték“-nak van nevezve)
az ő jövetelét készíti elő, hangulatot igyekszik
kelteni, izgatottat, csodálattal és félelemmel tel
jeset. Persze a közönség ezek után valami igen
nagyot, szinte emberfeletti alakot vár. S mi tör
ténik? Szépen feldíszített fekete lovon megjele
nik
komikus bő bugyogóban, furcsa fövegben és
horribile dictu — ragasztott farsangi
orral: egy üstfoldozó czigány, a régi módi nép
színművek recipéje szerint. A komikusán ható
ruházatot nem lehet megvédeni tudományos
alapon. Ha Attilának a régmúlt idők áthatlan
homályába vesző alakját akarja valaki megérzékíteni, fő törekvése az kell hogy legyen, hogy meg
közelítse azt a képet, mely a közönség lelkében
nagy vonásokban él, mert a köztudat elleni vét
ségeket színpadon nehezen bocsátja meg a
publikum. De viszont ha erre való tekintettel
ragasztotta a „sasorr“-ot a színész, az megint
érthetetlen és megbocsáthatatlan tévedés, mert
orrot ragasztani színpadon csak komikai színezetű
szerepet játszónak szabad. Ebből a dilemmából
tehát csak úgy lehet kilábolni, ha olyan színész
szel játszatjuk Attilát, a kinek arcza, alakja,
hangja nagyjából megfelel annak a képzetnek,
a mit az alakhoz általában fűzünk. Az Attilát
játszó Kürtinek — a ki különben igen értel
mesen beszélő színész s Attila fölényes nyu
godtságát elég jól éreztette — alakja se elég
jelentékeny, hangja is nagyon vékony a meg
felelő illusio keltéséhez.
A rabul ejtett Mikolt herczegnő sem nyert
mindenben megfelelő tolmácsot a különben igen
tehetséges, de talán inkább modern alakok meg
személyesítésére hivatott Cs. Aczél Ilonában.
Igaz, hogy itt — mint említettük —- a szerző
is hibás. — Mikoltot — a szerző elgondolása
szerint — egy hatalmas érzés tartja fogva, a
„szerelmes gyűlölet“, nem lett volna szabad
tehát ezt az alakot sem az írónak, sem a szí

nésznőnek olyan aprólékos részletrajzzal szinte
napjainkbeli hysterikává tenni. A főszállás-úr
Berik herczeg lobogó érzékisége is csak lelké
ben lángolt érdekesen a szerzőnek, már a szerep
hálátlan s Törzs Jenő jelentéktelen alakja, fakó
hangja egyáltalában nem tudott színt és súlyt
adni neki. A rettenetes alán khán sem lehetett
olyan operette-figura, mint a hogy azt a vörös
köcsögkalapos, pohos Vágó elénk állította S az
előadásban volt még több stylszerűtlenség is.
Legyen elég csak Vándorit említenünk, a ki a
népvándorlás-kori pásztorlegény alakjában nem
is a stylustalanságra, hanem valósággal a stylusellenességre nyújtott részben nevetséges, részben
bosszantó példát. Mintha csak a Farkas-beW
járdaíaposó huszárhadnagyot láttuk és hallottuk
volna, másfélezer évvel ezelőtti pásztorsubában
s szinte vártuk, hogy a pusztai rőzselángnál —
czigarettára gyújt.
Igen előnyösen tűnt azonban ki a játszó sze
mélyzetből Sebestyén Géza, a ki a bizánczi követ
szerepében kitünően tagolva és jellemzetesen
beszélt, valamint Réthey, ez az elsőrangú epizó
dista, a ki mint Garabonczás, maszkjával, játé
kával, beszédével tudott egy kis megfelelő han
gulatot kelteni. T. Halmi Margit — ez a jeles
művésznő
ezúttal sem egészen neki való sze
repet kapott, de azért jól játszotta az öreg
Eirénét.
Ezt a darabot a Nemzeti Színházban kellett
volna előadni, a hová való. Hogy nem ott került
színre, annak oka: indokolatlan szerénység. Mert
az, hogy Bánffy Miklós a Nemzeti Színháznak
kormánybiztosa, nézetünk szerint nem ok arra,
hogy ez a nagystylű darab onnét kiszoruljon.
A panamákat mi sem szeretjük, sőt utáljuk és
ostorozzuk — de lehetne-e ép észszel vissza
élést szimatolni, ha Bánffy ezt a müvét a Nem
zeti Színházban adatja elő, melynek egyik leg
első rangú feladata éppen a magyar történeti
drámák művelése. Nevetséges circulus vitiosus
lenne azt mondani a Nemzeti Színházzal vonat
kozásban, hogy Bánffy nem lehet intendáns,
mert drámaíró, vagy Bánffy drámáját nem lehet
ott előadni, mert intendáns. Megesett volna, ha
efféle problémákat annak idején Szigligetivel
szemben is feszegettek volna! A Nemzeti Színház
vezetésében igen is van sok restelleni való —
kár is, hogy a valóban művészi érzékű, költői
lelkű kormánybiztos úgyszólván minden tevé
kenységét az Operaháznak szenteli s a Nemzeti
vel — érezhetőleg — keveset törődik —, de
azt csakugyan nem kellett volna restellenie sem
a színháznak, sem a kormánybiztosnak, ha ez
a szép Attila dráma ott került volna színre, a
Magyar Színházénál mindenesetre jobb elő
adásban.
*

A Nemzeti Színház januári második bemutató
előadásáról —- sajnos — nincs sok mondani
valónk. Pásztor Árpád két darabja került színre
ez estén: az egyfelvonásos Szavitri — hindu
legenda — és egy kétfelvonásos vígjáték: A
lányom.
A Szavitri czimü darab nem egyéb, mint a
hinduk hatalmas eposának, a világhírű MahaBharátának legszebb epizódja, halvány átírás-
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ban, részben el is rontva, mert például az ere
detiben csak az asszony tud egy jóslatból arról,
hogy férje egy év múlva meg fog halni, míg
Pásztornál ezt a férj is tudja, s többek közt ez
a költőieden változtatás is a darab szépségének
rovására megy. De általában: e monda már
epikus műnek is túlságosan lyrai s hogy éppen
ezt választja Pásztor dráma-tárgyul
ez dráma
író érzékének erősen fogyatékos voltára vall.
Itt ott van a darabban egy-egy csinosabb tiráda,
néhány költői sor — de ezek hatását meg rette
netes magyartalanságok rontják.
A Lányom czímü vígjáték
mely a XIX.
század első felében játszik egy pozsonyi magyar
tanár házában — a legkezdetlegesebb techni
kájú darabok egyike. Drámai műben minden
actiónak nemcsak a valószínűség erejével kell
hatnia, hanem azt a benyomást kell keltenie,
hogy az adott viszonyok között nem is történ
hetett volna másképpen. Nos, a Lányom-ban a
cselekvények majd minden részlete indokolatlan,
homlokegyenest ellenkezik azzal, a mit a néző
ép érzéssel vár s a mellett olyan hosszadalmas,
érdekkeltés nélküli az egész história, hogy az
ember alig győzi végét várni. A darab előadá
sának egyetlen magyarázata bizonyára az, hogy
Blaha Lujza — ez a korral és divatos áramla
tokkal diadalmasan daczoló, varázslatos művészi
egyéniség kapott benne szerepet. De az ízlés
telen szerep távolról sem méltó a még mindig
végtelenül kedves művésznőhöz, a ki nélkül a
darab — igaz
valósággal végignézhetetlen
lenne, de így meg nagy bosszúságot kelt, hogy
éppen ő kapott ilyen gyenge szerepet! . ..
Bizony, Bánffy Miklós helyesebben tette volna,
ha a Lányom előadatását megakadályozza s
viszont a Nagyur-ai előadatja a Nemzeti Szín
házban.
,
Legifj. Szász Karoly.

Schopenhauer és a szép.
Egyiptom Sais nevű városában az istenségek
felszentelt csarnokában gyönyörű hímzésű fátyol
mögött egy kép volt. A fátyol felett — az
alexandriai monda szerint
a következő felírás
állt: „Én vagyok a jelen, a múlt, a jövő, a ki
az én arczomat látta, boldogtalan". E felírásban
a tudás mysteriuma van. A ki elérte — de ki
éri el? — elveszíti hitét az emberben, a nagy
ban, a hatalmasban. Schopenhauer fellebbentette ezt a saisi fátylat s előtte tátongott kicsiny
ségünk, semmiségünk. Meghőkölve állt meg egy
pillanatra, ajkára tolult a kérdés: Hát miért élek,
hiszen az élet csupa fájdalom. S a mint két
ségbeesetten tekintett a semmiségbe, a fájdalmas
életbe, lelke előtt megjelent a hímes, virágos
saisi fátyol, a titkos takaró : Fekete alapon arany
szálak
a pessimista lélek virágai. Valamink
tehát mégis v an : az élet színpompája, a szép.
És ebben kissé megnyugodott.
*
Munkáiban többször időz szeretettel Plafon
nak, a görög bölcsnek egy gyönyörű, szomorú
képénél: — Az emberek szorosan egymáshoz

lánczolva ülnek egy sötét barlangban. Mozdulni
sem tudnak. Mögöttük fénylő tűz ég, mely a
köztük és a tűz között levő valóság árnyait hal
ványan vetíti az előttük meredő falra. Ez árnyé
kokból ítélünk mi s mert az árnyékok színtele
nek, magunk festjük ki őket. Legyen bár életünk
még oly fájdalmas, legyen bár a szegény emberi
ség még oly nyomorult, egy csodálatos kincse
van : az, hogy tud képzelődni. Ez a gondolat
szép, aesthetikai s Schopenhauertől, a nagy pessimistától sem esett távol. Egész philosophiáját
jellemzi egy munkája, melynek czíme: Die Welt
als Wille und Vorstellung. A világ mint akarat
és képzet. Ebben s egyéb munkáiban a szépet
meghatóan olvasztja bele pessimista philosophiájába, mely szerint öntudatunk adva van ; ez igaz,
de érzékeink megbízhatatlanok, a miből világos,
hogy az öntudat semmi biztosra sem táinaszkodhatik. Az öntudatot közvetlenül kaptuk, azért
a világot csak ennek fényében szabad néznünk.
Ha pedig így nézzük, természetes, hogy azt a
mi megbízhatatlan érzékeink objective, a feltét
len igaz szempontjából meg nem világosíthatják.
Tehát a világ subjectiv: nem igaz, bár igazsá
gáról meglehetünk győződve. Ennélfogva minden
bennünk van : hogy mi vagyunk, azzal létezik
a világ. Mindent, a mit látunk, érzünk, csak a
mi öntudatunk vetíti ki. Absolut valóság nincs.
A világ kérdése, ha kívülről akarunk hozzájutni,
azaz ha érzékeinket kérdezzük titkairól, meg
fejthetetlen. Schopenhauer belülről kerül hozzá.
Azt m ondja: a testem egy része a világnak, de
egyszersmind egy képzete az öntudatnak. Mivel
pedig testem folytonos mozgásban, actióban
van, lényege az akarat. Ez az akarat a világ
tulajdonsága (újabban energiának mondanák),
de mert testem a világ egy része, az uralkodik
rajta. Végeredményben : öntudatom adja a kép
zeteket, a világ és a testem pedig az akaratot.
Hogy azonban a schopenhaueri akaratot felfog
hassuk, tudnunk kell, hogy azon az erőt s annak
változatait: az ösztönt és szenvedélyeket értjük.
Ez az akarat azzal lesz világgá, hogy objectiválja magát, vagy mondjuk: lassanként formát
ölt s így anyaggá lesz. A szervetlen világban
a vonzás, a taszítás, a nehézkedés, az ellenállás
az akarat munkája. Mikor már annyira objectiválódik, hogy szerves anyaggá lesz, megjelenik
benne az élet ideája, az összefűző kapocs az
akarat és az öntudat közt s ezzel egyszersmind
az öntudat egy kis halvány alakja Igazi öntudat
mégis csak az állatvilágban lép fel. Az intelligentia megnyilatkozása előtt képzetekről és kép
zetvilágról nem beszélhetünk, csupán : akaratról.
A mint azonban ez megjelenik, az akarattal fel
veszi a harczot. Ez az mtelligentia, vagy mint
előbb neveztük, öntudat — a mi értékünk. Sajnos,
az akarat a saját czéljaira teremti, alakítja s
ezzel eltéríti saját útjáról.
És itt jutunk át Schopenhauer aesthetikai vilá
gába. Most már az öntudat megtagadja magát,
bűbájos álmokat sző, hogy ne kelljen küzdenie
az akarattal : mert az intellectus gyengébb
amannál. (Láthatjuk abból is, hogy az öreg
ségben ellankad, holott az akarat a sírig tart )
Ébben az érdekes felfogásban jórészt benne
van a nagy bölcselő teljes pessimismusa. Azt
6
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tanítja, hogy az akarat örök kínokat szerez ne
künk : mint vágy ott leselkedik mindig a szí
vünkben és csak igen ritkán hagy el. E miatt
az egész élet csupa fájdalom s már öröm, gyö
nyör az az állapot, ha egy kicsit megszabadu
lunk tőle ; tehát öröm, vagy gyönyör nincs, csak
szünetel egy kissé, vagy kevésbbé gyötör bennün
ket akaratunk. Ennélfogva a világ oly rossz, a
milyen csak lehet.
A gyenge intellectusról s a vad erős akaratról
szóló bölcsesség pessimismus. Van benne va
lami grotesk keserűség, de ott áll mellette va
lami vigasztaló, felemelő gondolat i s : az, hogy
a milyen erővel észrevevője a világ ellen fordul,
olyan nagy erővel kell a szép védelmére kelnie,
ha elmélete következményét: az öngyilkosságot
nem akarja levonni.
*
Mint már előbb szó volt róla, az akaratot és
az öntudatot az ideák kötik össze. Ezek valami
különös fogalomfélék, jelentések. Tárgy nincs,
mert az akarat miatt az egész világ változik,
de a mi változik, annak lennie kell, és ez az
idea. Felhő nincs, de van valami, a mi mozog,
színt kap, esővé lesz — ez az idea. Schopen
hauernél az idea nemcsak elvont fogalom, ha
nem annál valamivel tö b b : adott dolog, akár
Platónnál, de más beállításban. „Az emberi nem
története, a forgatagok és áramlatok, az idők
változása, az élet ezer alakulása különböző
országokban és az egyes évezredekben: esetle
ges, tűnő képződés csupán, felhőfoszlány, játé
kos hab, szeszélyes, olvadó jégvirág. A mit
azonban e titkos írásjelekből olvashatunk, a mi
az egésznek az értelme, a jelentése, az az idea“.
Ezeknek az ideáknak ismerete megszabadít ben
nünket az akarattól: és ezt az állapotot aesthetikai
érzelemnek nevezzük. Ez a legnagyobb gyönyör,
mert semmi sem kell, midőn ebbe elmerülünk.
Ez az akarattól való megszabadulás, azaz érdek
nélküliség, melyet Kant hirdetett. Schopenhauer
meg is kérdi, miért kedvesebb, tetszőbb nekünk
egy igazi műremek, mint a valóság? Felelete:
mert az csak látszat, abban esak az ideát nézzük
s a mit ábrázol, nem akarjuk hatalmunkba
ejteni. Azért szeretjük bűbájos gyermekkori emlé
keinket is, mert már nem kötnek az akarathoz.
Mihelyt megszeretnénk valamit szerezni, már
szenvedünk. Ezért nem művészi az olyan kép,
mely ingerel, mert ez az inger az akarat fel
korbácsolása. Mindazáltal nincs kizárva, hogy
például a mezeden művészi ne legyen, habár
némelyeket ingerel — ezek a némelyek aesthetikailag nem eléggé képzettek, hogy az ingert le
tudják győzni és az ideákhoz tudjanak férkőzni.
Az ideákat a genie látja tisztán!
A tudomány — Schopenhauer szerint — örök
keresésben futkos és kergeti czélját: a világtalány, a Welträthsel megoldását. 0 nevet rajta:
mintha futva akarnák elérni azt a pontot, a hol
az ég a földdel egyesül. A genie nem kutat, ő
lát — s az ideákat nagy fogalmakban (ez a
philosophus-genie) vagy szemléleti képekben (ez
a művész-genie) jeleníti meg.
De milyen is a genie? — merül fel kérdése.
Physiologiailag: nagy az agyveleje, különösen

nagy fejének szürke állománya — és roppantul
érzékeny. Cerebralis systemája a ganglion-rend
szeréhez viszonyítva igen fejlett, úgy hogy agy
rendszere az egész testén parazita életet folytat.
Ezért olyan karcsú, sokszor összerokkant az
alakja. Agya igen széles és magas, míg mély
ségben csekélyebb a térfogata. Gerinczveleje
vékony és gyenge. Homloka boltozatos, szeme
tiszta fényű. Mindez anyai öröksége. Atyai részről
szenvedélyeket, heves vérkeringést és erős ér
verést kap.
Agya ilyen berendezése mellett intellectusa
sokkal nagyobb, mint a mennyi örökölt akarata
czéljaira szükséges. Számban kifejezve a láng
észnek % intelligentiája és 73 akarata van.
Csakhogy ez az V3 rész még borzasztóbb, mint
a közönséges ember 7a rész akarata és ha nem
tud rajta uralkodni, valósággal őrületbe csap.
Innen van, hogy a genieben a végletek talál
koznak : egyszer az intellectus kormányozza,
máskor meg a szenvedély. E kettő harczot vív
benne s ezért szenvednek a geniek sokkal töb
bet, mint a közönséges emberek. Ez az oka
annak is, hogy nagyobbára melancholikusak:
szemükben az ideák világa tükröződik, ajkukon
meg az élet fájdalma és vonaglása. E miatt is
olyan gyerekes a genie: ezért tud egyszerre
olyan nagy erővel elmerülni a szépbe, hisz a
végletek között elemi erők uralkodnak, mint a
föld és ég között a gravitatio. Minél magasabbról
dobják le a követ s minél közelebb ér a föld
felé, annál erősebben rohan le. Minél jobban
megszabadul az alkotó elme az élet terheitől,
annál jobban merül el a szépbe.
S itt felvetődik a kérdés: Mi is a szép? mi
is a tetszés? Felelet: Az a negativ állapot, hogy
hiányzik a fájdalom. A legmagasabb szép, a
legmagasabb tetszés a fájdalom absolut hiánya.
Különbség is van a szépben, a tetszésben, mert
nem mindig vagyunk az aesthetikai szemléletnek
olyan magaslatán, hogy a fájdalomtól tisztán
mentesek lennénk. Minél magasabban, minél
tökéletesebben fogjuk fel az ideát, annál na
gyobb a nyomorúságunk.
Az ideákat az ember szempontjából kell néz
nünk és mérnünk — hiszen minden subjectiv.
Ha közelebb férkőzik hozzánk az idea, az ránk
nézve értékesebb, mert jelentését könnyebben
felfogjuk s így hamarabb juthatunk a tárgygyal
szemben való megsemmisülés állapotába: extasisbn, a mit aesthetikai elmerülésnek nevezünk.
Ez az oka annak, hogy a legszebbnek az em
bert, tehát magunkat találjuk, mert ezt tudjuk
leginkább értékelni. Ezért a legtökéletesebb
alkotás a földön az emberi test, melynek szemlé
leténél azonban felvetődnek az erkölcsi és ér
telmi világ ideái is, a mik amannak mélyebb
értéket adnak. A szép művészi kifejezésénél sem
egy a külső világban megfigyelt tárgy hű máso
lása az értékes, hanem az idea megszemélyesí
tése. Ebből a nézőpontból tárgyalja a szép
fokozatait. így a bájról azt mondja, hogy az
akkor áll elő, ha az idea egyesül az idővel,
tehát ha a tárgy kifejezésében bizonyos mozgás
nyilatkozik meg. (Pl. a növények, az állatok.)
A jenségesben az emberi akarattal ellentétes
erőt lát, melynek hatása alatt, ha bizonyos
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lemondás árán is, e fenyegető hatalomra nem
vigyázunk, sőt tőle erőszakkal elszakítjuk ma
gunkat, hogy az ideát tisztán láthassuk, szem
lélhessük. A fenséges annyiban különbözik a
széptől, hogy benne a tiszta elmerülést észre
vehető küzdelem előzi meg bennünk. Például:
A természet viharban háborog; fenyegető, fekete
felhőktől sötét az ég, mezítelen szikla-óriások
ázott teste állja el az htunkat: Zuhog, habzik
az ár pusztító ereje és harsogását túlkiáltja a
szakadékok közt átsüvöltő szél vad jajgatása.
Természetünknél fogva először megijedünk e
látványtól, érezzük, hogy vele szemben semmik
vagyunk, akaratunk szemléletüktől is menekülni
szeretne, de az ideák szépsége elragad bennünket
s alázatosan hajtjuk meg fejünket a mindenség
előtt.
A fenséges ellentéte az ingerlő, a mi az akarat
felzaklatása. A rút és az undorító is ebbe a
körbe tartozik, csakhogy az utóbbiaknál negativ
az akarat, mert szabadulni óhajt tőlük.
*
Körülbelül így kapcsolódik be Schopenhauer
philosophiájába a szép, a tetszés, mely a művé
szetekben érvényesül a legtisztábban. Végül
beszéljen ő maga.
„A szép élvezete az a vigasztalás, a melyet a
művészet nyújt; a művész szent lelkesedése,
mely az élet terheit elfelejteti, egyetlen előnye
a lángésznek, és az öntudata világosságával
fokozódó szenvedésekért, meg a sivár magányért,
a mit a neki idegen világban él át, egyedül ez
kárpótolja.“ Szóval: nem volna érdemes élni,
hiszen csupa fájdalom ez az élet, ha ezt az
örök fájdalmat néha nem szüntetné m ega szép
élvezete. Tehát ez a sötét világ mégis csillogó,
mert megható fényt lövel rá a szép.
íme fekete alapon az aranyhímzés, a pessimista lélek vigasztalást adó virága.
Dr. Pitroff Pál.

Fröhlich Izidor optikai vizsgálatai.
I.
A fényjelenségek egységes leírására már az
ókorban kialakult a fényanyag hypothesise, mely
szerint a világító testek apró anyagi részecs
kéket — corpuscula luminosat — lövelnek ki
és hogy ezek a testecskék a szem retinájához
iitődve, hozzák létre a fényérzetet. Ezt a hypothesist sokan Newton nevéhez fűzik, mert ő azt
optikai vizsgálataiban sokszorosan felhasználta ;
de kétségtelen, hogy Newton az úgynevezett
hullámelméletet is kellően tudta értékelni. A fény
anyag elméletével a fényjelenségek nagy cso
portját le lehetett írni, a belőle vont következ
tetések megegyeztek a tapasztalattal.
Később azonban mind nagyobb és nagyobb
számban lettek ismeretesekké oly fényjelenségek
is, melyeknek a fényanyag hypothesise nem
felelt meg. Új hypothesis alakult tehát ki és
erősödött meg, a mely a fényt mint a sugár
irányában tovaterjedő és arra merőleges rezgést

értelmezte. E hullám- vagy rezgési elmélet ki
dolgozásával és a fénymozgás nagyon complikált
inechanismusának feltárásával több mint 200
év óta foglalkozik a physika. A munka most
is folyik még és ide tartoznak Fröhlich Izidor
optikai kutatásai is, melyekkel a fénymozgás
természetére vonatkozó ismereteinket igen jelen
tékeny módon meggazdagította.

1. A lámpából directe jövő fény a Nicol-hasábon keresztül hatol
akárhogy forgatjuk a tengelye körül. A testekről visszavert fény
esetleg nem hatol keresztül, akkor polározott fény.

A fénymozgásról való felfogás helyes meg
alkotásában fundamentalis jelentőségű az a meg
különböztetés, melyet a physikusok a természe
tes és a polarizált fény között felállítanak. Egész
sereg tapasztalat kényszerítette őket erre. Néhá
nyat felsorolunk. A természet szolgáltatja a
többé-kevésbbé átlátszó anyagokat, a minők az
üveg, a mészpát kristályok, a turmalin stb. Az
átlátszóság azonban sohasem absolut, mert min
dig a fénytől, illetőleg attól az úttól is függ,
a melyen a fény az átlátszó testhez jutott. így

2. Két hasonló helyzetű egymásután lévő Nicol-hasábon áthalad a
természetes fény. Ha a másodikat 90°-kal elforgatjuk, nem hatol át.

az úgynevezett Nicol-féle hasábot, mely mészpátkristályokból készül, tökéletesen átlátszónak
fogjuk találni, ha vele directe az önvilágító tes
tek, a lámpák és a Nap felé tekintünk; akár
hogyan forgatjuk a hasábot, átlátszósága nem
csökken. (1. ábra.) Ha azonban ezzel a hasábbal
nem az önvilágító, hanem a megvilágított testek
felé tekintünk, melyek fényüket az önvilágító
testektől kapják, akkor esetleg azt tapasztaljuk,
hogy a hasáb átlátszóságában hiba van, sőt hogy
alkalmas helyzetben teljesen átlátszatlanná válik.
Ugyanekkor mindig azt is tapasztaljuk, hogy

3. A természetes fénysugárban mindenirányú transversal s rezgések
lehetségesek.

kellő elforgatás után a hasáb ismét átlátszóvá
válik. A teljes átlátszatlanság a teljes átlátszó
ságba megy át, ha a hasábot megfelelő tengelye
körül 90 fokkal elforgatjuk.
E különös jelenségek megmagyarázására az
a felfogás alakult ki, hogy a világítótestekből
kiinduló természetes fény módosul, ha más tes
6*
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teken áthalad, vagy más testeket a visszaverő
désnél érint. E módosult fény a polározott fény.
Minden fényt visszaverő és fényt átbocsátó test
hez — akárminő anyagú és alakú legyen is
különben — hozzá kell gondolni vele elválaszthatlanul összekapcsolva egy képzeletbeli síkot,
a polározás síkját. Ha két test polározó síkjai
egybeesnek, vagy párhuzamosak, akkor az egyi^.
—r*
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...

--- ...—

^

4. A polározott fénysugárban csak egyirányú transversális rezgések
lehetségesek és pedig vagy a polározás síkjában vagy arra merő
leges síkban.

ken áthaladó, vagy a róla visszaverődött fény
sugár áthaladhat a másik testen is, illetőleg
visszaverődhetik róla. Ha azonban e síkok egy
másra merőlegesek, akkor az első testről jövő
polározott fény már nem haladhat át a másik
testen, illetőleg nem verődhetik róla vissza.
A testeken áthaladó vagy a testekről vissza
verődő fény új tulajdonságot vesz fel, melyet
az illető test hatásából származónak tekinthe
tünk A fényen az érintett testek polározó sík
jának nyoma megmarad.
így például az egyik Nicol-hasábon áthaladó
fény csak akkor haladhat át egy másik Nicol-hasá-

szerint a teljes polározás szöge P nyerhető ebből
az egyenletből
,
„
tang P = n
a hol n az illető anyagtörés mutatója.
A polározás jelenségeinek megmagyarázására
fel kell tenni, hogy a természetes fényben a rezgés a
sugárra merőlegesen (transversálisan), de külön
ben minden irányban (3. ábra), a polározott fény
ben pedig csak egy bizonyos síkban (4. ábra)
megy végbe. Fel kell tehát tenni, hogy a mikor a
sugár az érintett testet elhagyja, akkor magával
viszi annak polározó síkját. E polározó sík tér
beli helyzete mindig megállapítható, ha a fényt
Nicol-hasábon eresztjük keresztül és meghatá
rozzuk, mely helyzetében oltja ki teljesen a
fényt. Az eddig ismert fényjelenségek — külö
nősen pedig a polározott sugarak interferentiájának jelenségei — ezt a feltevést két lehetőséggel
engedik meg: a rezgés történhetik a polározás
síkjában, de történhetik reá merőlegesen is. Nem
volt eddig semmi olyan jelenség, melyet ne lehetett
volna éppen olyan jól leírni az egyik, mint a másik

6.

5. Visszaverődés sima felületről.

bon, ha ennek polározó síkja összeesik amazéval.
(2. ábra.) Az üveg felületéről visszavert fény
tökéletesen polározódik, ha a beesés szöge kö
rülbelül 55°, más beesési szög mellett azonban
csak részlegesen polározódik. A víz és egyéb
testek felületéről (a fémfelületeket kivéve) vissza
verődött fény is teljesen polározódik bizonyos
beesési szögek mellett. A Malus Brewster törvény

Visszaverődés optikai rácsról.

felfogás alapján. Az első felfogásból Neumann,
a másikból Fresnel származtatott oly képleteket,
melyek a visszaverődés, törés, polározás és
interferentia jelenségek quantitav jellemzőit adják
meg, egyforma mértékben kielégítő eredmény
nyel. Fresnel és Neumann a fénymozgást létre
hozó erőket, mint a fénymozgást továbbító
közegnek, vagyis az aethernek, rugalmas erőit
fogták fel. Ez a felfogás nagy nehézséget oko
zott, mert nem ismerünk semmiféle olyan ru
galmas közeget, melyben a transversális rezgést
ne kísérné longitudinalis is. Tekintve azt, hogy
sok átlátszó közeg dielektromos állandója és
törés mutatója igen egyszerű összefüggésben
van, tekintve továbbá a magneto-optika jelen
ségeit : az a felfogás alakult ki, hogy a fény
mozgást az aether elektromos erői vagy a velük
együttesen fellépő mágneses erők létesítik. Le
gyen a fénymozgás a továbbító közegnek akár
rugalmas, akár elektromágneses jelensége, még
mindig szabadon választhatunk a Neumann-
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és a Fresnel-féle felfogás között; még mindig
problémául maradt a kérdés, hogy a fényvector
a polározás síkjában, vagy a rá merőleges sík
ban fekszik-e?
Fröhlich Izidornak vizsgálatai végeredmény
ben kényszerítő szükségességgel arra a feltevésre
vezetnek, hogy a rezgés iránya okvetlenül me
rőleges a polározás síkjára. De ezek a kuta
tások magukban véve, a belőlük vont követ
keztetések nélkül, mint egyszerű tapasztalati
tények is igen nevezetesek. A nagy terjedelmű
kísérleti anyagból, a következőkben csak az
üvegrácsokról visszaverődve elhajlított fénysu
garak törvényszerűségeit akarom ismertetni, azt
is olyan formában, a mely feltételezi néhány
alapfogalom és geometriai alakzat ismeretét.1

elméleti szempontból pedig azért nem, mert
különböző felfogások alapján nyert képletek
egyforma közelítéssel adják meg az észlelések
szolgáltatta eredményt.
A fényelhajlás jelensége többek közt olyan
esetekben lép fel, mikor a nyílás szélessége, a
melyen valamely fénysugár áthalad, a milliméter

II.
Üvegrácsokról visszaverődve elhajlított fény
polározási állapota úgy kísérleti, mint elméleti

8.

7. Főpolárkúp.

Főpolárkúp.

tört részeivel egyenlő. Ha tükörlap borított felén
éles késsel a borításon rést karczolunk, az ezen
áthaladó fény nemcsak a belépő fénysugár irá
nyában halad tovább, hanem minden irányban
elhajlik. Ha ilyen nyíláson átnézünk, akkor a
távolabb levő tárgyakat nem látjuk többé olya
noknak, a milyeneknek szabad szemmel vagy
széles nyíláson át nézve látjuk, hanem eltorzí
tást, színeződést látunk. Az ilyen, minden irány
ban elterjedt fényt mondjuk elhajlitott fénynek.
Különösen szembetűnő lesz a jelenség, ha
sűrűn egymás mellett igen sok keskeny rés van.

szempontból már régóta foglalkoztatta a physikusokat. Arago, később Fraunhoffer végeztek
erre vonatkozó észleléseket; C. G. Stokes is
foglalkozott a jelenséggel, czélul tűzve ki annak
a kérdésnek az eldöntését, vájjon a fényvector
merőleges-e a polározás síkjára, vagy pedig
benne fekszik. Ezen és több más észlelők ered
ményei nem mondhatók kielégítőknek sem kísér
leti, sem elméleti szempontból. Kísérleti szempont
ból azért nem, mert nem vizsgálták meg az
elhajlított sugarak rendszerét teljes egészében;
1 Fröhlichnek erre vonatkozó főbb irodalmi közlései:
Üvegrácsokról visszaverődve elhajlított fény poláro
zási viszonyai, etc. M. T. Akadémia Math, és Term.tud. Értesítője, XXII. k 207—312. Bp. 1904.
Az elhajlitott fény polározásának új törvényszerűségei.
(Kivonat.) Ugyanazon Értesítő XXIV. k. 465—494
Bp., 1906.

Experimentelle Erforschung und theoretische Deutung
der allgemeinen Gesetzmässigkeiten der Polarisation des
von Glasgittern gebeugten Lichtes. Leipzig, B. G. Teubner
1907. Ugyanez a Math. u. Naturw. Berichte aus Ungarn.
XXII. k.-ben.
A circumaxialis polározás törvényének általános érvé
nyessége, etc. M. T. Akadémia Math, és Term.-tud.
Értesítője. XXVII. k. 299—370. B p , 1909.

9. Visszaverődés optikai rácsról.

Ilyen rések sorozatát úgy lehet előállítani, hogy
átlátszó üveglapra finom gyémánthegygyel egy
másmellé vékony vonalakat karczolunk; a vona
lak helyén ugyanis az üveglap megszűnik át
látszó lenni és csak a két vonal közötti keskeny
rés marad átlátszó. Az ilyen módon elkészített
üveglapot optikai rácsnak szokás nevezni.

70

Az optikai rácsra eső fénysugár nem követi
többé a visszaverődés és a törés törvényét. Nem
kapunk egy visszavert és egy megtört sugarat,
mint sírna felület esetében, hanem a beesési
pontból, mint másodrendű gerjedési központból
számtalan sugár indul ki a tér minden irányá
ban. Ezt a sugárrendszert az optikai rács síkja
két részre osztja. Azokat a sugarakat, a melyek
a rács síkjának azon oldalán vannak, a melyen
a beeső fénysugár, visszaverődve elhajlított fény
sugaraknak, azokat, melyek a rács síkjának másik
oldalán vannak, megtörve elhajlított fénysuga
raknak nevezzük. Sírna felület esetét tünteti fel
az 5. rajz, rács esetét a 6. rajz Az első esetben
mind a három fénysugár egy síkban, az ú. n.
beesési síkban van, a melyet teljesen meghatá
roz a beeső fénysugár és a beesési merőleges.
A második esetben számtalan sok síkban, szám
talan sok elhajlított fénysugár van. A beesési
síkon kívül tehát még az ű. n. elhajlítási síkok
ról is beszélünk. Az elhajlítási sík tartalmazza
a beeső fénysugarat és az éppen tekintetbe vett
elhajlított fénysugarat.
Egy beeső fénysugárból számtalan sok elhaj
lított fénysugár keletkezik; ez tehát a rács közre
működésének egyik eredménye, ezenkívül van
még egy másik is Akár természetes, akáEpolározott fény a beeső fénysugár, úgy a vissza
verődve, mint a megtörve elhajlított fénysugarak
polározási állapota, egyike a másikéhoz képest,
különböző. E polározási síkok térbeli helyzete
Nicol-hasábokkal vagy más analisatorokkal min
dig megállapítható.
Optikai rácscsal végzett méréseknél az elhaj
lított fénysugarak közül rendesen csak azokat
szoktuk tekintetbe venni, melyek a beesési síkban
feküsznek. Ezeknek is csak a beeső fénysugár
tól való elhajlását szoktuk mérni. Hiába is vizs
gálnék polározási állapotukat: az elhajlítási
szöggel való összefüggéseiket még talán vala
hogyan meg lehetne határozni, de az így nyert
szabályszerűség nem mutatna egyszerű törvény
szerűséget és nem is volna alkalmas arra, hogy
V e t í t é s központja.

10.

Stereographikus vetiilet készítése.

a fénysugár természetére vonjunk belőle követ
keztetéseket.
Azonban nagyon szépen kidomborodik a tör
vényszerűség akkor, ha a jelenség természeté
nek megfelelőleg a térbe minden irányba haladó
sugárrendszer összes sugarait vesszük vizsgálat
alá, változtatva azokat a jellemzőket, melyekről

várható, hogy a jelenséget befolyásolják. A jellem
zők ugyanazon anyagú üvegrács mellett a be
esési szög, a beeső fénysugár polározási álla
pota, továbbá a rács közének nagysága. A mi
ez utóbbit illeti, Fröhlich úgy találta, hogy a
rács közének nagysága a jelenség typusát egy
általában nem befolyásolja. Ha már most te

li. Circumaxialis polározás. / helyen hatol be a beeső sugár. Ro
helyen _iön ki a rendesen visszavert sugár. A nyilak mutatják az
elhajlított sugarak polározási síkját.

kintetbe vesszük, hogy ezen jellemzők elég
tág határok között változtathatók, továbbá
azt, hogy az elhajlított fénysugarak a térben
lévén eloszolva, jelentékeny számú tagból álló
komplexumot képeznek még akkor is, ha az
észlelés nagy közökben történik: megérthetjük
annak a munkának a nagyságát, a melyet az
észlelési anyag összegyűjtése igényelt. Nem cso
dálkozhatunk tehát, ha Fröhlich az e tárgyról
írt értekezésében felemlíti, hogy az észlelések
nél végzett beállítások és leolvasások száma
jóval felülhaladta a huszonötezret.
A Fröhlich-féle törvényszerűségek egy cso
portja ama visszaverődve elhajlított sugarakra
vonatkozik, melyekre a beeső fénysugár fel
bomlik és a melyeket a rács a beeső sugár felé
eső térrészbe visszaküld.
A következő két összeállítás adja a vissza
verődve elhajlított fénysugarak polározási álla
potát Fröhlich vizsgálatai szerint. Az egyik táb
lázat vonatkozik arra az esetre, a mikor a beeső
fénysugár természetes fény, a második, a mikor
a beeső fénysugár síkban polározott fény. A
táblázat első oszlopa tartalmazza a beesési szö
get, a második oszlopa kijelöli ama elhajlított
fénysugarat, a melynek polározási állapotáról
van szó, a harmadik oszlop megadja az így
kijelölt fénysugár polározási fokát; a hol a nem
teljesen vagy partiálisan polározott fénysugár
alatt olyan fénysugár értendő, a mely termé
szetes és síkban polározott fényt tartalmaz.
A negyedik oszlop tartalmazza az esetleg könnyen
megadható polározási azimutot, vonatkoztatva
az elhajlítási síkra, vagyis azt a szöget, a melyet
az éppen tekintetbe vett elhajlított sugár elhaj
lítási és polározási síkja képez.
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A beeső fénysugár természetes fénysugár.
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Már e táblázatból is kitűnik, hogy a vissza
verődve elhajlított sugarak közül különösen
azok bírnak nevezetes tulajdonságokkal, a
melyek a beeső sugárral 112° 30'-nyi szöget
alkotnak. Ez a szög kétszer akkora, mint a rács
üveganyagának polározási szöge P. A törvény
szerűségek pontosabb feltüntetésére Fröhlich
négy kúpfelületet választ ki.
1. Föpolárkúp csúcsa a beesési pont, nyílása
135° (360°—4 P), tengelye a rácsot 56° 15' P
beesési szög alatt érő természetes fénysugár
meghosszabbítása (7. és 8. ábra).
2. Polárkúp csúcsa a beesési pont, nyílása
135° (360°—4 P), tengelye a rácsot tetszőleges
beesési szög alatt érő természetes fénysugár
meghosszabbítása.
3. Föeloltási kúp csúcsa a beesési pont, nyilása
135° (360°—4 P), tengelye a rácsot 56° 15' P,
szög alatt érő polározott fénysugár meghosszab
bítása.

4.
Eloltási kúp csúcsa a beesési pont, nyi
lása 135° (360°—4P), tengelye a rácsot tetsző
leges szög alatt érő polározott fénysugár meg
hosszabbítása.
Ezek szerint négy kúpról van szó, mind a
négy kúp megegyezik azonban abban, hogy
csúcsuk a mindenkori beesési pont, nyílásuk
pedig 135° (360°—4 P). A kúpot a rács síkja
két részre osztja; physikai szempontból a
visszaverődve elhajlított sugarak esetében a
kúpnak csak azon részét kell értenünk, mely
a rács síkjának a beeső sugárral egyező olda
lán van.
A föpolárkúp törvénye a táblázat szerint a
következő: Ha természetes fénysugár esik vala
mely üvegrácsra 56° 15' (P) beesési szög alatt,
akkor a föpolárkúp mentén haladó sugarak polározottak, polározási síkjuk megegyezik a min
denkori elhajlítási síkkal. Megjegyzendő, hogy
a törvény pontosságának foka megegyezik a
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M alus-Brewster - féle törvény pontosságának
fokával.
A főeloltási kúp törvénye pedig következőké
pen fejezhető k i: Ha síkban polározott fénysu
gár esik valamely üvegrácsra 56° 15' (P) beesési
szög alatt, akkor a főeloltási kúp alkotói men

12.

Stereographikusan parallel polározás.

tén haladó elhajlított sugarak bármelyike telje
sen eloltható a beeső fénysugár polározási
azimutjának változtatása által. Nyilvánvaló, hogy
a föpolárkúp és a főeloltási kúp helyzete tel
jesen azonos.
A mi a Malus Brewster-féle törvény átlátszó,
sima felületekre nézve, ugyanaz a Fröhlich-féle
eloltási főkúp törvénye üvegrácsokra nézve.
Rács esetében számtalan visszaverődött fény
sugár van, sima felület esetében csak egy és
ez az egy fénysugár is majdnem teljesen el
sötétedik akkor, ha a beeső fény a beesési
síkra merőlegesen van polározva és a beesés
szöge az anyag polározó szöge P, vagy ha
tetseik a beeső fénysugár a visszavert sugárral
2 P nagyságú szöget alkot. Rács esetében a
visszavert sugarak közül azok, a melyek a be
eső sugárral 2 P (a meghosszabbításával 180°-2 P)
nagyságú szöget alkotnak, sorra elsötétednek,
ha a beeső fénysugár polározó síkját a beesési
síkhoz képest elfogatjuk. Hogy az így megha
tározott kúp melyik alkotója mentén haladó
fénysugár az, a melyik eloltódik, az csupán
attól a szögtől függ, a melyet a beeső fény
polározási síkja a beesési síkkal képez. Ha ez
a szög 90°, akkor az alkotók közül a szabályo
san visszavert fénysugár intensitasa zérus, ha
a szög kisebbedik, akkor az elsötétedő fény
sugár helyzete is tovább halad, mindig az el
oltási főkúp alkotóját képezvén. Bizonyos be
esési azimut mellett éppen a rasans fénysugár
lesz az, melynek intensitasa zérus. Az azimutot
tovább kisebbítve, többé ilyen fénysugarat nem
találunk, mert az elhajlítási főkúp megfelelő
alkotója a rácsnak a beeső sugárral ellenkező
oldalára jutna.
A jelenségek jóval érdekesebbek poláros be
eső fény esetében; hiszen itt nemcsak a beesés
szöge, hanem a polározás síkja is változtat

ható. Fröhlich ebbeli vizsgálatainak eredményét
rajzban is feltüntette. Hogy e rajzot megért
hessük, képzeljünk a rács beesési pontja körül
tetszésszerinti sugárral gömbfelületet leírva.
Úgy a beeső, mint a visszaverődve elhajlított
sugarak a gömbfelületet metszik (9. ábra). A
metszési pont teljesen meghatározza az illető
sugár helyét Ezeknek a pontoknak azután ugyan
olyan módon, a hogyan a földgömbről sík tér
képek készülnek, megcsinálta a síkbeli vetületét
(10. ábra). A beesési merőleges a gömb felü
letét két pontban metszi. Az egyik metszési
pontból indulnak ki a vetítő sugarak, a másikon
keresztül pedig egy érintő sík van fektetve,
a mely a vetiilet síkja. Erre vannak vetítve az
elhajlított sugarak, átdöfési pontjaik és poláro
zási síkjaik.
Különösen érdekes három főeset, a melyek
a többi esetek typusait is mutatják.
1. Circumaxialis polározás akkor jön létre,
ha a beesés szöge 56° 15' (az üveganyag po
lározó szöge) és a polározás síkja a beesés
síkjára merőleges. A beeső fénysugárból kelet
kező visszaverődve elhajlított sugárrendszer po
lározási síkjai olyan kúpfelületek érintő síkjai,
melyeknek tengelye a szabályosan visszavert
sugár; innen a circumaxialis elnevezés. Ezt az
esetet tünteti fel a 11. rajz.
2. Stereogiaphikus parallel polározás akkor jön
létre, ha a beesés szöge 56° 15' és a polározás
síkja összeesik a beesés síkjával. A vissza
verődve elhajlított sugárrendszer polározási sík
jai olyan síksor egyes tagjai, melyek átmennek
a vetítési ponton és párhuzamosak azzal az
egyenessel, a melyben a beesés síkja a rács
síkját metszi. A 12. ábra mutatja stereographikus
vetületben az eredményt.
3. Teljes isogonalis polározás akkor jön létre, ha
a fénysugár merőlegesen esik rá a rács síkjára.

13. Teljes isogonális polározás.

Ezt az esetet az jellemzi, hogy valamely meri
dián mentén kilépő összes elhajlított sugarak
polározási síkjai a meridiánnal ugyanazt a szöget
zárják be. A 13. ábra mutatja stereographikus
vetületben az eredményt.

73
III,

Fröhlich az általa kísérletileg megvizsgált
jelenségcsoportot elméleti megfontolásoknak és
számításoknak tárgyává is tette. Mindezekből a
vizsgálatokból csak azokra a kérdésekre leszünk
tekintettel, melyek a fénymozgás természetére
vonatkoznak.
Említettük, hogy a polározott fényre nézve
fel kell tennünk, hogy az őt létrehozó fényrez
gések (fényvectorok) valamennyien egy a su
gáron át fektetett síkban vannak. Említettük
azt is, hogy ez a sík Neumann szerint maga a
polározás síkja, Fresnel szerint pedig oly sík
mely a polározás síkjára merőleges. Az összes
eladdig ismeretes fényjelenségek ezzel a kettős
lehetőséggel egyformán jól voltak leírhatók. Nem
igya Fröhlich féle jelenségek. Ezek a Neumannféle felfogással ellentétben vannak és csak
Fresnel hypothezisével vannak megegyezésben.
A Fröhlich leírta circumaxialis polározás
tapasztalati törvénye szerint ugyanis, valahány
szor a beeső fény polározásának síkja a rács
beesési síkjára merőleges, mindannyiszor az
elhajlított sugárrendszer sugarai különböző
síkokban vannak polározva és e síkok hely
zete lényegesen függ a beeső fénysugár irányá
tól. A mint változtatjuk a beeső fénysugár
irányát, megváltozik az elhajlított sugarak po
lározásának iránya is. Ebből az következik,
hogy a fényrezgés vagy fényvector iránya csak
olyan lehet, a mely a rács síkjához képest min
dig más és más helyzetbe kerül akkor, ha a
beeső sugár irányát megváltoztatjuk.
Nézzük már most a két lehetőséget. A Neumann-féle lehetőség szerint a fényrezgés a polá
rozás síkjában megy végbe. De minthogy a
szóban lévő kísérleti csoportnál a polározás
síkja mindig merőleges a rács beesési síkjára,
a fényrezgésnek a beesési síkra merőlegesnek

14. Ha a fényvector a beesés síkjára merőleges, akkor különböző
beesési irányok mellett is párhuzamos marad a rács síkjával.

és a rács síkjával párhuzamosnak kellene len
nie. Azonban ha ez esetben a beeső sugár
irányát megváltoztatjuk, a fényrezgés a rács
síkjával mindig párhuzamos marad és így nincs
semmi ok arra, hogy az elhajlított sugarak
polározási síkja megváltozzék (14. ábra). Pedig

a tapasztalat szerint ez történik. A Neumannféle felfogás következményei tehát ellentétben
vannak a tapasztalattal és így meg nem áll
hatnak.
A Fresnel-féle felfogás szerint a fényrezgés
iránya a polározás síkjára merőleges, tehát a

15. Ha a fényvector a beesési síkban van, akkor különböző beesés
irányok mellett különböző szög alatt éri a rács síkját.

szóban lévő Fröhlich-féle kísérletsorozatnál a
beesési síkban kell lennie és így a rács síkjá
val bizonyos szöget kell bezárnia. Ha a beeső
sugár irányát megváltoztatjuk, megváltozik az
a szög is, melyet a fényrezgés iránya a rács
síkjával bezár és így megvan az ok arra, hogy
a keletkezett elhajlított sugarak polározási síkja
is más legyen (15. ábra). A Fresnel-féle fel
fogás tehát nemcsak megegyezésben van Fröh
lich circumaxialis polározási törvényével, hanem
e jelenségek abból a felfogásból következnek.
De ugyanígy van a többi jelenségcsoporttal
is. A stereographikusan parallel polározás jelen
ségeinél a beeső sugár polározási síkja pár
huzamos a beesés síkjával és a tapasztalat sze
rint az elhajlított sugarak is párhuzamos síkok
ban vannak polározva; e síkok iránya pár
huzamos a beeső fény polározási síkjának irá
nyával és helyzetük egyáltalában nem függ
lényegesen a beesési szögtől. Ebből következik,
hogy e jelenségcsoportnál a fényvector iránya
csak olyan lehet, a mely a rácshoz képest nem
változik meg, ha a beeső sugár irányát változ
tatjuk (14. ábra). Könnyen belátható, hogy a
Neumann-féle felfogás ismét lehetetlenséghez
vezet, mert ez esetben oly fényvectort ad, mely
nek a rács síkjával bezárt iránya a beesésszög
től függ (15. ábra). Ellenben a Fresnel-féle
felfogás ismét érthetően leírja e jelenségeket.
Ha ugyanis a fényvector a polározás síkjára
merőleges, akkor ebben az esetben a beesés
síkjára is merőleges és így akármilyen a be
esési szög, mindig párhuzamos marad az elhajlítást létrehozó rácscsal (14. ábra).
De ugyanezt mutatják az elhajlított sugarak
polározásának többi esetei is, úgy hogy ki
mondhatjuk : a Fröhlich-féle jelenségek leírásá
hoz szükséges feltételeznünk, hogy a fényvédői
a polározás síkjára merőleges.
E jelenségek egyszersmind megerősítik a
Huyghens-féle elemi gömhullámok elvét. Már
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Fresnel megmutatta, hogy a szabályosan vissza
vert hullám tulajdonképpen az új közeg határá
nál keletkező elemi gömbhullámok interferentiájának eredménye, a hogy az terjedelmesebb
physikai kézikönyvekben is le van írva. Mikor
a rácsra a fény a polározás szöge alatt esik
be (üvegnél 55° körül), akkor nincs szabályo
san visszavert sugár, ellenben elhajlítva vissza
verődött sugarak most is vannak. Ez azt
mutatja, hogy a Huyghens-féle hullámok előbb
keletkeznek, mint a szabályosan visszavert sugár,
vagyis hogy ez amazokból keletkezik.
Éppen az a körülmény, hogy visszaverődve
elhajlított sugarak olyan esetben is vannak,
mikor a szabályosan visszavert fénysugár intensitasa zérus, mutatja, hogy valamennyien egy
és ugyanazon oknak, t. i. az elemi gömbhul
lámokra való felbomlásnak következményei.
A Fröhlich-féle jelenségek tehát alkalmasak
arra, hogy a fény természetére vont következ
tetéseket szaporítsák és a fényről alkotott kép
zeteinket teljesebbé tegyék. Az aetherben tovább
haladó egyszerű transversalis hullámmozgás,
melynek rezgési száma négyszáz és nyolczszáz
billió között van, egyszínű síkban polározott fénysugarat képvisel. A rezgési szám meg
határozza a fénysugár színét, a rezgések iránya
pedig a polározás síkját. A terjedési irányon
átfektetett és a rezgések irányára merőleges sík
a polározás síkja.
. , ,, ,
Fröhlich Karoly.

Milyen fűszert és gyümölcsöt ismer
tek a brassóiak a XVI. században?
Karácsonykor fényes, csillogó fenyőfácska
áll a szoba közepén. Kipirult arczocskával, tágranyitott szemmel, kedves elfogultsággal nézi a
család apraja s örömmel magyarázgatja a nagyja:
„a Jézuska hozta!“
így volt-e ez a XVI. században is, nem tu
dom. De nagyon valószínű, hogy az úrnő —
úgy mint manap is — már néhány nappal az
ünnep estéje előtt mozgósította konyhája sze
mélyzetét. Törték a mákot, tisztították a diót,
szitálták a lisztet. A téglás sütőből sorra kerül
tek ki a belschen-ek, a borsos lepény s egyéb
sütemények. A hermányi és a vidombáki kalács
már akkor is híres volt jóságáról.1
S futtatja az úrnő a székely leányzót az
aromatoriushoz ínycsiklandozó, illatos fűszerért,
hogy ízletes ételt és italt készíthessen.
Brassó ez időben a hazai fűszereken kívül
még a következőket ismerte: a cimmetfahéjat, a
fekete borsot, a gyömbért, a szegfűszeget, a
szerecsendiót, a nádczukrot és a sáfrányt. Az
utolsót kivéve, mely Európában is megterem,
mindannyi a forró Ázsia terméke. Az amerikai
fűszereket még nem ismerték. Igaz, Amerika nem
is adott nekünk annyi fűszert, mint Ázsia, de
a fűszereknek legfinomabb, legillatosabb fajtáját,
a vaníliát, Amerikának köszönhetjük.
1 Belschen = kalácsféle sütemény. Borsos lepény ==
„Fefferkuchen“. Colyrida Hermaniensis és colyrida
Widembachiensis = hermányi és vidombáki kalács.

A város régi számadásaiban, főképpen a
huszadjegyzékekben gyakran találunk fűszerekre
vonatkozó feljegyzéseket.1
Megtudjuk e jegyzékekből, hogy 1503-ban
behoztak a városba :
7 kanthner és 30 liber szegfűszeget (cariofolium);
8 forint ára muskátvirágot (flores muscati);
14 forint ára cimmetfahéjat (cinammonum);
40 kanthner gyömbért (zynziber);
és 708 kanthner fekete borsot (piper).
Megtudjuk azt is, hogy fél kanthner szegfű
szeg értéke 40—45 forint, 1 kanthner gyömbér
ára 30—32 forint és 1 kanthner fekete bors ára
48—54 forint volt.'2
Az eddig felsorolt fűszerek Kelet-Indiából és
a Molukki-szigetekről valók. Kérdés, hogy ke
rültek ezek Brassóba?
E fűszereket a régi népek is jól ismerték.
A szerecsendiót (muskátdió) már az egyiptomi
múmiák sírjában is megtalálták. Az arabok nagy
szabású kereskedése révén terjedtek el ezek a
fűszerek az akkor ismert világ minden részébe.
Kereskedésük nagy haszonnal járt s hogy ettől
el ne essenek, borzalmas mesékkel ijesztgették
vevőiket, nehogy kedvük kerekedjék a fűszerért
Indiába menni. E mesékben a Phönixmadár,
a mérges kígyók, az ijesztő denevérek, mocsa
rak és sziklák szerepelnek. Az arabok hatalmá
nak letörése után a velencések és a genovaiak
folytatták a fűszerekkel való kereskedést. Meg
is gazdagodtak belőle. Majd midőn Amerika
felfedezése (1492) és Afrika körülhajózása (1498)
a portugálokat és a spanyolokat ismeretlen ten
gerentúli országok felkeresésére csábította, a
fűszerkereskedés is ezen nemzetek kezébe ment
át A Molukki-szigetek 1524-ben jutottak a
portugálok, majd 1599 után a hollandusok bir
tokába. A brassóiak tehát a XVI. század elején
még a velencések révén jutottak Kelet-Ázsia
fűszereihez.
Bizonyára Konstantinápolyból szállították a
fűszert Brassóba, mert amott a velencéseknek
nagy árúházaik voltak. Erre enged következtetni
a huszadjegyzékeknek ez a sűrűn előforduló
kifejezése: „de partibus Transalpinis adduxit“.
Kitűnik az is, hogy Brassónak rendkívül élénk
összeköttetése volt a havasokon túl fekvő orszá
gokkal. Az árúforgalom a tömösi és a törcsvári
szorosokon át bonyolódott le.
Ez időben a déli fűszerek drágák voltak.
Gondoskodtak erről a kereskedők. A hollandusok
például összes gyarmataikon kiirtották a szegfű
szegfát és a muskátdió fáját és csakis Amboina
szigetén engedték meg termesztésüket, de itt is
1 „Quellen zur Geschichte der Stadt Brassó“ czímű
oklevélgyűjteményben.
2 A szegfűszeg nevei a huszadjegyzékekben : cariofolium, cariofolius, carioflorum.
Az Eugenia aromatica-fa szárított bimbója. Hazája a
Molukki szigetcsoport.
Kanthner és liber a XVI. században használatos súly
mérték. Kanthner talán azonos a Centner-rel, azaz a
mázsával.
Az akkori forint aranypénz volt. Értéke körülbelül
20 korona lehetett. Asper ezüst váltópénz, értéke 40 fillér
lehetett. Két asper tett ki egy dénárt, ötven asper egy
forintot.
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csak korlátolt mennyiségben. Halállal lakolt, a
ki e rendelkezést megszegte. Sőt megtették azt
is, hogy egész hajórakománnyal égettek el több
millió koronát érő cimmetfahéjat, csakhogy az
áruk le ne szálljon a nagyobb kínálat következ
tében. így gazdagodott Hollandia 180 éven át,
míg végre az angolok kezébe kerültek a kin
cseket érő fűszeres szigetek, mire a fűszerek is
olcsóbbak lettek.
A XVI. században csak úgy kedvelték a déli
fűszereket, mint akár a rómaiak a császárok
korában. Az akkori szakácskönyvek elárulják,
hogy a pecsenyék elkészítésénél milyen pazar
lással alkalmazták a fűszereknek egész sorát.
„Egywürttembergi herceg lakodalmán, 1511-ben,
36 font gyömbért, 120 font szegfűszeget, 40
font sáfrányt és 35 font édesgyökeret használ
tak el.“1
A későbben történeti hírességre szert tett
Fugger-család is, nagy gazdagságát és grófi
rangját a Hollandiában folytatott fűszerkereske
désnek köszönhette. Oly gazdag lett, hogy V.
Károly császárt is sokszor segítette ki pénzzava
rából. Midőn a császár 1530-ban, Olaszországból
jövet meglátogatta Fuggert és mentegetődzött,
hogy adósságát nem fizetheti meg és panasz
kodott, hogy az olasz levegő után itt mennyire
fázik, Fugger egy nyaláb cimmetfával fűttetett
be a kandallóba s a lobogó lángokba vetette a
császár adósságleveleit. Hogy a császárt ez a
drága tűz mily kellemes melegséggel hevítette,
azt könnyű elképzelni.
Feltűnő a Brassóba behozott gyömbérnek és
fekete borsnak nagy mennyisége. A gyömbért
napjainkban csak kevéssé használják, ámbár az
ázsiai népek most is erősen fogyasztják.
A fekete bors nélkülözhetetlen fűszerré lett.
A régiek nagyrabecsülték. Plinius ezt írja róla:
„Indiában vadon terem, nálunk pedig arannyal,
ezüsttel fizetik.“ Midőn Alarich, a gótok királya
Kr. u. 409-ben Rómát meghódította, hadisarcul
többek közt 3000 font fekete borsot is követelt
a várostól.
Úgy látszik azonban, hogy Brassó lakosainak
legkedvesebb fűszere a sáfrány volt.2 Ezt vásá
rolta a törcsvári várnagy is a vár emberei ré
szére s erre adott a város legtöbb pénzt, midőn
János királyt vendégelte. A számadásokban
egyik fűszer sem szerepel oly sűrűn, mint a
sáfrány. Brassó költségjegyzékei a következő
sáfrányfajtákról emlékeznek m eg:
Crocus bonus, vulgo Lantsaffer = jó sáfrány.
Crocus bonus Thurcicus = jó török sáfrány.
Crocus novus = új sáfrány.
Crocus vetus = ó sáfrány.
Crocus Vngaricus — magyar sáfrány.
Árukról is vannak feljegyzéseink. Hogy az
összehasonlítás áttekinthetőbb legyen, átszámí
tottam az árakat 1 liber súlyra. így azután meg
tudjuk, hogy:
1 liber jó török sáfrány á ra : 2 frt 25 asp.
1 liber magyar sáfrány á ra : 5 frt.
1 Szutorisz F r.: „A növényvilág és az ember.“
* A sáfrány, a szép lilaszínvirágú Crocus sativus-nak
a bibéié. 60,000 virágból telik ki V* kg sáfrány. Drága
sága tehát érthető.

1 liber jó sáfrány ára: 5 frt 25 asp.
Használták-e a sáfrány hamisítására avagy
pótlására a Carthamus tinctoriust, azt a költségjegyzékekből megítélni nem lehetett.
Osterrnayer Hieronymus „Históriaijában ol
vashatjuk, hogy 1532-ben igen sok sáfrányt
hoztak Erdélybe. S a mikor a polgárok adót
jöttek fizetni, rájuk tukmálták a sáfrányt. Meg
kellett venniök, ha nem is volt rá szükségük.
Sokan be is dobálták a patakba, de azért csak
meg kellett fizetni az árát.
Mindenesetre érdekes módja ez a pénzszer
zésnek, melynek mását manap is megtalálhatjuk.
Gondoljunk csak az okmánybélyegre! Nem kell
senkinek, mégis pénzt kell érte ad n i!
Napjainkban alig-alig használják a sáfrányt.
Kiment a divatból. Még leginkább a svájciak
kedvelik. S ha a régi írások olyannyira nem
magasztalnák, el se hinnők, hogy évszázadokon
át az emberiség nagy részének becses fűszere,
orvossága, csodaszere és festéke volt!
A görög mithologia naiv poesisével többször
is szól a Crocusról. Aurorának, a hajnal isten
nőjének és Dionysiosnak, a bor istenének volt
kedves virága.
A rómaiak is sok poézissel csüngtek e kedves
virágon. De ez a poézis nem a görögök szelíd,
naiv költészete, hanem a tomboló vad lélek
szilajságának megnyilatkozása. A komoly Seneca
írja: „Újabban már arra is rájöttek, hogy elrej
tett csövekből sáfrányos vizet szivattyúztak igen
nagy magasságba, hogy a színház közönségét
vele befecskendezzék és megszagosítsák“. (íme,
a mai perolinpermetezés ősi nyoma) Petronius
pedig arról értesít, hogy a gazdagon terített
asztalra olyan süteményt és gyümölcsöt tetlek,
melyből a legkisebb érintésre is illatos sáfránylé
folyt. Aelius Spartianus pedig Trajanus császár
tiszteletére a színház lépcsőzetén balzsamot és
sáfrányt engedett lefolyni. Heliogabalus császár
a párnákat, melyeken vendégeivel az asztal körül
heverészett, rózsaszirmokkal vagy más illatos
virággal töltette meg. És csakis oly medencék
ben fürdőit, melyeknek vizét nemes balzsamok
kal vagy sáfránnyal illatosították. A földi javak
ban gazdag patríciusok szökőkútjaiban is sáfrá
nyos víz volt. Kertjeikben rengeteg sáfrányt
termeltek. Használták orvosságnak is. Plinius
írja, hogy a lerészegedés ellen is jót tesz.
Dioscorides pedig arról értesít, hogy a sáfrányt
már az ő idejében is erősen hamisították, még
pedig miniummal, cinóberrel vagy besűrített
musttal. Végre a nők kendőzésre is használták.
Az arab nők szemöldökeiket, ujjaikat kezükön
s lábukon, ma is sáfránnyal festik.
Hogy Brassó hölgyei is használhatták illatosításra a sáfrányt, az kétségtelen. Ez akkor divat
volt. De hogy mi célból vásároltak a város urai
1534-ben 7 asper ára rózsavizet, azt a feljegy
zések nem árulják el.1
A hazai fűszeres növények közül a számadási
könyvek a következőket említik: crepis, nastur
cium, petrosilium, raff anus, ysopus, kym, dell,
cepa, allium. Lássuk csak, mit jelentenek e
szavak ?
1 Pro uno vitro pleno aqua rosarum asp. 7.
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Crepis. Igénytelen növény, sárga színű fészkes
virágzattal. Manap nálunk sehol sem használják
sem fűszernek, sem főzeléknek Nasturcium.
Termése csípős, mustárízü. Petrosilium, a jól
ismert petrezselyem Raffanus, a retek Ysopus,
az izsópfű, melyet bizonyára az italok illatosít
tására használtak. Kym, Kami, Cuminum, Cimi
num nevek mind a köménymagra vonatkoznak,
melyből 1503-ban 13 és fél kanthner mennyi
séget hoztak be. Egy kanthner kömény ára 5 frt
volt. Dell, a kapor neve. Mai német neve: dillkraut. Cepa, vöröshagyma, melyet a számadások
sűrűn említenek. Allium, fokhagyma.
De hol a paprika? Ez a híres magyar fűszer?
Nem említik egyszer sem. Ez időben még nem
ismerhették nálunk. Eredeti hazája Amerika, a
honnan ugyan jó korán hozták Spanyolországba,1
de hazánkban csak elég későn terjedt el. A leg
régebbi hazai adat 1725-ből való, a mikor a
magyarok már megkedvelték. Alig hihető, de
tény, hogy a XVIII. század végén is, a gulyást
még paprika nélkül készítették. A gulyáshús
fűszerei ez időben : a hagyma, a kapor, az ánizs
és a bors. Ma pedig a külföld el sem tudja a
magyart képzelni paprika nélkül. Nemzeti fűsze
rünk lett. És bizonyára sokan vannak, kik azt
hiszik, hogy a paprikát még Árpád vitézei hozták
Ázsiából.
A feljegyzésekben a következő gyümölcsökről
van szó: persica, őszi barack; meló, dinnye;
pirus, körte; pomus, alma; citrulus, ugorka;
ficus, füge; prunus, szilva; lemonia, citrom;
uva passa, mazsola; nux és juglans, d ió ; nuc
leus mandulorum, mandula ; avellana, mogyoró.
Ez a sorozat nem lehet teljes, mert például a
cseresznyét bizonyára ismerték, habár nevét nem
említik a számadások.
1503-ban behoztak a városba 12 kanthner és
22 ligatura fügét. Egy kanthner füge ára 2 és
5 frt között váltakozott.
Behoztak 104 lagenával citromot. Egy lagena
citrom ára 4 frt volt.
Ugyanez évben behoztak 95 kanthner mazsola
szőlőt. Egy kanthner ára 1 2 frt volt.
1530-ban ficus perforatus-ról szól a huszadjegyzék. Kétségkívül átfűzött, koszorúfügére kell
gondolnunk.
1538-ban a város Kis Jánost két lóval Kolozs
várra (Coloswar) küldi, hogy a királyi fenség
nek dinnyéket és egy sátort vigyen.
Az ugorkának népies szász nevét az 1534-ik
évi számadás őrizte meg: „Kraczewycz“.
Egynéhány főzelékről is van szó a számadá
sokban. Egyáltalán az akkori városi számadáso
kat a legaprólékosabb részletezéssel írták. Az
alábbi kiadási tétel például úgy hangzik, r.kár
egy szakácsné feljegyzése : „spenátáért és káposz
táért a főzéshez 28 asp., petrezselyemért és fo k 
hagymáért 17 asper1, '1 1508-ban a törcsvári vár
nagy egy ízben 2 köböl borsót vásárolt 22 asperáért.12
1 Bizonyára még Columbus idejében. Lásd: Dr. Augus
tin B.: „A paprika története“, és Hangay O.: „A papriká
ról1 czímü munkákat.
2 Pro spinatio, vulgo spenet, et olus coquendum asp.
28, pro petroselino et alio asp. 17.

1522-ben a saláta nevére akadunk: lactuca
és zalait um.
1532-ben pedig a város Gritti konyhájára két
skatulya cukorborsót vásárolt (Pro duabus scatulis pisis sachari.) Clementis Jakab úrtól és
Fux Bartus-tól, összesen 1 frt 21 asperáért. Drága
portéka volt, de hát Gritti megkívánta, és Gritti
nagy úr volt!
Ismét feltünhetik néhány növénynek hiánya.
A borsóról például többször találunk feljegyzést,
míg a paszulynak neve egyszer sem fordul elő.
Miért? Mert a paszulyt Amerikából hozták Euró
pába és csak későbben terjedett el. A burgonya
is csak 1740 körül jutott hozzánk.
Kár, hogy a számadásokban az ételekről csak
kevés adatot találunk. Ismerték a kocsonyát, a
cukrot, utóbbit cukorsüveg alakjában is, (zucarrus, saccarium, saccarum, cukarum, zachari
pileum.) A cukor nádmézből készült, hiszen a
répacukrot csak 1747-ben fedezték fel.
Régi brassói ételek még: az árpakenyér (ordaceus panis), zsemlye, (semella), a maláta és a rizs
(oryzium és gitt [?]). 1503-ban behoztak 161
kanthner rizst. Egy kanthner ára 3 frt volt.
A sajtok közül úgy látszik legjobban kedvelték
a tömlőtúrót. Feltűnő gyakran találkozunk nevé
vel : temelt thwrolt.
Mint igen érdekes adatot jegyzem ide, hogy
a brassóiak még a fecskehúst sem vetették mőg.
Az 1540. évi számadás a fecskéről, mint ele
delről emlékszik meg!
Végezetül lássuk, milyen bevásárlást eszközölt
a város, a mikor 1538 őszén János királyt néhány
napig vendégül látta. A halakról ne legyen most
szó; csak a fűszerről és agyümölcsről
Az
erre vonatkozó költségjegyzéket egész terjedel
mében közlöm :
„1538. nov. 17.
5 liber sáfrányért a királyi fenség érkezése alkal
mából 11 frt. 12 asp. 1 dénár.
10 liber gyömbérért 5 frt.
5 „ fekete borsért 5
frt.
3 „ muskátvirágért és 5 liberszegfű
szegért 9 frt; ismét 10 liber fekete borsért 5 frt
és 10 liber gyömbérért 5 frt.
3 liber sáfrányért Benkner Jánostól 6 frt. 37
asp. 1 dénár.
Manduláért 9 frt.
4 fűszertartó erszényért 28 asp.
Új sáfrányért, mert ó sáfrányt nem akartak,
21 frt, 12 asp. 1 dén.
1 és fél kanthner rizsért 3 frt. 37 asp. 1 dénár,
1 kanthner és 9 liber mazsoláért 3 frt. 22
asper.
Ő királyi fensége konyhájának és más uraknak
adott fekete borsért 2 frt.“
Hogy e vásárlás mértékét megítélhessük, ismé
telten hangsúlyozom, hogy az akkori forint arany
pénz volt és kb. 20 K. lehetett az értéke.
E költségjegyzékek világosan tanúsítják, milyen
fontos kellékei voltak a régi konyhának Keletindia és Déleurópa fűszerei és gyümölcsei!
Dr. Moesz Gusztáv.
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A magyarországi víllamostéle- .
pékről.
Úgy vélem, nem lesz érdektelen a magyarországi nyilvános áramfejlesztő telepek statistikájának unalmas adathalmazából egyes tanul
ságos dolgokat előkeresni és összehasonlító
csoportosításban e lapokon feltüntetni. Nem
számok hosszú sorát akarom itt sorakoztatni,
hanem a számokból csak éppen annyit veszek fel,
mire okvetlenül szükségem lesz fejtegetéseimhez.
Közczélra szolgáló villamostelep ez időben 196
van a szűkebb Magyarországon, Horvát-Szlavonországban pedig 28.1 Ezzel szemben Német
országban ezeren igen nagyon felül van a villa
mosán megvilágított helyiségek száma. A dicsőség
azonban, hogy az első közvilágítási czélokra
szolgáló elektromos-telepet a continensen nálunk

szolgáltató társulat is. Az egyik — a Budapesti
Általános Villamossági R. T. — az Osztrák Légszeszművek tulajdonát képezi ma is és ezideig
befektetései 22 millió korona becsértéket értek el.
Majdnem félmillió izzólámpát tart magánfeleknél
üzemben, azonfelül 550 utczai ívlámpát és tízszer
ennyi magántulajdonú ívlámpát táplál. Fogyasz
tóinak száma húszezer körül van.
A Magyar Villamossági Részvénytársaság,
melynek megváltásáról mostanában annyi szó
esett, csak 13 millió koronára becsüli telepét
és hálózatát. Csak 170 közvilágítási és 3000
magántulajdonú ívlámpát szolgál. Fogyasztóinak
száma 16000 lehet.
Ugyanazon évben, mint Budapesten, keletke
zett több vidéki telep is, többnyire jelentéktelen
helyeken, Csáktornyán, Herkulesfürdőn, Máté
szalkán, míg egyedül csak Kaposvár jelentősebb

1. Ganz-féle villamossági r.-t. gépháza a budapesti vas-és fémipari kiállításon. Egy hatal
mas egyenáramú dynamo rá van építve egy négyhengeres Diesel-motortengelyére. A dynamo
és a Diesel-motor közt látható a lendítőkerék a megindításra szükséges fogazással.

állították fel, párosul azzal a diadallal, hogy az
első villamos közúti vasút is Magyarországon
kezdette meg diadalmas pályafutását. Ehhez még
csak azt tehetjük hozzá, hogy az első földalatti
villamos is Budapesten bujt le a föld alá a nap
világ elől és ezzel igazán a villamosság ős
hazájának keresztelhetjük el magunkat.
A fent említett nevezetes telepet egyébként a
temesvári polgárok emelték és nyitották meg
nagy várakozás után 1884 november hónap első
napján. Mai napig négymillió koronát fektettek
ebbe a vállalatba, melynek erőgépei összesen
3000 lóerőt képviselnek. Van hét kazánjuk, öt
gőzgépük, de az erő nagyobbik felét, mintegy
1700 lóerőt a Béga-csatorna 5'6 méteres esése
szolgáltatja, három hatalmas vízturbina közvetí
tésével. Közvilágításra ma 50 ívlámpa és 1500
izzólámpa szolgál és körülbelül 4600 fogyasztó
részére állítottak már fel áramszámláló órát.
Budapesten csak kilencz évvel később, 1893ban kezdette el működését egyszerre két áram
1 Érdekes lesz megjegyezni, hogy törvényhatósági
városunk összesen 26 van, a rendezett tanácsú városok
száma pedig meghaladja a százat.

város. Mindezeket megelőzte egy évvel Szatmár
németi, a hol az ország második nyilvános telepe
nyílott meg, azonfelül a piczi Borossebes, Arad
megyében.
Ha a hajtóerőt vizsgáljuk, látjuk, hogy Csák
tornyán a gőzmalom szolgáltat áramot, Herkules
fürdőn a kincstárnak vízerőtelepe van, Mátészal
kán a gőzmalom, (mely még azonfelül szesz- és
olajgyárral kapcsolatos) látja el a fogyasztást,
csupán a kaposváriaknál tapasztalunk akkora
vállalkozó szellemet, hogy vízerőtelepük nem
lévén, külön önálló, gőzüzemű villamostelepet
építettek a városháza szomszédságában. Temesvárott láttuk, van elegendő vízerő, Szatmár
németi pedig már a kaposváriak előtt épített
gőztelepet. Borossebesnek két oka, illetve alapja
is volt, hogy 3000 lakosa igen elől kapott vil
lamostelepet. Ott van ugyanis a gróf Wenckheim-féle márványipartelep, mely a menyházai
Sebes patak hatméteres esését igen jól tudta
villamosenergia alakjában is értékesíteni. Ipar
telep és vizierő épen elegendő tényezők az
olcsó villamosság előállítására, mert sem tüzelő
anyag költség, sem külön gépész fizetése nem
terheli a telepet.

78

1894-ben hattal gyarapodott a villamostelepek
szám a: Eger, Gölniczbánya (3900 lakos), Igló,
Késmárk, Máramarossziget és Nagykanizsa kap
tak áramot. Ezek közül iparteleppel kapcsolatos
a gölniczbányai (malom), a késmárki (fűrész
és malom), a máramarosszigeti (a kincstári
fűrésztelepnek is ad gőzerőt) és a nagykanizsai
(gőzmalom). Csak az iglói önálló telep, melynek
azonban vízereje van (Hernád). Az ipartelepek
közül is vízerővel működik: Gölniczbánya és
Késmárk.
Világosan látható már ezekből is, mekkora
szerepe van a villamostelepek keletkezésére a
vízerőnek és a meglevő ipartelepeknek. Még
jobban kitűnik ez, ha vizsgáljuk a 10 legkisebb
magyarországi községet, melynek villamtelepe
van.
A legelső helyet foglalja el a kicsiségben vetél
kedők közül Savanyúkút, 751 lakossal tartván
a pálmát e téren. Mindazonáltal 40 lóerős nyers-

Negyedik helyen következik Szákul község1
1371 lakossal. Ezeknek kapóra jött a Temes
folyó pompás viziereje és 8000 korona köz
pénzen felállították a villanytelepet. 40 utczai és
360 magánlángja van 84 fogyasztónál, vagyis úgy
látszik minden parasztházban. Van ezenkívül há
rom motorikus fogyasztó 7 5 óerővel. Hogy mi az
áram ára ebben az élelmes kisközségben, saj
nálatomra nem tudom, de érdeklődő más köz
ségeknek bizonynyal szívesen megírják, ha kér
dezik. Mivel a Temes folyó összesen 66 lóerőt
szolgáltat, a villanytelep bizonynyal valami ipar
teleppel van kapcsolatban.
Szákul után Hőlak következik 1400 lakossal.
De ha kiderül, hogy nyersolajmotorai összesen
270 lóerőt képviselnek, sejtjük azonnal, hogy
itt más fogyasztók is lesznek. Innét kapja ára
mát a híres Trencsén-Teplicz és Lédecz község.
A villanytelep értéke közel négyszázezer korona,
de van is 264 jó fogyasztója 3900 izzólámpával.

2. A Oanz-féie vili. r.t. állal épített temesvári villanytelep gépházának nagy kap
csolótáblája. A baloldali mezők üresek, a bővítésekre szánva.

olajmotorra volt szüksége, mert 80 nyilvános
és 1700 magánfélnél levő izzólámpája, továbbá
hat kis motorja (kilencz lóerő összes munka
bírással) van. A világítási fogyasztók száma
59, a hat kis motort ugyanannyi fogyasztó veszi
igénybe. Természetes, hogy itt a megszokott
kisközségi állapotok nem mérvadók, mert Sava
nyúkút fürdőhely. A villamosmü a Savanyukúti
Villamosművek Részvénytársaság tulajodna. Az
áram ára világításra hét fillér, motorikus czélra
4 fillér.
A második kis helység Stubnya, szintén fürdő
hely, 841 lakossal. Ennek már vízerőtelepe van,
malommal kapcsolatban. A világítási áram ára
itt olcsóbb is, mint Savanyukúton, csak hat
fillér. Tiszakóródon 1100 lakos van, ezek a gőz
malommal kapcsolt olajgyárnak köszönik a
villamos világítást. Nem is nagy a fogyasztás,
csak 18 községi és 100 drb magánlángja van.
Egy 16 gyertyafényű fémfonalas izzólámpa után
évente 20 koronát kell fizetni A villamos részbe
befektetett tőke mindössze 10,000 korona, de
természetesen ez látja el első sorban a gyárat is.

Hatodik helyen áll Jád (Besztercze-Naszód m.
1541 lakos) vízerőteleppel (fürészmű), hetedik
Jászó, hol a prépostságnak van nagyobb vízerötelepe, nyersolaj motor segítséggel bővítve. Magánfogyasztóinak nagyrésze a prépostság tisztjei
közül kerül ki. A lakosok száma 1370 és Jászó
váralján 230. Az áram ára 7 fillér, közvilágításra
60 izzólámpa szolgál.
A nyolczadik ismét vízerőtelep és fürdőhely:
Fenyőháza (1630 lakos) A villamosmű a m.
kir. államkincstár tulajdona, nagyszabású fűrész
teleppel és erdei vasúttal. 600 lóerő áll rendel
kezésre, az áramot potom áron mérik: 3 fillérért.
Mégis csak 15 árammérő kell a fogyasztók
részére, olyan kevesen vannak. Inkább csak a
nyaralótelep és a tisztviselők használják.
Homoródon 1800 lakos van, de itt folyik a
Kis-Homoród patak, melynek hatméteres esése
36 lóerőt szolgáltat egy malom részére, mely
malom a villamosáramot is termeli. Fogyasztás
igen csekély: 10 utczai és 100 magánvilágítási
1 Krassó-Szörény megye.
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láng van összesen. Azonfelül üzemben vart egy
13 lóerős elektromotor is.
Tizedik helyen áll végül Borszék 1840
lakossal. Szinte fürdőhely, azonfelül az üveg
gyár igényel jelentékeny energiát 40 lóerős
elektromotora részére.
Kétezer lakoson aluli helység nincs is több
Magyarországban, melynek villanytelepe volna.
De még Keresztényszigetnek, Pinkafőnek, Jolsvának, Höltövénynek, Borossebesnek sincs 3000
lakosa sem, itt is van mindegyik helyen vízerő
teleppel meghajtott elektromos mű. Csíkszere
dának háromezer lakosa van, Berethalomnak
2300, Pelsőcznek (nem messze Jolsvától) 2500,
ezeken a helyeken Diesel-motor az üzemgép.
Csíkszeredán két darab 45 lóerős Diesel van,
a fogyasztás aránylag igen nagy is : 200 utczai
lámpa és 2000 darab 50 wattos magán láng
képezi a terhelést. A telepet 200,000 koronáért

rendszerben épültek. Háromvezetékes telepek
accumulátorral: Höltövény (2X220 Volt), Pelsőcz
(ugyanúgy) és Berethalom (2x110). A három
vezetékes telepeknél a lámpafogyasztók a fél
feszültséget (pl. 110 Voltot) a motorikus fo
gyasztók a teljes feszültséget (pl. 2 <110 = 220
Voltot) kapják. Ez azért van így, mert a mo
torok ára ilyen feszültségű határok között még
azonos és a motorra nézve amúgyis mindegy,
milyen feszültséget kap. Kezelésénél is jobban
vigyáznak, esetleges áramütéstől tehát nem
kell úgy tartani, mint a lakásokban. ívlám
pákra nézve minél kisebb feszültség kívána
tos, mert leggazdaságosabbak és legtökélete
sebbek a 30 Volt kapocsfeszíiltségü lámpák,
ezekből pedig még 110 Voltos körben is hár
mat kell együtt égetni, 220 Voltnál meg pláne
hatot.
Vannak azonfelül még 40—42 Voltos és 80

3. A Oanz-íéle villamossági r.-t. temesvári gépháza az áramfejlesztő genaratorokkal.
A géptengelyeken balról látható kis gép szolgáltatja a mágnesváz gerjesztésére
szükséges egyenáramot. Hajtógép nem látszik, mert a turbinák a jobboldali falon
kívül vannak, mint a vázlatos képből látható.

építették, jelenleg a Ganz-féle villamossági rész
vénytársaság bérli. Az áram igen drága: 10 fillér.
A fogyasztók száma 45 körül van, egyre tehát
jó sok láng esik.
A hunyadmegyei Hátszeg érdekes összehason
lításra ad alkalmat. Éppen annyi lakosa van,
mint Csíkszeredának. A közvilágítási lángok
száma csak felényi, mint Csíkszeredán, csak
száz láng, de viszoni van négy ívlámpája is.
Magánláng éppen annyi van mint Csíkszeredán,
de háromszor annyi fogyasztó között oszlik
meg. Az áram ára hat fillér, befektetett tőke
120 ezer korona A kisebb községek közül egye
dül itt van önálló gőzerőtelep, de a két lokomobil együttes munkabírása 130 lóerőre rúg.
A dynamogépek 80 kilowatt energiát képesek
termelni. A telep három vállalkozó tulajdona.
220 voltos egyenáramot szolgáltat.
Vizsgáljuk mega telepeket abbólaszempontból,
milyen áramnem áll rendelkezésre ezekben a
kicsi községekben. Egyenáramú telep van accu
mulátorral combinálva Savanyukúton, Tiszakóródon (mindegyik 110 Voltos), Jászón (250 Volt),
Hátszegen (220 Volt) mindezek kétvezetékes

Voltos ívlámpák is, de 80 Volton felül egyálta
lán nincs, azonban már ezek sem olyan gaz
daságosak.
Az izzólámpák ára is a feszültséggel együtt
emelkedik. 110 Voltos Tungsram-lámpák ára
csak 1 korona 20 fillér, 150 Voltosoké pedig
már körülbelül 1 70—T80 korona. 220 Voltosak
még drágábbak. Azonfelül a kisebb fényegységek
(10, 16, 20 gyertyafény) nagyobb feszültségre
már nem is kaphatók.
Ezen kis kitérés után nézzük, hol vannak
egyenáramú telepek accumulátorok nélkül. Mint
a múlt számban írott czikkemben fejtegettem,
az accumulátortelep drága, de bajos nélküle a
telepet fenntartani. Tényleg mindazon most fel
sorolandó telepen, ahol accumulator nincs, víz
erő áll rendelkezésre, azaz éjjel nappal ingyen
energia, futhat a dynamo gond nélkül. Ezen
helyek a következők:
Stubnya (220 Volt), Szákul (220 Volt), Jád
(220 Volt, nevezetessége, hogy nem turbina,
hanem vizikerék tartja üzemben), Homoród (240
Volt) és Kereszténysziget (250 Volt).
Egyphasisú váltakozó áram van Borossebesen,
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forgóárarn pedig hat helyen : Hőlak, Fenyőháza,
Borszék, Jolsva, Pinkafő, Csíkszereda.
Kis helységek szempontjából érdemes lesz
figyelemre méltatni Jád községet, a hol vízikerék
szolgáltatja a hajtóerőt. Egy nyolcz kilowattos
dynamót tart üzemben 12 lóerő felvétellel, tehát
a dynamo nincs teljesen kihasználva. Nappal a
telep fűrészel, este villamos áramot ad négy
közvilágítási és 329 magánlángnak, azonfelül ellát
egy három lóerős elektromotort is. Ráadásul
nyáron a teleptulajdonos egy kis cséplőgéppel
csépel is villamos energia segélyével. Ez hát

4. Légvezeték oszlopa az újvidéki hálózatban. Legfelül egy szarvalakú
villámhárító látszik. Az oszlopról a vezeték több irányba ágazik el.

elég élelmességre vall. A telepbe 15,000 korona
van befektetve, afogyasztókátalányárakatfizetnek.
Nem egészen érthető; miként ad a telep nyu
godt fényű áramot. E sorok írója berendezte a
bars-újbányai telepet, melyről eddig nem esett
szó azért, mert összevissza tíz fizető fogyasztója
van a teleptulajdonoson felül (a ki molnár és
bőrgyáros), itt is van egy öt méter átméretű
felülcsapott vizikerék, de a termelt áram igen
ingadozó feszültségű és a lámpák accumulator
segítsége nélkül nem kapnának nyugodt fényt.
Lehetséges, hogy a jádi telepnek is van accumulatora, csak a statistikából kimaradt, mert az
általános érvényű tétel, hogy vízikerék nem ad
egyenletes áramot.

Ennyi adat elégséges lesz arra, hogy a kis
telepek létesítésének gondolatával foglalkozók
némi támpontot és irányítást nyerjenek. Többre
nem terjeszkedem ki, hogy czikkem túl unal
massá ne váljék.
Nézzünk azonban kissé szét a nagy telepek
között is. Betűrendi felsorolásban a több köz
séget illetve várost ellátó telepek jelentősebbjei
a következők:
Ada í Bács m.), Abrudkerpenyes (másként Gurarozia), Arad, Czegléd, Felka (ez a tátrai főtelep),
Galgócz, Gitárt, Ikervár, Miskolcz (áramát tulaj
donképpen Felső-Dobszáról kapja legújabban),
Nagyszeben (áramát Czódról kapja), Nagybánya,
Nagykikinda, Rozsnyó (Gömör megye, de van
másik Rozsnyó is); Szentbenedek (ez a deési
telep) és Újpest. A dőlt betűkkel szedettek azok
a helyek, a hol vízerőtelep van.
Be kell vallonom ennél a pontnál, hogy volta
képpen Gibártot már legelői, régen kellett volna
említenem, mert mindössze négyszáztizenhét
lakosa van, így nem is kis-, hanem parányi
község. Ennyi lélek lakhatik akárhány nagyobb
budapesti bérházban is. Azonban szándékosan
kihagytam, mert jelentősége messze kiemeli a
kis helységek telepei közül. Eredetileg a telep
Jajhalmon keletkezett 1903 szeptember 7-én,
báró Harkányi Frigyes uradalmán, mely ma
csak kisegítésül szolgál 400 lóerős Diesel moto
rával. A gibárti híres turbinatelep 1904 júl. 1 én
nyílott meg. a hol két 400 lóerős vízturbinát
állított fel a Gibárti Elektromosmüvek Rész
vénytársaság“. 12,000 Voltos forgóáramot ter
melnek, mert 150 kilométer hosszú úton veze
tik az elektromosságot. A befektetett tőke egy
milliókétszázezer koronát tesz ki, a hajtóerőt a
Hernád négyméteres esése szolgáltatja, 18 köb
méter vízmennyiséggel.
Ez a hatalmas telep látja el villamos ener
giával Abaújszántó, Bekecs, Bodókő-Váralja,
Gibárt, Legyesbénye, Mád, Szerencs (itt székel
az igazgatóság), Tállya és Tokaj városokat,
illetve községeket, azonfelül 6 tanyát és pusztát,
meg az újvilági kastélyt. Üzemben tart hétezer
nél több izzólámpát, a szerencsi pályaudvar 18
ívlámpáját és 52 elektromotort, melyek együt
tesen 812 lóerőt fejtenek ki.
Ezek a motorok a legkülönfélébb czélokra
szolgálnak, úgymint: cséplésre, malomban,
szecskavágásra, szeszgyárban, fűrésztelepen,
szivattyúk hajtására stb. El lehet képzelni,
milyen áldás ez a vidékre nézve. A motorikus
áram ára igazi potomság: 3 fillértől fél fillérig
terjed az egyes fogyasztóknál. A világítási áram
szintén különböző árakon kapható: 7-től 3‘4
fillérig. A felállított árammérők száma meg
közelíti a négyszázat.
A legnagyobb vízerőtelep Magyarországon a
czódi (Szeben megye), mely a nagyszebeni te
leppel együtt 2240 kilowatt energiát termel,
vagyis mégegyszer annyit, mint a gibárti. A
befektetett tőke majdnem négymillió korona.
A czódi vízerőtelepen 5 turbina összesen 2090
lóerőt szolgáltat, az esésmagasság 30 méter,
a másodpercenként lefolyó vízmennyiség 2 7
köbméter, illetve egy másik helyen 48 méteres

___
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esésnél 3'6 köbméter. Nagyszebenben csak két
nyersolajmotor van, 450 lóerő teljesítménynyel.
A telep 1896-ban nyílott meg és az azóta már
divatból kiment egyphasisú rendszerben épült,
5 és 10 ezer Voltos áramot termel, a fogyasz
tók 100 Voltos áramot kapnak. Árammal ellátja
még Nagydisznód, Szent-Erzsébet, Kistorony,
Sellenberk, Nagycsür és Vízakna helységeket,
de még így is jut feleslege a nagyszebeni vil
lamos városi vasút részére is. Nagyszeben húsz
ezer, a többi helységekben 3500 izzólámpát,
azonfelül 180 darab ívlámpát táplál. Motorikus
energiát fogyaszt 235 elektromotor, mintegy
1400 lóerő összmunkaképességgel.
Ekkora fogyasztás mellett rendkívül szokat
lan és meglepő, hogy a fogyasztók nagy része
átalányárban világít. A világítási árammérők
száma 457, a motorikus árammérőké 15. Az
áram alapára 6 fillér, de ebből nagyobb fo
gyasztók bizonyos kulcs szerint engedményt
élveznek.
Leghíresebb turboelektromos telepünk azon
ban nem a czódi, hanem az ikervári, Vas-

5. Tgy cséplőgép viilatnos motorral felszerelve a gróf Csekonics-uradalomban, Zsombolyán. Látható, hogy az egész lokomobil elmarad,
a motor a cséplőszekrény tetején van elhelyezve.

megyében, gróf Batthyány Lajos birtokán. Ne
vezetességét annak a különleges rendszernek
köszöni, melyben épült. A svájczi „Compagnie
de I’Industrie electrique-czég szerelte 1896-ban,
a Rába folyó 7‘5 méteres esésének kihasználá
sával. Teljesítőképessége akkora forma, mint a
gibárti telepé, ezer kilowatt. A turbinákat szinte
svájczi czég a zürichi Escher Wyss eí Cie
részvénytársaság szállította és szerelte. A terve
zésben ellenben tevékeny, sőt oroszlánrész két
kitűnő magyar mérnököt illet meg: Bánó Lászlót
és Szüts Bélát.
Az ikervári telep nagyfeszültségű egyenáramú
telep Thury főmérnök rendszerében építrve. Öszszesen 10 dynamogép van sorbakapcsolva és így
sikerült 15 ezer Voltos egyenáramot előállítani.
Az egész rendszer sorbakapcsolt főáramkörű
motorokból áll, melyeknek száma 32, és ezek
egy része hajtja a városi hálózatokat tápláló
aldynamokat.
Míg más rendszereknél mindig a feszültséget
tartják állandó értéken, itt épen fordítva, az
áramerősséget, a feszültség ellenben a terhe
léssel együtt csökkenik. Műszaki szempontból
igen érdekes ezen telep s bár a rendszer el
terjedni nem tudott, mindazáltal el kell ismerni,
hogy svájczi mérnökök genialitása a kitűzött

feladatot jól megoldotta, csak kissé körülmé
nyesen.
Az ikervári telep látja e l : Szombathelyt és
Sárvárt, azonfelül 28 cséplőmotort, 1 gazda
sági motort, 1 kotróhajó-motort, 1 téglagyári
motort és az Antonia majori szántógépek mo
torjait. Egy egész vidék boldogulása, jóléte és

6. Benzinmotorral közvetlenül kapcsolt egyenáramú dynamógép,
kisebb falusi czentraléból. Oanz féle gyártmány.

culturája függ ettől az istenáldotta teleptől.
Tulajdonosa a „Vas vármegyei elektromosmüvek
részvénytársaság“. Befektetett tőke négymillió
korona.
Hatalmas turboelektromos telep a felsődobszai, mely a Bárczay család birtokán most
épült és a miskolczi gőzüzemű telepet váltotta
fel 30—40 kilométer távolságból. A telep ára
mát a miskolczi villamossági részvénytársulat
bérli és adja tovább a fogyasztóknak. Ők lát
ják el azonfelül még Putnokot, Sajószentpétert
és Diósgyőr vasgyárat, valamint az ide vezető
villamos vasutat
A szentbenedeki turbinatelep a Kis Szamos
vízeséséből vesz ki 450 lóerőt. Segítségére van
egy 400 lóerős Dieselmotor is, úgy hogy az
összes energiatermelés 760 kilowattot lesz ki.
Föfogyasztója Deés város, melynek segít még
Désakna és Szamosújvár közönsége is. Nor
malis viszonyok mellett a vízerő elgyőzi a
fogyasztást, a Dieselmotor inkább csak tar
talék.
Érdekes megfigyelésre ad alkalmat, hogy az
imént felsorolt nagytelepek közül csak Aradon,
Nagykikindán és Újpesten van gőzüzem; Fel-

7. Kocsira szerelt faaprító körfűrész, Oanz-féle gyártmány. Bármely
udvarban felállítható, mely előtt az utczai vezeték elhalad.

kán gőzerő mellett vízerő is van. Szívógáz
motor van Abrudkerpenyesen (3 motor 530 ló
erő) és Nagybányán (2 motor á 200 lóerő), a
többi helyen Dieselmotor az üzemgép Galgóczon például van 3 Dieselmotor összesen 700
lóerő teljesítménynyel, azonfelül van még egy
500 lóerős is.
Nézzük még meg, milyen árakat fizetnek a
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világítási fogyasztók hektowattóránként. 10 fillér
az áram ára Vajdahunyadon (4500 lakos; a
telep a város tulajdona), Abrudkerpenyesen
(kincstári telep!) és Csíkszeredán. Ennél drágább
egységár nálunk nincs. Vajdahunyad csatla
kozni akart a dévai telephez, de nem kisértem
figyelemmel, megtörtént e ez már. Erre az esetre
ugyanis az áramárak leszállítását ígérték.
A legolcsóbb világítási egységár szinte a
kincstár jóvoltából jut k i: Herkulesfürdőn (de
csak protectiósan) és Fenyőházán: 3 fillér.
Nem is szükséges újra megemlíteni, hogy ezek
vízerőtelepek.
Igen drága a világítás Sátoraljaújhelyen: 9
fillér, no de Miskolcz, Marosvásárhely, Kis
marton, Gyulafehérvár és Csáktornya lakói is
éppen ilyen örömnek örvendenek. Szegeden mái

8- Temesvári türbinätdcp vázlata, vízszintes tengelyű ikerturbinákkal.
Középtájon látható a turbinákból lefolyó vizeket elvezető két csatorna,
melyek lentebb egyesülnek.Jobbról a zsilipkamra, balról a gépház látszik.

csak 8, illetve 7, Szabadkán 7'5 fillér az áram ára
Legtöbb helyen (így Budapesten is) 6 fillérbekerül
egy hektowatt energia. A vasmegyei Pinkafőn,
Győrben, Gölniczbányán, Fogarason, Fekete
halmon (Brassó megye), Petrozsényben 5 fillért
fizetnek a boldog fogyasztók, de Fogarason
már fel akarják emelni az árat 6 fillérre Győr
városában ellenben még 5 filléres ár mellett is
nyújtanak engedményeket.
Említésre méltó, hogy a vasmegyei Vörös
váron, a hol turbinatelep van (tulajdonos gróf
Erdődy Gyula), 3000 lakosnál 900 izzólámpa
van elhelyezve, azonfelül 4 elektromotor 70 ló
erő munkabírással. Ezen a telepen motorok és
fűtőkészülékek részére az áram ára csak2’5 fillér,
sőt 15 fillér is. Itt már belátták a villamos főzés
és fűtés jelentőségét a telepre nézve, a meddig
még nagyvárosi telepjeink sem értek el. Re
méljük azonban, hogy a villamos főzés Eldoradója már nem sokáig késhetik egyebütt sem.
Medvey Lajos.
H e ly r e ig a z ítá s . Folyóiratunk f. évi januáriusi szá
mában, az Apoikis ez. mesében, (a 17. lapon) értelemzavaró hiba van : alulról a 22. sorban 1900 van mondva,
1872 helyett. Miután ez a hiba igen szembetűnő — szüksé
gesnek tartjuk ezennel helyreigazítani.
Szerk.

KRÓNIKA.
U ránia-Színház.
(Az utcza bűnei és erényei. Írták Székely Vladimir
és Tábori Kornél. Először adták az Uránia-Színházban
1913 január 21-én.)
A társadalmi együttélés nagy törvénye évezredek
folyamán az intézmények sok ezerféle fajtáját teremtette

meg, melynek keretében az ember mint társas lény,
anyagi és erkölcsi javainak fokozott mértékben való
értékesítésére kereste a módokat és eszközöket. Az
élet tulajdonképpen e törvény által lett élet culturalis értelemben és fontossága miatt a vele való
intensiv foglalkozás egy új tudományágat teremtett meg :
a sociologiát.
De épp mert oly kaleidoskopikusan változatos az
élet, kifürkészhetetlenek a rugók, melyek az ember tevé
sében megnyilvánulnak, nehéz beletekinteni ennek az
életnek az arczába. Egy egv pontot kell megkeresni,
honnan bele lehet pillantani a társas élet szövevényes
útvesztőjébe. Ilyenül kínálkozik az utcza, az élet szín
pada, melynek forgatagában visszatükröződik a mi lel
künk, kidomborodik faji és nemzeti jellegünk. Ezért
viseli az Uránia-Színház új darabjának I. felvonása
Az utcza lelke czímet, a hol a szerzők a különböző nem
zetek jellemét azok utczájából rajzolják meg. A pesti
utczáról a new-yorki utczát, az ágaskodó yankee-szellemmel a mi lassú tunyaságunkat állítják szembe. Ezek
kel kapcsolatban megismerjük a nagy színpad: az utcza
szereplő színészeit, az élet komédiásait, úgyis a mint
egyesbe járnak vagy tömegbe tömörülnek. A modern
haladás századában az egyes ember háttérbe szorul,
nincsenek hősök s társadalmi és minden más téren
világraszóló nagy eredményeket csupán tömegbe tömö
rülve ér cl az ember.
A II. felvonásban pillanatfelvételeket adnak a szerzők
az utczáról. Ez a felvonás legnagyobbrészben már typikusan Budapest. Az utcza alakjainak jellegzetes typusai,
a szorosan vett utczai foglalkozások nyomorultjai vonul
nak fel előttünk, a kikből a bűn toborozza embereit.
Az utcza nevelő és romboló hatása megkapóan bon
takozik ki a jól összeválogatott képekből. Mert az utcza
könyörületes, nem vet ki senkit, otthont ad minden
kinek, de igen sokszor felette drágán fizetteti meg
jószívűségét.
A III. felvonás az utcza humoráról szól. Szerzők
nyitott szemmel rójják a nagyvárosi utczát és meglát
nak sok olyan érdekes, derűs epizódot, a mit mi nem
veszünk észre. Itt is hálás tárgyat nyújt nekik a pesti
utcza, a humor — habár igen sokszor a keserű humor —
örökös forrása. Ebben a felvonásban sem maradnak
szerzők a felszínen, hanem mélyebbre szántanak és az
utcza humorában — mely csupa kárörvendés és satira —
az emberi gyarlóságot ostorozzák.
A darab szerzői nem ismeretlenek a nagyközönség
előtt, a tavalyi színházi idényben nagy sikerrel mutatta
be az Uránia Razzia czímű, jelen darabjukkal rokon
sociologiai tanulmányukat. Az utcza bűnei és erényei nem
csak rendkívül érdekes, de értékes munka is, a mely csak
a felületes szemlélőnek látszik az első pillanatra tisztán
szórakoztatónak, de ha belemélyedünk, úgy találjuk,
hogy telve van mély és értékes gondo'atokkal, a mely
hosszú éveken szerzett tapasztalatokból szűrődött le.
A szerzők igen nagy gonddal írták darabjukat, s a meg
írásnál nagyobb gondot csak talán a képek összegyűjté
sére fordítottak, a melyeket a legnagyobb részben saját
maguk photographáltak; s a gazdag képsorozatból
semmi sem hiányzik, a mi jellegzetes a pesti utczára.
A színház igen hatásos és művészi mozgófényképe
ket illesztett a darabba, a mely a bemutatón nagy
sikert aratott és előreláthatólag hosszú ideig érdekes,
vonzó és felette tanulságos müsordarabja lesz az
Urániának.
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A női munkásgimnáziumról.
A munkásgimnáziumok nagy sikere, a társadalom
érdeklődésének és áldozatkészségének eddig szokatlan
mértéke, mely e mozgalommal szemben nyilvánult,
arra ösztönözte az Uránia-Egyesület elnökségét, hogy női
munkásgimnáziumok alapításával is kísérletet tegyen.
Molnár Viktor ügyvezető elnök az előmunkálatok
megtételére még a múlt tanév június havában adott
megbízást és az összehívott előértekezleten közölte
azokat az alapelveket, a melyek a munkánál irányadóul
szolgáljanak. A megbízottak október havában készültek
el feladatukkal, mire bizottsági tárgyalások következ
tek, melyek folyamán a női munkásgimnáziumok tantervét
véglegesen megállapították.
A tanterv szerint a női munkásgimnázium két esti
tanfolyamból áll, melyek mindegyike a téli időszakra
esik és hat hónapig tart.
Hallgatók lehetnek első sorban önálló keresetű nők,
kik legalább az elemi iskola 4-ik osztályát végezték. De
felvételre számíthatnak általában mindama nők, kik
művelődni kívánnak.
A tanítás díjmentes.
A női munkásgimnáziumokban a következő ismere
teket fogják tanítani:
Az I. évfolyamban:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Magyar nyelv (fogalmazás, levelezés) heti 2 órában
Történelem .
Földrajz . .
Természetrajz
Háztartás . .
Számtan . .
Rajzolás . .
Szépírás . .
8 tárgy összesen heti 9 órában.
A II. évfolyamban:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Magyar nyelv (fogalmazás, levelezés) heti 2 órában
Történelem . . . . . . . . . .
))
Földrajz . ...........................................
Egészségtan ...........................................
T e r m é s z e tta n ......................................
S z á m ta n ................................................
R a jz o lá s ................................................
K ö n y v v ite l...........................................
a 11 évfolyamban 8 tárgy heti 9 órában.

Azonkívül (mindkét évfolyamban) külön tanfolyamok
tarthatók a kézimunka, gépvarrás, főzés, gépírás és gyors
írás tanítására.
A külön tanfolyamok tanítási idejét lehetőleg olyan
időre kell kitűzni, hogy a rendes tanítási órákkal
ne essék össze. A mennyiben ez nem leheséges, vagy
a hallgatóság e külön időben nem mutatna hajlandó
ságot eljárni (szombat este, vasárnap), akkor a külön
tanfolyamok az általános ismeretek előadásaival egyidőben is tarthatók, és ez esetben az illető hallgatóknak
az órarend szerint egybeeső óra alól felmentést lehet
adni.
A rendes hallgatók (ilyenekül tekintetnek, a kik az
általános előadásokra beiratkoztak) a külön tanfolya
mokat is díjmentesen látogatják.
A kik csak a külön tanfolyamokban kívánnak részt
venni, a fenntartó testület által megszabott díjat fizetik.
A ki az előadásokat mindvégig szorgalmasan hall
gatta, erről látogatási bizonyítványt, a ki pedig a tan

folyam végén nyilvános vizsgálatot tesz, vizsgálati bizo
nyítványt kap.
Minden tárgyból elkészült a részletes tanterv és tan
menet, vagyis a tananyagot felosztották az egyes órákra,
kinyomatták és megfelelő felhívások kíséretében 144
polgári leányiskolái igazgatónak, valamint 206 nőegye
sületi elnöknőnek megküldték.
Kedvező válasz a következő városokból érkezett, u. m.
Budapest, I. kér., Budapest, V. kér., Budapest VII. kér.
Dohány-utcza és Budapest VII. kér. Murányi-utcza, Arad,
Baja, Bán, Brassó. Gödöllő, Győr, Kaposvár, Kecske
mét, Kispest, Nagykanizsa, Nagykikinda. Nagyszeben,
Pozsony, Rimaszombat, Szabadka, Szamosújvár, Szeged,
Szentes, Szolnok, Torda, Újverbász és Újvidék. Össze
sen 26 helyről.
E városokban mindenütt jelentkeztek önzetlen lelkesedésü tanerők, kik az eszmét felkarolták, annak
életrevalóságát belátták és megvalósítására a szükséges
lépéseket megtenni késznek nyilatkoztak. Több helyen
e fáradozás gyors sikerrel járt, a megkeresett nőegye
sületek választmányai a tervet tárgyalták, az anyagi támo
gatásra hajlandóknak nyilatkoztak és a megalakításra bi
zottságokba tagokat küldtek ki. Szóval az előmunkálatok
országszerte megindultak, és a legtöbb helyen, arra való
hivatkozással, hogy a férfi-munkásgimnáziumoknál a női
munkásgimnáziumok cultursocialis jelentősége semmi
ben sem áll hátrább, a leczkedijak fedezésére állami
segítséget fognak kérni a közoktatásügyi minisztertől.

*
Az első női munkásgimnázium Budapest, VII. kerü
letében a Murányi-utczai polgári iskolában nyílt meg,
mint a VII. kerületi Külső Kaszinó és a VII. kerületi
Külső Általános Jótékonysági Egyesület alapítása, Endrei
Ákos főgimn. tanár igazgatása alatt.
A beiratások október közepén kezdődtek és a hó
végéig 153 hallgató iratkozott be, a kik számára két
párhuzamos osztályt nyitottak. A tárgyakat közép- és
polgári iskolai tanárok adják elő.
A rendes órákon kívül tartanak még lycealis előadá
sokat is, vasárnap d. u. 3 —6-ig pedig olvasó, szórakozóés testgyakorló-órákat. Hétköznapokon a tanítás este
7—9 óra közt van.
Deczember 18-án alakult mega női munkásgimnáziumi
hölgyválasztmány Bárczy Istvánné úrnőnek, Budapest
polgármestere feleségének elnöklete alatt.

Új rendszerű elektromos izzólámpák.
Daczára annak, hogy már több mint 30 esztendő
telt el az első elektromos izzólámpa elkészítése óta,
az elektromos világítás még mindig nem vált annyira
általánossá, mint a hogy az annak kényelmessége és
biztossága mellett várható volt. Főoka ennek a világí
tás drágasága Igaz, hogy a szénfonalas izzólámpák
gyártása manapság már egyszerű, a lámpák ennek kö
vetkeztében igen olcsók, mégis tagadhatatlan, hogy a
szénfonalas lámpa nem tekinthető ideális világító esz
köznek. Tudjuk, hogy a szénfonal az elektromos áram
hatása alatt lassankint elporlad és végül el is szakad,
ezen hatás hátrányai már jó korán mutatkoznak: a
szénfonálról levált részecskék az üvegkörte falára rakod
nak, kevésbbé átlátszó réteget alkotnak rajta, a mely a
lámpa által szolgáltatott fénynek nagy részét elnyeli. A
szénfonalas lámpa aránylag nagy mennyiségű energiát
is fogyaszt, gyertyánkint kb. 3'/., wattot, egy 16 gyertyás lámpa tehát kb. 55 wattot. Ez a szolgáltatott fény
mennyiséghez viszonyítva igen sok, hiszen pl. a láng
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íves ívlámpáknál egy-egy gyertyafényre csak 0 1—03
watt esik, tehát kevesebb, mint tizedrésze a szénszálas
lámpánál felhasznált mennyiségnek.
E mellett az elektromos világításnak igen erős ver
senytársa támadt az Auer féle gázizzófényben, a mely
szép is, olcsó is. Úgy tetszett egy ideig, mintha az
elektromos világítás tért veszítene és nagyon érthető,
hogy az elektrotechnikusok új, czélszerűbb és olcsóbb
világítási eszközök előállításával igyekeztek a fogyasztó
közönséget az elektromos világítás részére meghódítani,
illetve megtartani. így keletkeztek az osmium, a tantal,
a wolfram, az Osram és a tungsténlámpák. Valamenynyinél igen ritka fémeknek (osmium, tantal, wolfram)
igen vékony szálai képezik a lámpában izzó fonalat.
Mindegyiknek sok kellemetlen sajátsága is van. Az
osmium igen törékeny, nem nyújtható, nem hengerel
hető. Éppen ezért a finom, porrá őrölt osmium-vegytiletet organikus kötőanyagokkal keverik, a kapott sűrű
pépszerü keveréket kicsiny nyílásokon átpréselik, az
ily módon előállított fonalakból izzitás útján eltávolít
ják a szenet, a visszamaradó osmium-fonál az izzításkor megszilárdul és a lámpában használhatóvá válik.
Hasonló módon állítják elő a wolfram-lámpák szálait
is. Mindkét fajta lámpának nagy hátránya, hogy úgy az
osmium, mint a wolfram izzó állapotban igen hajléko
nyak és ezért aztán könnyen el is szakadnak. így nem
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feltűnő, hogy daczára a gyertyánkinti 1*1—12 wattnyi
csekély fogyasztásnak, még sem tudták a szénfonalas
lámpákat kiszorítani, előállítási költségeik s így áruk
is jóval nagyobb, mint em ezeké; az áramfogyasztásnál
elérhető megtakarítást illuzoriussá teszi a lámpa na
gyobb költsége.
Egy másik igen fontos körülmény is útját állta ezen
lámpák nagyobb elterjedésének. Az utóbbi időkben
nevezetes változás észlelhető az elektrotechnika terén
a régibb állapothoz képest: a váltó-, illetve a forgó
áram alkalmazása mindinkább tért hódít az egyenáram
rovására, a mit érthetővé tesz az, hogy a váltóáramot
előállító gépek jóval olcsóbbak, az áram szállítása
jóval egyszerűbb és gazdaságosabb, mint az egyen
áramnál. Mindjárt a fémszálas lámpák felfedezése után
kitűnt, hogy ezeknek előbb említett hátrányai: töré
kenységük, rövid élettartamuk, a váltó áram alkalma
zása esetében még fokozottabb mértékben jelentkeznek,
ezen áram folytonos változásai, az áramerősségnek a
méretezésnél alapul vett középértéknél sokkal nagyobb
maximális értéke következtében. A lámpa rövidebb
ideig használható és akkor is csak kisebb hatásfok
mellett, mint egyenáram esetében.
Mindezen hátrányokat úgy lehet legczélszerübben
kiküszöbölni, ha a lámpákban alkalmazott feszültséget
lehetőleg leszállítjuk és a lámpákban izzó szálakat rövi
dekké es vastagokká tesszük. Az ilyen lámpák az egyen
lőtlen igénybevételt igen jól bírják el.
Ha azonban így járunk el, akkor a mérleg azonnal
a váltóáram javára billen. Csak ennél lehet a lámpák
ban szükséges alacsony feszültséget könnyen, egyszerű
eszközökkel előállítani. Nehézség azonban itt is van
bőven A váltóáram elosztásának legszokásosabb módja

az, hogy a dynamogépek által szolgáltatott váltóáramot
magasfeszültség mellett vezetik tova, minthogy pedig
az ilyen magasfeszültségű áramnak sok kellemetlen
oldala van (nehézséget okoz a házakba vezetett veze
tékek szigetelése, az áramnak a lámpákban és a moto
rokban való alkalmazása, a mellett súlyos balesetek is
történhetnek, ha valaki megérinti a vezeték el nem szi
getelt részét) a felhasználás előtt a transformatorokba

2. Lámpafoglalatba szerelt reduktor.

vezetik s ott 110—220 Volt feszültségű árammá alakít
ják át. Csakhogy az alacsony-feszültségű izzólámpákban
még jóval csekélyebb feszültségre van szükség. Az
áramot tehát újból még alacsonyabb feszültségűvé kell
átalakítani, a mit minden házban elhelyezett további
transformator közbeiktatása által lehet elérni.
Magától értetődik, hogy a második transformator
közbeiktatása a berendezést, a beálló új energiaveszte
ségek pedig az üzemet újból lényegesen megdrágítják,
azonkívül a házakban eddig alkalmazott vezetékeknek
más, az alacsonyabb feszültségű áram szállítására alkal
mas, vastagabb, drágább vezetékekkel való kicserélése
is szükségessé válik, a mi a nagyközönség által még
nem ismert új világítási rendszer bevezetésénél leküzd
hetetlen nehézségekbe ütközik. Más rendszerű transformatorról kellett tehát gondoskodni.
Az összes előbb említett hátrányok teljesen elkerül
hetők, ha minden egyes lámpa, vagy olyan lámpacso-

3. Lámpa a talapzatába szerelt reduktorral.

port, a melyet egyszerre kell mindig ki-, vagy bekap
csolni, saját transformátorából kapja az áramot.
Ilyen eljárást szabadalmaztatott magának a német
„Reduktor-Társaság“. Ez a vállalat hosszas kísérletezés
után azon eredményre jutott, hogy az alacsony feszült
ségű lámpákban legjobban a 14 Voltnyi feszültség hasz
nálható fel. Hogy ilyen feszültséget állíthasson elő a
régi vezetékek megtartásával, minden lámpánál külön-
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külön alkalmaz kicsiny transformatorokat (ezeket a
vállalat reduktoroknak nevezi, innen a neve) a transformálás azonban csak a kapcsoló mögött történik —
a kapcsolót tehát, nem a mint az eddig történt, a se
kundär, hanem a primär vezetőbe szereli. Ezzel eléri
azt is, hogy energiaveszteség nem lép fel a transfor
mator alkalmazása folytán abban az esetben, ha a
másodrendű vezetőbe szerelt lámpákat nem kapcsoljuk
be, a mi pedig az eddig szokásos berendezés mellett
elkerülhetetlen volt.
Az áram elosztás módját tehát a reduktor-rendszer
bevezetése esetén így kell képzelnünk. Az elektromos
czentrálék a jövőben is magasfeszültségű áramot fog
nak szállítani egyes elosztóhelyekhez, a hol az eddig is
alkalmazott transformatorok a feszültséget leszállítják.
A már transformált áramnál körülbelül 250 Volt lenne
a legczélszerűbb feszültség, mert ez már nem bír a
magas feszültség hátrányaival, de a mellett még mindig
eléggé kicsiny keresztmetszetű vezetéket igényel. A 250
Voltnyi másodrendű áramkörbe kellene aztán bekap
csolni a reduktorokat, ezeknek másodrendű vezetékébe
pedig az alacsony feszültségű lámpákat. Az eljárás
mindenesetre igen egyszerűnek, könnyen kivihetőnek
látszik.
Lássuk most, micsoda előnyökkel kecsegtet a reduktor-rendszerű lámpák alkalmazása.
A Reduktor-Társaság által alkalmazott 14 Voltnyi
feszültség mellett, a lámpák 40—70 százalékkal olcsób
bak, mint a közönséges fémszálas lámpák. 3—16 gyer
tyafény teljesítmény esetében egy, 16 gyertyafénytől
feljebb két párhuzamos rövid és vastag izzó szállal
állítják e lő ; ha az egyik szál el is égne, a másik (ter
mészetesen kevesebb gyertyafény szolgáltatása, de egy
szersmind csekélyebb áramfogyasztás mellett) tovább
világit. Ez a tulajdonság a világitó berendezés állandó
ságára és gazdaságosságára nagy jelentőségű.
Egyszerűbbé válik a hosszú utczák világítása is. Itt
közvetlenül a magasfeszültségű primär-vezetöbe kap
csolhatjuk a reduktorokat, közbeiktatott transformatorok
alkalmazása nélkül. így pl. 2000 Voltnyi primár-áram
esetében 8 reduktort kapcsolunk egymásután az 1. áb
rán látható módon. Elmaradnának a transformatorok
nagy költségei, az elsőrendű áramkör vezetéke kicsiny
keresztmetszetű lehet, az áramot is olcsón lehet tehát
nagy távolságra szállítani. Ha egy-két lámpa nincs is
bekapcsolva, vagy pedig elromlik, ez a többire semmi
féle befolyással nincs.
Az alacsony feszültségű fémszálas lámpa igen tar
tós, úgy a szállításnál, mint a használatban is. Alkal
mazhatóvá válik e miatt oly üzemekben is, a hol eddig
fémszálas lámpára gondolni sem lehetett, a hol a lámpa
folytonos és nagy rázkódásnak van kitéve, mint pl. a
vasutaknál, gépházakban, stb. Az alacsonyfeszültségű
lámpáknak élettartama még akkor is kb. kétszer akkora,
mint az eddig használtaké, ha az utóbbiakat a lehető
leg leggondosabban is kezeljük, minden rázkódástól
megóvjuk. Ha még figyelembe vesszük, hogy a régi
lámpákkal ellentétben a reduktor-rendszerü lámpa min
den helyzetben egyformán jól használható, hogy a be
szerzési ára amúgy is aránylag csekély, be kell lát
nunk, hogy a Reduktor-Társaságnak csakugyan igaza
lehet, mikor azt állítja, hogy lámpájának költségei nem
nagyobbak, mint a szénfonalas lámpáké.
Igen nagy előnyük ezen lámpáknak továbbá az is,
hogy velük a világításnak igen kényelmes elosztása vá
lik lehetségessé. Az állandó 14 Voltnyi feszültség betar
tásával 16 és több gyertyafényű lámpák mellett egy

idejűleg sokkal kevesebb (3, 5, 10 stb.) gyertyafényü
lámpák is alkalmazhatók minden változtatás nélkül és
ezeket a kisebb teljesítményű lámpákat is igen kitűnő
minőségben lehet előállítani. Az elektromos világítás
ezzel új alkalmazási teret nyer mindenféle luxus-, rek
lám- stb. világításnál.
A szakemberek sokáig kételkedtek abban, hogy ily
csekély hatásképességű, csekély méretű transformato
rokat eléggé gazdaságos hatásfok mellett lehetne hasz
nálni. Niethammer kísérleteiből kitűnt, hogy az itt fel
merülő nehézséget túlbecsülték, a technika ezt a feladatot
is teljesen megoldotta. Niethammer vizsgálatai igen
különböző transformatorokra vonatkoztak 10 wattostól
750 wattosig; a hatásfok a legkisebb typusnál is 89%
volt, nagyobbaknál 97 7u-ra is emelkedhetik, a transformatorban előálló veszteségek tehát egészen jelen
téktelenek.
A reduktor azonban a lámpának kiegészítő része,
most az a kérdés merül fel tehát, nem melegszik-e fel
annyira, hogy a berendezés épségét veszélyeztetné.
Niethammer kísérletei ezen kérdésre nézve is nyújta
nak felvilágosítást; jóllehet, a legkedvezőtlenebb eset
ben (a legkisebb, 10 wattos reduktor esetében) a ké
szülék méretei igen csekélyek, — hossza 70 mm, vas
tagsága 50 mm, — a vezeték hőmérséklete 2% órai
használat után is csak 20 C°-al emelkedett a környezet
hőmérséklete fölé.
Említettük már, hogy a reduktornak igen kicsiny
méreteket lehet adni; ezzel mindjárt meg van annak a
lehetősége, hogy azt könnyen és czélszerüen lehessen
szerelni a lámpák mellé. Készítenek ilyeneket a normál
Edison foglalatba való becsavarásra (2. kép), továbbá
mint függő reduktorokat, a melyeket minden további
nélkül a világító testek és a mennyezett közé lehet
szerelni; dugaszkapcsolóba szerelt reduktorok lehetővé
teszik a hordozható lámpákba való alkalmazást (de elő
állítják azokat a 3. képen látható módon a lámpa
talapzatába szerelt reduktorokkal is), porczellán és
egyéb hasonló borításban a szabadban is használhatók,
egyszóval az elektromos világítás minden eddigi alkal
mazásában sikerrel használható az új rendszer is. Meg
van a mellett az az előnye, hogy az alkalmazott csekély
feszültség nagy mértékben fokozza az elektromos vilá
gítás tűzbiztonságát. Ez a jó tulajdonsága teszi kívá
natossá a reduktor-rendszer igénybevételét a technika
és a háztartás sokféle czéljaira (így pl. főzőkészülékek
nél, fűtőtesteknél) is.
Sulek József.

A biológia jelentősége korunk culturájában.
A biológiai tudományok és kutatás terén a legújabb
években jelentékeny forrongás észlelhető. A múlt szá
zadban úgyszólván általános érvényűnek tartott darwinisiikus elmélet elégtelenségét hírneves természettudósok
fejtegetik; az életjelenségek magyarázatában a mechanistikus szempontok csődje mindinkább érezhetőbb lesz ;
a kutatásban új kísérleti módszerek kerülnek felszínre.
A biológia régi álláspontjai mellett lép sorompóba
s válságát igyekszik megczáfolni dr. Weitstem tanár, a
bécsi növénykert igazgatója, a német orvosok és ter
mészetvizsgálók 1912. évi münsteri gyűlésén tartott elő
adásában. Szerinte a biológia válsága csak látszat, mely
az erre mutató jelenségek belső lényegének egyes
külső momentumokkal való összetévesztésén alapul.
A Darwin-féle kiválasztási elmélet revisioja ugyanis nem
bizonyíthat ezen válság mellett, mert nem ez a tan,
hanem a leszármazási elmélet és a fejlődés gondolata
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volt a mult század biológiájában jellegzetes és alapvető
tényező. Darwin elmélete a mechanistikus felfogásra
hajló múlt században csak tetszetős magyarázatát nyúj
totta a leszármazási elmélet egyik leglényegesebb kér
désének, sorsa azonban független utóbbitól. Revisiója
nem a biológia alapvető felfogásának feladását jelenti,
hanem a kutatási módszerek kiszélesítését és tökélete
sedését. Az új módszerek nem mondanak ellent a régiek
nek, hanem kiegészítik azokat. A mechanistikus szem
pontok csődje is látszólagos és a biológiai problémák
bonyolódottságának csekélyre becsüléséböl ered.
Wettstein fejtegetései azonban inkább csak magya
rázzák a biológia válságának jelenségeit, de nem czáfolják
meg azokat. Bár a leszármazási elméletnek szakkörök
ben ma is több hívője van, mint kételkedője, alapjait
hívatásos helyekről is erős támadások ingatják. A Darwinféle kiválasztási elmélet elégtelenségét pedig a leszár
mazási tan legbuzgóbb hivői is elismerik, rajta az újabb
megfigyelések és kutatások sok rést ütöttek. Múlt századi
nagy hatása és fellendülése is tulajdonképpen a fogalmak
confusioján alapult, mert hiszen Darwin elméletének
alapgondolatai közt vitalistikus fogalmak is szerepelnek.
A természettudományok fejlődésében nem lehet letagadni
a vitalistikus irányzatokat és szempontokat. A biológia
fejlődésére is alig volna hátrányos, ha a mechanistikus
álláspontok mellett megfelelő tért juttatna a vitalistikus
szempontok érvényesülésének is.
A biológiának korunk culturájára való jelentőségét
vizsgálva, beszédje második részében találóan mutat
reá néhány olyan jelenségre, mik ártanak ezen jelentőség
kívánatos érvényesülésének. így különösen a népszerű
biológiai irodalom néhány gyarlóságára és hibájára, mint:
az elméleti szempontok és a természetphilosophiai mód
szer túltengése, a tudományos vizsgálati alapot nélkü
löző túlhajtott és tetszetős elméletek vagy magyarázatok,
továbbá a közönség sensatio iránti vágyát kielégítő törek
vések. Mindezek, ha nem is szándékosak és tudatosak,
sokat ártanak a biológiának. Leghatásosabb eszköze
kiküszöbölésüknek a biológiai oktatás intensivitásának
emelése az iskolában. A biológia nemcsak a kor cultu
rájára gyakorolt jelentőségénél, hanem nagy képző és
nevelő értékénél fogva is megérdemli az oktatásban való
intensiv szerepeltetését. Tanításában azonban az ered
ményre nézve döntő fontosságú a módszer. A biológiai
oktatás ma nem szorítkozhatik csak leírásokra, de épp
úgy értékét vesztené és czélját tévesztené, ha a szer
vezet és életműködés közti összefüggés megértése és az
általános biológiai alapelvek elsajátítása közben azt a
hiedelmet keltené a tanulóban, hogy itt is az elméleti
szempontok és szellemes magyarázatok játsszák a fősze
repet s nem a megfigyelés és kísérlet.
Dr. Papp Dezső.

Állatfajok hajdan és most.
Mint téglából a ház, úgy épül fel állatfajok megis
meréséből a leíró zoologia. Szerény kezdetből kiindulva,
félmilliónál többre rúg ma már az ismert állatfajok száma.
Egy kis táblázatot közlök itt, hogy bepillanthassunk
abba a munkába, mely Linnétől kezdve napjainkig folyik
Linné, ki nemcsak a botanikában, hanem a zoológiá
ban is elévülhetetlen érdemeket szerzett, 1758-ban bocsá
totta közzé Systema naturae-jának tizedik kiadását.
A táblázat első, függőleges sora a benne előforduló állat
fajok számát, a második és harmadik sor pedig a Günthertől megállapított fajok számát 1830-ban és 1881-ben, a
negyedik sor a most ismert fajok számát tünteti fel.

Az állatfajok száma
a Systema
naturae 10.
kiadásá
ban 1758.

Emlősök
Madarak
Hüllők és kétéltűek
Halak
Rovarok
Pókok
Százlábúak
Rákok
Férgek
Mohaállatok
Lágytestüek
Tüskésbőrűek
Szivacsok
Véglények

183
444
181
414
2000
78
16
89
41
35
674
29
11
28

1830

1881

napjaink
ban

1200
3600
543
3500
49100
1048
450
1290
372
40
11000
230
50
305

2300
11000
3400
11000
220150
8070
1300
7500
6070
120
33000
18043
400
3500

3500
13000
5000
12000
281050
20000
3000
8000
8000
1000
50000
30000
1500
6000

Kétezerhétszáz systematikus munkájának eredménye
ez az utolsó rovat. Ez azonban még csak töredéke a
tényleg létező fajok számának, mert különösen a kisebb
termetű fajok még sok felfedezőre várnak. Az ismert
rovarok és véglények pl. gomba-módra újakkal szapo
rodnak, a gerinczesek között azonban ma már sensatiószámba megy egy-egy újabb faj felfedezése. Átlag
12,000-re tehetjük az évenkint leírt fajok számát s így
néhány év múlva be lesz fejezve a nagy mű.
F. L.

A Dalén féle villanó jelzőfény.
Az idei physikai Nobel-díjat Nils Gustav Dalén svéd
mérnök kapta, a ki 1869-ben született Stenstorp-ban és
jelenleg a stockholmi svéd gázaccumulator részvénytársaságnak (Svenska Aktiebolaget Gasackumulator)
vezetője.
Dalén találmánya új berendezés jelzőfény előállítá
sára. Villanó lámpája — az úgynevezett „ AGA“ fény
már Svédország partvidékén sok helyen van hasz
nálatban, több világító hajót is ezzel láttak el. De a
találmány előrelátnatólag az egész világon el fog ter
jedni. Már is elhatároztatott, hogy a nemsokára elkészülő
Panama-csatornát Dalén villanó lámpáival fogják ellátni.
Valószínű, hogy nemcsak a hajózásban, hanem a vasúti
közlekedésben és a katonai fénytávirdánál is ki fogja
szorítani az eddigi berendezéseket.
Dalén találmánya tulajdonképpen három részből,
úgymint a villanást előidéző szerkezetből, az úgynevezett
napszelepből és a gázaccumulatorból áll.
Jelzőlámpák számára ugyanis állandó fény nem alkal
mas, mert más lámpákkal könnyen összetéveszthető,
azért a világító tornyokat már régebb idő óta villanó fény
nyel szerelik fel. A villanást pl. úgy idézik elő, hogy a
világító forrást körülveszik nyilásokkal ellátott henger
rel, a mely a lámpa körül forog; vagy úgy hogy az
egész lámpa egy tükör gyújtópontjába van helyezve,
a mely forog.
Dalén egészen új elvet vezetett be. Készüléke
rövid időközökben aeetylén-gázt gyújt meg, a mely
nagyon rövid ideig égve ismét elalszik. Rendesen
úgy van beállítva, hogy minden harmadik másodperczben egy villanás jön létre, a mely csak 0 3
másodperczig tart. Ily módon a gázelhasználás nagyon
csekély, csak tizedrésze annak, a mit állandóan égő
lámpa elhasználna. Gyújtásra nagyon kis folytonosan,
égő lángot használ, melynek gázfogyasztása csak mini-
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malis. A gáztartóból állandóan áramlik a gáz a villanó
készülék felé és a mikor nyomása bizonyos nagyságot
elért, kinyitja maga előtt a szelepet, bizonyos mennyiség
kiáramlik az állandóan égő kis láng fölé, meggyulad és
elég; a szelep pedig visszaugrik régi helyébe.
A „napszelep“ arra szolgál, hogy az egész készülék
csak éjjel, vagy nagy ködben jöjjön működésbe. Lénye
gében négy rúdból áll, melyek nagy hőkiterjedéssel bíró
fémből készülnek. Az egyik rúd be van kormozva, a
többi fényezett. Ezek a rudak össze vannak kötve
egy szeleppel, a mely záródik, ha a kormozott rúd,
hosszabb, és nyitódik, ha rövidebb mint a többi.
Már most az automatikus működés következőképen
megy végbe. Nappal a kormozott rúd több meleget
nyel el mint a fényezettek, tehát felmelegszik és
megnyúlik, a gázcsap elzáródik, a fény elalszik; éjjel
a kormozott rúd jobban lehűl (több meleget sugároz
ki) mint társai, tehát összehúzódík, a gázcsap nyílik, a
villanó készülék működésbe jöhet.
Dalén találmányának harmadik része a gázaccumulator. Ez 50—209 liter űrtartalmú aczélhenger, a melyben
acetonfolyadék van. Ebbe a folyadékba 10 atmosphaera
nyomással acetylengázt préselnek be, a mely azt ennél a
nyomásnál nagy mértékben elnyeli úgy, hogy ily módon
mintegy 100-szor több m1 normalis állapotú acetylent
lehet elraktározni, mint a mennyi az egész henger köb
tartalma. Az accumulator belül bizonyos porosus maszszával van megtöltve, a mely a robbanási veszedelmet
a minimumra szállítja le. Rendesen 4 darab 50 literes
accumulatort csatolnak egymás mellé, a melyek mintegy
20 köbméter acetylent tartalmaznak. Ez a mennyiség
teljesen elegendő a lámpának egy évig és ára mintegy
70 korona.
Dalént a múlt év szeptemberében nagy szerencsét
lenség érte. Kísérletei közben az egyik accumulator fel
robbant, minek következtében súlyosan megsebesült,
egyik szeme világát elvesztette és valószínűleg a másik
szeme sem lesz megmenthető.

Tudományos és technikai újdonságok.
S i r G e o r g e H o w a r d D a r w in . Múlt év deczember 7-én halt meg G. Darwin, a mostani korban az
elméleti physikának Poincaré mellett — ki a múlt
nyáron halt meg — második nagy képviselője. Szüle
tett 1845-ben Down-ban, mint Charles Darwinnak
— a nagy Darwinnak — második fia. Ifjúságában
mathematikát tanult, először a naprendszer, különösen
pedig a Föld-Hold evolutiójára vonatkozó tanulmányá
val tűnt fel. 1883-ban Cambridge-ben tanár lett és az
maradt élete végéig, mint a világhíres tudósokkal ellátott
egyetem legnagyobb dísze.
G. Darwin legnagyobb tudományos eredménye a
tengerjárás bonyolult jelenségeinek kitanulmányozása
volt. E téren Lord Kelvinnek volt tanítványa. A tenger
járás elméletének praktikus irányú kifejlesztésével oly
képletekhez jutott, a melyek a tengerjárások idejének
és erejének kiszámítására nagyon alkalmasak voltak.
Már 1879-ben figyelmessé lett arra, hogy a tenger
járásnál fellépő súrlódás energiavesztesége miképpen
befolyásolhatja a nap hosszát. Classikus egyszerűséggel
graphikus módszerekkel mutatta meg, hogy a Hold és
a Föld a távoli múltban közelebb voltak egymáshoz és
gyorsabban forogtak. Elméletét kiterjesztette a napéj
egyenlőség pontjainak előrehaladására és az egész nap
rendszer kialakulására.
1898-ban erre vonatkozó vizsgálatait félig népszerű

modorban írt külön könyvben is kiadta, a mely magyar
nyelven is megjelent a Természettudományi Társulatnál.
Ez a könyv kitünően mutatja, hogy az igazán nagy tudós
miképpen tudja egyszerű eszközökkel a legnehezebb és
legmélyebb tudományos kérdéseket felfoghatóvá tenni,
ha a tudomány formalismusát elkerülve, az egyszerű
intuitiv megismerés eszközeire támaszkodik.
Egész életén át foglalkoztatta a bolygók lehetséges
alakjának kérdése. Ezt a problémát is a lehető leg
egyszerűbb eszközökkel, graphikus úton igyekezett meg
oldani. Az ő munkálatai eredmény tekintetében semmi
vel sem állnak hátrább, mint Poincarénak tiszta analysissel nyert eredményei.
Nagyon nevezetes volt munkássága a Föld felméré
sének terén is, és különösen az indiai felmérésekben a
Himalaya nagy vonzó tömegének gravitationalis von
zását kutatta és hatásánák számbavételét megmutatta.
T e is s e r e n c d e B o r t. Ez év január 5-én meghalt
Teisserenc de Bort, a ki a légkör felső rétegeire vonat
kozó ismereteinket nagy mértékben gazdagította. Mint
dúsgazdag ember életét és vagyonát a tudománynak
szentelte. A múlt század nyolczvanas éveiben Algériában,
Tuniszban és a Szaharában geológiai és mágneses méré
seket végzett. Ezután teljesen a meteorológiára adta
magát. 1896-ban Páris mellett meteorologiai observatoriumot építtetett, a hol eleinte a felhők magasságára
vonatkozó mérésekkel foglalkozott. Azután a felső lég
rétegeket kezdte sárkányok segítségével kutatni, később
ugyanerre a czélra sondaballonokat bocsátott fel. Ezek
ből az észlelésekből kiderült, hogy a légkör két gömb
héjra van osztva, melyeknek határa mintegy 10 km
magasságban van. A felső gömbhéjban, melyet strato
sphaera-nak nevezett el, a hőmérséklet függőleges irány
ban nem változik; ez alatt van a troposphaera, a melyben
a hőmérséklet a magassággal változik. Ugyanez irány
ban igen nevezetes kutatásokat végzett az Északitenger, a Zuyder-tó és a Földközi-tenger feletti légréte
gekre vonatkozólag. Az Atlanti-óceánban uralkodó passatszelek kikutatására külön hajót szerelt fel és eme
kutatásai igen nevezetes eredményekre vezettek, me
lyekről az Uránia az 1912. évf. 311. lapján referált.
A z E iffe l- to r o n y m i n t h ő m é r ő . Guillaume,
franczia physikus, oly szerkezetet rendezett be, a melylyel
az Eiffel-torony hőbeli magasságváltozásait képes ész
lelni; kísérleteinek eredményeit a La Nature folyóirat
1913. évi első számában írta le. Az elv igen egyszerű.
Az Eiffel-torony második emeletén 116 m magasságban
a torony aczélszerkezetébe egy tengelyt erősített és eire
egy rudat tett, a mely a tengely körül foroghatott. A rúd
egyik végét úgynevezett invardróttal a talajjal kötötte
össze, a másik végére pedig súlyt és írószerszámot
erősített, a mely elmozdulását egy forgó hengerre írta
fel. Az invardrótnak az a sajátsága, hogy hőkiterjedése
minimálisan csekély. Ha a hőmérséklet emelkedik, a
torony magasabb lesz, a rudat tartó tengely följebb
megy és minthogy a rúd egyik végét az invardrót a tér
fix helyén tartja, a rúd bizonyos szöggel elfordul, a mit
a rúd másik végén levő írószerszám jelez.
Sok zavart okozott a szél, a mely a szabadon levő
invardrótot egyoldalú nyomásnak tette ki és így meg
görbítette. Az ebből eredő zavarok alkalmas módon
való kicsatolása után Guillaume azt tapasztalta, hogy
a torony magassága majdnem egyidejűleg követte a
levegőhőmérséklet változását. Mindenesetre feltűnő, hogy
a torony nagy és erős aczélszerkezetei a léghőmérsék
letet oly gyorsan fel tudják venni.
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A l é g k ö r i e le k tr o m o s s á g . Igen jó összefoglalást
ad a légköri elektromosságra vonatkozó tapasztalati
ismereteinkről Simpson a Nature 1912. évi deczemberi
számában. Abból indul ki, hogy a légköri elektromos
ságról immár elegendő tapasztalati ismereteink vannak.
Mérések végeztettek már a két sark vidékén, mind
egyik Óceánon, a szárazföldeken. Mindenütt azt talál
ták, hogy a légkör vezeti az elektromosságot és hogy
a feszültségesés mindenütt majdnem ugyanaz. Úgy lehet
felfogni a dolgot, hogy a Föld felületének negativ töl
tése van, melyet lassanként a légkörbe kisugároz.
Wilsonnak és másoknak kísérletei directe is igazolták,
hogy a Föld felülete folyton veszít elektromosságot.
Az egész Föld felületéről állandó kiáramlás történik,
a melynek értéke megfelel mintegy 1000 ampere erős
ségű áramnak. Hogyan van mégis az, hogy ez óriás
veszteség daczára a Föld felületének elektromos töltése
nem csökken? Ennek megmagyarázására többféle gon
dolat merült fel. Némelyek az égiháborút, mások az
esőt tekintették annak a jelenségnek, a mely a negativ
elektromos töltést visszaviszi a Földre, azonban Simpson
kísérleti adatokra hivatkozva kimutatja, hogy e hypothesisek egyike sem állhat meg. E szerint a légköri
elektromosság alapvető kérdése így fogalmazható: nega
tiv elektromosság áramlik folytonosan az egész Föld
felületéről a légkörbe, a mely egyenlő értékű 1000 am
peres árammal, azonban nincs sehol ok, a mely ezt az
áramot létrehozná.
A g le c s e r e k m o zg á sa . A glecserek nemzetközi
bizottsága (Commission Internationale des Glaciers) ki
adta 1911. évi jelentését. Ebből kitűnik, hogy a svájczi
glecserek legnagyobb része még mindig visszahúzódik,
csak három mutatja a meghosszabbodás jeleit. Ugyanez
tapasztalható az olaszországi glecsereknél, ezek közül
némelyiknek visszahúzódása igen jelentékeny, így a
Brenva glecseré (Mont Blanc) 60 méter egy év alatt.
Ezzel szemben a skandináviai glecserek között vannak
előrehaladóak is. Svédországban öt megfigyelt közül
négy megy előre, Norvégiában mintegy 25 öt figyeltek
meg és ezeknek körülbelül fele visszahúzódik, fele pedig
előre halad.
L é g g ö m b tő l e lé r t le g n a g y o b b m a g a ssá g .
A felső légrétegek kikutatására ez évtől kezdve Magyarországon is bocsátanak fel úgynevezett sondalcggömböket, a melyek registráló mérőműszerekkel és ejtő
ernyővel vannak ellátva. Nagy magasságban a léggömb
szétpukkad és a műszerek az ejtőernyővel leszállnak.
A külföld nagyobb államaiban már jó idő óta folynak
e kísérletek. Ez ideig a legnagyobb magasságba emel
kedett az a léggömb, melyet a múlt év deczember 7-én
eresztettek fel Paduában. E léggömb magasságot regis
tráló készüléke ugyanis 37,700 métert jelzett. A leg
alacsonyabb hőmérséklet 19,730 méter magasságban
volt, t. i. — 56'9°, 37,700 méter magasságban a hőmér
séklet csak — 5F6° volt és a légnyomás 3 mm higany
oszlop. A léggömb kaucsukból készült, átmérője 19
méter volt.
A z o c z e á n o k s ó ta r ta lm a . Az oczeánok sok
szoros összeköttetésben vannak egymással, mégis só
tartalmuk különböző. Így minden liter vízben az Indiaioczeán 34 3 gr, a Csendes-oczeán 34 9 gr és az Atlantioczeán 35 4 gr sót tartalmaz. Az Atlanti-oczeán nagyobb
sótartalma annál feltűnőbb, mert éppen beléje ömlenek
a legnagyobb folyók, mint a Szentlőrincz folyó, a Mississipi, az Orinoko, az Amazon, a La Plata, a Kongó
és az európai nagy folyók, a melyek mindnyájan édes
vizet szállítanak. Azonkívül az Atlanti-oczeánban olvad

el a legtöbb sarki jég. Woeikoff a Petermanns Mitteilungen-ben ez anomáliának nagyon elfogadható magyará
zatát adja. Az Atlanti-oczeán partvidéke ugyanis lapos,
a magasabb hegyek messze vannak tőle, ebből arra
következtet, hogy az Atlanti-oczeán felett keletkezett
vízgőzök (a só tudvalevőleg nem párolog el) a tenger
től messze, a nagy hegyek között csapódnak le leg
inkább és így a lecsapódott víz egy része sohasem tér
többé oda vissza, a honnét kiindult, hanem más oczeá
nok víztömegét növeli. Ezzel a következtetéssel jól
egyezik az a tény, hogy a Csendes-oczeán felszíne
Amerika nyugoti partvidékén átlag 19 cm-rel magasabb,
mint az Atlanti-oczeáné Amerika keleti partvidékén.1

KÖNYVSZEM LE.
Dr. Max J. W olff: Moliére.
München. 1910. Oscar Beck, 8-r., 632 oldal.
Hogy újabban mennyire fellendült a Moliére-irodalom, elég Rigai, Lafenestre, Wolff és M. Donnay élet
rajzaira hivatkoznom. A világ legnagyobb vígjátékírója
a kutatók tekintélyes táborát foglalkoztatta. Valóban,
Moliére szelleme a legkiváltságosabbak, jelleme a legérté
kesebbek, kedélye a legmélyebbek, költészete a legher
vadhatatlanabbak közül való. Nem csoda, hogy a kutatókat
serény munkára ihlette. A Moliére-irodalom tudós érdek
lődésnek, könnyed kíváncsiságnak, erőszakos keresgélés
nek a tarka képét mutatja, a maga egészében mintegy
arról győzve meg az olvasót, hogy Moliére költészetének
gazdag világa az elméket lenyűgözte, a lelkeket elragadta.
Wolff először a komikummal és a vígjáték lényegé
vel foglalkozik s kutatja a vígjáték kifejlődésének lélek
tani feltételeit. Azután behatóan jellemzi Moliére korá
nak politikai és társadalmi viszonyait, — gondos képet
fest Moliére ifjúkoráról s a költő szüleiről, — majd
Madeleine Béjart-ról Moliére-rel szőtt viszonyról ír.
A Moliére szervezte Illustre Théátre jellemzésekor megemlékszik a színészet viszontagságairól, társadalmi hely
zetéről stb. Fejtegeti Moliére ifjúkori bohózatait, melyek
ben meglátja az olasz commedia dell’arte szellemét.
A vándorlások fontos eredményéül tekinti Moliére
tapasztalatainak dús gazdagodását. Majd a Párisba való
visszatérésről szól. Moliére megnyeri XIV. Lajos kegyét
s így Wolffnak alkalma nyílik arra is, hogy a Roi
Soleil-xő\ is arczképet fessen. Nem kerüli ki szerző
figyelmét, hogy XIV. Lajos Molíére-ben nem a láng
elmét méltányolta, hanem a mulattatót, a szolgálatra
kész udvari költőt, ünnepélyek rendezőjét szerette
benne.
A férjek iskolájá-ban Wolff nagy haladást lát, mert míg
Moliére eddig bohózatokat ír, vagy idegen minták után
indul, ezúttal az eleven életet figyeli. Haladásra mutat
a jellemrajzban éppen úgy, mint a dráma felépítésében.
Nem kevésbbé értékes A nők iskolájá-nak elemzése,
melylyel kapcsolatban jellemzi Moliére szerencsétlen
házaséletét.
A Tartufe-nek szentelt fejezet egyike a legsikerül
tebbeknek. Noha a vígjáték megoldását hibáztatja, a fő
alakban a szenteskedés rajzát mesterinek találja. Jól
látja, hogy az álszent czélja a hatalom, a vezetés, de az
a czél nála érzékiséggel párosul. Aprólékosan szól az
egyház és az állam Moliére ellen irányuló támadásairól.
Don Juan fejtegetése is mintaszerű. Kiélezi, hogy
Moliére Don Jüanját nem a szerelem tüze hevíti, hanem
féktelen önzés, gyűlöletes hiúság.
1 Uránia 1912., 508. 1. (A nemzetközi földmérésről.)
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Molíére szakítását Racine-nal, családi viszonyait is
megkapóan ecseteli. Kiemeli, hogy a Misanthrope érzelmi
forrása a költő szenvedése. Alceste jellemét élesen
taglalja: Alceste nem ismeri az embereket, eszményekért
hévül, ítélkezésének mértéke a feddhetetlen erény. Abban,
hogy a hajszálfinom érzékenységű Alceste elveszti a
helyes mérteket a való dolgok iránt s a világ minden
tökéletlenségében egyéni bántódást érez, Moliére méltán
lát komikai mozzanatot.
Jellemzi Moliére művészi eljárását is: Moliére a
szerkesztésben sokszor nehézkes, megoldásai nem egy
szer fogyatékosak, de nagy érdeme, hogy éles tekintettel
vizsgálja az életet; alakjai a költő bámulatos ember
ismeretéről tanúskodnak; tagadhata'lan, hogy költésze
tének nagy kárára van a hármas egység, cselekvényei
túlontúl szűkmedrüek, de expositioi örök minták; ismert
tárgyakhoz folyamodik, melyeket művészi czélja szerint
alakít; ellentétben kora szellemével, Moliére követelése
minden mozzanatban a természetesség. Wolff kiélezi,
hogy Moliére különösen lélektani felfogásával tér el
összes kortársaitól: Moliére emberein a szenvedély
uralkodik, mely nem csitul el az ész intő szavára; jel
lemei belső szükségből nevetségesek, nem a helyzet
komikuma folytán; Moliére a XVII. század nemeseiről,
polgárairól, az udvarról, az orvosokról örökbecsű képe
ket alkotott. Wolff dicséri Moliére természetes, mester
kéletlen leányalakjait. Kiemeli, hogy a tűrő Griseldisfajképhez Moliére-nek semmi kedve, az önálló nőt
rajzolja, ki szabadon rendelkezik önmagával. Majd
magát Moliére-t jellemzi: Moliére harczias, szenvedélyes
volt, az igazságért szívvel-lélekkel küzdő, jó barát,
minden cselekvésében becsületes, szerény, a babona,
szenteskedés és érzelgősség kérlelhetetlen ellensége.
Wolff behatóan tárgyalja Moliére munkásságának
későbbi korszakát is Amphitryon-1 tárgyaltakor arra
utal, hogy a tréfás és komolyabb mozzanatok vegyítése
Plautus modorára vall, de — mint találóan mondja —
míg Plautus hitregét alakított drámává, a franczia költő
a grand seigneur szerelmi kalandját gúnyolja ki.
A régi farce alapján készült Danáin György czímű
vígjátékáról megállapítja, hogy felépítése szilárd, logikus,
általában czélja felé biztosan haladó alkotás.
A fösvény Wolffra komor hatást tett. Harpagon
jellemének a komikumát abban az ellentétben látja,
mely a vagyon nagysága s a vagyon nyújtotta élvezet
silánysága között mutatkozik. De jól ismeri Harpagon
fösvénységének tragíkai mozzanatait is. Kiélezi, hogy
lényegében Harpagon félelmetes.
Az úrhatnám polgár-ban látja a vígjáték és a bohó
zat sajátságos mozzanatainak a találkozását. Valóban,
Jourdain úr alakja valóságos torzképpé puffad, míg
Jourdainné, Nicole és Jourdain tanítóinak jellemzése
remekül sikerült.
A Tudós nők czélját, a mesterkedő negédeskedés
kigúnyolását behatóan bonczolgatja.
Részletesen taglalja Moliére-nek azokat a vígjátékait,
melyekben az orvosokat gúnyolja. Néhány vonással
ecseteli az orvo tudomány silány színvonalát, hogy
Moliére gúnyjának a jogosultságát megértesse. A kép,
melyet a XVIII. század orvostudományáról fest, lesújtó
hatású. Kifogásolja, hogy A képzelt beteg epizódokra
szilánkolódik, de a jellemeket mesterieknek találja.
Kutatja Argan jellemének a komikumát: Argan életének
büszkesége, czélja: betegsége; Argan szempontjából
mindaz, a mi egészséges : természetellenes, de jogosult
s helyénvaló mindaz, a mi beteges.
Wolff Moliére-könyve a nagy Moliére-irodalomnak

egyik legtökéletesebb alkotása. Már kitűnő Shakespearemüvét is melegen üdvözölte a kritika. Ennek a mun
kának a Moliére-könyv méltó párja. Wolff nem választja
külön az életrajzot és a méltatást, mesterien fűzi
össze a kettőt. Moliére élet egyes mozzanatainak, vagy
müveinek a jellemzésében a maga lábán jár s nem
egyszer száll szembe az ellenkező nézettel. Az életrajzi
részben, noha a Moliére-re vonatkozó adomaszerű
adatoknak a kelleténél erősebb érvényesülést enged,
általában higgadt józansággal mérlegel, a vígjátékokat
pedig minden szempontból széttagolja. Az egyes vígjáték-typusokat vizsgálja a Moliére előtt virágzó iroda
lomban is, Moliére forrásaival pedig czélja szerint a
kellő mértékben foglalkozik. Tudós fejtegetésektől tar
tózkodik, de hogy a Moliére-re vonatkozó nagy irodal
mat mennyire ismeri, kitűnő jegyzetei igazolják. Stylusa
finom, eleven, sokszor meleg, könnyed, folyamatos.
Fogyatkozása, hogy itt-ott terjengős s hogy Moliére
hatásával nagyon röviden végez.
Mindez összevetve, Wolff könyve Moliére szellemé
hez méltó munka. Tolle, iege.
(Arad.)
Elek Oszkár.
Hornyánszky Gy. em lékbeszéde Zeller-ről.
Nem régiben jelent meg Hornyánszky Gyulának az Aka
démiában felolvasott emlékbeszéde Zeber Eduard ró 1, a
kiváló német tudósról, a görög bölcsészettörténet nagy
mesteréről.
Zeller, mint a német tudomány és irodalom annyi
kiválósága, theologusként kezdte. Mint szabadgondol
kodó vallásbölcsész, ifjú korában ő is a pantheismus
híve volt; öreg korában azonban „nem egy pontban
tért vissza a dualismus közvetlen gondolataihoz“.
A görög bölcsészet történetének tanulmányozására
Zellert az a gondolat vezette, hogy a görög bölcsészet
készítette elő a talajt a keresztyénség befogadására.
A görög bölcsészet történetét felölelő nagy munkájának
értéke abban áll, hogy egy hosszú élet fáradhatatlan
munkásságával mindent felkutatott, minden adatot ismer,
a mire a felmerülő kérdések eldöntésénél szükség van
Rendkívüli érdeme történetírói objectivitása. Nála „a
kutató és író teljesen háttérben van; semmiféle ötlettel,
újdonszerűséggel nem akarja a figyelmet maga felé irá
nyítani ; soha semmit sem állít, a minek ne tudná bizo
nyítékát adni“.
Nagy tanulságot meríthetünk Zeller korszakalkotó
nagy munkásságából A tudományt csak azok viszik
előbbre, a kik munkakedvvel megáldva, nagy tudással
egész életüket önzetlenül neki szentelik, mint azt Zeller
Eduard tette. Az olyanszerü tudományos munkásság,
mint a milyet ő végzett, ha új nagy gondolatokat nem
termel is, termékenyítőleg hat, előkészíti a talajt az új
nagy gondolatok számára és elősegíti azoknak létrejövetelét.
B A.
„A török-m agyar bajviadalok.“
Tizenhatodik századbeli török levelek hirdetik, hogy
csak két igazán vitézkedő nemzet van a világon: a
török és a magyar. A magyar harezosnak ezt a jó hírét,
végváraink magyar katonái szerezték és pedig — bármily
különösen hangzik is — nem a békés érintkezés szülte ezt
a nagyrabecsülést, hanem azok a párviadalok, melyeket
béke idején is állandóan vívtak egymással a végvárak
török és magyar vitézei. A párviadalok mai szereplői
semmiesetre sem tanúsítanak egymás iránt annyi lova
giasságot, mint a XVI. század ama hősei, a kiknek
viadalait olyan megkapó elevenséggel állítja elénk Takáts Sándornak ez a legújabb könyve
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Tudvalévő dolog, hogy hiába kötötte meg a bécsi
király sokszor nagy áldozatok árán a békét a szultánnal s
hiába hirdették ki a békét a végvárakban is, a vitézek, a
kiknek a harcz volt éltető elemük, nem maradtak
veszteg. Ha már nagy csatákban nem próbálhatták ki
szablyájukat az ellenség koponyáján, legalább arra
törekedtek, hogy unalmas, egyhangú életüket egy-egy
nevesebb török, illetőleg magyar vitézzel való viadal
megélénkítse. Mindkét fél katonái egyre másra hív
ták ki bajra a másik nemzet legközelebbi végvárának
vitézeit. Mi sem volt ennél könnyebb. A harczolni vágyó
vitéz fegyvert, szép tollat, deli csizmát vagy a vitéz
erényeket magasztaló levelet küldött annak a harczosnak, a kivel megakart vívni; esetleg egyszerűbb módon
kopjáját, melyre a kihívó levelet kötötte, belevágta annak
a végháznak a sorompójába, a hol az illető vitéz lakott
s a kihívott erre már becsületbeli kötelességének tar
totta, hogy viadalra álljon ki. A parancsnokok felsőbb
utasításra ugyan mindent elkövettek e viadalok meggátlására, de hiába. Mert ha a kihívott vitéz nem akart
kiállni, vagy ha a felsöbbség ebben megakadályozta,
ellenfele ebbe nem nyugodott bele, hanem egymásután
küldözgette neki a mocskolódó, gorombaságokkal teli
levelet, s hogy megszégyenítse a vonakodót, különféle
— nem minden czélzás nélküli — ajándékokat, mint
disznófark, rókafark s még különbeket küldött neki,
gondoskodván egyútttal arról is, hogy mindezekről a
környék összes végváraiban tudomást szerezzenek. A sér
tettnek végre is, minden tilalom ellenére is, fel kellett
vennie a bajt, különben erkölcsi halott lett a vitézek
világában.
Ha a kihívást elfogadták, azonnal érvénybe léptek
egymás irányában a lovagiasság szabályai, melyek a
viadal menetét szigorúan meghatározták. A bajvívók
rendesen kísérettel mentek a viadal helyére s itt a
kíséret szemeláttára s a megválasztott „igazlátók“ (pár
bajsegédek) közreműködése mellett folyt a sokszor
életre-halálra szóló viadal. A győztest nagy diadallal
vitték vissza a végvárba.
Takáts Sándor e kis könyvével egy egész világot
ásott ki a levéltárak actáiból. Történetirodalmunkban
az egykorú és sok tekintetben elfogult magyar írók
adatai alapján sokáig általános szokás volt a török
katonák és intézmények ócsárlása s a hódító töröknek
haramiasorba való ledegradálása. Takáts önálló kuta
tásai egyre jobban rántják ki a talajt e régi felfogás
alól s úgy mutatják be a minket meghódító törökséget,
mint harczi tudásban, lovagias érzésben az akkori ma
gyarságnak igazán méltó ellenfelét.
Külön ki kell még emelnünk a könyv igazi magya
ros nyelvét, mely lehetővé teszi, hogy a nem szakembe
rek is élvezettel olvashatják.
A 118 lapra terjedő könyvet a Franklin-Társulat
adta ki, s ára 2 K 40 fillér.
M. F.

„A Kossuth-bankók kora.“
Mikor 1848 április 11-én a független felelős magyar
minisztériumot kinevezték s ez átvette Magyarország
ügyeinek az intézését, az összes hazai pénztárakban
506,015 forint 24 krajczár találtatott. Evvel az összeggel
kezdte a minisztérium egy új alapokra helyezendő ország
közszükségleteit kielégíteni. Természetes, hogy ez az
összeg még a legfontosabb kiadások fedezésére sem
volt elegendő és pedig nem volt elegendő még béke
idején sem. A képviselőháznak bemutatott költségvetés
az 1848. év második felére mindössze 10 millió forint
bevételt irányzott elő 28 millió frt kiadással szemben,

a hiány tehát e félévben 18 millió; az 1849. év első
felére készült költségvetés pedig újabb 45 millió hiányt
tüntetett fel. Adó alig folyt be s így a pénzügyminisz
ternek, Kossuth Lajosnak, a kiadások legnagyobb részét
hitelműveletekből nyert összeggel kellett fedeznie.
Kossuth emberfeletti munkát végzett, hogy az államháztartást mindjárt az első évben a teljes felborulástól
megmentse Az osztrák Nemzeti Bank és az osztrák
kormány minden tiltakozása ellenére a Magyar Keres
kedelmi Banknál gyűjtés és kincstári utalványok által
szerzett 5 millió frtot deponált s ez alapon feljogosította
a bankot 12'/* millió forint bankjegy kibocsátására. Fel
állíttatta az állami bankóprést s mikor a helyzet fenye
getőbb lett, 61 millió forint államjegy kibocsátásra nyert
felhatalmazást a képviselőháztól. A súlyos politikai hely
zet közepette, a többszörösen beállott pénzügyi válság
nem csüggesztette el Kossuthot s a nagy forradalmi
geniek energiájával a legutolsó pillanatig a legnagyobb
rázkódások közepette mindent elkövetett, hogy a nemzet
önvédelmi harcza pénzügyi tekintetben is megállja helyét
az elnyomó hatalommal szemben.
Kossuth e bámulatraméltó munkásságát és főleg a
Kossuth-bankóknak szinte viharosnak nevezhető életét
írja meg Faragó Miksa, A Kossuth-bankók kora (A szabadságharcz pénzügyei) ez. munkájában. Könyvének magvát a Kossuth-bankók története képezi; ez is lett volna
helyesen a könyv czíme, mert a mostani czím többet igér,
mint a mennyit ad. Még a szabadságharcz pénzügyeit sem
ölelifel teljesen. Elvégre az ország pénzügyei szoros contactusban vannak annak mezőgazdasági, ipari, kereske
delmi ügyeivel, a szerző pedig ezektől mintegy abstrahálva fejtegeti a Kossuth-bankók történetét. Azt azonban
örömmel elismerjük, hogy e bankók történetéhez igen
értékes anyagot gyűjtött s hogy ezt bár kissé rendszer
telenül, de tárgyilagosan, logikus előadásban dolgozta
fel. Mindenesetre nagyon hasznos, sőt nélkülözhetetlen
részletmunkát végzett a szabadságharcz monographusa
számára.
A könyv 344 lapra terjed, a Nyugat kiadásában
jelent meg, s ára 10 korona.
M. F.

„A franczia forradalom.“
Farkas Pál — ez a sokoldalú, szellemes és igen
tanult fiatal író — két vaskos kötetben megírta a XV111.
századbeli nagy franczia forradalomnak történetét, mely
az újkor egyik legnevezetesebb, s talán az egész világtörténelem legérdekesebb, legizgatóbb fejezete.
E könyv kitünően van megírva. Rendkívüli előnye a
világosság, melylyel a forradalom megindulását, fejlődé
sét, lefolyását, bukását ismerteti — az egyes stádiumo
kat, melyeken ez a pusztító, de egyben tisztító vihar
keresztülment. Ez által igen jól magyarázza, s így jól
meg is érteti az eseményeket, keletkezésükben s ered
ményeikben egyaránt.
Úgy vonul el előttünk e mozgalmas kor, mint egy
érdekes dráma, melynek minden felvonása egy-egy
harcz, azzal a sajátossággal, hogy „minden új felvonás
nak védői az előzőben még támadók voltak“. Az I. fel
vonásban az absolut királysággal szemben a támadók
az alkotmányos monarchisták. De ezeket a 11. felvonás
ban már védekezésre szorítják a köztársaságiak, élükön
a Gironde képviselőivel. A III. felvonásban a polgári
köztársaság védekezik a Roussau nyomán a korlátlan
népfelséget hirdetők erőszakos támadása ellen, s a
Gironde elbukván, a IV. felvonásban a rémuralom tob
zódik, hogy azután szertelenségeivel megbuktassa maga
magát s így vége legyen a forradalomnak is.
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Igen találóan és érdekesen jellemzi az éles’szemü,
jótollú szerző e mozgalmas kor szereplőit, kiknek leg
nagyobb részét csodálatos, tragikus büverő húzza más
útra, mint a melyen voltaképpen haladni akarnak. Talán
csak a rémes Marat, a „nép barátja“ halad egyenesen
a maga vérengző czéljai felé; a többieket, jóformán
valamennyit, hajlamaikkal és ízléseikkel meg nem egyező
irányba hajtja a végzet — leginkább a Girondiakat, a
tehetség és jellem e rokonszenves aristokratáit, kik
tragikus tévedéssel nyúltak a maguk eszményi czéljaik
érdekében a lelkűk mélyén bizonyára maguk által is
utált rettenetes eszközökhöz.
Farkas Pál e könyvében nemcsak finomtollú író
nak mutatkozik — kinek színes, fordulatos stylusát
szinte kár, hogy meg-megzavarja egy-egy fővárosi ma
gyartalanság a szórendben, különösen az igekötők rossz
helyre tételével — hanem egyszersmind kitünően látó, jól
ítélő, philosophus módjára gondolkozó történésznek is,
a ki kiválóan alkalmas, a történelemnek nemesebb érte
lemben vett népszerűsítésére. A műveltebb nagyközön
ség — melyhez tartoznak folyóiratunk olvasói is —
pompás, megfelelő könyvet kap Farkas munkájában,
mit ellentétben sok „tudós“ nagyképű könyvével — lan
kadatlan érdeklődéssel olvashat, s a melyből — a mit
viszont sok modern könyvről nem lehet elmondani —
igen sokat tanulhat.
A képekkel díszített kétkötetes mű Singer és Wolfner
kiadásában jelent meg, s ára 10 K.
—ly.

Krúdy Gyula új regénye.
A mozgékony és ízléses Singer es Wolfner czég ki
adásában jelent meg könyvalakban — az előbb az Uj
Idők-ben közölt — Franczia kastély czímü egy kötetes
rövid regény, Krúdy Gyula tollából. Mennyit fejlődött
Krúdy, pályája kezdete ó ta ! Még emlékszünk rettene
tesen különczködő tárcza-novelláira — s íme most,
mint Herczeg Ferencznek, a mesterhez nem is egészen
méltatlan tanítványa mutatkozik. E regényeelmés, és
finoman van írva. Egy úrról — ki a kissé regényes
Szindbád névre hallgat — és két asszonyságról — Mariettről és Georgináról — van benne sz ó ; a két hölgy
egyugyanazon embernek, Pálházinak, elvált feleségei s
most együtt laknak. Szindbád előbb az egyik, majd a
másik asszonyba szeret bele; nagy nőismerőnek érzi
magát, de a végén kisül, hogy tudománya gyenge
lábon áll, mikor hisz a nők viszonszerelmében E tör
ténetke megírása sok érdekes lélektani megfigyelésről
tesz tanúságot, — s igen ügyesen, mulatságosan van
festve a vidéki város világa is, hol a regény nagy része
lejátszódik.
—ly.

„Híres asszonyok. '
(Híres asszonyok. Összegyűjtötte: Szikra. Budapest,
1912. Singer és Wolfner kiadása).
Ez a könyv egy sor asszonynyal foglalkozik, a kik'
sokféleképpen gyakoroltak befolyást az emberi műve
lődés haladására. Theodora, Jeanne d’Arc, Maintenon,
Beecher-Stowe, Veres Pálné, Mme. Curie — mindenki
előtt ismert nevek. S a ki a többieket nem ismeri, ebből
a vastag kötetből megtanulhatja, hogy ki volt Tszö-Szi,
Khina császárnője, sienai szent Katalin, Montijo Euge
nia, Sonja Kovalevszka, Torma Zsófia stb. Ezek a nők
vagy fényes pályát futottak be, vagy a tudománynak, a
művészetnek, a jótékonyságnak szentelték életüket s e
téreken sikerült többé-kevésbbé olyan elismertetést kivívniok, a mely nem engedi nevüket könnyen elfelej
tetni. Az a gondolat, hogy asszonyok is voltak, a kik

maradandó értékű munkát végeztek, lelkesítette ez élet
rajzok íróit s ez írók neve, valamint Szikra egyénisége,
a ki a könyvet szerkesztette, már eleve is biztosítékot
nyuj arra, hogy az egyes fejezetek hozzáértéssel, sze
retettel, művészi módon és érdekesen vannak megírva.
Z. L.

Új tan a központi idegrendszerről. Neue Lehre
vom zentralen Nervensystem. írta: Dr. Rádl E.
Leipzig, 1912. Engelmann kiadása.
Az élő világ egyénei számtalan különböző formában
lépnek elénk. Már az egysejtű lények is különböző ala
kúak, aszerint, hogy más-más családba tartoznak. Gon
doljunk csak arra a rendkívül nagy variabilitásra, a mi
pl. a baktériumok közt áll fenn és a mely egyik lehe
tősége a különféle baktériumok megkülönböztetésének.
Mi a magyarázata az alakok ezen sokféleségének?
Erre a kérdésre ma általában az evolutiós elmélet
segítségével felelünk és a különböző alakot a különféle
életfeltételekhez való alkalmazkodással magyarázzuk.
Ez a magyarázat bizonyos fokig kísérletileg igazolható
és így tehát reális alapokon nyugszik. Hiszen ismere
tes, hogy Darwin maga végzett számos kísérletet ennek
a tannak a beigazolására és így pl. kimutatta, hogy
állatok gyomrának szerkezete változott eledel hatása
által szintén megváltozik. Persze, ha tovább megyünk
és azt kérdezzük, hogy miért van a bogárnak hat lába
vagy miért van összetett szeme, akkor ennek atheoriának
az alkalmazása legfeljebb indirekt módon lesz lehetsé
ges, úgy hogy felteszszük, hogy az ősök lehettek oly
körülmények közt, hogy az ilyen irányú fejlődés alkal
mas volt. Másrészt segítségünkre jön De Vries mutatios
elmélete, a mely szerint — ugyancsak kísérletek alap
ján — időnként teljesen új variatiók lépnek fel minden
külső ok nélkül. Bizonyos azonban, hogy senki se fogja
elhitetni önmagával, hogy így meg tud magyarázni min
den előforduló formát az élővilágban. Azonban ezen a
hiányon nem fogunk különösen csodálkozni, ha meg
gondoljuk, hogy csak akkor lehetne erről alapos tudá
sunk, ha az egész fejlődést végigszemlélhetnők. A fenti
elméletek helyeseknek bizonyultak oly csekély időkre
vonatkozó fejlődésnél, a melyek a direct észlelésre al
kalmasak. A fajfejlődés végtelen hosszú idejére extrapolálva lehetségesnek kell tartanunk, hogy ugyanezek a
factorok működtek.
Erre a gyengeségére a mai theoriáknak, hogy nem
mindent, sőt mondjuk, hogy csak igen kevés formát
tudnak rationalisan megmagyarázni, alapítja e könyv
szerzője a maga munkáját. Szerinte: „elfogulatlan ku
tatásnak sikerülne sokkal törvényszerűbb alakokat a
szerves testeken belül felfedezni, mint a hogy ma fel
teszszük.“ Bizonyos correlatiók az állatok rajzolatában,
csontképződésükben, érzékszerveikben azt a reményt
keltették benne, hogy sikerülni kellene általános, a „cristallographikus és stereometrikus princzipiumokhoz ana
log“ alapelveket találni az organikus test megítélésé
nél. És valóban, ő úgy hiszi, hogy talált is ilyen álta
lános structuratörvényeket, melyek valamennyi állatfajra,
tekintet nélkül a systematikus állásukra vonatkoznak.
Ilyen törvényeket egyelőre a központi idegrendszerre
iparkodik felállítani. Módszere az, hogy az állatvilág leg
különbözőbb családjaiból, főleg azonban a puhatestűek
és rovarok világából példákat hoz fel és kimutatja,
hogy bizonyos sajátságok mindenütt, tekintet nélkül a
fajra, tekintet nélkül a czélszerüségre, az alkalmazásra
stb. újra és újra feltalálhatok. Az egész állatvilágból
vett példákon iparkodik kimutatni, hogy a látószerv
felépítésében bizonyos triplicitás van, a mennyiben min
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dig három alapra (ill. ganglionra) vezethető vissza. Ez
volna egy ilyen „törvény“. Az optikai centrumok bizo
nyos törvény szerint asymmetrikusok lennének. Ezt
kimutatja a vanadis, a sepia, a rovarok és az emlősök
látócentrumán. Ez az asymmetria áll 1 az idegfibrillák
lefutásában a látószervek belsejében, 2) az előttük és
mögöttük levő ganglionokhoz való tájékozódásban. Itt
is megelégszik avval, hogy rámutat ezekre az asymmetriákra és arra, hogy a jelenleg uralkodó theoriákkal
ezek meg nem magyarázhatók.
Egy másik példája az ú. n. „kaszkádrostokra“ vo
natkozik. Mindenütt az idegrendszerben találhatók vízesésszerűen, hullámosán lefutó idegrostok. Ő hajlandó
ebből az idegrostoknak valami titokzatos szerepére
következtetni. Az idegrost nemcsak vezető közeg volna
hanem a hosszának is valami lényeges szerepe lenne,
akárcsak a zongorában a húr hosszának. Ez a gondo
lata aztán még sokat kísért. A gondolatra az vezette
hogy a crustacaeáknál sajátságos idegrostkeresztező
déseket látott és általában minden látócentrumban fel
tűnő hosszkülönbségek vannak az egyes idegrostok
közt Mint minden más példájánál, itt is megelégszik
avval, hogy rámutat, hogy e tények megett kell valami
törvénynek lennie, a melynek a lényegét azonban nem
ösmerjük.
Egy más fejezetben az idegrostkeresztezcdésekke!
foglalkozik és pedig azokkal, a melyek általánosan a
legkülönbözőbb fajoknál fordulnak elő, úgymint pl. a
látóidegek kereszteződése vagy a pyramis pályáké.
A következő példát hozza fel: a látóideg az összes a
rákok csoportjába tartozó phyllopodáknál kereszteződik.
Kivétel a Branchipus stagnalis. l ’gyanennél azonban a
második látási ganglion fordított elrendezésben tartal
mazza a sejteket, mint másutt. Ugyanilyen viszonyokat
talál az ezerlábúaknál. Ez szerinte bizonyíték arra, hogy
az idegrostok kereszteződése függ a ganglionok elren
dezésétől, mely utóbbiakban ő határozott structurát lát.
Elégedjünk meg ezekkel a példákkal. Az egész 500
oldalas könyv ezeken és hasonló példákon iparkodik
bizonyítani, hogy vannak structuratörvények, de mindig
kénytelen bevallani azt is, hogy magukat a törvényeket
nem ösmeri; csak a számos ténynek a más módon
meg nem magyarázhatósága, bizonyos sajátságoknak
állandó megjelenése tenné valószínűvé ilyen törvények
létezését. Az érvelése azonban nem meggyőző. Általá
ban csak a problémákat eltolja. Kijelenti, hogy az opti
kus kereszteződés oka a ganglionok inverziója, de el
felejti, hogy most meg utóbbit kellene megmagyaráznia,
ha igazán meg akarja magyarázni a formát. Egészen
általánosan szólva már az is a szerző ellen szól, hogy
állításának főtámasza az, hogy nem tudunk eddig min
dent megmagyarázni.
Másrészt figyelmet érdemel a szerzőnek összehason
lítható anatómiai módszere és a referens őszintén saj
nálja, hogy a könyvben sok mindenesetre értékes adat
nem inkább mint önálló tanulmány jelent meg, hanem
egy, a végletekig újra és újra hangoztatott ideának a
szolgálatába van állítva, úgy hogy tárgyi értéke egé
szen a háttérbe szorul.
Hogy az egészmaí biológiai felfogásunkon, melyszerint
az élőszervezeteket csakis élettani működésük alap
ján érthetjük meg, e könyv valamit változtasson,
az alig hihető. De azért az ilyen, minden uralkodó
nézetet tagadó tan is bír avval a jó tulajdonsággal,
hogy a megtámadottat kritikusabbá teszi önmagával
s 'emben.
Dr. Verzál■ Frigyes.

W König, Die Lebensgeschichte des Aethers.
Akademische Festrede. Giessen, 1912.
Ez.a füzet azt tárgyalja, hogy az aether szóhoz fűződő
fogalom az idők folyamán, a naiv égszemlélet idejétől
máig hogyan változott és hogyan fejlődött.
Az aether-hypothesis kialakulásában két fokozatot
különböztet meg : speculativ és tisztán physikai fokozatot.
Ez utóbbi fokon válik a hypothesis a tudományra nézve
igazán értékessé: nemcsak megold problémákat, hanem
fel is vet új problémákat. Részletesebben foglalkozik
Huyghenssel, mint ez utóbbi irány megalapítójával. Tár
gyalja azokat a nehézségeket, a melyek az aetherre nézve
abból a megállapításból eredtek, hogy a fény transver
salis rezgésnek az eredménye (ilyen rezgés ugyanis csak
szilárd testekben jöhet létre) Ismerteti azokat az ered
ményeket, a melyeket a tudomány abban a kérdésben
állapított meg, hogy az aether absolut nyugalomban
van-e vagy hogy a mozgó testek magukkal ragadják-e
a környezetükben levő aethert. Végül Einsteinnak az
aether-tagadását és azokat a nehézségeket, a melyek
az absolut vacuum esetén azoknál a jelenségeknél lépnek
fel, a melyek elképzelésében eddig az aethcrnek tulaj
donítottunk szerepet.
Sz. G.
0. Lodge, Der W eltaether. Übersetzt von H. Bark
hausen. (Die Wissenschaft. Sammlung naturwiss. und
math. Monographien) Braunschweig, 1911. M. 3.
Einstein több tudósnak arra a tapasztalatára támasz
kodva, hogy a Földnek az aetherhez való relativ moz
gását optikai úton constatálni nem lehet, azt az általános
tételt állapította meg, hogy a Földnek vagy bármely
testnek az absolut mozgását semmiképpen sem lehet
constatálni. Ebből aztán arra következtetett, hogy aether,
mely eddig mindenféle fény- és elektromos tünemé
nyek hordozójának tekintetett, nincsen.
A physikában vannak más olyan, a tapasztalatból
leszürődött igazságok is, a melyek bizonyos lehetetlen
ségnek a kifejezői. így: anyagot megsemmisíteni lehe
tetlen; munkát semmiből előállítani lehetetlen; melegséget
alacsonyabb hőmérsékletű helyről magasabb mérsékle
t r e energia felhasználás nélkül átvinni lehetetlen. Ezek
általánosan elismert igazságok. Senki sem kételkedhetik
a helyességükben. Felhasználtatnak a kutatásokban.
Nem igy áll a dolog az Einstein-féle tétellel, a mely az
absolut-mozgás mérésének a lehetetlenségét állítja és
ebből folyólag az aether létezését tagadja. Sok tudós
fejében épp úgy tovább él az aether-hypothesis, mint
régebben és csak úgy felhasználtatik a jelenségek leírá
sára, mint régebben.
Ez a könyv is az aetherről szól és összefoglalja
mindazt, a mit róla a tudomány mainap tart. így elő
sorolja azokat a tényeket, a melyek szükségessé tették
az aether felvételét. Tárgyalja az aetherre vonatkozó
kísérleti vizsgálatok eredményeit (Fizeau, Hoek, Jamin,
Michelson stb.) s részletesebben a szerző kísérleteit, a
melyeket az aether viscositására, illetőleg annak felderí'tésére nézve végzett, hogy a gyorsan mozgó földi tárgyak
ragadnak-e magukkal aethert vagy nem. Tárgyalja az
anyagoknak úgynevezett elektromos elméletét, a mely
szerint az anyag atomjai elektronokból állanak, az elek
tronok pedig a folytonos aethernek singularitásai. Ennek
kapcsán az anyag és az aether sűrűségéről s az aether
energiájáról szól. Annak a kérdésnek felvilágosítására,
hogy a szilárd testek, melyek bizonyos fokig merevek,
áthatlanok, rugalmasak stb. hogyan állhatnak elő az
aetherből, foglalkozik a folyadékok mozgása, örvénylése
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révén fellépő „kinetikus rugalmasság“ jelenségeivel. Végül
néhány égitest közt fellépő, az aether közvetítette gravitatiós erő számításával és az aberratio elméletével.
Sz. G.

Mecsnikov: Optimista világnézet.
Világkönyvtár. Fordította: Gergely Győző.
A lenyűgöző pessimismus mai korszakában, midőn
új életre ébrednek Buddha kétezeréves tanításai, hogy
„fájdalom a születés, fájdalom az öregség, fájdalom a
betegség, fájdalom a halál“, optimista elvek és világ
nézetek hirdetése valóságos jótétemény az emberiségre.
Mecsnikov, az oroszból francziává lett világhírű termé
szettudós nemcsak hirdeti az optimista elveket, hanem
eltalálva a pessimismus diagnosisát, annak gyökereihez
is hozzáférkőzik. Világnézlete nem speculativ, hanem
hatalmas tudományos munkásság biztos talapzatán épül
fel az anatómia, összehasonlító embryologia és mikro
biológia tégláiból összerakva. Ezek a tudományok ve
zették őt el az emberi szervezet, természet és élet tanul
mányozásához. A szervezőnek meg nem felelő életmód
s a fertőző betegségek következtében az emberi élet
lefolyása s befejezése nem természetes dolog. Az öre
gedés nem az emberi élet természetes physiologiai
folyamata, hanem kóros állapot, mely gyakran idő előtt
s a testi és szellemi erő nagyfokú degeneratiójával kö
vetkezik be s kevés kivétellel természetellenes halállal
ér véget. Az emberi élet rövidségének tudata, a beteg
ség, a szomorú öregség s a kínos haláltól való félelem
a legfőbb okai a pessimismusnak. A megbízható példák
egész sorát vonultatja fel, hogy az állat és növényország
alacsonyabb rendű szervezetei is nagyobb életkort érnek
el, mint az ember, a kivel e sorsban az emlős állatok
is osztoznak, s hogy az öregséggel járó degeneratio
éppen nem gyökeredzik az állati szervezetben. Az
élettartamra hatásos különböző tényezők rendkívül érde
kes és kritikailag megvilágított tárgyalása után a leg
magasabb rendű szervezetek élettartamának jelentékeny
megrövidülését a vastagbél erős kifejlődésének tulajdo
nítja. Ez a szerv hasznos ugyan a létért való küzde
lemben, az emésztésben azonban semmi szerepe nincs.
Sőt káros, mert rosszindulatú mikrobákat fejleszt, a
melyeknek mérges termékei a szervezetbe jutva, jelen
tős zavarokat okozhatnak s tetemesen hozzájárulhatnak
az élettartam megrövidítéséhez. A mikrobiologia ered
ményei szerint a bacteriumok természetes halálát leg
többször saját productumaik okozzák. A növény- és
állatvilágban elég gyakori degeneratio nélküli természetes
halál oka is valószínűleg a szervezetek önmérgeződése.
Az emberek nagyon ritka természetes halálának is ilyen
jelenség lehet az oka, mit a természetes halál és az
álom jelenségeinek hasonlatossága is támogat. Az álmot
ugyanis az újabb kutatások szerint szintén az idegrend
szerre ható kóros anyagok hatása idézi elő. Nincs
semmi akadálya annak, hogy a tudománynak ne sike
rüljön ellensúlyozni, csökkenteni a káros mikrobák mér
gező hatását, a szervezet önmérgeződését, a mint ez a
tejsavas erjedés bacillusaival már is sikerült. A hygienia
és mikrobiologia már eddig is bámulatos eredményeket
értek el a fertőző betegségek leküzdése s a halandóság
csökkentése terén. A természetellenes halál most már
kevesebb is. Az aggkori degeneratio és a természetes
halál jelenségeinek kutatása alapján azonban a tudo
mány képes lesz az emberi életet is meghosszabbítani
s az öregség értelmi és testi gyengülését csökkenteni.
Akkor majd nem lesz többé teher az élet, becsült és
kellemes lesz az öregség, melynek végén, mint az álom
nál, ösztönszerű kívánságképpen fog jelentkezni a ter
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mészetes halál. így irtja ki a tudomány a pessimismus
legerősebb gyökereit.
Mecsnikov maga is elismeri, hogy következtetései
sok részben még csak elméleti jelentőségűek s tudo
mányos vizsgálatokkal nincsenek eléggé támogatva.
Világnézlete és gondolatai mindamellett igen elterjedtek
Kiváló biológusok, physiologusok és orvosok foglal
koznak velük. Mecsnikov könyvének legszebb lapjai
azok, a melyeken az orosz természettudósok sajátos
pontosságával s a logikai okfejtés franczia világosságá
val taglalja és czáfolja az ellenérveket és elméleteket.
Optimista világnézlete szoros kapcsolatban van termé
szettudományi felfogásával. Erős híve a fejlődéselmé
letnek és a leszármazási tannak. A fejlődés gondolata
lényeges momentum világnézletében. A modern termé
szettudományi értelemben vett fejlődés találkozik benne
a socialis fejlődés eszméivel, mint az életviszonyok
javulása, az egyéniség erősebb érvényesülése a társa
dalomban, az életérzék fejlesztése a nevelésben.
A Világkönyvtár jó szolgálatot tett a magyar olvasó
közönségnek, midőn Mecsnikov nagyhírű és jelentő
ségű gondolatainak és világnézletének élvezetes, sza
batos magyar fordításban való megismerését számára
lehetővé tette.
Dr. Papp Dezső.

A föld és az élet története. írta: Walther Johannes.
Fordította és űjabb képekkel kiegészítette: dr Gorka
Sándor (lásd az Uránia megelőző számát).
Félreértések elkerülése végett kijelentjük, hogy a
Kir. M Természettudományi Társulat fenti czímű kiad
ványában levő magyar vonatkozású részek betoldása
a szerző előzetes engedelmével történt.
Szerkesztőség.

Beküldettek még a szerkesztőségbe a következő
könyvek:
Heltai Jenő: Family Hőtel. Singer és Wolfner ki
adása. Ára 3 korona 50 fillér.
Dr. Gáspár Ferencz: A fehér ember útja. Singer és
Wolfner kiadása Ára 20 korona.
Kisbán Miklós: A nagy-úr. Színmű. Singer és Wolf
ner kiadása. Ára 3 korona. (E darabot jelen számunk
Színházi levél czímű czikkében ismertetjük.)
Hajnik Miklós: Rejtelmes mesék. Singer és Wolfner
bizománya. Ára 3 korona 50 fillér.
Krüzselyi Erzsiké: Csendország dalai, Singer és Wolf
ner kiadása. Ára 3 korona.
Szemere György: Komédiák. A magyar társadalom
regénye. Franklin-Társulat kiadása. Ára 4 korona.
Kóbor Tamás: Furcsa tragédiák. Franklin-Társulat
kiadása. Ára 4 korona.
Cholnoky Viktor: Néhusztán meséiből és egyéb el
beszélések. Franklin-Társulat kiadása. Ára 4 korona.
Szép Ernő: Irka-firka. VadászMiklós rajzaival. FranklinTársulat kiadása. Ára 6 korona.
Carlyle: A franczia forradalom története. Fordította:
Baráth Ferencz. Három kötet. Révai-kiadás. (Világkönyv
tá r ) Ára 5 korona 70 fillér.
Nagy Endre, Színi Gyula, Tábori Kornél: Óh, azok
a gyerekek! (Vidám Könyvtár Szerkeszti: Tábori Kor
nél) Ára 40 fillér.
Gegus Dániel: A börtön felé. (Nagyharang. Újság
írók könyvtára) Ára 1 korona.
Banner Benedek: Adatok a nyitramegyei Ság község
tótjainak tárgyi ethnographiájához. Drechsel-nyomda,
Békés.
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CSILLAGÁSZATI K R Ó N IK A .
A n a g y b o ly g ó k é s h o ld ja ik m é r e té n e k ú ja b b
m e g h a tá r o zá sá r ó l.

Wirtz, a strassburgi csillagvizsgáló 18 hüvelykes
refractorán az utolsó években újból meghatározta a
nagy bolygók és holdjaiknak méretét s így Barnard,
Hartwig, Sec, Lewis és Dyson a bolygók méretének
meghatározására vonatkozó kutatását figyelemreméltó
módon egészítette ki. A strassburgi megfigyelések a
Nap parallaxisára felvett 8’80''-nyi és a Föld egyenlítői
átmérőjére megállapított 12754-8 km értékkel lettek
kiértékesítve. A következő táblázat adja Wirtznek (W),
Barnardnak (B), Hartwi^nak (H), Seenek (S), Lewisnek
és Dysonnak (L, D) a nagy bolygók és holdjaik mére
tére nyert értékeit s egyúttal v. á. ( = valódi átmérő)
alatt a kilométerekben kifejezett nagyságot.
Mercur . a .. ..
Venus...................
Mars . . . . . .
Jupiter : aequ. . .
„
pol. . .
„
I. holdja .
* 11„ •
» III
„ IV.
„ .
Saturnus: aequ. .
„
pol.
„
gyűrű .
„ Titan holdja
Uranus . . . .
Neptun . . . .

W
6-43"
16-78"
9-67"
38-25"
3599"
104"
1-02"
1-40"
1-16"
18 00"
16 09"
40-12"
0-79"
3-54"
2-31"

B
613"
17-40"
9-67"
38-52"
36 11"
1-05"
0-87"
1-52”
1-43"
17-80"
16-24"
40-19”
0-63"
4-04"
2-43"

H
v. á.
S
L, D
_
6-78” 5-90"
4660 km
___
17-24" 16-80"
12160 n
—
—
9-32"
7010 n
— 144230
37-45" 38-38"
—
35-42" 35 90"
135680
—
0-67" 1-08" 3930
■ —
0-62" 0 96" 3830
—
1-36" 1-45" 5280 n
—
1-28" 1-35" 4370
16-89" 17-45" 17-75" 124000 ”
15-14" 15-6S" 16-79" 111200 n
39-58" 40-30" 40-59" 277340
—
0-49" 0-95” 5470 n
—
—
3-30"
49200
201" - 5'300 „
—

A táblázat mutatja, hogy Seenek értékei általában
kisebbek a többi megfigyelő által talált értékeknél, mi
nek oka az is lehet, hogy See a távcső oculárjában
alkalmazott absorbeáló folyadékon át észlelt. Jupiter és
Saturnus aequatorialis és polaris átmérőjére talált érté
kekből e bolygók lapultságát is könnyen meghatároz
hatni.
A Mars-csatornákat illetőleg Wirtz megfigyelése
alapján Aithen, Antoniodi stb. nézetéhez csatlakozik
kiknek ítélete a Schiaparelli-féle elméletnek nem ked
vez, mint ezt e lapok hasábjain több ízben kifejtettük,
Saturnus legnagyobb holdjának, Titánnak tömegét
Samter határozta meg újabban és pedig abból a hábor
gató hatásból, melyet Titan a Saturnus Hyperion nevű
holdja pályájának nagy tengelyére gyakorol. Titan törne
gére ily módon talált érték Saturnus tömegének 741s:i-öd
vagy Földünk tömegének V43-ad részével egyenlő. Titán
nak tömege körülbelül Jupiter Iil-dik holdjának töme
gével egyenlő, mely Földünk tömegének 735-öd része
Holdunk tömege mintegy fele ezeknek (V8i-ed föld
tömeg), Mercuré ellenben alig valamivel nagyobb (V29-ed
földtömeg) ezeknél. Saturnus többi holdjának tömege

sokkal kisebb Titánénál. így H. Struve szerint Rheaé
50-szer, Dioné 110-szer, Tethysé 200-szor, Euceladusé
850-szer és Mimasé 2900-szorta kisebb Titan töme
génél.
A v á lto z ó c silla g o k új k a ta ló g u sa .

A nemzetközi csillagászati társulat negyedévi közlö
nyében évről évre a társulat által kiküldött bizottság
munkálatai alapján Hartwig, a bambergi csillagvizsgáló
igazgatója közli a fényváltozó csillagok katalógusát.
E csillagjegyzékekbe csak olyan fényváltozó csillagokat
vesznek fel, melyeknek fényváltozása kétséget kizáró
módon lett beigazolva, melyeknél a fényváltozást a fel
fedezőn kívül más észlelő is megállapította. Az 1913.
évre kiadott katalógus a múlt évivel szemben 148 fény
változó csillaggal többet tartalmaz, melyek közül 39-et
visualis és 109-et photographikus úton fedeztek fel.
Az ég photographikus felvételeinek feldolgozása fo
lyamán Leavitt kisasszony 41, Flemmingné 23, Cannon
kisasszony 19, Ceraskiné 6, Mackie, Wels, Leland és
Breslin kisasszonyok 14 új fényváltozót fedeztek fel.
Visualis úton Zinner 3-at Espin és Pickering 2—2-őt,
Astbury, Backhouse, Baxendell, Bemporad, Birmingham,
Gaultier, Hertzsprung, Kaptein, Lowell, Müller és Kempf,
Schwazschild, Stebbius, Tass és mások 1— 1-et fedez
tek fel.
A fényváltozó csillagok újabb katalógusa 1417 vál
tozó csillagról számol be, melyek közül 962 az északira
és 455 csillag a déli égre esik. A rövid periódusé vál
tozók közül 111 közönséges rövid periódusé, 93 algoltypusú, 14 autalgol typusúés71 ß Lyrae típusú változó.
A többi hosszú periodusú és szabálytalan lefolyású
változó.
A hosszú periodusúak közül a következő fényesebb
miratypusúak jutnak legnagyobb fényükbe a folyó év
folyamán.
PeriodusMaximalis fény
Maxim. Minim.
ideje

fény csillagrendekben

tartam

410 nap
R Andromedae február 13 52
13 1
150
426 »
R Cygni . . .
24 58
a
308 n
S Herculis . . márczius 3 58
13 1
10-2
313 ff
R Leonis . .
10 5-0
ff
331
o Ceti (Mira) . április
96
23 20
425
R Hydrae . .
30 35
10T
n
223
R Bootis . . június
17 5-8
12 2
357 n
R Serpentis
130
26 56
ff
13 2
431 ff
25 4-8
R Cassiopeiae. július
257 »
T Ursae maj. .
12 7
28 55
a
375 n
12 1
U Orionis . . augusztus 22 5-3
302 ff
R Ursae maj. . szeptember 2 5-8
13T
387 ff
10-8
T Cephei . . október 24 52
407 a
132
X Cygni . . . deczember 16 42
Legnagyobb fényük idejében ezeket tehát szabad
szemmel észlelhetni.

la. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1913 február hóban.

__________
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A napfelület működése 1911-ben.
Wolfer, a zürichi csillagvizsgáló igazgatója, ki főleg
a napfelület működésének tanulmányozásával foglal
kozik, úgy a saját, valamint 15 más csillagvizsgálón
(köztük vannak az ógyallai napmegfigyelések is) történt
napmegfigyelések alapján megállapíthatta, hogy az 1911.
év a napfoltok gyakoriságát illetőleg ugyanolyan jellegű,
mint a milyen az 1900. év volt, mely után a minimum

év következett be. Noha az 1912. évi megfigyelések
eredményeit még nem ismerhetjük, az ógyallai napmeg
figyelések alapján megállapítható, hogy az elmúlt év a
nagy minimum éve volt.
A tekintetbe vett 16 csillagvizsgálón végzett nap
megfigyelések szerint minden napra esett megfigyelés,
a napfoltok relativ számának évi közepe 5.7 volt s
1911-ben 200 napon át volt a Nap felülete foltmentes.

1. A csillagos ég Budapesten 1913 február 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, lia háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.
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A csillagos ég 1913 február havában.
I. Álló csillagok.
A hó közepe táján este 9 óra körül a meridián úgy
szólván összeesik azzal az órakörrel, mely az éggömb
pólusait a nappálya legmagasabb és legmélyebb pont
jával köti össze. Az éggömb tavaszpontja ekkor a
horizont nyugatpontjával, összpontja a horizont kelet
pontjával esik össze.
Mint az 1. alatti ábránk mutatja, ez időtájt a téli
csillagzatok legszebbjei helyezkednek el a meridián
mentén. Délen, mintegy 20—25 foknyi magasságban a
Nagy Kutya a-ja, Sirius, mely egyúttal a legfényesebb
álló csillag, van delelőben. A Nagy Kutyától a tejút által
elválasztott Kis Kutya pedig delelőbe jut. Pyi utóbbi
fölött a trapezalakú Ikrek csillagképe halad át a meri
diánon. E között és a Sarkcsillag között csillagokban
szegény vidék van. Utóbbi alatt a jól ismert Kis Gönczöl, a Sárkány helyezkedik el, míg a meridián északi
oldalán a Lant legfényesebb csillagja « Lyrae van alsó
delelésében.
Az ég délnyugati negyedében a Nagy Kutya alatt a
Galamb, föiötte a jellegzetes alakú Orion áll, melynek
híres ködje szabad szemmel is jól látható. A Kaszás
fölött a V alakú Bika a Fiastyúkkal található. E csillag
képet a tejút választja el a Szekerestől. A Kaszástól
nyugatra a Czet és az Eridanus láthatók. Az éggömb
északnyugati negyedében a Lant mellett a Hattyú né
hány csillagképe észlelhető. A tejút mentén Cepheu-:, a
W alakú Cassiopeia és Perseus vannak. Utóbbitól nyu
gatra a Kos s ettől északra Andromeda található.
Az éggömb fölöttünk elterülő délkeleti negyedében
egyetlen egy nagyobb csillagképet találunk, az Orosz
lánt a fehér Regulussal. Alatta a Vizikígyó terpeszkedik,
mely a tavaszi hónapokban végignyúlik az egész déli
éggömbön. Az északkeleti negyedben a Nagy Medve
uralkodik; farkának csillagjai az ég azon tája felé
mutatnak, hol a Csősz van kelőben.
A fényváltozó csillagok közül Algol (ß Persei) február
hó folyamán a következő estéken jut minimumba.
Február 2-án este 7 óra 30 p.-kor középeurópai időben
17-én reggel 3 . 35 „
20-án „ 0 » 24 „
V
22-én „ 9 , 13 „
V
yy
25-én „ 6 * 2 „
yy
yy
II. Nap és Hold.

emel
kedése
ó.

A Nap

elhajlása

kelte ny.

P.

1 20 579 -17°
10 21 341 -14°
19 22 9 2 -11°
28 22 43 4 -8 °

ó. p. ó. p.

12-0'
277'
23 9'
5-8'

Idő
egyenlet

A Nap

A nappal
hossza

Február I

A Nap februári útját 2b) ábránk, coordinatáit, kelte
és nyugta idejét, a nappal hosszat, az időegyenlet és
napátmérő értékét február hó néhány napján pedig a
következő táblázat adja.

ó. p
P
nip
9 32 + 13 43 56

7 28 5 7 15 5 15 1 0 - F 14 25-66
7 2 5 27 1025 + 14 4 05
6 46 5 40 1054 + 12 47-35

Nap
átmérő

32’27 46"
32'24-50"
32'21-04"
32'16-90"

Ezen adatok szerint a nappal hossza a hó folyamán
1 óra 22 perczczel nő.
A Hold útját 2a) és 2b) alatti ábráink jelzik és pedig
február hó 1., 3., 9., 13., 19., 25. és 28-áia és a követ
kező napokra eső főphasisok idejére:
Február 6-án reggel 6 óra 36 p.-kor újhold
14-én
9 „ 50
B első negyed
»
21-én
„ 3 „ 20
„
„
holdtölte
27-én este 10 „ 32 „ utolsó negyed
»
Földtávolban február 7-én reggel 9 órakor, föld
közelben 21-én reggel 1 órakor lesz a Hold ; előbbi
alkalommal 6374 földsugárnyira, utóbbiban 55'95 földsugárnyira lesz a Földtől.
III. Bolygók.
Mercur (5) előretartó, láthatatlan. Venus (9) előre
tartó, alkonycsillag. Mars (+) előretartó, láthatatlan.
Jupiter (21) előretartó, a hó végén hajnalcsillag. Satur
nus (t>) előretartó, éjfélután nyugszik. Uranus (+)
előretartó, láthatatlan. Neptun (+ ) hátráló, egész éjjel
látható.
IV. Tünemények.
Február 2-án 10 órakor Jupiter, 3-án este 8 órakor
Mars, 10-én d. u. Venus együttállása a Holddal. 12-én
d. u. 3 órakor Venus legnagyobb keleti kitérésében ;
szögtávola a Naptól 46° 41'. 13-án éjfélkor Mercur felső
együttállásban a Nappal. 14-én d. u. 4 órakor Saturnus
együttállása a Holddal.
Tass Antal.

Kimutatás
a József főherczeg szobor-alapra történt adakozásokról.
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365. Kamat(a postatakarékpénztártól) 1912 évre
3716
37 60
367. Az 1759. gyűjtöíven b e f o l y t ...................
(Az 1759. gyűjtöíven adakoztak: Schiller
Ernő 1 K, H. 50 fill., O. 1 K, dr. K. 1 K
10 fill., P. Kálmán 1 K, Hollós 1 K, Tkp.
5 K, Őry Sándor 2 K, Édes Elemér 5 K,
Szerény Sándor 3 K, Rozenzweig 1 K,
dr. Tarjány Rezső 2 K, Kovács Emil. 1 K,
Scheer Ede 1 K, O. Henrik 1 K, H. 1 K,
Gál Árpád 1 K, dr. Roman István 3 K,
J. 1 K, Jonescu 1 K, Duya Aurél 2 K,
A. A. 2 K = 37 60 K.)
368. Kamat (Magyar leszám. és pénzváltó bank
1912. évének második felére eső kamatja) 608 86
Ö s s z e s e n .................... 68362
Múltkori kimutatásunk . 2885304
Összesen . . . .
29536*76
Fogadják mind a gyűjtők, mind az adakozók hálás
köszönetiinket. A gyűjtőket — kik íveiket meg be nem
küldték — tisztelettel kérjük, szíveskedjenek a gyűjtés
eredményével beszámolni. A gyűjtőíveket — még ha
üresek volnának is — szíveskedjenek az ívtartók okvet
lenül visszaküldeni Böngérfi János ellenőr czímérc.
(Budapest, Vili, Mátyás-tér 14 s z , I em., 1.)
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület
Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:
1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3.
Zrínyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet agyvárosok. — 11. Középeurópai
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15.
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23.
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. —
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35.
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50.
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 18484/9-ben. — 52. A magyar alkotmány helyre
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. —
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a .népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. —67. Pozsony és
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69.
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori
története.— 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81.
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország
középkori története. — 83. A bánya. 1. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88.
A magyar nemzet története vegyes házakból származott
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a

mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90.
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.
— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.—
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100.
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. — 104. Kivándorlóink
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107.
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. —
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118.
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I.
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II.
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. —
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127.
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131.
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132.
Spanyolország története a középkorban. — 133. A
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? 136. — Spanyolország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. —
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók. — A méh
élete és munkája.
E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.
A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet
kívánatra mindenkinek megküld:
Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala
Budapest, VII., Izsó-u. 4.

gj* V.
SZ V.

ry v
sz. v.
gy- v.
n
SZ. V.
m
9

»
n

8 .2 5
8 .8 5

8 .5 5
9 .2 0
9 .3 0
9 .3 5
1 0 .0 0
1 0 .0 5
1 1 .5 5
1i - 0
1 2 .2 0
1 2 .3 0
1 2 .3 0
1 2 .4 5
1 .2 0
1 .3 0
1 .4 0
2 .0 0
2 .0 5
2 .1 0
2 .1 5

-0
L
E
.
re
>
*8
3

>i
13
a

2.20

re
■j
re

.*

V
)

V
a
re
■o
3
a

E
P

*
•re 'Cí
3

■B
C

ft

2 .2 5
2 .3 0
2 .3 0
2 .4 0
2 .4 5
2 .5 5
3 .2 0
3 .2 5
3 .3 0
4 .2 5
4 .2 5
5 .0 0
5 .1 0
5 .1 5
5 .2 0
5 .4 0
5 .5 5
6 .0 5
6 .1 5
6 .1 5
6 .2 5
6 .4 0
6 .4 5
7 .0 0
7.1 5
7 .2 0
7 .3 5
7 .4 0
7 .4 5
8 .0 0
8 .0 0
8 .2 5
8 .4 0
9 .0 0
9 .1 5
9 .3 0
1 0 .0 0
1 0 .0 5
1 0 .1 0
1 0 .2 5
1 0 .2 5
1 0 .5 5
1 1 .1 0
1 1 .2 5

gy.”v.
SZ. V.

gy- v.

SZ. V.

SZ V.

n
„

V.

RV

sz v
sy- v

Balatonfüred, Tapolcza
Hatvan
Ruttka, Berlin
Bicske
Wien, Grácz, Sopron
Kassa, Csorba
Kassa, Csorba
F ium e Torino.Róma,Pécs,Vinkovce

Arad, Brassó
Belgrád, Sofia, Sarajevo
Stryj, Lemberg,M.-Sziget
Fehring, Grácz, Triest
Gödöllő
Belgrád, Sofia, Vinkovce
Arad, Brassó
Munkács, Lawoczne
Kolozsvár, Brassó
Tapolcza, Eszék, Bród
Ruttka, Berlin
M.-Sziget, Stanislau
Wien, Sopron
Torbágy
Kassa, Poprád-Felka
Kunszentmiklós-Tass
Nagykáta
Bicske
Arad, Tövis, M.-Sziget
Fiume, Róma, Eszék
Hatvan
Szombathely, Wien
Újvidék, Sarajevo
Kassa, Poprád Felka
Gödöllő
Fehring, Grácz
Arad, Bukarest
Wien, Páris

0>

re

b
b
>

re
3

re
>i
13
a

S á t ora lja újhe ly^ L em b erg > Kassa

sz. v
Ry v.
SZ. V.

rry .

n

V.

sz. V.

Ry. v.
SZ v.

gy v
sz. v

gy- v

SZ. V

gy” v.

SZ. V.

gy- v
sz. y.

y. v.
SZc V.

Kiskőrös
Ruttka, Berlin
Hatvan
Péczel
Bicske
Szolnok
Szabadka, Sarajevo
Tapolcza, Eszék
Belgrád, Konstantináp.
Nagykáta
Paks
Komárom
Gödöllő
Arad, Bukarest
Miskolcz
G yőr( Sopion, Szom bathely

W ien

Gödöllő
Nagykáta, Szolnok
Ruttka, Berlin
Kunszentmiklós Tass
Zágráb, F l u n ^

Róma,

re
re

M
Ifi
«

a

re

■3
3

09

ifi
•v
N
re
j*
b
•u

N ap ol i

Kolozsvár, Brassó
Péczel
Hatvan
Kunszentmiklós-Tass
Bicske
Szolnok
Győr, Trieszt
Hatvan
Zágráb, Fiume
M.-Sziget, Stanislau
Kassa, Csorba
Belgrád
Pécs, Bród
Gödöllő ,
Szolnok
Győr. Grácz
Arad, Brassó
Kassa, Csorba
Péczel
Bród, Belgrád, Sofia
Fiume, Tapolcza
Kassa, Csorba
Szombathely, Wien
Ruttka, Poprád-Felka
Arad. Debreczen

5 .1 0
5 .2 0
á .3 0
5 .3 0
5 .4 5
5 .4 5
5 .5 5
6 .0 0
6 .0 5
6 .1 5
6 .2 5
6 .3 0
6 .5 0
6 .5 0
7 .0 0
7 .1 0
7 .2 0
7 .2 5
7 .3 0
7 .4 0
7 .4 5
8 .0 0
8 .1 0
8 .1 5
8 .2 0
8 .3 5
8 .4 5
9 .2 0
9 .2 5
9 .3 5
9 .5 5
1 0 .0 5
1 0 .2 0
1 0 .4 5
E l.3 0

E

•o?

1 2 .1 0
1 2 .3 0
1 2 .5 0
1 .0 0
1 .0 5
1 .2 0
1.2 5
1.3 0
1.40
1 .5 5
2 .1 0
2 .1 5
2 30
2 .4 0
3 .0 0
3 .1 0
4 .2 0
5 .2 5
6 .1 5
6 .2 0
6 .2 5
6 .3 5
7 .0 0
7 .2 0
7 .2 5
7 .3 5
7 .4 5
7 .5 0
8 .0 5
8 .1 0
8 .1 5
8 .2 0
8 .4 5
8 .5 0
9 .0 0
9 10
9 .1 5
9 .2 0
9 .2 8
9 .3 5
9 .3 5
9 .4 5
9 .5 5
1 0 .0 0
10.10
1 0 .2 5
1 0 .4 0

V. V.
t. T. SZ.
SZ. V.

gy- v SZ. V.

gy- v.
SZ. V.

n

gySZ.
gysz.

v
V
v
y.

gy- v.
SZ V.

n

gy- v.
SZ. V.
gy- v.
„
SZ. V.
gy- v.
SZ. V
n

gy-v
SZ V
n

V.

V.

sz. v.

gy- v.
SZ. V.
gy vSZ. V.
gy- v
SZ. V.
V

Berlin, Ruttka
Debreczen Nagyvárad
Hatvan
Eszék, Tapolcza
Brassó, Arad
Sofia, Bród, Belgrád
Torbágy
Péczel
Komárom
Stanislau, M.-Sziget
Wien
Poprád-Felka, Kassa
Lemberg, Stryj, Kass-a
Fiume
Gödöllő ■
Grácz, Fehring
Brassó, Kolozsvár
Kunszentmiklós Tass
Gödöllő
Hatvan
Bicske
Róma, Triest, Fiume
Sarajevo, Belgrád
Csorba, Kassa
Paks
Bukarest, Kolozsvár
Hatvan
Győr
Berlin, Ruttka
Fiume. Tapolcza
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Berlin, Ruttka
Konstantinápoly,
Lemberg, Kassa
Wien, Sopron
Bukarest, Arad
London, Páris, Wien
Sarajevo, Bród, Szahadk.
Eszék, Pécs
Grácz, Fehring
Hatvan
Poprád-Felka, Kassa
Kunszentmiklós-Tass
Torbágy
Nagykáta
Péczel
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Brassó, Debreczen
Győr
Poprád-Felka, Kassa
Wien, Grácz
Stanislau, M.-Sziget
Sofia, Belgrád, Bród
Bukarest, Arad
Szerencs
Berlin, Ruttka
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Nauykáta
Fiume, Bród
Lawoczne, M.-Sziget
Wien, Grácz
Csorba, Kassa
Bicske
Péczel
Vinkovcze, Pécs
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Triest, Torbágy
Berlin, Ruttka
Róma, Fiume, Pécs
Kiskőrös
Lemberg, M.-Sziget
Sofia, Belgrád
Grácz, Triest
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Segesvár, Kolozsvái
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URÁNIA
N É P S Z E R Ű T U D O MÁ N Y O S FOLYÓIRAT
AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET“
KÖZLÖNYE
MOLNÁR VIKTOR
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTIK

LEGIFJ.

SZÁSZ KÁROLY ÉS MIKOLA SÁNDOR

XIV. ÉVFOLYAM 3. SZÁM.
1913. MÁRCZI US

SZERKESZTŐSÉG:
VII, I ZSÓ- UTCZA 4. SZ„
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A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A
TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR
CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR 1q ),
EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE
(IV. KÉR., MOLNÁR-UTCZA 1 3 .) KÜLDENDŐK

<£>

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

T A R T A L O M :
A legnagyobb magyar műszaki könyvtár. (Képekkel.) N agy Károly. 97. 1. — A synthetikus
kaucsukról. Balog Imre. 104. 1. — Bergson intuitiv philosophiájának néhány alapfogal
máról. Léber G yula. 109. 1. — A fiatal Taine. (Harmadik, befejező közlemény). D r. N agy
J ózsef. 113. 1. — Bethlen Gábor kastélya és kapuja Déván. (Képekkel.) T églás G ábor .
117. 1. — A kritikus lángelme. D r. Z ilahi László. 119. 1. — A haldokló népdal. D r. V asadi
Balogh G yörgy . 126. 1. — Krónika. (Uránia-Színház. I. ly. II. M. B. 132. 1. — Scott
kapitány katasztrófája. (Képpel.) D r. Koch István . 133.1. — A víz physikai szerkezete. J ánosi
Imre. 135. 1. — Tudományos és technikai újdonságok. 136. 1.) — Könyvszemle. (Neveléstudomány. Léber G yula. 138. 1. -— Condillac: Értekezések az érzetekről. D r. N agy J ózsef .
139. 1. — Der Äther. M. S. 139. 1. — Beküldött könyvek. 139. 1.) — Különféle. (Megfakult
levelek. Z soldos B enő . 139. 1. — A gőzhajózás kezdete a Dunán. G agyi J enő . 140. 1.)
— Csillagászati krónika. (A nemzetközi időszolgálat szervezése. 142. 1. — A 8 Cepheitypusú változók fényességváltozásának összefüggése a radialis sebességgel. 143. 1. —
Az 1913 márczius 22-iki teljes holdfogyatkozás. 144. 1. — A csillagos ég 1913 márczius
havában. (Képekkel.) T ass Antal. 144 1.) — Meghívó az Uránia Magyar Tudományos
Egyesület igazgató-tanácsának ülésére. 144. 1. — Meghívó az Uránia Magyar Tudomá
nyos Egyesület rendes közgyűlésére. 144. 1.
Egyes szám ára 1 korona.

(A jún iusié 3 korona.)

A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

BUDAPEST, 1913.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS K1R. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

F elh ív á s előfizetésre.
Az Uránia az 1913. évvel immár tizennegyedik
évfolyamába lépett.
Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czikkekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.
A tizenharmadik évfolyamban 96 nagyobb és 200 kisebb
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan,
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan,
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika,
ipar, iparművészet, művészetek, bölcsészet, széptan,
nyelvtudomány, irodalomtörténet, történelem, műve
lődéstörténelem, néprajz, jog- és államtudományok,
társadalomtudományok, neveléstudomány stb. köréből.
Munkatársaink díszes sorában vannak: Apáthy István,
Atlasz M., Balla A., Baros Gy., Bányai E., Bárány G., BarlaSzabó ]., Bányai]., Bellosics B., Benkóczy E., Bexheft Á.,
Bibó I., Bitzó Sarolta, Böngérfi J., Cholnokv J., Csefkó Gy.,
Csűrös F., Dézsi L., Dietz L, Dienes P., Dienes V., Diós
szilágy i*i.,Divaid K.,EcsediI.. Elek O., Endrei G., Erdélyi P.,
Erődi B., Ny. Farkas G., Fehér J., Fitos V., Fröhlich K., öaal
Mózesné, Halász Gy., H. Gabnay F., Gálos R., Gönczi F.,
Görög I., Gulyás Pál, Hankó V., Hegedűs Árpád, ifj. He
gedűs S., Hoffmann O., Huszár V., Jánosi 1., Juba A.,
Kallós E., Kapitány K., Kárffy Ö., Kármán F., Kármán T.,
Kelemen Ignácz, Koch I., Kovács Gábor, Körösi Henrik,
Kövesligethy R., Krécsy Béla, Kriesch A., Kristóf Gy.,
Kupcsay F., Láng Margit, Láng N., Léber Gy., Lehr A.,
Lóczy L, Lósy ]., Lőrenthey 1., Mahler E., Marczinkó F.,
Máday I.,Márki S., Mosdóssy 1., Moesz G., Myskovszky E.,
Nagy]., Neményi I., Nógrády L., Nuricsán]., b. Nyáiry A.,
Orbán Gy., Pap Károly, Icaiak K., Pékár Gy., Pethő S.,
Pécsi A., Péterfi Tibor, Prohászka Ottokár, Pruzsinszky
Pál, Rakodczay P., Rapaics Raymund, Rátz I., Rácz D.
Endre, Reil L , Riedl Frigyes, Sajó K., Sebestyén Károly,
Setényi Pál, Somogyi Antal, Sulek J., Szabó G., Szabó L.,
Szabó Z., Szádeczky Gy., Szász Alfréd, Szász Z., Szekeres
K., Szelényi Ö., Szenipétery I., Szeremley B., Szirachon N.,
Szűcs István, Tankó B., Tass Antal, Teleky József,
Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Trócsányi Z., Köss Árpád,
Vértesy Jenő, Visnya A., Weber A., Windisch R., Yrk A.,
Zilahi L., Zemplén Győző, Zsoldos B. stb.

URÁNIA MAGY. TUD, EGYESÜLET
T I S Z T I K A R:
Tiszteletbeli elnökök:
Báró Eötvös Lóránt és gróf Szögyény-Marich László.

Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban
kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.
Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további
odaadó szíves támogatását.
Az Urániá-taz «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8 kor.,
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal,
Budapest, V., Hold-u. 16.) küldendő. Előfizetést egy
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.
•
Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránia-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s
mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/e-os
évi kamatot is tartozik fizetni) ; rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.
Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket
élvezi:
1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait,
köztük az BUránia“ czímű havi folyóiratot, melynek az
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;
2. évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy
erkélyszéket, akár egy páholyt 5O°0-os árkedvezmény
mellett válthat;
3. résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken évenkintművészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunk ki;
4. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.
5. és végül 30% árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki akciója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.
A-tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t.
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár
Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni
szíveskedjenek.
/Íz Uránia-egyesület elnöksége.

„URÁNIAMAGYARTUDOMÁNYOSSZÍNHÁZ“
=^— RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
---- IGAZGATÓSÁG:
El nök:

Molnár Viktor.

Elnökök:
Tagok:
Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sándor és
' o
Dr. Bezsilla Nándor
Dr. Kövesligethy Radó
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).
Bedő Béla
Dr. Lukács György
A 1e 1n ö k ö k :
Dessewffy Arisztid
Dr. Lichtenberg Kornél
Beöthy Zsolt
Ilosvay Lajos
Rákosi Jenő
Dr. Erődi Béla
Révai Mór
Dr. Erődi Béla Lóczy Lajos
Zsilinszky Mihály.
Gerster Béla
Dr. Schiller Henrik
Dr. Klupathy Jenő
Dr. Szász Károly
F ő t i t k á r : Dr. Szász Károly.
Dr. Várady Gábor
Titkárok:

Déri Gyula

Dr. Finály Gábor.

J egyzők:
Dr. Kupcsay Feliczián
Dr. Szűcs István
Dr. Szekeres Kálmán
Dr. Zemplén Győző
P é n z t á r o s : Preszler Antal.
E l l e n ő r : Böngérfi János,
k ö n y v t á r o s : Dr. Lőrenthey Imre.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
Igmándi Mihály
elnök.

Dr. Bezsilla István
Kankovszky Antal

Dr. Mészáros Károly
Dr. Rácz István

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG:
Molnár Viktor Dr. Klupathy Jenő

Dr. Szász Károly.

I g a z g a t ó : dr. Szabó Ödön.

3. szám.

1913. márczius

XIV. évf.

URANIA

NÉPSZERŰ

TUDOMÁNYOS

FOLYÓIRAT

AZ UR ÁNI A M. T. E. K Ö Z L Ö N Y E
E folyóiratot az Egyesület tagjai
az évi illetmény fejében kapják.

MOLNÁR VI KTOR
közreműködésével
szerkesztik
legifj. SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

A legnagyobb magyar műszaki könyvtár.
Magyarország kisebb-nagyobb könyvtárai kö
zül mindenesetre a legérdekesebbek egyike a
természettudós, mathematikus és technikus világ
tudományos munkálkodásának papírra rögzített
eredményeit őrző műegyetemi könyvtár, a mely
1909. évben egy külön e czélra épí
tett önálló díszes épületben nyert
elhelyezést.
Természetesen e legnagyobb ma
gyar műszaki könyvtár a kir. József-műegyetemmel már kezdettől
fogva közvetlen kapcsolatban lé
vén, most midőn a műegyetem a
Lágymányoson egy díszes új ott
hont kapott, a műegyetem rohamo
san bővülő könyvtára számára is
egy rendkívül érdekes elrendezésű
és architektúrájú épület létesült.
A könyvtár épülete 1907-1909.
évek közti időközben épült az

A könyvtárépület, tekintettel arra, hogy a
műegyetem legnagyobb központi épületéből bár
milyen időben is könnyen megközelíthető legyen,
egy kb. 20 méter hosszú oszlopokon nyugvó
zárt folyosóval van összekapcsolva a főépület. tel, még pedig emelet magasságá
ban, hogy a kocsiközlekedést ne
akadályozza.
Az épület négy főrészből áll,
ugyanis középen van az összekötő
folyosóval kapcsolatban levő főbe
járat, tágas templomszerű bolto
zott előcsarnok és díszes, szintén
boltozott főlépcsőház, ettől délre
a hivatalos irodai helyiségeket és
tanáriolvasó szobákat magába fog
laló emeletes rész, nyugat felé a
Budafoki útfelőlahatemeletes tulajdonképeni könyvraktár és észak felé
van elhelyezve a nagy hallgató-

A könyvtárépület alaprajza.

állam pénzén, mintegy 800,000 korona költséggel
dr. Rados Gusztáv műegyetemi könyvtárnok,
ezidei rektor, nagy gonddal és körültekintéssel
összeállított programmja alapján, Pecz Samu
műépítész, műegyetemi tanár tervei szerint és az
ő művezetése mellett s legsikerültebb alkotásai
nak egyike, a mely sajátságos és festői elrende
zésével, ízléses és változatos kiképzésével már
külsőleg is felkelti az arra járókelők érdeklődését.

sági olvasóterem, ruhatár és kényelmi helyi
ségek.
A középen levő díszes előcsarnok kereszt
alakban elrendezve, kb 1 0 -1 2 méter magas
nyers téglaboltövek és bordák közé épített igazi
román keresztboltozatokkal van tűzmentesen
befödve.
A sárga színű nyers tégla és terrakotta felhasz
nálásával készült és díszesen boltozott előcsar
7
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nokot óriási, hármas osztású, színes ablakok
világítják meg.
Az előcsarnokba torkollik bele a szürke gránitlépcső-fokokból készült háromkaru tágas fő
lépcső, melynek gazdagon díszített kőkorlátja
sárgás színű márványból való.
Már az előcsarnok arányai, színösszeállítása
és megvilágítása is a belépőre igen melepő
hatást gyakorolnak; úgy a nappali, mint az
esti világításnál nagyon jó, egyenletesen elosz
tott fény van az egész előcsarnokban.
Az előcsarnok szemben levő része csino
san díszített, mintegy 4 méter magas falazott

Imre, a parlament építője tervezte, a rajta levő
szoborcsoportozatot pedig fehér cararai márvány
ból, szintén műegyetemi tanár, néhai Szécsi
Antal szobrászművész faragta ki. E szoborcsoportnak értéke kb. 200,000 korona.
Az előcsarnok két oldalágában egy-egy csi
nosan díszített, áttört keményfából való deszka
fal van beállítva, hogy a hivatalos irodai dől
gozó, rendezőhelyiségeket, tanári és ifjúsági
olvasótermet kellőkép az idegenek elől elzárja,
anélkül hogy a szép térhatású előcsarnok össz
hangját rontaná.
Az előcsarnoktól délre eső tanári olvasóter-

A déli épületszárny és az összekötő folyosó.

fallal van elzárva, a mely mögötti területen van
a műegyetemi hallgatók részéről leggyakrabban
használt kézikönyvtár üvegfödém alatt.
Az előcsarnok közepén az előbb említett fal
közepe előtt áll I. Ferencz József király és Er
zsébet királyné szoborcsoportja, a mely tulajdon
képen a magyar parlament középső kupolaterme
részére terveztetett, de ott megfelelő elhelyezést
nem nyerhetvén, dr. Rados Gusztáv műegyetemi
tanár, a műegyetem lelkes könyvtárnoka köz
benjárása folytán az 1910. évben itt állítta
tott fel.
E kb. 6 méter magas szoborcsoportozat kény
szerült elhelyezése és megvilágítása, bár nem a
legszerencsésebb, mindenesetre emeli az elő
csarnok komoly összhatását és némi vonatko
zása is van a műegyetemhez, a mennyiben a
gót ízlésben tervezett, szürke márványból való
talapzatát egy műegyetemi tanár, néhai Steindl

mekben a legnagyobb kényelemmel berendezett
olvasóhelyek vannak, ugyanitt lévén elhelyezve
köröskörül a folyóiratszekrények, ezekben több
mint 800-féle folyóiratnak mindig a folyó évben
megjelenő számai tétetnek ki ideiglenesen köz
szemlére.
A nagyobbára műszaki, mathematikai, termé
szettudományi és iparművészeti folyóiratok közt
van német, franczia, angol, olasz, spanyol, orosz,
svéd és amerikai, sőt magyar is, de sajnos, ez
utóbbiak igen kis számban, mert mindössze kb.
húszféle van.
A folyóiratokra évenként csak előfizetéskép
körülbelül 10,000 koronát adnak ki.
A fentebb ismertetett előcsarnok északi olda
lán van a könyvtár legfőbb része, az ifjúsági
olvasóterem, mintegy 400 m2 alapterülettel, kb.
230 olvasó kényelmes elhelyezésére.
A rendkívül szép térhatású olvasóterem kb.
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16*5 m. széles, 26 m. hosszú, a szabad végén
féltízszögalakú befejezéssel, egészen körül magas
oldalvilágítással. A terem kb. 1 TO m. magas,
szépen tagozott hálóboltozattal, illetőleg a sza
bad vége fél csillagboltozattal van lefödve.
E terem a fal mentén elhelyezett rózsaszínű
márványoszlopaival, könnyed hálóboltozataival,
óriási ablakaival, minden részében ízléses be
rendezésével építőmü vészetünknek nemcsak egyik
remeke, de igen szép példája és tanúbizonysága
annak, hogy felülvilágítót mellőzve, magasra
helyezett oldalablakokkal is nagyon jól egyen
letesen meg lehet világítani egy termet.

hármas főbejárat mellett van a könyvkiosztó és
teremőr helye, mintegy fél méterrel magasbított
emelvényen, közvetlen e mellett van a zajtalan
szőnyegajtóval elzárt lejárat az alagsorba helye
zett mosdókhoz és kényelmi helyiségekhez.
Az elkerített könyvkiosztó emelvényéről lehet
bejutni a díszes vasajtóval elzárt kézi könyv
raktárba.
A terem főbejárati oldalán az elmúlt eszten
dőben mintegy 12 m. széles 8 m. magas félköralaku falfestmény készült, egyik fiatal tehetsé
ges festőművészünk áldozatkészségéből, a meny
nyiben Rakssányi Dezső, a Benczúr-iskola kitűnő

A könyvraktár és mellékbejárat a dolgozóhelyiségekhez.

Szerkezeti szempontból is igen érdekes e terem,
mert a templomokat nem számítva, egész Euró
pában ez a legszélesebb terem, a mely valódi
gótikus hálóboltozattal van befödve. Ez úgy
volt elérhető, hogy az aránylag igen nagy felü
letű csúcsíves ablakok közötti aránylag kis fal
testek kívül téglapillérekkel vannak megtámasztva
s hogy esetleg nagyobb földrengéseknek is biz
tosan ellentálljanak, ezen téglapillérek magvában
vasvázas betonpillérek vannak beépítve s felső
végük megfelelően vonóvasakkal csuklósán össze
kötve.
E terem és az előcsarnok azért készült a bol
tozat szerkezeti lényegének legjobban megfelelő
valódi téglaboltozattal, mert így sokkal olcsób
ban volt előállítható, mint vasbetonból, a mely
nél a rendkívül összetett állványozás az építési
költségeket nagyon megnöveli.
Az ifjúsági olvasóteremben a márványkeretű

tanítványa, műszaki vonatkozású szép képet
festett közvetlen a falra, a terem színezésével
kellő összhangban tartva.
A falfestményen ügyes csoportosításban min
den korból, a tudományoknak és művészetek
nek leghíresebb tudósai és művészei vannak
megörökítve, egynéhányan az elhúnyt magyarok
közül is.
Az olvasóterem esti megvilágítása kettős,
amennyiben a terem általános megvilágítására
óriási villanyos bronzcsillárok vannak a bol
tozat bordáihoz függesztő lánczokkal felerősítve,
azonkívül a padlóhoz leerősített olvasóaszta
lokra, minden olvasó részére külön villanylámpa
is van alkalmazva.
A keményfából való óriási olvasóasztalok,
linóleummal bevonva, azért vannak a hézag
mentes padlózathoz leerősítve, hogy a kényel
mes használathoz előre megállapított távolságok
7*
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állandóan megmaradjanak, illetőleg az asztalok
esetleges ide odatologatásával az olvasók zajt
ne csinálhassanak, ugyanez okból a széklábak
is gummivéggel vannak ellátva.
Hogy a nappali olvasókat az épület körül
történő események, járó-kelő egyének és a szom
széd épületek közelsége tanulmányozásukban leg
csekélyebb mértékben se zavarhassák, az abla
kok talpa, fejmagasság felé körülbelül 2 5 mé
terre van helyezve s a csinos beosztású ablakok
egy kis része ízléses üvegfestményekkel, nagy
része pedig sem átlátszó, sem homályos, hanem
úgynevezett katedrális (hullámos) üveggel van
belül beüvegezve.
A lehető legnagyobb rend és tisztaság elér
hetése czéljából a falak egész körül, az ablak
talpakig világos elefántcsontszínű zománczos
csempével vannak borítva s e terem éppúgy,
mint a könyvraktár porszívó-berendezéssel van
felszerelve.
A terem szellőztetéssel kapcsolatos fűtéssel van
olykép ellátva, hogy a felmelegített külső friss
levegő megfelelő csatornákon keresztül a terem
boltozatában levő díszes záradékgyűrük tágas
nyílásain keresztül egy léghajtómotor segélyével
bepréseltetik, míg a felhasznált s némileg lehűlt
levegő a könyvkiosztó emelvény alatti nyíláso
kon keresztül a terem alatti pinczerészbe szoríttatik, ezzel elérve azt a czélt is hogy a terem
padlója alulról is kellőkép melegítve van.
A tágas előcsarnok negyedik oldalához csat
lakozik a tulajdonképeni könyvraktár, az angol
magazinrendszer szerint hat emeletsorral, körül

belül 250 ezer kötet befogadására a mi való
színűleg hosszú időre elegendő lesz, mert a
jelenlegi könyvállomány kb. 28 ezer munkának
93 ezer darab kötetéből áll.
A könyvszaporulatra való ezen nagy előre
látásnak daczára, további gondoskodás is
történt, a mire kb. 40—50 év múlva lehet szük
ség, a mennyiben a könyvraktár helyszűke miatt
és a jó világítás veszélyeztetése nélkül vízszintes
irányban nem volna czélszerüen kibővíthető, a
vasbeton pillérei már most olykép méreteztettek,
hogy szükség esetén újabbi négy emelet legyen
reáépíthető, a mikor is csak a fedéleresznél
lévő csipkeszerű kömellvéd lesz lebontandó és
az új épületrész tetején ismét ugyanúgy elhe
lyezve.
E kibővítés után kb. 400 ezer kötet lesz a
könyvraktár befogadóképessége.
A 2 5 m magas emeletsorok egymástól rész
ben tűzbiztos vasbeton, részben pedig vas- és
üvegfödémmel vannak elkülönítve olykép, hogy
mindig két egymás felett 5 méter magasságban
levő vasbetonfödém közé egy-egy vasvázas
sodronybetétes üvegfödém került, miáltal az
egyes emeletek belül 230 m magasak s így
az ide raktározott könyvek létra nélkül kézzel
könnyen hozzáférhetők.
Ezen elrendezés azzal a nagy előnynyel bír
hogy mindig két-két, egyenkint 230 m magas
emelet együttvéve különálló tűzbiztos, elszigetelt
részt képez s az egyik emeletről a másikra való
átégést teljesen kizárja, miután az emeletekre
vezető vasbetonlépcső és villanyos felvonó is a
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könyvraktáron kívül, közvetlen a főbejárat mellé
van helyezve.
Alaprajzi elrendezés tekintetében igen czélszerűen van megoldva e raktár helyzete, mert
úgy ez, mint a könyvszállítás lebonyolítását
végző felvonó és raktárlépcső nincs messze
sem az olvasóteremtől, sem a kezelőteremtől
s így a könyvtárüzem lebonyolítását a lehető
legnagyobb mértékben megkönnyíti.
Még inkább megkönnyíti ezt a nagy olvasó
terem tőszomszédságában igen czélszerűen el
helyezett kézikönyvtár, a mely mintegy 30 ezer
leggyakrabban keresett kötetet foglal magában.
A könyvraktár oly vasállványokkal van fel
szerelve, melyek dr. Erdélyi Pál kolozsvári
egyetemi könyvtáros szabadalma szerint készül
tek; azok a födémekhez és falakhoz megfelelően
hozzá vannak erősítve.
Ezen vasállványoknak különös előnyük egy
részt, hogy tűzbiztonságuk és nagy teherbírásuk
mellett a legkisebb helyet foglalják el, másrészt
vékony szerkezeti vastagságuk mellett árnyékot
alig adnak, valamint előnyük még az is, hogy
a könyvekkel teljesen megrakott, vasbádogból
való zománczozott polczok könnyen szállíthatók
egyik helyről a másikra a könyvek leszedése
nélkül s a mindenütt ugyanolyan beosztású vas
állványok sűrű fogazatába bármily magasság
ban könnyen beakaszthatók s így időben és
helyben is rendkívül gazdaságosak.
Ezen egy méter hosszú mozgatható polczok
még könnyebb szállíthatósága czéljából meg
felelő nagyságú — gummikerekü keményfa toló

kocsik vannak, melyekre szükség szerint 3—3
polcz is reáhelyezhető s a könyveknek nem
csak vízszintes irányban való ide-odaszállítását
nagyon megkönnyítik, de más emeletre való
fel- vagy leszállítását is, a mennyiben a villanyos
felvonó úgy van méretezve, hogy a tolókocsik
abba is beférjenek.
Ez már azért is szükséges volt, mert a köny
veket időnként, rendszerint a nyári időszakban,
poroltatni kell; ennek könnyebb elvégezhetése végett a felvonó a könyvraktár feletti lapos
aszfalttetőre is fel van vezetve, a hol a könyvek
szellőztetése és porolása igen kényelmesen vé
gezhető.
A könyvraktárban szintén a lehető legnagyobb
tisztaság elérhetése czéljából a falak és vas
részek olajféstékkel vannak befestve, a vasbeton
födémeken aszfalt-padlóburkolat van, a mely
sötét színénél fogva ugyan kevésbbé tetszetős,
de ehelyütt legmegfelelőbb, mert legkönnyebben
lehet tisztán tartani, tűzbiztos, eléggé zajtalan
és nem fárasztó a rajta való járkálás.
Míg az épület többi részében falba sülyesztett csővezetékek vannak a gázvezeték, vízve
zeték és csatornázás, valamint a villanyvilágí
tás, központi fűtés és porszívó részére, addig itt
a raktári helyiségeket szabadon körülfutó cső
vezeték fűti, minden fűtőtest nélkül s a villanyvilágítás vezetéke is láthatóan vezetett fémpánczélozott Bergmann-csövekben van teljesen tűz
biztosán elhelyezve.
A szerkezeteket illetőleg megemlítendő, hogy
az alapfalak aránylag nem nagy mélységüek,
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mert a járda alatt, kb. 3 méter mélységben
már hordképes talaj van.
Az összes födémek vasbetonból vannak ké
szítve, kivéve a fentebb ismertetett előcsarnokot

van, a hol emeletenként és négyzetméterenként
1600 kg. volt a tervezéskor felvéve.
A nagy terem boltozata 16 5 m. ívközzel oly
nagy, a milyen hálóboltozat alig készült; a

Szoborcsoport az előcsarnokban.

és ifjúsági nagy olvasótermet, melyeknél a bolt
süvegek közönséges téglából és mészhabarcscsal,
15 cm. vastagságban falaztattak.
Különleges terhelés csak a könyvraktárban

Tanári olvasó.

prágai Wladislaw-terem boltozata ugyan szintén
16 0 m. ívközzel bír, de bordái kőből vannak,
míg ezé közönséges téglából falaztattak, a mi
úgy volt lehetséges, hogy a jó statikai érzékkel
megtervezett boltozat, illetőleg annak megtá
masztásához szükséges gyámrendszer graphostatikai (szilárdságtani) úton kiszámíttatott.
A fedelek, az óratoronynyal együtt fából van
nak szerkesztve, az előbbiek zománczos cserép
pel hímesen fedve, ez utóbbi vörösrézzel be
vonva.
Az egész épület alacsonynyomású vízgőzfűtéssel van berendezve, kivéve a nagy olvasó
termet, a melynek fentebb ismertetett szellőzéssel
kapcsolatos légfűtése közvetlen az olvasóterem
alá van helyezve.
A magasan kiemelt épület egész terjedelmében
alá van pinczézve, a mely most még nagyobbára üres raktárakul és egy bennlakó felügyelő
szolga lakásául szolgál.
Mint a fentebbi rövid ismertetésből és szö
veg közötti képekből is már látható, e könyvtár
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épület minden részében teljesen sikerült, mert
a könyvtárüzem számtalan nagy és apró igé
nyeinek helyes felismerésével, gyakorlati szem
pontból kitünően oldatott meg, mit bizonyít a

noknak 1909. év közepén lezárt és közzétett
kimutatása szerint a következők:
1. Állam- és jogtudomány, poli
tika, törvények, rendeletek . 447 munka

Oszlopsor az összekötő folyosó alatt.V

több mint már három év óta tartó haszná
lat is.
A könyvtár 1960 m2 beépített alapterületű
épülete, tekintettel az egyes helyiségek speciális
és költséges berendezésére, az alkalmazott
anyagok kiváló minőségére és az épület díszes
kiállítására a 800,000 korona építési költség
mellett a gazdaságos és takarékos építkezés
mintaképe már annál is inkább, mert a fenti
összegben még a drága vasállványok költsége
is bennfoglaltatik.
Az egész épület minden részén meglátszik a
tervező építész abbeli törekvése, hogy az alap
rajzokban kifejezésre juttatott térszükséglet az
épület külsején is kifejezésre jusson.
Az épületnek úgy külső, mint belső részei
újabbkori felfogásban, középkori formák felhasz
nálásával készültek s az aesthetikai érzést is
a legteljesebb mértékben kielégítik.
*
A könyvraktárban a könyvek kezelhetőség, nyil
vántartás és folytonos szaporodás szempontjából
bizonyos rendszer szerint vannak csoportosítva,
ezek dr. Rados Gusztáv műegyetemi könyvtár-

................................ 531 munka
2. Bölcsészet
3. Encyclopaediák, szótárak, bibliographia(könyvészet),kö nyvtártan, programmok . . .
334
„
4. K özépítészet.....................356
5. Erőműtan (mechanika) géptan 1191

Ifjúsági nagy olvasóterem.
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6. Folyóiratok, időszaki és tár
761 munka
sulati kiadványok . . . .
7. Gyakorlati mértan (geodaesia)
622
c s illa g á s z a t..........................
8. Egészségügytan (higiénia),
gyógyászat, anthropologia . 544
V
9. Gépészeti iparműtan (mecha
525
nikai technológia), fegyverek
72
5?
10. Érmek, mértékek . . . .
740
11. Különfélék, kiállítások. . .
215
12. Ábrázoló geometria . . .
13. M athem atika.......................... 2085
14. Nemzetgazdaságtan, kereske
delem, statisztika, kereske
delmi számtan, könyvviteltan 1178
15. Oktatásügy (paedagogia) . . 635
V
759
16. Ásványtan, földtan, őslénytan
V
17. Művészet, műtörténet, élet
rajzok .................................... 1828
»
18. Mezőgazdaságtan, erdészet,
állattenyésztés, állatorvostan 1134
19. Mérnök építészet (víz-, út-,
híd- és vasútépítészet, gazda
sági mérnök-épitészet), városrendezés .............................. 1534
20. Természettan (elméleti, kísér
leti és technikai), meteoro
lógia és elektrotechnika . . 1726
21. Nyelvészet irodalomtörténet
és szépirodalom
. . . .
1898
5?
22. Általános vegytan . . . .
896
5?
. . . . 2026
23. Műszaki vegytan
24. Bányászat, kohászat, sóterme
lés, tüzelőanyagok . . . .
324
25. Történet, földrajz, néprajz
régiségtan
.......................... 1546
26. Zoologia, anatómia, physologia, b o t a n i k a ..................... 1003
Összesen .
25,000 munka
Az egyes szakok után tett számok az illető
munkák mennyiségét jelzik
A három év előtti kimutatás számai termé
szetesen folyton, sőt mind rohamosabban növe
kednek: miként látható, ezelőtt három évvel 25,000
mü volt 85,000 darabban, jelenleg már meg
haladta a 28,000 müvet 93,000 darabban.
Évenként kb. 30—32 ezer koronát fordítanak
könyvek és folyóiratok beszerzésére és bekö
tésére.
Az 1911. évben értékes könyvtárral is
szaporodott, a nemrég elhunyt Hieronymi ma
gánkönyvtárával, a melyet az elhunyt kereske
delemügyi minister, mint lelkes mérnök, vég
ren d eletig a kir. József-müegyetemnek hagyo
mányozott; a Hieronymi-féle könyvtár jelenleg
rendezés alatt áll. de máris megállapítható, hogy
több mint 4000 munkát tartalmaz s a most még
bekötetlen könyvek bekötése kb. 8—9 ezer
koronába fog kerülni.
A könyvtárnak első számba vehető könyvtár
noka néhai Fölser István műegyetemi tanár
volt, utána 25 éven keresztül dr. Wartha Vincze
műegyetemi tanár állta könyvtár élén, a ki lelkes
buzgóságával és fárad hatatlanságával a könyvtárat
a jelenlegi örvendetes fejlődésnek indította s az
1872 évben átvett alig 2400 műből álló könyv

tárt nemcsak megötszörözte de a helyes fejlő
dési és kezelési irányba terelve az akkori igé
nyeknek megfelelő könyvraktárral és olvasó
teremmel is felszerelte a műegyetem akkori új
épületében a Múzeumkörúton.
Az 1897. év óta dr. Rados Cusztáv műegye
temi tanár, jelenleg ezidei rektor lelkesedésének
és buzgó szakszerű vezetésének köszönhető,
hogy e legnagyobb műszaki könyvtár még roha
mosabb fejlődésnek indult s úgy a műegyetemi
tanári karnak,' mint a technikai tudományok

Kézikönyvraktár.

iránt érdeklődő közönségnek és ifjúságnak min
den tekintetben megfelel.
Érdekes, hogy daczára e könyvtár fejlődöttségének, raktára gazdagságának és kényelmes
használhatóságának, még mindég nem használ
ják oly mérvben, mint kellene mert pl. a leg
utóbbi esztendőben is a 231 könyvtári napon
kb. csak 14 700-an látogatták tehát átlag napon
kint 64-en, a kik kb. 26,500 könyvet használtak,
nem számítva a fenti összegbe azon 5,100 mű
vet, melyet házi használatra vettek kölcsön.
A könyvtár könyvanyagának értéke ez idő sze
rint meghaladja a 765,000 koronát, nem szá
mítva bele az ajándékkönyveket.
Nagy Károly.

A synthetíkus kaucsukról.1
A kaucsuk-synthesis feladata , a kaucsukot
mesterségesen előállítani. A nyerskaucsuk ter
mészetesen sok mindenféle anyag keveréke: a
latex koagulálásánál tiszta kaucsukanyagon
kívül más anyagok is válnak ki, mint pl. gyan
ták, szénhydrátok, nitrogéntartalmú anyagok,
festékanyagok, hamúalkatrészek, olajok etc. A
nyerskaucsuk ezeket provenientia szerint külön
böző mennyiségben tartalmazza, s mig például
a jó paragummiban 1—3u/0 a gyanta, vannak
ezzel szemben nyerskaucsukok, a melyekben
50%-ra is felmegy. A tudományos szempont
ból vett tiszta kaucsukanyag, mely a nyerskaucsuknak tulajdonképpeni jellegzetes része, a
szénhydrogeneknek nevezett vegyületek csoport
jába tartozik, vagyis elemi szén és hydrogen
1 Lásd e tanulmány első részét Uránia 1913. jan.
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alkotja és képlete C10H16. Ez azonban csak a
szén és hydrogen arányát tünteti fel, rhert a
kaucsuk molekulája ezen képletnek ismeretlen
számú többszöröse. A szénatomok a molekulá
ban egy nyolcztagú, két oldalággal bíró gyűrűt
alkotnak, a kaucsuk a cyklikus, gyűrűs szén
vegyületek közé tartozik, s tudományos neve
dymethylcyklooktadien.
CH3—C— CH,—CH,—CH
HC—CH2—CH2—C—CH.j
A kaucsuk szénhydrogen ilyen dimethylcyklooktadien molekulák lazább physikai kapcso
latából áll. Bár még ez a felfogás sem egészen
végleges, de mégis azt mondhatjuk, hogy összefoglalólag ennyi az, amennyi a kaucsuk chemiai
szerkezetéről tisztázva van. Ennek felderítése
főleg Harries, kiéli tanár érdeme, a ki a bom
lási és oxydatiós termékek mineműségének meg
állapítása révén jutott ehhez a feltevéshez és
tudatos synthesisről tulajdonképpen csak azóta
lehet beszélni, bár véletlen útján már régen
mesterséges kaucsukhoz jutottak; ugyanis már
1879-ben Bouchardat franczia tudós, synthetikus kaucsukhoz jutott az isoprén nevű vegyület chlórszármazékainak tanulmányozásakor.
Utána 1882-ben Tilden, angol chemikus nyert
mesterséges kaucsukot ugyancsak isoprénből, a
mely vegyülethez ő terpentin-gőzök útján
jutott. Ezután hosszú szünet állott be, és csak
a kaucsuk szerkezetének tisztázása után láttak
újra munkához. Az első tudatos, szabadalom
alakjában is bejelentett synthesis Dr. Hoffmannak, az elberfeldi gyár vegyészének sikerült.
A kaucsuk előállításánál a már előbb emlí
tett isoprén játszik főszerepet, a mennyiben az
eljárás első phasisa majdnem mindig az, hogy
isoprént igyekszünk előállítani és ezt változtat
juk aztán kaucsukká. Többnyire még azon el
járásoknál is, a melyeknél az isoprén látszólag
nem szerepel, közbeeső termékként fontos
szerepe van.
Az isoprén 35° körül forró folyadék és chemiai
szerkezetére nézve szintén szénhydrogén, mely
nek képlete C5H8 s ez esetben ez a tényleges
molekulanagyságot is jelzi.
ch2 c
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Az úgynevezett butadiének közé tartozik, melyek
két kettőskapcsolódással bíró telítetlen szénhydrogenek.
’ A telítetlenség és a kettős kapcsolódás fogal
mának megértésére következőket kell tudnunk.
A szerves vegyületek, vagyis a szénvegyületek
chemiai szerkezetének váza felfogásunk szerint
egymással lánczszerűen vagy gyűrűsen kapcsolt
szénatomokból áll.
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A szénatom tulajdonsága ugyanis, hogy más
szénatommal kapcsolatba tud lépni. A szén négy
vegyértékű, vagyis négy atom hydrogénnel képes

egyesülni, s telített már most minden oly szerves
vegyület, melynél a szénatomok egymással min
dig csak egyegy vegyérték útján vannak le
kötve, a többi vegyértékeket más atomok vagy
atomcsoportok foglalják le, pl.
—H
—H —H
—M Q —M

Telítetleneknek nevezzük az oly vegyületeket,
melyekben a szénatomok egymással egynél
több, kettő vagy legfeljebb három vegyértékkel
vannak lekötve, pl.

c"vcH* cíLcH
s ezt a dupla két szénatomot egymáshoz fűző
vegyértékpárt nevezzük kettőskapcsolódásnak.
A kaucsukot.az isoprénből polymerisatio, con
densatio útján nyerjük. Polymerisatiónak azt a
jelenséget nevezzük, amelynek folyamán vala
mely vegyület molekulái saját molekuláival
egyesülve, új, nagyobb, állandó molekulát adnak.
Ez a jelenség a szerves vegyületeknél elég gya
kori, főleg telítetlen vegyületeknél fordul elő.
A polymerisatio magától is végbe megy, de
többnyire igen lassan s fény vagy más tényezők
kel szokták siettetni.
Meg kell jegyezni, hogy a tudományos kuta
tás a kaucsuk fogalmát bővítette, amennyiben
kaucsuknak neveznek minden olyan szénhydrogént, mely physikai tulajdonságra nézve közel
áll a közönséges kaucsukhoz s melynek chemiai
szerkezete is analog, ha nem is teljesen azonos
a természetes kaucsukéval. A természetes kau
csuk, mint már említettük, dimethylcyklooktadien,
vagyis olyan cyklooktadien, mely két methyl
(CH3) oldallánczot tartalmaz. Vannak azonban
szénhydrogének, nem methyl, hanem más
oldalággal és ezek a kaucsuk ú. n. homolog
szénhydrogénjei, melyeket az isoprén homológ
jaiból állíthatunk elő, a normalis kaucsuk elő
állításával teljesen azonos módon. Homolog
szénhydrogénsornak nevezünk szénhydrogének
által alkotott oly csoportot, a melynek minden
tagjánál a szén és hydrogénatomok számá
nak aránya ugyanazon képlettel fejezhető ki
Cn H.2n+2, a mi annyit jelent, hogy a sor
minden tagjánál a hydrogénatomok száma kettő
vel több, mint a szénatomok számának kétsze
rese. Ily sor két szomszédos tagja közt a különb
ség mindig egy CH2 atomcsoport. Az ily ve
gyületek chemiai viselkedésükben teljesen ana
lógok és némely physikai tulajdonságuk közt is
van valami szabályos összefüggés. Ha pl. vala
mely tagnak forrpontja 19°-al magasabb, mint
az őt megelőző alacsonyabb tagé, akkor viszont
az utána következő magasabb tag 19°-al maga
sabban forr, vagyis minden CH2 csoport különb
ségre 19° változás esik forrpontban.
Ha nem isoprénből, a mely methylbutadien,
hanem pl. dimethylbutadienből indulunk ki,
akkor egy tetramethylcyklooktadienhez jutunk. Az
isoprén ezen homológjainak előállítása teljesen
analog magának az isoprénnek előállításával és
csak annyiban tér el, hogy a kiindulási anyag
is az isoprén előállításához használt anyag ho
mológja.
8
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A synthetikus kaucsuk előállítását czélzó el
járásokat két csoportba oszthatjuk. 1. Kis szám
mal oly módszerek, melyekben az isoprén és
homológjai egyáltalában nem szerepelnek.
2.
Eljárások, melyeknél az isoprén, illetőleg
homológjai fontos szerepet játszanak, a mennyi
ben a processus első phasisának czélja mindig
isoprént előállítani, s ezt aztán a második phasissal kaucsukká polymerizálni.
Ez utóbbi eljárások három alcsoportba oszt
hatók :
AJ Oly eljárások, melyek az isoprénmolekulát
már tartalmazó természeti productumokat isoprénné bomlasztják.
B) Oly eljárások, melyek az isoprént mintegy
felépítik, vagyis könnyen hozzáférhető termé
keket, oly változásoknak tesznek ki, hogy bom
lás útján isoprénhez, illetőleg homológjaihoz
jutunk.
C) Oly eljárások, melyek nagyipari processusok melléktermékeiben igyekeznek az iso
prént vagy homológjait megtalálni, illetőleg
törekszenek a folyamatot úgy vezetni, hogy a
főczélt szem elől nem tévesztve, a mellékter
mékek minél több butadient tartalmazzanak.
Azon eljárások, melyekben az isoprén egy
általán nem szerepel, nem bírnak nagy jelentő
séggel. Ilyen pl. Reynaoud szabadalma, a ki
terpentint szívat fel nyerskaucsukkal s azután
mind töményebb savak hatásának teszi ki, a
mikor a terpentinből állítólag kaucsuk lesz.
A nyerskaucsuk itt úgy látszik arra való, hogy
a terpentint nagy felületre oszsza szét, más nagy
felületű anyagot pedig nem lehetett volna hasz
nálni, mert a keletkezett kaucsukot nem tudták
volna elválasztani az alapanyagtól; itt ezen
nehézség ki van küszöbölve.
A szabadalom ipari értékesítésére szaklapok
közlése szerint már gyár is létesült, de mindezideig semmi életjelt sem adott magáról.
A 2. alatt említett eljárásoknál az isoprén
illetőleg homológjai fontos szerepet játszanak,
a mennyiben az eljárások első phasisának czélja
mindig isoprént előállítani és aztán a második
phasisban kaucsukká polymerizálni. Ezen eljárá
sok első alcsoportjába azon processusok tar
toznak, melyek az isoprénmolekulát már tartal
mazó természeti productumokat isoprénné bom
lasztják. E téren már igen rég kísérleteztek, de
eredményre csak legújabban jutottak. A nehézség
abban áll, hogy a kihasználás nagyon kicsi
volt, vagyis a kiindulási anyagnak aránylag kis
hányada adta az isoprént, mely körülmény ez
eljárást drágává teszi. Behatóbb tanulmányozás
azonban segített ezen és állítólag vannak már
szép jövővel biztató eljárások. Az eljárások
majdnem mind terpentinből indulnak ki, a mi
elég közel fekvő gondolat. A kaucsukszénhydrogen ugyanis chemiai viselkedésében az úgyneve
zett terpénekhez áll közel és synthesisének ki
indulási anyagai is semiterpének; a terpentin
pedig nem egyéb, mint a terpének keveréke.
Az eljárások lényege az, hogy a terpentin gőzét
lebegő kizárása mellett nagy felületen hő hatá
sának (circa 500°) teszszük ki pl. izzó csövön
vezetjük át (e helyett Harries újabban egy ú. n.

isoprénlámpát szerkesztett, a mely elektromos
úton izzásban tartott a fémszálas izzólámpákra
emlékeztető fémszálból áll). A terpentin azon
ban meglehetősen drága és így megpróbálkoz
tak gyártásának melléktermékeit a kolophoniumot
és gyantát felhasználni és állítólag sikerrel, a
mennyiben száraz destillatio útján isoprénhez
jutottak. Sőt állítólag bizonyos nagy gyanta
tartalmú nyerskaucsukok tisztításánál vissza
maradó kaucsukgyantákból is isoprénhez lehet
ily módon jutni.
Ezen eljárásokról azonban minden pontosabb
s részletesebb adat hiányzik és így nem igen
lehet róluk véleményt alkotni. A synthetikus
kaucsuk irodalmában általában nagyon nehéz
eligazodni. A feltalálók, a szabadalmi bejelen
tők, vagy a velük összeköttetésben levő érdekcsoportok minden fenntartás nélkül dicsérik a saját
eljárásukat, még akkor is, ha esetleg komoly
tudományos munka eredményéről van szó.
Ezenkívül valóságos nemzeti versengés van e
téren, a melyben az angolok, francziák és némemetek mind maguknak akarnak tulajdonítani
minden kezdeményezést és eredményt és bizony
néha eszközökben sem válogatnak. Igen élesen
és jellemzően karakterizálja e versengést, az a
néha szinte verekedéssé fajult vita, mely az
ezidei alkalmazott chemiai congressuson folyt
le, a hol a kaucsuksynthesis angol és német
exponense, Perkins tanár, illetve Duisberg,
az elberfeldi gyár igazgatója álltak egymással
szemben és az ő személyükben az „angol“ és
a „német“ kaucsuksynthesis. így tehát napi
lapokban néha felmerülő, de még szaklapokban
megjelenő híreket is bizonyos kétkedéssel és
szigorú kritikával kell fogadni.
A B) alcsoportba tartozó eljárások, melyek
az isoprént chemiailag építik fel, igen nagy
számmal vannak. Legnagyobb részük azonban
csak tudományos értékű, legalább egyelőre, de
ipaii szempontból nem jöhet számításba, részint
mert már kiindulási anyaguk is nehezen hozzá
férhető és drága, részint mert az isoprénhez
vezető út nagyon hosszadalmas komplikált és
így költséges. Azonban mégis minden eljárást
szabadalmaztatnak, mert a bejelentő arra spekulál,
hogy valamikor esetleg sikerül a kiindulási
anyagnak olcsó előállítása.
Az isoprén a természetben nem fordul elő :
chemiai szerkezete nagyon különös, szinte termé
szetellenes, ezért nem is nagyon állandó, és
csak nagy kerülő úton lehet hozzá jutni. Mivel
az eljárások mindig többé-kevésbbé nehézkesek
eo ipso elengedhetetlen feltétel, hogy ipari szem
pontból is számbavehető eljárásoknál a kiindu
lási anyag olcsó legyen. Vannak is már ily
eljárások; főleg a nagy német vegyészeti gyárak
és angolok dolgoznak ezen a téren, rengeteg
összegeket áldozva évente kísérletezésre. így pl.
az elberfeldi gyár eljárása a kőszénkátrányban
elég nagy mennyiségben rendelkezésre álló
parakresol, illetőleg ennek homológjából, phenolból indul. Harries kiéli tanárnak ezen a téren
is nagy érdemei vannak, s az eljárások egész
sora származik tőle. Kiindulási anyagul alkoholt
vagy a nyersspiritusban nagy mennyiségben
előforduló kozmás olajokat használja fel. Van
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oly eljárása is, melynél a petróleum ^párolá
sának bizonyos részletei szolgálnak alapul.
Az isoprénhez vezető utak azonban ezen el
járásoknál is nagyon körülményesek, a mi
nagyon hátrányosan ellensúlyozza a kiindulási
anyag olcsó volta által nyújtott előnyt. Angol
tudósok és szaklapok szerint nagy fontosságra
vergődött legújabban egy eljárás, mely acetonból
indul ki. Az acetont ugyanis sikerült légyen
olcsón előállítani s belőle aránylag elég egy
szerű úton isoprénhez, illetőleg homológjához
a dimethylbutadienhez jutni. Ugyanis a ma
már igen olcsó calciumcarbidból indulva acetonhoz jutunk, acetilént állítva belőle elő; az
acetilénből olcsón és egyszerűen juthatunk
acetonhoz, mert az eljárás folyamán csupa olyan
anyag szerepel, a melyeket visszanyerünk. Ezen
eljárás szerint állítólag 2 Fr-ba kerül egy kilo
mesterséges gummi. Fernbachnak, a párisi
Pasteur intézet tanárának sikerült erjedési pro
cessus révén acetont kapni, amennyiben oly
baktériumot fedezett fel, a mely a keményítőt
V, acetonra és 2/3 buthylalkoholra bontja, mely
utóbbi vegyület szintén szolgálhat kiindulási
alapul.
Az isoprén előállítás szempontjából számításba
jöhet a methan (bányalég, földgáz) is, ha elég
olcsón tudnánk hozzájutni. A methán u. i.
400°-on rézoxyddal érintkezve ethylenre és
propylenre bomlik és ezeket acetilénnel keverten 150°-on állati szén hatásának téve ki, iso
prénhez jutunk. A methan forrásául kínálkozik
a világítógáz, a melyben 30 - 40% van, hydrogen,
szénoxyd, széndioxyd és nitrogen mellett. Az
utóbbiaktól sikerült a methant elválasztani
osmotikus szűrés útján, a mely eljárás azon
alapszik, hogy a gázok vékony diaphragma kis
nyílásain át sűrűségük négyzetével fordított
arányban álló sebességgel ömlenek keresztül.
A harmadik alapcsoportban azon eljárásokat
említettük, a melyek nagyipari eljárások mellék
termékeiből indulnak ki. Ebből a szempontból
érdekesek és számításba jöhetnek az ú. n. olaj
gázok, melyeket nagy mennyiségben használnak
különösen vasúti kocsik világítására. Már Tilden
rámutatott, hogy az olajok pyrogenetikus, magas
hő behatása alatt végbemenő bomlása szolgálhat
a butadien előállításának kiindulási pontjául. Len
olaj, repczeolaj és egyéb növényi olajok vörös izzá
son egészen megbomlanak és majdnem teljes egé
szükben szénhydrogénné alakulnak. Az olajgázok
gyakorlati előállításánál azonban nem növényi
olajokból, hanem ezeknél sokkal olcsóbb anya
gokból, nyerspetroleumból, petroleumgyártási
maradékokból, világítógáz-gyártási kátrányból
indulnak ki. Az olajgázok, melyek az említett anya
gokból hevítés útján keletkeznek, methan és
etylen mellett oly gázalakú szénhydrogeneket is
tartalmaznak, melyek folyóssá válnak, ha a
gázkeveréket 12 atmosphaera nyomásnak vetjük
alá. Ezt a nyomás hatása alatt kiváló keveréket
gázolajnak nevezik és 10% butadient tartalmaz.
Ha a világító gázt comprimáljuk, ez is ad gáz
olajat, a melynek 47°-on forró részletében
butadien is van, még pedig oly mennyiségben,
hogy ipari szempontból is számításba jöhet.
Mivel az isoprén, illetőleg homológjai, mint

láttuk, minden zsírszerü anyag bomlásánál ke
letkezik, valószínű, hogy a petroleum-források
közelében előtörő természetes gázokban is elő
fordul1 és eddig csak azért nem vették észre,
mert nem lévén fontos, a figyelem nem terjedt
rá ki és összetévesztették az ethylenszénhydrogénekkel. Éppen így valószínű az is, hogy a
petroleumraffinálás könnyen illó termékei közt
is előfordul a butadien.
A kaucsuksynthesis második phasisa az isoprénnek, illetőleg homológjainak kaucsukká való
polymerizálása. Már előbb említettük, hogy mit
értünk polymerizálás alatt. Az isoprén képletét
szemügyre véve és megfelelő alakban felírva,
könnyen elképzelhető, hogy alkalmas kaucsukká
vagyis dimethylcyklooktadienné való polymerizálásra.
CH3—C = C H 2 C H ^ C H
I
"
' I
CH =CH , CH2= C - C H 3
C H . - C—CH,—CH2—CH
II
J
II
HC CH2—CH,—C -C H 3
A polymerisatio már fény vagy hő behatá
sára is végbe megy. Az első synthetikus kaucsuk úgy készült, hogy isoprént zárt csőben
hevítettek. A zárt csőben való hevítés különben
általános eljárás a polymerisatio elérésére. Újab
ban bizonyos anyagokat adnak az isoprénhez,
melyek állítólag elősegítik és gyorsítják ezt a
folyamatot.
Egész különös módját fedezte fel a polymerizálásnak Harries, a ki szerint a butadien leg
gyorsabban polymerizálható zárt csőben, fémnatríum jelenlétében és a natrium emellett vál
tozatlan marad. Előnye ezen eljárásnak, hogy
quantitativ vagyis az isoprén teljesen kaucsukká
alakul és az, hogy a tisztátlanságok, melyek az
isoprént kísérik, nem zavarják. Megjegyzendő,
hogy az ily módon előállított ú. n. natriumkaucsukok chemiai szempontból nem egyez
nek teljesen a rendes polymerisatio útján nyert
kaucsukokkal és physikai tulajdonságaikban is
eltérnek, a mennyiben elastikusabbak, könnyeb
ben vulkanizálódnak.2
A kaucsuk mesterséges előállításának kérdése
ezek szerint látszólag elég jól áll és csak
— előreláthatólag — rövid idő kérdése, hogy
még iparilag is megfelelő eljárást találjanak.
Nézetünk szerint azonban sokkal nagyobb a
lárma és dicsekvés, mint a mit tényleg elértek.
Iparilag is megfelelő kaucsuk-synthesis meg
valósításának sok akadály állja útját, melyekről
megfeledkeznek, illetőleg nem tesznek emlí
tést azok, a kik ilyfajta eljárások kidolgozásán
1 A petroleum keletkezését ugyanis úgy képzeljük,
hogy régi korokban élt tengeri állatok hullájának zsír
maradványaiból jött létre nagy nyomás következtében
végbement bomlás útján.
2 Vulkanisatiónak nevezzük a gummigyártás leg
lényegesebb processusát, a mely abban áll, hogy a
nyerskaucsukot kénnel keverve hő hatásának vetjük alá.
A nyerskaucsuk ezen folyamat által nyeri technikailag
becses tulajdonságait, elastikusságát, ellenállóképességét
1 hő és chemiai ágensekkel szemben stb.
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munkálkodnak. Elfelejtik, hogy a mi esetleg
chemiai nyelven már kaucsuknak nevezhető, az
ipari szempontból még nem okvetlen az. A mes
terséges kaucsuknak ugyanoly elasticitással,
szívóssággal, vulcanizálódó képességgel stb. kell
bírnia, mint a természetes kaucsuknak, s van
nak okok, a melyek arra indítanak, hogy az
eddig felmerült eljárásoknak e szempontból való
értékében kételkedjenek. A kaucsuk ugyanis,
mint említettük már, szénből és hydrogenből
álló, igen complikált chemiai szerkezetű vegyület és éppen ezért lehetőség van arra, hogy sok
ú. n. isomerje legyen. Isomernek nevezzük a
szerves chemiában azokat a vegyületeket, a me
lyeknek összetétele azonos, vagyis az alkotásá
ban szereplő elemek száma és százalékaránya
egyenlő s a melyek chemiai szerkezete is meg
egyező, de a melyek mégsem azonos vegyületek, mert az atomok térbeli elhelyezése külön
böző. A kaucsuknál, a melynek magja egy
nyolcz szénatomból álló és oldallánczokkal bíró
gyűrű, ez igen könnyen elképzelhető, a mennyi
ben isomerekhez jutunk, pl. ha a szereplő
oldallánczokat a gyűrűnek más és más szén
atomjához kapcsoljuk. Például:

bizonyos anyagok jelenlétét, a melyek az előállítá
sához okvetlenül szükségesek, a melyek azon
ban egyszersmind károsan hatnak, mert elő
segítik a kaucsuk bomlását.
Mindevvel szemben előnyéül tekinthetjük a
synthetikus kaucsuknak, hogy a combinatióba be
vonja a homológokat is, a melyek közt akadhat
esetleg olyan, a mely ipari használhatóság szem
pontjából még a természetes kaucsuknál is job
ban megfelel.
Kérdés most már, hogy milyen hatással lenne
egy megfelelő eljárás esetleges fellépte a vadon
termő és ültetvény kaucsukra. Nem szabad
elfelejteni, hogy a természetes kaucsuk nem
felel meg a kaucsuk chemiai fogalmának, a
mennyiben a szénhydrogén mellett más anya
gokat is, úgy mint főleg gyantát és nitrogéntartalmú anyagokat tartalmaz, a melyeknek
szintén van szerepük a kaucsuk bizonyos jó
tulajdonságainak előidézésében. Ezek a „tisztátlanságok“ a mesterséges kaucsuknál nem
lesznek meg s lehet, hogy valami módon pó
tolni kell majd őket és az az eset fog előállni,
a mely az indigo mesterséges előállításakor
merült fel, a mikor a természetes indigóban

isomerek.

Ipari szempontból a sok kaucsuk-isomert két
csoportra oszthatjuk: hasznos és nem használható
isomerekre. A természetes, hasznos kaucsuk ezek
Közül a kevésbbé állandó, mert hevítéskor már
160°-on a másik nem használható, ragadós
módosulatba megy át. Világos tehát, hogy a
hasznos isomerek a hőnek nem állnak eléggé
ellent, és így előállításukra csak olyan eljárások
jöhetnek számba, a melyek alacsony hőfokon
operálnak, mert különben a keletkezett kaucsuk
a hő behatása alatt rögtön a ragadós módo
sulatba megy át. Olyan eljárások, melyek ebből
a szempontból is megfelelnének, pedig nincse
nek és nehezen is képzelhetők el.
A kaucsuknak ezen ragadós isomerjei más
nehézségeket is okoznak. Ugyanis, ha kis mennyi
ségben vannak is csak jelen a kaucsuk hasznos
isomerjében, máris azt idézik elő, hogy idővel
az egész tömeg ebbe, a nem hasznos módosu
latba megy át. Már most, ha fel is teszszük,
hogy sikerül oly eljárást találnunk, a melynek
révén a kaucsuk hasznos alakjához jutunk,
akkor is számolnunk kell avval, hogy ezen raga
dós isomerek egyidejűleg való keletkezését tel
jesen kizárni lehetetlen; ha pedig csak kis
mennyiségben is jelen vannak; ez a körülmény
elegendő ahhoz, hogy idővel az egész tömeget
használhatatlanná tegye. Nagy nehézség a synthesisnél az is, hogy nem tudjuk elkerülni

előforduló indigóenyvet voltak kénytelenek pó
tolni. De még ha ezt az esetleges fogyatékosságot
is sikerül majd pótolni a mesterséges kaucsuk
nak, akkor sem lesz a természetes kaucsukra
olyan megsemmisítő hatása, mint volt a synthe
tikus indigónak a természetes indigóra. A ter
mészetes kaucsuk ugyanis felkészülve várja a
harczot. Az ültetvények gyönyörűen fejlődnek,
termelési feltételeiket nagy körültekintéssel és
nagy tudományos apparátussal vizsgálják és
bizonyos, hogy pár éven belül olyan minő
ségű kaucsukokat fognak olcsó árban szállí
tani tudni, hogy a mesterséges kaucsuk, még
a legkedvezőbb esetben sem lehet sem olcsóbb,
sem jobb és a synthetikus kaucsuknak legfel
jebb egy óriási előnye fog majd nyomni a lat
ban, t. i. az, hogy bárhol termelhető és így a
gummigyárakat függetlenítené távoli országok
terméskilátásaitól.
A mesterséges kaucsuk tehát korántsem oly
nagyon veszélyes a természetes kaucsukra nézve.
Meglehet, hogy nem is tudja majd helyettesí
teni a természetes kaucsukot, hanem majd új
alkalmazhatósági teret teremt magának, mint a
hogyan a műselyemnél volt, a mely anyag nagy
czikk lett, anélkül hogy a természetes selyem
fontosságát és fogyasztását csökkentette volna.
Balog Imre vegyészmérnök,
a Magyar Ruggyantaárúgyár r.-t. vegyésze.

109

Bergson intuitív philosophíájának
nehány alapfogalmáról.
Francziaország tudományos életében már
mintegy két évtized óta új, sajátságos philo
sophia érezteti hatását, a mely a tudományok
legkülönbözőbb ágaiban is alkalmazást nyert s
magának nemcsak tisztelőket, hanem valóságos
rajongókat hódított. Az új philosophiát intuitív
nek nevezték e l; a megalapítója Henri Bergson,
az Institut tagja, a College de France tanára.
Külföldön még kevés visszhangra talált a Bergsonféle philosophia, habár a németek is elismerik
annak életképességét, sőt már nálunk is fog
lalkoznak vele : a Modern Könyvtár egyik füze
tében Bergson egyik kis összefoglaló értekezése
megjelent magyar fordításban is s a fordító
Fogarasi Béla egész könyvet ígér Bergson philosophiájáról. A franczia bölcselők között úgy a
hívei mint ellenfelei közt annál nagyobb moz
galmat okozott az új philosophia. Felix le Dantec
a híres biológus, Poincaré, a nemrégen elhúnyt
nagy mathematikus egyaránt hosszú vitákban
védik felfogásukat Bergsonnal, illetőleg tanítvá
nyaival szemben; hívei közül pedig főleg E. Le
Roy tör leghatározottabban lándzsát az új tanok
mellett.
Bergson philosophíájának alapgondolata a
következő. A mi értelmünk természetes hajlamát
követi akkor, mikor tisztán gyakorlati czél érde
kében a térben halmozza a tüneményeket, a
melyek pedig egyáltalán nem a térben vannak,
kiterjedtnek veszi azt, a minek nincs kiterjedt
sége, a tisztán qualitativ tulajdonságot mennyi
ségbe fordítja át s mindezeknek megfelelőleg
kijegeczesedett merev fogalmakkal fejezi ki
magát, azaz eszméink közt ugyanazokat a pontos
megkülönböztetéseket, ugyanazt a nem folytonos
rendet állapítja meg, a mit a gyakorlati életben
hasznosnak, a tudományok legtöbbjében szük
ségesnek ismertünk fel, noha egyáltalán nem
bizonyos, hogy ily módon az absolut valóságot
érjük el. Ellenkezőleg, Bergson szerint azok az
ellentmondások, a melyekkel aphilosophiaminden
terén, a különböző rendszereknél találkozunk,
alapjukat onnan nyerik, hogy nem vagyunk te
kintettel arra a különbségre, a mi a philoso
phia és a gyakorlati élet felfogása és fogalmai
közt van.
A philosophia czélja tehát az, hogy megsza
badítsa értelmünket ettől a hasznossági szoká
saitól.
Ennek a czélnak az elérésére bizonyos szellemi
aktus, a tárgyba mélyedő erőkifejtés (effort de
Sympathie) szükséges, a melyet Bergson intuitionak nevez s a melynek lényege az, hogy a
vizsgálandó tárgy belsejébe helyezzük magunkat,
,.in statu nascendi“ szemléljük s ezáltal meg
találjuk abban azt, a mi abban egyetlen s merev
fogalmakkal kifejezhetetlen. Ily módon az intuitióval a philosophia megismerése absolut lesz,
míg ezzel szemben a positiv tudományok meg
ismerése relativ, a melynél elemzéssel a vizs
gálat ideje alatt változatlan viszonyokat fordítunk
le symbolumok segélyével. Bergson szerint az
elemzéssel nyert megismerés nem adja a tiszta
valóságot, mert a mit mi itt közönségesen ténynek

nevezünk, az csak a valóságnak a gyakorlati
érdekekhez és a társadalmi élet követelményei
hez való hozzáillesztése, a tiszta valóságot csak
közvetlen szemlélettel, intuitióval nyerhetjük.
Bergson philosophíájának megértésénél alap
vető kérdés az, hogy mi is tulajdonképpen az
az intuitio s hogyan érhetjük azt el? Ennek
pontos meghatározását maga Bergson sem képes
adni, a mi éppen a philosophiája természetéből
is következik. Mert tényleg, ha az ember bele
tudja magát élni ebbe a philosophiába, akkor
az a mystikus fogalom, az intuitio is világossá
lesz és éppen ez a beleélés az, a mit Bergson
intuitiónak nevez. Mindazt, a mit a tudomány
a tények és törvények kifejezésére használ, azaz
a mathematika jeleit meg az összes pontosan
definiált fogalmakat Bergson symbolumoknak
nevezi. Az intuitio természetéhez éppen az a
lényeges vonás tartozik, hogy a tények, törvé
nyek kifejezésére nem használ symbolumokat.
De hát akkor hogyan fejezi ki magát, ha egy
általán meg akarja magát értetni ? Ebben a kér
désben rejlik a Bergson-féle philosophia minden
gyengéje, de minden erőssége is. Mi a con
ventionalis fogalmakkal fejezzük ki gondola
tainkat, az intuitiv philosophia ezeket a fogal
makat csak metaphorák s oly körülírások szer
kesztésére használja fel, amelylyel bennünket
abba a szükséges „attitűdéibe helyez, melyet
fel kell vennünk avégből, hogy bizonyos belső
erőfeszítéssel önmagunktól az intuitióhoz jussunk.
A conventionalis fogalmak a dolgoknak csak
puszta árnyékát adják, holott a metaphysikai
tárgy tulajdonsága összeesik magával a tárgygyal; így tehát merev fogalmakkal kifejezhetet
len. Azt is mondhatjuk, hogy Bergson philo
sophiája a dolgok megítélésénél, a dolgok
felfogásánál nem a józan ész megértő tehetségére,
hanem az elme megérző képességére apellál.
Gondoljuk el, hogy az orvos valamely beteg
ségnél átszenvedett fájdalmat a betegek százain
megfigyelte, analysálta, mégis ez a megismerés
csak relativ lesz, de ha maga'is beleesik ugyanabba
a betegségbe, akkor intuitive ismeri azt a fáj
dalmat s a megismerése többé már nem relativ,
hanem absolut. Valamely eseményről, például
a háborúról köteteket olvashatok, mégis isme
retem tökéletlen marad, míg ha azt az eseményt
magam végig élem, akkor az ismeretem abso
lut. Ilyen átélés, megérzés, ilyen beleélés az a
szellemi kifejtés, a melyet Bergson intuitiónak
nevez.
A ki ezt az intuitiót nem fogadja el, az már
eleve elveti Bergson philosophíájának egész
rendszerét, mert tény az, hogy azzal az elem
zéssel, a melylyel a tudományok dolgoznak,
Bergson philosophíájának létjogosultsága nincsen.
Másrészről azonban, ha ennek az intuitiónak a
lehetőségét elfogadjuk, akkor főleg a morális
tudományok terén egészen új világnézet nyílik
meg előttünk, a melynek kétségkívül a meg
értés a sajátos érték megbecsülése, a minden
irányban megnyilatkozó szeretet lesz a vezér
eszméje Bergson philosophíájának a moralis
tudományok terére való kiterjesztése kecsegtet
bennünket a legtöbb igazi értéket képviselő ered
ményekkel.
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Bergson philosophiájának alapjait az «Essai
sur les données immédiates de la conscience“
czímű munkájában rakta le, a melyben philo
sophiájának alkalmazását a lelki szabadság
problémáján mutatja be. Ennél a kérdésnél a
történet folyamán két nézet harczosai álla
nak egymással szemben: a deterministák és
ellenfeleik. Előbbiek szerint nincsen szabadság,
mert valamely cselekvés feltételeinek összesége
előre adva van, utóbbiak szerint azonban van,
mert a dolgokat a mi saját szerkezetünktől függő
formákon keresztül látjuk. Bergson kimutatja,
hogy mind a két fél állítása hamis alapokon
épült, mert mind a két fél az időtartamot a ki
terjedéssel, az egymásra következést az egy
idejűséggel, a minőséget a mennyiséggel zavarja
össze akkor, a mikor szabadság létezését tagadja,
illetőleg definiálja. Bergson szerint, ha énünket
a maga keletkező állapotaiban belső intuitióval
fogjuk föl s így önmagunkat nem a térben,
hanem az időtartamban szemléljük, akkor mond
hatjuk azt, hogy szabadok vagyunk. De azok
a pillanatok, a melyekben így önmagunkat .fel
foghatjuk, igen ritkák, mert az idő legnagyobb
részében mi önmagunkon kívül élünk, a mi
Énünkből annak csak színtelen árnyékát vesszük
észre, inkább a külső világ számára, mint ön
magunknak élünk s ezért vagyunk mi oly ritkán
szabadok.
A „Mafiere et Mémoire“ czímű kötetében
Bergson dualistikus álláspontról az emlékezet
példáján azt a viszonyt igyekszik megvilágítani,
a mi a szellem és anyag között van. Ebben a
munkájában egyszersmind az anyagnak oly ér
telmezését adja, mely az eddigi idealistikus és
realistikus felfogás közt középútra helyezi az
anyag fogalmát, oda, a hol azt a közönséges
józan ész látja.
Végül legterjedelmesebb munkájának a „L'évolution créatrice“-nak czélja bebizonyítani azt,
hogy az életjelenségek tanulmányozására sem
a mechanistikus, sem a finalistikus felfogás nem
alkalmas. Az élőlények, vagyis a természetes
rendszerek lényegileg különböznek a mester
séges rendszerektől, vagyis a szervetlen testek
től, a mennyiben a mesterséges rendszerek, a
melyekkel a tudomány operál, egy pillanatnyi
jelenben vannak adva, míg a szervezetnek idő
tartama van, az élőnek legfőbb jellemzője az,
hogy a tartam minden pillanatában változik,
növekedik és szünet nélkül módosul. Ez Bergson
szerint annyira lényeges és alapvető különbség
az élő és élettelen testek közt, hogy azért jog
talanság lenne az élő lény törvényeit az élette
len testekre megállapított törvények mintájára
szabni. Sőt, mivel valamely élő szervezet szünet
nélkül változik, azért mondhatjuk, hogy egyál
talán nem létezik oly egyetemes biológiai tör
vény, a mely automatice bármely élő lényre
alkalmazható volna, csak irányok léteznek, a
a melyekbe bizonyos egyfajba tartozó élők so
rozhatok. Az a tény, hogy az élő lény éppen
úgy, mint az emberi öntudat, folytonosan" vál
tozik s így az időben tart, hogy az élet is,'mint
az öntudat minden pillanatban valamirúj*dolgot
hoz létre,1 a mi semmi eddigivel nem'azonosítható, jogosítja fel Bergsont arra, hogy az élet

jelenségeit kiragadja a positiv tudományok kö
réből s tisztán metaphysikai vizsgálatoknak vesse
alá, még pedig a megismerés elméletével a leg
szorosabb kapcsolatban. Ezzel az új módszerrel
az élet elméletét Bergson is evolutiós alapokra
fekteti, munkájának főczélja azonban csak annak
a módszernek a megadása, a melylyel a helyes
biológiai elmélethez jutunk.
*
Ebben az ismertetésünkben a bergsoni philo
sophia néhány olyan alapfogalmát akarjuk meg
világítani, a melyek tárgyi körüknél fogva a
természetbölcselet területére esnek, a melyek
a philosophus és természettudós érdeklődésére
egyaránt igényt tartanak.
Legelőször foglalkoznunk kell azzal az alap
vető fogalommal, a mely úgyszólván az egész
intuitiv philosophiának a basisát képezi: az
idővel.
Míg más tárgyakról oly fogalmaink vannak,
a melyeket külsőlegeseknek, felületeseknek ítél
hetünk — mondja Bergson — addig önmagun
kat belülről érzékelhetjük. Figyelmes és intuitiv
vizsgálódással megállapíthatom, hogy öntudatom
állapotról állapotra változik. Érzetek, képzetek,
érzelmek és akaratok halmazát találom öntuda
tomban, a melyek minden pillanatban változnak.
Erről a változásról különböző tulajdonságokat
állapíthatok meg. Először azt, hogy az folyto
nos, azaz az egyik állapotról a másik állapotra
való áthaladásnál szünet nem áll be. Látszólag
öntudatunk nem folytonos, ám ez a discontinnitas onnan ered, hogy figyelmünk egyes oly
pontokra terelődik rá, a melyek jobban érde
kelnek, de ezeket is egy mozgó zóna viszi
magával, mint a hogy a fonal egyesíti a rá
fűzött gyöngyszemeket. Ez a folytonos mozgó
zóna, az a mit Bergson tartamnak nevez.
A tartam tehát a múltnak a folytonos hala
dása, a folytonos változása, a melynek nincs
két pillanatja, a mely azonos volna. Még ha
például két egymásután következő pillanatban
ugyanaz is a látási benyomásom, a belső tartam
még sem marad változatlan, mert a második
pillanat látási képéhez már az elsőnek az em
lékezete is kapcsolódik. Ez a heterogeneitas a
tartamnak szintén alapvető tulajdonsága. Mint
hogy továbbá a tartam a lelki állapotok foly
tonos változása, azért következik, hogy a tar
tamnak csak pillanatai vannak, a melyek egy
másba hatolva folyton tova tűnnek s a multat
képezik. A tartamban a tünemények folytonos
lánczolatát bírjuk s fordítva a tünemények mindig
a tartamban folynak le. Mivel pedig a tartam
ból öntudatunk számára csak az éppen most
tovatűnő pillanat létezik, azért nem beszélhetünk
a tartamnál mennyiségről, a melyet mérni lehet.
A tartam nem quantitas, hanem tiszta qualitas.
A mikor a tartamot csakis a mi lelki állapo
tunkra vonatkoztatjuk, akkor jogosan járunk el,
mert a tartam csak az öntudat számára létezik,
habár a külső dolgok is változnak, de azok
pillanataira csak az öntudat képes ráeszmélni.
E z'a belső tartam az, a mit"időnek neveznek.
Bergson szerint tehát az idő nem homogen,
nem mérhető, de folytonosan változó.
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Kívülünk az időből más, mint az egyidejűség,
nem létezik, téved tehát a mathematikus akkor,
a mikor azt hiszi, hogy a folytonos időt méri.
A mathematikus a mikor valamely t idő vég
pontjából a jövő f időre kiszámítja valamely
rendszer állapotát, akkor tulajdonképpen úgy
jár el, hogy a t időtől az anyagi világot eltűnt
nek gondolja s a figyelembe vett f időben ismét
előtüntnek, őt tehát nem a lefolyt időköz, hanem
csak a kezdő és végső időpont érdekli. Amikor
pedig az időközt látszólag végtelen kis dt idő
közökre bontja fel, akkor meg csak azt akarja
jelezni, hogy egy bizonyos időpillanatban a
gyorsulásokat és sebességeket fogja figyelembe
venni. Az igazi tartam a maga heterogénségében, a maga pillanatnyi jelenével a mathematikusnak hozzáférhetetlen, a mathematikus abból
csak az egyidejűséget fogja fel. Bergson szerint
a tartam mérhetetlen, de hát akkor mi az, a
mit az inga lengésével, mint időt mérünk? Erre
a kérdésre Bergson a következőképpen felel.
A mikor én egy perczen az inga 60 lengését
értem, akkor nem a hatvan lengést gondolom
el, hanem a 60 lengésnek megfelelő 60 egy
másra következő pontot. A mit pedig csakis a
homogen térben képzelhetek el magamnak.
Minden ilyen pont egy-egy ingalengésnek a
symboluma, a melynek összesége a térben egy
idejűleg van előállítva. így tehát én csak egy
idejűségek mérésére szorítkozom, de maga a
tartam nem mérhető s mihelyt azt mérni pró
báljuk, akkor már öntudatlanul a térrel helyet
tesítettük. Az igazi tartamot az Én öntudatos
tényeinek kölcsönös egymásba hatása alkotja,
ha egy pillanatra elvesszük ezt az Ént, a mely
azokat az ingalengéseket elképzeli, akkor csak
egyetlen ingamozgás marad meg a térben, de
a tartamból semmi. Fordítva, elvonva az ön
tudatból az inga lengését, megmarad az én
heterogen tartama, a melynek a számhoz semmi
féle viszonya nincs s így nem mérhető. Azon
ban az ingalengések az öntudat tartamának pil
lanatait egymástól mintegy külső részekre bontják,
ezeket az inga lengéseket aztán az emlékezet
sorba állítja s ez az egyidejű sorbaállítás az,
a melyet mi tévesen homogén időnek nevez
tünk el.
Világosabb képet nyerhetünk magunknak a
tartam mérhetetlenségéről a következő példával.
Gondoljuk el, hogy Ujjúnkat valamely testen
végig húzzuk. Akkor az érintés és mozgás által
az érzetek egész sorozata jött létre, a melyek
kétségkívül bizonyos időrendet repraesentálnak.
Itt most két dologról lehet szó. Ezeket az érzé
seket én vagy a tartamban képzelem el, de akkor
egyidejűleg csak egyetlen, az illető pillanatban
lefolyó érzetet tudok magamnak előállítani, a mi
pedig mérhetetlen, vagy emlékezetemben az
egymástól megkülönböztetett érzeteket egyide
jűleg egy sorba állítom s, így az egymásra
következést rsymbolizálom. így azonban ha az
egymásutáni rendet mérni akarom, akkor először
már bírnom kell a tér ideáját, mert az egyidejű
sorbaállítás csak a térben lehetséges.
Bergson állítását még a következő metaphorával világítja meg. Képzeljünk el magunknak
egy határozatlan egyenest, a melyen az A anyagi

fpont mozog, a melyet öntudatosnak tételezünk
ffel. így a pont kétségtelenül észrevenné a moz
gása közben egymásra következést, a melyet
azonban csak abban az esetben tudna mérni,
ha magának a vonal alakjáról is fogalmat tudna
szerezni. Ezt azonban csak úgy tehetné, ha
valami módon egy pillanatra a vonal fölé emel
kednék s onnan egyidejűleg a vonal több pont
ját szemlélhetné. De ezáltal már a tér ideáját
nyerné s a mozgást a térben látná lefolyni s
nem a tartamban.
A mozgásról ugyanazt lehet elmondani, a mit
a tartamról; az is folytonos, heterogén s mér
hetetlen. A mozgás maga, a mennyiben az nem
az egymásra következő helyzetek sokasága,
hanem átmenet egyik pontról a másikra, anynyiban nem a térben, hanem a tartamban tör
ténő psychikai folyamat. A térben csak a moz
dulatlan helyzetek sorozata van meg, maga a
mozgás a mi öntudatunkban, a tartamban megy
végbe s mint ilyen a méréssel hozzáférhetetlen
tiszta qualitas. A mi a mozgásban homogén s
mint ilyen mérhető is, az a mozdulatlanság,
azaz a befutott pálya. De hogy ez nem azonos
a mozgással, azt az a tény is bizonyítja, hogy
az egymásra következő helyzetek sokaságával
magát a mozgást roconstruálni nem tudjuk.
Az igazi mozgást, a mi maga a mozgalmasság,
éppen úgy mint a tartamot csak belső intuitióval
foghatjuk fel, mivel pedig a tudományok csak
analysissel és nem intuitióval dolgozhatnak, azért
a tudománynak a mozgásból éppen úgy, mint a
tartamból ki kellett küszöbölnie azok lénye
ges qualitativ elemét, azaz a mozgásból a
mozgalmasságot s az időből a tartamot. Tényleg
a mechanika nem is definiálja a tartamot, hanem
csak két tartam egyenlőségét, a homogén időt,
a mit egyidejűséggel állít elő, sem a mozgást,
hanem csak a térben befutott útat. De nincs
is szüksége a tudománynak a mozgás és tartam
fogalmára, mert ha a világegyetem eseményei,
annak minden mozgása háromszor oly gyorsan
menne is végbe, mint a hogy most végbe megy,
a tudomány eredményeit ez a változás akkor
sem módosítaná. A sebesség szokásos definitiójánál is csak a befutott út s a mérhető homo
gén időről van szó s így a sebesség fogalma
sem tételezi fel a tartamot s éppen ezzel éri el
azt, hogy a sebesség mérhető mennyiség alak
jában léphet fel. Hogy a mechanika a belső
tartamból, az igazi időből semmit sem fog fel,
ezt azzal a meggondolással is belátjuk, hogy
a mechanika algebrai egyenletekkel dolgozik,
a melyek mindegyike egy-egy befejezett tényt
állít elő, holott a tartam megköveteli a folyto
nos, a születésében elenyésző változást.
Bergson szerint az egyetlen homogén valóság
a tér, a mely nem abstractio eredménye, hanem
egy bizonyos egyéni szellemi actus hozza létre,
a melynek alapján több indentikus és egyidejű
érzetet vagyunk képesek egymástól megkülön
böztetni. Ez az egyéni actus nagyon hasonlít
ahhoz, a melyet Kant az érzékelés a priori for
májának nevezett. A míg az időnek Kant-féle
felfogása merőben különbözik attól, a mit
Bergson tartamnak nevez, mert Kant szerint
az idő homogén forma, addig a tér fogalmára
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vonatkozólag a megegyezés a két felfogásnál
már lényeges, mert mindkettő szerint a homo
gén tér nem abstractio eredménye, hanem abso
lut realitás. A tér szemléletéhez is érzékeink
útján jutunk, mint a testek egyéb tulajdonsá
gaihoz. A kiterjedés és a tér fogalma közt azért
különbség van, mert a kiterjedés a testek minő
sége, míg a tér homogén üres közeg, a melynek
létrehozásához érzékeinken kívül még egy bizo
nyos szellemi actus is szükséges, a melyet csak
az emberi értelem képes létrehozni. E szerint a
homogén tér fogalmához az állati értelem nem
juthat el.
Bergson szerint két egymástól megkülönböz
tethető homogén közeg létezése kizárt dolog,
tehát nemcsak azt mondhatjuk, hogy a tér
homogén közeg, hanem fordítva, minden homo
gén közeg a térre reducálódik. Éppen ez a
magyarázata annak, hogy azok, a kik homogén
időről beszélnek, tulajdonképpen a térrel azo
nosítják az időt, a mennyiben az időből csak
egy bizonyos egymásutáni rendet vesznek tekin
tetbe, a mi pedig már a tér szemléletére utal.
A tér vezet, mint homogén valóság a szám
fogalmához. Ha anyagi tárgyakat akarok meg
számlálni, akkor azokat a tárgyakat egyidejűleg
kell előállítani. Az egyidejűséget pedig csak
homogén közegben, tehát csak a térben szem
lélhetem. A szám definitiójánál lényeges, hogy
azok az egységek, a melyekből valamely számot
összetettünk, egymás közt identikusak legyenek.
Az abstract számok a megnevezett számokból
keletkeztek. Gyermekkorunkban minden szám
hoz hozzá gondoltuk a szám megnevezését is,
a mely aztán lassanként egy ponttá zsugorodott
össze. Tehát, a mikor elképzeltem a tizes számot,
akkor tulajdonképpen 10 pontot képzeltem el
egyidejűleg a térben, míg végre ez a pont is
elmaradt s az elvont számhoz jutottunk. Minden
határozott szám, a melyet elgondolunk, önma
gában egységet képez, a mennyiben minden szám
felfogásához a szellem egyszerű actusának az
egysége szükséges. Másrészről minden szám
több egység összetevéséből is származtatható,
például a 4-es szám az 1—
(—1— 1—
j—1 egységek
ből keletkezett. Ilyenkor minden ily egységet
egymástól isolált szellemi actusok segélyével
hozunk létre s ezeket az egységeket oszthatat
lanoknak kell tartanunk. Ha tehát például a négyes
számot felekkel akarom megconstruálni, akkor
nem mondhatom, hogy minden l es egységet két
részre osztok, hanem hogy az egész 4-es számot
nyolcz darab 7.,-es egységgel szerkesztem meg.
Éles különbséget kell tehát tennünk a keletkező
és a már kialakult szám közt.
Az aritmetika téved, a mikor azt hiszi, hogy
az egységet annyi részre bonthatja, amennyire
akarja. Az egységnek nincs kiterjedése s az
csak bevégzett állapotban látszik részekre bontva,
valóságban azonban csak kisebb egységekből
van összetéve, a mi lényeges különbség. Minden
egység a térben egy-egy mathematikai pont
alakjában jelentkezik. Tehát például a 4-et az
1-es egységekből szerkesztve 4 pont állítja elő,
a melyeket egymástól az üres tér "választ el
Ha most a 4-est fél egységekkel szerkesztem,
akkor nyolcz ily pontot kapok. Minél jobban

sokasítom azokat az egységeket, a melyekből a
4-est összerakom, annál jobban megközelítik
ezek a pontok egy folytonos vonal alakját. Innen
van az, hogy a számok folytonosságáról beszél
hetünk.
Minthogy a szám az egyidejű térbeli előállí
tást tételezi fel, az öntudat tényei pedig nem
a térben, hanem a tartamban vannak jelen,
azért Bergson szerint csak az anyagi dolgok
sokasága alkalmas arra, hogy azt megszámlál
juk, ellenben a lelki tények sokasága számo
lással hozzáférhetetlen. Ezzel szemben tény az,
hogy például a harang kongásait — a mi pedig
nincs a térben, hanem lelki tény — képes
vagyok megszámolni. Bergson szerint, ha ezt
állítom, akkor tévedek, mert szerinte ilyenkor
vagy a hangok benyomásait tartom meg s azo
kat számolom, vagy pedig egy homogen közeg
ben, tehát a térben közvetlen számolom a han
gok útjának indentikus nyomait.'
Tehát úgy az anyagi dolgok sokaságának,
mint a lelki tények sokaságának a megszámlá
lásánál okvetlenül közbelép a tér, a mely nélkül
a szám fogalma meg nem alkotható.
*
Az idő, a tér, a mozgás, a sebesség és szám
fogalmának bergsoni meghatározása az intuitiv
phílosohia ábéczéjéhez tartozik, ezekre épül az
egész rendszer. Ezek a fogalmak egyszersmind
a mathematikai tudományok alapfogalmait adják,
de csak azzal a feltétellel, hogy mindegyike
mérhető mennyiséget fejez ki. Az intuitiv philo
sophia és a mathematikai tudományok fogal
mai közt a megegyezést megtalálni nem éppen
lehetetlen. Nehézséget csak az idő fogalma okoz.
Ha azonban elfogadjuk Bergson éles megkülön
böztetését, a melyet a tartam és ennek symbolikus előállítása a homogénnek mondott idő
közt tesz, akkor egy csepp okunk sincs arra,
hogy az intuitiv philosophiában a positiv tudo
mányok ellenségét lássuk. A mathematikai tudo
mányok mérései, a mechanika eredményei érvé
nyesek maradnak a bergsoni philosophia intuitiv
fogalmai daczára is, hiszen ezt maga Bergson
sem vitatja. De tovább menve azok a biológiai
törvények is, a melyeket a mechanikai biológia
mérésekkel, intuitio nélkül állapított meg, meg
tartják érvényességüket továbbra is s ennek a
tudománynak további fejlődése kétségtelenül
ezekre a mechanikai törvényekre fog támasz
kodni, noha itt és éppen csak itt, Bergson hatá
rozottan kizárja a positiv, analysáló tudományok
alkalmazását.
Véleményünk szerint Bergsonnak az az esz
méje, hogy minden változást a megszületésének
pillanatában ragad meg, azaz azt intuitive vizs
gálja, tényleg befolyással lesz az élettel fog
lalkozó természettudományok fejlődésére, de nem
olyannal, a mely az eddigi eredményeket — mint
azt Bergson hiszi — megsemmisítéssel fenye
getné. A természettudományok mathematikai ága
azonban kénytelen, Bergson új fogalmainak
figyelmen kívül hagyásával, az eddigi ösvényen
haladni tovább, mert csak azzal az idővel képes
törvényeket megfogalmazni, a melyet mérhetőnek tételez fel.
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Még egy megjegyzést. Bergson téved akkor,
a mikor a positiv tudományoktól a folytonosság
fogalmát elvitatja, mert hiszen az egész infinitesimális kalkulus éppen erre a fogalomra épült.
És éppen itt vetődik fel az a kérdés, hogy
vájjon Bergson „tartama“ s a mathematikus
„folytonos ideje“ közt egyáltalán van-e lényeg
beli különbség? Bergson módszere megtanít
bennünket arra, hogy minden dolgot a lényegbe
való elmélyedéssel, megértő beleéléssel kell
tanulmányozni. Vájjon, ha így a mathematikai
időt a mathematikus szemüvegén keresztül vizs
gáljuk, találunk-e majd abban olyan engesztel
hetetlen ellentétet a tartammal szemben, mint
a hogy azt Bergson hiszi?.
Kétségtelen, hogy Bergson szellemének hatása
tekintélyes, de — ismételjük — annak igazi
értéke, éppen az intuitiv módszere miatt, csak
a morális tudományok terén lehet.
Léber Gyula.

A fiatal Taine.
— Harmadik befejező közlemény. —

IV.
A közoktatásügyi miniszter irgalmasabb volt
iránta, minta vizsgálóbizottság. A vizsgálat siker
telenségét elöljárói nem róhatták fel neki valami
nagy hibául, mert a miniszter 1851 október 6-án
Toulonba nevezte ki. Persze Taine, érthető okok
miatt, Páris közelében szeretett volna maradni,
s minden követ megmozdít, hogy ne kelljen oly
messzire mennie. Jóakaróinak köszönhette, hogy
már október 13-án a philosophiai tanszék helyet
tesítését bízták rá a neversi collége-en.
Nevers nincs éppen távol Páristól: a fiatal
tanár azzal a gondolattal foglalhatta el állását,
hogy tudományos törekvésekben rokon barátait
lesz alkalma néha-néha látni, s közel marad
ahhoz a csodás szellemi kohóhoz, a mely Páris
néven egész Francziaország helyett él és gon
dolkozik. Nagy kedvvel fogott a munkához.
Alapos készültséggel dolgozta ki minden egyes
előadását, hiszen a gondolatok közlése csaknem
olyan szenvedélye volt, mint azok termelése és
befogadása. Tanítványaira nem panaszkodik,
sőt dicsérettel említi szorgalmas igyekezetüket,
de sehol nyoma sincs annak, hogy a gyermeki
lélek rejtelmeibe mélyebben sikerült volna bele
pillantani, vagy hogy ehhez egyáltalában kedvet
is érzett volna. Úgy látszik, azok közé a tanárok
közé tartozott, a kik a gondolatokat, a tudo
mányt kedvelik, s az okoz nekik gyönyörűséget,
ha ezeket terjeszthetik, de nem szeretik a gye
reket, nem tölti el örömmel a nyiladozó érte
lem érdekes látványa. Nem csoda, hiszen Taine
talán sohasem volt igazán gyerek. Afféle „kis
öreg“ lehetett, a kit sorsa és hajlama egyaránt
arra kényszerítettek, hogy csendesen megüljön
a könyv mellett és gyermekeszét szinte meg
terhelő dolgokkal foglalkozzék addig is, míg
egykorú pajtásai lepkéket kergetnek vagy lapdáznak a réten, vagy vidám nevetés közt hor
gásznak a patak partján. Annyi bizonyos, hogy
csak nagyobb fiúkat tanított szívesen, s hátat

fordított a tanárságnak, mikor kicsinyek közé
kellett volna mennie.
Különben a tanítást is tanulásra használta
fel. A tanárságnál „van-e jobb helyzet — írja
Paradolnak (1852 február 5.) — arra, hogy
irodalommal és tudománynyal foglalkozzék az
em b er?........ A feltalálás egyetlen módja, ha
szüntelen a magunk tudományában élünk.“
Tanár is azért lett, mert azt hitte, hogy így leg
biztosabban lehet tudóssá. Psychologiai prob
lémákon töri a fejét és örömmel veszi észre,
hogy „milyen jó, a tanítás a tanulásra“ ; „a
psychologiában sok új igazságot láttam meg,
míg előadásaimra készültem. Magányában sok
becses önmegfigyelést szerez a lelki jelenségek
befolyására vonatkozóan, a melyeket aztán a
legnagyobb pontossággal szokott feljegyezni.
Életmódjánál visszavonultabb nem igen kép
zelhető. Alig vannak ismerősei: igazgatójának,
egy derék öreg úrnak, házát szokta nagy ritkán
felkeresni, a hol a zenében talált, szórakozást.
Igényei nem nagyok: egy kényelmes karosszék
a kandalló mellett néhány jó szivarka és a
gondolkozáshoz megkívánt csend, nyugalom.
Reggel félhatkor már talpon van s félnyolczig
az előadásra készül. 8 —10-ig tanít, azután zon
gorázik, ebédel, déltől négyig tanulmányaival
foglalkozik, valamint héttől tízig is, közben még
tanít egy órát. majd ismét zongorázik és vacso
rái. Úgye bár eléggé szürke, unalmas időbeosz
tás? Semmi vidámság, semmi változatosság
benne, hacsak nem keressük azt a gondolatok
ban. De a könyvek és zene sok kedves dolgot
juttatnak eszébe, a miknek a hiánya bizony fáj
dalmas. Eszébe jutnak az elevenítő párisi eszme
cserék. De itt... Milyen nehéz itt valakivel egy
okos szót váltani! Hétköznapi ostobaságok, üres
tréfák, ha nem rút pletykák, — íme ennyi min
den beszédtárgy. Az emberi színvonalat naprólnapra alacsonyabbnak találja. Beletemetkezik a
philosophiába, s ennek a társaságában unalom
nélkül tud egyedül maradni. Büszke rá, hogy
nem szórakoztatják őt a mások szórakozásai;
szerencsétlennek érezné magát, ha életének nem
lenne más czélja, mint csupán csak az, hogy
valami hivatali fokot elérjen.1
Beszélget, hogy a hangja el ne veszszen, de messze vágyik innen, mert itt nincse
nek barátai, rokonai, nincs múzeum, nincs szín
ház. Úgy érzi, holtak veszik körül, s az élők
közé kívánkozik. Néha elborzad a kisvárosi
korlátoltságtól, s lelkiismerete fellázad, mikor a
hitoktató arra biztatja, hogy jelentse neki, ha vala
melyik növendéknél vallástalanságot vesz észre.2
Tanártársai sem tudják szellemi szükségletei
ben támogatni. „Itt egy tanár olyan, mint valami
fűszeres vagy hentes. Dolgozik a boltjában
harmincz esztendeig, aztán a megtakarított pén
zén házat vesz és értékpapírokat, s bourgeois
módjára élt. Lélek vagy szellem, törekvés vagy
szenvedély nincs bennük. Beszélő automaták, a
kik csak azért beszélnek, mert van gégéjük.“ 3
1 V. ö. 1851 október 29-én nővéréhez, Virginiához
írt levelével.
2 Corr. 1. 138.
3 Corresp. 1. 156. sk.
9
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Ilyen körülmények közt még fokozottabb
melegséggel vonzódik anyjához, nővéreihez, régi
barátaihoz. Hosszú levelekben tárja fel előttük
lelkét, s igazában véve, még mindig környeze
tükben él.
Olvas és újra olvas. Előveszi Homerost és
Marcus Aureliust; üdülést keres bennük psychológiaí vizsgálódása után Olykor olykor szabadjára
bocsátja képzeletét, elkalandozik a jövőbe, a
melyet egyszer fényesnek, máskor szomorúnak lát.
Ha rágondol, hogy mi mindent vesztett el
egyszerre: családját, barátait, az École-t és
Párist, „az értelem eme két országát“, nagyon
szomorú hangulatba esik. „Az eszmék, írja
Prévost-Paradolnak (1851 XII. 11.), az eszmék
elvontak; csak erőfeszítéssel lehet hozzájuk föl
emelkedni. Bármilyen szépek, nem elégségesek
az emberi szívnek. Az igazi szerelemre korunk
ban képtelenek vagyunk, marad hát a barátság.
Semmi sem indít meg jobban, mint mikor az
ókorból ilyenekről olvasok. Marcus Aurelius a
katekizmusom, olvasd el, magunkat találod
meg benne.“ A philosophus császár elmélkedé
seit ekkor szerette meg annyira, hogy még ha
lálos ágyán is azt forgatta, s bennük keresett
megnyugvást.
De nemcsak érzelmei mélyültek és szilárdul
tak meg a vidéki csöndben, hanem eszméi és
értek. A német írók felé fordul érdeklődése, a
kik egy új világot tárnak fel előtte. Azt mondja,1
hogy Francziaországnak az most a XIX. szá
zadban Németország, a mi Voltaire idejében
Anglia volt: eszmekölcsönző. Annyi ott az
eszme, a mennyi az egész századra elegendő,
hogyne időzne hát szívesen közöttük. S csak
ugyan, a neversi évben német részről érte őt
életének — talán bátran mondhatom — leg
nagyobb hatása. Egy philosophiai munka volt ez,
a mely Taine világfelfogását eldöntötte, —•
Hegel Logika-ja, s benne a fejlődés gondolata.
Hogyan hatott ez az igazi germán gondol
kodó Taine világos gall elméjére ?
Renannak van egy gondolata: „Hogy a gall
faj mindazt napfényre hozhassa, a mi benne
rejlik, úgy látszik, időről időre szüksége van rá,
hogy a germán faj megtermékenyítse. Az emberi
természet legszebb megnyilvánulásai ebből a
kölcsönös érintkezésből fakadnak, s az a hitem,
hogy ez a modern civilisatio forrása“. 12 Taine
esetében ez mindenesetre nagyon igaz volt.
Mi már el sem tudjuk képzelni, milyen bámu
latos volt Hegel eszméinek hatása a múlt század
második emberöltőjében. Scherer Edmond szavai
szerint: „Az új methaphysika forrásában minden
tudomány megújhodott; még a politika is belőle
merített ösztönzést. A gondolkodó világ a ber
lini professor lábánál ült“.3 Taine lelkére, mely
természeténél fogva kereste az általánost és
Spinoza rendszeréből magába szíttá az egye
temes szükségesség gondolatát, különösen erős
volt ez a hatás. Hogyne ! Hiszen Spinoza óta
senki sem érezte annyira az egyetemest, mint
1 U. o. 226.
2 Essais de morale et de critique: M. Cousin 1860,
p. 59.
3 Mélanges, Paris, 1864: Hegel et l’hégélianisme.

Hegel, a ki módszert, azaz életet öntött az iden
titas rendszerébe. Benyomásairól ő maga így
nyilatkozik: „Én is olvastam Hegelt, egy év
hosszat, naponta, vidéken. Oly benyomást tett,
melyhez hasonlót valószínűleg sohasem fogok
érezni. Egy philosophus sem hágott oly magasra,
egynek genieje sem oly megmérhetetlen körű.
Aristoteles-szel Tnegbővült Spinoza ő, csakhogy
a tudományok piramisa fölött áll, melyen az
újkor tapasztalása háromszáz év óta dolgozik.
Midőn Logikáját és Encyclopaediáját első ízben
megjárjuk, mintha magas hegynek csúcsán
volnánk. Eláll lélekzetünk, káprázik szemünk;
kezdetben egyebet sem látunk, mint félelmes
abstractiók halmazát, methaphysikai pusztaságot,
melyen élőlény nem lakhatik ; a lét és nemlét,
a levés, a határ és lényeg fogalmai közt lihegve
görgünk odább, nem tudva, találunk-e valaha
talpalatnyi földre. De lassanként szemünk át
hat a ködön: közben-közben fényes kilátás
nyílik s oszlik a felhő; tekintetünknek végtelen
látóhatára támad : egy szempillantással mintha
egész világrészt foghatnánk á t ; azt hihetnők,
hogy elértük a tudományok csúcsát, a legmaga
sabb pontot, honnan a világot nézhetjük, ha
amott lenn az asztal egyik szögletén észre nem
vennénk egy kötet Voltaire-t Condillac egy kö
tete mellet“. 1
Taine-t constructiv képzelete Hegel felé vonta
s a következő évben részletesen tanulmányozta
történet-philosophiáját is, de rendszerének csak
fővázát tette a magáévá, mert Voltaire és Con
dillac positivabb szelleme, a franczia XVIII.
századnak büszke öröksége élt benne tovább.
Szerette a pantheismust, s a vele rokon panlogismust, melyben a szellem és az anyag, az
alany és a tárgy egyformán tekintetbe jött. De
szerencséjére, a hegelianismus akkor jutott el
hozzá, mikor az már kilépett az elméletből az
életbe,a philosophiából a tudományokba; mikor
már kitűnt, hogy Hegelnek, azok a legtermé
kenyebb és leghatásosabb művei, a melyekben
a népek, vallások, philosophiák/eyVóűfésáf vázolta,
nem pedig, a hol a kategóriákat dedukálja vagy
a természetet reconstruálja. A methaphysikus és
természet-philosophus Hegel eltűnt,de megmaradt
az a gondolkodó, a ki a dolgok történeti fejlő
désében kereste azok törvényeit, természetét és
lényegét. Nyomában járnak azok a tudósok, a
kik a valóság szívének lüktetését akarták meg
ismerni a tények felszínek leírása és osztályo
zása helyett. A történet folyamának immanens
törvényeit kutatták, s magukról teljesen meg
feledkezve beleolvadtak a fejlődés feltartózhatatlan, megszabott irányú nagy áramába. Hitték,
hogy ezt meg lehet ismerni, le lehet írni, de
nem lehet útjából kitéríteni vagy megállítani.
Ezért akarnak objectivek lenni; maguk is, a
tudományok is. Keresik az ős, a kezdő erőt, —
egy végső tényt, s ennek kifejtése lesz nekik a
történelem. Minden igaz, minden helyén való.
Tudomásul vesznek, leírnak mindent, de nem
értékelnek. Ugyan minek? Hiszen azzal semmi
sem változhat meg. A történetphilosophia ez
1 Class, philos. ford. Péterfy Jenő. I. kiadás, 73. 1.
(Phil. írók Tára IV.)
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óta marad Taine gondolkodásának előterében.
Hegelnek idevonatkozó eszméit szépeknek, bár
kissé hypothetikusaknak mondja és nem elég
szabatosak az ő világosságot kereső elméjének.
De innen kapja a lökést, mely új próbálkozásra
indítja; tudományt akar csinálni a történelem
ből, s az a terve, hogy anatómiát és physiologiát
csinál róla, mint a milyen van az organikus
világról.1 Az a férfiú, a ki ezeknek a gondola
toknak legelőször adott világos, nagyhatású ki
fejezést, — Taine volt. Vidéki termékeny magá
nyában értek meg benne ezek a gondolatok;
ez óta lett neki is, mint Classikus philosophusokban rajzolt Pál úrnak „két legjobban elhasznált
könyve Spinoza Ethiká-\a és Hegel Logiká ja“.
Munkánk más részébe tartozik Taine gondo
latainak részletes bonczolása és a hatások ki
mutatása, azért itt csak a főmozzanat megemlí
tésére szorítkozunk. Örök kár, hogy a fiatal
tanár nem írhatta meg Hegel Logikájáról terve
zett dolgozatát: mily érdekes gondolatmühelybe
nyerhettünk volna bepillantást! így csak azt
látjuk, hogy biztos mozdulattal egyesíti Spinoza
eszméjét a szükségességről és Hegelét a fejlő
désről. Megérzi, hogy ez lesz a század legfőbb
gondolata, mely erkölcsöt, tudományt, művé
szetet a maga képére formál. Már ekkor vilá
gosodik elméjében, a mit tizenkét évvel később
írt meg Carlyle ról szólva, hogy „a Német
országban kidolgozott minden eszme egyetlen
egyre vezethető vissza, a fejlődés eszméjére,
mely abból áll, hogy valamely csoport minden
részét solidarisnak és egymást kiegészítőnek
tünteti fel, úgy hogy mindegyikök szükségképpen
feltételezi a többit, és mindnyájan egyesülve
folytonosságuk és ellentéteik által kinyilatkoz
tatják a benső tulajdonságot, mely összegyűjti
és létrehozza. Húsz rendszer, száz álmadozás,
százezer képlet tünteti fel vagy idomtalanította
el különféleképpen ez alapeszmét. Ha kihámoz
zuk hüvelyéből, csak a kölcsönös függőséget
erősíti meg, mely összeköti valamely sorozat
végpontjait, s mindnyájokat valamely bensőjük
ben fekvő elvont tulajdonsághoz csatolja. Ha a
természetre alkalmazzuk, oda jutunk, hogy a
világot formák lajtorjájának és állapotok soro
zatának tekintjük, melyek önmagukban bírják
folytonosságuk és lételök okát, természetükben
hordják esendőségök és korlátoltságuk szükségét,
egységük által megoszthatatlan egészet képez
nek, mely önmagán elég lévén, kimerítve minden
lehetőséget és összefűzve minden dolgot az
időtől és tértől egészen az életig és gondolatig,
összhangja és nagyszerűsége által valami min
denható és halhatatlan istenhez hasonlít. Ha az
emberre alkalmazzuk, oda jutunk, hogy az ér
zelmeket és gondolatokat természetes és szük
séges termékeknek tekintjük, melyek úgy össze
vannak egymással fűzve, mint valamely állat
vagy növény átalakulásai; a mi arra vezet, hogy
a vallásokat, bölcsészeteket, irodalmakat, minden
emberi fogalmat és megindulást valamely szellemi
állapot köteles következményeinek tekintsük,
mely útjában magával viszi azokat s vissza
térve visszahozza, mely ha reprodukálni tudjuk,
1 Corresp. I. 274 (1852. junius 20.)

közvetve megadja a módot, hogy akaratunk
szerint reprodukálhassuk. íme a két lan, mely
végig húzódik a század két első gondolkozója,
Hegel és Goethe iratain. Mindenütt úgy hasz
nálták fel, mint módszert: Hegel, hogy megra
gadja minden dolog formuláját, — Goethe, hogy
megszerezze minden dolog vízióját; oly mélyen
magukba szívták, hogy belőlök vonták ki benső
és rendes érzelmeiket, erkölcstanukat és viseletöket. Úgy tekinthetjük, mint a két bölcsészeti
örökséget, melyet a mai Németország hagyott
az emberi nemre“.1
Mint ebből is látszik Hegel mellett Goethe,
„minden nagy modern eszme atyja vagy elterjesztője“ —- ezek Taine szavai — hatott rá leg
jobban. Vonzódott ehhez a nagy művészphilosophushoz, a kiben ugyanazon az eszmék virág
zottak k i: a fejlődés gondolata, s a mi vele jár,
a világnak összefüggő egész, sőt egy kis kép
zelettel élő organismus gyanánt való felfogása,
a melyek őt is elvarázsolták és megihlették.
Rokonának érezte m agát; tükör volt neki Goethe,
a melyben a maga eszményi képét látta.
A neversi magvak azonban csak pár év múlva
szökkentek ki gyümölcstermő fába. Egyelőre
sokkal közelebbről érdekli őt a szoros értelem
ben vett psychologia; más téren inkább ötletei,
itt meggyőződései, elméletei vannak.
A lélektanban nem érzik meg rajta Hegel, itt
teljesen Spinoza nyomán jár. Az érzés okait —
nem hiába volt physiologusok és a zoológusok
buzgó olvasója — az idegekben és az agyvelő
ben kereste, s minden módosulás velük hozta
összefüggésbe. Érdekes, hogy felfogása vonzó
dik a tényékhez, de kifejezései teljesen az
abstractio körében mozognak. Ilyenek: az érző
Én, a létezés módja, a cselekvés módja, a lelki
ség lényege.
Már ekkor megvan az gondolata, mely kész
müvében (De VIntelligence) jelentős helyet foglal
el, hogy t. i. az érzés, mikor átmegy az agy
velőre, „kép“-et (image) alkot benne. S az egész
érzéklést olyan mozgásnak fogja fel, a melynek
czélja a külsőnek belsővé tétele. Ennek végez
tével kezdődik azután a folyamat megfordítása,
a mely a gondolkodás feladata. Az emlékezet
a képeknek az agyvelő által történt megőrzése.2
Bizony eléggé durva mechanistikus psychologia
ez, s a formáján meglátszik az a küzdelem, a
mely Taine gondolkodásában az idealismus és
a realismus közt folyt.
Szeme mindig a lélektanon csüngött, még
sem vált egyoldalúvá. Igaz, hogy saját szavai
szerint a kritikában és a történetben sem csi
nált egyebet, mint psychologiát, mégis bámul
nunk kell ismeretei sokaságát és érdeklődése
széles körét. Vannak e korból jegyzetei az iro
dalom és a művészet elméleti problémáiról,
physiologiából, természetrajzból, vallás- és jog
bölcseletből és 32 ívlapon: „Általános eszmék
a történelemről.“ Ezekben kimondja, hogy „a
történet czélja törvények vagy általános tények
1 Ang. írod. tört. V. 243. sk. Csiky ford. Budapesti
1885.
2 Interioriser l’Extérieure. Erre nézve olv. 1852 jan.
15-én Suckauhoz írt levelét. (Corr. I. 192. skk.)
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keresése, a miben a psychologia a segítője“ . . .
„Meg kell jelölnie azokat a módokat, a melyek
által a nemzetek egyének“. Ügyelni kell „a
physiologiai és éghajlati okokra. A fiúban van
az atyából is, meg az éghajlatból is“.
Mindez eszmékről ő maga írja: „Időről időre
valami metaphysikai elmélet körvonalai világo
sodnak meg halvány fénynyel az agyvelőben. De
a világosság egy társ philosophus hiányában ha
marosan kialszik“. Környezete nem ingerli a
munkára, inkább elbágyasztja, lehangolja. 1852
lavaszán már örökös panasztól visszhangoznak
tevelei. „Beteg vagyok, s olyan szellemi fáradt
ság vett rajtam erőt, hogy képtelen vagyok két
gondolatot egybefűzni. Az utolsó menedékem
önmagam ellen elveszett...................A környe
zetem társalgása halálosan untat, mert nem
tudok velük sem emelkedett, sem bizalmas
dolgokról beszélni...............Sokszor úgy érzem,
hogy valami elkopott öreg gép vagyok, a mely
csupán megszokásból jár“ . . . El van keseredve.
Szomorúan sóhajt föl, hogy előle Páris mind
örökre el van zárva, s elszállanak fölötte az ifjú
ság illusiói.1
Pedig érzi, hogy nem tud más lenni, mint
tudós Irtózik tőle, hogy hivatalnok-géppé vál
jon. „A gondolkodás — ha szokássá vált —
nem veszhet e l; bizonyára szegény maradok, s
talán társadalmi helyzetem is alantas lesz, de
olvasok, beszélek és írok, remélek.“ 2
Sok van ebben a szomorú hangulatban az
erejét érző fiatalság tétova, egyensúlyozatlan
érzéseiből, melyek mindig erőt vesznek az em
beren, mikor keresi helyét a világban, de sok
külső ok is hozzájárult a kifejlesztéséhez.
V.
A kellemetlen események sora azzal kezdő
dik, hogy 1851. deczemberében felfüggesztik a
philosophiai tanári képesítő vizsgálatot, az aggre
gation sőt a következő évben sem tartják meg,
hanem a miniszter kiad egy rendeletet, a mely
ben kimondja, hogy az aggregatiora csak azok
a tanárok bocsáthatók, a kik 25. életévüket
betöltötték, s legalább 5 éve már szolgálnak.
Képzelhető Taine elkeseredése. Ha boldogulni
akar, új tudományokra kell vetnie magát.
Közben 1851. deczember 2-án megtörtént az
államcsíny, s utána a plebiscitum, mely Bona
parte Napoleon Lajos köztársasági elnököt
III. Napoleon néven a császári trónra emelte. De
czember 16-án a neversi igazgató egy iratot
köröztetett a tanárok között aláírás végett, a
melyben ezek teljes elismerésüket fejezik ki
Napóleonnak a deczember 2-i eseményekért és
mély tisztelettel felajánlják szolgálataikat.
Mindenki aláírta, Taine nem A mint mondja,
azért, mert nem akarta tanári pályáját egy gya
lázatos hazugságai kezdeni. Ő, a kinek köteles
sége a törvény iránt való tiszteletet, az eskü
szentségét, az örök Jog cultusát tanítani, nem
akarta a jogtalanságot helyeselni. Persze a
1 V. ö. 1852 márcz. 16. Suckauhoz írt levelével.
(Corr. I. '220. sk. 5. passim.)
s 1852 márcz. 18-án nővéréhez, Virginiához. (Corr.
I. 223.)
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fiatal helyettes tanár állásfoglalása, a melyben
sokkal több volt a philosophiai abstractiók me
revségéből, mint az élettapasztalat bőségéből,
nem sokat nyomott a latban. De arra mégis jó
volt, hogy elöljárói — bár az igazgatója igye
kezett a dolgot fel nem róni neki, hanem meg
szerezte a nyilatkozatra a philosophiai tanszék
rendes tanárának az aláírását — görbe szemmel
kezdtek nézni rá. Philosophiája miatt úgy is a
gyanús elemek közé sorolták, s most még
politikai magaviseleté is kifogás alá esett.
Nem nagy dolgok ezek, s ha az ember köte
lességét lelkiismeretesen teljesíti, bátran néz velük
szembe. De mégis olyan sok apró tűszúrás járt
a nyomukba, kivált ebben a rendőrkorszakban,
a melyek untig elegendők voltak Taine kedvé
nek elveszítéséie.
Az eredmény az lett, hogy még jobban bele
merült a munkába. Az új vizsgálati szabályzat
szerint a doctoratus az aggregatio előtt felér 2
évi szolgálattal. Taine tehát erre készült.
Közben 1852. márczius 23-án Portóul miniszter
áthelyezte Poitiers-be, a rhetorika helyettes ta
nárának. Egyúttal kifejezetten tudatja vele, hogy
ezt minősítése figyelmes tanulmányozása után a
fiatal tanár érdekében rendelte el, mert az ok
tatásnak olyan ágában kívánja képességét ki
próbálni, a hol jövőjét kevesebb veszedelem
fenyegeti: „S tudatom Önnel — teszi hozzá,—
hogy ha ez a próba sem felel meg várakozásom
nak, kénytelen leszek szolgálatairól lemondani“.1
íme, a miniszter is elismerte, hogy Taine philo
sophiai nézeteit az államra veszélyesnek tartja.
Természetes, hogy a Sorbonne sem véleked
hetett másképp, a mint hamarosan lön alkalma
tapasztalni.
A doctoratus dolgában szokás szerint bejelen
tette értekezései tárgyát a dékánnak és röviden
vázolva munkái gondolatmenetét, kérte az előleges hivatalos jóváhagyást. Junius elején pedig
a kész dolgozatokat is beküldőbe. Főtárgyul az
érzeteket választotta (Sur la Sensation), a these
complementaire pedig a külső észrevételekről
szólott volna (Sur la perception extérieure).
Gamier, a kitől a dékán véleményt kért, helye
selte a tételt, de eredményeivel nem értett egyet.
Nem tartotta Taine-t jó philosophusnak, mert -—
mint mondta — logikáját képzelete szabályozta.
Kifogásolja az érző én (le moi sentant).fogal
mát, melyben materialismust, egyebekben pedig
skepticismust lát. Ezek pedig a Sorbonne leg
nagyobb rémei. Természetes hát, hogy Taine
tételei visszautasíttattak. Hiába volt minden
magyarázat, hogy éppen ezt a két szirtet akarta
thesisével kikerülni, s philosophiája mindig a
szellemi világra irányult, —- nem hitték el.
Hanem Gamier szives szavakkal emlékszik
meg a jelölt fényes szónoki képességeiről, melyet
emlékezetes sikertelen vizsgálatán tanúsított. így
ha a philosophiára túlságos nagynak tartja a
képzeletét, az irodalomban méltó sikert jósol
háttérbe szorított képességeinek. Azonban Taine
nem akarja a jó tanácsot megérteni : ragaszko
dik kedves gondolataihoz. Megfordul az eszé
ben, hogy Poitiersben, a hol szintén van faculté
1 L. az egész levelet Corresp. 1. 230. sk
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des lettres, szerez doctoratust. Majd egy nagy
munka születik meg agyában, az Értelem elmé
lete. Tíz hosszú évet akar rászánni az életéből.
(Csaknem kétszer annyi kellett hozzá!) Siker
telenségén nem esik kétségbe ; a dugába dőlt
terv nyomán ott a másik, a gondolatok csak úgy
kergetik egymást elméjében. Majd végleg meg
állapodik az irodalmi doctoratus tervénél s hozzá
fog La Fontaine-jének a megírásához, a mely
az első tervvázlatból megítélhetőleg alig akart
több lenni, mint Hegel aesthetikai elméletének
alkalmazása La Fontaine-ra. Mindegy ; az egye
tem elfogadja. Kiegészítő tételül pedig a platoni
személyekről ír (De personis Platonicis). De iro
dalmi tanulmányait csak átmenetnek tekinti.
Nem akar a görög és latin szolgája lenni, s
reméli, hogy egy napon hátat fordíthat nekik.
Egyidejűleg tovább folytatja philosophiai tanul
mányait. Megdöbbenéssel veszi észre, mennyire
el van maradva a természettudományokban. Ezt
a hiányt akarja hát pótolni. Mivel pedig Poitiersben a következő évre nincs helye, olyan városba
kéri elhelyeztetését, a hol természettudományi
facultas van. És eltették Bésangonba, a hol ilyen
nincs, s még hozzá kicsiny diákok közé a sixiéme
(nálunk kb. a II. gymn. oszt.) tanárának.
Ez az esés megmutatta, hogy a tanári pályán
nincs jövője. Amúgy is félt a hosszú vidéki
élettől; féltette tőle érdeklődését, szelleme fris
seségét, azért e csalódás után kérte, hogy he
lyezzék rendelkezési állományba. Ezt megkapta
évről évre meghosszabbítva. Fizetést persze
nem kapott; csekély örökségéből és magánleczkékből kellett élnie. De legalább mehetett
Párisba, vágyai honába. Szerette ennek eleven
életét, színes párákban fürdő utczáit, a melyeken
minden csupa mozgás, a mi gondolatokat ébreszt
és megszeretteti az életet.
1852 őszén újra Párisban találjuk, hogy új
életet kezdjen, a mely gazdag lesz munkában,
de sikerekben is.
’
,,
.
Dr. Nagy József.

Bethlen Gábor kastélya és kapuja
Déván.
Akármennyire szeretjük is hangoztatni a
múlt idők hagyományainak és emlékeinek fon
tosságát, azért ritkán kíméli meg a romboló
csákány régi dicsőségünk hírmondóit, mihelyt
a modern haladás szellemének hódolgató váro
saink terjeszkedése, avagy egy-egy középület
elhelyezése tért követel magának.
Ilyen gondatlansággal dobtuk a haladás mar
talékául jó tíz évvel ezelőtt a Bethlen Gábor dévai
várkastélyához vezető faragványos kaput, éppen
abban a városban, melynek átellenes megye
házában pedig a megyei székülések viharai
közepette egy-egy nekibuzduló nemzetiségi test
vérünk akárhányszor még a magyarság régi
kizárólagos városi uralmát és ősiségét is két
ségbe meri vonni. Ez a díszes kapu még a hát
térben emelkedő (1. kép) régi fejedelmi palotá
nál is nyomatékosabb tanúbizonyságként em
lékeztette a gyorsan felejtő utódokat Déva
fénykorára. A pénzügyigazgatóság által elfoglalt

„Magna curia“ ugyanis hallersteini gróf Haller
Jánosnak, Erdély népszerű gubernátorának, a
nagyszebeniek büszkén mutogatott Hallerwieseje
adományozójának köszöni jelenlegi alakját.
Gróf Haller 1743 augusztus 19-én váltotta
magához 60 ezer forint lefizetése mellett az
1730-ban 100 esztendőre Visconti Gyula herczegnek adományozott kastélyt és uradalmat.
A dévai kastély azért ekkor nyert restauratioja
következtében a gróf Haller és neje Davie Zsófia
bárónő czímereivel fogad minden felé s csupán
a fő utczára épült külső kapu mutatta Bethlen
Gábor két hattyús czímerét és névemlékét.
Pedig a dévai kastély még a Bethlen Gábor
előtti századból maradt ránk és annak a Geszthy
Ferencznek alkotása, a ki 1582-ben került Er
délybe. Minthogy Geszthy anyja lekechei Sulyok
Zsófia révén Báthory Zsigmond fejedemmel
közel atyafiságban állott, azért, a fejedelem bizal
masai közé emelkedve, a dévai tekintélyes ura
dalommal az ország kapitányságát is csakhamar
megnyerte. A 371 m magas Várhegyet koronázó
Árpád-kori fellegvár (1. kép) azonban már nem
nyújtván elég kényelmet,Geszthyl583— 1590közt
korszerűbb kastélyt építtetett a vár alá s annak
előrészét kettős védfallal övezvén, valósággal
megerősítteté. Innen temeti el 1590-ben anyját
Geszthy Jánosáé sz. Sulyok Zsófiát is, ki Sla
vonia hősi bánjának : Kendének unokája vala
s gyermekéveit szintén ott Szt -Lőrincz várában
töltötte. A 28 esztendei özvegység után Déván,
egyetlen megmaradt fia karjai közt elhalt úrnő
sírköve a legutóbb szintén megsemmisített
Hunyadi János-templom falában öröklődött ko
runkra át. A sírfelirat világosan hirdeti a Magna
curia akkori létezését — a halálozás helyéül is
azt nevezvén m eg:
„Obiit tandem in oppido Deva in curia filii
sui Francisci sub arce eiusdem situ. Anno 1590
die 14 Martii idest Sabbato proximo ante domi
nicam reminiscere post meridiem hora septima
Sepulta est ibidem in oppido Deva in templo
Sancti Nicolai Dominica Oculi in meridie.“
Magyarul: „Meghalt Déva városában, fiának,
Ferencznek, a vár alatt fekvő kastélyában, 1590
márcz. 14-én (helyesebben 10 én), azaz aReminiscere vasárnap előtt való szombaton estve 7 órakor.
Eltemettetett ugyanott Déva városában, ide a Szt.Miklós-templomba Oculi vasárnapján (azaz marczius 25-én), arczával délnek fektetve.“
A sokat szenvedett anyát 1595 májusában fia
is követte. A hagyomány szerint Báthory Zsig
mond tétette el láb alól. Annyi bizonyos, hogy
a fejedelem ebédjéről, Gyulafehérvárról haza
utazóban, mérgezési tünetek közt Szászváros
piaczán érte utói a halál. Anyja mellé temették,
mint a dévai ref. egyház és iskola nagylelkű
pártfogóját. Azonban Básta idejében, 1603-ban,
a szabadjukra bocsátott zsoldosok a templomot
is feldúlván, Geszthy sírját,— hihetőleg a remélt
kincsek miatt — teljesen megsemisítették.
Ez alkalommal a dévai Nagy udvart is erő
sen megrongálhatták, mert Bethlen Gábor, ki
előszeretettel tartózkodott itt, tetemes javításo
kat vala kénytelen rajta végeztetni. Az ő nevét
és emlékét őrizte, czímerével együtt, napjainkig
az a ház, mely Déva főutczájánál nyílott a feje
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delmi palota előterére s annak külső védmüvét
zárta.
A már fájdalom rommá vált dévai kapu
(2. kép) nevezetessége abban állott, hogy
Bethlen Gábort, két-hattyús családi czímerpajzsán Magyarország királyaként is megörökíté:
G(abriel) REX HVNG(ariae) D(almatiae) C(roatiae) PR(inceps) TR(anssilvaniae) ET SIC(ulorum) C(omes).
Bethlen Gábort tudvalevőleg 1620 augusztus
25-én kiáltotta királylyá a beszterczebányai

kövek történelmi jelentőséget tőlem megtud
hatta, 120 koronája feláldozásával kész vala,
azt merő hazafiságból rendelkezésünkre bocsá
tani.
Ámde a mikor Hollaky Arthurné, az akkori
alispán neje, a feleségemmel rendezett zene
estélyből a helyreállítás költségeit is előterem
tették, a „molnár és fia“ mesejére emlékeztető
alakjában megnyilatkozó közvélemény „ő felsége“
hirtelen gáncsot vetett a helyreállítás munkájának.
A dolog természetéből kifolyólag t. i. Hollaky

1. Déva vára, a Bethlen-kapuval.

országgyűlés. Ettől fogva pénzveretein az electus
rex (választott király) czím feltűnik ugyan, de magát
a királyi czímet nem használta sohasem a fehér
hegyi csata után s az 1621 deczember 21-én meg
kötött nikolsburgí béke következtében a koronát is
visszaszolgáltatta. A derék dévai udvarbiró
azonban urának királylyá választatását — éppen
a kastély tatarozási munkálatai közben — hírül
kapván, túlbuzgóságában a szép palmettás kapu
homlokzatra szépen felvésette a királyi titulust
is. Ettől fogva aztán ott is rekedt az mind
örökre, azaz csak 1897-ig, a mikor t. i. a kir.
törvényszék kedvéért ezt is fel kellett áldozni
azzal a zsoltári üdvözlettel együtt, mely kö
vetkezőleg köszöntötte az érkezőket és távo
zókat: AZ VR MEGEORIZZE AZ TE BEME
NETELEDET ES KIMENETELEDET MOSTANTVL FOGVA MINDOERÖKKE. A(nno)
D(omini) 1621.
Ezer szerencse, hogy Szinte Gábor akkori
tanártársam előzetesen megörökítvén (2. kép)
a nevezetes reliquiát, annak legalább kép
mását itt bemutathatjuk. Sőt Blum Zsigmond
dévai polgárban is vala annyi emberség, hogy
a mint a törvényes árverésen tulajdonává vált

Arthurné, feleségemmel és minden történelmileg
gondolkozóval együtt az eredeti helyre szánták
a kapu felépítését. Csakhogy időközben Déva
akkori agilis polgármestere : néhai Issekutz An
tal a fejedelmi palota egykori kertjét „nép
kertté“ járván ki a kormánytól, az összes
intéző tényezőkkel annak közepére követelte a
kapu felállítását. Ezt a tetszetős, bár alapjában
elfogadhatatlan tervet később egy nem kevésbbé
képtelen másik javaslat szorította háttérbe, míglen jó magunk is belefáradván a sikertelen
próbálkozásokba, szépen sorsukra hagyok a
Bethlen-kapu köveit s a felállításra begyűlt
tekintélyes összeg a Hunyadmegyei Történelmi
Régészeti Társulat alaptőkéjébe olvasztva, a
kövek évről évre vastagabb mohatakaró alá
rejtőzve búsongnak szomorú sorsuk felett.
Azóta több ízben meg-megújult a Bethlenkapu helyreállításának kérdése, a nélkül azonban,
hogy a rohamosan porladozó alkatrészek fel
újítása teljesedésbe mehetett volna. Pedig ez
a kapu, mint említők, nagyon is nyomatékos
czáfolatot képezett a magyarság régi erejéről,
virágzásáról tudni sem akaró nationalistákkal
szemben. Déva városába u. is Bethlen Gábor
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öcscse: a későbbi „kis fejedelem“-ként emle
getett Bethlen István — Széchi Máriának, a Mu
rányi Venusnak 1632-ben férje— vala kénytelen
a Básta-dúlásokkal meggyérült munkáskezek
pótlására az első pár oláh családot 1604-ben
Dévára beédesgetni. A mikor 1621-ben a derék
dévai udvarbiró fejedelmét és királyát ezzel a
kapuval ünnepelni kívánta, akkor a mai teme
tővel szomszédos „oláh utcza“ néhány szőlőmívelő jobbágyán kívül több oláh még nem
lakta a czéheivel, nemességével jeleskedő vá-

A kritikus-lángelme.
— Fejezet a nagy emberek lélektanából. —
Az ember öntudatosan akaró és cselekvő lény
és ha az emberek túlnyomó többsége nem
alkot is magának életéről egységes világnézetet,
mégsem tud közönyösen elhaladni a mellett a
tény mellett, hogy él és hogy az élet öröm neki. A
kritikai szellem eredetét éppen az embereknek
ama tulajdonságában kell keresnünk, hogy az

2. A Bethlen-kapu, a lebontatása előtt.

rost. Sőt az is köztudomású tény, hogy 1645-ben
a reformátusok Solti nevű prédikátorának enge
délyével építették meg a református temetőből
nekik testvériesen átengedett s tornyában máig
látható templomukat. Miután tehát a megyei
székház díszterme az ázsiai barbár jövevények
késői betolakodásáról nem egyszer tüzes szó
noklatokat visszhangoz, valóban nagyon kívá
natos lenne, ha azok, kiket ez a feladat illet,
nem késlekednének tovább a Bethlen-kapunak
a maga ősihelyén való felújításával, hadd hir
desse az ott még századokig, hogy ebben a
kis városban pihente ki legszívesebben harczi
fáradalmait az a Bethlen Gábor, a ki az oláhok
betelepítésére is utat nyitott ott s a kinek fejét
rövid ideig Szent István koronája is érinthette.
Téglás Gábor.

egyes élvezeti folyamatok után szeretik vélemé
nyüket, ítéletüket nyilvánítani és ez az ítélet
mondás hasznos is reájuk nézve. Tudniillik
ilyen módon öntudatosabbá teszik az élvezetet,
fokozzák annak intensitását, sőt időbelileg is
kiterjesztik, huzamosabbá, továbbtartóvá és —
bár haloványabb minőségben — ismételhetővé
teszik. Az élvezetek szaporodásával, finomodá
sával a véleménynyilvánítás gyönyöre külön,
differentiálódott élvezetté válik, nem minden
napi, nem közönséges élvezetté, hanem magasabbrendűvé, a mely értelmi fensőbbséget,
nagyobb öntudatosságot, önbizalmat és elhatá
rozó erőt és emelkedettebb, egységes világfel
fogást jelent. A hivatottság pedig az ítéletmon
dásra egyre kiválóbb tulajdonságokat követel,
mert az élet össze-visszakuszált szövevényében
nehéz az eligazodás, még nehezebb az érték
megállapítás, sőt a puszta áttekintés is oly éles
és nagy látókörű szemet igényel, a mi csak
kivételes tehetségekkel felruházott embereknek
adatott meg.
Ez a hivatottság, mihelyt a kritikus szellemű
ember tényeiben jelentkezik, az e tulajdonsá
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gokkal nem bíró emberekben tiszteletet, csodá
latot és félelmet gerjeszt. A kritikus szellemű
emberek, a kik élesen kidolgozva, tökéletesen
megalapozva és összefüggően, valami magasabbrendű nyugodtsággal képesek bármely termé
szeti jelenségről, eseményről, gondolatról vagy
emberi cselekedetről véleményt mondani, soha
sem közkedvelt emberek; a tömeg nagyon is
érzi a maga alacsonyrendűségét, a mely kép
telenné teszi arra, hogy gondolatainak, érzel
meinek és cselekedeteinek igaz okát adja —
megelégszik avval a tudattal, hogy él s e tudat
talan vegetatióban főleg a könnyű örömöket
hajszolja, de avval a kérdéssel: miért? és
hogyan? — nem törődik. Ezért bár meg is
hajlik az ama kevesekből kisugárzó szellemi
erő előtt, mégis akármikor kész gyűlöletben
égő szemekkel tekinteni reájuk, mihelyt elfor
dítják a fejüket. Érthető ez a gyűlölet: mert
hiszen azok, a kik az életet és a világot nem
mint élvezethajhászó lények nézik, hanem mint
lelkes emberek, képesek ítéleteikkel megrontani
a közönséges ember élvezeteit, képesek meg
rontani már pusztán annál a ténynél fogva is,
hogy „léteznek.
Ök ilyenek, kevesen, — mi pedig nem vagyunk
olyanok; és bár mi összehasonlíthatatlanul többen
vagyunk, mégis el kell ismernünk azoknak a
felsőbbrendűségét!... — Ez fáj a tömegnek és
irigységet, ellenállást ébreszt a lelkében, annak
daczára, hogy eredetileg nagyobb élvezetet talál
a tudatossá tett élvezetben és abban, a mely a
kritikát kiállotta, semmint más egyébben.
Ámde a kritikus szellemű ember hamar meg
találja a maga helyét az életben és a társada
lomban : az ő szeme előtt minden egyaránt
fontos, a nagy nagyságánál, a kicsi kicsinységé
nél, a jó jóságánál, a rossz rosszaságánál fogva.
Értékeket megállapítani — azaz a tényeket vi
szonyba hozni egymással és az emberrel, —
ez a kritikus szellem munkája, s az értékeket
minél tökéletesebben megmérni, ez a feladata.
Belelátni a jelenségek mögé, észrevenni a dolgok
rejtett összefüggéseit, kapcsolatot találni minél
több jelenség között és végezetül megmutatni,
mennyivel több köze van a világon mindennek
az emberhez, mint hinné, — erre kell, hogy a kri
tikus szellem képesítve legyen.
így megértjük, hogy kritikus szellemek ren
desen olyan időben lépnek fel nagyobb számmal,
vagy jelentkeznek kiváló erővel, a mikor az
életben, a társadalomban, az erkölcs, a tudo
mány, a művészet terén az értékek nagy különb
ségei állanak szemben egymással és az össze
zavart, ellenséges értékek között dönteni kell.
A kritikus szellemű korok is rendesen olyan
korszakok után köszöntenek be, a mikor a
múltnak megállapodott értékítéletei és életsza
bályai az új korban már megerősödött újabb,
de még el nem ismert, talán nem is eléggé
öntudatos értékítéleteit és életszabályait elnyomni
akarják, mert ez utóbbiak az előbbieket veszé
lyeztetik. Az értékekről és az életről magáról el
terjedt felfogás ellentétben van a tényleges, az
idők folyamán megváltozott értékekkel és a való
ságos életberendezéssel: szükség van tehát új
értékítéletekre, a régiek megdöntésére és az

újak elismertetésére. Itt tehát voltaképpen nem
új értékek megteremtéséről, nem új társadalmi
berendezések megalkotásáról van szó, hanem
ezeknek az igazolásáról. A kritikai szellem nem
csinálja a forradalmakat, mert azok valódi vagy
képzett életszükségletekből maguktól lesznek,
hanem éppen a forradalmi korszakok után lép
fel teljes erővel, mert kellő talajt talál az élet
minden régi és új intézményének szabad, elfo
gulatlan bírálatára. A kritikai szellemű ember
nem activ, cselekvő, hanem inkább passiv, el
mélyedő, intuitív elme, a ki nem initiativ ereje,
hanem a szelleméből kisugárzó értelmi erő által
h a t: a kritikus szellem nem követeli a forra
dalmakat, csak azt, hogy az emberek öntudatosan
éljenek, helyesen ítéljék meg az értékek különb
ségeit és jobb meggyőződésük szerint emberhez
méltóan cselekedjenek, — tehát a kritikai szellem
előtt az erőszak, a hirtelen cselekedet, az új
szerűség, a hatalom, a tömeg, a többség véle
ménye önmagában nem imponál, m ert: „az osto
baság akkor is ostobaság marad, ha százezer
ember kiabálja is“.
A kritikus szellem, ha egyszer tisztába jött
feladatával, kötelességével, hivatottságával, lelke
legmélyéig meg van győződve arról, hogy kri
tikai működése az emberiség életében oly roppant
tömegű értékemelkedést jelent, a mely nélkül
alig volna az értékátlag elérhető. És hogy ez
nem túlbecsülése a kritikus szellemek szerepé
nek, mutatja az a tény, hogy az emberiség leg
nagyobb szellemei értékmegállapítók, kritikus
szellemek voltak és az emberi művelődés tör
ténetének legfényesebb korszakait a kritikai
szellem sugározta be.
A kritikus szellemű ember tehát philosophus,
a mennyiben a philosophia tényeknek tényékhez
és ezeknek az emberhez való viszonyát: vagyis
törvényeket és értékeket állapít meg, — a kritikus
szellemű ember pedig ezt a működést végzi, a
végső törvények és értékekhez szabja magát és
úgy lép fel, mint azok képviselője: az egység,
a tökéletesség, az örök igaz, jó és szép hirde
tője és megtestesítője. Hogy mikor és miképpen
különül el az ember kritikussá, olyképp, hogy
első sorban az igaz, a jó, a szép eszményei
egyikének megnyilvánulásaival foglalkozzék és
annak törvényeit és értékeit állapítsa meg, —
nehéz eldönteni. Ricardoról mondja egy élet
rajzírója, hogy ha nem lett volna közgazdasági
tudóssá, kitűnő regényíró lett volna. És Goethe,
az emberiség legegyetemesebb lángelméje épp
oly jó természettudós volt, mint aesthetikus.
A szellemi dispositio, a mely a három út mind
egyikére visz, mind a háromnál egy és ugyanaz:
intuitiv erő és alkotó képesség. Az intuitiv erő
belelát a jelenségek mélyére és magasabb gon
dolatba tudja őket egybefoglalni, megállapítván
az egyes jelenségek törvényeit és értékeit; az
alkotó képesség lehetővé teszi, hogy az intuitiv
erő működése a külső világban megjelenhessék,
érzékelhető anyagon megrögződhessék. Mind a két
tulajdonság együtt közös ismertetőjele a kri
tikus szellemű embereknek. Hogy azután egy
emberből, a ki ezekkel a dispositiókkal szüle
tett, philosophus-tudós, moralista vagy művész
kritikus lesz-e, az egyébként egyenlő körűimé-
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nyék között a nevelés, az anyagi és családi
körülmények, a specialis műveltség, az életpályák
szabadsága és tömöttsége és a kor viszonyai,
nevezetesen szükségletei és felfogása szerint
döntődik el.
Egyenlő körülmények között, — vagyis ha két
kritikus szellemű ember lelki dispositiója egyéb
iránt teljesen azonos. De máskülönben, valójá
ban egészen más a felelet arra a végzetesen
fontos problémára: mi határozza meg, mi dönti
el, hogy a kritikus szellemű ember philosophustudós, vagy moralista (államférfi, vallásalapító,
közgazda, jogász stb.) avagy művész-kritikus
legyen ? S az e kérdésre adott szabatos fele
letnek már semmi köze sincsen az úgynevezett
„milieu-elmélet“-hez — a mint látszólag van
a fentebbi részletezésnek — és sokkal több a
kritikus szellem lélektanához.
A dolog úgy áll, hogy a mennyire rendkívüli
fontosságú problema az, a mit eddig tárgyaltunk,
tudniillik a kritikus lángész általános szellemi
dispositiója, éppoly, sőt következményeiben még
nagyobb horderejű az a kérdés: miképpen és
miért válik a lángelméjű ember specialis láng
elmévé? Miért történt, hogy Ricardo oekonomus
lett, nem pedig regényíró? Miért lett Goethe a
„Faust“ költője és miért nem lett inkább physikus? Miért felelt meg, az Ibsen lángelméjének
inkább az, hogy író legyen, semmint állam
férfi? Miért lett Kant első sorban philosophus,
holott mathematikus is lehetett volna? Miért
lett Petőfi poéta és miért nem lett inkább philo
sophus? Miért lett Taine műkritikus és miért
nem lett maga is szorosabb értelemben vett
alkotóművész? És a mi mindezeknél az elmúlt
dolgoknál fontosabb, mert a jövendő alakulá
sokra vet világot: lehet e, miért és hogyan lehet
eldönteni azt, hogy egy lángelméjű ember hol
és milyen téren fogja elérni pályájának culminatiós pontját, vagyis azt a pontot, a mi egész
életműködésére reányomja jellegzetes bélyegét?
Más alkalommal1 reámutattunk azokra a hiá
nyokra, a melyek W. Ostwaldnak a nagy em
berek lélektanáról alkotott felfogását egyoldalúvá,
a saját szempontjából is ki nem elégítővé teszik.
Most csupán ismételjük, hogy a helyes és tudo
mányos értelemben vett geniologiának olyannak
kell lennie, a mely ne csak a természettudo
mányi geniek, hanem az emberi művelődés
valamennyi területrészén feltűnő lángeszű embe
rek lelki dispositiójára vonatkozó általános igaz
ságokat is szükségképpen magában foglalja.
Mostani tanulmányunk eddigi részében meg
állapítottuk, hogy mindennemű genie két lelki
alaptulajdonsága: az intuitiv erő és az alkotóképesség. A genie differentiálódására pedig
a következőkben térünk át.
A reactio-képesség az a lelki tulajdonság,
a mely az intuitiv erőt az alkotó erővel össze-*
köti. Abból, a mit az intuitio a jelenségekben
a genievel láttat, a reactioképesség hozza létre,
váltja ki azt a gondolatot, érzést, igazságot, a
mit az alkotóerő a külvilágban valamilyen módon
meg fog érzékíteni. Már most tisztán és egye1 Az „Uránia“ 1911. évi szeptemberi számában
„Egy új tudományról“ czím alatt megjelent kisebb tanul
mányban.

dűl attól, hogy a reactioképesség milyen erős,
milyen gyors és milyen nagy terjedelmű, függ,
hogy a lángelméjű ember mivé specializálódik.
Ez oly igazság, a melynek igazság voltát belátni
talán egyszerű pillantásra is lehet, de talán
bővebb magyarázatot és igazolást is követel.
Azt a tényt észrevenni, hogy a kör egy végtelen
sokoldalú sokszög, és a kör kerületét és terü
letét ezen az alapon meghatározni, — ehhez az
ötlethez még csak arra sem volt szükség, hogy
az ember maga elé lerajzoljon eg> kört, meg
egy csomó sokszöget; elég volt rágondolni a
kör fogalmára és azonnal nyilvánvaló volt ennek
az igazságnak mindenféle körre vonatkozó igaz
sága. Miért van hát az, hogy annyi meg annyi
különben okos ember olyan hosszú ideig nem
tudott reábukkanni erre az igazságra, annyi
rajzolgatás és töprengés után ? . . . Más kérdés :
Londonnak azt az életét, a melyet Dickens a
„Twist 01ivér“-ben leír, napról napra látta mil
liónyi ember és egészen bizonyosan volt közöttük
akárhány, a ki egészen hasonló embereket és
eseteket látott, talán mesélt is róluk — miért nem
akadt hát közöttük más valaki, a ki a „Twist
Olivért“ m e g írja?... Vagy: miért volt éppen
Ricarci z, a ki a „csökkenő földjáradék“ pontos
törvényét megállapította, a mikor Angliának és
az egész világnak annyi jeles kereskedője és
oekonomusa v o lt? ... És végül: miért éppen
Madách írta meg az „Ember tragédiájáét, a
mikor a világtörténelem és az abból kiemelkedő
tanulság évszázadok óta nyitva állott milliók
számára a földtekén?...
Éppen ez az: az emberek túlnyomó, óriási
többsége elmegy a jelenségek mellett, esetleg
tudomást is vesz róluk, de nem lát bennük
semmit, — nem lát bennük egyebet tényeknek
össze-visszaságánál; mások pedig, kevesen, ha
látják a tényeket, beléjük látnak, és látnak mö
göttük valami összefoglaló, valami egységesítő,
nagyobbszabású gondolatot, úgyszólván tör
vényt, a mely a tényeknek rendszer nélkül fel
torlódó és örökké változó halmazát mégis
összefűzi az örökkévalósággal, — és ez a belelátás az. a mi a genieket lángelmékké teszi.
Csakhogy ezek között vannak emberek, a kik
nek végtelen sok számú jelenségre van szük
ségük, hogy ilyen általánosító törvényt észrevegyenek, — illetőleg szabatosabban kifeje ve:
az egységesítő gondolatot olyan módon állítják
az alkotó erő közvetítésével szemünk elé, hogy
végtelen sok tényt, jelenséget, gondolatot, érzést,
cselekedetet hoznak kapcsolatba egymással és
az emberrel, — mások kevesebbet és azt is csak
bizonyos szempontból, így az akarat, az érzés,
a cselekvés stb. szempontjából, és végül vannak
olyanok is, akiknek úgyszólván arra sincsen
szükségük, hogy a tényeket megfigyeljék: egyet
len tényből, a tények egyetlen fogalmából és a
végső következtetések feltétlenül vagy bizonyos
feltétellel igaz sorozatát tudják megállapítani.
Ezek után talán világos, hogy mit értünk a
reactioképesség ereje, gyorsasága és terjedelme
alatt. Értjük azt, hogy egyes lángelméjü embe
reknek nagyszámú, erősebb-gyengébb ingerre
van szükségük, hogy valami egységeset alkos
sanak, s e nagyszámú inger kisebb vagy na
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gyobb gyorsasággal váltja ki belőlük az alkotás
középpontját képező gondolatot; viszont más
lángelméjű embereknek csekély számú inger,
egyetlen lökés is elég, hogy valamit meglássa
nak, s ez az inger azután lassan, de annál
részletesebben, mélyrehatóbban, ha terjedelemre
kisebb területre vonatkozólag is, váltja ki a
mondanivalókat. Ha mindenképen triviálisan és
helytelenül akarnánk szólni, azt mondhatnók:
az előbbiek végtelen tényben mutatnak meg
egyetlen gondolatot, az utóbbiak egyetlen tény
ből végtelen gondolatot vonnak ki.
Ebből már sejthető, mi dönti el, hogy a láng
elméjű ember mivé differentiálódik ? Gondol
junk csak a lángelmék három főhívatására;
vannak : philosophus-ludósok, moralisták és mű
vész-kritikusok. A szerint, a mint a lángelméjtí
ember általános lelki dispositiójával bíró ember
reactióképessége nagyobb vagy kisebb erejű,
gyorsaságú és terjedelmű: lesz belőle philosophus-tudós, moralista (vallásalapító, törvényhozó,
oekonomusstb.) vagymüvész-mükritikus.Atudósphilosophus becsületes munkája közben minden
erejét egyetlen vonatkozást egyetlen törvény
területének szenteli és a legapróbb részletekig
feldolgozza azt a tárgyat; belehatol az összes
rejtett mélységekbe, kiderít minden legapróbb
vonatkozást, s e közben az embert csak úgy te
kinti, mint egyet a megszámlálhatatlan mennyi
ségű tények között; az értékmegállapító kérdé
seknek nem tulajdonítván nagyobb fontosságot,
mint egyéb tényeknek, pusztán az örök igazság
szempontjából iparkodik megfelelni arra a kér
désre: mi van?... A moralista gondolatvilágá
nak középpontjában az ember, mint akaró és
cselekvő lény áll, a maga végső czéljával és
rendeltetésével, tehát a moralista czélokat tűz
ki, értékeket állapít meg, magaviseleti szabályo
kat állít fel, azt a főkérdést tartván mindig a
szeme előtt: mi legyen ? S e szempontból tel
jesen közömbös, hogy a moralista főképpen az
emberek belső világával foglalkozik-e, mint a
vallásalapító és az erkölcsbiró, avagy csupán
az emberek külső cselekedeteivel, miként a jog
alkotó és a közgazdasági politikus; mert bár
az erkölcshöz absolute semmi köze sincsen
annak, hogy az állításkötelesek minden évben
november végéig a megfelelő közigazgatási ha
tóságnál jelentkezni kötelesek, mégis ez a sza
bály éppen úgy az emberek cselekedeteit irá
nyítja, mint Krisztusnak legfőbb erkölcsi taní
tásai. Végül pedig a művész-műkritikus nézi a
világot, az embert, az egész életet, úgy, a mint
van, czéljaival, gyarlóságaival, törvényeivel és
bűneivel egyetemben, és alkotó munkájában
tükrözteti a világot, szebben, nemesebben, tisz
tábban, tökéletesebben, mint maga a világ, és
feleletet ad arra, a beavatatlanok előtt olyan titok
zatos kérdésre: mi lehetne? — feltárván leg
végső következéseit is minden kis szónak, min
den gondolatnak és cselekedetnek, még azt is,
a mire ember talán sohasem gondolt, — óriási
perspektívájában az emberrel a középen, a ki
bár végtelen fejlődhetésü, mégis önfentartásánál
és fajának megmaradásánál fogva örökre kötve
van ehhez a földhöz.
Természetes dolog, hogy a határvonalak a

lángelmék és működéseik között nem ilyen éle
sek; hiszen még a közönséges ember lélek
tanában is elhibázott dolog a gondolkodás,
akarás, érzés, cselekvés functióit egymástól ka
tegorikusan elválasztani és külön-külön szellemi
működéseknek tulajdonítani, — hát még a láng
eszű embereknek az egész világra kiható mű
ködésében. Mégis valamint a közönséges em
berek között reámondjuk valakire, hogy indu
latos, érzelgős, szívós, éleseszü stb., úgy a
lángelmék működésében is a jellegzetesség, az
alapirány a fő. Ha Goethe geniejét emlegetik,
senki sem fog első sorban physikai munkáira
gondolni és — Michel Angelo-näl is a szobrászat
a fő, nem a versei; Ibsen, ha még oly kérlel
hetetlenül hirdeti is a morálját, mindig költő ma
rad, — míg Tolstoj-ban a moralizálás sokszor a
művész rovására megy; Kant legfőképpen phi
losophus, a kinek a nevéről mindenkinek elő
ször a „der grosse Zermalmer“ jut az eszébe,
nem az, hogy mathematikát is tanított valamikor;
Bolyai pedig mathematikus-genie, ha még oly
kitünően hegedült is; holott már Leibniz-ban
nehezebb a p’nilosophust a természettudóstól,
Spencer-ben a moralistától, Nietzsché-ben a köl
tőtől elválasztani.
Ez mind igaz, s ezt sohasem szabad szem
elől téveszteni. De itt is áll, hogy a határvona
lak élességére, vagy homályosságára, az egyes
különböző működések egybefolyására éppúgy a
reactioképesség intensitása, gyorsasága és terje
delme van döntő hatással, mint az alapirányok
kijelölésében. A mely téren a reactioképesség a
legnagyobbszabású alkotásokat pattantja ki a
géniéből, annak a jellemző bélyegét hordja ma
gán, alkotott légyen bár egyéb téren is kiváló
dolgokat. Kantból sohasem lett volna jó re
gényíró, Petőfiből sohasem lett volna jó phi
losophus. Egyik az elmélyedéssel járó passivitással jellemződik, a másik a lyrai természet
egyébként csendes activitásával sokszor együtt
járó nyughatatlan, fékezhetetlen kitörésekkel. S
az utóbbi kis dolgokban, egyszerű, minden em
berhez hozzáférő érzelmekben éppúgy az egész
világmindenség tükrét tartotta a bámuló embe
rek elébe, miként az előbbi a lerombolt és újból
felépített világok romjai és végtelen, beláthatat
lan palotái közé állította be az embert, úgy, a
mint van, a maga véges kicsinységében. A phi
losophia elvon a gyakorlati élettől és tragédiája
éppen abban áll, hogy ha valóban az örök
igazság álláspontjára helyezkedik, be kell is
mernie, hogy a világban élő, az örömnek élő
ember jobban teszi, ha nem törődik vele, — mert
kellemetlen és élvezetrontó meghallgatni és fi
gyelembe venni a philosophiának az emberi
végességet, kicsinységet és mindennek viszony
lagos és időleges értékűségét hangsúlyozó ki
ábrándító igazságait. Éppen mert kevés az éle
sen elhatárolt philosophus-természet, a legfőbb
philosophia életbölcseséggé lesz, a melynek
rendes körülmények között akkor szokott sora
következni, a mikor az élet már cserbenhagyta
az embert. Az életbölcseségtől pedig csak egy
kis lépés van a moralizálásig. A moralista könynyen felháborodik az emberi gyarlóság szám
talan jelenségén és köteteket ír tele jobb élet
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berendezést követelő szabályokkal. De a művész,
— ő mindent megbocsát; az ő lelkét éppúgy
mozgásba hozza az üstökösök világkatastrophája,
mint az őszszel szállongó falevél, királyok harcza
éppen úgy, mint a kis sarki boltos keserűsége;
s a kritikus csak azt vizsgálja, mennyivel tük
rözted a művész lelke a világot tökéletesebben,
mint maga a világ.
És hogy igazságunknak legvégső következ
ményeit is levonjuk, — a hatások elmosódottsága
éppoly szembeszökő az egy csoportba tartozó
lángelmék között, mint azok között, a kik kü
lönböző csoportokba tartoznak; — s ennek az oka
szintén areactioképességintensitásában, gyorsasá
gában, terjedelmében vagy gyengeségében, lassú
ságában és mélységében, közelebbről pedig: a reactióképesség ez elemeinek különböző minőségű
összetételében rejlik. Két ember, a kinek a lelke
azonos tulajdonságokkal lett volna felruházva,
még nem élt a világon, — és mennyivel igazabb
ez még a lángelmékre vonatkozólag! Sophokles
éppolyan lángeszű művész, mint Aristophanes,
és az egyik mégis tragédiákat, a másik vígjáté
kokat ír. Nietzsche éppolyan lángeszű philoso
phus, mint Schopenhauer, — Newton éppolyan
lángelméjű physikus, mint Faraday — mégis
mást érez az ember, ha az egyiket gondolja át,
mintha a másikat. Dickens éppúgy a londoni
életet rajzolja, mint Thackeray és mégis meny
nyire mások. Totstoj semmivel sem kevésbbé
orosz, mint Gogol vagy Dostojewsky — és mégis
ég és föld a hármuk közötti különbség. Nehogy
félreértessünk: nem kisebbítés, nem quantitativ
összehasonlítás játszik itt szerepet; mertvagy láng
elme valaki, vagy nem az; kisebb vagy nagyobb
lángelméről beszélni gyermekesen nevetséges do
log. Lényegbeli, qualitativ különbségek vannak a
nagy emberek és a közönséges emberek lelki
dispositioi között és qualitativ különbség áll
fenn bizonyos más tekintetben maguk a láng
elmék között is, — fennáll tudniillik éppen az
intuitiv erő és a reactioképesség viszonyának
minősége tekintetében.
Összefoglalhatjuk tehát: a lángelméjű, kri
tikus szellemű emberek közös lelki dispositiója
adva van az intuitiv erővel és az alkotó képes
séggel.
Az intuitiv erő észrevétet a jelenségekben
valami olyan állandót, örökkévalót, a mit más,
közönséges ember, ha esztendőkig nézi is,
nem vesz észre; az alkotó képesség érzékel
tető módon megrögzíti a lángelme gondolatait
a külvilágban. A ki semmit sem alkotott, nem
lehet lángész: mert absolute nincsen nyoma
ebben a világban; Sokrates és Krisztus beszél
tek, Lionardo da Vinci festett, Newton meglátta
a gravitatiót, R. Mayer kiszámította a hő munkaegyenértékét, Rodin faragott, Beethoven componált, Balzac írt, Gladstone népeket kormány
zott, — de lángelmét, a ki siket, vak, néma,
béna és tehetetlen lett volna, a ki semmiféle
úton-módon nem adta volna tudtára a világnak
azt, hogy létezett, — nem lehet elképzelni.
A lángelme megnyilvánulását a reactioképesség
közvetíti; ennek a szellemi functionak erejétől,
gyorsaságától és terjedelmétől függ, hogy a
kritikus lángelme milyen irányban fordul, és

ugyanazon az egy irányon belül ez dönti el,
hogy a lángelme milyen természetűvé válik.
Ezen a legutóbbi egyetlen ponton tanulmá
nyunk látszólag W. Ostwald elméletével találkozik,
a ki azonban a reactioképesség gyorsaságában és
terjedelmében a „classikus és romantikus“ láng
elmék magyarázatát találja. Eltekintve attól, hogy
ő ezt is, mint egész egyoldalú és hiányos el
méletét, csak a természettudósokra vonatkoztatja,
a mi megállapításaink pedig a lángelmék vala
mennyi fajára kiterjedőek,
nyilvánvaló, hogy
ő a reactioképesség minőségének egészen más,
összehasonlíthatatlanul kisebb szerepet, a classi
kus és romantikusnak rendkívül szűk és meg
határozott értelmet tulajdonít. Szerinte a reactio
képesség szerepe kimerül a természettudósok
osztályozásában, a mi megfelel körülbelül, de
nem egészen annak a szerepnek, a mit mi a
reactioképességnek egyetlen irányon belül tulaj
donítunk; azonban a lángelmék általános szel
lemi dispositiójáról, sőt a természettudósok
különös szellemi dispositiójáról is, semmit sem
beszél, csupán a felismerhetőségre nézve teszi
azt a kijelentést, hogy koránérettségükről és az
eddigi eredményekkel való elégedetlenségükről
ismerhetők fel; arról pedig, hogy a reactioké
pességnek éppen a lángelmék differentialódásában bárminemű szerepe is volna, semmit sem
tud. Végül a reactioképesség minőségét egy
olyan adott, állandó, változhatatlan valaminek
tartja, s ez alapon a „classikus és romantikus“
fogalmaknak olyan feltétlen határozottságot és
kizárólagos praecisitast követel, hogy elmélete
túlságosan is magán viseli az „elmélet“ jellegét.
Ezért a mi mindenre kiterjedő, eltolódásokat
és a hatások elmosódását természetszerűleg
megengedő és megmagyarázó, bár jelszó nélküli,
de a lényegbe vágó megkülönböztetéseink sok
kal, de sokkal közelebb állanak a való élethez
és a kritikus szellemek lélektanához, mint az
Ostwald kategóriái, — úgy hogy erre az össze
hasonlító kitérésre is csak azért volt szükség,
hogy Ostwald elméletével való látszólagos érint
kezésünknek kifejezett nyoma is legyen.
De visszatérve tárgyunkra: egyetlen irányon
belül, sőt egyetlen lángelme életén belül is a
reactioképesség minősége nem állandó, hanem
változó. Közönségesen is szokás egyetlen ember
életében is romantikus és classikus korszakot
megkülönböztetni, de persze nem az Ostwald
által használt értelemben; és ez a megkülön
böztetés nagyjában helyes is, még akkor is, ha
mint Goethénél, az egész életpálya egészében
tagadhatatlanul a classicitas markáns bélyegét
viseli magán. Ez természetes dolog: az ember
életében egymást kergetik a benyomások és
fiatal korában nagy mohósággal nyúl a feltűnő
tények özöne felé; de később, minél inkább
hajlik az ősz felé, ha már megtalálta végleges
helyét a világban, nem kap tárt karokkal a reá
zúduló benyomások után, sőt távoltartja őket
magától, válogat közöttük, elmélyedővé válik és
annak az egynek él, jóformán azon rágódik,
a mi megkapja a szívét és ellágyítja. Ezért van,
hogy művészek, kivált idősebb korukban, mora
lista és philosophiai eszméket alkotó müveket
alkotnak, — hogy sokszor természettudósok is
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hajlott korukban bölcseleti és vallásos ábrándo
zásra lesznek hajlandóvá, — annak az igazsá
gunknak bizonyítékául, hogy a philosophus lelki
dispositiója mellé kevésbbé gyors, nem is túlerős,
kisebb terjedelemre vonatkozó, de annál mélyebb
és igen sokféle vonatkozást feltáró reactioképesség szükséges, — a mely igazsághoz egy az
ellenkező oldalról vett másik bizonyíték az, hogy
az elmélyedésre hajló, philosopháló vagy moralista
hajlamú embereket általában koravéneknek
nevezik, nem is jogosulatlanul.
Nem kell tehát azt hinnünk, hogy a reactioképesség minősége egy állandó és változhatatlan
valami, — (a mint ezt megkívánná az Ostwald
„classikus-romanticus“ felosztása) — hiszen
minden lelki képesség, ha adva van is csirájá
ban, kifejlesztésre szorul. Alfieri napról napra
korán reggel felkölteti magát az inasával, hogy
kényszerítve legyen prosodiát tanulni; Flaubert
azt a tanácsot adja a fiatal Maupassantnak,
hogy addig és annyiszor nézzen meg egyetlen
pástétomsütő-boltot és oly részletesen és annyi
szor írja le, a míg igazán hű képét nem adja
a valóságnak, — és Maupassant ezt meg is
teszi. Hiába van meg valakiben a lángész szel
lemi dispositiója, ha absolute, tökéletesen el volna
szigetelve a világtól, ha a semmibe volna zárva;
ha nincsen vonatkozás közöttem és a világ
között, önmagamat is beleértve, akkor nincs
gondolat, nincsen igazság, nincsen érzés, nincs
akarat; ha a lángelme nem jut olyan körülmé
nyek közé, hogy reactioképessége a lehető leg
teljesebben működhessék, elsatnyul és beletö
rődik a közönséges emberek közé; ha olyanok
a körülmények, hogy a reactioképesség csak
igen csekély számú vonatkozásokat talál, vagy
ha a lángész, félreismervén hivatását és jogo
sulatlanul megtagadván földhöz kötött voltát,
ki akar lépni vonatkozásaiból, akkor, — ha
ugyan alkot valamit, — esetleg egyetlen vonat
kozásból is egész világot építhet fel, — de
milyen világ lesz az?! Semmi köze a való
világhoz, — miként a Hegelének. Minél több
vonatkozás lehetséges, minél inkább válogathat
a lángelme a különböző vonatkozások között,
annál teljesebben, egészségesebben és nagyobbszabásún működhetik saját minőségének meg
felelően a reactioképesség. Fejleszthető tehát a
reactioképesség, mint a hogy valóban szüksége
is van a kifejlesztésre, a tények minél bővebb
megismerése, olvasás, tanulás,tapasztalás, beszéd,
gondolkodás és önállóan ismétlő gyakorlás útján.
Minél inkább az élet számtalan jelensége között
él az ember, annál inkább közeledik magához
a való élethez, annál gyorsabb és nagyobb terje
delmű lesz a reactioképessége. Ezért a vérbeli
író benne él az életben, a valódi philosophus
égboltig érő havasok csúcsán lakik. És e kettő
között végtelen a fokozatok és árnyalatok száma.
így belátjuk, hogy a lángelmék is élő, fejlődő
emberek, a kikre a mindennapi élet ezernyi
változata épp úgy befolyással van, mint reánk,
közönséges emberekre, — s a kik, ha adva van
is bennük a lángelmék közös szellemi dispo
sitiója, és ez a szellemi dispositio valamilyen
formában, mondjuk, az Ostwald-meghatározta
koránérettségben és az eddigi utakkal és ered

ményekkel való elégedetlenségben, jelentkezik
is, még mindig helytelen irányba fordulhat
nak, sőt a nekik megfelelő irányon belül is
elcsenevészedhetnek és semmivé válhatnak, ha
körülményeik elzárják őket reactioképességük
kellő kifejlesztése elől; — a mi érthetőbb nyel
ven annyit jelent, hogy: nevelni kell a láng
elméket és meg kell adni nekik minden módot
arra, hogy a legkedvezőbb irányban kifejlőd
hessenek. így válik a reactioképesség fogalmá
ból nyilvánvalóan igazzá az is, a mit már jóval
fentebb mondottunk, hogy egyébként egyenlő
körülmények között, vagyis egyenlő reactioképes
ség esetén a nevelés, a specialis műveltség, a
családi és anyagi körülmények, az életpályák
szabadsága és tömöttsége, a kor szükségleti
viszonyai és a hivatásokról uralkodó általános
felfogás szerint döntődik el, hogy a kritikus
szellemek közös dispositiójával született ember
ből tudós lesz-e, milyen tudós, philosophus-e,
moralista-e (és pedig: törvényhozó, oeconomus,
vallásalapító stb.), művész e vagy műkritikus,
vagy pedig egyáltalában semmi se.
Azonban a lángelmék kiválósága és alkotásaik
maradandó értéke nem olyan szembeszökő do
log, hogy a közönséges emberek első pillanatra,
vagy hosszabb megfigyelés után is észrevennék
és hitelesen megállapíthatnák lángelme-voltukat.
Keppler törvényeinek elismertetéséhez nagyon
kétes értékű hozzájárulás lett volna egy földmívelő-paraszt nyilatkozata, és a művészre nézve
is nagyobb jelentőségű az, ha egy Taine mondja
a művét örökértékűnek, mint ha Senki Pál.
A felismerés nehézségéhez igen nagy mértékben
hozzájárul az a tény is, hogy a lángelmék is
fejlődnek, és bizony a pástétomsütő-boltok Maupassantjának egy Flaubertre volt szüksége, a ki
meglássa benne a géniét, bátorítsa a munkában
és helyes tanácsokkal irányítsa a fejlődését. Az
emberek ahhoz vannak szokva, hogy a láng
elmét csak teljes fényességében lássák és ve
gyék át, és azért hihetetlennek, legalább is
valószínűtlennek tetszik, hogy a közöttük dol
gozó irnokocskából Dosztojevszky, egy kelle
metlen vámhivatalnokból Ibsen, egy komédiásból
Shakespeare, egy szegény regens chöri unokájából
Beethoven legyen. Nem is gondolnak erre a
lehetőségre; elfelejtik, hogy a lángelmének is
időre van szüksége, a míg kibontakozhatik, és
hogy alig volt lángész, a ki a tömegek elisme
rését még életében elnyerte volna. Katonáról azt
se tudták, hogy élt, Wagner sírja felett sokáig
tombolt a gyűlölet, és milyen kiváltságos sze
rencse, hogy Anatole France-ot már életében
nagyrabecsülik. Csak az utókor az, a mely fel
tétlen biztonsággal állapíthatja meg valakiről:
lángész volt-e, vagy halandó ember, — és csak
kevés lángelméjű embernek adatott meg az a
különös tehetség, hogy a genieket életükben,
még fejlődésük folyamán felismerjék Az utolsó
nagy problema tehát, a melyre még felelnünk
kell: mik a különös tulajdonságai annak a láng
észnek, a ki a lángelméket a maguk idejében
felismeri, kellőképpen méltatja és elismertetésü
ket saját erejével is kivívja ? - azaz: mik a
különös tulajdonságai a szoros értelemben vett
kritikus genienek?
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A philosophus-tudósnál és a moralistánál egy
szerű a dolog: a kritikusnak itt magának is
philosophusnak, tudósnak, vagy moralistának
kell lennie, mert ezek a tárgykörök annyira távol
állanak a mindennapi élettől, oly specialis és
bőséges szakmabeli műveltséget követelnek meg,
hogy ennek a hiányában minden illetékes
ítéletmondás teljes lehetetlenség. Meg azután a
tudós, a philosophus és a moralista egyaránt
változó mennyiségű és minőségű tényekkel és
értékekkel operál, a melyek mindenkori igazolá
sukat a tudomány legújabb vívmányaiban és
időleges teljességében, valamint a fennálló in
tézményekben bírják. Ha megdől az energia
megmaradásának elve, romba dől az egész ed
digi természettudomány, és ha az emberiség
rneghódolna a communismus elveinek, belátha
tatlan változások mennének végbe az egész mai
társadalom berendezkedésében. A philosophusnál, a tudósnál, a moralistánál tehát egyetlen
új tény felbukkanása, egyetlen érték értékválto
zása felforgathat minden eddigi rendszert, holott
a művész-mű kritikus hivatáskörében ez nem így
van: mert a művészet megállapodott értékei
önállóak, függetlenek egymástól és nem befolyá
solja őket sem művészeti, sem más természetű
értékek értékváltozása. Továbbá a művészet fo
galmánál, a művész reactioképességének minő
ségénél fogva is a legközelebb áll a minden
napi élethez, a melynek bonyolult szövevényéből
meríti tárgyait, s így a mükritikusnak egyrészt
teljes biztonsággal kell tudnia eligazodni az élet
és a világ tömérdek rejtekében, másrészt örök
időkre szóló értékítéleteket kell megállapítania,
ha csak a lángelme névre igényt akar formálni.
Tehát bár alapjában minden lángész kritikus
szellem, és bár a szorosabb értelemben vett
lángelméjü kritikusok együttesen azok, a kik egy
ország civilisatiojának értékmérlegét és irányát
megállapítják, utolsó problémánk szempontjából
különös érdekességgel csak a lángelméjű mükritikusok bírnak : először, mert itt szerepelnek
bizonyos specialis tulajdonságok, — másodszor,
mert a philosophus-tudós és a moralista szelle
mek jellegzetességével ellentétben, itt nehezebb
pontosan meghatározni, kicsodák lehetnek igazi
mükritikusok, — tehát itt a szükségessége is
nagyobb annak a megállapításnak: kik olyanok,
a kiknek művészeti értékítéleteit épp úgy feltét
lenül igazaknak lehet elfogadni,1 mint elfogadja
az ember a nagy mathematikusok és oeconomusok alapigazságait, akkor is, ha esetleg igazsá
gukat belátni nem képes is, de megczáfolni sem.
A műkritikus12 lelke a legegységesebb és mégis
leginkább differentiálódott művésziélek, a mely
nek reactioképessége a legnagyobb és a leggyor
sabb, és a mely azokra a benyomásokra reagál,
a miket közönségesen műalkotásoknak nevezünk.
Mivel minden más művész leikéből az emberi
1 E kérdés magyar vonatkozásaira nézve 1. „A ma
gyar kritikáról'‘ ez. tanulmányomat. (Magyar Figyelő.
1911. július 1. sz.)
2 Természetes dolog, hogy a „mükritikus“ szó a ren
desnél tágabb értelemben van használva, a mennyiben
az aesthetikusokat is magában foglalja. Ez a szóhasz
nálat teljesen jogosult a kritikus szellemek általános
dispisitiója szempontjából, a mi igazolást nyer a követ
kező szakaszban.

életnek egyéb, alantasabb (helyesebben: közön
ségesebb) jelenségei pattantják ki azt a tüzszikrát, a mi formát nyerve, műalkotássá érle
lődik, holott a kritikus leikéből ezt a szikrát
éppen az emberi cselekedetek legmagasztosabbja,
a művészi alkotás fakasztja k i: azért lehet a
műkritikát joggal mondani a legmagasabbrendü
művészetnek. Teljesen felesleges dolog rangsorozatot megállapítani a művészetek között. Ez
feltétlenül igaz az „alkotó művész“ szempont
jából, — de talán nem annyira igaz a mü
kritikus szempontjából. Mert utóvégre is a mü
kritikus érzi legjobban, melyik művészetből merí
tette világfelfogásának legnagyobb, legjelentősebb
részét, — s így nem tagadhatja meg, hogy az
egyik művészetet akaratlanul is a másik fölé ne
helyezze. Maga az a tény, hogy a kritikusok
legnagyobb része egész életét, működését egyet
len kiválasztott művészetnek szenteli s a szerint
lesz zene-, mű- vagy irodalmi kritikus, szintén
összefüggésben van a kritikus szellem differentiálódásának problémájával, és egyenesen követ
kezik abból, a mit e kérdésről mondottunk. Sőt
ugyanazon egy művészeten (és természetesen
műfajon) belül is egyik kritikus az ibseni drá
mát becsüli legtöbbre, a másik a balzaci pró
zát, a harmadik Verlaine lyráját és így van ez
a zenében és a képzőművészetekben is. Csak
nagyon kevés lángelmének adatott meg az a
kiváltságos szerencse és rendkívüli képesség,
hogy az összes művészeteket, sőt a rajtuk kívül
álló valamennyi kritikus szellemi alkotásokat is
egységes szempontból értékelni és világfelfogá
sukba beilleszteni bírják. A Goethék, Tainek,
Ruskinek, Spencerek és Péterfy Jenők nem szü
letnek minden bokorban. S ha a mükritikát a
legmagasabbrendü művészetnek mondjuk, oly
értelemben teszszük ezt, mint a hogy a philosophiát a tudományok királynéjának nevezik;
csak azt akarjuk vele mondani, hogy a többi
művészet a prius, a melyre a kritika követke
zik, — oly egybefoglaló működés, a melynek
szellemi része lényegében azonos a művészi mű
ködéssel, de különbözik tőle anyagára nézve : a
művészet anyaga az élet, a kritika anyaga a
sublimált élet: a művészet. Végül pedig kedé
lyesebb szempontból a kritikustól sem lehet
elvitatni azt a jogot, hogy a maga dolgát ne
becsülhesse épp úgy a legtöbbre, mint akár
melyik másik művész, annyival inkább nem,
mert valamennyi művésznek ez az érzése min
den egyében alapszik, csak elvitatható jogon
nem.
Ennélfogva a mükritikusnak, noha általános
szellemi dispositiója, az intuitiv erőt és az al
kotóképességet tekintve, ugyanaz, mint bármely
más művészé, mégis sokkal többet kell tanul
nia, mint bárki másnak, a ki művésznek kíván
neveztetni. Tanulnia kell a szó szoros értelmé
ben épp úgy, a mint egész életén át tanul a
tudós, a becsületes philosophus, a komoly gon
dolkodású politikus, törvényhozó, oeconomus
stb., mert máskülönben képtelen számbavehető
ítéletet mondani egy új tényről vagy értékről,
a mely szakmája területén felmerül. Az igazi mü
kritikus tehát aesthetikus, a ki egy állandó, egysé
ges világfelfogás szempontjából mond ítéletet és e
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szempontból egyre megy, hogy például a dráma
elméletét általában írja meg, vagy pedig egyet
len művészről, egyetlen drámáról mond-e kri
tikát. Éppen mert mindenkor és mindenre sza
batos ítélettel kell készen állania, éppen, mert
reactióképessége a legnagyobb terjedelmű és
gyorsaságú: magába kell, hogy szívja nem csu
pán a reális emberi élet minden apróbb-nagyobb
eseményét, nem csupán a philosophusok és mora
listák legfőbb eredményeit, hanem át kell, hogy
a lelke itatódjék azokkal a tükörképekkel is,
a melyek irodalmi, képzőművészeti és zenei alko
tások neve alatt a való életet tökéletesebb, tisztúltabb és elvontabb alakban vetítik elénk. A
kritikus lelkében minden benyomás gyors és
erős visszhangra talál és az intuitió az egye
düli biztosíték arra, hogy ez a visszhang ne
legyen hamis. És mert a lelke felölel mindent,
a mi emberileg és művészileg igaznak, jónak,
szépnek, vagy hazugnak, rossznak és rútnak
mondható: a benyomások visszhangjai egy má
sodik, új, eszményi világképnek, életfelfogásnak
részletei gyanánt jelentkeznek, annak a világ
nézetnek részletei gyanánt, a melynek nevében
a műalkotásban az állandót, az örökkévalót ke
resi és meglátja, — s a melynek a nevében, mi
kora kritikus— mint philosophus, tudós, mora
lista és művész egy személyben, — mások fölött
bíráskodik, voltaképpen miként a költő: „önmaga
fölött tart ítélőszéket.“ 1
Ha e véleménymondás úgy jelentkezik is, mint
a kritikus világfelfogásának egy részlete, a mely
ből soha ki nem léphet, mégis a kritikus nem
csak kritikus, nemcsak művész, hanem — ember
is. És ritka embernek, ritka kritikusnak van meg
az a mindeneken felülemelkedni biró lelkiereje,
hogy kritikusi világfelfogását akkor is össze
tudja egyeztetni emberi világfelfogásával és ezt
az utóbbit le tudja győzni, a mikor emberi világ
felfogása szempontjából jobb lett volna az össze
egyeztetést meg sem kísérelnie. Ezért kevés az
olyan kritikus, a ki mindenre, mindenkor és
minden körülmények között meg meri mondani
értékmegállapító véleményét. Csak kevés, csak
a lángelméjű kritikus teljesíti minden körül
mények között legjobb meggyőződése szerint a
kötelességét: a művészi alkotásokkal szemben
megállapítani az utókor Ítéletét. Az utókorét,
a melynek viharos harczai már csak az alkotó
művész sírja fölött száguldanak el; az utókorét,
a melyben a művész neve vagy fogalom lesz,
a melyet ismer és áldva emleget minden ember,
vagy ismeretlen puszta név, a melyet rég elfe
lejtettek az emberek és jelentőségét rég elfújta
az idők szele. A kritikusnak most kell kimon
dania a művészi alkotásról azt az Ítéletet, a
melyet évtizedek és emberöltők múltával új kor,
új idők, új emberek, új művészek és új kriti
kusok fognak ugyanarról a műről maguknak
megalkotni. Mert a művészi alkotásoknak is két
nagy faja v an : az egyik a jelen pillanatokra
szól, a másik örök időkre; az egyikben a ma
fiai gyönyörködnek, a másikban jövő időknek
minden nemzedéke. S a ma pillanataira szóló
alkotásoknak még az az előnyük is megvan a
1 L. ezek után az előbbi jegyzetet.

remekművek fölött, hogy ezeket ma remek
műveknek jóformán senkisem ismeri fel, csak
a lángelméjű kritikus; mert a remekművek új,
jobb, késői emberek számára születtek, nem egy
város, nem egy ország, nem egy kor számára,
— hanem az egész világnak, az egész jövő
emberiségnek. A kritikus pedig lángelméjével a
világot, az emberiséget, a jövendőt képviseli, az
utókort, a melyet nem veszteget meg az élő
művész személyes megjelenése, nem hallgattat
el a barátok és ellenségek viaskodása, erős,
józan, független és feltétlenül hiteles értékű
ítélőképességét nem bágyasztja el a műalkotás
dicsőségére jelenkorban gyújtott görögtüzek
mohó, forró, sáppadt, de lángra lobbantani nem
tudó világossága.
A kritikus lelkét teljesen betölti hivatottságának tudata: érzi magában a géniét, a ki belelát
az emberek lelke, szíve és agyamélyére, a ki
keresztülnéz az üvegsziveken, a melyek dobogni,
vérzeni, lángolni szeretnének, — az emberek és
társadalmak százainak feje fölött a jövendőbe
tekint, — de ítélete nem a jósnak csalóka sej
telméből, hanem a tudósnak rendíthetetlen és
igazolásra nem szoruló ihletett intiutiójából szü
letik meg; — nem törődik a körülötte hullámzó
sokasággal, hanem óriás testével kimagaslik
belőle, és vakon, némán, hallgatagon meglátja,
megérzi egy másik lángésznek a jelenlétét, a
kitől pedig évszázadoknak távolsága választja
el talán.
Nagy feladat, nagy hivatottság. A lángelmék
nem hemzsegnek a történelemben, mint az em
berek a vásártéreken A remekművek nem csil
lannak fel rejtekhelyükből vakító fénynyel, mint
a gyémánt, ha ráesik a déli napsugár. Boldog
ország, boldog művészet, boldog emberiség
volna az, a hol a kritikus nem találna egyebet
műremeknél. Ott minden ember kritikus és min
den ember művész: minden ember lángelme
volna. Gyermekes álom 1 . . . De a műreme
kek, ha hosszú, áldatlan időkön át szunnyadnak
is a homályban, bűvös erejükkel átsugároznak
a sötétségen és megtermik a maguk felfedezőjét,
a ki kiküzdi számukra a dicsőséges elismerte
tést. Mert kritikus lángelme sohasem születnék,
ha más lángelmék műremeket nem alkottak
volna; és ha egy országban harmincz év alatt
nem születik egy lángelméjű kritikus, ez azt
jelenti, hogy ott harmincz éven belül nem akadt
művész, a ki műremeket alkotott volna . . .
Dr. Zilahi László.

A haldokló népdal.
Mint őszi napon a dérütötte virágok hervadását, mint a megszínesedett, elfonnyadt levelek
hullását, oly szomorúan, oly lehangoltan nézem
a magyar népiélek legpoétikusabb megnyilatko
zásának, a népdalnak hanyatlását, pusztulását.
Mint az alattomos kórtól megtámadott szervezet,
úgy halódik a magyar nótafa is, nem hirtelen,
nem rohamosan szárad, csak itt-ott, avatatlan
nak alig feltűnően. Pedig ezer évnek emléke,
hagyománya köt hozzá; ezer évnek öröme, búja
van benne. Ott volt velünk az őshaza széles
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rónaságain s itt van velünk a Kárpátok övezte,
árvalányhajas alföld mezőségein. Haelveszne kró
nikaíróink minden betűje, ha ezeréves történel
münk minden emléke semmivé lenne, s nem
zeti múltúnkból nem maradna másunk : csak a
népdal, akkor is megtudnók construálni a ma
gyar nép jellemének tiszta képét, mely épp oly
hűséggel illenék a Volga vizéből lovát itató
magyar vitézre, mint a XIX. század szántó-vető,
nyáját terelgető magyarjára. A legrégibb emléke
e nótaköltészetnek éppen olyan erkölcsi tiszta
ságról tanúskodik, mint a legújabb. A lefolyt
évszázadok sok mindenben megváltoztatták a
magyar népnek gondolkozás módját, lelki vilá
gát, de erkölcsének nemességét, a családi élet
nek tisztaságát soha semmi hatás meg nem
ronthatta. ..
*
Két igen régi Írott emlékünk van a magyar
nótáról. Az egyik Ekkehard krónikájában talál
ható, a hol a sanct-galleni táborozást beszéli
el. Az idevonatkozó rész így szó l: „Mikor pedig
a bortól nekimelegedtek, mindannyian rémesen
elkezdtek kiáltozni isteneikhez!“ Nem más ez
a rémes kiáltozás, mint valami hadidal, melyet
— tüzelve a bortól s hadi dicsőségtől — éne
kelni kezdett a sok jó magyar vitéz.
A másik írott emlék Szent Gellért legendá
jában maradt reánk. „Egyszer történt, hogy
valakinek a védelmezése miatt a királyhoz sie
tett (tudniillik Gellért) s azon vidék erdős részé
ben, mely sertések legelőjének volt alkalmas,
feküdt egy falu, a melyben délben megszállt.
Éjféltájban malom zörgést hallott, pedig más
szor ott malmot nem látott s csudálja, hogy ez
miként lehet. S mindjárt dalolni kezdett az
asszony, ki a malmot húzta. A püspök pedig
csudálkozva mondja Valthernek: „Valther! Hal
lod-e a magyarok dalát, hogyan hangzik?“ S
mindketten nevettek az éneken. S minthogy a
malmot csak egy asszony húzta kezével s az
ének igen hosszan nyúlt, a püspök pedig e
közben már ágyában feküdt, ismét elmoso
lyodva mondá : „Valther, mondd meg nekem,
ki énekli ezt a dalt, ki az, a ki énekével
félbe hagyatja velem az olvasást!?“ S az
mondá: „Ez egy dal; az asszony pedig, a ki
dalolja, ennek a gazdának szolgálója, a kinél
szállva vagyunk és ura gabonáját őrli most,
mivel másféle malmot e tájon nem találhatni“.
S a püspök mondá: „Vájjon mesterséggel vagy
kézi munkával forog-e a malom?“ S Valther
m ondá: „Mesterséggel is, kézi munkával is,
nem húzza semmiféle barom, hanem az asszony
saját kezével forgatja!“ „Oh csudálatos dolog
— mond a püspök — hogyan él az emberi
nem ; mert ha mesterség nem lenne, a munkát
ki bírná kiállani ? Boldog ez az asszony, ki
más hatalma alá vetve, tartozó szolgálatját ily
édesdeden, morgás nélkül, vígan teljesíti!“
Hosszabban idézem e jelenetet, hiszen annyi
jellemző vonása van benne összetömörítve a
jellemnek s a magyar dalnak. Különösképpen
hat az idegenre, mosolyra készteti az olasz szár
mazású Gellértet s végül szívébe lopózva, meg
hatva adja ajkára az elismerést: „Boldog ez az
asszony!“

Ezer évnek homályából csendül íme fülünkbe
a magyar dal s ezer évnek előtte egy nótás
szolgáló asszony tesz tanúságot előttünk, hogy
— bár egyszerű, dallamában szegényes, az ide
gennek első hallásra komikus — de mégis meg
van, mégis él a magyar nóta. De ha Írott ada
tunk nem volna is, ha másra, mint találgatásra
nem hivatkozhatnánk is, még akkor is biztosra
vehetnők, hogy az őshaza tágas mezein éppen
úgy felhangzott a búsongó magyar nóta, mint
alföldünknek pásztortűzzel tarkított, csillagtáboros égboltozattól befedett térségein.
A harczi kalandra távozott vitézek szívében
éppen úgy feltámadott a vágy az elhagyott sátor,
az otthon maradt kedves után, mint csaknem
egy évezred múltán a lombard síkságon tábo
rozó magyar katonáéban s míg a tábori elő
őrsön kellett állania, akaratlanul is megnyílott
az ajka, hogy szíve túláradó érzelmeinek ki
fejezést adjon. A kalandozások nagy stylű betyár
ját éppen úgy dalba foglalta az itthon maradtak
képzelő ereje, mint Angyal Bandit, Rózsa Sán
dort a késő utód. A dicsőséges haditettek, az
apák hősi emléke, hogyne lelkesítették volna
a büszke, vitéz fiakat arra, hogy tábori tüzeiknél hegedősök kobza mellett énekeljék Csaba
királyfi harczait, Árpád küzdelmeit, fel ne idéz
zék Lehel kürtjének bűvös zenéjét, halottakat
ébresztő búgását? Az augsburgi vereség, a mohi
csata, a mohácsi vész, a kölesdi, vadkerti, trencséni ütközet, ezeréves történelmünk eme határ
kövei mind meg vannak örökítve mesében, mon
dában, dalban és ha hiányzik is, ha ismeretlen
is előttünk dallamuk, kellett hogy ilyenekkel
bírjanak, lett légyen az aztán egyházias menetű
vagy a hegedősök csácsogó danája.
Egy nagyon érdekes kérdés tódul itt előtérbe.
Ha — a mint fel kell tételeznünk a magyar
mondavilág alapján, oly gazdag nótaköltészetünk
volt, ha — a mint sok történeti adat s szám
talan fennmaradt helynév bizonyítja, egész külön,
a dalköltészettel foglalkozó rendünk, az igriczek valának, hogyan van, hogy fennmaradt
dallamunk alig van? A kérdésre választ adni
nem nehéz, bár ez a politikai történelemhez
vezet. Kétségen felül áll, hogy eleinknek gazdag
epikai és lyrai költészete volt. Azonban, midőn
Európában való megmaradhatásunk kedvéért a
keresztény hitet kellett felvennünk, az új hit
papjai hadat üzentek mindennek, a mi a régi
pogány, hősi korra emlékeztetett. Első sorban a
költészetnek eme csalogató, megvesztegető em
lékeit üldözte, mert attól félt, hogy a bennük
rejlő bűvös erő visszacsalja az új-hitűt az ősök
nek elhagyott oltáraihoz. Volt is abban valami
megkapó, magával ragadó, mikor patakoknak
rejtett forrásainál, erdőknek homályos mélyében
felhangzott a táltosok ajkáról a szívből szóló,
szívhez szálló ősi dallam, melyet talán az isme
retlen őshazából hoztak magukkal s fellobogott
az áldozati tűz. S míg a nyerítő paripa_szügyében kardját forgatta meg az ősz főpap, deli
szüzek lebke-tánczot lejtettek Hadúr oltára körül!
Oh bizony félni kellett, hogy a vezeklést, le
mondást hirdető keresztyén hittől visszaszökdösnek az elhagyott ősi oltárhoz. A poétikus
ősvallással együtt, úgy látszik, eltűnt, legalább
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egy időre, a magyar nép dalköltő ereje is. Mint a
mely fának elvágják gyökereit, elszárad úgy a
magyar nép is, elszakíttatván az ősi gyökértől,
nem talál egy ideig tárgyat, mely dalra lelke
sítse Királya udvarában idegenek élnek, idegen
Istent erőszakolnak reája, lelkesedni nem tud,
nincs miért. A szerelmi dalokat üldözik, a hege
dősöket hallgatásra intik. Helyettük zsolozsma
hangzik a boltíves templomokban s Hadúr he
lyett a keresztre feszített Krisztus előtt borul
le a magyar. Szívének, lelkének mindkettő
idegen.
És mégis ez a kor adja az első, igazi fejlő
dését a magyar népdalnak, a magyar zenének.
Az egyházi énekek hatása alatt az ősi nyolcz
szótagos dallamok, — melyek még ma is élő
gyermekdalok — kiszélesednek, új dalcsirák
kal gazdagodnak. A római katholikus egyház
örökszép énekeinek hatása alól egy nép sem
tudta kivonni magát. Igaz, sok időbe került,
míg a regős énekektől, gyermekdaloktól áthatott
néplélek felszívja magába az egyházi énekek
dallamcsiráit, sok idő kellett, míg a régi pogány
szellem összesímult a túlvilágot néző, minden
földit levetkező egyházi felfogással, de aztán,
mikor kikerült a templomok boltívei alól a zsol
tár, mikor ott az Isten szabad ege alatt, a nap
sütötte rónákon zendiilt fel az ének, csodaszép
dallamokat alkotott. Ennek a megnemesedett
zenének alkotásai az István királyról szóló ének,
a Boldogasszony anyánk és még annyi más
egyházi ének.
De a hegedősök éneke mind halkabb és hal
kabb lesz, a virágos mezőkön, csalitos domb
oldalakon támadó szerelmi dalokat mind jobban
és jobban megvetik s az ősi népdalkutató előtt
évszázadok terülnek el meddőn, terméketlenül.
Oh, nem mintha nem termettek volna, hanem
mert összegyűjteni, feljegyezni senki sem tartá
érdemesnek. így érthető csak, hogy az Árpádok
kora, mely leginkább lett volna hivatva a nem
zeti érzéstől átitatott dalköltészet kifejlesztésére,
részint az egyház rideg felfogása miatt, részint
a népiesnek lenézése miatt nyom nélkül maradt
s ránk nézve e tekintetben elveszett.
Jött aztán avegyesházbeli királyok változó, ziva
taros kora. Egyszer a magasan szárnyaló büszke
nemzeti érzés, máskor a végpusztulásra jutott két
ségbeesés a sorsunk. Amabban a diadalmámor,
ebben az elkeseredés szülte daloknak kellett kelet
kezni. De hol vannak? Sehol. A mint nem gyűj
tik a mezei vadvirágot bokrétába, úgy nem
gyűjtötték a néplélek termelte dallamokat sem.
Ki is törődött volna a hűbériség fényes korában
azzal, hogy a jobbágykunyhóban is éreznek,
hogy ott is lobog a hazaszeretet lángja, ég a
szerelem tüze ? S ha lobog, ha ég, mit gon
doltak vele, hogy erről hogyan énekel a pór?
Mátyás fényes uralma, melyről fel van jegyezve,
hogy az idegen írók, tudósok mellett a magyar
poéták is figyelemben részesültek, hogy ven
dégségeinél magyar hegedősök mulattatták ven
dégeit, alig hagyott emléket e téren. Pár hősi
költemény s egy négysoros kis versecske minden
emlékünk. Ez utóbbinak egész bizonyos, hogy
dallama is volt, mert hisz feljegyezték róla,
hogy az utczán, a pesti gyerekek énekelték:

..Mostan Mátyást választotta
Mindez ország királyságra,
Mert őt Isten adta nekünk,
Menyországból oltalmunkra!“

No, de hogy is várhatnék Mátyástól, hogy ő, a
humanista király, a classikus remekírók bámulója, fel is jegyeztesse a népi énekeket? Sok
udvari íródeákja van, de azoknak elég gondot
ad Horatius, Vergilius, Cicero másolása, nem
érnek rá a mezőn szántogató parasztok énekeit
feljegyezni. Legfeljebb, ha újonnan metszett tol
lúkat próbálva, itt-ott elvétve, a margóra odafirkantanak egy-egy sort.
*

Mátyással együtt eltűnik a nagyság, dicsőség
is. Hatalmas alakja mintegy magával rántja a
nemzetet is sírjába. Az 1526-diki év politikailag
eltemette, a szabad, független Magyarországot
hosszú időre, nehéz évszázadokra s ez idő
alatt széles e hazában úr volt a török, úr volt
a német, csak a magyar volt üldözött vad.
És ebben a sok tekintetben oly szomorú kor
ban a magyar népdal egyszerre virágzásnak
indul. Fejlődésére a muzsikus czigányok meg
telepedése, a protestáns vallás elterjedése s a
népies elem nagyobb mérvű előtérbe nyomu
lása volt leginkább hatással.
A muzsikus czigányok, mint alkotók, nóta
költők is fontos szerepet játszottak ugyan, de
főérdemük mégis a dallamok elterjesztésében,
hogy úgy mondjam közszájra adásában van.
A protestáns vallás élénk hitbeli életet, forrongó
szellemi mozgalmat szül. A versengés, mely ki
fejlődik a katholicizmus és reformatio között,
minden téren haladást teremt s ennek ered
ménye, hogy a népdal is bővül rythmus és dal
lam tekintetében. S a mi nagy előnye, de nem
csak előnye, hanem érdeme is, felveszi, magába
szívja a népiest is. A virágénekek, melyek eddig
a hamupipőke szerepét játszották s tűrték a
papságnak, a tudálékos litterátus embereknek
gúnyját, üldözését, kezdik kibontani káprázatos
színpompájukat. Bár kárhoztatok akadnak a pré
dikátorok között is, dallamcsírákért hozzá forpulnak az énekesek s igazán szépet akkor alkot
nak, ha átérzik a népdal szellemét. Az írók tőle
kölcsönöznek kifejezéseket s maga Erdősi Szil
veszter János e lenézett virágénekekből tanulja
a zengzetes magyar nyelvet, melylyel lefordítja
a bibliát, melylyel megírja az első magyar distychont:
„Az ki zsidóul és görögül és végre diákul
Szól vala régen, szól néked az itt magyarul.“

Nem mellőzhető azonban két poétának hatása
sem ezen kor népdalának ismertetésénél. Az egyik
egy letűnt korszak utolsó énekese, egy halálra
vált rendnek utolsó képviselője; a másik az
eljövendő korok hírnöke, a majdani nagy, hatal
mas, szívet hódító magyar lyrának megkezdője,
mondhatni megteremtője. Amaz Tinódi Lantos
Sebestyén, az inkább historikus regős, emez
kékkői és balassi Balassi Bálint.
A török elleni gigászi küzdelmek, önfeláldozó
harczok hűséges, igaz szívű krónikása Tinódi.
Versíró és dalköltő egy személyben. Főúri kas
télyokban, köznemesi kúriákon egyaránt ott
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hon van, szívesen látott vendége mindeniknek.
Lakomák után megszólal keze alatt a húr,
ajkán dal fakad s éneke visszhangra kel hall
gatói szivében. A szöveg többnyire darabos, a
dallam egyhangú, s mégis szerzeményei annyi
szép magyar nótának válnak szülőivé. Hogy
csak egyet említsek: a „Ti magyarok már Istent
imádjátok“ kezdetűből származik a „Már minálunk verbuválnak kötéllel“, a „Ritka búza, ritka
árpa“ s a mindeniknél szebb „Styriában, Ajk
faluban mi történt“. Évtizedek múlnak el, míg
egy ilyen nóta terem s ha Tinódi nem írt volna
semmi mást, akkor is megérdemelné, hogy neve
fennmaradjon.
Mintha csak a szín változnék! A lant pengető
vándorénekes eltűnik. A harczi dalok helyett
szerelmi madrigálok hangzanak. A döczögő, da
rabos alexandrinusok pattogó verssorokká, csengő
rímekké változnak. Megjelenik egy daliás, sugár
növésű levente; asszonyok, leányok eszményképe,
férfi és női szívek hódítója. Dalban, szerelemben,
harczi vitézségben, tánczbeli ügyességben pá
ratlan. Oly tüzesen szeretni, oly édesen dalolni
nem tud senki. Kardnak, lantnak egyaránt mes
tere. Nyomában, mint napsugár után a virág,
dal terem. A végvárak vitézi próbáiról küldi
üzenetét kedvesének:
„Egy szép tánczot jó kedvemből
Szép szerelmem küldök.
Kit gyakorta én magamban
Te nálad éneklök!
Tánezolok, veled örülök
Ugyan tetszik, hogv repülök
Nagy boldogul élek!“

Dallam nélkül is muzsika ! S ha hiányzott még
valami a magyar dalból, a dallamos szöveg,
íme itt van, megteremtette Balassi Bájint, minden
idők egyik legnagyobb lyrikusa. Ő már nem
veti meg, sőt keresi a népiest, mint később
Petőfi, ő is onnan meríti erejét. A mellőzött, a
meg sem hallgatott virágdalok vele egyidőben
jutnak elismeréshez. S a XVI. században kez
dődik a tulajdonképpeni magyar népdal, magyar
nóta. Mily gazdag változata a dallamoknak,
mily sorozata az őszinte, mély érzésnek.
Mi sem jellemzi jobban Balassi hatását, mint
az, hogy századokon merített belőle a magyar
népies költészet, hogy csaknem másfélszáz év
után az ő „Darvak nótája“ csendül fel csekély
változtatással a bujdosó kuruczok ajkán, a Beszkidek hervadó, lombhullató erdeiben:
„Zöld erdő harmatát,
Piros csizmáin nyomát
Hóval lepi be a tél.“

Megalakul tehát a magyar nóta. Annyiféle hatás
befolyása alatt megteremtődik a magyar skála,
keletkeznek a szebbnél szebb hadi énekek, sze
relmi dalok. A XVII. század sok nemzeti küz
delme, mintha csak a népi énekek, balladák
kedvéért lett volna. Oh mily bő alkalom a haza
fias fellángolásra, a nemzeti önérzet feltámadá
sára, a vigadozó nóták zengésére s a vesztett
remények után a kétségbeesett kesergésre.
Mint a politikai életben, úgy a népies költé
szetben is fordulatot jelent a XVII. század. A
török hatalom kiszorítása nem szabadulást, csak

új elnyomót jelentett a magyarnak. Lehanyatlott
a lófarkas, félholdas zászló, a boldogasszony
tornyára felkerült a kereszt, de ebben nem volt
öröme, gyönyörűsége. A költő Zrínyi jóslata be
vált: „Idegen segítséggel megszabadulunk a
töröktől, de nem a szolgaságtól!“ Erdély, a
magyarság mentsvára felé fordul a figyelem s
mikor ez is behódol a Habsburgoknak, nincs
más hátra, mint egy utolsó, hatalmas élet-halálharcz, melyben a nemzet teljes erejével, lelke
hevével, tüzével résztvegyen. A kuruczkor ez,
a legnemzetibb, a legmagyarabb korszak! A
hatalmasan fellendült nemzeti eszme a népdalt
is új nyomokra tereli. Eddig csak kölcsönzött
a környező népektől, az egyházaktól, egyesek
től. Most a hegedősök, poéták, zsoltárírók el
tűnnek s helyükbe maga a nép, az eddig mel
lőzött, észre sem vett nép lép.
Egy félszázadra terjed körülbelül e bűvösbájos kora népdalunknak és ez idő alatt oly
tökélyre jut, a fejlődés olyan magas fokára ér,
hogy midőn lezáródik politikai történelmünknek
eme daliás kora, lezáródik vele a virág- és vi
tézi-énekek fejlődési periódusa is. Magasabbra
nem szállhatott.
Thököly és II. Rákóczi Ferencz! Ez a két
név mindent jelent. Elfojtott vágyakat, óhajtott
reményeket! Minden osztály tűr, szenved, de
mindnek van valami, a mi vigasztalja, csak a
szegény pór, a jogtalan jobbágy nyög remény
telen igában ! Panaszkodnék, de nincs kinek,
keresne sebére gyógyírt, de hol, nincs a ki
megértse, nincs a ki meghallgassa! ? Istenéhez
fordulna, de ezt sem teheti szíve szerint. Csak
a ki e lelki állapotba bele tudja élni magát, az
értheti meg a XVII. sz.-végi vitézi és virág
énekeknek majdnem mindig keserű alaphangu
latát. A „Te vagy a legény Tyukodi pajtás“,
az „Amott kerekedik“ és még annyi szép em
léke e nótaköltészetnek, mindeme hangulat
szülöttei. Nem mondom, hogy nincsenek e kor
nak vidám tánczdarabjai, hogyne lennének!
Csakhogy az alaptónus a kesergő. A mint hogy
a magyar nóta mindig is olyan volt. A magyar
természet — keleti faj vagyunk — alapjában
csendes, komoly. Nézze meg bárki az igazi
typikus magyar ember mulatozását; nem rikoltoz, nem kiabál; néha-néha beledalol a muzsi
kába, iszik egyet s utána — nagyot hallgat,
elméláz!
A kuruczkor változó eseményei tükröződnek
e dalokból. Egekig lobogó lelkesedés az elején,
vad, fájdalmas kétségbeesés a végén. És ennek
a kétségbeesésnek, ennek a sötét, reménytelen
állapotnak köszönhetjük legszebb dalainkat.
Ekkor keletkeznek a bujdosó dalok s ekkor
hangzik fel először a Rákóczi nóta. Sem előtte,
sem utána nem ragyogott bűbájosabb szépségben
a magyar skála! A mi szenvedés, a mi bánat,
a mi reménytelenség csak beleférhet egy hősi
küzdelem leverése után letiport nép szívébe, az
mind ott zokog, ott sír, ott panaszkodik ebben
a nótában. Egy költő sem volt képes a lelke
sülés annyi erejével kifejezni a nemzet büszke
kétségbeesését, harczias siralmát, mint ez a
dallam, melyet mint egy őskori epost, az egész
nemzet teremtett. A nép kunyhójában, a nagy
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úr kastélyában egyaránt zengett e nóta s benne
megérezte pór-nemes egyaránt azt, a mit szíve
óhajtott. Vigaszt, talán reményt is, de a gyűlö
letet leginkább fajának ádáz ellensége, a német
ellen.
És ezzel lezáródik a magyar nóta fejlődését
nek második kora. Terem ugyan még a XVII.
század első felében ez érzelmek hatása alatt
kesergő dal elég, mégis a vitézi ének, a virág
dal elnémul s lassú folyamatban helyet ad an
nak a népi terméknek, melyet mi nevezünk
nótának, népdalnak.
*
A kuruczkor után, mint minden nagy erő
feszítés után, bekövetkezett az ellenhatás. A
nagy nemzeti lelkesedést még nagyobb tespedés váltja fel. Nem akar a magyar mást, csak
pihenni, csak nyugodni; nincs magasravívó
szenvedelme, nincs benne vágy alkotni nagyot,
hatalmasat. Csak élni, csak megmaradni akar.
Nincs ereje, hogy az idegen hatásokat vissza
utasítsa s a miért egy évszázadon át viselte a
fegyvert, a miért vérét ontotta, az úgy látszik,
most közömbösen hagyja. Bizonyára nem a kö
zönynek jele ez, hanem az erőtlenségé. Annak
a keserű tudatnak gyümölcse, hogy úgyis min
den mindegy. Óh, bizony, ha fenyegette valaha
nemzetünket a végpusztulás, soha közelebb nem
járt hozzá, mint 111. Károly és Mária Terézia
uralmának idején.
Költői hallgatnak, előkelői külföldön élnek,
a császári udvar fényében sütkéreznek, mely
fény ráveté csábító sugarát a köznemességre is.
A nemesi testőrségbe juthatásért nagy a ver
sengés minden megye területén. A népdal el
némul, visszahúzódik ismét a paraszti lakásokba.
Hatalmas ragyogása futó csillag, meteorhullás
volt csupán. A külföldi hatás alatt született
magyar zene palotásaival, verbunkosaival vég
képp kiszorítja a főúri kastélyokból, tornáczos
nemesi kúriákból. Nagy méltán mondja Apor
Péter az elmúlt szép időket, a daliás magyar
világot sirató munkájában: „Most talán azokat
az szép magyar nótákat senki Erdélyben el nem
tudná fújni!“ Nem bizony, sem Erdélyben, sem
nagy Magyarországon. A „náj módi“ most az
ideál. Sarkantyús csizma, zsinóros mente, kó
csagtollas süveg lomtárba valók; régi nemzeti
dalok ócskaságok! Szebb a minét, a gavotte,
az ecossaise. Sohasem volt erénye a magyar
nak az ősi hagyományokhoz, szokásokhoz való
ragaszkodás, de könnyebb szívvel sohasem állt
a lejtőn, mint ez időben.
Talán emlékünk sem maradt volna a korszak
dalaiból, ha nem akad egy — kortársaitól különcznek tartott — lelkes híve, bámulója a nép
dalnak, ki lelkesedésében gyűjti, feljegyzi azo
kat s ezáltal megmenti a pusztulástól. Ez a férfi
Pálóczi Horváth Ádám, kinek kéziratban lévő
gyűjteménye az Akadémia könyvtárában van s
mintegy ötödfélszáz dallamot foglal magában.
Azonban nemcsak korabeli nóták ezek, hanem
a XVI—XVII. sz.-ból is igen sokat találunk
közöttük. Két főtypusra oszlanak: az egyik búsongó, zsoltáros menetű, a másik a régi táncznóta, gyors, eleven rythmussal.

A XVIII. század népdalát más forrásból nem
is lehet tanulmányozni. Az akkori közönség
idegen isteneknek hódolt minden téren. Mint
ritkaságot emlegetik az olyat, ki magyar dalt
énekelt. Kis János, a poéta superintendens,
naplójában feljegyzi, hogy Németországban tanuló
társaival gyakran összejöttek magyar vacsorára,
de azon csak német dalokat énekeltek. Hja, a
magyar érzés nagyon gyenge lábon állott nálunk.
Még az írók is irtóznak a népiestől, mert azt
faragatlannak, esetlennek, durvának tartják. Már
pedig a poétái recept e korban a „csin, a
finomság“ vala.
Mi is lelkesítette volna dalra a magyart?
Nemzeti nagyság, hősi dicsőség? Hol volt az
ebben a században ! Keserű emlékeken élődött
a magyar, Rákóczi, Bercsényi alakja járt vissza
kísérteni! Az örökösödési, a hétéves háború
nem Ielkesíté a nagy tömegeket, a mit eléggé
jellemez az akkor támadt n ó ta:
„Készül minden vármegye
Az országnak eleje
Mert kénytelen vele

Nem is más a XVIII. század második fele s
a XIX.-nek az eleje, mint haldoklása a régi
magyar nótának. Idegen hatások alatt kialakul,
mint már említém, a palotás, a verbunkos, melyek
háttérbe szorítják a népdalt. E kor a híres mu
zsikusok kora: Lavotta, Csermák, Bihari, Ruzsicska, Rózsavölgyi aratják a babért. Czifra,
sujtásos zenéjük magyaros, de nem igazi magyar.
Virtuózjátékuk bámulatot kelt s Biharinak a
bécsi congressuson szinte egész Európa tapsol.
Ok képezik az átmenetet a régiből az újhoz:
ők a megindítói egy új kornak, melyben külön
utakon halad a magyar zene s a népdal! Amaz
rövid tétovázás, kapkodás után diadalmasan
culminál Erkel Ferencz operáiban, emez új
nyomokra tér, hogy a réginek romjaiból, mint
phönixmadár szebb, tökéletesebb formában új
életre keljen.
*
Petőfi Sándor naplójában említi, verseiben
írja, hogy felette dajka dala gyanánt hangzott:
„Cserebogár, sárga cserebogár“ ! Egyéb ada
tokkal is összevetve, e méltán híressé, szinte
örökéletüvé vált dalnak keletkezését 1820—24-re
tehetjük. Azt tartja a közhit, hogy szezője La
votta. Bizonytalan; legyen azonban bárki a
szerző, e dal szépsége elvitathatatlan s innen-onnan
már egy század tesz tanúságot soha el nem
múló értékéről. Méltán tartják az új népdal elő
hírnökének s egyúttal egyik legtypikusabb kép
viselőjének.
Ha a XVIII. század a maga szürkeségével,
egyformaságával megölte a kuruczkorban hatal
mas virágzásnak indult vitézi dalt és virágéne
ket, annál bővebb, annál gazdagabb, dúsabb
forrást nyit meg a XIX. század az újra éledt
népi költészetnek. Az eseményeknek — mondhatni
— torlódása, az eszméknek, politikai változások
nak egész nemzetünkre kiható volta új tápot,
új ingert adott a nép alkotó, képzelő erejének!
A nagy franczia forradalom hatása alatt Magyarország is megmozdul s Széchenyinek vezetése
alatt rálép a^magyar nemzet is a reformok út
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jára. Egy negyedszázad munkásságának. ,eredménye gyanánt megszületik a magyar nép a
nemesi Magyarország helyett. S a küzdelmek,
a hősi harczok, melyekben az egész nemzet
résztvesz, együvé forrasztják, egységessé teszik
az addig széttagolt Magyarországot s rá illőbbé
Szkárosi énekét:
„Királyi nemzet vagy, noha te kicsiny vagy,
Az atyaistennek bizony te kedves vagy!“

A titáni küzdelem után jött az elnyomás kora.
Mindenkinek volt gyásza, megsiratni valója! Az
egyiknek ismeretlen sírhalomban nyugodott a
kedvese, a másiké rettegve bujdosott erdők,
nádasok rejtekében, a harmadiké idegen ország
ban ette a száműzöttség könnyeitől áztatott
keserű kenyerét! Óh, bizony volt tárgya elég
a búsuló szívnek, ha keservében dallal akarta
vigasztalni magát.
A politikai változások mellett mélyreható át
alakulások állanak elő az irodalomban is. Ka
zinczy az ő túlfinomságra törekvő iskolájával
letűnt; a romantikusok kesergő költészete unottá
lett; helyettük Petőfi, Arany, Tompa a népies
elemet karolja fel s a faragatlan népköltészet
lesz forrásává irodalmi nagyjainknak. A színpad
is átalakul. Az idegen darabok gyérebbek lesz
nek, helyettük mindinkább előtérbe nyomul a
magyartárgyu, magyar környezetű s levegőjű
színmű. Mikor aztán a nemesi magyarság helyébe
a magyar nép lép, ugyanakkor kialakul Szig
ligeti-Szerdahelyi kezében a népszínmű! A
közönség lelkesedése ösztönzőleg hatott az írókra,
művészekre s nyomán termettek a népszínmű
vek s bennük a magyar népdalok.
A harmadik fontos körülménye az új népdal
keletkezésének és felvirágzásának abban van,
hogy költőink a népköltészetből merítvén, egész
sorát alkották a daloknak, melyek szinte önként
kínálkoztak a megzenésítésre. Petőfi, Arany,
Tompától kezdve végig a XIX. századon min
denkor termett dúsan a megzenésítésre alkalmas
szöveg s népdalíróink válogathattak. Ez külön
ben szintén egyik érdekes különbsége a régi és
új népdalnak. A réginek szerzőit csak a legrit
kább esetben ismerjük, az igazán népi eredetű ;
az új a színpadról kerül a nép közé vagy a
czigány vonója nyomán lesz általánosan ismertté.
Valóságos körutat tesz meg tehát a népdal. El
indult hódító útjára, mint egyszerű, igénytelen
Hamupipőke, a szegény jobbágy kunyhójából,
magával vive üdeségét, bájos frisseségét s vissza
tért ugyanabba a nádfödeles hajlékba kicsino
sítva, megszépítve, de eredetiségét, magyar
voltát is megőrizve, úgy hogy ráismert mindenki,
magáénak tartja mindenki s büszke rá min
denki.
*
Szerdahelyi, Egressy Béni nevéhez fűződik az
új népdal megalkotása. Amazén még érzik ittott a palotás, verbunkos müzene, de túlnyomó
benne az igazi népdal. Ö viszi színpadra a
„Cserebogár“-nótát 1840-ben a „Tündérlak Ma
gyarhonban“ czímű színműben s a „Szökött
katonádban hangzik fel először a „Kalapom
szememre vágom“ ! Reményi az ő két dalával,
az „Ezt a kerek erdőt“ s a „Repülj fecskéin“

kezdetűvel bűvölte el a világot. De ki tudná meg
számlálni az égnek csillagait; ki venné számba
a mezők virágait? Az ő dalai is számbavétel
nélkül ott élnek a magyar nép ajkán s nem jut
eszébe egynek sem, senkinek sem kérdezni, ha
felcsendül a dévaj nóta: „Meg ne mondja komámasszony az uramnak“, „ugyan ki is írta?“
És hány és hány szív talált vigasztalást, meg
nyugvást a „Magasan repül a daru“ búsongó
dallama mellett anélkül, hogy tudta volna, kinek
szívéből fakadt az?! Nagyobb jutalmat nem
adhat nép a dalköltőnek, mintha a leikéből sar
jadt dalokat magáévá fogadja, édes gyermekévé
teszi!
A másik úttörő Egressy Béni, a ki kevésbbé
képzett zenész, de annál gazdagabb erű dal
költő. A „Komáromi emlék“ czímű hallgató
nótájával tűnik fel. Ábrányi szerint: „Dalaiban
meg volt az eredetiség, találó hangulat, mely a
magyar közönség szívéhez szólt s ennélfogva
nem is sokat törődött mással, mint magával a
dallammal!“ Megérezte Petőfinek lángeszét —
mondja róla Fabó — és vállalkozott arra, hogy
mint Schubert Heinét, ő Petőfit zenésítse meg.
A nagy német zeneköltőt nem éri ugyan el, de
azért örökszép népdalai előkelő helyet foglal
nak el a magyar nép dallamkincsében.
E két úttörője mellett a XIX. század nép
dalának egész sora említendő meg a hivatott,
istenáldotta dalköltőnek. Csak a legnagyobbakat
említem: Simonffy Kálmán, Szentirmai Elemér,
Rácz Pali, Dankó Pista, Dóczy József, Pete
Lajos. Fráter Lóránt, Lányi Ernő stb. Messze
vezetne mindezeknek külön-külön ismertetése
A hivatásos dalköltők mellett maga a nép
szerepel azonban mint legfőbb daltermelő. Szá
zával, ezrével terem a magyar nóta, csakhogy
annak a legtöbbje ott marad a falu határában.
Nem kapja szárnyára a hírnév, nem játszszák a
zenekarok fényes kávéházakban, csak hosszú
téli estéken, tollfosztás mellett vagy csillagos
nyári estéken a tarlók felett hangzik mélán,
panaszlón, kesergőn. Óh a bánat, mely szülte,
az öröm, mely megteremtette — nem nagy igényű.
Nem kívánja, hogy sokan ismerjék, nem kívánja,
hogy sokan dalolják, megelégszik, ha ő maga
megenyhül s ha az, a kinek szánva van, meg
érti, átérzi !
Dalban nyilatkozott meg hazaszerető lelke a
szabadságharcz idején; dalban keseregte búját
az elnyomatás szomorú korában. Kit szívébe
fogad, dalába szövi! Kossuth Lajos a főhőse
e daloknak! Az ő izenetére mind elmegyünk,
fegyvert fogunk; őt kíséri a bujdosásban, mi
dőn tengerre száll; róla regél, az íródeákról, a
ki levelét a hajnali csillag mellett írja, a kit
oly nehéz várni s aztán „Kossúth Lalos sírhal
mára, rászállott egy kis madárka“. De hiába
tért pihenni a nagy ember, a magyar még most
is várja, hallja az ő izenetét. Oh, a magyar
népiélek, a kit megszeret, azt örökéletűvé
teszi.
Elmúlott azonban a hősök kora, a minden
napi élet gondja-baja beköszöntött. A régi ro
mantikus pásztorélet kiveszőben, a magyarnak
annyira rokonszenves betyárvilág pedig oda
van. A katonaság sem az már, a mi volt! Két
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évet szolgálni idehaza, nem nehéz! így a hét
köznapok szürkesége mindinkább belepi a ma
gyar nép nótás kedélyét is s ritkul a nóta, fogy
is lassan. A cultura megöli.
A gőzkocsi végigrobog a nagy alföld nap
sugárban fürdő rónáin; füstje megfekszi a tájat!
A pásztorember bámuló szemmel tekint utána,
mintha sohasem látott mesebeli sárkányt látna,
melyről gyerekkorában mesét mondottak neki
kukoriczafosztáskor vagy a fonóban! Míg el
boruló szemmel tekint a messze homályba tűnő
vonat után, úgy érzem, hogy utolsó Mohikán
ját látom a nyáját terelgető, furulyáját fújó
pásztorvilágnak. S vele együtt eltűnnek a pász
tordalok is. A szűz földet felhasogatják, bevetik,
aranykalászos tenger fog ringani felette és . . .
megjelenik az aratógép, a gőzeke . . . s a*5
„Szegény juhászlegény útra kél“. ..

Emelt fővel megy az enyészet felé, vissza se
néz, hiszen nem az ő világa ez . . .
Magas gyárkémények ontják a fekete füstöt.
A gépek zakatolnak, zörögnek szüntelen! Siető
munkások sürögnek, forognak a gépek körül.
Szólni sem érnek rá! Mikor meg kiszaba
dulnak, piszkos lebujokban töltik idejüket s a
nehéz, gondteljes élettől elkeseredett lélekkel
panaszkodnak a gazdagok, az urak ellen. Izzó
gyűlölettel szívük mélyén már örülni sem tud
nak, csak készülni a nagy leszámolásra!
íme, itt van a pásztorból modern gyármun
kássá vedlett magyar! Nem dalt csinál, hanem
politikát!
*
Bizony kihalóban van a magyar nóta s ennek
oka a megváltozott életmód! A poésist megöli
a rideg, mindennapi gond. És szomorúan látom,
hogy a magyar nóta helyébe mi sem jön. Szinte
fáj a lelkem, mikor felhangzik faluhelyen a
parasztgyerekek, lányok ajkán a sok divatos
couplet, cabaret-nóta. Tánczmulatságokon nem
kell a csárdás, divatos tourtánczokat járnak.
S a mi már egészen orczapirító: sok nyegle
úrfi és kisasszony még a csárdás muzsikájára
is — bostont lejt. Mintha csak a XVIII. század
nemzetietlen szelleme tért volna vissza.
Nem akarok a régi idők minden áron visszasiratójának képében feltűnni, de lehangoló, látni
azt a rohamos kivetkeződést nemzeti sajátsá
gainkból. Elhagytuk díszes nemzeti ruhánkat,
tánczainkat s most kezdjük elhagyni népi ze
nénket, népdalunkat is. Oh, bizony feltámad
lelkemben Berzsenyi keserű kérdése: „Mi a
magyar m ost?“ s ha nem azzal felelek is, hogy
rút sibarita váz, de az bizonyos, hogy már kezdi
végképp levetni fényes nemzeti bélyegét. A XIX.
században ennek fenntartója a kisbirtokos
parasztság volt. Most ez van veszélyeztetve!
De a sors kiszámíthatatlan utakon já r ! Romba
dönt, hogy a romok fölött újat alkosson. Ki
tudja, talán a haldokló magyar népdalból is új
phönixmadárként szebbet, tökéletesebbet teremt
a magyar nép oly sok veszély felett diadalmas
kodó teremtő ereje!
Dr. Vasadi Balogh György.

KRÓNIKA.
Uránia Színház
I.
„Az anyaföld.“
Rég volt az Uránia Színházban olyan zajos est,
olyan őszinte, meleg siker, mint februárius 21-én, mikor
Györy Lorántnak — a nagynevű költő: Győry Vilmos
fiának — Az anyaföld ez. darabja került bemutatóra.
Györy Lóránt osztálytanácsos a földmívelésügyi
minisztériumban ; innét ismeri hivatalosan a magyar föld
minden ügyét-baját; erősszívű magyar ember — ezért
tud komolyan és melegen érezni a hazai földért, szereti
annak múltját, lelkesedik jövőjéért; s mint költő-apjá
nak méltó fia : igazi költői erővel s szinte meglepő írói
készséggel mutatja be themáját, melynél vonzóbb nem
sok van az Uránia Színház műsorában, s melynél tanul
ságosabbat sem igen nyújthat ez a színház az ő hálás,
érdeklődő közönségének.
A mi érzés és gondolat ezzel a mi áldott, szeretett
anyaföldünkkel csak kapcsolatos — az mind avatott,
méltó tolmácsot talál ebben a mélyen átérzett, remekül
megformált, kedves darabban. A magyar erdő zúgását,
vadvirágos rétéinek illatát, aranykalászszal ékes rónáink
gabonatengerének hullámzását szinte hallani véljük, s a
földmívelés czélját és a géptechnika fejlődöttsége folytán
immár csodára méltó eszközeit, állattenyésztésünk mai
állapotát, az agrár-kérdésekkel kapcsolatos összes vi
szonyokat és körülményeket megismerjük e darabból, —
s ezért meg kellene e darabbal ismerkedni fővárosunk
egész közönségének, öregeknek és ifjú nemzedéknek —
hogy megilletődjön, lelkesüljön, munkára serkenjen, ta
nuljon belőle mindenki.
Az Uránia Színház mostanában jelentékenyen fejlesz
tette a maga technikai eszközeit. Innét van, hogy olyan
szép állóképeket s olyan tökéletes mozgókat talán eddig
még sohasem produkált. Van az állóképek közt egy
balatoni alkonyi k é p ; ennél szebb még nem vetítődött
az Uránia vásznára. A tokaji szüretet bemutató mozgó
kép pedig a maga nemében sensatio-számba megy;
beállítása, felvétele, vetítése — a tökéletesség erejével
hat. Mikor pedig a magyar falu alkonyi képe jelenik
meg a vásznon, — mikor látjuk a kivilágosodott, mus
kátlis ablakokat, s halljuk az estharang méla szavát
és felhangzik a hazatérő nyáj kolompja — lelkünket
valósággal megfogja a hangulat, s szinte könnyes szem
mel tapsolunk szerzőnek és rendezőnek, kik ezt a jele
netet kigondolták és megcsinálták . . .
És egyik legnagyobb erőssége az — ismétlem —
elsőrendű íróként bemutatkozó szerzőnek a jól eső,
kedves, ízléses, magyaros humor, a mely darabjának
finom és erős honi szövetét fényesen csillogó aranyszállal szövi át. A ki így tud szívhez és kedélyhez
szólni, attól további irodalmi sikert nemcsak várhatunk,
hanem követelhetünk!
—ly.

II.
Tudományos mozgóképek.
A modern technika vívmányai között nincsen talán
egy sem, mely a rövid másfél évtized alatt olyan szédü• letes fejlődést mutathatna fel, mint a mozgófénykép.
A primitiv kezdetből, a mely csupán az önkéntelenül
kínálkozó természeti képek felvételére szorítkozott, egy
az egész világot átható és behálózó hatalmas iparág,
vagy helyesebben mondva művészet fejlődött, a mely
lefényképez, szemünk elé varázsol minden elképzelhetőt,
sokszor a lehetetlent, s még azt is, a mit emberi szem-
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mei nem ' láthatunk. A legtávolabbi világrészek szín
pompás tájai természethű színekben, rég letűnt Száza
dok történelmi eseményei a csalódásig hűen, az ipar
és kereskedelem érdekes mozzanatai s az emberi élet
minden megnyilvánulása elénk tárul a mozgófényképe
zés kifejlett technikájában. Behatol a föld belsejébe le
száll a tenger mélyére, bekalandozza a levegő végtelen
birodalmát, hogy berregő gépével megrögzítse a ter
mészet féltve őrzött, emberszem elől elrejtett titkait.
A mozgófényképezés fejlett technikájának legszebb,
legnagyobb és közművelődési szempontból legértéke
sebb diadala a tudományos mozgófényképezés. 3'/2 évvel
ezelőtt a Pathé fréres párisi mozgófényképgyár volt az
első, a mely a franczia Akadémia útmutatása és ellen
őrzése mellett Commandon vegyész rendezésében tudo
mányos mozgófényképeket készített. Ma már az összes
filmgyárak versenyeznek egymással érdekesebbnél ér
dekesebb felvételek készítésében és legújabban Berlin
ben alakult sok millió márka alaptőkével egy gyár, a mely
csupán tudományos mozgófényképeket készít és hoz
forgalomba.
A tudományos mozgófényképek — a melyekből már
több száz van forgalomban — a természettudományok
nak úgyszólván minden ágát felölelik. Sok ezerszeres
nagyítással veszik fel a mikrobákat, a különféle beteg
ségeket okozó parányi szervezeteket; az állatvilág
legelrejtettebb titkos életét, mozgófényképet készítenek
a kilőtt puskagolyóról, a legcomplikáltabb természettani
és vegytani kísérletről lefényképezik a gombák, növé
nyek növekedését, a fák rügyfakadását, a virágok
nyílását.
A felvételek készítése igen nagy nehézséggel, ren
geteg gonddal és körültekintéssel jár. Az élettan körébe
vágó mozgófényképek legnagyobb része aquariumokban
készült. Sokszor évekig tartó fáradsággal szelídítenek
egyes állatokat különösen kisebb emlősöket és mada
rakat, míg felvételt lehet róluk készíteni. A növények,
gombák, virágok növekedését felvevő mozgógép egy
óraművel van összeköttetésben, a mely úgy állítható be,
hogy a szükséghez képest minden 10 perczben 1 4eset
leg ’/a órában készít egy-egy felvételt, s mivel így a
növekedésnek minden mozzanatát megrögzítetie, a
vásznon szemünk előtt nő ki a fű, fakad a rügy, feslik
a bimbó. A szabad szemmel nem látható parányi szer
vezeteket ultramikroskoppal fényképezik.
Bámulatosak azok az eredmények, melyeket 3V-2
év alatt a tudományos mozgófényképezés felmutatott, és
felbecsülhetetlen az a haszon a mit a culturának haj
tott. Commandon az első kísérletek közben mozgó
fényképezés útján fedezte fel az álomkor bacillusát;
a paedagogia pedig olyan eszközt nyert benne, mely
messze felülmúlja a szemléltető oktatás eddig rendel
kezésére álló összes eszközeit. Kezdve az alsófokú
iskoláktól a legfelsőbb oktatásig mindenütt hasznosít
ható, sőt felhasználása egyenesen nélkülözhetetlen a
modern paedagogia arzenáljában. Külföldön hamar fel
ismerték culturális fontosságát s ott ma már nemcsak
a mozgószínházak vásznain népszerűsíti a természettudományokat milliók oktatásával, hanem elfoglalta méltó
helyét az iskolákban, a modern paedagogia szolgálatában.
Nálunk az Uránia Színház ismerte fel elsőnek a
tudományos mozgófényképekben lefektetett culturális
értékeket és vette fel programmjába azoknak rendszeres
bemutatását. A közönség már az első előadásokon
megértette és hálásan fogadta a culturális intentiót; s
a színház vezetősége a közönségnek vél szolgálatot
tenni a mikor minden héten egy napot fordít a tudo

mányos mozgófényképek bemutatására. Ezeknek a rend
kívül tanulságos és érdekes előadásoknak napját vég
legesen minden hét keddjére tette, a mikor is nemcsak
este, hanem a családok és az ifjúság részére délután
5 órakor is tart előadást. Úgy a délutáni, mint az esti
előadásokra a mozgófényképek megmagyarázására
dr. Hankó Béla egyetemi tanársegédet nyerte meg az
igazgatóság.
M. B.

Scott kapitány katasztrófája.
Az egész müveit világ megrendülve értesült a déli
sarkról visszatérő Scott kapitánynak és négy társának
megrázó tragédiájáról. A legfásultabb újságolvasó is kiérezte Scott kapitány naplójának utolsó, igazán magasz
tosnak mondható soraiból, hogy ez a tragédia kiemel
kedik a tömeges szerencsétlenségek avagy önkereste el
múlások mindennapos, szomorú sorozatából. Scott napló-

Robert Falcon Scott.

ját egészében még nem ismerjük, de a közzétett töre
déket Evans hadnagy jelentésével és Scott első útjának
leírásával 1 egybevetve, hozzávetőleges képet alkothatunk
az egész katastropháról.
A déli sark felfedezése 2 a legutóbbi két évtizedben
rohamos léptekkel haladt előre; áldozatai alig voltak, a
tudományos eredmény majdnem minden expeditiónál
igen jelentékeny volt, hiszen Európa másfélszeres nagy
ságára rugó teljesen ismeretlen területről volt szó. Scott
első útja (1901-4.) korszakalkotó e kutatások történe
tében. Két évnél többet töltött az „Antartis“-on, a mint
ezt a legismeretlenebb földséget nevezzük ; minden egyes
napot felhasználtak, rendesen több csoportra váltan, sok
oldalú megfigyelésre s kutatásra (meteorologia, földmágnesség, geológia, állatvilág stb.). Kelet felé felfedezik
1 Scott: Angolok a déli sarkvidéken. Átdolgozta
Halász Gyula. (A Magy. Földr. Társ. könyvtára. XII. k.)
2 Lásd az Uránia 1912 ápr, számát.
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a VII. Edvárd földet, nyugatra mélyen behatolnak a
Victoriaföld belsejébe, délfelé Scott két hűséges kísérő
jével Shackletonnal és dr. Wilsonnal mondhatatlan
szenvedések árán elsőnek jut el a déli sarkot borító
fensík lábáig (80° 17'). Ennek az első útjának szerény
ségével és őszinteségével oly vonzó leírásában sok
helyütt nyíltan feltárja mennyire tájékozatlanok voltak s
tévedéseiket hányszor kellett keserves tapasztalatokkal
megszenvedni. Nem tartozott ő azon sarkkutatók cso
portjába, a kik éveket áldozhattak a felkészülésre. Mint
az angol haditengerészet tisztje váratlanul jut a Föld
rajzi Társaság elnökének kiszemelése folytán első expeditiójának vezetéséhez. A megbízatás perczétől új hiva
tásának élt minden tudásával, minden energiájával.
Első útjában sokszor jutott tapasztalatlan társaival együtt
kétségbeejtő helyzetbe; maga mondja, hogy nem egyszer
a felszerelés fogyatékos vagy czélszerűtlen volta miatt
menekülésük Isten csodája volt. Már 1903-ban vissza
térő útján hasonló helyzetbe juthattak volna, mint a
mostani katastrophánál. Shackleton skorbutja miatt halá
losan fáradt, Wilsonon és rajta magán is mutatkoznak
már a betegség biztos jelei. Január 13-án ezeket írja
naplójába: „Végső energiánk megfeszítésével húzzuk
szánjainkat. Élelmiszeradagainkat még lejebb szállí
tottuk. Egész készletünket egy ültőhelyben el tudnók
fogyasztani s még éhen is maradnánk. A raktárnak itt
kell lenni közelben. De hol van hát ebben a rettentő,
végtelen szürkeségben ?“ 1 A sors ekkor megkímélte
őket. Másnap a Nap egy perezre kisütött és Scott a
szélesség meghatározásakor véletlenül theodolitjának
látómezejébe kapta a keresett raktárt. Egy másik útju
kon műszereiket, segítőeszközeiket szórta szét a vihar
és ezek nélkül bolyongtak a végtelen hómezőkön; egy
szer pedig, mikor összekötözetlen jártak, Scott egy tár
sával egy nagy rianásba zuhant, de ekkor is megmene
kültek. Szomorúbban végződött mindjárt az expeditio
kezdetén egy csoport kisebb kirándulása. Ködben el
tévedve a tenger közvetlen szomszédságában egy me
redek lejtőn hanyatt-homlok lezuhantak, egy társukat el
nyelte a tenger, de a többi csodálatosképen egy mélye
désben fennakadt a friss hóban. Sok ilyen veszedelmes
kalandjuk volt, a hazatérést egy teljes évig hátráltatta
a jég, de a sok keserűség, szenvedés egyet soha meg
nem ingatott, a vezetőhöz való ragaszkodást.
Shackleton tudvalevőleg még Scott második útrakelése előtt tette meg bravourös rekordútját, a sarkot
178 km.-nyíre megközelítette, csak az élelmiszer kér
dése s a hazavivő hajó elérése miatt kellett vissza
fordulnia, egyéb akadály nem lett volna. Ilyen előzmé
nyek után indult meg 1910 június elsején Scott hajója
a „Terra Nova“ gazdag, egy millió koronát meghaladó
értékű felszereléssel, válogatott testileg-szellemileg
elsőrangú erőkkel. Első útjának tapasztalatai és Shackle
ton eredménye szinte biztos sikerre jogosíthattak. Scott
egyéniségének vonzó voltát mi sem bizonyíthatja inkább
mint az, hogy több régi bajtársa újra elkíséri a koczkázatos ú tra ; Wilson orvos, első útjában hűséges
barátja, könyvének remek rajzolója, újra ott van mellette
és most is ott nyugszik vele a közös hósírban.
1911 januárjában éri el az expeditio a Ross tenger
jólismert partvidékét. Februárban éri őket az első meg
lepetés, Amundsen kis magán-expeditója éppen téli
szállásra rendezkedett be a Cet öbölben. Váratlanul
éri őket is ez a dolog, a minthogy az egész tudományos
világra meglepetés volt, hogy Amundsen az északi sark
1 Scott: I. m. 184.

vidék helyett a délire indult el. Ismeretes, hogy maroknyi
csapatával bámulatos utakat tett meg, ügyességük,
energiájuk a sark elérését is kiküzdötte még Scott előtt;
ha harmadik faktor gyanánt szerencséjüket hozzáveszszük, úgy hisszük semmit se vonunk le Amundsen
óriási érdeméből. Scottéknál már a tél beállta előtt sem
sikerült oly simán a raktárak elhelyezése, a tavaszi el
indulást is a norvégekéhez képest két héttel el kellett
halasztani(nov. 2-ig).Mondanom sem kell, hogy egymástól
függetlenül és jó távol haladt a két expeditio, Scotté
nyugatabbra a régi nyomokon. Evans hadnagyot társai
val még Shackleton rekordja előtt visszaküldi Scott és
négy társával 1912 január 18-án, tehát öt héttel Amund
sen után eléri a sarkot. A norvég zászló már ott lengett,
a brit lobogó arra a helyre került, melyet Scott számí
tása jelölt ki délsark pontosabb helyéül. A visszatérés
még lassabban történt, csapás csapásra halmozódott.
Edgar Evans tengerészaltiszt, a kis csapat legerősebb
tagja a Beardmore glecser szörnyű szakadékaiban agy
rázkódást kap, napokig késlelteti az út tempóját, végre
belehal szenvedéseibe. Talán még helyrehozhatják a
késedelmet, ekkor Oates kapitány betegszik meg (Sk or
but ?). Mindenki előtt feledhetetlen hősi önfeláldozása;
kiment a dermesztő hidegbe meghalni, hogy társait ne
hátráltassa. Scotték miután hasztalan kérték maradásra
a kapitányt, megállapítják : „egy bátor embernek, egy
angol gentlemannek így kellett cselekednie".
Betetőzte a fatumot a tüzelőszer kifogyása és főképen
az óriási hóvihar. Atkinson orvos a téli szállásról
mentőexpeditiót küld, ezek elönyomulnak épp márczius
elején a One Ton Camp raktárig, de onnét a rettentő
időjárás miatt vissza kell fordulniok. Ettől a raktártól
alig 18 km-nyire a 82. d. sz. fok táján kellett nyo
morultul elpusztulni a három még életben maradt
hősnek márczius végén, a hideg, az éhség és talán
a betegség miatt. A vihartól sátrukba zárva veti pa
pírra Scott utolsó megragadó megnyugvásról tanús
kodó sorait. „Nem sajnálom, hogy elindultam utamra“ .. .
A norvég expeditio jól megérdemelt eredménye az
angolok tragédiáját csak növeli. Ezekben a napokban
örvendett az egész világ Amundsen sikerének. Amikor
ezt a szerencsés bátor hőst itt körünkben ünnepeltük,
bámultuk, akkor már annak a másiknak csonttá fagyott
teste hónapok óta várt mozdulatlan némaságban, fejénél
naplója, utolsó üzenete családjához, nemzetéhez, földi
biráihoz. Mellette feküdt a hű dr. Wilson és Bowers
teteme, mintha Scottot csak is a kötelességtudás,
a felelősség érzete tartotta volna legtovább életben.
Utolsó napjait ez a felelősségérzet tette még kimondhalatlanul kínosabbakká. A kétségbeesés erejével
harczol naplójában a lelkiismeret keserű önvádjai ellen.
Tévedhetett a szállítóeszközök s esetleg az élelmiszer
kérdésében, de a ki őt ismerte, az a könnyelműség,
mulasztás vádjával sohasem illeti.
Lóczy Lajos dr. már három évvel ezelőtt így ír ró la :
„Alkalmam volt a télen megismerkedni a hírneves uta
zóval. Csodálattal töltött el az egyéniségéből kisugárzó
energia. Érdeklődéssel és gyönyörűséggel szemléltem
az expeditio előkészületeinek munkáját. Ereznem kellett
azt a hősies elszántságot, a melylyel ezek a lelkes harezosok hadbaszállanak — mert hiszen hadviselésnél ne
hezebb és koczkázatosabb az ő vállalatuk — s bámul
nom azt az erkölcsi és anyagi áldozatkézséget, a mely
lyel a brit társadalom és kormány felkarolja a hasonló
nagyjelentőségű vállalkozásokat. Oh, mily eltörpülőknek láttam és éreztem én akkor a mi erőinket.“ (I. m.
Bevezetés.)
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Lóczy Lajos szavaihoz ma is kevés a hozzáadni
valónk. Tiszteletet parancsol az a nemzet, a m ely'tud
ilyen férfiakat nevelni, ilyen hősöket áldozni az embe
riség közös tudományos czéljaiért.
Dr. Koch István.
A víz physikai szerkezete.
A víz egyszerű chemiai szerkezetével első tekintetre
alig egyeztethető össze az a bonyolultság, a mely a víz
physikai tulajdonságainak pontos vizsgálatánál szembe
tűnik. Chemiailag egy molekula víz két atom hidrogén
és egy atom oxigén vegyülete és a meddig a hidrogén
és oxigén elemek maradnak, nem valószínű ennek az
egyszerű összefüggésnek a módosulása. A víz physikai
tulajdonságai ellenben úgyszólván valamennyien kivéte
les viselkedést mutatnak a folyadékok általános, normá
lis tulajdonságaihoz képest.
A víznek ezt az abnormális viselkedését és a magya
rázatára alkotott elmélet mai állását Jacques Duclaux
nyomán 1 a következőkben ismertetjük :
A víz physikai szabálytalanságai a következő hét
pontba foglalhatók ö ssze:
1. A víz sűrűsége a hőmérséklet csökkenésével csak
4° C-ig növekszik, 3 98° és 3'99" között a sűrűségnek
maximuma van, további hűlésnél a víz kezd kiterjedni.
Úgy, hogy a 0' fokos víz sűrűsége ugyanaz, mint a 8
fokosé. Minden más folyadéknak a térfogata a fagyás
ponttól kezdődőleg szabályosan növekszik a hőmérsék
lettel.
2. A víz a megfágyúskor kiterjed térfogatának 9 szá
zalékával úgy, hogy a 0 fokos jég könnyebb a 0 fokos
víznél. Ez a tulajdonsága megvan még néhány anyag
nak, de a fagyásnál való kiterjedés legnagyobb a víznél
s utána a bizmut következik 35 százalékos kiterjedéssel.
3. A víz fajhőjének 35° C hőmérsékletnél minimuma
van, azaz az a hőmennyiség, a mely 1 kg víznek 1 fokkal
való felmelegítéséhez szükséges, legkevesebb a 35 fok
környezetében, a változás nagyságáról képet ad a kö
vetkező összeállítás:
5 foknál a fajhő L004 caloria12
35
„
„
0997
100
„
„
1-008
A legtöbb folyadék fajhője a hőmérséklet emelkedé
sével szabályosan emelkedik; a vízhez hasonló kivéte
les viselkedést mutat azonban a higany és valószínűleg
némely alkohol is.
4. A víz összenyomhatóságának is van minimuma
50° C körül. A 0 fokos víz egy literje, ha a ráható nyo
mást 1 légköri nyomással emeljük 51 mm3 térfogat
kisebbedést mutat; 50 foknál csak 45 mm3, 100 foknál
már 48 mm3 a térfogatcsökkenés. Más folyadékoknál az
összenyomhatóság a hőmérséklet emelkedésével szabá
lyosan emelkedik.
5. A víz szívóssága (viscositas) is mutat kivételes
jellemvonásokat még pedig két tekintetben ; először a
víz szívóssága a hőmérséklet emelkedésével feltűnő roha
mosan csökken; másodszor a szívósság az alacsonyabb
hőmérsékleteknél a nyomás emelkedésével csökken. A mi
a szívósságnak a hőmérséklettel való változását illeti,
annak iránya megegyezik a normálissal; de míg a leg
több folyadék szívóssága 25 fok hőmérsékletemelkedésre
legfeljebb értékének egy negyedével csökken, a víznél
0 foktól 25 fokig felére csökken a szívósság. Sokkal
érdekesebb azonban a víz szívósságának másik szabály
talansága ; míg ugyanis minden folyadéknak szívóssága
1 Revue Générale des Sciences. 1912 decz. 15.
2 Egy caloria az a hőmennyiség, a mely 1 kg víz
hőmérsékletét 16 fokról 17 fokra emeli.

nő, ha a ráható nyomást növeljük, a vizé 0° és 32°
között csökken; pl. 0 foknál, ha a nyomás 600 légköri
nyomásra emelkedik, a szívósság 6 százalékkal csökken,
vagyis a víz nagyobb nyomás alatt mozgékonyabbá
válik, belső súrlódása kisebbedik.
6.
A jég olvadásának és a víz forrásának pontja ha
sonló összetételű folyadékokhoz képest túlságosan ma
gasan van. A víz ugyanis két metalloidnak (nem fémes
elemnek) vegyülete és a metalloid vegyületek olvadási
és forráspontjai általában annál alacsonyabban vannak,
minél nehezebben folyósodnak az alkotó elemek; a
vízhez hasonló 3 atomból álló metalloid-vegyületek ol
vadási és forráspontjai a következők:
N tO olvadáspontja — 102° forráspontja —88°
4 26'
—11°
NO,
n
—61u
—83"
HtS
n
—42u
—64°
H,Se
n
n
„
4-9°
—76°
CIOs
»
—10°
—73°
SO,
n
n
Ezeknek megfelelően a víz fagyáspontjának — 150°
forráspontjának pedig — 100° körül kellene lennie.
7.
A telített vízgőz feszültsége a hőmérséklet emel
kedésével sokkal rohamosabban nő, mint a folyadékok
nagy többségéé. A vízhez hasonló illékonyságú normális
folyadéknál, a heptán-nál (C, Mle) a gőz feszültsége
100 foknál 70-szer akkora, mint 0 foknál; a víznél a
gőz feszültsége 0 foktól 100 fokig értékének 166-szorosára nő. A vízhez hasonlóan viselkednek az alkoholok,
a melyek úgy látszik a vízzel együtt egy abnormális
folyadék-osztályt alkotnak.
A víz fentiekben vázolt különleges viselkedésének
magyarázatául az a feltevés szolgál, hogy a víz molekulái
nem valamennyien egyszerű, 2 hidrogén és 1 oxigén
atomból á ló molekulák, hanem egy részük összetett,
két vagy több egyszerű molekula egyesüléséből kelet
kezett. Az ilyen folyadékokat, melyek részben vagy tel
jesen összetett molekulákból á Wanak, polimerizált folya
dékoknak nevezik. Azt az ideális folyadékot, a mely
csupa egyszerű HLO molekulából állana, Sutherland
nyomán hydrolnak hívják. A másik összetett molekulá
ról pedig Röntgen feltételezi, hogy azonos a jégmole
kulákkal, úgy hogy a víz ezen feltevés szerint tulajdon
képen jégmolekulák és hydrol keveréke, illetve oldata.
A víz hűlésekor az egyszerű H20 molekulákból mind
több és több kapcsolódik össze és alkot jégmolekulá
kat, míg végre 0 foknál az összes maradék hydrol jéggé
változik át.
Evvel a feltevéssel a víz szabálytalanságai a követ
kezőképen magyarázhatók meg.
Mindenekelőtt könnyen érthetővé válik a víz fagyásés forráspontjának magassága (6. pont); a vízmoleku
lák ugyanis nem mind egyszerű 3 atomos molekulák,
hanem részben sokkal nagyobb atomcomplexumok, a
minek következménye tapasztalat szerint a fagyás- és
forráspontnak emelkedése. Például a CH20 molekulák
álló formaldehid még folyékony —20 foknál, ellenben
a háromszoros (CHS 0), molekulákból álló trioxymethylen
még 4- 150 foknál is szilárd halmazállapotú ; az ethylén
Cs H+ forráspontja —103", háromszoros polimérje a
hexylén C6H1S csak
67°-nál forr stb.
A víz két alkotó-eleme: a jégmolekulák és a hydrol
tehát két különböző illékonyságú anyagnak tekintendő;
mivel pedig feltevésünk szerint a hőmérséklet emelke
désével az összetett molekulák közül mind több bomlik
fel, mind több lesz az illékonyabb alkotórész, tehát
rohamosabban fog nőni a gőzök feszültsége, mintha egy
szerű folyadék melegednék, a mi a 7. pontban leirt
anomália magyarázatát adja.
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A víz melegítésekor a közölt hő háromféle munkát
végez: 1. növeli az egyszerű molekulák mozgásener
giáját, 2. növeli az összetett (jég-) molekulák mozgás
energiáját és 3. szétbontja a jégmolekulák egy részét
egyszerű hydrolmolekulákra. Az 1. és 2. alatt megjelölt
munkához a hőmérséklet emelkedésével mind több és
több hő kell, azaz a fajhőnek erre fordított része a hő
mérséklettel nő, mint normalis folyadéknál. A 3. alatt
megjelölt munkára azonban a hőmérséklet emelkedésé
vel mind kevesebb hő kell, ha feltételezzük, hogy a
jégmolekulák száma a hőmérséklet emelkedésével roha
mosan csökken A fajhőnek ez a része tehát csökken
a hömérsékletemelkedésekor és a fajhő két részének
ellentett irányú változásából adódik ki a fajhőnek kísér
letileg talált minimuma a 35° környezetében (3. pont).
Mivel a víz megfagyásakor, a mikor valamennyi mo
lekula összetett jégmolekulává csoportosul erősen ki
terjed, feltevéseinket ki kell egészíteni azzal, hogy a
jégmolekulák térfogata nagyobb, mint ugyanakkora
tömegű hydrolnak a térfogata, azaz hogy a hydrolnak
jéggé alakulása térfogat-növekedéssel, a jégmolekulák
nak egyszerű HsO molekulákká bomlása ellenben tér
fogatcsökkenéssel jár. Ez a feltevés azonban már ele
gendő a víz sűrűségi maximumának magyarázatára.
A víz melegedésekor ugyanis egyrészt a molekulák tá
volodnak egymástól, úgy mint a normális folyadékok
nál, a mi sűrüségkisebbedést eredményez, másrészt a
jégmolekulák közül mind több bomlik szét hydrol-molekulákká, a mi a fentiek szerint sűrűségnövekedéssel jár.
Eleinte 0-tól 4 fokig, míg a jégmolekulák száma nagy,
ez utóbbi hatás a túlnyomó, tehát a sűrűség 4 fokig
növekedni fog és csak azután lesz túlnyomó a normális
sűrűség csökkenés (1. pont).
A jégmolekulák, tekintettel arra, hogy ezek úgyszól
ván a szilárd halmazállapot előhírnökei, bizonyára nö
velik a hydrol szívósságát (belső súrlódását), viszont
a jégmolekulák bomlásával a víz szívósságának csök
kenni kell. Mivel pedig a hőmérséklet emelkedésével
jár a complex molekulák bomlása, várható, hogy a
kettős ok folytán a szívósságnak csökkenése a hő
mérséklettel rohamosabb lesz, mint normális folyadé
koknál (5. pont).
A vízre ható nyomás növelésének a hatása az, hogy
az összetett molekulák egy része felbomlik egyszerű
molekulákra, tehát a nyomás növelésével a hydrolban
a jégmolekulák száma fogy, a viz kevésbbé szívós lesz,
a mi magyarázza a víz szívósságának a nyomással való
sajátos és első tekintetre ellentmondásnak látszó össze
függését (5. pont).
A nyomás növelése az által, hogy az öszetett mole
kulák egy részét felbontja, a víz térfogatát csökkenti,
mert mint láttuk, az egyszerű molekulák keletkezésekor
térfogatkisebbedést kellett feltételeznünk. A nyomás
növelés tehát a víznél nemcsak az által okoz térfogat
csökkenést, hogy a molekulákat egymáshoz közelebb
szorítja, hanem avval is, hogy a jégmolekulákat hydrollá
alakítja, azaz a víz összenyomhatósága ebből a két
részből tevődik össze. A hőmérséklet növelésével az
összenyomhatóságnak az a része, a mely a molekulák
összébbszorulásából származik, növekedni fog, mint
normális folyadékoknál; a másik rész azonban a hő
mérsékletemelkedéssel csökken, mert mindig kevesebb
a hydrollá alakítható jégmolekula; ebből a két ellen
kező irányú hatásból adódik az összenyomhatóságnak
kísérletileg talált minimuma (4. pont).
Fentiekben a víz polimerizálódásának feltevésével
megmagyarázható volt az 1—7. alatt felsorolt szabály

talanságok mindegyike a fagyáskor való nagy kiterjedés
(2. pont) kivételével, ez utóbbit egyelőre mint a fel
tevés kiegészítő részét kellett eifogadni.
Az elmélet tökéletessége ezek után azt kívánná, hogy
ne csak a víz tapasztalt szabálytalanságainak faját és
irányát adja meg a tett feltevés, hanem ezeknek a
szabálytalanságoknak számbeli értékeiből visszafelé
megállapítható legyen, hogy a jégmolekula hányszorosa
a hydról molekulának és hogy különböző hőmérséklet
nél a víznek hányad része jég és hányad része hydrol.
Az erre vonatkozó számításoknak eredményei azon
ban nagyon nagy eltéréseket mutatnak; vannak a
kik a jégmolekulát (H20 )s-nek, mások (H.O)3-nak,
(H,0) ,,-nak találják, Duclaux szerint legvalószínűbb,
hogy a jégmolekula H20-nak 9 vagy 12-szerese.
A mi a víz összetételét illeti valószínű, hogy 1 liter
vízben 0 foknál 20—30% a jégmolekula, 100 foknál
azonban már csak körülbelül 5%.
Rendkívül fontosságúak végül azok a következmé
nyek, a melyekkel jár a víznek fentiekben vázolt szer
kezete az oldatok elméletére. Az oldatok legnagyobb
részénél ugyanis oldószerül a vizet használják, egyrészt
mert a legjobb oldószernek bizonyult, másrészt, mert
legkönnyebben lehet előállítani és megőrizni teljesen
tiszta állapotban. Az oldatoknál talált törvényszerűségek
azonban éppen nem egyszerűek, sőt ugyanazon tulaj
donságra nézve a különböző módszerrel dolgozó kuta
tók néha egészen eltérő eredményekre jutnak Ezeknek
a komplikált viszonyoknak okát Duclaux éppen a víz
complikált physikai szerkezetében látja Valószínű
ugyanis, hogy a vízbe kerülő oldott anyag megváltoztatja
a hydrol és jég viszonyát úgy, hogy az oldat egyik al
kotó része többé nem a víz! így azután az oldat
physikai tulajdonságainál nem lehet tudni, hogy mekkora
szerepe van a víz tulajdonságai megváltozásának, a
mi a hydroljég-viszony megváltozásának a következ
ménye. Például azt, hogy az oldat térfogata egyenlö-e
az alkotórészek térfogatának összegével vagy pedig az
oldásnál térfogatváltozás lép-e fel, nem lehet eldönteni
ha nem tudjuk, hogyan változott meg az oldásnál a
hydroljég-viszony, mert a jégnek hydrollá vagy ellenkező
irányban való átalakulása maga már térfogatváltozás
sal jár.
Az oldatok vizsgálatánál tehát olyan oldószert kellene
elsősorban használni a melynek egyszerű molekulái
vannak, azaz normális folyadékot, de az oldószereknek
legnagyobb része — az alkoholok, a kénsav, az ammó
niák és az étherek nagyrésze — a vízhez hasonló poli
merizált, nem normális folyadék.
Jánosi Imre.
U
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Tudományos és technikai újdonságok.

L o u is C a i/Ie te t. Ez év jannár 5-én meghalt az a
tudós, a ki munkásságával a múlt század physikai világszemléletének betetőzéséhez igen jelentékeny kísérleti
adatokkal járult hozzá. Cailletet Chátillon-sur-Seine-ben
született 1832-ben. Kora ifjúságában felváltotta apját egy
nagy kohóvállalat igazgatásában. Első tudományos mun
kái is a fémkohászat köréből valók. Később a kohó
gázokat kezdte vizsgálgatni. Felismerte annak fontos
ságát, hogy a gázok tulajdonságai igen nagy nyomások
mellett is megvizsgáltassanak. Igen szellemes mégis
egyszerű szerkezeteket gondolt ki a nyomás nagyobbítására, a melyekkel több száz atmospherát tudott elő
állítani. így önkéntelenül eljutott a permanens gázok
folyósításának kérdéséhez, melynek megoldása a múlt
század 70-es éveiben Andrews vizsgálatai után sikerrel
kecsegtetett. Andrews ugyanis megállapította, hogy a
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gázok csak akkor folyósíthatok összenyomással, ha hő
mérsékletük az úgynevezett kritikus hőmérsékletük alatt
van. Cailletet nagy érdeme az, hogy egészen új hűtési
elvet ismert fel. Ö tudniillik a nagy nyomás alatt lévő
gázt hirtelen kitágította és ezáltal olyan alacsony hő
mérsékletet állított elő, a milyenre régebben hiába töre
kedtek. Ezt az elvet alkalmazzák ma is a modern hűtőberendezéseknél és folyós levegőt előállító gyárakban.
Ennél az alacsony hőmérsékletnél sikerült neki az oxygént
folyósítania, a miről szóló jelentés 1877-ben jelent meg
először és méltó feltűnést keltett a tudományos körök
ben. Ugyanezt az eredményt ugyanebben az időben
Pictet is elérte, de egészen más úton. Cailletet elvével
azután sikerült az összes gázokat folyósítani; legutoljára
a hydrogént, a mit a lengyel Wroblewsky végzett el elő
ször. Cailletet az Eiffel-tornyon óriási — 300 méter
magas — manometert készített a gázok összenyomásá
nak kutatására. E tanulmányai közben jutott arra a
gondolatra, milyen czélszerűen lehetne e tornyon azt a
nyomást tanulmányozni, melyet a levegő gyakorol az
eső testre. Az ő inspiratiojára végezte Eiffel ezeket a
légellenállási meghatározásokat, melyekről a repülési
problémával kapcsolatban annyi szó esett. Utóbbi idő
ben maga Cailletet is sokat foglalkozott a repülés és a
léghajózás problémáival. Az ő gondolata, hogy a nagy
magasságokban megnyilvánuló légzési nehézségeket
oxygennel töltött tömlőkkel lehet elkerülni.
T u d o m á n y o s k u ta tó - in té z e te k . A legutóbbi
néhány év alatt a külföldön több oly intézmény létesült,
melyeknek egyetlen czéljuk a czéltudatos és rendszeres
tudományos kutatások e.végzése.
A heidelbergi radiológiai intézet 1910-ben létesült,
igazgatója Lenard. Czélja az újfajta sugárzások rend
szeres tanulmányozása. Rövid fennállása alatt is immár
nevezetes munkát végzett, a mint az igazgatójának az
Elektrolechnische Zeitschrift-ban közölt jelentéséből ki
tűnik. Vizsgálták a katódsugarak absorptióját, a gerjesz
tett secundär sugarakat, az úgynevezett photoelektrikus
hatást, a gázok elektromos vezetését, a radioactivitás
és a phosphoreskálás viszonyát.
A brüsszeli nemzetközi physikai-intézetet Solvay nevű
gazdag ember alapította 1911-ben Lorentz tanárral való
tanácskozás után egy millió frankot deponált az intézet
czéljára. Az intézetet csak 30 évre tervezték; ez idő
alatt az adományozott tőkét és kamatait el kell költeni.
Ez összeg egy részét ösztöndíjakra fordítják, a melyekkel
a belga ifjúságot a tudományos kutatásoknak akarják
megnyerni. A másik részével nemzetközi tudományos
tanácskozásokat rendeznek a fontosabb kérdések meg
beszélésére és tisztázására. A harmadik részét pedig
tudományos kutatások támogatására fordítják tekintet
nélkül az országra és nemzetiségre. Az idei évben ren
dezendő nemzetközi tanácskozás főkérdései: a Röntgen
és a radioactiv sugárzásnak főbb problémái, az anyag
molekuláris elmélete, a sugárzás és az energia szerke
zetének kérdései.
A német császár kezdeményezésére immár három
nevezetes kutató tudományos intézet létesült: az első
tisztán a chemia, a második a physikai chemia és
e'ektrochemia, a harmadik pedig a szénnel kapcsolatos
kérdések tanulmányozására. A második főleg Koppel,
berlini gyáros bőkezűségéből létesült. Mindegyik intézet
élén egy bizottság áll, a mely teljesen függetlenül irá
nyítja a kutatásokat abban az irányban, a melyben
Jónak látja. Kötelessége azonban, hogy a gyárosokkal
és az egyetemekkel benső kapcsolatban maradjon. Ezek
bizonyos kutatásokat meg is rendelhetnek. Az intézetek

tudósainak kutatásai azonban az ő szellemi tulajdonuk
marad, találmányaikat szabadalmaztalhatják.
A kőszénnel kapcsolatos kutatások czéljairól E. Fischer
az alakuló gyűlésen előadást tartott, mely megje’ent a
„Stahl und Eisen“ 1912. nov. számában. A kőszénnek
chemiai feldolgozása a kokszolással kezdődik, a mely
nek mellékterményei éppen olyan értékesek, mint maga
a koksz. Az intézet czélja lesz megállapítani, hogyan
lehet e mellékterményeket legjobban kiaknázni. Véle
ménye szerint, ha a kokszolást hydrogén légkörben
végzik, akkor a keletkező ammóniák és az illékony
szénvegyületek nagyobb mértékben le lesznek köthetők
Azt hiszi, hogy ugyanilyen módon a csekélyebb értékű
barnaszeneket is sikerrel lehet elkokszolni. Hasonló
képen sikerrel kecsegtet az a problema is, hogyan
lehetne a kőszénből folyékony fűtőanyagokat előállítani,
melyek a kőolajat pótolhassák, hiszen ismeretes, hogy
a kokszolásnál keletkező kátrányolaj a Diesel-motorban
felhasználható (Uránia 1912. nov.). A kátrányt még más
képen is lehetne értékesíteni. Spilker és Weissberger
megállapították, hogy a világítógázban található a
butadien, n elyből viszont mükaucsuk állítható elő (lásd
Uránia ezen számát); remélni lehet tehát, hogy ez az
értékes anyag szintén a kőszénből lesz előállítható.
Ismeretes továbbá, hogy a világítógázban előforduló
szénoxid nagyon mérges hatású és már is megállapítot
ták, hogy ez a gáz hydrogén segítségével methanná
alakítható á t ; a keletkező intézetnek megfelelő mód
szerről kell gondoskodni arra, hogy ez az átalakítás
oekonomikusan legyen keresztülvihető. Az intézet ki
tanulmányozza még, hogyan lehetne a kőszénből kelet
kező gázokat elválasztani, hogyan lehetne a kohók
üzemét új gázok bevezetésével gazdaságosabbá tenni
stb. Fischer felemlíti még azt a régi problémát is, hogyan
lehetne a hőenergiát a gőzgép és a dynamogép hozzá
járulása nélkül elektromos energiává átalakítani és ki
fejezi azt a reményét, hogy a problema a mai tudomá
nyos és technikai ismeretek mellett megoldható. Utal
egyrészt a gázczellákra, másrészt a thermoelemekre,
melyeknek más berendezése talán sikerre vezethet.
A mikor ezekről a tudományos intézetekről referá
lunk és látjuk az egyetértő társadalmat, a melyben
mindenki munkaképességét a közös czélnak szolgála
tába állítja, látjuk a szerény igényű és a tudományos
kutatások nyújtotta kielégedettségbe elmerülő tudósokat
a gazdag embereket, a mint a tudományos kutatásokhoz
szükséges tőkéket megadják, a politikusokat, a kik a
tudományos kutatásokat értékelik és hazai viszonyainkra
gondolunk: lehetetlen a keblünkből föltörekvő sóhajt
elnyomni és kérdezni, mi fogja nálunk az ehhez hasonló
viszonyokat megteremteni?
A h e liu m és a n e o n e r e d e te . Erről a kérdés
ről tartottak eleadásokat a londoni Chemical Society
febr. 6-iki ülésén Sir W. Ramsay továbbá N. Collie és
H. Patterson tanárok. Az előadások kivonata megjelent
a Nature 1913 febr. 13-iki számában. A kérdéshez
hozzászólott S. J. Thomson a Nature ugyanazon szá
mában és F. Soddy a Westminster Gazette-ben. E köz
lemények igen nevezetes eredményeket állapítanak meg,
melyekről — ítéletünk szerint — a jövőben sokrszó lesz.
Ramsay már néhány év előtt közölte, hogy az új
fajtaT sugarak'hatása alatt rézből lithiumot,r siliciumtól
pedig szénsavat nyert. Ez utóbbira nézve az volt a
felfogása, hogy a silicium-atomok felbomlanak és a
részecskék szénatomot hoznak létre, a mely az oxygen
jelenléte miatt szénsavvá ég el. Régi Röntgen csöveket
is vizsgált, azol at összetöive azt tapasztalta, hogy az
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üvegcserepek héliumot, neont és argont tartalmaztak.
KÖNYVSZEM LE.
A tavali november hóban kísérleteit megváltoztatta és
a Röntgen-csöveket összetörés helyett felmelegítette
„Neveléstudomány.“
300 fokra, az üveganyagból kijövő gázokat összegyűj
(írta Alexander Bain. Angolból fordította s bevezetéssel és
tötte és megvizsgálva azt tapasztalta, hogy helium és
jegyzetekkel ellátta dr. Szemere Samu. A fordítást át
nézte dr. Sebestyén Károly. A Magyar Tud. Akadémia
kis mennyiségű neon volt bennök. Ez a helium csak a
kiadása. 1912. Két kötetben.)
katod- vagy a Röntgen-sugarak hatása alatt keletkez
Bain paedagogiai nézeteinek kifejtésénél, ebben az
hetett. Az a felfogása továbbá, hogy az oxygen és a
angolul még 1879-ben megjelent munkájában ugyanazt
helium hozza létre a neont.
a vezéreszmét követi, amelyet Mach a tudományok
N. Collie és H. Patterson oly csővel kísérleteztek,
czéljául tűz k i: Mach szerint a tudomány czélja a gon
a mely igen alacsony nyomású hydrogent tartalmazott.
dolkozás minden oekonomiájával keresni a dolgok közt
Az elektromos kisülések hatása alatt a csőben mindig
létező viszonyokat, Bain szerint pedig a nevelés mun
feltűnt a helium és neon. Azután egész sereg kísér
kájánál mindég az értelem oekonomiáját kell szem előtt
letet végeztek annak igazolására, hogy ezek a gázok
tartanunk, azaz úgy az értelmi nevelésnél, valamint
nem voltak benne a hydrogenben, nem is kerülhettek
minden, a neveléssel összefüggő didaktikai és paeda
bele a szivattyúzás alatt és nem hatolhattak át sem az
gogiai kérdésnél azt az elvet kell alkalmazni, a melynél
üvegcső falán sem az elektródokon keresztül a kisülé
sek hatása alatt.
a tanuló a legkisebb erőmegfeszítéssel a lehető leg
Kétségtelennek tartják, hogy a helium és a neon az
nagyobb eredményt tudja elérni.
üvegcső belsejében a kisülések hatása alatt keletkezett,
Munkájának anyaga két nagy részre osztható: az
így tehát vagy az üveget alkotó elemek, vagy az elektród
első részben, a mely a munka psychologiai részét ké
elemei, vagy a hydrogen vagy a higanygőz alakult át
pezi, azzal a kérdéssel foglalkozik, hogy milyen fölté
héliummá és neonná. De lehetséges az is, hogy ez az
telekkel és milyen gyakorlati fogásokkal érhetjük el azt,
anyagnak primordialis alakja, az ősatom, a melyből
hogy a növendék a leggazdaságosabb erőfogyasztással
egyéb anyagok összeszerkesztődnek. E szerint az elek
a legnagyobb emlékezetre tegyen szert. Az emlékezet
tromos áram semmi más mint ezen ősatomok áramlása.
alapja a megkülönböztetés, a tanítónak tehát első sorban
Thomson idézett közleményében jelenti, hogy ő is
a megkülönböztető képéssségét kell kiművelni. Vizsgálni
tapasztalt hasonló jelenségeket, azonban azokat egészen
kell tehát a megkülönböztető képességet gátló és elő
máskép magyarázza. Sokszoros kísérletei meggyőzték
segítő tényezőket, továbbá azokat a körülményeket, a
arról, hogy a héliumot és a neont az elektród férne
melyek mellett a megkülönböztett ismeretek megőrzése
tartalmazza kezdettől fogva. Úgy kell képzelni, hogy a
a legbiztosabb. Itt fejti ki többek közt azt az elvét, hogy
szabad levegőn lévő fémek (különösen a platina, az
minden fájdalomérzés az illetőre bizonyos fokú szellemi
ólom, a vas) nagyobb mennyiségű neont, héliumot és
erőveszteséggel jár, ennélfogva óvakodni kell minden
hydrogent nyelnek el a levegőből, a mely elemek azután
fajta büntetéstől. Ellenkezőleg minden, a mi a növendék
a vacuumcsőben az elektromos kisülés hatása alatt a
erkölcsi vagy szellemi nevelésénél a növendékben a
fémből kiszabadulnak. Ő azonban nemcsak ezeknek az
gyönyör érzését váltja ki, az az emlékezetre erősítőleg
elemeknek jelenlétét tapasztalta a kisülési csőben, ha
hat. Természetesen a szélsőségektől mind a két irány
nem egy eddig ismeretlen elemnek, melyet egyelőre
ban óvakodnunk kell.
Xj-mal jelez (mert atomsúlya 3). Az X 3, a helium és
Munkájának második része, a melyet Bain a nevelésa neon a fémekből kiszabadíthatok, ha rájuk katod-su
elmélet analytikai vagy logikai ágának nevez, azzal a
garakat ejtünk, vagy ha a közelben Wehnelt-féle katodról
feladattal foglalkozik, hogy meghatározza az egyes tudo
történik elektromos kisülés és végül, ha ívszerű kisülésnek
mányok nevelő értékét s a tanításban azok természetes
vannak kitéve. Az első két esetben csak akkor, ha a fémek
sorrendjét.
nagyon ritkított térben vannak, az utóbbi esetben azon
Bain a tudományok közt első helyre teszi az exact
ban aránylag nagy nyomásnál is.
és a kísérleti tudományokat; az elsőhöz tartozik a
F. Soddy idézett közleményében megjegyzi, hogy
mathematika és az alkalmazott mathematika, a melyek
hasonló tüneményeket más észlelők már régebben is
nek legfőbb nevelő hatása abban van, hogy ezek a
megfigyeltek, ü is azon a véleményen van, hogy ezek
legtökéletesebb kifejezői az igazságnak s az igazsághoz
az elemek nem a csőben keletkeznek más elemek át 0 vezető útnak, továbbá ezek segítségével teszünk szert a leg
alakulása folytán, hanem hogy az elektródok tartal
jobb módszeres fogásra. A kisérleti tudományokhoz
mazzák azokat kezdettől fogva.
a physikát, chemiát és physiologiát sorolja; ezeknek
Ha azonban Ramsay, Collie és Patterson észlelései
inductiv jellegüknél fogva van nagy nevelő értékük. Az
és a hozzájuk fűzött magyarázatok helyesek, akkor új
exact és kísérleti tudományok a lélektannal együtt az
és beláthatlan horderejű jelenséggel gyarapodott a tudo
öt alapvető tudományt képezik s közös értékük: az
mány. Eddig ugyanis az elemi anyag átalakulásának
igazság keresése Az ásványtan, növény- és állattan
csak egy esete ismeretes: az, melyet a radium és a belőle
osztályozó tudományok, a melyek nemcsak gyakorlati
keletkezett anyagok mutatnak. Ez az átalakulás pedig
hasznosságuk, hanem osztályozó módszerük és lényegesen
spontán megy végbe, melyet semmiféle physikai ható
inductiv, kísérleti eljárásuk folytán is az éitelmi nevelés
val sem lehet gyorsítani vagy lassítani. A leirt jelensé
egyik legfontosabb tényezőiként tekinthetők.
gek pedig azt mutatnák, hogy igen is mi emberek is
Nevelési szempontból második hely illeti meg a
képesek vagyunk az anyag legbelsőbb szerkezetébe
nyelveket, a melyeknek Bain jórészt csak eszközi jelen
belenyúlni és azt a physikai hatók segítségével más
tőséget tulajdonít: „egy nyelv megtanulásának értéke
elemi anyagba átalakítani.
attól függ, hogy mennyire akarjuk annak hasznát venni“.
A nyelveknek főleg az emlékező tehetség fejlesztésére
nagy nevelő hatásuk van, de nem szabad azt az ítélő
erő rovására túlságba vinni. A nyelvekkel kapcsolatban
a rhetorika és a nyelvtan kétségkívül hasznos tudomá-
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nyok, de ha fölösleges nyelvekre alkalmazzák, akkor
maguk is fölöslegesekké válnak.
A munka egyik külön fejezetében (35 oldalon ke
resztül) behatóan foglalkozik Bain a classikus nyelvek
értékével. Kimutatja, hogy azok az érvek a melyeket a
classikusok előtérbe helyezésére felhoznak, tarthatat
lanok ; ellenben számos okot lehet találni arra, hogy a
classikus nyelvek tanítását csökkentsük. A classikus
szellem és ;rodalom értékességét azért nem vonja két
ségbe s az általa vázolt új tantervben nagy figyelemmel
van a görög és római elem iránt s e két nép irodal
mával és történetével is alaposabban óhajtana meg
ismertetni, mint a hogy középiskoláink azt ma teszik.
Végül könyvének utolsó fejezeteit az erkölcsi és
aesthetikai nevelés alapelvei kifejtésének szenteli, a
mivel az értelmi nevelés elméletét óhajtja kiegészíteni.
Léber Gyula.

Condillac: Értekezések az érzetekről.
(Philosophiai írók Tára, 26. kötet. Fordította Jancsovics Ferencz.)
Pascal után Condillac jelent m eg— alig pár heti idő
közben— a Philosophiai írók Tárában. Mintha a kiadók
ennek józan, világos és mindenek fölött logikus szelle
mével ellensúlyozni akarnák annak rajongó, mystikus,
a logikátlan érzelem hevében izzó szellemét. Mennyire
más az egyik, mint a m ásik! És mégis egyek, mert
mind a kettő franczia. Azzá teszi őket a képzelet merész
lendülete, mely Pascalnál ellökve lába alól a földet, az
isteni kegyelem felhős magaslataiba szárnyal, hogy fel
építse a kegyelem világát, Condillac pedig józan követ
kezetességgel kiindul a szoborember hypothetikus kép
zetéből és finom okoskodások, szellemes észrevételek
során — miközben folyton megmarad a classikus bon
sens végleteket nem tűrő határai között — szemünk
láttára építi föl előttünk az embert, ezt a bonyolódott
kiismerhetetlen valamit, a mely azonban neki egyszerű
dolog: l’homme machine, csakhogy a hajtó gőze —
lélek, a teste pedig nem vas, hanem hús és vér.
Lám, milyen könnyű sor e z ! Nem is olyan nagy
rejtély az ember, csak meg kell találni a nyitját. S Con
dillac hiszi, hogy megtalálta. Minden tudásunk érzet
vagy ezek kapcsolata. Vagy a mint a híres formula
mondja : Nihil est in intellectu, quod prius non fuerit in
sensu, s Condillac szellemében hozzátehetjük: nisi ipse
intellectus. Mert ő hisz a lélek létezésében, tehát nem
materialista. De positivista, mint minden „józan“ eszű
philosophus és franczia, azaz elragadja őt a képzelete
és túlságosan bízik a formulákban. Hanem a könyve
élvezetes, kellemes, könnyű olvasmány, érdemes munkát
végzett Jancsovics Ferencz, hogy lefordította. Munkája
szabatos, józan, magyaros; nincs híjjával Condillac
szellemének. Azonban tanulmánya kissé iskolás jellegű:
sok benne az adat és kevés a szellem.
Dr. Nagy József.
Der Äther, Geschichte einer Hypothese, von Dr. AI.
La Rosa, aus dem italienischen übersetzt von Dr. K.
Muth. Leipzig, J. A. Barth. 1912. 116. oldal.
Ez a kis munka tulajdonképpen egy előadásnak ki
bővítése. Igen jó bevezetőül szolgálhat azoknak, a kik
csak annyi physikai ismerettel rendelkeznek, a mennyit
jó középiskolai oktatás szolgáltathat, azonban általános
philosophiai műveltségüknél fogva a physika tudomá
nyának mai átalakuló forrongó világfelfogását, annak
okait és főbb tényeit megismerni óhajtják. A könyv
a fényre vonatkozó felfogások kialakulásának rövid tör
ténetét adja, azután rátér Hertz kísérletére, Maxwell,

Lorentz és Einstein elméleteire. Elég részletesen foglal
kozik a relativitás elvének postulatumaival, az új tér
és időfogalommal. Szeme előtt mindig nem annyira a
szigorúan physikai, mint inkább az általános philoso
phiai és speciálisan ismeretelméleti fogalmak és érdekek
lebegnek.
M. S.
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Sok képpel. Budapest, Lampel R. K. K. (Wodiáner
F. és Fiai) R.-T. könyvkiadóvállalata.
Cholnoky Jenő: A sárkányok országából. Életképek
és útirajzok Kínából. 1 térképmelléklettel, 180 ábrával
s 17 bekezdő képpel. Ára 12 korona. Budapest, Lampel
R. K K. (Wodiáner F. és Fiai) R.-T.
Olcsó Könyvtár. (Szerkeszti: Heinrich G. Kiadja a
Franklin Társulat.) Lord Byron: Transformatio. Dráma.
Fordította: Mayné Marczali Erzsi. Á>-a 40 fillér. Schopen
hauer A.: A zene aesthetikája. Fordította: Bogáti Adolf.
Ára 40 fillér. Erkko János Henrik: Ajno. Színmű 5 fel
vonásban. Finnből fordította: Somkuti. Ára 40 fillér.
Modern Könyvtár. (Szerkeszti Gömöri Jenő. Kiadja
az Athenaeum.) G. Hauptmann: És Pippa tánczol! Mese
az üveghutáról, négy felvonásban. Fordította: Németh
Andor. Ára 60 fillér. Biró Lajos: A háború. Háromfelvonásos drámavázlat. Ára 60 fillér. Krúdy Gyula:
De Ronch kapitány csodálatos kalandjai. Ára 40 fillér.
H. de Balzac: Chabert ezredes. Fordította: Mikes Lajos.
Ára 60 fillér. S. Lagerlöf: Legenda a karácsonyi rózsá
ról. Legenda a madárfészekről. Friderika kisasszony.
Fordította: Altai Margit. Ára 40 fillér. Garvay Andor:
Víziók. Dráma 1 felvonásban. Ára 20 fillér.

KÜLÖNFÉLE.
Megfakult levelek.
Az alább következő — s irodalmunkban még isme
retlen —■írások két szellem-óriás egymáshoz való köze
ledésének érdekes bizonyítékai. Mikor azok születtek :
Johann Wolfgang von Goethe hetvenöt éves öreg ember
volt már, Thomas Carlyle pedig akkor járt — huszonkilenczedik évében. És mintha leveleikből nem nagyon
éreznők ki ezt a jelentékeny korkülönbséget. ..

I.
Carlyle — Goethe-hez.
4.Myddelton Terrace, Pentonville,
London, 1824. június 24.
Engedje meg uram, hogy arra kérjem: fogadja el ezt
a fordítást (Wilhelm Meister’s Apprenticeship 30. Edin
burgh, 1824) s őszinte hálámat fejezzem ki azért az
áldásért, melyben az emberek oly sok milliójával együtt,
az eredeti mű révén részesedtem . . . Négy évvel ezelőtt,
mikor az ön Faust-ját olvastam szülőföldem, Skótország
hegyei közt, még csak el sem képzelhettem, hogy egy
napon majd megláthatom önt s kiönthetem, mint Atyám
előtt, szívemnek keserűségeit és tévelygéseit.. . A talál
kozás reménye még most is álmaim közt foglal helyet.
Sok szentet kitörültem már irodalmi kalendáriumomból,
mióla először megismertem Önt, de az Ön neve még
benne áll, jellemben fényesebben, mint valaha. . .

*
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E levél keltének a helye nem más, mint Edward
Irving háza, hol Carlyle szívesen látott vendég volt,
mikor 1824 június elején legelőször járt Londonban . . .
II.
Goethe — Carlyle-hez.
Weimar,' 1824. október 30.
. . . Nem mulasztom el őszinte hálámat kifejezni az
ön szíves rokonszenvéért irodalmi müvem iránt, épp
úgy, mint életem eseményei iránt s komolyan kérni annak
fenntartására a jövőben is. Ezután talán hozzájuthatok
majd, hogy többet is meg tudjak Önről. Egyben küldök
egy „Reihe von Gedichten“ kötetet, melyet ön alig lát
hatott, de a mely bizonyára érdekelni fogja. . .

*

Carlyle ennek a levélnek egy másolatára ezt a jegy
zetet írta: „Ez a költemény-kötet a „Reihe von Gedich
ten“ volt, melyet bizonyos Meyer hozzá (Goethéhez)
intézett, legutóbbi születésnapja és betegségéből való
felgyógyulása _alkalmából.
Charles Eliot Norton szerint, a ki a Goethe és Carlyle
közt folytatott levelezést egybegyüjtötte, — Carlyle 1824.
deczember 20-án ezeket írja későbbi feleségéhez, Miss
Jane W elsh-hez:
„Alkonyaikor Lord Bentinek inasa kopogott az ajtó
mon amúgy lakáj módjára s átadott nekem egy kis kék
csomagot. Kissé kíváncsian nyitottam ki és két kis füzetet
vettem ki belőle díszes borítékokban és egy levelet —
Goethétől! Képzelje boldogságomat: az csaknem egy
üzenet volt számomra a mesék országából; alig tudtam
elhinni, hogy ez volt igazi kézírása és aláírása annak a
csodaszerü egyéniségnek, kinek neve gyermekkorom óta
mint egy varázsige vonult át képzeletemen, — a kinek
gondolatai csaknem a kinyilatkoztatások fontosságával
hatottak reá in“ . . .
III.
Carlyle — Goethe-hez.
Edinburgh, 21. Comley Bank 1827 ápr. 15.
Több mint két éve annak, hogy az ön szíves levelét
a Lord Bentinek szolgája átadta nekem Londorban
az ajándékkal együtt, melyet én azzal a tisztelettel
fogadtam, a mit nem érhet el semmi más . . . Mert ha
én a sötétségből a világosság valamelyes fokára emel
kedtem, ha megismertem valamit magamról, kötelessé
gemről és rendeltetésemről, ezt inkább az ön írásai
tanulmányozásának köszönöm, mintsem bármi más körül
ménynek . . . azzal az érzéssel, melylyel a tanítvány a
mestere iránt, sőt a fiú az ő szellemi atyja iránt visel
tetik.
Azok a könyvek, melyeket én most bátorkodom Önnek
ajánlani, — törekvéseim szegény productumai..., de
talán érdekelni fogják önt, mint bizonyságai a német
irodalom előhaladásának Angolországban. Megemlíthe
tem, hogy néhány héttel ezelőtt egy idegen londoni
könyvkereskedő hozzám fordult, hogy fordítsam le az
ön „Dichtung und Wahrheit“-ját oly ajánlat, melyet
talán csak elhalasztottam, de nem vetettem el. Meglehet,
hogy egy napon, ha van valamelyes tehetség bennem,
el fogom küldhetni Önnek néhány szerény m unkám at...
Körülbelül hat hónappal ezelőtt megházasodtam; fiatal
feleségem, ki a legtöbb dologban együttérez velem, osz
tozik Ön iránti csodálatomban is s az ő nevében is
kérem, fogadja szívesen az itt küldött erszényt, a mely,
— bizonyíthatom, — finom ujjak és igaz szeretet mun
kája . . . Ő Önt a saját nyelvén (németben) ism eri; első
kritikája a következő volt Ö nről: „Ez a Goethe nagyobb
géniusz, mint Schiller, noha ő nem rikatott meg engem i- . . .

E levelének végén ezt írja Carlyle: „Frey ist das
Herz, doch ist der Fuss gebunden!“ Ez egybevetendő
a Goethe munkáiban található eme m ondással: „Nicht
ist der Geist, doch ist der Fuss gefunden !“
IV.
Goethe — Carlyle-hez.
Weimar, 1827 május 17.
. . . Sietek értesíteni Önt, hogy kedves küldeményét
egy szíves levél kíséretében, melyet Edinburghból április
15-én küldött el, május 15-én megkaptam . , . Legőszin
tébb köszönetéin a kedves férjnek és feleségének : csak
azt az értesítést teszem hozzá, hogy hamarosan egy
csomag fog útra kelni ugyancsak Hamburgon át, az Ön
iránti rokonszenvem bizonyságául s hogy az engem az
Ön emlékébe idézzen . . .

*

Carlyle 1827 június 4-én ezt írja fivérének, János
nak : . . . „végül, vagy inkább legelső sorban, — mert
ennek az írásnak estünk neki a legnagyobb mohósággal,
— egy pompás kis levelet kaptam Weimarból. A jó
ember lovaggá ütött engem et! Láttál-e valaha ily udva
rias, igazi szívből eredő, általában ily kellemes írást ? . . .
Olvasd és csodáld !“
A „lovaggá ütés“ magyarázata az, hogy Goethe, itt
említett levelét „Sir“ Thomas Carlyle-nek czímezte .. .
Zsoldos Benő.

A gőzhajózás kezdetete a Dunán.
A repülőgép századában olyan megszokott régi köz
lekedési eszköznek látszik a gőzhajó, mintha ősidőktől
ismernők és használnók; az öreg Dunát el sem tudnók
a füstölgő úszókémények nélkül képzelni, pedig száz
esztendeje sincs, hogy ügyetlen lassú bukdácsolással
elindult rajta az első. Pedig már 1807-ben ÉszakAmerika gőzhajójáratokat rendezett be több folyón és
tavon s Anglia és Amerika közt nekivágott vele Hudson
az Oczeánnak.
Csakhogy akkor lassan éltek még nagyapáink, esz
tendőkbe belekerült, míg valamely találmánynak a híre
is eljutott a másik földrészre, a bécsi kormány atyai
gondoskodását pedig a censura, a kémrendszer, a sza
badságmozgalmak elfojtása jobban igénybe vette, sem
hogy valami hasznos találmány értékesítésére gondol
hatott volna. Különben is a gőzhajó külföldi dolog volt,
tehát veszélyes.
Azonban a napóleoni háborúkban működő seregek
részére nagyon sok élelmiszer, takarmány, felszerelés
és emberanyag szállítása volt szükséges, a vizi út kényel
mesebb és olcsóbb lett volna, de nagyon lassú, a lóval
való vontatás m iatt; Magyarország bőven adott mindent
de a dunai vontatóhajózás nem győzte a helyszínére
való szállítást. Belátta ezt a bécsi udvar is és 1810
január 17-iki keltezéssel császári leirat jelenik meg,
mely szerint kizárólagos szabadalmat kap találmányára
mindenki, a ki bemutatja, hogyan kell teherhajót folyón
felfelé vontatni, állati erő alkalmazása nélkül s találmá
nyának gyakorlati alkalmazása kivihetőnek mutatkozik
E leiraton a Hofcommerz-commission éppen félesztendeig
ül, míg végre június 20 án a lapok útján közhírré tesziA kezdeményezés nem felülről jöit; már jóval elébb
foglalkoztak e kérdéssel magánosok s az úttörő egy
magyar fő ú r: Batthyányi Tivadar gróf volt, ki saját
találmányú hajójával 1802 június 23-án próbaútat is
tesz Komáromból Pozsonyba, melyről egy kis 7 lapos
dagályos leírást is kiadtak: „Der siegende Bucintor.. .
von einem Freunde der Wahrheit 1802.“ czímen, Pozsony
ban. A hajó szerkezetéről és további történetéről nem
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tudok; Batthányi érdeklődése a dolog iránt azonban
nem szűnt meg, később hajózási társaságot is szeivez,
s kora halála nélkül talán pár évvel hamarább szelték
volna folyóinkat gőzhajók.
A vizi utak kérdése sok embert foglalkoztatott kül
földön is, hazánkban i s ; így Vedres István szegedi
főmérnök 1805-ben tervezetet dolgoz ki egy SzegedPest közt készítendő Duna-Tisza csatornáról; könyvét
németre fordítva kiadja Sztankovics Miklós még ez
évben. A bécsi kamarához is sűrűn érkeznek tervek
mindenféle folyószabályozásról és csatornakészítésről:
sok megvalósítható s részben megvalósult, sok phantastikus terv merül fel. Egy kereskedő vaskos könyvet ír
egy tervezetről, hogyan lehetne Európa minden folyóját
s így tengerét hajóközlekedés czéljából egymással össze
kötni. Kivihetőségét illetőleg álljon itt néhány adat:
a Dunát a Visztulával a Vágón és Poprádon keresztül
akarja összekapcsolni, a Marost az Olttal forrásvidé
kükön a székely hegyeken á t ; Svájczon keresztül akarja
vinni a Duna-Po csatornát.1
Az 1810. évi pátensre dr. Bollmann, dr. Hauff és
ülenk őrnagy jelentkeznek, a kamara azt találja, hogy
mindhárman az észak-amerikai gőzhajót akarják be
vezetni, tehát azt indítványozza, hogy a melyik jelent
kező leghamarább bemutatja használható gépezetét, az
kapjon a bemutatás napjától számított 10 évig szaba
dalmat s azután csak lényegileg különböző gépezetet
szabadalmaznának. A dolog csendesen elalszik, úgy
hogy 1813ban új leiratra van szükség, melyben az
uralkodó külön jutalmat is igér a föltalálónak. Erre
megindul a verseny. Löbsorger Antal zlabingi (Morva
ország) órás 1814 május 27-én bejelenti, hogy bemutat
egy állati erő nélkül folyón felfelé járó hajóról készült
modellt, ha biztosítják, hogy a bemutatás napjától nem
engednek senkit ilyenen dolgozni, neki pedig 20 évre
kizárólagos szabadalmat adnak. A Hofcommerz-commission értesíti, hogy a dologgal érdemlegesen addig nem
foglalkoznak, míg a modellt be nem mutatja s annak
gyakorlati alkalmazhatóságáról meg nem győződnek.
Húsz évre pedig senki sem kaphat szabadalmat, siker
esetén is csak rövidebbre számíthat.
Július 28-án az udvari kanczellária elrendeli, hogy
Löbsorger köteles modelljét két hónapon s a rendes
hajót egy éven belül bemutatni, a nélkül, hogy pénz
előleget kapna. Deczember 8-án tényleg bizottságot kér
modellje bemutatására, a szakértő-bizottság nem mer
határozottan nyilatkozni, megvárja a tavaszra kitűzött
próbautat.
Löbsorgernek és találmányának ezzel nyoma vész a
kamarai aktákban, csak 11 év múlva kerül elő ő maga
megint, midőn perpetuum mobilere kér szabadalmat;
még kevesebb vizet zavar Sintzenich Henrik bajor udvari
rézmetsző és műkereskedő, ki 1814 júl. 3-án „in einem
sehr unartigen Schreiben“ bejelenti, hogy ő a folyón
felfelé járó hajót már a díj kitűzése előtt feltalálta és
árúba is bocsátotta s most sem adhatja alább. (1813-ban
5000 arany forintot kért a rajzban bemutatott gépért.)
Figyelemreméltóbb a következő jelentkező, dr. Hauff
János Károly Frigyes volt marburgi physika-tanár. Kéri,
hogy találmánya fejében nevezzék ki a megüresedett
vízépítészeti igazgatói állásra s bízzák meg a hajózási
intézet vezetésével. Augusztus közepén a kamara féligmeddig elutasítja, erre elkeseredésében „Geschichte des
ersten atmonautischen Fahrzeugs in Teutschland“ cz*
1 Braumüller Joh. G ottfr.: „Der wichtigste Kanal in
Europa.“ Berlin 1815.

Metternichnek ajánlott memorandumában elmondja, hogy
5 éve dolgozik találmányán, minden vagyonát, még
drága laboratóriumát is beleölte, két idősebb fia meghalt,
saját egészsége megromlott s csak a tudomány fanatismusa tartja még életben ; kér egy negyedórái kihall
gatást, különben kénytelen lesz a congressuson vala
melyik idegen államnak adni el találmányát. Engedélyt
kér, hogy az uralkodó jelenlétében tehessen próbát,
mert nem szakértők, tudomány és negyedévi fejtörés
kell ahhoz, hanem egy pár egészséges szem, hogy meg
állapítsák, hogy a hajó felfelé megy-e vagy lefelé s
egy nagy gép hamarább előállítható, mint a modell,
mert az kovács-, ez órásmunka. A hivatali biirokratismussal azonban mindezt meg nem lehet értetni, az ő
nyomora pedig akkora, hogy csak a 6 éve adott feje
delmi szó beváltása mentheti meg. Találmánya története
következő.- 1801-ben két igen derék magyar diákot
tanított Marburgban latinul physikára s a gőzgépnél
szóba hozta nekik, hogy csodálja, miért nem alkalmazzák
ezt hajóra. így a gőzhajót elméletben Hudson kísérle
tének híriiljotte előtt 7 évvel feltalálta. 1808-ban Rainer
főherczeg felszólítására Bécsbe utazott, hogy a polytechnicum mathematikai tanszékét elfoglalja, de mire
megérkezett, már mást neveztek ki. Ingolstadttól teherliajón jött s ez alkalommal megismerkedett a hajózás
technikájával. Rainer fhg. biztatta, hogy menjen kihall
gatásra az uralkodóhoz s kérjen kártérítést elhagyott
állásáért s az útiköltségért; ő kárpótlásul szabadalmat
kért és pénzsegélyt folyón felfelé járó hajó építésére,
a császár meg is ígérte, mire ő beadta tervezetét, de a
francziák betörése, az udvar menekülése miatt a privi
légium kiállítása elmaradt; ő maga a francziák elől
Prágába menekült, aztán elment Augsburgba, hol a polytechnikumnál kapott állást, de a háborúk miatt pénz
telen kereskedők nem segíthették tervében ; 1810 elején
Batthyányi Tivadar gr. — hallván találmányáról — érint
kezésbe lépett vele s meg akarta venni szabadalmát
Magyarország részére évi 400 aranyért, öt évre előre
fizetve. Nem lévén a privilegium kezében, a vásár meg
hiúsult. Azután Morvaországban, majd 1812—3-ban
Dániában próbált szerencsét, de a devalvatio miatt nem
tudott tőkét összehozni s ekkor értesült róla, hogy az
ő négyéves privilégiuma mellőzésével az udvar nyílt
pályázatot hirdetett. Közben meghalt pártfogója, Batt
hyányi gróf is, ki sokat fáradt és sok csalódást elszen
vedett az ő találmánya érdekében, így Prágában is tár
gyalást kezdett, de mindössze 4000 irtot tudott felhaj
tani, de az a társaság is felbomlott, mihelyt a patens
megjelent. Gőzgépének kész a modellje, de hónapok óta
hiába akarja bemutatni, nincs kinek. A kamara nem
küld ki bizottságot.
Valószínűleg Metternich hg. érdeklődni kezdett a dolog
iránt, mert 1814 decz. 3-án végre próbaútat tehet Hauff;
de a próba nem sikerül, egy ismeretlen a maga közön
séges csolnakán elhagyta. Hauff az erős szelet okolta és
új terminust kért.
Felesleges volna a sok pályázóval és találmányukkal
részletesen foglalkozni. Az augsburgi Heinle János,
Seyk József molnár, Bollmann Erik Justus, Glenk őrnagy,
Kirchberger, Schops, Winterhalter, Fischer, Sacher,
Stiebold dán alezredes, Pfaffenhoven Simon gróf,
Caillard, Jonfroy marquis, St. Croix ezredes, Stafford
angol tengerészhadnagy, Drais badeni erdőmester, az
angol Allen, Morgan, Bryant, Schnell Konrád bajor
kereskedő, Jernstadt, Klein Magnus, Ressel József stb.
sorra szerencsét próbálnak, de sikertelenül, sikert csak
két ember ért e l : a magyar Bernhard Antal és a franczia
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St. Leon lovag. Magyarországi jelentkező még Novodvorsky Venczel, egy tönkrement cseh molnár, „wohnhaft
zu Pesth in der Königgasse beim Schwarzen Bären
No 894.“, (minthogy azonban nem tett bélyeget kérvé
nyére, nem állnak szóba vele) és Prisakai Andrevics
Axent Szegedről, a ki a jövedelem felét a hazai görög
keleti vallású illyr ifjúság nevelésére fordítaná.
Az udvari kamarának — úgy látszik — nem tetszett
az egész terv, valósággal ellene dolgozik: Bollmann
felajánlja, hogy hoz be Amerikából gőzhajókat s rendes
járatot indít a Dunán; nem fogadják el. A feltalálók
tervére pedig azt jelentik, hogy azok mind egyenletes
folyású, egyenes és tiszta medrű vizet tételeznek fel,
tehát a mi viszonyaink közt nem használhatók. Végre
is Metternich Chevalier de St. Leonnak 1816 aug. 31-én,
a kamara megkerülésével, br. Vincent párisi nagykövet
ajánlatára szabadalmat adat. De már akkor előzetes
szabadalma volt, szintén a kamara megkerülésével egye
nesen az uralkodó rendeletére, Bernhard Antal pécsi
órásnak, ki még előző év januárjában bejelentette, hogy
kész próbaútat tenni Eszékről Pestre, saját költségén.
A bonyodalmon az 1817 novemberi cs. és kir. leirat
úgy akar segíteni, hogy mindenkinek privilégiumot biz
tosít, a ki egy éven belül Pozsony—Bécs vagy Bécs—
Krems közt sikeres próbaútat tesz akármiféle hajóval s
minden hajózható vízre külön szabadalom jut. St. Leon
lovag 1818 aug. 31-én megteszi a próbaútat, melynek
39 frt 36 kr. költségén még 8 év múlva is veszekednek,
mint behajthatatlan követelésen a vízépítészeti hivatal,
az alsó-ausztriai helytartóság és Abaduzzi lovag, az új
engedményes, a ki megvette a szabadalmat.
Bernhard próbaútját Pest—Komárom közt tette meg
ugyanezen év legutolsó napján, hajója egy darabig járt
a Dunán és Dráván, de maga is belátta, hogy javításra
szorul, ezért 1821 júl. 15-én Eszékről felhívást bocsát
ki részvénytársaság alapítására: 2 vontatóhajót akar
építeni, melyek 8—10 ezer bécsi mázsát másodperczenkint 3 láb gyorsasággal vinnének, vízellenébe, éjjel
nappal Zimonyból Bécsbe. Ezer db 100 váltóforintos
részvényt bocsátanának ki, melynek felét eladnák, fele
a Bernhardé volna. 25,000 frtot előre befizetnének, a
többit a hajók elkészülte után; úgy a két új, mint a
hídépítés miatt Eszéken működő első hajó a társaság
tulajdonát alkotja. E tervezetet Verőcze vármegyével
jegyzőkönyvbe is vétették.
A pénz azonban nehezen gyűlt; 1823 őszén egyik
hajótest készen állt Eszéken, de csak tavaszra hoz
hatták fel Pozsonyba, hol a gépeken dolgoznak Gschnatl
Péter rézművesmester műhelyében ; Pozsony vármegye

hivatalosan igazolja ezt, valamint azt is, hogy egy 23
bécsi öl hosszú, 4 öl széles és 3 zollnál vastagabb
deszkából készült tölgyhajó a jég elől a szemközti
Dunapartra ki van vontatva. Tavaszszal jelenti Bemard,
hogy 334 részvényt eladott, tehát van pénz a munka folyta
tására. Azonban a munka nem halad; újabb meg újabb
határidőt kér, állítólag az öntésnél előállott hibák miatt,
a kanczellária megfenyegeti szabadalma elvonásával.
Végre 1828 okt. 29-én jelenti a magyar udv. kanczel
lária, hogy adósságai elől már egy éve múlt, hogy kül
földre szökött; erre szabadalmát megszüntetik, egy évre
rá a St Leon és jogutódaiét is, mert már 4 éve nem
jár a hajójuk. Az alsó-ausztriai kormányzóság egyik
jelentéséből megtudjuk, mi bajuk van ezeknek a gőz
hajóknak : annyi helyet foglal el a gép, hogy alig marad
hely árúnak, a személyszállítás pedig olyan drága, hogy
a közönség nem veszi igénybe. Szóval pár év alatt meg
bukott mindkét vállalat s I. Ferencz egész birodalmában
csak a Pón járt gőzhajó. Végre 1829szept. 1-én Andrews
és társa 15 évre szabadalmat kap egyévi berendezkedési határidővel, Andrews a következő év elején
megalakítja az Erste Donaudampfschiffahrts- Gesell
schaft ez. részvénytársaságot 200 db á 500 frtos rész
vénynyel br. Puthon, br. Geymüller és Sina János igaz
gatása alatt s még ez év őszén megkezdi két hajóval a
rendes közlekedést Bécs—Zimony közt. Gagyi Jenő.

CSILLAGÁSZATI K R Ó N IK A .
A nemzetközi időszolgálat szervezése.
Párisban, Bigourdan elnöklete alatt ülésezett egy
nemzetközi szakbizottság múlt októberben, mely négy
szűkebb bizottságot küldött ki, melyek a pontos idő
meghatározására és rögzítésére szolgáló módszerekkel,
az időnek radiotelegraphikus úton való átvitelével, a
nemzetközi időszolgálat gyakorlati követelményeivel és
az időszolgálat szervezésével összefüggő kérdéseket
tartoznak tanulmányozni. A negyedik albizottság Backlound elnöklete alatt kilencz állomást felsoroló oly jegy
zéket terjesztett elő, melyek greenwichi időben számított
meghatározott órák utolsó három perezén át bizonyos
séma szerint jelzéseket fognak adni, 1913 július hó
1-től kezdődőleg. A kilencz állomást úgy választották
meg, hogy a Föld bármely helyén legalább egy jelzés
nappal, egy pedig éjjel hallható legyen, de hogy 24 órán
belül sehol négy jelzésnél többet ne kapjanak. A jel
zések különbözőképpen vannak megválasztva a külön
böző pontosságnak megfelelően. Európában a párisi és
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a norddeichi jelzések szerint igazodnánk. Egy nemzet
közi időintézet létesítését is tervezték, melynek feladata
volna a nemzetközi időszolgálat szervezésének elő
mozdítása és ellenőrzése.

A o Cephei-typusú változók fényességváltozásának
összefüggése a radialis sebességgel.
A fényváltozó csillagok közül a 3 Cephei, valamint
a £ Geminorum typusokhoz tartozók szíriképi vizsgálata
arra az eredményre vezetett, hogy ezek oly spectroscopikus kettős csillagok, melyek fényváltozásának perió
dusa a keringési idővel egyezik. Lundendorff a fény

változást feltüntető görbéknek a radialis sebességgörbé
vel való összehasonlításánál pedig arra az eredményre
jutott, hogy a kétfajta görbe egymásnak tükörképe, a
mennyiben azt találta, nogy a fényesség maximuma a
radialis sebesség negativ minimumával és minimuma a
radialis sebesség positiv maximumával esik össze.
Ez a körülmény annak a kérdésnek megvizsgálására
késztette Lundendorffot.hogy a kétfajta görbe amplitúdói
között nincs-e valami belsőbb törvényszerű összefüggés?
A kérdést a rendelkezésre álló csekély anyag miatt
véglegesen eldönteni nem tudta. A megvizsgált 15 csil
lagra nyert eredmény arra vall, hogy lehetséges ilyen

I. A csillagos ég Budapesten 1913 márczius 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.
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törvényszerűség. Ha sikerül majd a Lundendorff-féle
törvényt nagyobb anyag alapján kétséget kizáró módon
kimutatni, akkor tisztán a o Cephei-féle fényváltozók
fénygörbéjéből ki lehet majd számítani a spectroscopikus
rendszer pályáját.

Az 1913 márczius 22-iki teljes holdfogyatkozás.
Márczius 22-én egy Európában nem látható teljes
holdfogyatkozás következik be.
Afogyatk. kezdete általában márcz. 22-én d. e. 11 ó.29p.-kor
a teljes fogyatkozás kezdete .
„ d. u. — „27
a fogyatkozás közepe
„
„
„ 1„ 14
a teljes fogyatkozás vége
„
„
„ 2„ 1
a fogyatk. vége általában
„
„
„ 2„ 59 „
A Hold a fogyatkozás idejében azon helyek zenitjé
ben áll, melyeknek Greenwichiül számított
keleti hosszaik : 207° 45' és szélességük4 0° 10'
„
„
193° 41' „
„
—0° 7'
„
„
182° 24' „
„
—0°21'
*
„
171° 7' „
„
—0° 36'
„
„
157° 2' „
„
—0°53'
A belépés posiliószöge a holdtányér legészakibb
pontjától 128°-ra van kelelre, a kilépés positiószöge a
holdtányér legészakibb pontjától 70°-ra van nyugatra. A
fogyatk. mérete a holdátmérő másfélszeresét meghaladja.
Ezen adatok szerint a fogyatkozás Északamerikában,
Délamerika nyugoti felében, a Csendes-Óceánon, Ausz
tráliában, az Indiai Óceán keleti felében és Ázsiában —
Kis-Ázsia, Arábia és Perzsia kivételével — lesz lát ható.

A csillagos ég 1913 márczius havában.

emel
kedése
ó.

p.

elhajlása

A Nap
kelte ny.
ó. p. ó. p.

1 22 47 2 -7 ° 43T' 6 42 5 44
11 23 24 3 —3° 510' 6 23 5 59
21
0-9 +0° 5 7 ' 6 2 6 13
31 372 +4° 0-9' 5 42 6 27

Idő
egyenlet

A Nap

A nappal
hossza

IMárczius |

I. Álló csillagok.
Márczius hó közepén este 9 óra táján a meridián
csillagokban szegény vidéken halad át. Délen mintegy
SO^-nyi magasságban átszeli a Vizikígyót, a zenitben
érinti a Nagy Medvét, majd a Cepheus és a Hattyú
között a horizont északi pontjához jut el.
A fölöttünk lévő éggömb nyugati felében a téli csil
lagzatok közül a Kaszás és a Nagy Kutya közel vannak
nyugvásukhoz, a nyári csillagképek közül pedig a keleti
égboltozaton kelőben vannak a Szűz, Bootes, a Kígyó
a Korona, Hercules és a Lant.
Az 1. alatti képünk úgy mutatja a csillagos eget, mint
ezt márczius közepén este 9 órakor Budapesten látjuk.
II. Nap és Hold.
A Nap márcziusi útját 2a. és 2b. ábráink, coordinatáit,
kelte és nyugta idejét, a nappal hosszát, az időegyenlet
és a napátmérő értékét márczius néhány napjára pedig
a következő táblázat a d ja :

ó. p
p ®p
11 2 + 12 36-—
11 36 P 10 17-80
12 11 + 7 26 56
1245 + 4 23-08

Nap
átmérő

32' 16 40"
32' 11 32"
32' 6 06"
32' 0-46"

Ezen adatok szerint a nappal hossza márczius hó
folyamán 1 óra 43 p.-czel nő.
A Hold útját 2a. és 2b. ábráink jelzik és pedig
márczius hó 1., 4., 12., 19., 26. és 31-éré, továbbá a
következő napokra eső főphasisok idejére:
Márczius 8-án reggel 1 óra 39p.-kor újhold
„
15-én este 10 „ 14 „
első negyed
„
22-én délután 1 „ 1 2
„
holdtölte
„
27-én
„ 2 „14
„ utolsó negyed.
Földtávolban márczius 6-án délelőtt 9 ó.-kor, föld
közelben márczius 21-én délben lesz a Hold. Az első
esetben 6374, a másodikban 56 24 földsugárnyira lesz
a Földtől'.

III Bolygók.
Mercur (9) márczius 18-áig direct mozgású, azután
hátráló; 11-én legnagyobb keleti kitérésében; 28-áig
esti csillag, ekkor alsó együttállásban a Nappal, azután
hajnalcsillag. Venus (?) direct mozgású, alkonycsillag,
átlag >/,11 ó.-kor nyugszik, 19-én legerősebb fényében
ragyog. Mars (c?) direct mozgású, hajnalcsillag, átlag
reggel 5 óra körül kel. Jupiter (2|.) direct mozgású,
hajnalcsillag, átlag reggel 3 óra körül kel. Saturnus
(t>) előretartó, középben éjfél előtt nyugszik. Uranus
(S) elöretartó, átlag reggel 4 óra körül kel. Neptun (T )
hátráló; a hó elején reggel 5 óra, a végén reggel 3 óra
körül nyugszik.
IV. Tünemények.
Márczius 2-án reggel 1 órakor Mercur felszálló
pályacsomójában. Ugyanaznap délután 1 órakor. Jupiter
együttállásban a Holddal. 4-én este 10 órakor Mars
együttállásban a Holddal. 9-én este 4 órakor Mercur
együttállásban a Holddal. 11-én délelőtt 8 ó.-kor Mercur
legnagyobb keleti kitérésében ; szögtávola a Naptól
18° 19'. Ugyanaznap este 9 órakor Venus együttállásban
a Holddal. 13-án 10 ó. 38 p.-kor 23 Tauri 23-adrendü
csillag geoczentrumos együttállásban a Holddal, nálunk
is látható födéssel. 14-én reggel 1 órakor Saturnus
együttállásban a Holddal. 16-án reggel 2 óra 55 perczkor 136 Tauri 4 7-edrendű csillag geocentrumos együtt
állása a Holddal, nálunk is látható födéssel. 17-én délben
Mercur legnagyobb északi heliocentrikus szélességben
19-én este 6 órakor Venus legnagyobb fényében. 21-én
reggel 6 óra 8 perczkor a Nap a Kos jegyébe lép.
Tavasz kezdete. 22-én teljes holdfogyatkozás, nálunk
nem látható. 26-án reggel 0 órakor Venus legnagyobb
északi heliocentrikus szélességében. 28-án reggel 4 óra
kor Mercur alsó együttállásban a Nappal. 30 án reggel
3 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
Tass Antal.

MEGHÍVÓ
AZ URÁNIA MAGYAR TUD. EGYESÜLET

IGAZGATÓ-TANÁCSÁNAK
1913. évi márczius hó 29-én (szombaton) d. u 4 órakor

az Uránia-Színház I. em. téli kertjében tartandó

ÜLÉSÉRE.
AZ ÜLÉS TÁRGYAI:
1. Az Egyesület 1912. évi számadásának megvizsgálása.
2. Az 1913. évi költségvetés előkészítése.
3. A közgyűlés elé terjesztendő jelentések megálla
pítása.
Az Igazgató-Tanács tagjai az Egyesület tisztikara, a szakosztályok
elnökei és titkárai.

Budapesten, 1913. évi február hó 24-én.
M o ln á r V ik to r
az Igazgató-Tanács elnöke.

MEGHÍVÓ
AZ URÁNIA MAGYAR TUD. EGYESÜLETNEK
1913, évi márczius hó 29-én (szombaton) d. u. 5 órakor

Az Uránia-Színház I. em. téli kertjében tartandó

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
Elnöki megnyitó.
Főtitkári jelentés.
Titkári jelentés a tud. felolvasásokról.
Titkári jelentés a munkásgimnáziumokról.
Pénztárnoki jelentés az 1912. évről.
Az 1913. évi költségvetés megállapítása.
Az egyesület tisztikarának megújítása.
Az elnökség előterjesztései.
Esetleges indítványok.

Tisztelettel kéretnek az Egyesület tagjai, hogy e közgyűlésen
minél számosabban szíveskedjenek megjelenni.

Budapesten, 1913. évi február hó 24-én.
M o ln á r V ik to r

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

ügyvezető-elnök.
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület
Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület néjoszerű tudományos felolvasásainak
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:
*
1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3.
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15.
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23.
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. —
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35.
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50.
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 18484/9-ben. — 52. A magyar alkotmány helyreállítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. —
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. —67. Pozsony és
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69.
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori
története.— 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81.
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88.
A magyar nemzet története vegyes házakból származott
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a

mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90.
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.
— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.—
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori ! törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100.
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. — 104. Kivándorlóink
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107.
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. —
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118.
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I.
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II.
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. —
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127.
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131.
A fonalnövények lermesztése és feldolgozása. — 132.
Spanyolország története a középkorban. — 133. A
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? 136. — Spanyolország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. —
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók. — A méh
élete és munkája.
E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.
A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet
kívánatra mindenkinek megküld:
Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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N É P S Z E R Ű T U D O M Á N Y O S FOLYÓIRAT
AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESI)LE' í“
KÖZLÖNYE
MOLNÁR VIKTOR
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTIK

LEGiFj.

SZÁSZ KÁROLY

És

MIKOLA SÁNDOR

XIV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM.
1913. ÁPRILIS

SZERKESZTŐSÉG:
VII, IZSÓ-UTCZA 4. SZ,

<£)<£)<£)<£)<£)<£)<£><£)<£><£)<£)<£)<£)<£><2)<g>cg)

A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A
TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR
CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR ig),
EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE
(IV. KÉR, MOLNÁR-UTCZA 1 3 .) KÜLDENDŐK

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

--------------------------- T A R T A L O M : --------------------------Iskola és élet. M o l n á r V i k t o r . 145. 1. — Gyöngyösy István közpályája. (Első
közlemény.) G y ö n g y ö s y L á s z l ó . 149. 1. — A régi Medgyes. (Képekkel.) M a k o l d y
J ó z s e f . 153. 1. — Shaw Bemard. B i b ó I s t v á n . 156. 1. — Erdélyi János Sárospatakon.
(Első közlemény.) D r. R á c z L a j o s . 159. 1. — Nők a philosophiában. (Első közlemény.)
D r . S z e l é n y i Ö d ö n . 163. 1. — Színházi levél. L e g i f j . S z á s z K á r o l y . 167. 1. —
Dr. Lengyel Béla. (Képpel.) D r. B e r k ó J ó z s e f . 169. 1. — Mi a vasbeton? (Képekkel.)
U y K á r o l y . 171. 1. — Pertik Ottó dr. (Képpel.) V e r z á r F r i g y e s , d r . 179. 1. — A sajt
gyártása és chemiai összetétele. D r. W i n d i s c h R i k á r d . 180. 1. — Krónika. (Az Uránia
Magyar tudományos egyesület közgyűlése. 182. 1. — A physikusok mathematikai képzése
az egyetemen. M. S. 182. 1. — A halak színérzéke. D r. K e l l e r O s z k á r . 183. 1. —
Tudományos és technikai újdonságok. 184. 1.) — Könyvszemle. (Könyv az alkoholismusról. G y u l a i A l a d á r . 186. 1. — „Az ízlés physiologiája.“ — l y . 187. 1. — Medúza. — l y .
187. 1. — Jakab Ödön: Délibáb, n . 187. 1.— Aujeszky: A baktériumok természetrajza.
R. sz. D.
187. 1. — Beküldött könyvek. 189. 1.) — Csillagászati Krónika. (Újabb
adatok a tejút physikájához. 189. 1. — A fény absorbtiója a világűrben. 189. 1. —
A csillagos ég 1913 április havában. (Képekkel.) T a s s A n t a l . 189. 1.) —*Az Uránia
szemléltető taneszközök gyára részvénytársaság közgyűlése. 191. 1.
Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)

A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik

BUDAPEST, 1913.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

F elh ív á s előfizetésre.
Az Uránia az 1 9 1 3 . évvel immár tizennegyedik
évfolyamába lépett.
Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czikkekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.
A tizenharmadik évfolyamban 9 6 nagyobb és 2 0 0 kisebb
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan,
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan,
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika,
ipar, iparművészet, művészetek, bölcsészet, széptan,
nyelvtudomány, irodalomtörténet, történelem, műve
lődéstörténelem, néprajz, jog- és államtudományok,
társadalomtudományok, neveléstudomány stb. köréből.

Munkatársaink díszes sorában vannak: Apáthy István,
Atlasz M., Balla A., Baros Gy., Bányai E., Bárány G., BarlaSzabó]., Bányai)., Bellosics B., Benkóczy E., Bexheft Á.,
Bibó I., Bitzó Sarolta, Böngérfi J., Cholnoky J., Csefkó Gy.,
Csűrös F., Dézsi L., Dietz L., Dienes P., Dienes V., Diós
szilágy iS., Díváid K.,Ecsedi L.Elek O., Endrei G., Erdélyi P.,
Erődi B., Ny.Farkas G., Fehér [., Fitos V., Fröhlich K., Gaal
Mózesné, Halász Gy., H. Gabnay F., Gálos R., Gönczi F.,
Görög I., Gulyás Pál, Hankó V., Hegedűs Árpád, ifj. He
gedűs S., Hoffmann O., Huszár V., Jánosi I., Juba A.,
Kallós E., Kapitány K., Kárffy Ö., Kármán F., Kármán T.,
Kelemen Ignácz, Koch I., Kovács Gábor, Körösi Henrik,
Kövesligethy R., Krécsy Béla, Kriesch A., Kristóf Gy.,
Kapcsay F., Láng Margit, Láng N., Léber Gy., Lehr A.,
Lóczy L., Lósy J., Lőrenthey I., Mahler E., Marczinkó F.,
Máday I.,Márki S., Mosdóssy I., Moesz G., Myskovszky E.,
N agy)., Neményi I., Nógrády L., Nuricsán )., b. Nyáry A.,
Orbán Gy., Pap Károly, Patak K., Pékár Gy., Pethő S.,
Pécsi A., Pétetfi Tibor, Prohászka Ottokár, Pruzsinszky
Pál, Rakodczay P., Rapaics Raymund, Rátz I., Rácz D.
Endre, Reil L, Riedl Frigyes, Sajó K., Sebestyén Károly,
Setényi Pál, Somogyi Antal, Sulek J., Szabó G., Szabó L.,
Szabó Z., Szádeczky Gy., Szász Alfréd, Szász Z., Szekeres
K., Szelényi Ö., Szentpétery I., Szeremley B., Sztrachon N.,
Szűcs István, Tankó B., Tass Antal, Teleky József,
Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Trócsányi Z., Köss Árpád,
Vértesy Jenő, Visnya A., Weber A,, Windisch R., Yrk A.,
Zilahi L., Zemplén Győző, Zsoldos B. stb.

URÁNIA MAGY. TUD. EGYESÜLET

Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az U r á n ia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban
kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.
Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további
odaadó szíves támogatását.
Az Urániá-1 az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8 kor.,
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal,
Budapest, V., Hold-u. 16.) küldendő. Előfizetést egy
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s
mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/0-os
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.
Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket
élvezi:
1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait,
köztük az „Uránia* czímű havi folyóiratot, melynek az
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;
2. évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy
erkélyszéket, akár egy páholyt 5O°)0-os árkedvezmény
mellett válthat;
3. résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken évenkint művészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunk ki;
4. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.
5. és végül 30% árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki akciója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.
A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t.
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár
Preszler Antal, min. s. hív. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni
szíveskedjenek.
j\z Uránia-egyesület elnöksége.
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Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

Iskola és élet.
Molnár Viktor elnöki megnyitója az Uránia M. T. egyesület 1913. évi márczius hó 29-én tartott közgyűlésén.

A közművelődés és különösen a népműveltség terjesztésére 14 évvel ezelőtt meg
alakult Uránia Magyar Tudományos Egyesület csak akkor fogja a jövőben is megtar
tani az iskolán kívül való tanítás terén kivívott vezérszerepét, ha a bámulatos iramban
haladó cultura azon új ösvényeire vezeti el társadalmunkat, a melyeken a nyugati és
különösen északnyugati nemzetek igazi eredményeket és értékes sikereket értek el.
Korunkat a természettudományok fejlődésével beállott gyakorlati gondolkodás jel
lemzi. Ez a természettudományi gyakorlati gondolkodás terelte űj mederbe a közgazdasági életet; ez teremtett új társadalmi szervezeteket; és ez jelölte ki a cultura szükségle
teinek legújabb irányát is. A javakat termelő erők hirtelenül megszaporodtak. A gőzerő
és villamosság alkalmazása, a gépek beállítása, a munkamegosztás és a cserének csodá
latos megkönnyítése, a munka termelőképességét szokatlan módon megsokszorozták.
Gőzhajó helyettesíti a vitorlást, vasút a posta- és teherkocsikat, gőzkaszáló a kaszát,
benzines gépeke végzi a szántást. Az ember szolgálatában álló gépek sokkal több munkát
végeznek el, mint a mennyit a világ népei és teherhordó állatai összesen elvégezni
tudnának; az erdők fáiból kész ajtók, ablakok, hordók, stb. készülnek jóformán anélkül,
hogy a munkáskéz elfáradna; a gépműhelyekben ezerszámra készül a czipő és csizma,
míg a czipész egy párt elkészít keze ügyességével; a gőzerőre berendezett szövőgyá
rakban gyorsabban készül el ma egy munkás felügyelete mellett az a posztó, a melyet
a múltban száz munkás állított elő a régi kézi szövőszékeken.
Körülbelül 100 millió orsóval dolgoznak ma Európában. Ezek az orsók annyi
munkát végeznek ma el, a mennyit a múlt szövőszékein 1200—1500 millió takács
produkálhatott volna csak. Európa egész népessége ma kereken 450 millió. Az európai
géporsók annyit termelnek napjainkban, mint a mennyit Európa lakosságának három
szorosa tudna csak előállítani, tehát akkor, ha 1200—1500 millió ember, tehát az egész
ma élő emberiség éjjel, nappal szőne.
A munkás kézügyességének különféle qualitására vall, hogy például Oroszországban
egy mechanikai szövőszékhez egy munkást, Angliában pedig négy szövőszékhez egy
munkást alkalmaznak; viszont a kinai állami selyemgyárban egy szövőszék négy
munkást kíván.
De nemcsak az iparban, hanem a gazdaság és így a mezőgazdaság minden ágában
is jelentkezik a technikai vívmányok és felfedezések átalakító hatása. Mélyebb szán
tással, gőzekével, mesterséges trágyázással, fajkiválasztással és nemesítéssel kétszeresére,
sőt háromszorosára fokozhatjuk a föld termő képességét; külön említve azokat a
gépeket és módozatokat, melyek az emberi és állati munkaerőt többszörösen megsza
porítják.
Ezeken az általánosan ismert példákon kívül van azonban még számtalan oly
felfedezés, találmány, ügyesség és eljárási módozat, a melyről még a jobbmódú iparosok
és gazdák sem tudnak, holott azoknak alkalmazása által részint sok munkaerőt meg
lő
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megtakaríthatnának, részint jövedelmüket szaporíthatnák és így a nemzeti vagyonosodást is előmozdíthatnák.
Hazánkban azonban — sajnos a kereskedelmi és földművelésügyi ministeriumok
újabbkori kísérleteitől eltekintve, — az iskolai és az iskolán kívüli oktatásnak éppen
az a része a legszervezetlenebb, a mely a nép anyagi és különösen gazdasági érdekeit
volna hivatva szolgálni; még szembeötlőbb ez a szervezetlenség akkor, ha tudjuk, hogy
a szemléltető oktatásnak, a mely ezen a téren az egyedüli czélravezető és haszonnal
járó módszer, kevés nyomát találjuk. Ezzel szemben külföldi államokban a kormányok
elsőrendű feladatuknak tekintik: a nép közgazdasági kiművelődésére egész kormányzati
és közigazgatási szervezetüket felhasználni, vagy legalább is mindenkinek alkalmat nyúj
tani arra, hogy bizonyos culturális központokban a vidékenkint keresett vagy szükséges
physikai, vegyészeti, technikai, mechanikai, geológiai, földrajzi, meteorologiai, biológiai,
stb. útbaigazításokat megkaphassa; továbbá módját ejteni, hogy a különböző^közgazdasági és művelési ágakra nézve tudományosan megállapított tanácsokat kiki a saját
vidékén ingyen vagy olcsón megszerezhesse oly czélból, hogy ezáltal a polgárok vállal
kozó kedve és az önálló munkássága kifejlődhessék.
De nemcsak a természettudományi oktatás hiányos, hanem az egész közoktatásügyi
rendszerünk is annyira elméleti és elvont, hogy az önálló gondolkodást és gyakorlati
érzéket eltompítja. Csak így magyarázhatjuk meg magunknak, hogy egyes találmányok
és készülékek, a melyek már évtizedek óta meghódították a világot, hazai közintéze
teinkben és iskoláinkban még egyáltalában nincsenek vagy csak szórványosan vannak
bevezetve. A szemléltető oktatásnak majdnem nélkülözhetlen eszköze, a vetítőkészülék
még nincs meg minden iskolában, legfeljebb az iskolák egy százalékában. A mozgó
fénykép, mint tanítási eszköz, teljesen ismeretlen tanintézeteinkben; arra sem gondoltunk,
hogy fontos, politikai, történelmi stb. mozgófényképgyűjteménynyel gazdagítsuk egyik
másik múzeumunkat. Forradalmi szerepe lesz a mozgóképnek a színpadi techniká
ban stb. stb.
A zeneoktatás idegenkedik a gramophon-lemezek felhasználásától, holott kézzelfog
ható a kitűnő éneknek és zenekarok hangjának, előadási modorának stb. instructiv becse.
Közoktatási rendszerünk egy további nagy hiánya, melyet nemcsak a műveltebb
társadalmi rétegekben vehetünk észre, de sokszor vezető férfiainknál is sajnosán nél
külözünk, az, hogy nálunk (néhány szakiskolát kivéve), a nemzetgazdaság legelemibb
ismereteit sem tanítják. Nem látják még be nálunk, hogy a közgazdaságtan elméleti
és gyakorlati része az általános műveltségnek egyik elengedhetlen része és feltétlenül
helyet követel magának a középfokú oktatás egész rendszerében. Nézetem szerint
ugyanis a mai korban igazán művelt ember csak az lehet, a ki a nemzetgazdaság
elemeiben legalább tiszta fogalmakkal bír. Csak a közgazdaság mozgató erőinek helyes
ismeretével járhat az a socialis műveltség, a mely nélkül egy nép szükségleteit meg
érteni, megérezni és kielégíteni nem lehet.
Mindenkinek szem előtt kell tartania például azt, hogy a polgári gazdasági rend alap
fogalma a jövedelem és hogy ezt a jövedelmet rendesen munkával kell megszereznünk.
Művelt embernek tisztában kell lennie a természet, tőke és munka közgazdasági
fogalmával; tudnia kell, hogy a munka is, meg a tőke is termelőképességének mértékét
a «technikai eszmétől» kapja. A gazdasági munkánál — mely már közelebb visz ben
nünket a gyakorlati élethez — megkülönböztetjük a végrehajtó (executiv) munkát, melyet
a szó szoros értelmében vett munkás végez; továbbá a dispositiv, rendelkező munkát,
vagyis a vállalkozónak és a vállalatban vagy máshol résztvevő magasabb rendű tiszt
viselőnek munkáját és végül az alkotó munkát, azaz a felfedezőnek vagy vele egyen
értékű egyénnek munkáját. A munka minőségét illetően tudnia kell még a művelt tár
sadalomnak, hogy a végrehajtó munkát a munkaerő és az ügyesség végzi, a dispositiv
munkához tehetség — az alkotó munkához lángész kell. A gyakorlati alkotó munkáért
a tudománynak, az elméletnek tartozunk köszönettel; viszont a dispositiv munkára az
alkalmas, a ki tehetségével és magasabb képzettségével a végrehajtó és az alkotó
munkát, a nyers munkaerőt egyrészt a tudományos úton elért alkotást, felfedezést,
találmányt stb., másrészt, szerves összeköttetésbe tudja hozni.
A gazdasági rend ezen néhány alapfogalmának felsorolása is elegendő tán annak
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jelzésére, hogy a nemzetgazdaság általános ösmerete nélkül nem tud bárki is kellően
elhelyezkedni abba a nagy állami és társadalmi szervezetben, a melyben él; nem bírja
kijelölni magának azt a helyet, a melyet jogosan elfoglalhat; de még kevésbbé tud
irányító, támogató vagy megértő munkát végezni. De kitűnik a mondottakból általában
az is, hogy mily nagy fontossága van a tudománynak a gazdasági életben, és viszont
mekkora tudatlanságra vall az, ha valaki nem becsüli meg a tudományt, a tudást és
a műveltséget.
Kétségtelen, hogy a vonatkozó viszonyainkban rejlő abnormitásokat meg kell változtat
nunk, mert különben teljesen elmarad az Iskola a való élettől, sőt ellentétbe kerül egymással.
Ha azt akarjuk, hogy gazdasági életünk és társadalmi felfogásunk megváltozzék, ügy az iskolát
közelebb kell hoznunk az élethez; gondoskodnunk kell arról, hogy az iskola az életre
neveljen, hogy az iskola és az élet, az elmélet és a gyakorlat kölcsönhatásba kerüljön
egymással, mert különben vagy az iskola sorvad el, vagy fundamentum hiányában
gazdasági életünk roppanik meg. Az iskolának nem szabad kínai falak közt külön életet
élni mint a középkorban, hanem bele kell illeszkednie a társadalmi életbe és részt kell
vennie — eredeti hivatásának koczkáztatása nélkül —*a társadalom mindazon szükség
leteinek kielégítésében is, a melyek tudományos, de egyúttal gyakorlati tudással mélyített
ösmereteket közvetítenek széles körökben. Azonban az élethez is közelebb kell hoznunk
az iskolát Bár végeredményben az élet oly kifürkészhetetlen, hogy törvényeinek rendjét
itt, e kérdésben megtalálni alig lehet. Hol van az az iskola és paedagogia, mely —
miként az iránytű mutatja a délt és az északot — ki tudná jelölni azt is, hogy melyik
növendéke fog mint honpolgár és gazdasági egyed az életben beválni és melyik fog
a gazdasági vagy társadalmi életben elesni ? Lehet a népiskola növendéke minden
tekintetben kitűnő, lehet folytatóan is minden tantárgyból kiváló a középiskolában és
lehet végül az egyetemen a legelsők egyike — az élet mindezt egy pillanatra sem
respektálja. A létért, az előretörésért való küzdelemben a kitűnő bizonyítvány legtöbbször
gyengébb fegyver, mint például a protectió, az összeköttetés vagy a születés. De éppen
mindezek ellenére él még lelkünk mélyén az a meggyőződés, hogy elméletben leg
alább — egészséges viszonyok között — az iskola és az élet positiv hatásának ebben
az irányban is meg kell születnie. Az iskola kitűnőségei lesznek tán egyszer az élet
kitűnőségei, a mikor azután örök példa fogja az iskola növendékeit ösztönözni arra,
hogy az iskolában kitűnők lehessenek. Alig hihető ugyanis, hogy ha valaki saját tulaj
donságai folytán az életben valóban kitűnő, úgy az iskolában is ne válhatott volna
már azzá, ha ehhez akarata és jó tanítói meg lettek volna. Mert hiszen az arany akkor
is ugyanaz a nemes érez, ha réznek nézik és ajtókilincset vernek belőle. Az emberekben
rejlő értékek viszonya akkor nyer igazságos és megingathatatlan rendet, ha kiki az
életben valódi kitűnősége vagy értéktelensége alapján érvényesül.
Sajnos, nálunk még az iskola nagyban és egészben, lent és fent annyira az ideálismus, az abstrakt elmélet, az általános szép és jó szolgálatában áll, hogy annak, a ki
az iskolából az életbe lép, úgy tűnik fel, mintha egy új, egy más és hamis, rosszabb
és sivárabb világba lépne át. Az élet aczélozó ereje, bölcs realitása, emberi józansága
hiányzik még az iskolából. Az élet rohamosan halad az áj lehetőségek, a fejlődés
ezer átja felé, az iskola azonban csak nehezen tud kibontakozni a mögöttünk hagyott
történet és a felettünk lebegő vértelen idealismus légköréből.
Iskolai rendszerünkben, illetve iskoláink tanterveiben a most ismertetett szem
pontból is gondoskodnunk kell a reális életet szolgáló természettudományi és nemzetgazdasági gondolkodásnak kellő érvényesítéséről. Ugyanis az egyetlen őszinte kapocs
az élet és az iskola közt csak a közgazdasági szellem ápolása lehet. Hozzá kell azon
ban ehhez még tennünk, hogy a természettudományok oktatása csak akkor jár sikerrel
és haszonnal, ha azokat szemléltető módon, kísérletekkel kapcsolatosan tanítjuk; ha az
iskolában a kísérletező, laboratóriumi munkálkodást rendszeresítjük; ez 'esetben termé
szetesen a mostaninál gazdagabb és modernebb természettudományi felszerelést kell
követelnünk. Mindenesetre pedig át kellene térnünk a kísérletező munkálkodásra, mert ezt
nemcsak az oktatás sikere és az ifjúság érdeke, hanem a tanárság tudományos haladásának
biztosítása is megkívánja. A mai állapot sok helyen tisztán iskolai szempontból is
tarthatatlan.
10*
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Természetes, hogy az iskola első sorban a nemzet ifjúságáé, de egyúttal egy olyan
nemzeti közintézmény is, mely végső czéljában az egész nemzetet, az egész társadalmat
is köteles szolgálni. Az iskola csak akkor teljesítheti igazán nagy culturmissióját, ha
kilép zárkózottságából és a felnőttek oktatásával — a folyton haladó tudomány
eredményeinek a társadalom széles rétegeivel való közlésével — is foglalkozik. Külö
nösen gyönyörű hivatást teljesít az iskola, ha — a természettudományok gyors fejlődése,
főképpen pedig a technikai ösmeretek és felfedezések bámulatos szaporodása folytán —
a külföldi nagy nemzeteknél már érvényre jutott reális gondolkodást hazai társadal
munkba bevinnie sikerül és boldogulásunk kereteit, munkálkodásunk új irányát kijelöli,
valamint belőle az életbe lépő nemzedék sorsát irányítja. Ha minden iskolában egyegy kísérletező laboratóriumot rendezünk be, ha minden iskola a maga erejéhez mérten
tanítómestere lesz az ifjúságnak és a társadalomnak egyaránt, ügy beláthatatlan haszon
fog háramlani egész gazdasági életünkre és elősegíti a tudományos, dolgozó szellem
felébredését s megerősödését is.
Az iskolának társadalmi tevékenysége csak korlátolt lehet és azért az iskolai labora
tóriumok első sorban az iskolát és a tanárt szolgálják. A nagy közönség igényeinek
számára még különálló természettudományi kísérletező állomásokat kell szerveznünk. Erre
nagyon alkalmasak a már létesült és a jövőben még létesülő közművelődési házak,
melyeknek kellő berendezése és felszerelése módot nyújtana egyfelől arra, hogy egyegy érdekelt vidék közgazdasági érdekeit — tudományos felvilágosításokkal és útba
igazításokkal — kiszolgálja, másfelől pedig arra, hogy minden iparosnak, gazdának
mindennemű kísérletezésre alkalmat adjon.
Ezen vidéki tevékenység ellenőrzéséről és irányításáról, nemkülönben kiegészíté
séről a fővárosban létesítendő központi szerv és országos laboratórium gondoskod
hatnék; mert nálunk jóformán csak a főváros rendelkezik a vezetésre alkalmas és
szükséges tudományos szellemi erőkkel, valamint a tökéletes berendezkedéssel is. Az
országos laboratórium felállításáig a fővárosi múzeumokban és közintézményekben szét
szórtan meglevő gazdag anyagot és munkaerőt lehetne a nagy feladat szolgálatába
állítani és gyakorlati irányban hasznosítani.
A legnagyobb culturalis jelentőséggel bírna egész közgazdasági életünkre, ha sike
rülne bárcsak szerényebb mértékben is egy olyan múzeumot létesítenünk, mint a milyent
a társadalom nagymérvű áldozatkészsége és az állam bőséges támogatása létrehozott
Münchenben a «Deutsches Museum» nagyszerű alkotásában.
Ez a múzeum megismerteti a látogatóval a mezőgazdaság, ipar, technika és a
természettudomány fejlődését részint modellek, részint valóságos eszközök és gépek
alapján, a mely gépek működnek vagy működésbe hozhatók és a melyekkel bárki
kísérleteket is végezhet.
A rövid és tanulságos felírások, valamint magyarázó táblák segítségével az illető
eszköz vagy gép a szóban forgó tudományág egész történeti fejlődését és jelentőségét
megmagyarázza. A múzeum annyira instructiv és gazdag, hogy a hozzánk elég közel fekvő
múzeum rendszeres látogatására jó lelkiismerettel buzdíthatom iparosainkat, gazdáinkat
és kereskedőinket, a kiket szakszerű tanári és tanítói vezetés mellett állami támoga
tással is érdemes volna kiküldeni és őket az itt felébredt gondolatok és észrevételek
írásbeli közlésére is utasítani.
Ha közoktatási politikánk kötelességének fogja elismerni a közgazdasági érzéknek
és értelemnek, valamint a természettudományi gondolkodásnak és szellemnek az iskolába
és a társadalomba való bevitelét, ügy a jövő nemzedék bizonyára sikerrel fog munkálkodni
hazánk oly sokakból czélul tűzött anyagi boldogulásának javára. Nem szabad ugyanis
sohasem megfeledkeznünk arról, hogy nagygyá, hatalmassá és erőssé csak azok a
nemzetek lettek, melyek vagyont szereztek és azt a vagyont a természettudományok
beható művelése és gyakorlati eredményeinek hasznosítása által korszerűen gyarapí
tották. Kétségtelen előttem, hogy a népek nagy versenyében a jövőben az a nemzet
fog magának domináló szerepet biztosítani, a mely fejlett, nagy gyáripara mellett a kis
iparos és gazda számára alkalmas segédeszközöket is elő tudja majd a tudomány segít
ségével teremteni és meg is tudja majd honosítani.
A nemzeti vagyonosodás megteremtéséhez azonban szükséges, hogy az egész
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állami kormányzat, különösen pedig a közigazgatás öntudatosan és cselekvőleg mű
ködjék közre; már pedig ott, a hol a kormányzó és vezető férfiak szaktudással nem
bírnak, közgazdaságilag is értelmetlenek, ott sem az állam, sem az egyes polgár érdekét
fel nem karolhatják, elő nem mozdíthatják. Másrészt, a hol a közigazgatás rossz, lassú
és pártoskodó, ott e vázolt nagy közérdek kielégítése ugyancsak és ökvetkezetesen
elmarad.
Egyesületünk egyik jövendő feladatát így abban kívánom megjelölni, hogy társa
dalmunk gondolkodását, a kifejtettek értelmében irányítani és megfelelő propaganda
kifejtésével a már eddig is bevált gyakorlati eszközeinkkel elősegíteni fogjuk.
Mert ezt a működésünket a magyar állam boldogulásának, sőt egyenesen jövendő
existentiájánák biztosítása czéljából oly életbevágóan fontosnak tartom, hogy tiszta
lelkiismerettel állíthatom, hogy a mint igaznak látom Széchenyi István gróf ama vezérgondolatát, hogy a nemzet gazdagsága önként hozza magával a nemzet függetlenségét
is, éppen ügy hiszem és vallom, hogy viszont az intensiv közgazdasági ésgyakorlati életre
való nevelés önmagától fogja eredményezni a nemzet meggazdagodását is. Különösen
áll ez Magyarországon, a hol az internationális közgazdasági életnek egy-egy futó vál
sága is szomorú példákkal igazolja, hogy nemzeti szegénységünk első sorban akadálya
annak, hogy legnagyobb és legszentebb érdekeinket, magát a nemzeti állam ideálját
szabadon ápolhassuk.

Gyöngyösy István közpályája.
— Első közlemény. —

Gyöngyösy István pályája bizonyítja, hogy
boldogulását megyei és egyéb hivatalnokoskodásban kereste; a mennyire tudniillik ebben
az időben ez lehetséges volt. Az első bizonyos
időrendi adat róla az 1652-ik esztendő. Tudjuk,
hogy ekkor már házas ember volt, de ebből az
időből való az a feljegyzés is, hogy Nógrád
megye esküdtjének választotta. (Assessor Tabulae
Judicariae.) Ez ugyan rendes hivatalszámba még
nem ment. Az esküdt nem kapott állandó fize
tést, kezdetben az alispánság, a szolgabiróság
is ingyenes hivatal volt — nobile officium —
később is csak tiszteletdíjat kapott, csak a
tizenhatodik században változtatták át rendes
fizetéssé díjait, de az esküdtet is megyebéli bir
tokos és érdemes nemesek közül választották.
Ezeknek jogban jártas férfiaknak kellett lenniök,
a szolgabiró nélkülök semmiféle peres vagy közigazgatáshoz tartozó ügyben el nem járhatott.
A szolgabiró a nemesek ügyében vagy maga,
vagy az alispánnal együtt első fokon ítélt, bírói
szemlét tartott, intést adott ki a makacskodók
ellen, ingatlanokat becsülte, leltározott, vádlot
takat, tanukat hallgatott ki, az úriszékek eljá
rását ellenőrizte, az adó és a tizedek ügyeit
intézte, végrehajtott, a nemesség gyakorlásáról
bizonyítványokat adott ki, de mindig az es
küdttel együtt. Az esküdt volt a törvényes bizony
ság — legale testimonium — nélküle még a
közgyűlésnek se tehetett jelentést. Az esküdttel,
mint hiteles tanúval — pro testimonio authen
tico — járt el minden elébe tartozó ügyben.
Éppen azért a szükség szerint választották az
esküdteket, s a szolgabiró a körülmények és
a távolság szerint rendelte magához őket, a mint
a különböző ügyekben a községben meg kellett
jelennie. Az esküdt nemcsak megjelent a szolga-

biróval, nemcsak másolt vagy a szolgabiró után
nevét aláírta, s a hozott határozatot és ítéletet
felolvasta, hanem szabadságában állott az íté
letet vagy határozatot alá nem írni. Bizonyos,
hogy a szolgabiró véleménye volt a döntő, de
ha lelkiismerete sugalta, meggyőződése más volt
az esküdtnek, ezt nyilvánítania jogában volt. A
szolgabiró tehát az esküdt nélkül nem volt
szolgabiró, mert két test voltak ugyan, de a
törvény „egy léleknek“ tekintette őket. Ez eljá
rásokért az esküdtek napidíjat húztak.
Gyöngyösy jogi képzettségével már hamar
feltűnt, hiszen 1653-ban Gömör vármegyének is
esküdtje, a következő években Abaujban, Pest
vármegyében is esküdt. 1653 körül, de bizo
nyára már előbb is rendes ügyvédi gyakorlatot
folytatott, Nógrád megyében ez évben Ga
lambos Zsófiát képviselte egy zálogos perben.
Jogtudománya folytán hamar nagy hírre kapott.
Egymás után a leghíresebb főúri családok ügy
védje lett, vagy a mint akkor mondották, pro
cu rato r volt. Sorra eljárt a Wesselényiek, Andrássyak, Báthory Zsófia ügyeiben, maga Zrínyi
Ilona is ügyvédjéül bízta meg az 1680-ik évben
gömörmegyei simonyi, serkei, csetneki, ajnácskői,
feledi részjószágai peres és egyéb jogi dolgaiban.
Ebben az időben az ügyvédi védelem köte
lező nem volt. Magán peres ügyeiben mindenki
úgy védelmezte magát, a hogy tudta. De már
kezdett szokássá válni, hogy az ügyek elinté
zését jogtudós emberekre bízták, a kiknek köz
benjárásától nagyobb eredményt vártak. A magán
felek ilyen megbízottait advocatasnak nevezték.
A hevesmegyei levéltári adatok szerint Gyön
gyösy e hódoltsági megye fiskálisa, szolgabirája
volt. Fiskálisnak mondották azokat, a kiket a
megye választott s kötelességük volt a szegény
nép, az árvák védelme; a bűnösök és vádlottak
ügyeiben is ők jártak el. Ezért a felektől ter
mészetesen semmi díj nem járt. A főúri uradal-
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mák jogtanácsosai — procuratorok — voltak. De
akadtak magukat jogtudósoknak és ügyvédek
nek valló egyéniségek is, ezeket aztán tréfásan
mezei procuratoroknak — procuratores cam
pestres — nevezték.
1653-tól kezdve az emlékek bizonysága Heves
vármegye ügyeiben kezd szerepelni. Alig akad
a vármegyének kényesebb ügye, a melyben ő
részt ne vett volna. A nádorhoz való járás, a
„német generálokkal való“ alkudozás, a sze
génység védelme, a szepesi kamarával való
kínos és nehéz tárgyalások a nemzeti kizsák
mányolás e sötét korszakában majdnem teljesen
a nyakába szakadtak. Meg kell azt is gondol
nunk, hogy más megyék ügyeiben is eljárt fő
urak ügyeit intézte, füleki seregbiró, balogvári
kapitány is volt ez időkben. E bokros és súlyos
teendői mellett hogy érhetett reá, hogy a köl
tészet mezején is értékes munkákkal ajándé
kozza meg nemzetét, az valóban bámulatos tevé
kenységre és tehetségre vall. Nem csak közigazgatási tehetsége, de diplomatája volt több vár
megyének is, noha már igen korán panaszkodik
egészségére, „a mely csak imígy-amúgy szolgál“.
E szinte emberfölötti munka gondolkozóba
ejti a kutatót, s önkénytelenül felvetődik az a
kételkedés, vájjon Heves vármegye szolgabirája
vagy helyettes alispánja s a költő egy személy-e?
E nézetet megerősíteni látszik az a körülmény is,
hogy ez időben élt Gömör megyében egy másik
Gyöngyösy István is, a kinek felesége Bekényi
Zsófia volt. De ez a nemes asszony 1653 ban
még Barsi Jánosné volt; később lett Gyöngyösy
István felesége. Költőnk ez évben már feleséges
ember, Baranyay Ilona férje. A gömöri jegyző
könyvekben Bekényi Zsófia 1659-ben, 1666-ban,
1668 ban és 1675-ben mint Gyöngyösy István
felesége van említve. A költőnek pedig 1674-ben
már Görgei Judit volt második felesége. Ez a
Gyöngyösy István Sáros, Utas, Bélcsér, Dobfenek
környékén birtokos nemes ember volt. E hely
ségek Gömör, Nógrád és Heves vármegye ha
táraival szögeinek össze. Tréfásan ma is mondják
ezen a vidéken, hogy a koldus früstökig három
vármegyét összejárhat. Hátha ez a Gyöngyösy
volt Heves vármegyének az a kiváló közigazga
tási tehetsége, a kinek tevékenységéről a regesták oly ékesen megemlékeznek? Ez idő szerint
nyílt kérdésnek hagyjuk, talán előkerül még
valamelyes adat, a mi a kérdést eldönti. De itt
is megemlítjük, hogy a költőre vonatkozó szór
ványos adatok kutatása s a belőlök vonható
következtetések annál nehezebbek, mert Ungban
is nyilván két Gyöngyösy Istvánról van említés,
a pataki iskolában is egy időben három Gyön
gyösy István is jár, mint látjuk Gömörben is
két Gyöngyösy Istvánra bukkantunk. Ez a másik
Gyöngyösy István tehát mint gömöri, nógrádi
és hevesi birtokos szerepelhetett a közéletben is.
Heves vármegye majdnem egészen behódolt
a törököknek, de a megye mint ilyen megma
radt s valamint a többi megyék is, ez is a
vármegyén kívül ugyan, a füleki várban tartott
gyűléseken intézte minden ügyeit. Ebben az
időben, a részben behódolt Nógrád és teljes
hódoltságban levő Pest, Szolnok vármegye is itt
tartotta székhelyét, megyegyűléseit.

A magyarság állapota a török hódoltság ide
jében olyan volt, a minek párját hiába keresnők
a világtörténelemben. A török a várakban és a
vár környékén telepedett meg. Igazán szólva
csak táborban voltak itt, hódoltságukat a kard
védelme alatt terjesztették, a defterdár, az adó
szedő vele járt a sereggel, hol erőszakkal, hol
fenyegetésekkel adózásra kényszerítették a népet.
Tagadhatatlan, hogy főczéljuk mennél nagyobb
adó kipréselése volt, de általában a hódoltság
népe jobb körülmények között élt még adózás
tekintetében is, mint a királyi területen. A híres
felszabadító hadjárat idején, a török uralom ha
nyatlásakor két éven át több adót fizetett a nép
Bécsnek, mint a mennyit 150 esztendő alatt a
töröknek, — nem számítva az ide téli szállásokra
telepített idegen zsoldosok hallatlan rablásait
és vérlázító kegyetlenségeit. A török azonfelül
meghagyta a magyarság törvényeit, szokásait,
a közbiztonságról, közigazgatásról, a bírásko
dásról maguk a községek gondoskodtak. A pro
testáns presbyterium tagjai voltak egyúttal a
községek bírósága és a közigazgatás hatósága.
Az autonómia ily körülmények között teljes ere
jében virágzott a hódoltságon. Teljesen magyar
és nemzeti volt a községi élet. De ez még nem
volt minden. A török, békekötésekben is elis
merte a megyei hatóságok jogosultságát a hó
doltságra nézve is. A megye a hódoltságon
sokszor 20—30 mértföldnyi török területen is
intézkedett, rendelkezett s rájok nézve kötelező
törvényeket hozott, a régi földesurak jogait s
a mi még példátlanabb eset, kisebb mennyiség
ben a hadi adókat is behajtotta. Ehhez termé
szetesen a régi rendhez való szívós ragaszkodás
s a nemzeti együttérzés oly ereje kellett, a
milyet csak a magyarság tudott felmutatni. A
megyék el se ismerték a török igazságszolgál
tatást. Gyalázat, árulás volt a törökhöz menni
igazságért. Büntetése, mint a hazaárulásnak,
halál volt. Balogh Mihály nemes ember erre
czélozva kiabálta: „Ha egyik vállamnak nehéz,
a másikra teszem !“ E szavakért is halállal
kellett lakolnia. A vármegyék voltak a magyar
nemzetiség fenntartói, a régi szokásoknak, az
együvétartozásnak, a hazafiságnak egyedüli kép
viselői. A megye még területén kívül tartotta
a gyűlését, a következő gyűlést már a török
kitakarodása után régi székhelyén csak éppen
folytatta.
Ez minden fogalmat meghalad s a világtör
ténelem egyik legcsodálatosabb tüneménye. Ma
gyarázata a dolognak az, hogy a török mindig
megbecsülte a magyarok vitézségét. Rájok nézve
dicsőség volt Magyarországon szolgálni, a vég
várak magyar vitézeivel bajnoki barátságban
éltek, vallási felfogásuk szerint is Krisztust pró
fétának ismerve, követőit sem vallásukban, sem
szokásaikban nem háborgatták. A hódoltságon
a kereskedés, különösen a marhakereskedés
nagy virágzásnak indult. Ezek a marhakeres
kedő „tőzsérek“ voltak a magyarság és a magyar
művelődés fenntartói. Maga Thököly Imre is
ilyen tőzsér családból emelkedett a fejedelem
ségig. Nem ritka eset volt az is, hogy magyar
kereskedőknek Belgrádban, Konstantinápolyban
száz-százötvenezer forintnyi hitelük volt, a mi
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rengeteg összeg abban az időben. A török ha
talom sülyedésével minden tisztessége, becsülete
és értéke megszűnt a magyarságnak. Bécscsel
szemben katonaságunkat agyonéheztették, fel
akasztották, elszélesztették avval a jó tanácscsal,
hogy legyen földmunkás, pásztor, kereskedő
vagy a mi tetszik, míg az idegen délszlávoknak
telkeket osztogattak. Elveszett magyar hadse
regünk, evvel elveszett virágzó kereskedésünk,
közgazdasági önállóságunk is és alkotmányunk
nak is csak romjai maradtak meg. Sivataggá
vált az ország, az idegen zsoldosok szörnyű
dúlásai után két millióra apadt az ország né
pessége.
A vármegye alispánja, szolgabirája szakadatlan
munkával és gonddal küzdve, a török világban
a német ellen is meg tudta védelmezni a maga
fajtáját, de a török kiszorítása után kétségbe
esett védekezése is csak félsikerrel járt. Ebben
a nagy, emberfölötti munkában Gyöngyösy
István a legderekasabban kivette a maga részét
mint megyei ember is, mint assessor, szolgabiró,
alispán, tized- és adórendező s több megyének
valóságos diplomatája. Tekintélyét az is növelte,
hogy mestere volt az akkori hivatalos curialis
latinságnak is.
Gyöngyösy 1657-től kezdve seregbiró a füleki
várban, idősebb Koháry István főkapitánysága
alatt, a ki királyhüségéről és buzgó katholikusságáról nevezetes. Gyöngyösy vitézi próbáinak
híre ugyan nem maradt meg, de bizonyos, hogy
a végvári élet hadi kalandjaiban neki is részt
kellett vennie. 1670-ben, mint balogvári kapitány
szabadlegényeket szed, mert úrnője Széchy
Mária védeni akarja magát és embereit is. Na
gyon érdekes, hogy Gyöngyösy „Reményiében
a vitézséget tartja a magyar ember legnagyobb
díszének, korholja is az ifjúságot, hogy „Venus
a dajkájok, nem Mars az iskolájok“. „A musáknak is kevés időt adnak“, elhagyják a szép
tanulást, de csak a párnás Hyment veszik társ
nak s „Bachusnak kádja“ kedves nálok. Még jel
lemzőbb, hogy ő, a ki többnyire a törvények
körül járt leginkább életében, ugyancsak kemény
szavakban ítéli el a prókátorságot s a vitézséget
mindeneknél előbbre teszi, mikor így ír:
Tőr, nem pör neveli vala az értéket,
Tartott a prókátor rövidebb mértéket.
Nem ültek hasznára annyi törvényszéket.
Megkülönböztették vájtál a szerdéket.

Akkor, a midőn a magyar katonaság napjai
a bécsi udvar czéljai szerint meg voltak szám
lálva, a köz viztézlő rendről is igen korholva
ír. Nem szokta meg a jó rendtartást, a „derék
próbákat már nem böcsüli, ha idejét leli a
marhahajtásnak“. Majd így folytatja:
Vívó helye kocsma, czégér a zászlója,
Az alatt csikorog sas tollas forgója,
Más jeles próbáktúl magát igen ójja.
A szegény községet sarczoltatja, rója.

E dorgáló sorokat kihagyta munkájából. He
lyesen tette, mert a magyar katonaság züllését
az az embertelen, tervszerűen kiszámított el
járás okozta, a mikor a magyar katonaság nagy
részét éhhel halatták, vagy a legkisebb hibáért
agyonkínozták, végül pedig hátralékos zsoldja

kifizetése nélkül szélnek eresztették. Nemcsak
e jellemző sorai, de munkáinak sok helye el
árulják, hogy a hadi dolgokban is jártas, a
vitézséget pedig az akkori felfogás szerint — ő
is a legnagyobb dicsőségnek tartja. A ki ilye
neket ír s ilyen gondolkodással van, az maga
sem óvhatta magát a „jeles próbáktól“, a mihez
nemcsak füleki seregbirósága folytán, de az akkori
nevelés rendje szerint és háborús időkben kora
ifjúságában is módja, alkalma elég volt.
Családja a Homonnay-Drugethekkel állandó,
jó viszonyban élt, egyik vérrokona András „secretariusa“ volt a családnak. Ez összeköttetése
egyengethette útját a nádori udvarba is, hiszen
Wesselényiné Széchy Mária a Drugethekkel
vérrokonságban volt. Lehet, hogy mint „nemes
inas“ a Drugethek udvarában is szolgált. A
seregbiróság főtiszti állás volt, arra kipróbált
embert tettek, s hogy a harmincz év körüli Gyöngyössy elnyerhette, ahhoz szükséges volt a jog
tudáson kívül a vitézi próba is.
Fülek maga a felvidék egyik legnevezetesebb
végvára volt. A török torkában állva, a portyá
zások, hadilesek napirenden voltak az akkori
vitézi élet szokásai szerint. A költő maga ez
évekre visszaemlékezve, a következő szemléletes
képét rajzolja a régi vitézeinek „vérrel izzadó
fáradságos életéről“ : „Hosszú rendre fűzött
rabokkal és egyéb diadalmas rakományokkal
az eleikben tóduló népnek örvendezése között
dicsőségesen érkezvén be végházában, a rabokat
sereggel állatta, a test nélkül való fejeket zsá
kokkal hordotta, halmokat töltött a nyert por
tékákból és azután azoknak kótya-vetyés vásárán
az egész piaczok és utczák örvendetes hang
zással telnek vala.“ Ez azonban a végházi élet
dicsőséges oldalának rajza. Igazabban mondva
oly rettentően nyomorúságos volt a bécsi irtó
zatos politika akarata szerint, a milyet a leg
erősebb képzelődéssel se lehetne kitalálni.
Ennek a politikának két czélja volt; az egyik,
hogy a törökkel a békességet minden áron,
Magyarország végpusztulása révén is fenntartsa.
E végből egy példátlan rendelkezést tettek:
halálbüntetéssel fenyegették a magyar katonát,
ha a törökkel, az ellenséggel harczol, vagy a
mint mondották, „ingerli“ a törököt. Magyarország szerintök nem volt egyébre való, csak
hogy a törökpusztítás veszedelmét elhárítsa az
örökös tartományokról. Csak hogy a derék, ke
mény vitézeket a halálbüntetés fenyegetésével
se lehetett ettől elriasztani. De azt elérték, hogy
Magyarország még olyan tartomány se lehetett,
a mely saját életének csak valamelyik czélját is
munkálhatta volna. A másik czéljok a magyar
katonaság teljes kiirtása volt. Hogy ezt elér
hessék a magyarsággal szemben, kiirtottak lel
kűkből, szívükből minden irgalmat és kegyel
met. Pokoli kegyetlenséggel jártak el, hogy ter
vüket megvalósíthassák. A napnál fényesebben
bebizonyosodott, hogy az idecsődített idegen
zsoldosok képtelenek voltak a törökkel szem
ben megállani, nem hogy derék harczot tudtak
volna kezdeni, míg a mieink étlen-szomjan is a
vitézség jeleit mutogatták. És éppen azért törtek
vesztökre. Rét-három forint havi zsoldot Ígértek
nekik, a valóságban azonban ezt sem adták meg,
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míg a német „landsknecht“ kétszer akkora zsoldot
húzott s ezért csak a föld népét nyúzta-ölte. És
még külön jutalom járt nekiérte. Ráadásul azt is
elhíresztelték, hogy Magyarország jövedelméből
nem is telik a katonaságra, holott számszerint
be lehet bizonyítani, hogy többet költöttek el
belőle saját czéljaikra, mint a mennyit a kato
naságra, az ország védelmére kiadtak. A régi
írások tele vannak szívszaggató panaszszal, a
„vitézlő rend“ nagy nyomorúságát, éhhel hálását
festő siralmakkal. „A vártát meztelen állják“,
kenyeret sincs mivel venniök. Maga a hős Pálffy
Miklós írja: Minemő fogyatkozásban és Ínség
ben vágynak, azt csak a jó Isten tudja. . . . Jó
emberséggel Írhatom, hogy sokaknak közülök,
a kik vagyon negyven esztendeje, hogy az ő
Felsége szolgálatjában vannak, az orczájokon
és vén szakállokon csurgóit le könnüjök., Bo
csátottam el már közülök olyanokat, hogy száz
mérföldről kellett volna őket ide hozni.“ Hiába
könyörögnek vitézségük önérzetében komolyan
és méltósággal mondván: „És esküszünk, nem
akarunk maradni ilyen nagy fizetetlenségben.
Tudjuk és hiszszük, ha mi nyomorúságot ő Fel
sége rajtunk cselekeszni kész, hogy az Úr Isten
ő Felségének ezt el nem engedi, ha nem az
mi rajtunk teendő nyomorúságáért ő Felségét
úgy megveri mind testében, mind lelkiben és
minden dolgaiban szerencsétlenné teszi, hogy
minden fejedelmek között ő Felsége például
lészen“. 1669-ben maga Kolonics Lipót így ír,
megindítóan a magyar katona sorsáról: „Sze
gény emberek, hat év óta egy harapásnyi ke
nyeret, egyetlen fillért nem kaptak. Minden baj,
minden rossz dolog ebből következik“. Hiába
írja a német Kaiserstein János 1664-ben, mily
kár, hogy ilyen derék, bátor őrség éhen vész el,
hiában dicsérték még az ellenséges érzésű német
generálisok a hajdúk, huszárok rettenthetlen bá
mulatos vitézségét, kegyelem nem volt szá
mokra. Elszéleszteni, irtani kellett őket, hogy a
magyar hadsereggel együtt a magyar önálló
ságunkat is tönkre tegyék.
Jól látták ezt a kor gondolkozó emberei, kü
lönösen Zrínyi Miklós, a költő hadvezér fel
emelte lángszavát ez embertelen, gyalázatos el
járás ellen, bizonyítgatta, hogy a magyar a
maga erejéből is végezhet a törökkel, az irtás
és gyilkolás e gyalázatos politikáját nem volt
képes megakasztani. Nem, mert főuraink és
püspökeink legnagyobb része a saját faja ellen
a bécsi udvar zsoldjába szegődött. Maga Wes
selényi Ferencz nádor is, ezt tette, csak később
tért jobb gondolatokra. Ő volt egyik fő okozója
a magyar katonaság végső romlásának. Maga
írja a kamarának, hogy teste-lelke a császáré,
hogy hízelegjen az udvarnak, maga ajánlotta :
mennél több német katonát küldjön az országba!
A bécsi kamara úgy jellemzi, mint a ki mindenre
kapható. Hogy mily nemes érzés lakozott az
éhséggel küzködő magyar katonákban, mutatja
az is, hogy ha nagyobb zsákmányt nyertek a
töröktől, mielőtt kardra osztották volna, egy
részt mindég kiszakítottak a prédikátoroknak,
eklézsiáknak, az iskolának.
Nem a Wesselényi összeesküvése és a kurucz
mozgalmak voltak okozói a magyar katonaság

és alkotmány eltiprásának; ez csak alkalom
volt rég előkészített tervük megvalósítására.
Nem a magyarságot akarták felmenteni a katonai
szolgálat alól, hanem német szóra vinni és német
hatalom alá keríteni őket. Molnár János már
1686-ban alakított ilyen magyarokból álló, tel
jesen német módra állított ezredet. Ezt nagy
érdemül tudta be magának, csak a magyarság
gyűlölte halálból érte. Minden német volt ebben,
csak a fizetés magyar, mert így kevesebb. Molnár
3000 embere közül csak 700 maradt meg, a
többi külföldön, a különféle csatatereken el
vérzett. Ez elesett hajdúk gyermekei, özvegyei
éhen haltak, mert semmit sem adtak nekik.
Füleken is csak ilyen nyomorúságos élet folyt,
noha maga a vár nemcsak fontos, de elsőrangú
erősség volt, nem hiába vágyakozott rá a szécsényi török Hamza bég, a ki egy török rab
árulása folytán 1552-ben Jánossy Pál kapitány
sága idején rajtaütéssel bevette. Maga a kapi
tány nem volt akkor otthon. 1593-ban azonban
a hős Pálffy Miklós visszafoglalta. 1655 körül,
tehát Gyöngyösy seregbirósága idejében 300
lovast és 500 gyalogot rendeltek őrzésére; papi
roson tudniillik, a míg az őrség bírta a kop
lalást.
A vár maga részben magyar, részben külföldi
módra volt építve. Magyar módra építettek — erős,
fatörzsekből való palánkokkal, — földdel megtö
mött, agyaggal betapasztott úgynevezett földvára
kat, a miben alig tudott kárt tenni az ágyúgolyó,
mert csak porzott tőle, de annál jobban kellett
a tüztől félteni, azért a szegény hajdúság éjjel
nappal őrizte, hogy lopva tüzet ne adjon neki
az ellenség. Sokszor az éhségtől holtan terült
ott a szegény gyalogos, de helyét el nem hagyta.
A kővár volt a „belső derék vár“, magas kő
bástyákkal, a főtisztek lakásával, egyéb épüle
tekkel. A külső vár neve huszárvár volt, ez is
palánk volt, gyengébben építve, agyaggal ta
pasztva. Itt volt a temérdek istálló, a huszárság, a kik ostrom esetén rajtaütöttek az ellen
ségen.
A várban különben igen élénk volt az élet,
négy vármegye is itt tartotta gyűléseit, tehát
gyakran 3C0 bőrös kocsi is gyűlt össze benne,
a milyenen a vagyonosabb nemesek utaztak.
A kapuk között, vagy előtte volt rendesen egy
kis deszkaház, a mit nyári színnek, szakállszárítónak vagy mozgószínnek hívtak. A szegény
végbéliek, a mikor egy kis pihenőjük akadt, itt
gyűltek össze, itt elmélkedtek, beszélgettek a
keserű katonakenyérről. A várban szanaszét
kis katonaházak voltak, sövényből fonva, ta
pasztva, a hol meghúzták magukat a gyerekek
és a szegény asszonyok, a végbeliek feleségei.
Ezeket katonavárosnak hívták. Nagy panaszuk
volt az is, ha máshová vitték őket s ezeket a
kis kunyhókat kárpótlás nélkül el kellett hagyniok.
Itt nyomorgott velük Gyöngyösy István is, a
ki seregbirósága idején keservesen panaszkodik
Koháry Istvánnak, a főkapitánynak: „Immár
arra jutottam, hogy egy cselédemet se sustentálhatom“. Egy kis gabonát kér tőle segítségül.
A végbeliek aztán portyázással segítettek magu
kon. Maga írja a költő a különféle lesvetésekről:
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„Ezt lováról verik le, annak fejét veszik, ezt
rabul kötözik, amott meg teregetik őket' össze,
kinek kópját vernek hátában, kinek pedig puska
lövés esik mellébe“.
Ez a lesvetés pedig rettenetes küzdelemmel
történt. A jártasabb utak mentére állottak fel.
Rendesen három részre szakadtak. Az előcsapat,
a „martalék“, csak egy néhány vakmerő legény
volt, a kik rendesen oda is vesztek. Ezeknek
kötelességük volt mutogatni magukat s az ellen
séget maguk után csalogatták. A második csapat
az „elöljárók“ voltak. Ezek is csak egy néhányan
voltak, a martalékot segítették s az előretörő
ellenséget a hátukon hozták a „derék lesre“, a
hol a sereg zöme „lesben állott“. Szerették
éjjelre halasztani a harczot, a sötétségben aztán
kitört a rettenetes küzdelem, a mely az ellenség
teljes megsemmisítésével végződött. A királyi
vagy fejedelmi hajdúk hadikiáltása: „Hozzá,
hozzá vitézek“ volt, a szabad hajdúk, a kik a
török rablásából erdőkben tanyázva tengették
életüket, irtózatos hajdú-üvöltéssel „huj, huj rá“val rontottak a prédára.
A magyar gyalogságnak meg volt a maguk
önrendelkező szabadsága, a mi szintén nagy
szálka volt a németség szemében. Vajdáikat,
kapitányaikat, tisztjeiket, seregbirójukat, papjukat
maguk választották. Gyöngyösy idejében már
kinevezték a kapitányt, a seregbirót is. A seregbiró hallgatta ki a bűnösöket, a fegyelem ellen
sértőket, a tanukat. Ősi szokás szerint a sereg
szék döntött az ügyben, az ítéletet azonban a
seregbiró hirdette ki, vagy foglaltatta írásba a
seregdiákkal. A seregszéknek tagjai voltak a
beválasztott főlegényeken, tizedeseken kívül még
meghívott, jogban jártas polgárok is. Ezek több
nyire hatan voltak. A kinek a seregszék ítélete
nem tetszett, a hadiszékre, mint „igazító székre“
folyamodott, de a lopásért, rablásért elítélt bű
nösökön azonnal végrehajtották a szigorú, több
nyire halálos ítéletet. Csak kivételes esetekben
halasztották el az ítéletet. Sok eset van rá, ha
akadt leányzó, a ki a bűnöst megakarta kérni
s ha fiatal volt, szabadon bocsátották.
Sok törődéssel, vesződséggel járt a seregbiróság, Gyöngyösy panaszkodik is, hogy verseit
is „úton, zajgó szállásokon, éretlen csőcselék
kiáltozásai közt“ írta. Járt volna neki 20—30
forint havi fizetés; azaz három lóra való hópénz,
ha ugyan megkapta volna. Menekült is innen.
Az 1664. évben már a murányi udvarban van
Wesselényi Ferencz nádor szolgálatában, mint
„komornik“, belső udvari ember, valamint maga
a nádor is a király belső embere, komornyikja
volt. Rendes conventiót kapott, eljárt peres
ügyeiben, egyéb dolgaiban, de ettől a maga
ügyeit vagy más pereit is folytathatta, mert meg
határozott, megszabott rendes szolgálata nem
volt.
— Vége következik. —

Gyöngyösy László.

A régi Medgyes.
Nem hiába terem kitűnő bor a Küküllő men
tén. Víg, közlékeny emberek, a legbarátságosabb
szászok lakják Medgyes városát. A város maga
az alacsony szőlőhegyek közti völgyben úgy
tűnik fel, mint egy kis darab ittfelejtett ódon
középkor. A Királyhágón túl sűrűn keletkeztek
városok, s a szerzett városi kiváltságok meg
vetették gazdasági föllendülésük alapját is, elannyira, hogy a fejedelemség idején közmondá
sossá vált gazdagsággal dicsekedhettek. Az
összeszerzett sok értéket, az ötvösművészet
remekeit, pompás keleti szőnyegeket — védelmi
építmények erődéivel védték. Nem tudni, vájjon
Kolozsvár vagy Brassó, Nagyszeben vagy Med
gyes, avagy talán Segesvár volt-e hatalmasabb
tornyokkal, erősebb falakkal védve? S nem hiába
védekeztek: változatos történeti múltra tekinthet
vissza e városok mindenike.
A fejedelmi korszakban a legtöbb viharos
eseményt talán mégis csak Medgyes látta.
A XV. század közepén már kiváltságokat élve
zett, s polgársága vagyonosodásával önérzete,
büszkesége is emelkedett. Mikor 1553-ban a
püspöki székhelylyel, Berethalommal szemben —
sikerült elsőségét a medgyesi széken megszilárdí
tania, kifelé is nagyobb nyomatékkai léphetett
fel. itt fogadta például Báthory István fejede
lem a lengyel királyságot jelentő követeket —
itt választották erdélyi fejedelemmé a rendek
Báthory Zsigmondot, majd később Bocskay
Istvánt.
De minden éremnek két oldala van. Medgyes
e szereplése is több viszontagságot, mint jót
rejtett magában. A fejedelmi látogatások, majd
a német katonaság eltartásának költségei oly
sok pénzt emésztettek fel, hogy az egykorúak
nem győznek titokban eleget panaszkodni. —
Volt a fényes napok közt olyan is, mikor gyilok
dolgozott s börtön adta a zárszót. Itt fogatta
el az összeesküvő Gritti Lajost Majláth István
vajda, — itt mészárolták le Bocskay katonáit, —
itt dobták ki Szilassyt és Nadányit, Báthory
Gábor gyilkosait a szerzetesek templomtornyá
ból.
Az elmúlt időkről tanulságot immár csak a
történelem, s a medgyesi érdekes épületmarad
ványok tesznek. A város közepén nagy csúcs
íves templom, a belváros utczáinak bejáratainál
kapuk emlékeztetnek a múltakra. Főtere tágas
méreteivel a város egykori iparának és keres
kedelmének virágzását mutatja. A főtér szom
szédságában, alacsonyabb halmon álló templom
kastély kettős várfalat alkot. A kettős körfal
közé épültek az iskolák, a tanácsház és papi
lak. A belső szűk templomudvarra sötét kapun
lépünk.
Különös komor hangulat száll meg a titok
zatos csöndben, mely itt az omladozó falak, a
magas sisakos tornyok közt uralkodik. Mintha
a középkor megszemélyesítője lenne a messze
ellátszó romantikus templomerőd, nyúlánk temp
lomtornyával, mely hogy annál hangsúlyozottabb legyen, a völgy, s ezáltal a város közepén
maga a természet egy kis dombot adott alája.
11
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Fekete, mogorva tónusok mindenfelé, s még a
torony cserepezése is, melynek mázai közt pedig
a szivárvány minden színe megvan, csupán
szürke foltot ad. A templomkastély, mint belső
mag körül sorakoznak sűrű sorokban a zeg
zugos utczák keskeny házaikkal. A belvárost
Mátyás király rendelkezése óta külső várfal

előtt is, kis modelleket készítenek a leendő
műről, s úgy tanulmányozzák perspektivikus
hatását, — nem elégedve meg az orthogonalis
építészeti rajz egyszerűsített vonalmeneteivel.
Ennek daczára is ritka új toronyról mondhatni
hogy sikerült. A medgyesi tornyot természetes
eszű emberek tisztán elképzelés után teremtet-

Medgyes templomkastélya. — Makoldy József építész rajza.

körítette, melynek folytonosságát csak kapu
tornyok szakították meg. Reánk e falnak csak
kis része m aradt; a festői kaputornyok teljesen
szabadon magukban állanak.
Vannak még maradványok a domikánusok
kolostorából, de figyelmünk a város minden ré
széről a templomkastély bájos, karcsú tornyára
irányul. A torony öt ágának együttese megkapó
építészeti összhangban áll. Párját nemcsak Er
délyben, messze földön is keresni kell a ha
sonló typusú templomtornyok között. Pedig
egyszerű emberek egyszerű eszközökkel építet
ték. 72 méter magas. Manap ily magasságú,
sőt kisebb, szabadon álló tornyok megépítése

ték meg a XVI. század közepén, 1551-ben.
A torony alsó fele és a templom ugyan még
régebben, 1460-ban épült. A torony fala kifelé
emeletenkint vastagított, mely vastagítás valódi,
a szerkezetben rejlő tagozást ad. Alant újabb
erős vastagítást kapott, de ezt sem tartották az
aránylag igen keskeny torony megerősítésére
elegendőnek. Aggodalomra az egymás fölött
nyíló kettős és egyes ablakok közti, tengelyirányú repedések miatt volt ok. így alant, a
sarkokon sarkantyúszerű tömör ívekkel támasz
tották meg.
A templomban régi keresztelőmedencze,
gazdagon tagozott sírkövek, s főleg a finom

mívű gót kettős szárnyoltár rejtenek a műértő
számára művészi élvezetet. A sajátságos templom
maga is meglepő tulajdonságokkal rendelkezik.
Gyámokkal alátámasztott boltozatú szentélye
szép egységes harmóniában áll. Bár magasabb a

pillérek közé kő-empora ékelődik, mely hogy
utólag épült be, a padozata által kettéosztott
ablak mutatja. A mellékhajókat^bordás kereszt
boltozat födi le, hol czímeres, meg ornamentalis díszű zárókövek pompáznak. A szentély és

Medgyes. Kő-utczai városkapu. - Makoldy József építész rajza.

hajónál és világosabb, komor benyomású. Kár,
hogy bordakiindító gótikus vállkövei közül kevés
mardat épen.
A hat axisos hajó déli oldalához csarnokel
rendezésű mellékhajó csatlakozik, míg az északi
mellékhajó basilikaszerűen jóval alacsonyabb.
Az északi mellékhajó axisában, a nyolczszögü

főhajó fölött pedig az összemetsződésekben fa
ragott és színezett czímerű gazdag hálóboltoza
tok vannak. A belsővel ellentétben a templom
külső, ormótlan tömege fölötte egyszerű. A ka
puk is fölötte primitívek, s ezen a támpillérek
közé utólag húzott előtér boltozatok sem igen
segítenek.
Makoldy József.
11*
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Shaw Bemard.
bhaw a reklámhős és a próféta bizonyos
vegyüléke. Föllép képviselőnek, nagy zaj köze
pette bukik meg, mert a zajt maga is tódítja.
Az utczán szelídített farkassal sétálgat; meg
bírságolják s a világ ekként is tudomást vesz
róla. De másfelől ítél elevenek és holtak felett.
Erkölcstant ír „a milliomosok számára“. Véle
ményt mond az irodalom embereiről. Brieux-t
a „Vörös talár“ és a „A métely“ szerzőjét egekig
magasztalja, míg Tolsztojban megkülönbözteti
a lángelméjű írót a képmutató és donkihottoskodó embertől.
Valahányszor egy prófétaszerü egyéniség me

L

rül fel, elhangzik a vád, hogy föltünést kereső
és képmutató. így járt Shaw is. És valahány
szor ez a prófétaszerü egyéniség ?megszólal,
épp azt rója fel a fennálló társadalom uralgói
nak, hogy feltűnést keresők és képmutatók! Mi
ennek az oka?
Ha valami mély társadalmi probléma meg
oldásáról van szó, rendszerint a költők és a
próféták sejtik meg először a valóságot. Keres
sük a mi kérdésünk megoldását éppen magánál
Shawnál, a mai kor egyik kiváló költőjé
nél, a ki a színpad nagy hatóerejénél fogva a
kor prófétája, új igazságok szószólója is egy
szersmind. Keressük pedig azokban a darabjai
ban, a hol újszerű igazságai leginkább kidom
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borodnak: Az ördög czimborájában, a Waremié
mesterségében és Az orvos dilemmájában.
Mit mond Shaw ezekben a darabjaiban?
Azt, hogy a hány egyén, annyiféle az erkölcs,
a saját szempontjából mindenkinek igaza van.
Mi jogon ítéljük el Warennét, hogy nem ma
radt szegény leánynak, elsorvadva az ólomgyár
levegőjében, vagy mint egy kishivatalnok hat
gyerekes felesége s e helyett szépsége árán
gazdagságot, tevékeny életet küzd ki magának?
Részére, ha több akart lenni, mint a minek
született, nem volt más út! De igaza van leányá
nak is. Anyja, hogy megmentse az ő bűnös
világától, leányát magától távol nevelteti, meg
adva neki a jó nevelés minden eszközét. A
leány a classikus nevelésben gőgössé, kissé
rideggé, erős, talán önző egyéniséggé lesz, a ki
a maga — szigorú erkölcsi felfogású — életét
akarja élni. Undorodik a bűnökből eredt pénz
től. Shaw szerint igaza van a Warenné mester
sége harmadik főalakjának Sir George Crofts-nak,
a degenerált, kéjencz főnemesnek is, a ki a legalja
sabb üzletből fokozza jövedelmét. Lényegileg
nem tesz ő se mást, mint előkelő és köztisztelt
rokonai, a kik házbéruzsorások és gyárosok:
az embert és az emberi munkást végletekig ki
használók. Ezek is, mint ő, emberhússal keres
kednek ! Az egyik aljas üzletet mi jogon be
csüljük többre a másiknál — véli Shaw?
Dubedat Louis, a genialis festő (Az orvos
dilemmájában) sem erkölcstelenebb a társadalmi
erkölcsök híveinél. Van hite, művészi meggyő
ződése. A világért sem tesz olyat, a mi az ő
sajátos becsületével ellenkezik : végtelenül aljas
nak találja az előkelő orvos eljárását, a ki jö
vendő tiszteletdíja fejében nem fizet rajzaiért.
De e mellett képes álházasságot kötni, ügyes
hazugságok révén mindenkit megfejni, a mit
viszont a szerinte képmutató előkelő orvosok
találnak botrányosnak.
Ha ennyire szétágazhat az erkölcsi felfogás,
ha mindenki a saját szempontjából ennyire jogo
san ítélheti meg a dolgok erkölcsi oldalát, akkor
talán nincs is erkölcs, véli Shaw. A véletlen, a
társadalmi helyzet játékai vagyunk. A csem
pészek közt nevelkedő, Istentől elrugaszkodott
Dudgeon Richárd — „az ördög czimborája“ —
a lelkipásztor jellemével bír. Anderson, a lelkész
pedig a kísértés órájában érti meg, hogy tulaj
donképpen a tevékeny, harczias életre született.
Látszólag anarchista nézetei ellenére Shawnál egy lelki tulajdonság már az első pillanatra
felfedezhető. O alapjában véve melegszívű em
berbarát ! A társadalmat, a társadalmi helyzet
véletleneit okozván alakjai bűneiért, a priori
felmenti őket minden erkölcsi felelősség alól.
Alakjain át nézzünk bele kissé alaposabban
Shaw lelkivilágába. Talán még erősebb ment
séget találunk számára. Talán tisztázhatjuk ama
vádtól, a mely minden új nézetekkel fellépőt
elér — mintha ő a társadalomnak csupán destructiv eleme volna.
Kétféle ember és kétféle ethika van : a jól
és rosszul neveltek erkölcsi felfogására oszlik
szét a társadalom. A rosszul neveltek egyrészt
azok, a kik a' saját erejükből kénytelenek fel
emelkedni. Ilyen Warenné. Másrészt a polgári

családok ama gyermekei, a kik valami nevelési
hiba, vagy természetük fékezhetetlen volta miatt
elütnek családjuk tisztes tagjaitól. Ilyen az
Ördög czimborájában Dudgeon Richárd, és
Anderson lelkész exaltált tapasztalatlan felesége,
Judith; az Orvos dilemmájában az elkényezte
tett egyetlen leány mrs. Dubedat Jennifer, azután
Warenné mesterségében Gardner Frank, a kedves
fiatal léhűtő. Ide tartoznak a genialis emberek
is. Hiszen a tisztes polgári élet, a kijegeczesült
szabályok, az úgynevezett jólneveltség sokszor
megölői a genialis emberek ama fajának, a mely
a maga útján járva, törekszik nagyra. Például
Petőfinek szüksége volt a viharos ifjúságra,
hogy a sok salakot kiforrassza magából. Arany
viszont a társadalom nyugodt keretén belől ta
lálja meg magát s erős támaszt lelvén a társa
dalmi és családi élet kötelességeiben, fejleszti
ki a maga nagy egyéniségét és jóllehet őt is
csábította a szabados élet, igen hamar s irtózva
fordul el attól. Shawnál a genialis és sajátos
erkölcsű emberek typusát Louis Dubedat kép
viseli. Közéjük tartozik Praed, az építész is
(Warenné mesterségében), a művészet rajon
gója, a kinél azonban az erkölcsi fogyatékosság
inkább csak abban nyilatkozik, hogy nincsenek
valami határozott „erkölcsi elvei.“
Mindezekkel az emberekkel szemközt állnak
azok, a kiket jó szerencséjük vagy természetes
hajlamuk a társadalmi rend keretein belül tar
tott. Ilyen Warenné leánya: Vivie; ilyenek az
orvosok: Sir Ridgeon, Sir Cullen, Sir Bloom
field, Bonnington és dr. Walpole, az egyetemek
elismert, kitüntetéses alakjai. És mindazok a
nyárspolgári alakok, a kik csak úgy hemzseg
nek Shaw darabjaiban, és a kik közül csak
úgy példaként említjük meg Dudgeon Richárd
szenteskedő anyját s az angol hadsereg tagjai
közül a szabályoknak végletekig hódoló Swin
don őrnagyot és a kedélyes cinikus világfit
Burgoyne tábornokot az Ördög czimborájában;
dr. Blenkinsopot, a szegényes becsületességben
tetszelgő vidéki orvost; Gardner Sámuelt, a
nagyképű falusi lelkészt és végül a degenerált,
előkelő kéjenczet : Sir George Croftst (Warenné
mesterségében.)
Összegezzük a jól és rosszul neveltek lelki
tulajdonságait. A tekintélyek, a társadalmi sza
bályok tisztelete, a könyvi tanultság, a sok
szor csupán külsőséges jó modor áll az egyik
oldalon. A másikon a zabolátlanság, a szertelen
ség, a modortalanság, a tekintélyek megvetése,
párosulva az újságvágygyal és az önálló, egyéni
gondolkodással, a lelki szabadsággal.
Van azonban a két csoportnak egy közös
tulajdonsága is: az erkölcsi egyedárúság érzése
s a velük nem egyenlő gondolkodásút éppen
azért nem tudják elképzelni másnak, mint tettetőnek, erkölcsi alakoskodónak. Dubedat Louis
halálos ágyán megbocsát az orvosoknak nagy
képűségükért, az orvosok viszont ezt a legna
gyobb fokú arczátlanságnak tartják. Ugyanígy
van Anderson lelkész Dudgeon Richárddal és
viszont: mindketten nagyképünek tartják egy
mást.
Hol itt az igazság ? Vájjon a jól neveltek
részén? Bajosan.
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A társadalmi szabályok, bizonyos sajátos ter
mészetű normákat adnak nekünk. Az ember
egész életét berendezheti úgy, hogy a társada
lom igazságait nagyon szem előtt tartja, s bol
dog lehet az életben. Ámde ekkor csakis e nor
mák keretein belől működhetünk, mert a társa
dalmi igazságok aránylag kisebb területre kötnek
le bennünket. Intensiv életet élhet, szorgos,
aprólékos munkásságot fejthet ki egy m a te 
matikus, egy philologus, vagy egy jó család
apa, egy helyi politikus, egy ügyvéd, egy gya
korló orvos, egy kereskedő, egy hivatalnok.
De a mathematika — az összes tudományok
közt a legkiforrottabb — vagy a családi élet
nek a társadalom által megszabott rendje, a helyi
politika kicsinyessége, a szigorú jogrend, az
utczasarok forgalmához kötött üzlet, a hivatali
élet formalitásai, szamárlajtorjája nem engedik
meg, hogy az, a ki velük foglalkozik igazán
nagyarányú és teljesen eredeti munkásságot foly
tathasson. Még a társadalom legnagyobbjai sem
kivételek ez alól. Aranyban a társadalom által
szentesített költői igazságok — a melyek ugyan
sokszor absolut értékű igazságok is — szem
előtt tartása, a „classikusok“ tanulmányozása
sokkal nagyobb nyomot hagy, mint Petőfiben.
Az ily ember erkölcsi életének is olyannak kell
lennie, mint, a miiyet a szűkebb látókör meg
enged: kicsinyesebbnek, a különleges foglalkozás
szabályai által jobban telítettnek.
Ha már most Shaw tényleg az a romboló
volna, a kinek sokan tartják, egyszerűen megállapítná: az emberek nagy tömegének ilyen
az erkölcse. Az az ember viszont, a ki nem
fogadja el vakon a társadalom, a tudomány, a
költészet által megállapított szabályokat, ha
nem azok megújhodásán, kijavításán munkál
kodik, túl kell hogy tegye magát mindenféle
kicsinyességen s a lényegest, az általános igaz
ságot kell, hogy keresse. Igaza van Louis Dubedatnak: a művészt, az új gondolatot, a
természet új meglátását keresőt, nem lehet
abból a szempontból megítélni, hogy túlteszi
magát a társadalmi erkölcs szabályain, hogy
fünek-fának tartozik, hogy néha — nem éppen
erkölcsi fogyatékosságból, hanem nemtörő
désből, tudatlanságból, vagy abból a naiv hitből
folyólag, hogy neki még ez is szabad — túl
lép a büntetőtörvénykönyv határain. Petőfit a
rigorózus Klapka fegyelemsértés miatt haditör
vényszék elé akarta állítani. A ki nagy czélokat
tűz ki magának, aránylag kicsinyes dolgokkal
nem igen törődhet. Ezt mondaná Shaw és — a
mint a felületes szemlélő műveiből ki is olvassa —
levonná a következtetéseket: mindkét álláspont
mellett egyforma értékű érvek szólnak, mindkettő
nek igaza van, s mivel az erkölcs vagy egy, vagy
egyáltalán nincs, tehát: nincsen erkölcs. De
Kant-ot hasonló alapon nyilvánították isten
tagadónak : ugyanazon értékű érvek szólnak
Isten léte és nem léte mellett! Vájjon Kant
istentagadó-e azért, mert Istenről való képze
tünket az ész, az érvek birodalmából a hit
birodalmába szorította? Shaw sem tagadja az
erkölcsöt, csupán kiszorítja a nagyon egyéni
vagy a nagyon is társadalmi czéloktól az absolut
erkölcsi érték felé. Anderson, a lelkész, azt

gondolta magáról, hogy a „béke evangéliu
mának derék hirdetője“. Ám a mikor elkö
vetkezett „a kísértetés órája“, megérti, „hogy
helye ott van a csatatér lármájában“. Dudgeon
Richárd pedig, a ki „azzal kérkedett, hogy
„az ördög czimborája“, szintén a kísértés órá
jában érti meg, „hogy rendeltetése az, hogy
szenvedjen és hűséges legyen mindhalálig“.
Nem az a fontos, hogy a véletlen, a sors
születési, nevelési vagy más életkörül
ményeinknél fogva -— hova vetett bennünket.
Ez nem tőlünk függ s ennyiben mentesítve
vagyunk minden bűntől. Ebben bűnös lehet
a társadalom, bűnösök lehetnek szülőink,
nevelőink és mindazok, a kik korai életünket
irányították. Ámde a mikor elkövetkezik a ki
sértés órája, a mikor az ember belátja vagy
megérzi, hogy neveltsége, körülményei mire
praedestinálják, a szabályos vagy a szabad
életre: akkor minden további habozás, této
vázás nélkül haladjon a maga útján! Ha Isten
kegyelméből való művész, író vagy a nagyot
cselekvő élet bármi más embere: éljen csupán
a művészetnek, a költészetnek, a feltalálásnak,
a nagy politikának, s ne sokat törődjön az aprólé
kos társadalmi szabályokkal, ne igyekezzék apró
hiúságait kielégíteni. Ha viszont az intensiv
munkára hivatott, legyen jó családapa, jó hivatal
nok, exact tudós „classikus“ költő. Ne kapja el
a hírvágy, elégedjék meg azokkal a sikerekkel, a
miket hivatása nyújt: a családi boldogsággal, a
hivatali előlépéssel, czímmel, ranggal, akadémiai
tagsággal. Legyen őre a jó modornak, a mű
vészeti, társadalmi, irodalmi, tudományos igaz
ságoknak, legyen résen mindama támadásokkal
szemben, a melyek a társadalom sajátos érté
keit fenyegetik.
Shaw a két ellentétes tábor közti gyülöltséget is a társadalmi helyzet különbségeiből
vezeti le. Ebben is igaza van. A hivatás, a fog
lalkozás czélokat, eszményeket tűz az ember elé.
Hogyan képzelhetné el az az ember, a ki egy
tökéletes ideálért küzd, hogy az ő igazságán
kívül más igazság is lehetséges ? Kell, hogy a
velünk ellentétes gondolkodásút alapjában rossz
nak tartsuk, a ki csak szenvelgi a jóra törek
vést. Az is fokozza a hypokrataság gyanúját,
hogy az ember jóra törekvésében önkéntelenül
mimeli, szavaiban, tetteiben, mint kész való
ságot állítja elénk mindazokat a tulajdonságokat,
a miket csupán el szeretne érni. A sok hangoz
tatásban végül maga is elhiszi, hogy ő sokkal
tökéletesebb embertársainál. Még egy Tolsztoj
sem kivétel ez alól. A mit mi hypokrisisnek
vélünk, legtöbbször tulajdonképpen öncsalás, a
jóra törekvő ember letörése, a ki a tökéletesség
helyett megelégszik azzal az érzéssel, hogy
különb embertársainál. Természetesen ez gőgre,
a más gondolkodásúak megvetésére vezet. A
két tábor közötti gyűlölet ekként párosul a
megvetéssel.
Shaw tehát a gyülölséget— e fölötte nagyra
tartott b ű n t— új értékkel látja el. „Hány olyan
férjet és feleséget ismerünk, a kik kínozzák
egymást, marakodnak egymással,“ féltékenyek
egymásra, nem tudnak meglenni egymás nél
kül s inkább beillenének börtönőrnek és rab
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szolgatartónak, mint szerető hitvestársnak. És
gondold csak meg, hogy viselkednek ugyan
ezek az emberek ellenségeikkel szemben? Ki
csinyesen lelkiismeretesek, büszkék, megbecsülik
magukat, arra törekszenek, hogy függetlenek
legyenek egymástól, óvatosan beszélnek egy
másról“. „Nem gondoltad-e gyakran, hogy volta
képp jobb barátjai az ellenségnek, mint a
férjüknek, illetve feleségüknek?“ „A legnagyobb
bűn felebarátainkkal szemben nem az, ha gyű
löljük őket, hanem ha közönyösek vagyunk
irántuk. Ez az igazi embertelenség.“
Shaw „Az ördög czimborájá“-ban ekként ki
fejezett tételt „Az orvos dilemmájáéban képben
is bemutatja. Az orvosok közül Sir Patrick,
Sir Bloomfield. Walpole megvetik Louis Dubedat-t. Mégis ezeknek az orvosoknak van szí
vük, megragadja őket a lángelméből sugárzó
melegség s nem közönyösek a szenvedések
iránt. Ott van azonban Ridgeon. Előtte semmi
az emberélet. Megmenthetné s nem menti meg
a festőt a haláltól, látszólag erkölcsi rigorositásból, igazi oka pedig — a mely egyszerre
csak előbukkan hypokrisise alól — hogy sze
relmes a festő feleségébe. Ha a hypokrisisbe
burkolt önzés idáig mehet, akkor ugye igaza
van Shawnak? A ridegség, a mással nem
törődés, a saját magunk istenítése: ez a leg
nagyobb bűn !
Meg kell azonban vallani, hogy Shaw álta
lános igazságai, minden meggyőző erejük mel
lett, kissé hézagosak. Mintha Shaw nagyon is
kedvezne a maguk útján járóknak. Persze ő is
közülök való! Mindenesetre bizonyos irányban
több szabad egy önállóan gondolkodó vagy
cselekvő embernek, mint más emberfiának, de
Shaw eltalálja-e a helyes mértéket? Ki tudja?
Shawnak az egyénekre vonatkozó nézetei még
inkább kihívják a kritikát. Lehet-e Tolsztojt
öregkori gyengeségeit kidomborítva megítélni?
Ha azonban Shaw-val szemben igazságosab
bak akarunk lenni, mint ő szokott másokhoz,
nem szabad nagyon szigorúan vénnünk Shaw
folytonos szerepléseit. Feltűnést kereső tetteiben
inkább az eredeti egyéniség különczködéseit és az
erkölcsbiró ama vágyát lássuk, hogy az erkölcsök
megváltoztatására minél szélesebb kört bizto
sítson magának. De ő inkább csak pedzi az
igazságot, egyengeti az útját egy teljesebb er
kölcsi felfogásnak. Anélkül azonban, hogy az
emberiség igazi nagy értékadói közé tartoznék.
Bibó István.

Erdélyi János Sárospatakon.1
— Első közlemény. —

Erdélyi János rövid, alig 54 esztendőre ter
jedő életének csaknem felét Sárospatakon töl
tötte, előbb 1824-től 1835-ig, mint növendéke,
majd 1851-től 1868-ig mint tanára főiskolánknak.
Itt, e főiskola falai közt kezdette meg — még mint
diák, — költői működését s később, a forradalom
viharainak elvonulása után, mintországoshírűköl-

tőnek, aesthetikusnak és műbirálónak, a népkölté
szet kincsei búvárlójának és összegyűjtőjének efő
iskola adott menhelyet, kenyeret és oltalmat, hogy
aztán itt mint kritikus, philosophus és irodalomtör
ténetíró a nemzet tiszteletében és elismerésében
egyre magasabb fokra emelkedhessék. E két rend
beli, mind idői terjedelem, mind súly és jelentőség
tekintetében egymástól nagyon különböző idő
szak ismertetésének legyen szabad e mai elő
adásomat szentelnem.
Erdélyi János, aki 1814 április 1-én született,
Kiskaposon, miután atyjától, a ki deákos ember
volt s maga is írogatott bibliás verseket és estén
ként zsoltárt és népdalokat énekelgetett családja
körében, az írás és olvasás titkait elsajátította,
azután pedig a helybeli népiskolában, a mely
progimnáziumul is szolgált, a latin nyelv ele
meivel megismerkedett, — 1824 augusztus 31-én
jött Sárospatakra s itt egyenesen az inferior
syntaxista osztály növendéke lett. Valószínűleg
már a gimnáziumi osztályokban kezdődött barát
sága a nála két évvel idősebb s két osztálylyal
fentebb járó Szemere Bertalannal, a kinek pél
dája, ösztönzése, mind az idegen nyelvek tanu
lása, mind az /fjú-Egyesiilet-ben való munkál
kodás terén elhatározó befolyást gyakorolt Erdélyi
Jánosra, a ki szorgalommal s kitűnő sikerrel
megfutott gimnáziumi tanulmányai után 1831.
november 18-án subscribált, vagyis lépett át a
felső, az akadémiai osztályokba. Szegénysége
miatt tanulói pályáját két ízben is kénytelen
volt megszakítani, hogy' magántanítással keres
hessen annyit, a mennyire iskolai életében szük
sége volt; 1830—31-ben Szabolcsban, Kemecsén, Répássy János gyermekei mellett, 1833—
34-en a felsőzempléni Cselejben cselei Kolosy
József udvarházában tanított s itt tanulta meg
a német s franczia nyelvek alapját. Mint aka
démiai ifjú 1832 ben belépett az ugyanazon
évben alapított Ifjú-Egyesületbe vagyis a Magy.
írod. Önképző-társulatba s annak egyik legmun
kásabb tagja lett; ennek 1834-ben Parthenon
czím alatt közzétett kiadványában1 jelent meg
első költői kísérlete: „Dezse“ költői elbeszélés.
Erre az időre vonatkozik a következő, pár
évtizeddel később kelt nyilatkozata: „Még mint
gyermek, midőn alig volt egyébb elmémben a
játéknál, eszméltem már az elhunyt jelesek hire
után temető helyeikre: hiába kérdeztem bárkit
is, hogy mutatná meg, hol fekszik ez és amaz
— egyedül találgatás volt a felelet; pedig ők
nem éltek hiába, mert ha egyébb törekvés, aka
rom mondani, törődés nem szépítette volna is
pályájokat: elég az a vonzalom, az a lélek
mélyén foganó, szemre nem hányható dicsvágy,
mely a tudomány szomja és az ország minden
részéből a legnemesb verseny útján vezérelte
őket, hogy itt haljanak meg“.2 „Visszanézve a

1 Parthenon. Zsebkönyv. A. S.-Pataki Magyar-nyelvmivi Társaságtól. 1.1834. S.-Patakon nyomatott Nádorkay
András által, 188 kis 16 r. lap. A „Dezse“ (1330-ból) a
81—97. lapokon, Károly Róbert magyar királynak Dezső
vitéz által való megmentését énekli meg. Az emlékkönyv
Szemere Bertalantól (Sz.***N.) és Kazinczy Gábortól
is több közleményt foglal magába.
1
Felolvasta szerző a „Sárospataki Irodalmi Kör“2 Majoros András emlékezete (Sárospataki Füzetek
ben 1913. február 16-án.
I. évf. 109. 1.).

160

kellően felszereltessék és munkába állíttassák.
20—22 év előtti korra, igen sok másokon kívül,
Erdélyi is, miként e fényes nevű elődje, a ki a
kik írókká lettek, bennem is, ki a magyar iro
dalmi pályának egyik napszámosa vagyok, ő
XVII. század legszomorúbb időszakában: a 30
(Majoros András) gyújtotta meg az első lángot,
éves háború zivatarai közt, örökösen üldöztetve,
ide-oda hányattatva, olykor mindenéből kifoszelőbb még mint tanítóm a költészeti osztályban,
később, mint elnököm a magyar nyelvmívelő
tatva, egymás után írja paedagogiai remekműveit,
társaságban.“ 1 Többi tanárai voltak: Apáthy
a melyekkel korának elhanyagolt nevelésügyet
János, Csengery József, Gortvay János, Kálniczky
reformálja. Erdélyi is, mondom, a mint Patakra
Benedek, Miklós László, Nyiry István, Somossy
akar jönni, első gondját arra irányozza, hogy
János és Zsarnay Lajos.
itt, egy modern színvonalon álló nyomdász, ille
1833-ban a philosophiai, 1835-ben a jogi
tőleg nyomda álljon rendelkezésére. E gondos
tanulmányok hallgatását az akkori rendszer sze
kodás mutatja, hogy Erdélyi nem pihenni jön
rint bevégezve, búcsút vett a főiskolától, melynek
Sárospatakra, ő nem akar itt eltemetkezni, hanem
kilencz éven át egyik legserényebb s legtehet
messzeható irodalmi terveket forgat főjében; ő
ségesebb növendéke vala s Berzétére ment
azzal, hogy Patakra jön, nem akar lemondani
Máriássy Zsigmond fia mellé nevelőnek; de
megkezdett, széleskörű irodalmi munkásságáról,
közben, a fiúnak Sárospatakon tanulása alatt,
hanem folytani akarja azt innen Patakról s ezzel
itt jogi tanulmányait folytatta s 1837-ben azokat
Patakot s e 300 év dicső hagyományaitól meg
teljesen elvégezve, kitűnő bizonyítványnyal Pestre
szentelt főiskolát hazánk egyik irodalmi közép
ment joggyakorlatra.2
pontjává akarja emelni.
Tanári állását november hó közepén foglalta
Mellőzzük most 1837-től 1851-ig Pesten ki
el;
november 19-én történt állásába való be
fejtett gazdag irodalmi munkásságát, a mely őt
iktatása és felesketése. Előadásának főtárgyai,
csakhamar az ország elismert költői sorába
11 éven át, csaknem mindig ugyanazok voltak:
emelte, számára 1839-ben, tehát 25 éves korá
a szellem bölcsészeié, aesthetika, neveléstan.
ban, a M. Tud. Akadémia levelezői tagságát,
1842- ben a Kisfaludy-Társaság tagságát, majd A sárospataki főiskola Értesítője,1 mely az
1843- ban annak titkári állását megszerző, őt 1856—57. iskolai év végén adatott ki először,
sehol nem részletezi az előadott collegiumokat,
1848—49-ben a Nemzeti Színház igazgatói szé
hanem évről évre csupán ennyit mond ró la :
kébe ültette; mellőzzük a magyar népköltészet
„Erdélyi János a bölcsészet- és neveléstan ta
kincses bányájának kiaknázására megindított,
nára, tanít 12 órát“. A szellem bölcsészeié
rendkívül gazdag eredményű és nagy jelen
(melynek ellenképe s kiegészítése gyanánt több
tőségű tevékenységét is, melylyel költészetünk
ízben említette, Ígérte a természet-bölcsészet
nemzeti irányának — Tompa, Petőfi, Arany
előadását is, de erre nem jutott el) teljesen a
költészetének — kialakulásához nagyon fon
hegeli philosophia szellemében, az abstractiók
tos adalékkal járult; hanem lássuk életének
magaslatain mozgott. Erdélyi — miként Emődy
fonalát, midőn a nagy nemzeti hajótörés után,
Dániel mondja, felette tartott emlékbeszédében2
mint gyermek, az ő szülőanyja keblére, ismét
s miként ezt müvei is elárulják— „Hegel rend
visszatért Sárospatakra.
szerét tekintette a bölcselkedésben legmaibb
1851 szeptember havában történt, hogy dr.
álláspontnak; nem mintha hitte volna, hogy az
Szeremley Gábor philosophiai professor helyébe,
ő rendszerével már be van tetőzve a bölcsel
a kit a bécsi egyetem prof. theol. facultasára
kedés temploma, hanem mert magasröptű lelkét
hívtak meg a ref. dogmatika tanárának, Zsarnay
leginkább kielégítő e nagy gondolkozó, a ki
Lajos, akkori főiskolai rector-professor azt aján
azon fokozatokat, melyeken a gondolat fejlődése
lotta Apostol Pál superintendensnek. hogy Erdélyi
áthaladott, felölelvén, saját rendszere tartalmává
Jánost hivják meg főiskolánkhoz philos. profestette, hogy az ellentétes irányokat magasb elvek
sornak. A superintendens e javaslatot helyeslés
alatt egyeztesse ki.“ „Hegel a történeti fejlődé'
sel fogadta s megbízta Zsarnayt, hogy nevében
szálaira fűzé az egész bölcsészetet, összefog
írjon eziránt Erdélyinek Pestre. Erdélyi október
lalván mindazon fokozatokat, melyeken a gon
4-én válaszol Apostol Pál superintendensnek s
dolat fejlődésében áthaladott, rendszert alkota
bejelenti neki, hogy a főiskola bölcsészeti pro
belőlük, melyben a tapasztalat, mint kezdő isme
fessori tanszékét elfogadja. Október 29-én újra
rési mód éppen úgy megleli méltatását, mint a
ír a superintendensnek s jelenti neki, hogy a
legfellengősebb eszmeiség. S ez nagyon termé
főiskolai nyomdához egy új nyomdavezetőről
szetes, mert midőn a jelen magaslatáról tekin
gondoskodott s ez Forster Rudolf, a kit főisko
tünk végig a múlton, az úton, mely idáig vezetett:
lánkhoz nyomdabérlőnek ajánl — s ajánlata
a különbségek, az ellentétek megszűnnek, el
elfogadtatik. Önkéntelenül Comenius Ámos János,
enyésznek és csak az egymásba folyó körvonalok
a XVII. század legnagyobb paedagogusa jut e
tűnnek fel előttünk; egymás fölé és alá töme
mozzanatnál eszünkbe, a ki Patakra jövetelének,
gesül, egy czélra munkál minden s e czél az
e collegium tanügyi reformálásánák egyik fel
emelkedés, a haladás“.3 Erdélyi szívesen csat
tételéül tűzte ki, hogy a már meghozatott nyomda
lakozott e rendszerhez, mely a múltra építi a
1 ld. mű 44. 1.
8 Eltávozásáról az anyakönyvben a következő be
jegyzés olvasható -.’.Johannes Erdélyi Kaposius Unghvariensis die 13° Juli' 1837 Testimonium scholast. de annis
quinque quos quarTogatus ab anno 1831° in altioribus
scientiis audiendis consumsit cum Calculo eminentiae in
studiis et lae C.l in moribus obtinuit“.

1 Tudósítás a tiszáninneni helv.' hitv. egyházkerület
sárospataki főiskolájáról az 1856/7-ik iskolaévről. Kiadja
az igazgatóság. Sárospatak 1857. 14 1.
8 Sárospataki Füzetek. XIII. évf. 31. 1.
3
Dr. Deák Elek: Erdélyi János (Figyelő, IX. köt.
337. 1.).
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jelent, hogy erről a jövőhöz emelkedjék, mely
a múlt ellentéteit képes kiengesztelni, egységre
hozni a jövő érdekében, de azért nem vált Hegel
merő utánzójává. Ha nem alkotott új bölcsé
szeti rendszert, mert nem akarta eldobni azt az
alapot, a melyen biztosan építhetett, de nem
is volt szolgai lélek, hogy minden vizsgálat
nélkül fogadja el s tegye axiómákká ezen rend
szer tételeit: Hegel tanát ő alkalmazni igyeke
zett s ezen alkalmazásban van eredetisége. Szétfoszlatta annak homályát, kifejtette, tiszta világí
tásba helyezte nehezen vagy félreérthető tételeit
s ez által közelebb hozta az élethez.1
De ez a szellem bölcsészeié s annak maga
san járó abstractiói kissé nehezen tudták hall
gatóinak elméjét, felfogó képességét meghódítani.
Erdélyinek, mint előadó tanárnak, az volt a
szokása, hogy írásban kidolgozott stúdiumát
felolvastatta egy-egy jobb hallgatójával s egyegy fontosabb tételt, összefüggőbb részletet aztán
élőszóval kifejtett, megmagyarázott nekik. „Mintha
most is látnám — írja Szinyei Gerzson, a ki
szintén ilyen studium-felolvasó hallgatói közé
tartozott — mintha most is látnám a jól meg
termett, önérzetes magatartású és modorú fér
fiút nyílt, kerekded arczával, kissé bennülő kék
szemeivel, amint tanszékére dőlve, Hegel szellembölcsészetét és széptanát fejtegeti és gazdag
szellemének, szikrás elméjének kincseit szórja
az ajkain csüngő ifjúság előtt. Nem tudtuk ugyan
őt legtöbbször a magasságba követni s az eszme
fejlődését folytonosságában felfogni; nem is
mondhatom, hogy Hegel szerint a lét és tudat,
az anyag és szellem egységéig emelkedtünk
volna: de azt mindig éreztük, hogy egyénisé
gének hódító varázsa alatt állunk“.-’
Mint említém, Erdélyi János 11 évig volt
főiskolánkban a bölcsészet és neveléstan tanára.
Az 1862—63-ik évben, midőn a jogakadémia
újjászerveztetett, a következő, részben jogi tan
tárgyakat adta elő: észjog, jog- és államtudo
mányok encyklopediája, egyházjog. 1863-ban,
midőn egy betegség beszélőszerveit megtámadta,
a tiszáninneni egyházkerület saját kívánságára
felmentette őt a nagy teherrel járó bölcsészeti
tanszéktől s a kevesebb elfoglaltatással járó
magyar irodalmi tanszékre hívta el, rábízván
egyszersmind a főiskolai könyvtár rendezését
s az afölötti őrködést is. Utódja a philosophiai
tanszéken Bihari Imre lett, a ki állását 1864
február 4-én foglalta el. Az 1864—65 ik évi
főiskolai Értesítő szerint „Erdélyi János tanít
magyar irodalmat hetenkint 3 órán“ ; „a könyv
tár 1864—65-ben folytonos rendezés alatt volt;
jelenleg már minden darab könyv vagy kézirat
együtt van szaktársaival az a végre kijelölt szek
rényekben, 16 szakosztályban; az ekként sza
kilag rendezett könyvekhez Erdélyi János könyv
tárnok vezetése alatt készült ez iskolai évben
a helyi czímtár, mely a könyvtár átnézéséhez
biztos vezetőül szolgál, hátra van még az alapczimtár betűrendben, az egyetemes czímtár és
a szakosztályi czímtár“ (6. 1.). 1866—67-ben
1 Dr. Deák E. id. mű 340. 1.
2 Emléklapok Erdélyi J. nagykaposi emléktáblájának
leleplezése alkalmából. Sárospatak, 1894. 17. 1.

Erdélyi mint rendes tanár előadta a világirodai
mat, mint docens a gyakorlati szépészetet; az
1867 —68-ik iskolai év I. felében a világirodai
mat s mint magántanár a metaphysikát. Ezekkel
fejezte be tanári működését.
De nemcsak mint tanár működött főiskolánk
ban, főiskolánk s egyházkerületünk tanügyének,
tudományos jóhírének előmozdítása érdekében,
hanem két éven át (1857—58 és 1860—61-ben)
szerepelt mint rectorprofessor; ő volt 1859-ben
a Kazinczy-ünnep agitátora s 1860-ban a fő
iskola alapításának 300-ados ünnepét is ren
dezte s ez alkalomra — a tiszáninneni egyh.
kerület határozatából (melynek ő volt a moz
gató lelke) — kiadta egyfelől a collegiumnak,
Szombathy Jánostól írt latin nyelvű történetét,1
másfelől szerkesztette a háromszázados ünnepély
Emlékkönyvét. „Nemcsak a tanszéken volt ő a
maga helyén — mondja Szinyei G. — hanem
egyházi és iskolai tanácskozásaink zöld aszta
lánál is vezérszerepet vitt s reformeszméivel és
sokszor nehéz küzdelmek közt kivívott sikereivel
jótékonyan folyt be főiskolánk fejlődésére. Mind
azon újítások s alkotások, melyek tanársága
idejében főiskolánk szellemi és anyagi jólétének
emelése végett létesültek, részben vagy egész
ben az ő nevével állnak kapcsolatban. Tőle
származik a főiskolai nyomda teljesebb felsze
relésének eszméje,12 mi végett lelkes társaival
együtt megalakította a nyomdaválasztmányt, mely
csakhamar gazdasági választmánynyá alakulva,
a magára hagyott főiskolát a fenyegető anyagi
zavarokból kisegítette, sőt a főiskolai pénztárt
oly helyzetbe hozta, hogy több új tanszéket
állíthattunk és az Organisations-Entwurf ebbeli
követelésének eleget tehettünk. Az ő irodalmi
izgató szelleme hozta létre és tartotta össze azt
a kis írói társaságot, mely a „Népiskolai Könyv
tár“ megindításával a népiskolai tanügyet nem
csak eddigi pangásából segítette ki, hanem a minta
szerűség színvonalára emelte és a melyből később
a jelenleg is fennálló, országos elismerés mellett
működő „Sárospataki Irodalmi Kör“ fejlődött
ki. Az ő lelkében született meg az akadémiai
tanszabadság eszméje,3 mely felsőbb iskolai
tanügyünket régi fogságából kiszabadította, a
tudományt szabaddá tette, a szellemnyügöző,
leczkéztető modort megszüntette“ (id. mű 18.
lap). Mint a ref. egyetemes tanügyi bizottság
tagja vett részt 1865 telén Komáromban ennek
választmányi gyűlésén, midőn hazafelé utaztában Pesten egy veszélyes betegség csaknem a
halál révére vitte.
De legjelentékenyebb lépése, melylyel Patakon
nemcsak „elevenebb, vidámabb, mozgalmasabb
1 Monumenta Protestandum Hungáriáé ecclesiastica.
Pars L. Historia scholae seu collegii ref. sárospatakiensis. Sajtó alá rendezte és előszóval ellátta Erdélyi
János.,
2 Árvay Józsej közigazgató az 1868. évi Értesítőben
azt írja róla: „Hogy a nyomda mintegy másfél évtized
alatt szerencsésen átalakíttatott, az sok részben az ő
érdem e: neki ízlése volt és követelte, hogy a mit a
nyomda kiállít, abban Ízlés legyen.“
3 „Az ő ékes tollából folyt az emlékirat, mely e
tárgyban akkor a Rimaszombaton tartott egyházker.
közgyűléséhez a tanári kar részéről benyujtatott.“ S.-pat.
Fűz. XIII. 36. 1.
12
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irodalmi életet“ teremtett, hanem Patakot a vidék
legjelentékenyebb irodalmi centrumává emelte,
a Sárospataki Füzetek megindítása volt. Az első
füzet teljes czíme: „Sárospataki Füzetek. Évnegyedes folyóirat. Egyház és nevelés, tudomány
és irodalom körében. Kiadják Hegedűs László,
alsózempléni esperes, Szeremley Gábor hittanár,1
szerkeszti Erdélyi János, a bölcsészet és nevelés
tanára, a m. tud. társaság tagja. 1857 áprilisjúniusi folyam. Sárospatak, a ref. főiskola betűi
vel. 240 lap.“ Az új folyóirat czélja, a szerkesztői
előszó szerint: „Mindent óhajtunk a protestan
tizmus elvén belül és semmit ellenére. És meg
lévén győződve, hogy evangyéliomi tudományunk
a legnemesebb emberi mívelődésnek nemcsak
előmozdítója, hanem alapja: óhajtjuk benső
frigyben tartani egymással az egyházat és tudo
mányt; és azt ez által vinni elő, ezt az által
tenni termékenynyé, annyival inkább, mert a
protestantizmus eléggé rugalmas a tudomány
nak befogadására, lévén mint olyan végeden
elv. De a legjelzettebb felekezetiség mellett a
legnagyobb türelemnek vagyunk szószólói.“ Az
új folyóirat csakhamar a két magyar haza leg
kitűnőbb tudósainak, íróinak orgánumává, talál
kozó helyévé v á lt: itten fejtette ki a pátens
támadásával szemben a prot. autonómia lénye
gét Hegedűs László és Révész Imre; munka
társai közé tartoztak Révész Imrén kívül, a kinek
nevével majd minden évfolyamban ott találko
zunk : Szilágyi Sándor, Imre Sándor, Szász Károly,
Filó Lajos, Lévay József, Szél Farkas, Szél Kál
mán, Szilágyi István, Kiss Áron, Ladányi Gedeon,
Kerkápoly Károly, Szász Béla, Torma Károly,
Molnár Aladár, Körösi Sándor.12 1859 végén
gr. Mikó Imre, a nagy erdélyi vezérférfiű, a ki
1 Szeremley Q. 1855-ben tért vissza Bécsből főisko
lánkhoz s itt, mint a dogmatika tanára működött 1867ben bekövetkezett haláláig.
2 Feltűnő, hogy e névsorból hiányzik a tiszáninneni
ref. egyházker. lelkészi testület egyik legkitűnőbb tag
jának, a magyar költészet egyik legtényesebb csillagának,
Tompa Mihálynak a neve. E hiány annál feltűnőbb, mert
a három és fél évvel ifjabb Tompa szintén a sáros
pataki főiskolában végezte tanulmányait, szintén innen
indult a magyar Parnassus meghódítására s a 40-es
években — mint a legelőkelőbb fővárosi lapok munka
társa — pár évet töltött Budapesten s így mindenkép
pen lehetetlen, hogy Erdélyivei meg ne ismerkedett, vele
ne érintkezett volna. Ámde, ha érintkeztek is egymással,
szivük idegen maradt egymástól. Ezt bizonyítja az a
levélváltás, a mely a főiskolai könyvtár kézirattárában
olvasható, s a mely teljes szakításra vezetett közöttük.
Tompa Mihály 1858 deczember 14-én Szentpéry Sámuel
pelsőczi lelkész felszólítására Erdélyihez intézett leve
lében, több helyen kifogásokattesz a S-pat. Füzeteknek
a gömöri papokra vonatkozó téves híradásai ellen. Helyre
igazítása nem ment minden éltől. .Teszem (tudniillik
kideríteni törekszem az igazságot), bár tudom, hogy mint
férfiúnak mi sem esik oly rosszul, mint annak tudása,
hogy valakin méltatlankodott“. A S -pataki Füzetek IV.
392—393. lapjain olvasható állítása azt mondja : „Bocsá
nat, ez homlokegyenest ellenkezik az igazsággal s erős
méltatlankodás is egyszersmind". Levelét ezzel végzi:
Végre b. Salamonnal tartok : Mikor a fa megfogyatkozik a
tűzön, megalszik a tűz; hadd aludjék meg! én nem
akarok egy darabot se vetni rá, azért választom a privát
ú ta t; úgy hiszem nem veszi kegyed rossz néven a fel
világosítást\
Erre Erdélyi 1859 január 7-én ír Szentpéterynek s
levelében tiltakozik az ellen, hogy ő Szentpéteryt vagy
általában a gömörieket az érintett czikkben sérteni akarta
volna. „Olvasd meg ama sorokat, melyeket nekem Tompa

nyolcz példányra fizetett elő, elismerő levélben
tudatta a szerkesztővel, hogy „önök eddigelé,
legalább az én felfogásom szerint, szeplőtelenül
megőrizték a vállalatuk zászlójára tűzött igazság
keresés és annak hódolás jelszavát. Menjenek
önök, uraim, tovább is ezen az úton; czéljok
nemes, megérdemli a fáradságot és küzdést; a
tér, melyet mívelnek, rég várt avatott, hű és
buzgó munkásokra. Önök vállalata e félszázad
irodalmi történetében a magyar szellem egészen
eredeti és sajátságos bélyegű kifejezésének és
munkásságának tartja fenn áldásos nyomait“.
( 1000. 1.)
Erdélyi János nemcsak megindítója és szer
kesztője, s olyankor, a mikor a szerkesztői
munkától szünetelt, a mikor a szerkesztést át
engedte más kartársának,1 támogatója és in
spirálója volt folyóiratának, nemcsak összegyűj
tötte vagy idevonzotta a kiváló munkatársakat,
hanem annak legszorgalmasabb munkatársa, leg
nagyobb erőssége önmaga volt. Mindjárt az
első, 1857-ik évfolyamban megkezdi „Á hazai
bölcsészet történetéhez“ czímű bölcsészettörténeti tanulmányait s egymásután ismerteti Laskói
Csókás Péter, Szepsi Csombor, Apáti Miklós,
Bayer János, Ladivér Ilyés, Apáczai Csere
János életét és bölcsészeti rendszerét, végül
1864-ben Mátyás korának philosophiai törek
véseit, e mellett közöl emlékbeszédeket (Ma
joros Andrásról és Somosi Jánosról), továbbá
egyházi és iskolai, irodalmi és történeti régisé
geket és adalékokat. Halála után másfél évig
élt még folyóirata s 1869 nyarán, talán a nagy
szervező és alkotóerő kidőlte, talán a kiegye
zés után a politikai érdekkel együtt az irodalmi
törekvéseknek is a fővárosba való kizárólagos
irányulása miatt mind a szellemi, mind az anyagi
pártolás megcsökkenvén, pályafutását befejezte.
Ha semmi egyebet nem tett volna Erdélyi János,
mint hogy e folyóiratot megteremtette s ezzel
Patak szellemi fényét az egész országra szét
árasztotta, hogy itt aránylag gazdag irodalmi
életet teremtett: már eleget tett arra, hogy nevét
mindenkor tisztelettel említsük.
idéz és ítélj: melyik szó, sor az, mely téged és Makláryt döfi, gázolja? Erre kértem fel Tompát is (január
3-án írt levelében); és mig ezt nekem ki nem mutatja
ő, mindaddig hamisan beszél; vagy én nem tudom meg
fogni : hogyan olvasnak úgy értelmes emberek, a mint
parasztnak is szégyen volna, a sorok között, hogy
mindent látnak, a mi nem mondatik és nem azt, a mi
valósággal értetik. . . Ha Tompa rám vagy ránk fogja,
hogy a felhötámasziók alatt téged és Makláryt értjük :
ez gonoszsággal határos ráfogás.“
E tárgyban, Erdélyi levele alapján, Tompa január
9-én ír Szentpéterynek. „Csodálkoznom kell, hogy ő ily
hangon védelmezi magát, sőt már megtámadottból táma
dóvá lón . . . Most tőletek az igazság és barátság köve
teli, hogy 1-ször valljátok be Erdélyinek, hogy világo
san, határozottan felhívtatok engem czáfolatírásra és
nyomatásra 2. Ki kell mutatnotok a füzetek azt a
helyét, mely benneteket m egsért; hogy léteznék ilyen,
azt nem akarja Erdélyi elfogadni; de legyetek férfiak,
erősek s mutassátok meg neki, hogy igazatok volt, midőn
megsértve láttátok magatokat.“
íme a Tompa Erdélyitől és a Sárospataki Füzetektől
való elfordulásának oka.
1 1859-ben s 1860-ban Erdélyi csak mint kiadó sze
repel, a szerkesztő Árvay |ózsef és Antalfi János:
1864-ben újra Erdélyi a szerkesztő és kiadó, tőle 1866ban Heiszier G. veszi át a szerkesztést.
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De az Erdélyi J. irodalmi munkássága nem
szorítkozott pusztán a Sárospataki Füzetekre,
k i annak csak egyik, a mi szempontunkból
talán legfontosabb, de az egészet tekintve, csak
egyik kisebbrendű mozzanata volt. Erdélyi János
mint sárospataki tanár is folytatta, és pedig ha
talmas erővel, az egész ország élénk érdeklő
dése, elismerése mellett, mindazon mezőkön és
és irányokban irodalmi munkásságát, a melye
ken a 40-es években országos hírű tevékeny
séget fejtett k i; működött mint költő, mint
aesthetikus mübiráló és irodalomtörténetíró, de
ezekhez most, mintegy tanári munkássága által
is kötelezve reá, egy új mező járult: a philosophia
művelése.
Legritkábben szólalt meg nála és benne a
költő: az ifjú hév és szenvedély lehiggadása,
a komoly életfeladatok csak ritkán engedték
nála a költői hangulatot uralomra jutni. E kor
beli költeményei elszórtan egyes lapokban,
folyóiratokban és emlékkönyvekben jelentek
meg (Hölgyfutár, Budapesti Viszhang, Szépiro
dalmi Lapok, Divatcsarnok, Délibáb, Vasárnapi
Újság, Szépirodalmi Közlöny, Napkelet, Koszorú
stb.). A népköltészeti termékek felkutatását és
összegyűjtését mint pataki tanár is folytatta;
1855-ben jelent meg, mint a népdalok és köz
mondások után a vállalat III. része: Magyar
Népmesék; képes kiadás, Budapest, 1855. Ezt
követte két év m úlva: Válogatott magyar nép
dalok; képes kiadás, Budapest, 1857, — s
halála után 1869-ben: A nép költészete (nép
dalok, mesék és népmondások), Pest, 1869, 3
kt. Ebbe a körbe tartozik a temetkezési alkal
makra szerkesztett „Halotti Énekes“ ez. mű is,
melyet 1852 nyarán állított össze és adott ki, s
a melyben a temetkezési alkalomra való leg
használatosabb énekeket gyűjtötte össze részint
a főiskolai éneklő-kar újabb s régibb tagjainak
magán kóta- s daltáraikból, részint Losonczi J.
„Halottas énekeiből“ és más gyűjteményből.
E gyűjtemény — egy-két darab kivételével —
a pataki ifjúság szentköltészetének hozománya.1
— Vége következik. —

Dr. Rácz Lajos.

Nők a phílosophíában.
— Első közlemény. —

A feminismus eszmemozgalma — melynek
czélja tudvalevőleg egyrészt a nőnek azon kor
látoktól való megszabadítása, melyekkel teljes
érvényesülését a mai társadalmi rend akadá
lyozza, másrészt oly intézmények létrehozása,
melyek segítségével a nőnek a férfival való
egyenrangúsítása az egész vonalon biztosíttas
sák — számos oly kérdést vetett felszínre,
melyek megoldására csak újabban kezdenek
figyelmet fordítani. Ha a feminismus reform1 A Magyar írók Élete és Müvei (II. 1792—94) czímü
gyűjteményt nem említi Erdélyi müvei között, bizonyára
azért, mert róla teljesen hiányzik a gyűjtő neve, ellen
ben Deák E. (id. mű 203. 1), helyesen, őt idézi szerző
gyanánt.

törekvéseinek jogosságához természetjogi szem
pontból kétség nem fér is, midőn a nők maga
sabb taníttatását, minden pályára való bocsáttatását, továbbá a férj és feleség egyenlő jogokban
való részesítését, végül a politikai választójog
megadását sürgeti, úgy mégsem szabad fi
gyelmen kívül hagyni azt a társadalomphilosophiai és biológiai szempontot sem, vájjon a
két nem teljes egyenlősítése kívánatos és szük
séges-e és nem inkább a természet örök tör
vényeinek a folyománya-e az, hogy férfi és nő,
a mennyiben szervezetök az életműködések
tekintetében el van választva, a társadalomban
és culturmunka terén más-más feladat teljesíté
sére vannak hivatva, és hogy ezt a természetköve
telte munkamegosztást a két nem teljes egyenlő
sítése eshetőleg felboríthatná, llyképp mind sür
getőbben jelentkezik annak a szüksége, hogy a
nő testi és szellemi képességei gondosan
megvizsgáltassanak, mert csak ezek tiszta felisme
rése alapján felelhetünk meg a szóban forgó kér
désre és állapíthatjuk meg azokat a korlátokat, me
lyeket maga a természet szab a női nemnek min
den téren való előnyomulása ellen. Sietünk
különben kiemelni, hogy itt mindig az átlagos
nőről és átlagos férfiról van szó, tehát álláspon
tunk éppen nem zárja ki azt, hogy kivételes
esetekben a nő oly területeken is túlszárnyal
hatja a férfit, melyek máskülönben ő néki van
nak fenntartva. Kétségtelen, hogy midőn a nők
czéltudatos munkával és erős szívóssággal las
san, de biztosan helyet szorítanak maguknak
minden téren, és máris némi sikereket értek el
egyes tudományágakban, egészen önkénytelenül
felvetődik az a kérdés is, hogy mi a nő rendel
tetése a tudományok tudománya, vagyis a phi
losophia terén, a mire a múlt tanulságai mellett,
főleg a női léleknek tüzetes elemzése alapján
adhatnánk feleletet. Azonban e tekintetben úgy
vagyunk, hogy ez utóbbi feladatra hiányzik még
a kritikailag megrostált teljes anyag és így
minden részletre kiterjedő végleges felelet adá
sára egyelőre alig van kilátás, ez csakis a nő
lélektan nagyobb fellendülésétől várható, mely
nek ideje még nem jött el.
így tehát be kell érnünk az elérhetővel. Meg
fogjuk vizsgálni a rendelkezésünkre álló eszközök
felhasználásával, hogy mit alkotott a nő a múltban
a philosophia terén, hogy azután a nőlélektan
eddigi eredményeinek segítségül hívásával meg
kísértsük röviden felelni arra is, hogy a jövőben
mit várhatunk tőle?
Nemrégiben jelent meg a „Carriére-ek“ czímű
vállalat kiadásában és Szikra szerkesztésében a
Híres asszonyok czímű kötet, mely 14 híres
nő életképét tartalmazza.1 Van köztük császárné,
írónő, szent, hadvezér, ápolónő, mathematikus,
miniszter, régész, a rádium feltalálója, a magyar
nőnevelés apostola, stb., de igen jellemző,
szinte symptomatikus jelenség, hogy női bölcsész
a szó igazi értelmében nem akad köztük, pedig
ha volt volna e téren kimagasló nőalak, bizo
nyára nem késtek volna a híres asszonyok
sorába iktatni. És csakugyan, ha egy pillantást
1 Röviden ismertettük folyóiratunk f. é. februáriusi
számában.
12*
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vetünk a philosophia ókori, középkori és újkori
történelmére, itt-ott találkozunk ugyan női ne
vekkel, de oly világhírű női philosophus, a
ki elhatározólag befolyásolta volna az emberi
gondolkodás fejlődését, sehol sem kerül elénk.
Pedig a philosophálással úgy vagyunk, mint a
művészi hajlammal, a kiben ez nagyobb mér
tékben megvan, bármilyen mostoha körülmények
között sínylődjék is, előbb-utóbb mégis kitörés
eget kér. Ehhez járul, hogy voltak oly korok is,
mikor a nők műveltség tekintetében túlszárnyal
ták a férfiakat és mégis, ilyenkor sem alkottak
maradandót, kimagaslót a philosophia terén.
Még aránylag legtöbb nevet a görög philosophiában találunk. így Gilles Ménage 1690-ben
megjelent idevágó művében 65 antik philosophusnővel foglalkozik, St. Wolf 1879-ben már
74-et sorol fel, Poestion pedig 1882-ben már
100 görög philosophusnőről tud. Csakhogy e
művek ismertetője (K. Jóéi) arra figyelmeztet,
hogy e sok bölcselkedő nő sorában csak igen
kevés a vérbeli philosophus, mert e nagy szám
ban a görögségnek a philosophiáról vallott fel
fogásához képest mindenféle tudományszak
művelője bent foglaltatik, továbbá a hírneve
sebb philosophusok feleségei, így Theano,
Pythagoras nagyeszű felesége, vagy Hipparchia,
a cynikus Krates felesége; sőt az okosságukkal,
műveltségökkel kiváló nők és hetaerák, mint
Sappho, Lais, Aspasia; az első híres költőnő,
a másik a körülrajongott szép hetaera, a ki
mégis a cynikus Diogenes kegyére áhítozik, a
harmadik Perikies nagyműveltségű neje. Csak
ilyképp kerülhetett ki ez a tekintélyes szám, mely
azonban, ha szigorúan bölcsészettörténeti néző
pontból megrostálnók a felsorolt női bölcsésze
ket, kétségkívül igen nagyon összezsugorodnék.
A mondottakat megerősíti pl. Noack bölcsészet
történeti lexikona is, a hol körülbelül 1500 férfi
mellett csak 13 nőt találunk, Überweg ..Grund
riss der Geschichte der Philosophie“ czímű el
terjedt munkájában pedig még kedvezőtlenebb
‘az arány. Általánosságban megállapítható, hogy
a görög világban aránylag legtöbb a philosophiával foglalkozó nő, úgy hogy egy Apollonios
nevű stoikus bölcselő indíttatva érezte magát,
hogy a nőknek a philosophiában elfoglalt sze
repéről külön könyvet írjon; egy másik, Philochoros nevű író pedig hasonló monographiát
ír, de kizárólag a pythagoreismus női híveiről.
A fennmaradt adatok szerint ugyanis ez az
iskola volt az, melyben a nők a legjelentősebb
szerepet vitték, de az adatok minden hézagos
sága mellett kitűnik az is, hogy munkásságuk
inkább reproductiv, mint productiv jellegű volt.
Azonban felette untató volna mindvégig csak
puszta neveket felsorolni, hogy a nők bölcsészet
történeti jelentőségét megvilágítsuk. Azért helye
sebbnek tartjuk, ha a philosophia három főkor
szakának mindegyikéből (ókor, középkor, újkor)
egy-egy ismertebb alakot kiragadva, azt rész
letesebben jellemezzük, gondolkodása fővonásait
kidomborítjuk és e három példa alapján pró
bálunk feltett kérdésünkre megfelelni.
A három női bölcsész közül, a kikkel ezúttal
foglalkozni szándékozunk, az első lesz a görög
Hypatia, azután következik a középkori német

mysticismus neves képviselője: magdeburgi
Mechthild, végül a legújabb korból azt az író
nőt választottuk ki, kinek a neve közszájon
forog és nálunk is jóhangzású: Ellen Key. Je
gyezzük meg, hogy e három női philosophus
jellemzése és értékelése nem valami könnyű
feladat. Az első dolog volna műveik teljes isme
rete, már pedig ez a görög philosophiánál
egyenesen ki van zárva, mert a görög philo
sophus nőktől egyetlen hiteles irat sem maradt
ránk és így Hypatiánál is csak másodrangú
forrásokra vagyunk utalva és ezek segítségével
vagyunk kénytelenek philosophiai jellemképét
úgy, a hogy megrajzolni, a mely ilyen körül
mények között teljes nem igen lehet. A másik
kettőnél jobban állunk. Hypatia eszményi, szép
alakja a századok ködén át a jelenbe is fényt
áraszt, tragikus sorsa pedig, főleg Kingsley
világhírű regénye nyomán, kipusztíthatatlan erővel
nyomult bele az emberek emlékezetébe. Nem
csak testi szépsége ékesítette őt, hanem fényes
szellemi képességekkel is rendelkezett. Kortársai,
a keresztyén írók is mind komoly tisztelettel,
sőt elragadtatással beszélnek róla. Volt valami
hódító, tekintélyparancsoló az ő magatartásában,
úgy hogy bátran megjelenhetett mindenütt és
személyiségének igéző varázsa alól senki sem
tudott megszabadulni, a kinek csak némi érzéke
volt a testi és lelki szépség ily tökéletes össz
hangja iránt. Persze a durva, felbújtatott tö
megre nem lehet ily tulajdonságokkal hatni.
Apja Theon, kinek nehány mathematikai műve
napjainkig fennmaradt, jónevü mathematikus és
astronomus volt Alexandriában. Hypatia szüle
tési éve 370-re tehető. Gyermekkoráról semmit
sem tudunk. Midőn komolyabb tanulmányokra
megérett, eleinte édesapja szakmájaival foglalko
zott, a ki bizonyára maga oktatta. De szárnyaló
szelleme csakhamar többre vágyott, egyetemes
műveltségre áhítozik és így a philosophia szen
télyébe akar hatolni. És ez természetes volt,
hiszen akkoriban a platoni, újraéledt felfogásnak
rnegfelelőleg, a többi tudományokat csak a phi
losophia előcsarnokának tekintették. Philosophiai
kiképzését bizonyára szülővárosa neoplatonikus
iskolájában nyerte, mely az ú. n. Múzeumból
vált ki. Fényes tehetségével annyira kitűnt, hogy
csakhamar őt bízták meg a neoplatonikus iskola
vezetésével. Tanítása oly sikerrel járt, hogy
szülővárosa összes philosophusait elhomályosí
totta és a hallgatók egész tömege sereglett
köréje. Az meg szintén könnyen érthető, hogy
egyetemes műveltségénél fogva az alexandriai
pogány aristokratiának szellemi középpontjává
lett. Sűrűn keresték fel házában tanácsadás vé
gett és az utczán is gyakran hozzáfordultak.
Nagy tiszteletben állott a város hatóságainál is,
különösen a keresztyén vallású, de pogány,
világias szellemű helytartónál, Orestesnél. Főfoglalkozásának azonban mégis tanítói tevékeny
ségét tekintette. Széleskörű tudásának és elbű
völő személyiségének hatását tanítói ügyessége,
ritka előadó képessége csak fokozta. Hogy e
tekintetben mily mély és tartós volt a hatása,
fényesen bizonyítják egyik tanítványának, a ké
sőbb keresztyén püspökké lett Kyrenei Synesiusnak fennmaradt levelei, melyekben „boldog úr
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nőjének“, „isteni léleknek“ Istentől kegyelt philosophusnőnek, jóltevőjének nevezi el. Hypatia
férjhez nem ment, mint hajadon érte utói szív
facsaró végzete 415 márczius havában, Arcadius
császár uralkodása idejében. Egy napon, mely
örök szégyenfoltja az alexandriai keresztyénségnek, midőn Hypatia iskolájába indult, a Cy
rillus keresztyén püspök Petrus nevű lectorától
felizgatott néptömeg megragadta, a közeli ke
resztyén templomba hurczolta és ott a szó szoros
értelmében szétszaggatta! E szörnyű tettet a kor
szelleme teszi érthetővé, ha nem is menthetővé.
Ez időben már javában folyt a küzdelem a
pogányság ellen, melyet tűzzel-vassal pusztítot
tak különösen Alexandriában, a hol igen nagyok
voltak az ellentétek a pogányok, zsidók és ke
resztyének között, úgyszólván napirenden vol
tak a véres összeütközések, melyeket a lelkes,
de erőszakos Cyrill püspök és fanatikus segédei:
egyes egyiptomi kolostorok nyers, féktelen szer
zetesei csak szítottak. Ily viszonyok között a
tömeg rossz szemmel nézte Hypatia működését,
annál is inkább, mert azzal gyanúsította, hogy
ő ösztönzi Orestest oly lépésekre, melyekkel az
Cyrill túlkapásainak gátat vetni igyekezett. Ez
a helyzet némileg megérteti velünk szomorú
katastropháját, de hogy mi volt az a közvetlen
ok, az a jelszó, a mivel a műveletlen tömeget
annyira fel lehetett ingerelni a védtelen nő ellen,
talán sohasem fogjuk pontosan megtudhatni.
(Kingsley említett regényében „licentia poeticá
val“, azzal indokolja Hypatia bukását, hogy ő
saját kezét Ígérvén Orestesnek, megnyerte a
pogányság visszaállítása eszméjének, de cselszövényük meghiúsult, a lázadást leverték, a
kétszínű Orestes maga is életveszedelembe ke
rült és nem menthette meg menyasszonyát sem
a nép dühe elől. Ugyancsak Kingsley a nagyobb
hatás kedvéért hősnőjét szépsége teljességében
mutatja be meggyilkoltatása alkalmával, holott
akkor Hypatia igazság szerint túl volt a 40 éven is.)
Ennyi az, amit Hypatia életéről tudunk.
Már említettem, hogy munkáiból semmi sem
maradt ránk. Valószínűnek tarthatjuk, hogy ok
tatása a philosophia egész területére terjedt ki
és hogy iskolai előadásai alkalmával a neoplatonikusok szokása szerint főleg platoni és aristotelesi iratok magyarázatával foglalkozott. Leg
kedvesebb stúdiuma azonban, úgy látszik, mégis
a mathematika volt. Három ilynemű munkáját
említi Suidas, görög lexikoníró (Kr. u. X. sz.)
m. p. egy magyarázatot Diophantos műveihez,
egyet pergai Apolloniosnak a kúpszeletekről
szóló művéhez és végül egy csillagászati ká
nonhoz készült magyarázatot. Bizonyára nem
alaptalan az a feltevés, hogy ennél többet is írt
és így a szó szoros értelmében vett philosophiai
műveket is. Azon kérdésre nézve azonban, hogy
miben határozódik philosophiai jelentősége, ter
mészetesen szintén csak hozzávetőlegesen felel
hetünk.
Az kétségtelen tény, hogy Hipatia a neoplatonikusok sorába tartozik, csakhogy nagy
kérdés, melyik irányhoz? Tudjuk, hogy a neoplatonismus igazi megalapítója Plotinos (III. sz.)
bölcseleti és vallási megújhodást tervezett az ő
rendszerével. Tana feltétlen idealismus. Minden

nek kezdete és végpontja az istenség, belőle
származik minden és hozzá tér vissza minden.
Az istenség közvetlen szemlélete az ember leg
főbb czélja, melynek elérésére tiszta élet, foly
tonos öntökéletesítés, a testtől való megszabadu
lás képesítenek. Plotinos után három főiskolája
alakult ki a neoplatonismusnak, ezek: az alex
andriai, a syriai és az athéni, különösen e két
utóbbi iránynál igen nagy mértékben jelentkezik
a theologiai speculatio nyomán a theurgia,
mantika, számsymbolika, kapcsolatban pogány
vallásos elemekkel. W. A. Meyer (Hypatia von
Alexandria czímü munkájában, melynek Zeller
mellett legtöbbet köszönhet ez ismertetés) való
színűvé teszi, hogy Hypatia nem tévedett erre
az útra, mert természettudományi és mathematikai tanulmányai mintegy tisztító hatással voltak
gondolkodására, úgy hogy visszatérve az eredeti
neoplatonismushoz, Plotinos gyakorlati (ethikaipolitikai) és tiszta philosophiai tanait emelte ki
és mellőzte a későbbiek theurgiai, mantikai és
egyéb babonás részleteit. Ha ki lehetne mutatni,
hogy Hieroteles, egy későbbi alexandriai neoplatonikus, a ki csakugyan Plotinos, sőt a classikus philosophia álláspontjához tért vissza,
ha nem volt is Hypatia tanítványa, de mégis
annak hatása alatt állt, akkor Meyer hypothesise
teljesen be volna igazolva.
Lehetséges, sőt valószínű egyébiránt, hogy
Hypatia a pogány vallás nagyszabású reformját
és regeneratióját tervezte a platonismus segítsé
gével, de mint Julianus császárnak: neki is meg
kellett buknia. A hellén szellem akkor már hal
doklóit, a classikus világnézet kora lejárt és
helyet adott a keresztyénség diadalmaskodó világ
nézetének. Alexandria ege pedig Hypatia csilla
gának kialvása után homályba borult és a görög
philosophia utóvirága, a neoplatonismus is utána
csakhamar végképp elfonnyadt.
Más időkorba, más világba vezet második
philosophusnőnk: Mechthild. Élete a XIII. szá
zadra esik. Megérzi a középkori élet fénykorát,
de ebben már észrevehetően mutatkoznak azok
a csirák is, melyek új világnézet kiképződéséhez
vezetnek. Mély a vallásos áhítat, nagy az egyház
tekintélye, de mindamellett az egyházon belül
különböző vallásos szövetkezetek, társulatok ala
kulnak, melyekben a laikusok vallásos szükségle
teik teljesebb kielégítését keresik. Különösen a nők,
a kik e korban igen nevezetes szerepet játszanak
Németország vallásos életében, szeretnek vissza
vonulni a világtól, lemondani a jólétről, vagyonról,
és bár nem tesznek szerzetes-fogadalmat, mégis
külön helyeken laknak, kisebb házakban, több
nyire kettesével, és kegyes elmélkedéssel, továbbá
kézimunkával és betegápolással töltik idejüket.
Ezeket a nőket beghináknak nevezték, Lambert
de Beghe, híres lüttichi hitszónok (j- 1187) nevé
ről, a ki, mint első alapított beghina udvart Lüttichben, mely a Szent Kristóf templomát, a hozzá
tartozó beghina-házakkal és kórházzal foglalta
magában és fallal volt a külvilágtól elzárva. Ilyen
beghina volt, mint látni fogjuk, a mi Mechthildünk is. A középkor utolsó századainak ezek
és hasonló vallási mozgalmacskák igen érdekes
színezetet kölcsönöznek, különösen Németország
ban, a hol a beghinákon és hasonló szervezetű
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férfitársulatokon (beghardok) kívül, az „Istennek
barátjai“ és a „szabad szellem testvérei“ köz
ismertek — nem is szólva az egyházból lassankint kiváló sectarius törekvésekről.
De milyenvolta philosophia állapota e korban?
A scholasticismus ekkor éli fénykorát. Albertus
Magnus, Aquinói Tamás, Duns Scotus, Roger Ba
con, Mechthild kortársai. Álljunk meg egy perezre
e két utóbbi alaknál és nyomban láthatjuk, hogy
itt is valami újnak a csirája van keletkezőben.
Duns Scotus a classikus scholasticismus intellectualismusával és realismusával szemben a Volun
tarismus, illetőleg a nominalismus útját egyengeti,
Roger Bacon-ben pedig az újkor anynyira jellemző
természettudományi szellem első szárnypróbál
gatását láthatjuk.
De külön is ki kell emelnünk a nominálismust. A nominalismus tudvalevőlleg azt tanítja,
hogy csak az egyedek vannak, a fajok és
nemek pedig nem léteznek függetlenül a dol
goktól, hanem csak subjectiv összefoglalásai
a hasonlóknak. Ez a nominalismus képezi
igazában az átmenetet a középkori és az
újkori philosophia között; a mennyiben egyrészt
a mystika vallásos kedélyéletéhez vezet, vagy
ezt legalább erősbíti, másrészt pedig az északi
világ tudományos vizsgálatára ösztönözvén az
újkori positiv tudományok megszületését segíti
elő. Bennünket itt csak az első mozzanat érdekel.
Midőn a nominalismus a hit igazságait az ész
által bebizonyíthatatlanoknak, a rationalis theologiát tehát lehetetlennek mondotta, a vallásos
lelkeket a subjectiv tapasztalat területére utasí
totta, mi által az érzelmi és akarati élet a vallás
terén mélyebb értelmet és jelentőséget nyert. Ők
a mystikus contemplatiót tekintik az isteni igaz
ságok forrása gyanánt és így bizonyos ellen
tétbe helyezkednek a speculativ (scholastikus)
theologiával. Diametralis ellentétet azonban nem
szabad — különösen e korban nem — Scholas
tika és mystika között felvenni. A tárgyak, melyek
kel ez a párhuzamos irány foglalkozik,"egyformák,
az alapelvek is azonosak, csak a módszer m ás:
amott a fogalmi speculatio, itt a közvetlen szem
lélet, a contemplatio képezi a hitigazságok meg
ismerésének legfőbb fokát. A mystikus elfordulva
a külvilágtól (beleértve saját énjét is) lelke leg
titkosabb rejtekeibe száll alá és itt átadja magát
az istenség beáramló világosságának. E benső
szemléleti életben sokszor fokozatokat vesznek
fel, a melyeken áthaladva, a lélek végre az Isten
nel való egyesülést éri el. A mysticismus csúcs
pontját a német szellem mystikus hajlamainak
megfelelőleg Németországban éri el, a hol éppen
Mechthild egyike első és igen figyelemre méltó
képviselője. (Ismertetésünk Preger, Oel és Simon
idevágó forrásai alapján készült.)
Mechthild 1210 táján született nemesi család
ból és rangjához illő nevelésben részesült. Mint
egyetlen ránk maradt munkájából kitetszik, ne
veltetése meglehetősen világias szellemű volt,
azért beszél később annyit az ő tudatlanságáról,
mely azonban csak theologiai ismereteire vonat
kozik. Müvének számos helye elárulja, hogy jól
ismerte a lovagi költészetet, melynek kincses
házából meríti a maga képeit és hasonlatait.
Maga meséli, hogy 12 éves volt, midőn először

rászállt az isteni kegyelem és üdvözölte a szent
lélek. Ezentúl keserűvé vált számára a világ
minden édessége. Huszonöt éves volt, mikor
Magdeburgba ment és az ottani beghinákhoz
csatlakozott és vagy 30—40 évig maradt közöt
tük. Élte világkorában hagyta tehát oda a világot
és mondott le mindenről, a mi azonban nem
ment nagyon könnyen, mert csak nehéz vezekléssel és sanyargatással tudta ifjú teste vágyait
és gerjedelmeit leküzdeni. Attól fogva, hogy
csendes magánosságban élt, rendkívüli sugalla
tok, látomások és elragadtatásokban részesült.
Eleintén nem tudta azokat mire vélni, nem is
kereste, mivelhogy nem is sejtette, hogy mások
is hasonlókban részesedhetnek. Gyóntató atyja
ösztönzésére aztán 1250-től fogva kezdve élmé
nyeit feljegyezni, még pedig alnémet nyelven, mert
latinul nem igen tudott. Feljegyzéseit egy domon
kosrendi barát, hallei Henrik könyvbe foglalta
össze, de nem időrendben, hanem tartalmi szem
pontok szerint, úgy hogy az egyes részek kelet
kezési idejének meghatározása és ezzel Mech
thild lelki fejlődésének megrajzolása örökre
lehetetlenné vált. Müvét latinra is fordították.
Bátorsága és leplezetlen őszintesége, melylyel a
világi és egyházi élet számos bűnét ostorozta,
sok ellenséget szerzett neki. Ez ellenségeskedés,
úgy látszik, annyira fajult, hogy egyesek könyve
elégetésével is fenyegetőztek. Bizonyára ezen
zaklatások miatt hagyta ott a magdeburgi beghinaházat és lépett be a helftai cistercita kolos
torba, a hol még körülbelül 12 évet élt és köztiszteletnek örvendett. Halálának éve teljes bizony
talanságba vész; 1281 és 1301 között keresik.
Könyvének egészen sajátszerű a jellege. Hét
könyvben látomások elbeszélését, jövendöléseket,
elmélkedéseket, intelmeket, életszabályokat, feddő
beszédeket és költői ömlengéseket tartalmaz.
Tartalma tehát nagyon változatos, de nem ebben
tért el az e korban sűrűn termett hasonló mun
káktól. Művének formája, előadásmódja kölcsö
nöz neki különös eredetiséget. A prózai forma
a költőivel vagy rímes prózával váltakozik. Majd
nem mindvégig csak úgy ontja a hasonlatokat,
képeket; lyrai ereje pedig sok helyütt ódái magas
latra emelkedik. A gondolat szabadságával egyesül
benne mély kedélye és ragyogó képzelete, főleg
költői lényében van tehát eredetisége.
Műve az irodalomban ezen néven ismeretes:
„Das fliessende Licht der Gottheit“ ( = az isten
ség kiáradó világossága, lux divinitatis). E
czímet is az Istentől nyerte : „Legyen e könyv
neve „Az én istenségem világossága, mely a
hamisság nélkül élő szívekbe áramlik.“ Főtárgya
a lélek vágyódása Isten (Jézus) után, a minek
ecsetelésére a szerelmi életből kölcsönzi a képeket,
sokszor izzóan érzéki színekkel. „Ha a szegény
lélek az udvarba kerül, akkor bölcsen és ille
delmesen viseli magát és ott milyen kedvesen
fogadják! Isten megmutatja neki a szívét, mely
hasonló a vörös aranyhoz, mely óriási tűzben
lángol. Ebbe az izzó szívbe teszi az Isten a
lelket. És ha a fenséges fejedelem és az alacsony
szolgáló így ölelkeznek és egyesülnek mint víz
a borral, akkor a lélek semmivé lesz. De ő (az
Isten) bár elfogja a szerelmi sóvárgás a lélek
után, sem nem nő, sem nem fogy.“
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Tehát csak Isten elégítheti ki a lelket és ez
csak akkor boldog, ha ő vele egyesülhet. ^Lát
tam egy ragyogó követ. Megkérdeztem, hogy
ki ő, ő azt felelte: Ego sum Jesus. Ekkor hozzá
támasztottam fejemet és a szerelem heve elra
gadt. A kövön állott a leggyönyörűbb hajadon
( = a keresztyénség), aki fején tiszta aranyból
szőtt koronát viselt. Ez a korona hasonló volt
egy megostromlott várhoz, melyet egy kiéhezett
sereg támad, élén gonosz vezérrel: az ördöggel.
A várban pedig egy erős, jól felfegyverzett csapat
lakik, melynek ura Jézus.“
Máskor elmondja, hogy fényes templomban látta
magát és a legsötétebb zugolyba akart vonulni,
mert silány ruha volt rajta. Egyszerre azon vette
magát észre, hogy piros köpenyeg takarja, rajta
egy énekkel: „szeretnék meghalni a szerelemtől“.
Ekkor a Mi Asszonyunk maga mellé intette, úgy
hogy a rossz varjú a galamb mellé került. A
szegény szolgáló pedig így esedezett a Boldogasszonyhoz: „Oh, édes anya, kérd meg fiadat,
hogy adja magát énnekem ! — Ekkor Szent János
odatette a fehér bárányt piros sebeivel az ő
szájához. És a bárány odatapadt a szegény szol
gáló szívéhez és szíttá azt édes szájával.“
Az ilyen látományokban és elbeszélésekben
költőnőnk kifogyhatatlan : folyton-folyvást ismét
lődik az Istenszeretettel járó boldogság festése,
de mindig más metaphorák és hasonlatok alak
jában. De látja magát olykor a pokolban is.
„Láttam egy várost, melynek neve örök gyűlölet.
A legmélyebb mélységben épült fel sokféle kövek
ből : a halálos bűnökből. A kevélység volt az
első kő, a mint ezt Lucifer mutatja. Engedet
lenség, gonosz vágy, mértéktelenség, szemér
metlenség ama 4 nehéz kő, melyet Ádám
apánk hozott e világra. Harag, álnokság, gyil
kosság : e három kő Kain óta van ottan. Hazug
ság, árulás, kétségbeesés, öngyilkosság — e négy
kővel a nyomorult tudás ölte meg magát. A
sodomai bűn és álszenteskedés az épület szögletkövei. Hosszú éveken át építették a várost. 0
jaj azoknak, a kik segédkezet nyújtottak hozzá.“
Speculativ elem, mely némely későbbi német
mystikusnál erős (pl. Eckehartnál) — nála csak
kevés van. Nála a fő az Isten személyes meg
élése, de jól tudja, hogy ezt nem éri el saját
erejéből, hanem csakis az Isten kegyelme által.
Minden speculatio, ha meg indul is, végre
is az Isten vagy Jézus iránti rajongó szeretetbe
olvad bele. „Az igazi isteni üdvözletnek, mely a
Szentháromság forrásából fakadt — mondja egy
helyütt — oly nagy az ereje, hogy a testet tehe
tetlenné teszi és a lelket megvilágosítja, úgy
hogy ez az isteninek a visszfényét felveszi és
elragadtatásában az egész Istent szemléli a maga
három személyében és a három személyt osz
tatlanul az egy Istenben. Ura ekkor lovagi nyelven
üdvözli, fényes ruhába öltözteti és minden kéré
sére felel.“
Mechthild nagy jelentőségét a német mysticismus történetében elismerik az összes kutatók
és ennek ellenére sajátságos korszakot még sem
alkot. A német mystika nem az ő nyomdokain
halad tovább, hanem Eckhart, az a nagy specula
tiv elme lett az atyja, a kire Mechthild legfeljebb
csak nyelvi tekintetben gyakorolt némi hatást.

—

Azt az érdemet azonban senkisem vitathatja
el tőle, hogy a XVI. század német mystikájának
ő a legeredetibb ha nem is tüneményes jelen
sége.
Nem lehetetlen, hogy az ő könyve adott alkal
mat Daniénak a bájos Matilda szerepeltetésére.
(Purg. XXVIII. 40.).
— Vége következik. —

Dr. Szélényi Ödön.

Színházi levél.
1913, márczius.
A Nemzeti Színháznak a most folyó idény
ben eddig egyetlen igazi sikere volt: az angol
Knoblauch Faun czímű ügyesen, érdekesen
megírt, irodalmi színvonalon mozgó vígjátéka.
Egyébként a balszerencse zivataros vizein buk
dácsolt és itt-ott meg is merült a színház gyen
gén kormányzott, ütött-kopott hajója.
Most, márczius végén megérkezett — szinte
mathematikai pontossággal — az új Batailledarab. A fáklyák, mely a párisi Port-SaintMartin színházban százötven előadásig meg
sem állt.
Ez — úgy tudom — az ötödik Bataille-darab
a Nemzetiben. Az első — mindmáig a legszebb,
legsikerültebb — a Nászinduló volt. Aztán jött
a Botrány, A balga száz, A szerelem gyermeke.
M ost: A fáklyák. Nemzeti Színházunk tehát —
mely a magyar dráma rendszeres művelésétől, a
régiek színen tartásától s az új magyar dráma he
lyes irányú fejlesztésétől szinte irtózni látszik —
valósággal Bataille-cultust űz. Azt hiszi bizonyára,
hogy ha erősen kifogásolható műsorával, sokszor
feltűnően élhetetlen rendezésével, ingadozó elő
adásaival a Vígszínházéit állítja szembe a közön
ség és a kritika — hát leghelyesebben cselek
szik, ha annak Bernstein műsorával szemben a
maga Bataille-müsorát vágja ki, lévén ez ügyes
gallusok ma a legdivatosabb színpadi írók.
Nos hát, a Batailleért epedő közönséget ezút
tal sem fogja csalódás érni: ez A fáklyák is
typikus Bataille-darab. Éppen úgy eltart éjjeli
V212-ig, mint a többi s éppen úgy izgatja egy
darabig érdeklődésünket, később — hosszadal
masságával és brutalitásaival éppen úgy boszszant, — az ideg-izgatás müvészietlen fogásai
val csak úgy megkínoz bennünket, mint e
„mester“ többi alkotása. De e darabban is
meg-megszólal egy-egy igazán költői hang s
van egy-két szépen elgondolt, szépen megírt
jelenete.
A fáklyák — a világot előre mozgató nagy
eszmék, illetőleg azoknak hordozói, a nagy szel
lemek, melyek bevilágosítják ezt a sötét világot,
lobogásukkal fényt vetnek az emberi élet szakadékos, bizonytalan útjaira. A darab egyik epizód
alakja, a viharos múltú költő: beszél e symbolumról; a darab főhőse pedig: Bouguet tanár, a
Claude Bernard-intézet fényes tehetségű igazga
tója, a ki a rákos betegségek serumának feltalálá
sával készül beírni nevét a halhatatlanságba —
képvisel egy ilyen hatalmas lobogású fáklyát,
melynek fényét elhomályosítja s ki is oltja az
a metsző szél, mely a tanár erkölcsi érzékének
fogyatékosságát jelzi s mely hideget hoz és a
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rothadás szagát terjeszti. Mert
Bouguet
tanár — kinek a laboratóriumban is odaadó
munkatársa az ő jóságos, nagy szellemű fele
sége — tilos szerelmi viszonyba lép Hedviggel,
a szép magyar diák-kisasszonynyal, kit a tanár
hatalmas egyénisége elbűvöl. Ezt a tiltott és
titkolt szerelmet aztán Blondel tanár, a Bouguet
sikereinek osztályos-társa kéri számon a nagy
mestertől, mikor a Bouguetné nemes czélzatú biz
tatására elvevén feleségül Hedviget, észreveszi a
múlt sötét árnyát, a mint az a jelenre borul.
Blondel párbajban halálra sebzi Bouguet-t,
a fáklya kialszik, de a tetem fölött — a halott
végakaratához képest — felemelkedik a meg
tört szívű feleség s békejobbot nyújt a gyil
kosnak, hogy együtt folytassák tovább a mes
ter nagy munkáját, gyújtván a kialudt lángú
fáklya parazsánál — új szövétneket!
A másfél óráig tartó első felvonás igen ér
dekesen indul; közepén van egy gyönyörű jele
net: mikor a leánya figyelmeztetésére gyanút
fogott Bouguetné gyöngéden, szépen, de nyílt
határozottsággal megkérdezi férjét, a nagy
tudóst: igaz-e, hogy a diák-kisasszonynyal sze
relmi viszonyt folytat ? A lobogó fáklyát persze
nem zavarják ilyen kicsinyességek: mindent
tagad, s büszkén ontja tovább lángját — talán
azzal nyugtatva esetleg háborgó lelkiismeretét,
hogy hiszen természetes, ha ilyen láng füstöt
és kormot is termel.
Azután kezd a felvonás ellaposodni, hossza
dalmassá válni, — a szerző belebonyolódik
saját mesterkedéseibe, megmámorosodni látszik
a maga hangjától, s alig tudja befejezni a fel
vonást — a mi a közönséget érthetően nyug
talanítja.
A második felvonás közepén megint van egy
remekbe csinált jelenet. A mester felesége —
mikor férje, nagy müvéért megkapja a 200,000
francos Roquefeller-díjat, s ezt az eseményt
fényes ünnepélyességekkel teszik még emléke
zetesebbé — czikket ír férjéről, annak korszakos
munkásságáról, a legnagyobb bámulat s a legodaadóbb szeretet hangján. A hű nő életének
ege a legtisztább fényben ragyog — s egyszerre
megtudja, hogy férje kétszeresen megcsalta őt:
mikor szeretőjévé tette a diák-kisasszonyt, s
mikor — és ez a súlyosabb — letagadta ezt.
Minden elsötétedni látszik. De a lelki nagyság
és az igaz szerelem fenntartják a szegény aszszonyt. Hozzák czikkének kefelevonatát. És a
megkínzott nő omló könnyek között nézi át
írását — mely dicsőítése a hitvány férjnek, ki
mellett ő a feleség és a munkatárs odaadó
hűségével élt és dolgozott húsz esztendőn át.
A czikket nyomdába adja s megbocsát férjének.
Ezt a két szép jelenetet — az I. és a II. fel
vonásbelit — Márkus Emilia fölényes művészete
elsőrangú színpadi eseménynyé avatta s ez ese
ményt a nagy színésznő diadalokkal ékeskedő
pályáján a legjelentősebb sikerek egyikévé tette.
Igazán bámulnunk kell a magyar színművészet
e ritka alakját. Már-már azt hittük, hogy elérte
pályája zenithjét; szinte nem tudtuk elképzelni,
hogy még további meglepetéseket tartogat szá
munkra; azt gondoltuk, hogy már nem is lehet

művészi alkotó erejének olyan újabb megnyi
latkozása, a mely színben, fényben, melegség
ben, intensitásban — még az eddigieket is
felülmúlja.
Márkus Emilia megszerezte nekünk azt a
meglepetést, hogy felülmúlta, bátran mondhatjuk:
megint felülmúlta önmagát s mi nem tudtuk,
vájjon hangjának finomságát, intellectusának
fényét, felfogásának nemességét, alakító erejének
bravourosságát, érzéseinek magával ragadó hatal
mát bámuljuk-e inkább?
Természetesen nem újabb fejlődési stádium
ról van szó a Márkus Emilia immár tökéletesen
kialakult művészetében; de beigazolta most is,
hogy az igazán kivételes tehetség, a maga sa
játos természetéhez képest — olyan, mint a
természet, mindig mutat új elemeket, alakokat,
képeket.
Évek óta járom a Balatont, fanatikusa vagyok
Esténként órákig elüldögélek kis házam veran
dáján, nézem a nyugvóra hajló napot az égen,
képét a víz tükörén. S minden egyes alkalom
mal úgy képzelem, úgy érzem, úgy látom: hogy
ezt a színhatást, a mi e perczben gyakorol
lelkemre s érzékeimre büverőt — még nem
tapasztaltam eddig soha.
Ilyen a Márkus Emilia művészete is. E mű
vészi pálya fejlődésével, fokozataival, diadalai
val, eredményeivel behatóan, részletesen, oknyomozóan, elemzőleg foglalkozni —a legnagyobb
aesthetikusok tollához méltó feladat lenne. Én most
csak egy szerény babérágait teszek a művésznő
lábai elé — emlékére és dicsőítésére A fáklyák
b a említett két jelenetnek, melyek Márkus
Emilia színjátszó művészeti pályájának legszebb
emlékei közé fognak tartozni mindenha.
S végre is — minden súlyos kifogásaink elle
nére — hálásaknak kell lennünk Bataille iránt
és a Nemzeti Színház iránt is; az, új darabjá
val alkalmat, — ez, a darab színrehozatalával
keretet nyújtott a mi nagy művésznőnk varázs
latos tehetségének emez új, fényes megnyilat
kozásához.
Már e kivételes művészi siker élvezetének
fokozása érdekében is kívánatos lenne a darab
jelentékeny megrövidítése; a harmadik felvonás
különösen kínos, tisztán az idegek izgatására,
tehát távolról sem művészi hatásra utazó mes
terkéltségével, mikor a hős, golyóval a tüdejé
ben, majdnem egy órán át haldoklik, verejté
kezik, vért köp — szemünk láttára és jobb érzé
sünk felháborítására.
Ha a szerző nem tud kieviczkélni a hínárból,
siessen segítségére a színház vezetősége, drama
turgja (ha van).
Márkus Emilia játéka megérdemli, hogy nem
csak a közönségnek, hanem a directiónak min
den figyelme is ráirányuljon.
Legifj. Szász Károly.
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Dr. Lengyel Béla.
A magyar tudományos világ elvesztette Lengyel
Bélát, a budapesti kir. magy. tudományegyetem
chemiatanárát. Hogy ki volt Lengyel Béla, nagyon
jól tudják azok, kik természettudományokkal
foglalkoznak, vagy azok iránt érdeklődnek. S
hogy pályáját mily tüneményesen futotta be,
mutassák a következők.
1844-ben született Körösladányon, hol édes
atyja gazdatiszt volt. A szellemileg különben is
korán fejlődött gyermekben önkénytelenül ki
fejlődött a természet szépsége iránti szeretet s
így elemi iskoláinak végeztével, korán megnyil
vánult hajlamának engedve, édesatyja reálisko
lába vétette fel.
Középiskolai tanulmányai közben még na
gyobb vonzalmat érzett a természettudományok,
főleg a chemia s az ezzel nagyon kapcsolatos
physika iránt. Érettségi bizonyítványát meg
szervezve, a budapesti műegyetemnek lett rendes
hallgatója s mint ilyen szerzett mérnöki dip
lomát.
Szinte különösnek s első tekintetre érthetet
lennek tűnik fel, hogy mérnöki oklevéllel ren
delkezvén nem azt kereste, hogy eddigi fára
dozásainak gyümölcséből tőkét kovácsoljon s
mint mérnök praktizáljon; pedig ugyancsak meg
tehette volna, mert az akkori időben mérnök
ember nagyon is keresett volt. De érezte, hogy
hajlamát eddigi tanulmánya csak részben elé
gítheti ki s hogy a chemia iránti nagy szeretetének igazi kifejezést mindezideig nem adott.
Fordulópontot jelent életében az 1865-ik esz
tendő, a mikor is a budapesti kir. magy. tudo
mányegyetem bölcsészeti karának lett hallga
tója. Legnagyobb chemikusunk, Than Károly
volt professora, ki éles szemével felfedezvén
tanítványában a hajlamot és tehetséget, maga
mellé vette mint tanársegédet az 1866-ik esz
tendőben. Ebben az állásában két évig maradt.
Than Károly utolsó évében is varázsként
tudott hatni hallgatóira, hát még abban az idő
ben, mikor Lengyel Béla assistense volt. így
professora nagyszerű nevelésének hatása alatt
állhatott akkor, a midőn — bár a debreczeni
főiskolán megbizatott a chemia tanításával, ezen
állását tényleg sohasem töltötte be, hanem —
állami stipendiummal a heidelbergi egyetemnek
lett hallgatója.
Itt megtalálta azt, mit folyton keresett. Teljes
egészében s a maga imponáló nagyszerűségében
tárult eléje azon terrenum, melylyel szemben szíve
egész melegével viseltetett s a melynek élni
kívánt.
Az akkori chemikusvilág egyik legjelesebbike,
a „nagy“ Bunsen Róbert volt oktatója és mes
tere, azonkívül hallgatta azon idők leghíresebb
professorait,kik közül csak Helmholtz és Kirchhoff
nevét említem meg. Igen hamar feltűnhetett
alapos tudásával és szorgalmával, mert a heidel
bergi egyetemre alig lépett, pár hónap leteltével,
az 1670. év elején Bunsen előadó assistensnek
vette maga mellé s megmaradt ilyen minőségben
mindaddig, míg további tanulmányaiban az akkor
kitört német-franczia háború meg nem akadá
lyozta.

Assistenskedésének ideje alatt nemcsak mint
előadó s kísérletező tűnt ki, hanem szinte pá
ratlan ügyességet tanúsított az üvegfúvásban s
a készülékek egyszerű construálásában; e két
utóbbi téren volt kétségkívül Bunsennek kiváló
segítőtársa.
Mint említettem az akkori háborús idők arra
késztették, hogy odahagyja Heidelberget; előbb
azonban még az ottani egyetemen megszerezte,
mint chemikus a bölcsészeti doctoratust.
Tudással, tapasztalattal s széles látókörrel
megrakodva hazájába tért vissza s csakhamar
elnyerte a magántanári képesítést a budapesti

kir magy. tudományegyetemen. 1874-ben rend
kívüli tanárrá s három évvel később, 1877-ben,
vagyis 33 éves korában a chemia nyilvános
rendes tanárává neveztetett ki. Ilyen fiatalon,
ily kiválóan fontos állás csak oly istenadta tehet
séggel, szorgalommal és kitartással érhető el,
mint a milyennel ő rendelkezett.
Egész tanársága idején nemcsak tanított s
dolgoztatott, hanem különösen fiatalabb éveiben,
a mikor a különböző tudományos egyesületek
nem kötötték le annyira idejét, maga is teljes
odaadással munkálkodott a tudomány előbbrevitelén s méltán tartozik azon legnagyobb tudó
saink közé, kik a magyar névnek dicsőséget és
hírt szereztek külföldön is.
Sok volna azon munkák valamennyiét feltün
tetni, a melyek elkészítésén sokszor éveken át
dolgozott. Én csak a legkimagaslóbbakat kívánom
felemlíteni, melyeket hol az organikus, hol az
anorganikus chemiából választott. Ezek a munkák
részint theoretikusak, részint gyakorlatiak voltak;
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továbbá igen sok kisebb-nagyobb analytikai
munkája is megjelent.
Közleményei sorrendben körülbelül így követ
keztek :
A gázalakú és folyékony phosgenról (Ann. d.
chem. u. pharm. Sptlb VIII.)
A hydrogenláng gyakorlati alkalmazása. (Term.tud. Közlöny VIII.)
Az egyetemi tanítás kérdéséhez (Budapesti'
Szemle LVI.)
Előadási kísérletek (Pótfüzetek 1893.).
A sósavas hydroxylamin előállításáról. (Math,
és Term.-tud Értesítő I.).
Az utóvilágításról Geissler-csövekben. (Érte
kezések V.)
Néhány gázkeverék színképi vizsgálata. (Érte
kezések IX.)
A hydrogen színképéről. (Műegyetemi La
pok I.)
Salétromossav meghatározása térfogati úton.
(Math, és Term.-tud. Értesítő VIII.)
A mesterséges és természetes ásványvizekről.
(Chem. Folyóirat.)
Új szénsulfid. (Math, és Term.-tudom. Érte
sítő XII.)
A tricarbondisulfid szerkezete.
A radioactiv testekről (Magy. Chem. Folyó
irat VII.)
Módosított higanylégszivattyú. (Math, és Pyhs.
Lapok 1898.)
Ezeken kívül sok ásványvizet analyzált, melyek
eredményei részben mint akadémiai közlemények,
részben az akkori ásványvíz vizsgáló intézetnek
hasábjain láttak napvilágot, a mely intézetnek
igazgatója is volt.
Tudatosan hagytam utoljára azon művét, mely
ben a fémkalcium előállításáról értekezik. Ez két
ségkívül legszebb alkotása, mert e téren az ő fára
dozását koronázta először nagyobb siker. Bár
még ő előtte Bunsennek sikerült igen kis menynyiségű fémkalciumot nyerni, de csak egyetlen
egyszer, mert más alkalommal hasonló ered
ményt elérni képtelen volt. Lengyel igen tekin
télyes nagyságú szép regulusokat állított elő,
melyeket beforrasztott üvegcsövekben kedves
emlékként őriz hálás intézete. Foglalkozott még
a fémstrontium előállításával, mely fáradozását
szintén siker koronázta. Teljesen egy időben,
tőle függetlenül Francziaországban is készített
Moissan fémstrontium.ot. Lengyel e két alko
tásával a legnagyobb elismerést vívta ki magának
a külföld tudósai előtt. Ezen búvárlat azonban
oly nagy időt vett igénybe s oly lassú és körül
ményes volt, hogy egymaga képtelen lett volna
elvégezni s méltán kérdezhetné valaki, hogyan
tudott tehát mégis ily nagy munkát befejezni
akkori másoldalú nagy elfoglaltsága mellett?
Ha valaha szüksége volt odaadó segítőtársakra,
hát ezen alkalommal igen; ilyenek voltak akkori
assistense, dr. Weszelszky Gyula, ma egyetemi
magántanár s dr. Emszt Kálmán, jelenleg királyi
geológus, kik karöltve, megfeszített szorgalommal
vették ki részüket a nagy munkából s igaz
önzetlenséggel végezték professoruk útmutatásait
és tanácsait.
Ha megfigyeljük egész életének munkálko
dását, azt látjuk, hogy a legheterogenebb volt

a tér, melyen dolgozott. A chemiának minden
ágából volt értékesebb műve. Munkáit soha
nem végezte előre kigondolt és előre megálla
pított határok között. Elve volt, hogy a chemiai
kutatásoknál sohasem szabad a kísérletezőnek
önmaga által megadott úton haladni, mert ezen
körülmény esetleg elfogulttá teszi az illetőt, vagy
oly dolgot szuggerál be önmagának, mely a tény
leg észleltekkel merőben ellenkező. Nézete szerint
mindig a mutatkozott kísérleti adatok legyenek
a helyes irányadók
A chemiát theoretikus szempontból nem igen
művelte, legfeljebb csak éppen annyiban, a
mennyiben a dolog megértésére szüksége volt.
Pedig voltak igen szép dolgozatai» melyeket
ha ezen szempontból is tovább folytat, kima
gasló eredményei ér el. így egy időben so
kat írt a radioactivitással kapcsolatos jelen
ségekről, már e jelenség felfedezésének legelső
éveiben. Idetartozó nevezetesebb közleményei
voltak: „Néhány gáz hatása a fotograf lemezre“
(Magy. Chem. Folyóirat 1899. 19—83); „A radio
activ „Baryum“ (Gyógysz. Közlöny 1900. 613)
A radioactiv testekről (Magy. Chem. Folyóirat
1901. 33.) stb. Ezek első olynemű kísérletek
voltak azok között, melyekből kialakultak az
oly rohamosan fejlődött radioactivitas szép tudo
mányának alapvető tételei.
Bár nem folytatta utóbb említett dolgozatait,
de érdekességére felhívta Weszelszky dr. assistensének figyelmét, ki a radioactivitásnak nem
csak szerény művelőjévé fejlődött, hanem a
brüsseli radiológiai congressuson való szerep
lése után hazánknak külföldön elismert radio
lógusa lett.
Szinte csodálattal vettük körül szeretett professorunkat, mikor üvegfúvó asztala mellett sür
gölődött. Bámulatos volt nézni mily könnyedén,
biztos kézzel és nyugalommal fújta meg s szinte
gyúrta s alakította az izzó üveggömböket a
kívánt nagyság szerint. Kísérleteihez nem hozatta
meg a már a gyárban összeállított készüléket,
hanem a legtöbb esetben a czélnak megfelelőbb
s egyszerűbb összeállítást megtervezte s maga
készítette el őket. A ki a Kir. Magy. Term. tud.
Társulat egyik utóbb tartott népszerű előadá
sán, midőn a cseppfolyós levegőről értekezett,
látta szerepelni s megfigyelte szinte fantastikus
alakú üvegkészülékeit, az fogalmat alkothat ma
gának arról, hogy ezek megalkotása milyen
munkát és türelmet igényelt.
Ha minket, assistenseit készüléket látott kon
struálni s annak végzésében észrevette, hogy
egyikünk-másikunk valamely alkatrész hiánya
folytán fennakadt, szinte gondolkodás nélkül
adta meg a kivezető útat s mindig hozzátette:
„Jó kísérletezőnek nem szabad fennakadni,
Bunsen gyufaskatulyákból, üvegcső és spanyolviaszkból konstruálta meg nagy készülékeit.“
Ezt meg is jegyezte, de el is sajátította meste
rétől, mert más eszköze nem igen volt, mint a
reszelő, kés, olló.
Különös gondja volt arra, hogy hallgatóinak
minden olyan dolog rendelkezésére bocsáttassák,
mely a dolog megértésére szükséges. Ezért, mikor
intézete a régi múzeumkörúti helységből a jelen
épületbe költözött, nemcsak a legszükségeseb
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beket szerezte be, hanem hosszas, szinte három
évig tartó átalakításokat végeztetett az épület
falain s említett assistensével áttanulmányoztatta
a külföld előkelőbb intézeteit, hogy a különböző
laboratóriumi helyiségeket a legmodernebb esz
közökkel szerelje fel. Röviden, Lengyel Béla dr.
oly intézetet szervezett, mely díszére válik bár
mely egyetemnek s a mely minden tekintetben
megfelel a jelenkor követelményeinek.
Tanár volt testestől, lelkestől a szó legtelje
sebb és legnemesebb értelmében. Előadásait
ragyogóan szép s a legzamatosabb magyarság
gal tartotta meg s oly szépen folyó nyelvezettel,
közvetlenséggel és didaktikai ügyességgel, hogy
a hallgatóra szinte varázsként hatott s nem
tudta az ember, hogy a chemia szépségében,
csillogó kedves nyelvezetében, vagy szeretetre
méltó s bizalmat keltő jóságos alakjában gyö
nyörködjön e ? Oly egyszerű szavakban s annyira
kézzelfoghatóan bizonyította a hallgatóság előtt a
különben elvont vagy talán kissé nehéz tété
leket, hogy lehetetlen volt azt meg nem érteni.
Sohasem szűnt meg bennünket, assistenseit
együttesen és külön-külön figyelmeztetni, hogy
a tanítás terén jó eredményt csak úgy érünk
el, ha nem azt mutogatjuk a hallgatóság előtt,
hogy mi mit tudunk, hanem ha azon nívóra
helyezkedünk, melyen a hallgatóság tömegének
tudása van.
Ezen elvének s az előbb vázolt tulajdonsá
gainak volt eredménye az, hogy a Kir. Magy.
Természettudományi Társulatban s a népszerű
főiskolai tanfolyamon tartott előadásai a leg
látogatottabbak közé tartoztak, melyeken igen
nagy sikereket aratott. Méltán mondható, hogy
mestere volt a népszerű előadásoknak a leg
utóbbi időkben is.
Minden kitüntetést elnyert, a melyben csak
tanárember részesülhet: miniszteri tanácsos volt,
a II. sz. chemiai intézet igazgatója, a Magyar
Tudományos Akadémia rendes tagja s matema
tikai és természettudományi bizottságának elő
adója; a Matematika és Term. Tud. Közle
mények szerkesztője ; az Országos közegészségügyi Tanács rendes tagja; a Királyi Magyar
Természettudományi Társulat elnöke és volt
főtitkára, ugyanezen társulat chemiai szakosz
tályának elnöke; a Közegészségügyi Egyesület
alapító és az Országos Magyar Gyógyszerész
egylet tiszteletbeli tagja, a Tudomány-Egyetem
volt rectora és prorectora, a bölcsészeti kar
volt jegyzője, dékánja és prodekánja.
Az így sokoldalúan kitüntetettnek mosolyát
nagyon ritkán lehetett látni. S mégis — ez az
első tekintetre nagyon komoly s szigorúnak
látszó professor a milyen pedans volt a saját
munkájának s kötelességének pontos végzésé
ben, éppen oly elnéző volt a fiatalság csinytevései s kisebb hanyagságaival szemben Leg
nehezebben osztogatta a kitűnőt és elégtelent,
különösen ezen utóbbit, melyet csak akkor adott,
ha az illetőt semmikép sem tudta kimenteni;
ilyenkor is mindég megkérdezte assistensét, ki
a nem valami jól készült jelöltnek munkálatait
vezette, hogy nem tud-e felhozni valamit ment
ségére? Nagyon mentő körülmény volt valakinek
a szegénysége s igen sokszor tanújelét adta

annak, hogy az anyagiakban szegényeknek eny
hébb mértékkel mér.
Csupa szívjóság volt az egész ember tanít
ványaival szemben, kiknek, hangsúlyozom, nem
csak jóakaró professora, de szerető atyja is
volt s ha valamelyik ügyes-bajos dolgaiban ta
nácsot keresve az ő ajtaját zörgette meg, hát
bizonyosan jó helyen kopogtatott.
Szerénységénél csak tudása volt nagyobb s a
milyen csendes volt élete, olyan csendes volt
kimúlása is.
Lengyel Béla tanítványainak, barátainak, tu
dós társainak lelkében, hazánk tudományosságá
ban és culturájában jelentős maradandó emlé
ket állított magának.
Dr. Berkó József
egyetemi tanársegéd.

M i a vasbeton?
Az utolsó pár évtizedben mind gyakrabban
szerepelnek a vasbetonszerkezetek az építkezés
terén. A nagy közönség, ha hallja vagy olvassa
a „vasbeton“ szót, valami csodás, rendkívüli
szerkezetre gondol, a melyből mindent meg
lehet csinálni s az lesz a legjobb, legolcsóbb.
Van benne valami. Mióta a múlt század hat
vanas éveiben, egy Monier nevezetű franczia
kertész az első virágmedenczét megcsinálta
belőle, csakugyan igen sokféle alkalmazásban
vált be kitünően s állotta ki győzelmesen a
versenyt az eddig kizárólagosan alkalmazott
tégla-, kő-, vas- és faszerkezetekkel szemben.
Ez a diadalmas előnyomulás, a mit a vas
beton az építőszerkezetek között oly gyorsan
megtett, csakhamar átment a köztudatba anél
kül, hogy magának a vasbetonnak mibenléte
általánosan ismeretes volna. Ennek is megvan
az oka. Különnemű anyagokból összetett szer
kezet létére ugyanis nem olyan egyszerű a mű
ködése, mint az egynemű anyagokból álló szer
kezeteknek s aránylag fiatal volta miatt ma még
az építéssel szakszerűen foglalkozók nagy több
sége sem ismeri elég alaposan. Többet mondok:
a vasbetonnal foglalkozó tervezőknek és építők
nek is csak az utóbbi időkben sikerült hosszas
tanulmányozások és kísérletezések alapján mű
ködésének pontosabb elméletét megállapítanak.
A nagy közönségnek szánt e czikk keretében
ezekről az elméletekről természetesen nem lehet
szó, mert ezek megértése alapos és hosszas
előtanulmányokat igényel. Mindazonáltal igyek
szem arra, hogy mindenki számára érthetően
ismertessem működésének alapfogalmait.
Mindenfajta épületszerkezettel szemben a szi
lárdság, az erősség a legfontosabb követel
mény. Ezzel foglalkozom tehát legelőször és
legrészletesebben. Már abból a célból is, hogy
egyáltalában megállhasson a szerkezet, bizonyos
szilárdsággal kell bírnia. Ezenkívül aztán mind
egyik még külön terheket is hord és erőhatásoknak
áll ellent. E tekintetekben szükséges, hogy az
illető szerkezetrész ne csak hogy éppen elbírja
a reá jutó terhet, hanem bizonyos biztonságot
is nyújtson, azaz a rájutható tehernek csak valami
többszöröse alatt mehessen tönkre.
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Lássuk csak, milyen erőhatásokkal szemben
kell az anyagoknak ellenállással bírniok?
1. A felfüggesztett súly húzza, feszíti a zsi
neget vagy a fémhuzalt (drótot), megnyujtja s
ha elég nagy, elszakítja. Viszont, ha az illető
anyagnak a szakítás elleni szilárdságaia nagyobb,
akkor nem szakad el.
2. Valamely teher nyomja az alatta levő'anya
got, melyen nyugszik és azt összenyomni tö-

nyomódik, mert hiszen a meghajlítás előtt egy
forma hosszú volt a pálcza mindkét helyen,
ellenben meghajlított állapotában a belső, homorú
rész rövidebb, mint a külső domború.
Ezek szerint a domború részen az anyag
húzást szenved és a húzás elleni szilárdságával
áll ellent az elszakadásnak, míg a homorú ré
szen az anyag ös.szenyomódik s az összenyomás
elleni szilárdsága nem engedi, hogy tönkre
menjen, összezúzódjék.
Vizsgáljuk most már, mi történik akkor, ha
elég nagy erővel tovább hajlítjuk a pálczát,
míg összetörik. Hogyan megy tönkre?
Természetesen akkor megy tönkre, mikor az
anyagnak vagy a húzás vagy az összenyomás
elleni szilárdsága nem bírja a további igénybe
vételt és így vagy a húzott rész elszakad, vagy
a nyomott rész összezúzódik.
Ez történhetik egyszerre is, de rendesen vagy

1. Máramarosmegyei Berzsába-híd vasbetonból. Mintadeszkázat és
vasbetétek.

2. Máramarosmegyei Berzsába-híd vasbetonból kész állapotban.

rekszik, a minek az illető anyag az összenyomás
elleni szilárdságával áll ellent.
Ha pl. egy darabka krétára lépünk a sarkunk
kal, az szétzúzódik, ellenben ha egy ugyan
akkora darab kemény kőre lépünk rá, az ki
állja a nyomást, mert elég nagy az összenyomás
elleni szilárdsága.
3.
Két simára gyalult, egymásra fektetett vas
tag keményfadeszkán keresztül lyukat fúrunk
s ebbe szorosan beverünk egy puhafadarabot
úgy, hogy az mind a két deszkán átérjen s
aztán nagy erővel igyekszünk az egyik deszkát
a másikon elcsúsztatni, akkor a facsapnak
a felső deszkában levő része az alsó desz
kában levő résztől elválik a deszkák érintkező
felületének síkjában, azaz lenyíródik. Ha ellen
ben keményfát vagy vasrudat verünk a lyukba,
ez az erősebb csap ellentáll a nyíró igénybe
vételnek, nem nyíródik el, mert elég nagy a
nyírás elleni szilárdsága.
Ezekből az egyes erőhatásokból aztán egy
szerre kettő vagy mind a három is hathat ugyan
arra a testre.
Megfogunk pl. egy pálczát két végén két
kezünkkel és meghajlítjuk, meggörbítjük. Mi
történik ekkor a pálcza anyagával? Világos,
hogy a külső, domború részen az anyag meg
nyúlik,’ a belső, homorú részen pedig össze

a húzás, vagy pedig az összenyomás elleni szi
lárdsága a kisebb, ezért az előbbi esetben elszakítás, utóbbiban összenyomás folytán megy
tönkre.
Például száraz gyújtószál rendesen úgy törik
el, ha hajlítjuk, hogy a hajlítás által domborúvá
lett részén a faanyag szálai elszakadnak. Ellen
ben egészen friss, zöld virágszár vagy frissen
vágott vékony fűzfavessző úgy törik el, hogy
a hajlítás által homorúvá lett részen az anyag
összenyomódik. A gyújtószálnak tehát kisebb a
húzás elleni, mint az összenyomás elleni szi
lárdsága, míg a zöld fűzvesszőnél megfordítva,
az összenyomás elleni szilárdság kisebb a hú
zás elleninél.
Mind a három előbb említett egyszerű erő
hatás szerepel, pl. a gerendán, melyet két végén
alátámasztunk, az alátámasztások között pedig
megterhelünk. A megterhelés alatt ez a gerenda
éppen úgy meghajlik, mint az a pálcza, a me
lyiket két kezünkkel hajlítottunk meg. A gerenda
ebben az esetben úgy hajlik meg, hogy az alsó
része lesz domború s a felső része homorú.
Ebből következik, hogy az alsó része nyúlik
meg, ez szenvedi a húzóigénybevételeket, a
felső része pedig összenyomódik, tehát a nyomó
igénybevételeket szenvedi. Elég nagy teher alatt
éppen úgy törik el, mint a hajlított pálcza, alsó
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széthúzódás vagy felső összenyomódás folytán
aszerint, hogy a húzás vagy av nyomás elleni
szilárdság mondja fel előbb a szolgálatot.
Csakhogy még az az eset is előfordulhat,
különösen ha az alátámasztásoknál a gerenda
sokkal vékonyabb, mint a középen, hogy az
alátámasztások felett a gerenda anyaga lenyíró dik s leesik a gerenda a teherrel együtt az
alátámasztások közé anélkül, hogy középen
eltörött volna. Ebben az esetben tehát a nyírás
elleni szilárdság elégtelensége folytán megy
tönkre a gerenda.
Ezt a lenyíródást érzékelhetjük egy pecsétviaszrúdon, melynek mindkét végét, gyertya
lángba tartva, erősen megvékonyítjuk. Lehűlés
után úgy helyezzük két gyujtósdobozra, hogy az
csak a két vékony végén támaszkodjék. Ha
aztán a rúd közepét megterheljük (kezünkkel
ránehezedünk), a rúd végei az alátámasztásoknál
lenyíródnak. Ellenben, ha ezt az eljárást egy

3. Petőfi-téri bérház felső emelete. Vasbeton oszlopok és födémek
munkaközben.

meg nem vékonyított végű rúddal kíséreljük
meg, a rúd úgy fog tönkre menni, hogy a kö
zepetájának alsó részén repedés keletkezik s a
rúd ott eltörik. Tehát előbbi esetben a nyíró
igénybevétel, utóbbi esetben a húzóigénybevétel
folytán megy tönkre.
A második pont alatt említett egyszerű erő
hatásnak, a nyomásnak különös esete lép fel
akkor, ha a megterhelt test (pl. oszlop) sokkal
(15—20—30-szorta) magasabb, mint a milyen
vastag. Minthogy a testek anyaga sohasem pon
tosan egyenletes s a ráható terhelés sem osz
lik meg hajszálra egyenletesen, így az az eset
állhat elő, hogy a mikor a terhelés következ
tében az anyag összenyomódik az ilyen magas
oszlopnak valamelyik részén, a hol pl. leggyen
gébb az anyag, vagy a hová véletlenül több
teher jutott, jobban összenyomódik az anyag,
mint. a másik felén, jobban megrövidül az oszlop, így aztán az ellenkező oldal felé kihajlik.
Ezáltal az előbbi helyen még nagyobb lesz az
összenyomódás, míg az ellenkező oldalon hú
zás lép fel az anyagban s az oszlop eltörik.
Ekkor azt mondjuk, hogy az oszlop a kihajlás
következtében ment tönkre.
Ezt az esetet könnyen érzékelhetjük úgy,
hogy vékony pálczát leállítunk a földre, a felső
végére pedig rátesszük a tenyerünket s erősen

4. Vízaknai sósgyógyfürdő vasbeton öltözőfülkéi.

nyomjuk lefelé. Egy ideig a pálcza a nyomás
nak ellentáll, egyenes marad, de megfelelőleg
nagyobbítva a nyomást, egyszer csak hirtelen
kihajlik valamelyik oldalra s ha a nyomást nem
csökkentjük, rögtön el is törik.
Lássuk csak most már, hogy a gyakrabban
alkalmazott építőanyagoknak milyen az előbbiek
ben tárgyalt erőhatások elleni szilárdsága ?
A kovácsoltvasnak igen nagy úgy a szakítás,
mint az összenyomás és nyírás elleni szilárd
sága, ezért alkalmazása nagyon kiterjedt (ge
rendák, oszlopok, függesztőrudak stb.). Az öntött
vasnak szintén elég nagy a nyomószilárdsága,
ellenben már a szakító- és nyírószilárdsága
lényegesen kisebb; e miatt leginkább csak olyan
helyen alkalmazzák, a hol csak nyomóigénybe
vételeket kap, (pl. alátétlemezeknél, saruknál,
oszlopoknál).
Az épületfa szilárdsága minden tekintetben
kisebb mint a vasé, de még mindig elég jelen
tős. A keményfa általában erősebb mint a
puhafa. A húzó- és nyomószilárdságok nagy
sága elég közel áll egymáshoz, de a nyomó
szilárdság mégis valamivel nagyobb. Alkalmaz
hatósága igen kiterjedt, épp úgy mint a vasé.
Olcsóbb mint a vas, de nem olyan tartós.
A kövek különböző fajtájának szilárdsága
nagyon különböző. Abban azonban mind meg
egyeznek, hogy a húzó- és nyírószilárdságuk

5. Fiumei máv. tárház vasbetonból.
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tetemesen kisebb, mint a nyomószilárdságuk.
Ezért az előbbiekre nem is nagyon számítunk
s jobbára csak olyan helyeken alkalmazzuk a

6. M. kir. Operaház kis kupolájának vasbeton szerkezetre való átala
kítása. Vasbetétek elhelyezése a mintadeszkázaton.

követ, a hol főképpen csak nyomást kell elszen
vednie, mint pl. a nem aránytalanul magas osz
lopokban, falakban, boltozatokban.
Itt kell megemlékeznem a falazatokról is. Ezek
készülhetnek kövekből vagy téglákból. Szilárd
ság szempontjából a téglák is a kövekhez tar
toznak, ezek ugyanis tulajdonképpen mesterséges
kövek. A falazatokról fokozottabb mértékben áll az,
a mi a kövekről, t. i. hogy a húzó- és nyírószi
lárdságuk számba sem vehető a nyomószilárd
ságukhoz képest. Ugyanis itt csak az egyes
köveket vagy téglákat összeragasztó falazóhabar
csot kell a húzóerőnek legyőznie, máris elszakad
a falazat. A nyomásnál ellenben a ragasztó
habarcsanyag szilárdsága nem játszik olyan
nagy szerepet; főképpen csak az egyes kövek
vagy téglák közötti hézagok kitöltésére, a nyo
más egyenletes elosztására szükséges a habarcs
alkalmazása.
Azt kérdezhetné az olvasó, hogy miért nem

7. Budapesti városligeti fasori ref. templom. Toronyalapozás vas
betonból.

beszélek már a vasbetonról, tulajdonképpeni
tárgyamról? Éppen most akarok rátérni.
Az .eddigiek előrebocsátását ugyanis azért
tartottam szükségesnek, mert a szilárdságtannak

éppen ezekkel az elemi fogalmaival akarom meg
magyarázni a vasbeton szerkezetek működésének
módját s az előbb tárgyalt egynemű anyagok
tulajdonságaival való összehasonlítás alapján
érthető meg a vasbetonszerkezetek nagyfokú
térhódításának ténye.
A vasbeton, mint már előbb is láttuk, nem
egynemű anyag, hanem, mint a neve is mutatja,
a vasnak és a betonnak összetétele, egybeforrása által keletkezik. Ez egybeforrás alkalmával
ugyan úgy a vas mint a beton megtartják külön
tulajdonságaikat, az összeforrás mégis annyira
szoros, hogy újonnan keletkezett testnek tekint
hetjük, melynek anyaga ugyan nem egynemű,
de a két alkatrész azért a szoros kapcsolat
következtében erőtanilag együtt működik.
A vasbeton egyik alkotórésze, a vas, eléggé
ismeretes. (Megjegyzem itt, hogy a vasbetonban
csakis a közönségesen kovácsoltvasnak, pon
tosabban pedig folyasztott vagy hegesztett vas
nak nevezett vasat alkalmazzák. Öntöttvasat
soha.) Alakját tekintve, mint rúdvas nyer alkal
mazást, még pedig leggyakrabban körkereszt
metszettel (gömbvas). Vastagsága 5-től 30 milli-

8. Budapesti városligeti fasori ref. templom vasbeton kupolájának
vasbetétei.

méter között váltakozik, 5 mm-nél vékonyabb
vagy 30 mm-nél vastagabb rudakat ritkán hasz
nálnak.
Kissé bővebben kell megemlékeznem a vas
beton másik alkotórészéről, a betonról.
Ez már maga sem egynemű anyag, ugyanis
czementbő! és homokos kavicsból készül víz
hozzákeverése által. Helyettesítheti itt a homokos
kavicsot természetes vagy mesterséges kőnek a
zuzaléka vagy más hasonló anyag is.
Legfontosabb itt a czement. A vasbeton beton
jához mindig az úgynevezett portlandczementet
használják. Ezt bizonyos százalék agyagtartalmú
mészkövekből, az úgynevezett márgákból állítják
elő úgy, hogy a márgát megőrölik, téglákká
sajtolják, a téglákat magas hőfok mellett az
összetöpörödés kezdetéig kiégetik s aztán finom
porrá őrölik. Ez a kész portlandczement, mely
nek az a tulajdonsága, hogy vízzel keverve
bizonyos idő múlva (körülbelül egy óra alatt)
megmerevedik (megköt), azután folytonosan szi
lárdul és idővel kemény kővé alakul.
Rendszerint 4—6 hét az az idő, a mely alatt
elén azt a szilárdságot, a melyet számításba

veszünk. Ezután természetesen még évekig foly
ton nő a szilárdsága, így a szerkezet biztonsága
mind nagyobb és nagyobb lesz. Egymagára
nem alkalmazzuk a portlandczementet, mert
egyrészt igen költséges volna, másrészt pedig
saiát magában zsugorodik, összerepedezik. Ezek
miatt az előbb említett homokos kavicscsal vagy
ezt helyettesítő más anyaggal keverik, még
pedig (a vasbeton számára) úgy, hogy egy tér
fogatrész portlandczementhez körülbelül 4—6 tér
fogatrész homokos kavicsot adnak s ezt jól
összekeverve, a czement súlyához viszonyított
50—60%-nyi vízzel újból összekeverik. Ezt a
betonkeveréket a rendeltetési helyen súlykolják,
csömöszölik, összetömörítik, azaz bedöngölik s
kész a beton s megkezdődik a szilárdulási
folyamat, mely alkalommal a czement megke
ményedik s a homokos kavics szemeit szilárdan
összekapcsolja. A beton tehát tulajdonképpen
mesterséges kő. A szilárdsági viszonyai is olya
nok, mint valamely középkeménységű kőnek.
Nyomószilárdsága meglehetős nagy, míg a húzóés nyírószilárdsága rendesen csak V8-a. Vi2-e a
nyomószilárdságának.

9. Budapesti városligeti fasori ref. templom vasbeton boltozatainak
mintadeszkázata és vasbetétei.

Vizsgáljuk most már e két anyagnak, a vas
nak és a betonnak összetételét, a vasbetont.
Kész állapotában vizsgálva olyan, mintha
csak beton volna, a vas nem látszik benne,
mert be van ágyazva a betonba. A készítés
ugyanis úgy történik, hogy legelőbb pontosan
megcsinálják deszkából az előállítandó szerke
zet mintáját megfelelő erősségű állványzaton.
Ez a mintadeszkázat itt olyan szerepet játszik,
mint a kalácsforma a kalácssütésnél. Alulról és
oldalról pontosan körülhatárolja azt a teret, a
melyet a beton fog betölteni. Ha kész a minta
deszkázat, elhelyezik a vasbetéteket a részlete
sen megtervezett beosztás szerint mindent a
maga helyére s akkor gondosan kitöltik a
mintát a betonkeverékkel, megfelelő szerszá
mokkal jól megdöngölve, tömörítve minden
helyen. A mintadeszkázat aztán megtartja a
betont a körülhatárolt térben s a beton meg
kötése, megszilárdulása után elbontják a minta
deszkázatot s szabadon áll a vasbetonszerkezet
készen a rendeltetésével járó igénybevételek
elviselésére.
Hogy viselkedik most már a vasbeton szer

kezet a különböző erőhatásokkal szemben?
Hogy veszi ki a részét a teherviselésből a vas
és a beton ? Hogyan osztozkodnak a munkában ?

10. Battyándi ev. templom vasbeton karzatának mintadeszkázata és
vasbetétei.

Ha nagy terhet több ember közösen czipel,
bizonyos, hogy az erősebb, keményebb embe
rekre egyenként több teher jut, mint a gyengéb
bekre, kik a teher alatt jobban meggörnyednek.
így van ez a vasbetonnál is. Ha pl. valamely vasbetonoszlopot, (azaz olyan betonoszlopot, melybe
a készítés alkalmával függőleges vasrudakat, szá
lakat ágyaztunk be,) megterhelünk, a teher meg
oszlik az oszlop egész keresztmetszetén, melynek
egy részét a betétek keresztmetszete, többi részét a
beton keresztmetszete alkotja. Csakhogy a teher
nem oszlik meg egyenletesen, hanem a vas keresztmetszetének egy négyszögczentiméterére több
teher esik, mint a betonkeresztmetszet egy
négyszögczentiméterére, mert a vas erősebb,
keményebb anyag, mint a beton és csak na
gyobb terhelés alatt nyomódik össze annyira,
mint a beton. A terhelés megosztása a rugal
massági tényezők arányában történik. Minthogy
a rugalmassági tényezője körülbelül 15-szörte
nagyobb, mint a betoné, azért a vas kereszt-

11. Battyándi ev. templom belseje a kész vasbeton karzatokkal.

metszetének minden négyszögczentiméterje a
teherből körülbelül 15-szörte többet visel, mint
a betoné. így tehát a vasbetét alkalmazásával
az oszlop teherbírása nagyobbodott.
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Lényegesebb a vasbetétek jelentősége a hajlítást szenvedő szerkezetekben. Láttuk az előbb,
hogy ha egy gerendát két végén alátámasztunk
s a két alátámasztás közötti részen megterhe
lünk, a gerenda lehajlik: felső része nyomást,
alsó része pedig húzást szenved. Tudjuk, hogy
a betonnak a szakítószilárdsága sokkal kisebb,
mint a nyomószilárdsága, így a tisztán beton
ból készült gerenda már kis teher alatt le
szakadna, mert az alsó részén fellépő húzóigénybevételt nem bírná, holott a felső részen,
a hol az anyag csak nyomást szenved, még
közel sem állana az összezúzódáshoz, tehát ott
az anyag kihasználatlanul maradna.
Ezen a bajon segít a vasbetét: Ott, a hói
az anyag húzást szenved, tehát a gerenda alsó
részében, vasszálakat ágyazunk be a betonba
a szükséges mennyiségben. Ez már vasbeton
gerenda, melyben az alsó, húzóigénybevéte
leket a vasbetét, a felső, nyomóigénybevételeket
pedig a beton veszi fel.
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12. Vasbeton gerenda alsó vasbetéttel.

Ezt az esetet tünteti fel az 12. ábra, mely vas
beton gerendát mutat oldalról nézve. A betont
átlátszónak képzeljük, hogy a beléhelyezett vas
szálak rajzban feltüntethetők legyenek.
A húzott vasszál végeit kampó alakban szokás
meggörbíteni, hogy a betonban jól megkapasz
kodhassanak.
Minthogy a betonnak még a nyírószilárd
sága is elég kicsiny itt is szükség van segítség
gyanánt a vasra, ezért a nyíróigénybevételek
nek részben való felvétele czéljából is szokásos
vasbetéteket alkalmazni. Ez kétféleképpen tör
ténhetik. Egyik mód az, hogy a húzóigénybe
vételek felvételére szolgáló alsó vasbetétek egy
részét az alátámasztásokhoz közel (minthogy itt
a legnagyobb a nyíróerő) felgörbítjük s mint
egy beleakasztjuk a gerendának az alátámasztás
felett levő részébe. így a felhajlított vas a húzó
szilárdságával áll ellent annak, hogy a gerenda
az alátámasztás mellett lenyíródjék.

13. Vasbeton gerenda felhajlított vasbetéttel.

Az alsó vasbetét egy részét azért lehet így
felhajlítani,\ mert csak a gerenda hosszának a
közepén van az egész vasbetétre szükség, ott
legnagyobb ugyanis a húzóigénybevétel. Az
alátámasztások felé mindig kisebbedik, így nél

külözhető a vasbetét egy része, melyet, mint
láttuk, czélszerüen használunk fel a gerendának
lenyiródás elleni biztosítására.
Másik módja a nyírás *elleni vasbetétek alkal
mazásának az. hogy az alsó vasbetéteket, vé
konyabb, rövid U alakú vasbetétekkel (1. a később
következő 22. ábrát) az úgynevezett kengyelekkel

14. Vasbeton gerenda kengyelekkel.

fogják körül úgy, hogy a vasbetét belekerül a ken
gyel alsó görbületébe. A kengyel felfelé álló két
szára aztán felnyúlik a gerenda felső részébe, s ott
kampós végével megkapaszkodik vagy a betonban
(14. ábra baloldala) vagy az ott külön alkalmazott
vízszintes felső vasbetétben (14. ábra jobb
oldala).
A lenyiródás ellen való biztosításnak itt
ismertetett mindkét módját együtt alkalmazzák
a legtöbb esetben vagyis felhajlítják az alsó
vasak egyrészét, és kengyelekkel is ellátják a
gerendát.
Hogy a vasbeton szerkezeteknek egy pár
elemi
esetében mindenki kézzelfoghatólag
ismerhesse meg a betonnak és a vasnak sze
repét és működésének módját, a következőkben
leírok egy kis kísérletet, melyet bárki maga is
könnyen megcsinálhat. Össze állítunk olvasó
asztalunkon egy kis gerendát, melynek alkotó
részei és összeállításának módja a vasbetonhoz
hasonlítanak.
Vas helyett írópapirosból vágott szalagot
használunk. Ennek a kísérlet czéljára elég nagy
a húzószilárdsága.
Beton helyett olyan anyagot kell keresnünk,
melynek elég nagy a nyomószilárdsága, ellen
ben nagyon csekély a húzószilárdsága. Mint
hogy pedig a vasbetonszerkezetekben a beton
húzószilárdságára (jelentéktelen voltára tekin
tettel) nem is számítunk, jelen kísérletünkhöz
a beton helyetteséül olyan anyagot választunk,
a melynek egyáltalában nincs is semmi húzó
szilárdsága. E czélból vegyünk ki a koczkaczukordobozból (eredeti gyári csomagolásúból)
18—20 drb czukorkoczkát, melyek a dobozban
eredetileg egymás mellett voltak, egy hasáb elaprózásából keletkeztek s ezért érdes oldalfelü
letükkel pontosan egymás mellé illenek. így a
czukorkoczkák messziről összefüggő czukorhasábot mutatnak s csak közelebbről látszanak
az egyes koczkákat elválasztó hasadó síkoknak
vékony határvonalai a hasáb oldalain.
Ezt a czukorhasábot papiroslapra fektetve s
a két végénél összenyomva tapasztaljuk, hogy
a nyomásnak ellentáll, tehát van meglehetős
nagy nyomószilárdsága, de nincs neki legkeve
sebb húzószilárdsága sem, mert széthúzva
bármelyik koczkánál azonnal elválik. így hát
ez olyan anyag, a milyet kerestünk a beton
helyettesítésére.
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Most már összeállíthatjuk a gerendát. Vágunk
olyan széles papirosszalagot, a milyen a czukorhasáb szélesebbik oldallapja. Aztán a czukorhasábot oldalélére állítva, két végénél szorosan össze
nyomjuk s hosszában szorosan egyik oldala mellé
állítjuk a papirosszalagot. A szalagnak szabadon
maradt két végét kissé meghúzva a hasáb vé
gén szorosan átfordítjuk s rásímítjuk a hasáb
másik oldalára s ott a harmadik vagy negyedik
hézagot kissé kinyitva beledugjuk s aztán ismét
összeszorítjuk, ügyelve arra, hogy a papiros
szalag végig feszes legyen, nem pedig laza s
egyik czukordarab se mozdult légyen ki a
helyéből. Az így elkészített gerenda aztán már
két végénél kézbe fogva ellentáll a hajlításnak,
ha úgy hajlítjuk, hogy azon a részen keletkez
zenek a húzóigénybevételek, a hol a papiros
szalag végigfekszik. Ha pedig papirosos oldalá
val lefelé fordítva a két legvége alá állított czukorkoczkára helyezzük, kész a két végén alá
támasztott gerenda (15. ábra), mely nemcsak hogy

masztásostól együtt megfordítjuk úgy, hogy a
mi eddig alul volt, az kerüljön felül és viszont
(16. ábra). Ekkor az előbbi teherből lesz az alá-

16. Mérleggerenda czukorkoczkákból és papirosszalagból.

támasztás és az előbbi alátámasztásból lesz a
terhelés. Természetesen itt az előbb alátámasz
tásul szolgált czukorkoczkák nem lesznek elég
súlyosak terhelés czéljára, kell még valami
súlyt rájuk tenni.
Összehasonlítva ezt az előbbi esetlel, látjuk
a külömbséget: Itt ugyanis a felső részen van
húzóigénybevétel, oda kell a húzásnak ellentálló papirosszalag.
Ha most már a gerenda közepére, tehát az
alátámasztás fölé valami súlyos tárgyat teszünk
(17. ábra), vagy csak kezünkkel jó erősen le-

15. Czukorkoczkákból és papirosszalagból készült gerenda.

megáll (saját súlyát hordja), hanem még ezen
felül is megterhelhető közepére helyezett körül
belül fél kilogrammnyi, vagy pedig a gerendán
egyenletesen elosztott egy "kilogrammnyi súlylyaí. (Az ábrán a vastagabb vonal a papiros
szalag innenső szélét jelöli.)
Nyilvánvaló itt, hogy az alul fellépő húzó
igénybevételt egyedül a papirosszalag, a felül
fellépő nyomóigénybevételt pedig a ezukorkoczkák veszik fel. Ennek megfelelőleg a ezukorkoczkák alul egymástól kissé eltávolodnak,
felül pedig pontosan összeszorulnak. Ez az
összeszorulás teszi lehetővé, hogy az erősen
megfeszült papirosszalag végei nem húzódnak
ki. Ezért kell ezeket legalább is a harmadik
hézagba tenni, mert az első vagy második hé
zagban még nincs akkora nyomás, hogy a sza
lag végét rögzítse. Az alátámasztó koczkát ezért
kell a gerenda legvége alá tenni, hogy a sza
lag vége biztosan oda essék, ahol már elég
nagy a nyomás.
A nyírószilárdságot ennek a gerendának az
egyes czukorkoczkáknak egymásba illő érdes
sége adja. Ha ugyanis két ilyen egymásba illő
koczkát egymáson el akarunk csúsztatni, ennek az
elcsúsztatásnak az egymásba nyomuló rücskök
nyírószilárdságával áll ellent. Ezért lehet ennél
a kísérletnél csakis pontosan egymáshoz illő,
rücskös oldallapu koczkákat használni, mert
sírna lapu koczkákból (pl. kőkoczkákból) ilyen
módon készített gerenda éppen a nyírószilárd
ság elégtelensége miatt nem volna teherbíró.
Érdekes esettel állunk szemközt, ha az előbb
tárgyalt gerendát (15. ábra) terhestől és alátá-

17. Egyik részen befogott (befalazott) gerenda czukorkoczkákból
és papirosszalagból.

nyomjuk, akkor az egyik felét a gerendának
akár el is szedhetjük, a másik fele most már
magától is megáll, mint egy befalazott, befogott
gerenda, mely pl. egy kiugró erkélyt tart.
Ezeken a példákon láttuk, hogy a papiros
szalagra hol alul, hol pedig felül volt szükség,
így van ez a vasbetonszerkezeteknél is. A vas
betétekre itt is hol alul, hol felül van szükség
s e szerint alkalmazzák őket. Hogy valamely
adott esetben hova kell tenni a vasbetéteket,
milyen alakban és milyen mennyiségben, ez a
tervezés feladata s összetettebb esetekben sok
szor csak igen körülményes és hosszadalmas
számításokkal, szerkesztésekkel állapítható meg.
A vasbetonszerkezetek működésének módját,
a vas és a beton szerepét így megvilágítva rá
térek a szerkezetek egyéb fontos tulajdonságai
nak ismertetésére.
Az erősség, szilárdság követelményeinek foko
zottabb mértékben való teljesítését eredményezi
a vasbetonszerkezetek építésének az a módja,
hogy az egyes szerkezetrészek (oszlopok, geren
dák, födémlemezek stb.) egymással szorosan
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egybekapcsolva, egybeforrva készülnek, mi által
az egész építmény mintegy egy darabból áll,
Ennek egyik előnye az, hogy az egyes szer-

18. Muraszombati r. k. templom a vasbeton boltozatok s a torony
vasbeton részének építése közben.

kezetrészek a teherviselésben egymást segítik:
egyik gerenda a födémlemez útján vele szo
rosan összekapcsolt másik gerendát; az oszlo
pok a rájuk támaszkodó gerendákat, melyekkel
merev kereteket alkotnak; a gerendák viszont
segítik az oszlopokat azzal, hogy végeiket mere
ven befogják s így a kihajlás ellen jobban biz
tosítják.
Másik előnye ennek az egydarabbólvalóságnak az, hogy a kivételes esetekben fellépő és
számításba nem vehető hirtelen erőhatások,
mint pl. a földrengések, melyek az egész épü
letet megrázzák, nincsenek oly rossz hatással
rá, mint az egyéb szerkezetű épületekre, melyek
nek egymással lazán összefüggő szerkezetelemei
könnyen szétrázhatók. E miatt pl. földrengéses
vidékeken újabban úgyszólván csakis vasbeton
szerkezetű építményeket létesítenek.
Fontos követelmény minden épületszerkezettel
szemben a tartósság is. Ebből a szempontból

19. Muraszombati r. k. templom orgonakarzatának mintadeszkázata
és vasbetétei.

vizsgálva a vasbetont, azt tapasztaljuk, hogy
annak egyik alkotórésze, a beton külső hatások
ellen igen ellentállónak mutatkozik. Víz, nedves
levegő, a mi pl. a fának igen nagy ellensége,

nem árt neki. A szú se szereti. Másik alkotó
része, a vas, kívülről nem látszik, minden
oldalról teljesen betonnal van körülvéve s így
a. külső hatásoktól védve van. Érdekes és érté
kes tapasztalat az, hogy a vasnak egyébként
igen veszedelmes ellensége, a rozsda se bántja
a betonba ágyazott vasat, sőt, ha az építéskor
rozsdás vasat helyeztek is el a betonba, idővel
arról is eltűnik a rozsda. Ezt a tényt a czement
szilárdulása alkalmával végbemenő vegyi folya
mat hatásának tulajdonítják.
A tartósságát növeli még az a fontos körül
mény is, hogy a tüzesetek alkalmával is igen
ellentállónak bizonyult úgy a nagy hőséggel,
mint az egyes nehéz tárgyak lezuhanása által
okozott fokozottabb igénybevétellel szemben.
Ezzel ellentétben a fából épült szerkezetek nem
csak hogy nem tűzállók, hanem egyenesen tűz
veszélyesek.
A vasszerkezetek igaz, hogy nem tűzveszé
lyesek, de nem tűzállók, mert az egyéb éghető
anyagok égése alkalmával keletkező nagy hőfok
megizzítja a vasat, ez által pedig elvész a nagy

20. Muraszombati r. k. templom vasbeton kupolája s egyéb boltozatai
a mintadeszkázat eltávolitása után.

szilárdsága, meghajlik' és leszakad a szerkezet.
A betonba beágyazott vassal ez nem eshetik
meg, mert az őt körülvevő beton, mely igen
rossz hővezető, megakadályozza azt, hogy anynyira felmelegedjék, a mennyi már befolyással
lenne a szilárdságra.
Igen nagy tűzvészek alkalmával tűnt ki már
sokszoravasbeton szerkezeteknek ezatűzállósága.
Ezt a nagyfokú tartósságot bizonyos esetekben
egyesek a vasbeton szerkezeteknek hátrányára
írják. Tény ugyanis az, hogy a kész szerkezeten
nehezen lehet valami változtatást eszközölni s
ha az épület lebontása válik szükségessé, nehéz
a vasbeton szerkezeteket eltakarítani. De hát
ezek mind olyan hátrányok, melyek éppen a
sokkal értékesebb előnyeiből folynak.
Mindezek s az itt mind fel nem sorolható
kedvező tulajdonságai daczára se tett volna a
vasbeton oly nagy előnyomulást a mai nagyon
is anyagiasán gondolkozó világban, ha a vele
versenyző szerkezetekkel való összehasonlításnál
nem az derült volna ki, hogy az előállítás költ
ségének tekintetében is legtöbbször övé a győze
lem, azaz ő a legolcsóbb.

Falazatokkal való összehasonlításnál pl. ki
tűnik az, hogy míg a vasbeton oszlopnak, mely
az illető falazatot helyettesítheti, több mint három
szorta nagyobb a szilárdsága, mint egy igen jó
minőségű téglafalazatnak, addig a vasbetonoszlop előállítási költsége csak mintegy 25-szerese
a falazott pillér árának, így azonos teherbírású

2!. Muraszombati r. k. templom vasbeton kupolájának mintadeszká
zata és vasbetétei.

vasbetonoszlop alkalmazása esetén mintegy 207,,
költséget takaríthatunk meg egyéb előnyök mel
lett (pl. hogy a vasbeton oszlop kisebb helyet
foglal el stb.).
Hasonlítsunk össze most egy vasgerendát egy
azonos magasságú és ugyanolyan teherbírású
vasbeton gerendával az előállítás költségeinek
szempontjából. Gondoljuk el, hogy mind a két
gerenda mindkét végén alá van támasztva s
egyenlő teherrel megterhelve. Minthogy a vasnak
egyenlő nagy a húzó- és a nyomó szilárdsága,
a vasgerendának az alsó és a felső övében
egyenlő vasmennyiségre van szükség: alul a
húzó-, felül a nyomóigénybevételek felvételére
(22. ábra). Minthogy pedig az azonos terhelésű
vasbeton gerendának alsó övében fellépő húzó
igénybevételeket ugyancsak vasbetétekkel kell fel
fognunk, világos, hogy a vasbeton gerenda alsó
övében a húzó igénybevételek felvételére éppen
annyi vasra van szükségünk, mint a mennyi vas
van a vasgerenda alsó övében. Ezen tehát nem
takarékoskodhatunk.
A felső övét ellenben a vasgerendában vas,
a vasbeton gerendában pedig beton alkotja. Ter
mészetesen úgy a vasnak, mint a betonnak ugyan
azt a nyomó erőt kell felvennie.
Minthogy pedig a vasnak körülbelül 30-szor
akkora a nyomó szilárdsága, mint a betonnak,
30-szor akkora keresztmetszetű betonra van szük
ség körülbelül, mint a vasgerenda felső övében
levő vas keresztmetszete (22. ábra). Itt áll elő a
megtakarítás, mert daczára annak, hogy mintegy
30-szor nagyobb a térfogata, a betonnak körül-
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belül csak fél akkora az ára, mint annak a
vasnak, a mit helyettesít. Most már számításba
véve az egész gerendát minden egyéb költséggel,
nevezetesen a gerenda alsó részében is szüksé
ges beton, a kengyelek és mintadeszkázat költsé
gével, arra a végeredményre jutunk, hogy a vasbe
tongerenda 10— 15°/„-kal lesz olcsóbb, mint a vas
gerenda s ha mennyezetszerkezetül szolgál, ki
szélesített felső öve egyúttal a gerendák közötti
födémlemezt is pótolja, holott vasgerendák alkal
mazása esetén az egyes gerendák közé még
külön áthidaló szerkezetet kell építeni.
A 22. ábrán baloldalt egy vasgerenda, jobb
oldalt pedig egy vasbetongerenda keresztmetszete
látható. A vasbeton gerenda keresztmetszetében
alul jelzett három nagy pont a vasbetétek ke
resztmetszetét jelzi. Itt látható teljes alakjában
az alsó vasbetéteket körülfogó s két végével a
gerenda nyomott övébe kapaszkodó kengyelvas.
Ha aztán a gerendát az őt alátámasztó osz
lopokkal egybeépítjük, még több anyagot (így
költséget is), takaríthatunk meg. Az ilyen elren
dezés aztán pl. hidaknál még azzal a további
előnynyel is jár, hogy mivel a hídpálya (gerendák)
és a hídfők (oszlopok) így egybekapcsolódva
egy testet alkotnak, egy esetleges szokatlan magas
ságú árvíz nem szedi szét alkotórészeire s nem
hordja el, mint a különálló hídfőjü vas- és fafelszerkezetű hidakat. Hazánkban is volt elég
alkalom ilyen tapasztalatokra s ezért most már
ilyen kisebb hidakat alig építenek másból, mint
vasbetonból.
Versenytársa a vasbetonnak még, mint építő
anyag, a fa is. Csak a közönséges fenyőfa az
az anyag, a melyből bizonyos egyszerű szer
kezeteket olcsóbban elő lehet állítani, mint vas
betonból. Természetes, hogy ebben az esetben
le kell mondanunk két igen fontos követel
ményről : a tűzbiztonságról és a tartósságról.
Ilyen, jobbára nagyon is ideiglenes jellegű szer
kezettel szemben aztán a vasbeton feladja a
versenyt s megmarad a nagyon is végleges jel
legű létesítmények terén, a hol már erősen
megvetette a lábát s kedvező tulajdonságait fel
használva igyekszik a neki már régen előlege
zett s folyton növekedő, soha meg nem hazudtolt
bizalmat mindjobban és jobban kiérdemelni.
Uy Károly, építész.

Pertík Ottó dr.
1913 február 27-én meghalt 61 éves korá
ban Pertik Ottó, a budapesti egyetemen a kórboncztan tanára. Sírja felett az őszinte nagyra
becsülés és hálás szeretet hangja nyilatkozott
meg. Dicsérték mint tudóst, mint tanárt, mint
jó magyart, mint nagy általános műveltségű
férfiút, de valamennyi hang közül az látszott a
legszeretetteljesebbnek és a legőszintébbnek, a
mely Pertik-et mint embert festette a maga fel
törekvő lelkesedésével, nagy emberszeretetével
és emberien érthető gyengeségeivel együtt.
Pertik Ottó életében van valami nagyon jel
lemző vonás a hazai viszonyokra. Az ő élete
úgy indult, hogy ő maga is és mások is nagy
tudományos karrierjében hittek. Miután előbb

-

Mihálkovics, Scheuthaiier és Waldeyer labora
tóriumában dolgozott, 1880-ban Recklinghausennek, az akkor élő kórboncznokok egyik legna
gyobbikának lett az assistense. Maga a kor
nagyszerű volt. A teljesen kiépített descriptiv
kórboncztan helyébe hirtelen, szinte egyik nap
ról a másikra Pasteur-nek és Koch-nak a fel
fedezései nyomán az aetiologiai felfogású kór
boncztan lépett. A fiatal Pertik teli lelkesedéssel
vette fel az új tanokat. Szoros barátság kötötte
nehány kiváló szaktársához és más nem minden
napos emberhez és ebből a korából származ
nak legjobb tudományos munkái is, pl. „a ínye
imről“, „az epehólyagrákról‘, „a gyomordiver-,
ticulumokról“.
Ebből a környezetből aztán, a melyben a
tudományos munkát egy fejlett cultura környe

zetében teli tüdővel szívta, 1885-ben haza jön.
Itt mint a Vörös-kereszt, majd pedig a Szent
István - kórház boncznoka igen szűkös, tudo
mányos tekintetben is rendkívül hiányos felsze
relések mellett, az ő képességei, a melyek sohase
koncentrálódtak csak egy pont felé, a küzködésben, a javítani, a használni akarásban emész
tődtek fel. A mi fejletlen, de rohamosan fejlődő
viszonyaink annyi munkát adtak neki socialis
téren, hogy tudományos munkára már nem ju
tott kellő nyugta. így pl. a budapesti typhus- és
kolerajárványok kapcsán a fővárosi bacteriológiai
intézet, a központi fertőtelenítő, a káposztásme
gyeri vízművek megteremtésében igen nagy sze
rep jutott az ő intentióinak és munkálatainak.
De azt a nyugalmat és harmóniát, a mely a
tudományos dolgozáshoz szükséges és a melyet
önmagának már nem tudott megszerezni, leg
alább másoknak akarta megteremteni és élet
művének java az, hogy laboratóriumában maga
köré gyűjtötte a fiatalságot, nagy liberalismussal mindenkinek, a ki dolgozni akart, alkalmat
adott rá és segítette is az előrehaladásban. Ilyen
formán nagy iskolát teremtett. A legszebb siker
a mit elért és a melynek minden bizonynyal ő
maga is legjobban örvendett, az a hálás ragasz
kodás, a melylyel tanítványai csüggtek rajta és
a melylyel emlékét őrzik.
Verzár Frigyes dr.
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A sajt gyártása és chemíai
összetétele.
.A sajt készítését már a régiek is ismerték, a
hébereknél már Dávid király idejében említik
1050-ben Kr. sz. e. A görögök már Homeros
idején ismerték a sajtot. Aristoteles és Plinius
leírják a tej megalvasztását, mely czélra a füge
nedvét használták. Plinius ismerteti azokat az
idegen sajtféleségeket, a melyeket Rómában
fogyasztottak. Caesar pedig leírja a régi ger
mánok sajtkészítő eljárását. A sajtkészítés tehát
nagyon régi eljárás s napjainkban is lényegében
úgy történik, mint a régmúltban.
A sajtkészítéshez úgy a tehén — valamint egyéb
állatok tejét is használják. Kevert tejekből is
készíthető sajt. A tejben lévő sajtanyagot vagy
oltóval — vagy a tej savanyításával kiválasztják,
a folyékonyan megmaradt rész a savó, s a midőn
az alvadók (sajtanyag) erre alkalmassá válik, fel
aprózzák, hogy a savó a nyers sajtból teljesen
elkülönüljön. A nyers sajtanyagot, elkülönítve
a savótól, formálják, fűszerezik, sajtolják, sóz
zák, esetleg festik is és végezetül érlelik.
9—14 liter tejből egy kg. sajt nyerhető. Az érlelés
változó ideig tart, kemény sajtok több hónap,
esetleg év alatt — lágy sajtok ellenben néhány
hét múlva készülnek el (érnek meg tökéletesen).
Az érlelés vagy sajtéredés erjedésszerű folya
mat, melyet különféle apró szervezetek idéznek
elő. A tejben található szerves vegyületek eme
apró szervezetek behatására változó mértékben
elbontatnak, miközben az összetettebb fehérjenemű vegyületek egyszerűbb, vízben oldódó,
könnyen emészthető fehérjeszerü vegyületekké
és ezek bomlástermékeivé változnak. Eközben
zamatanyagok is keletkeznek. Az egész sajt
érlelés igen bonyolódott folyamat, a melyet
részleteiben nem is ismerünk teljesen és tüze
tesen. Mindazonáltal az újabb kutatások főbb
vonásaikban már megállapították, hogy minő
átalakulások mennek ilyenkor végbe.
A sajtérési folyamat1 már a sajtanyag készí
tésekor megkezdődik, az érés első mozzanata a
tejsavas erjedés. Különféle tejsavas erjedést okozó
apró szervezetek a sajtanyagba jutott tejczukrot
részben tejsavvá változtatják s melléktermék
képen nyomokban egyéb savak is keletkeznek.
A tejsavas erjedéssel egyidőben megindul az
elsődleges fehérjebontás az ú. n. peptonizálás.
Gázfejlődéssel járó erjedési folyamatok is meg
indulnak s ezek okozzák a sajtok lyukacsosságát. A gázokat létesítő szervezetek savakat is
készítenek, e bomlás anyaga a tejczukor. A sajt
érés második szakaszában csökken az első sza
kaszban keletkezett savak mennyisége és az ú. n.
másodlagos peptonizálás indul meg. Az éredő
sajtok savanyú kémhatása fokozatosan csökken,
végezetül egészen lúgos kémhatás áll elő rész
ben a savemésztő — részben a lúgos kémha
tású vegyületeket fejlesztő szervezetek működése
folytán. Ekkor ama fehérjebontó baktériumok
kezdik meg tevékenységüket, a melyeknek mű
ködése gátolja vagy egészen meg is szünteti
1 V. ö. Term. Tud. Közlöny 1912. 182—193. lap.
A sajtérésröl.

a savak jelenlétét. A már megkezdett peptonizáló
munkát folytatják, sőt be is fejezik, jellegzetes
íz — és szaganyagok fejlesztése mellett s evvel
az érés be is fejeződik.
A sajtok osztályozásánál figyelembe vehető,
hogy minő állat tejéből készültek azok. Különb
séget teszünk tehéntej-, kecske- és juhtej sajt
között s. i. t.
Az oltó segélyével készült sajtok kemények
és lágyak lehetnek, de közöttük határozott, éles
határ nincsen. Bizonyos sajtok nyersen (friss
állapotban) fogyasztatnak, mások éretlen álla
potban, egyesek viszont érett, sőt túlérett álla
potban is.
A különféle sajtok előállításához használnak
tejszínt, illetve tejfölt egymagában, tejszínt teljes
tejjel keverten, teljes tejet, sovány (lefölözött)
tejet, vagy e két utóbbi elegyét. Ennek megfe
lelő ig különböző zsírtartalmú sajtokat nyerhe
tünk.
A németbirodalmi élelmiszervizsgáló vegyészek
régebbi (1897. évi) megállapodása szerint zsí
rosnak, teljesen zsírosnak vagy teljes tej-sajt
nak nevezik azt, ha lefölözetlen — teljes —
tejből készült. Félzsírosnak, ha egyenlő térfogat
teljes és lefölözött tejből, soványak, ha lefölözött
tejből gyártották. 3/4, 1/i , 2/3 és 7s zsíros sajt
között is tesznek különbségeket, aszerint hogy
mennyi teljes tej volt a sajt készítésére felhasz
nált tejhez keverve. A tejföl vagy tejszínsajt tejföl
ből, tejszínből vagy ezek és teljes tej elegyéből
készül.
A németbirodalmi élelmiszerkönyv ill. kiadása
a sajtokat négy csoportra osztja: Tejszín- és
teljesen zsíros sajtok, zsíros sajtok, csekélyebb
zsírtartalmú — és sovány sajtok.
Buttenberg és König dr.-ok a különböző sajtok
csoportosításánál száraz anyaguknak zsírtartal
mát veszik figyelembe. Túlzsíros sajtok 60 szá
zaléknál több —, teljesen zsíros sajtok 45—60
százalék közötti —, zsíros sajtok 35—45 száza
lék közötti —, félzsíros sajtok 25—35 százalék
közötti
és sovány sajtok 25 százaléknál cseké
lyebb mennyiségben tartalmaznak zsírt a száraz
anyagban.
A sajt főalkotórészei : a víz, nitrogéntartalmú
vegyületek (fehérjék) és a zsír, csekélyebb menynyiségben hamualkotórészek és tejsav. A sajt
éredésénél főleg az alább felsorolt vegyületek
keletkeznek: kazein, kazeo-glutin, peptonok,
amidosavak, Leucin, Tyrosin, phenilamidopropionsav, ammonia, tejsav, vajsav és más illanó
zsírsavak.
A sajtok éredésénél közreműködő apró szer
vezetek nagyon sokfélék lehetnek s a különféle
sajtok készítésénél más és más szervezetek, más
és más arányban szerepelnek. Ez az oka annak,
hogy azonos nyersanyagból (sajtanyag, kazein)
oly változatos tulajdonságú termékeket nyerhe
tünk.
Az ismertebb kemény sajtok, a melyek tehén
tejből készülnek, az emmentali, a gróji (gruyér-i)-,
az edami (eidami), a parmezán-, a stiltoni-, a
ehesten-, az óvári sajt. A tehéntejből gyártott
ismertebb, lágy sajtok a romadour-, a Brie-, a
Camembert-, a neufchateli, a gorgonzóla-, a

strachinó- (Milano), a hagenbergi és a schwarzenbergi sajtok. Juhtejből készülnek a valódi
liptói túró, a roquefort-, a kaskaválsajt, az erdélyi
juhtúró, a kolozsmonostori és a klenóczi sajtok.
A sajtok chemiai összetételéről a nagyon ter
jedelmes szakirodalom tájékoztat bennünket.
König jól ismert nagy munkájában nagyon ter
jedelmes összeállítás található, a mely a legkü
lönbözőbb származású és minőségű sajtok che
miai összetételét tünteti fel. Ez elemzések túlnyomólag az 1850—1890. évekből származnak.
E közlemény végén tájékozásul közlöm az újabb
irodalomból összegyűjtött sajtelemzéseket az
1906—1912. évekből.
Minthogy csak tájékoztató adatokról van szó,
az összeállításban a megelemzett sajtoknak csak a
főbb alkatórészei vannak feltüntetve. A lehető
séghez képest pedig főleg a hazai készítésű
sajtok elemzéseit közlöm.
A sajt kiváló élelmiszer, miután emészthető
sége1 kitűnő és a benne lévő tápláló anyagok
(zsír- és fehérjenemű anyagok) ára aránylag
jutányos. Egyes külföldi ú. n. tejszínsajtok egyike
másika meglehetősen drága, de nagyon táplálók
és egészséges egyének könnyen megemésztik.
A sajtok tápláló értékének megállapításánál azok
nak zsír- és fehérjetartalmát veszszük figyelembe.
A tejszínsajtokban és a zsíros sajtokban a zsírtartalom mindig meghaladja a nitrogéntartalmú
(fehérje) vegyületek mennyiségét. A félig zsíros
és a sovány sajtoknál ezen arány fordított.
A valódi sajtok, illetve egyszerűen csak sajtok
zsírtartalma kizárólag a készítésükre felhasznált
tejből (tejszín, tejföl) ered, tehát tejzsír.
A mű- vagy margarinsajt jóízű, tápláló és
aránylag olcsó élelmiszer, a mely teljesen lefö
lözött tejből, vagy disznózsír, vagy teljesen tisz
tán folyó oleomargarinból, vagy olajok hozzá
adásával készül.
A müsajtok készítésére az első kísérleteket
Amerikában végezték, 1873-ban. Margarinsaj
toknak azért nevezik őket, mert előállításuknál
a jelenben csak margarint használnak, s más
nemű zsírt (olajat) nem. König 31 műsajt elem
zését közli. Középértékben ezek 4085 százalék
vizet, — 26'14 százalék fehérjét — és 24 szá
zalék zsírt tartalmaztak.
A mű- vagy margarinsajtok készítése és for
galomba hozatala ellen kifogás nem emelhető;
feltéve, hogy kifogástalan nyersanyagokból, kifo
gástalan módon és helyiségekben gyártatnak és
műsajt néven jutnak forgalomba. Közgazdasági
jelentőségük csak akkor van, ha a valódi saj
toknál olcsóbbak. A mesterséges sajtok ellen
kifogást abban az esetben tehetünk, ha meg
nem felelő nyersanyagokból, nem kifogástalan
módon készíttetnek. Ha nem műsajt (margarin
sajt) néven árusítják. Ha tejből készített sajtok
hamisítására használtatnak.
A megfelelő módon és megfelelő nyersanya
gokból készült mű-, vagy margarinsajt egészen
jóízű, egyaránt tápláló és aránylag jutányos
élelmiszer.
1 V. ö. Term. Tud. Közlöny 43. kötet, 923. lap.
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Dr. Windisch Rikárd.

KRÓNIKA.
Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület
közgyűlése.
Az Uránia-Egyesület — folyóiratunk kiadója — folyó
évi márczius hó 29-én délután tartotta ez évi rendes
közgyűlését.
Molnár Viktornak, egyesületünk ügyvezető elnökének
a közgyűlésen tartott elnöki megnyitó beszédét jelen
számunk élén közöljük ; a jelentéseket is egész terjedel
mükben magában foglaló jegyzőkönyvet azonban már
csak a következő (májusi) számban tudjuk közreadni.

Aphysikusok mathematikai képzése az egyetemeken.
Erről a kérdésről tartott előadást C. Runge, götlingai
egyetemi tanár az idei cambridgei mathematikai congressuson. Az előadás, mely megjelent a Zeitschrift für
math. u. naturwiss. Unterricht 1913. évi 1. és 2. számá
ban, nemcsak didaktikai értékű, hanem egyszersmind
igen becses kortörténeti adatokat szolgáltat annak a
gondolkodásbeli evolutiónak megértéséhez, mely a lel
kekben végbe megy. Kétséget nem szenved, hogy a
physika tudománya a természettudományok között az
első helyet foglalja el. Ezt a helyet történeti kialaku
lásával, legtökéletesebb és legváltozatosabb kutató mód
szereivel, a gyakorlati életre való kihatásaival és a többi
tudományokkal való sokszoros kapcsolataival érdemelte
ki. Úgy kellene tehát lenni, hogy a physika tudománya
formájánál fogva a természettudományok mintája és a
physikusok képzése par excellence természettudósok kép
zése legyen. Azonban az ide vonatkozó megítélésekben
sajátságos elégedetlenség, zavar és gondolkodásbeli
ellentét észlelhető. Azt hisszük, hogy e tünemények oka
világosan és határozottan megállapítható. Általános
meggyőződéssé kezd érlelődni az a felfogás, hogy a
természetmegismerés alapjai bizonyos intuitív fogalom
csoportok, melyeket csak tapasztalással, kísérletezéssel
és a tüneményekkel való hosszas, kitartó foglalkozással
lehet megszerezni és kifejleszteni. Ezzel az általános
meggyőződéssel áll szemben egyrészt a népszerűsítő
irodalom, másrészt a mathematikai tudományok törté
netileg kialakult formája és az oktatási intézmények
egész rendszere, melyekben az általános elvek hierar
chikus rendje, a következtetések scholasticismusa és a

puszta gondolkodással megállapított alapfogalmakkal
való operálgatás feltétlenül uralkodik. Hogy ez az igazi
természettudományos képzéssel ellenkezik, annak meg
ítéléséhez igen tanulságos adatokat szolgáltat Runge
előadása.
Runge a Mathematikai Oktatás Nemzetközi Bizott
ságának megbízásából a művelt nagy államok tanárai
hoz bizonyos kérdésekkel fordult a physikusok mathe
matikai tanítását illetőleg. A beérkezett feleletek alapján
szerkesztette meg előadását.
Runge mindenekelőtt constatálja, hogy azok a mathe
matikai előadások, melyeket a leendő physikusok hall
gatnak, többé-kevésbbé mindenütt ugyanazok. A mecha
nikai előadásokat a legtöbbször mathematikusok tartják,
ugyanez történi« néha az elméleti physika más ágával
is. Több felelet keserű szavakkal említi, hogy az úgy
nevezett tiszta mathematika tanárai több olyan mathe
matikai tárgyat és módszert teljesen elhanyagolnak, a
melyek a physikusoknak a legnagyobb mértékben fon
tosak. így nem foglalkoznak Green és Stokes tételeivel
és a Fourier-féle soroknak gyakorlati alkalmazásaival.
A vectoranalysist is elhanyagolják, pedig ennek keze
lésében a physikusnak teljesen gyakorlottnak kellene
lennie. E helyett tömérdek időt töltenek az iníinitesimális számítások logikai megalapozásával, pedig e
tárgyalások finomságait nemcsak a kezdő physikus, de a
kezdő mathematikus sem tudja értékelni. Majdnem egyér
telműen constatálják továbbá, hogy jelenleg a mathe
matikai és physikai stúdiumok szelleme közt óriási űr
tátong.
A modern graphikai módszerekkel Francziaországot
kivéve kevés helyen foglalkoznak. Pedig a physikus
igen sok esetben empirikus függvényekkel dolgozik, a
melyeket a gyakorlatban elég pontossággal lehet ábrá
zolni. A technikus legtöbbször meg is elégedhetik ezzel
a módszerrel. Hasonlóképpen szükség van a graphikus
integráló módszerekre is.
El vannak hanyagolva a numerikus számoló módsze
rek is. Valójában sok mathematikaprofessor nem is
jutott soha abba a helyzetbe, hogy numerikusán szá
moljon, épp azért viseltetik ellenérzéssel az erre vonat
kozó módszerek iránt. Igen sokan nem is ismerik a szá
moló eszközök kezelését, azért a számoló léczet, az
integráló gépet, a planimetert, a számoló gépet nem is
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említik. Ennek következménye az, hogy a physikus és
technikus hamis fogalmakat szerez a tényleges pro
blémák kiszámíthatóságát illetőleg. A physikusnak és a
mérnöknek semmi köze a létezési problémákhoz és nem
elméletek rendszere kell nekik, hanem numerikus adatok.
Egyértelműen szüségesnek jelzik továbbá, hogy
mathematikai gyakorlatot kellene mindenütt berendezni
épp azon elvek szerint mint a physikai és chemiai
gyakorlatokat. A tanuló nem a tétel bizonyításában
találja a nehézséget — amit annyira gyakorolnak —,
hanem a különböző esetekre való alkalmazhatóságában.
Pedig a physikus és a technikus szempontjából ez a
fontos; enélkül számára a mathematika üres ballaszt.
Az alkalmazási képességet pedig csak gyakorlatokkal
lehet megszerezni.
A legtöbb feleletadó megegyezik abban, hogy a
mathematikai gyakorlatokat laboratóriumszerüen kell
végezni. Ezeket a legegyszerűbb problémákkal kell
kezdeni és fokozatosan mélyíteni.
Runge véleménye szerint a physikusok mathematikai
kiképzését sürgősen kell megreformálni. Bizonyos dol
gokat kétségen kívül meg lehet javítani. Azonban az
összes bajokat nem lehet elhárítani, mert ezeknek ere
dendő forrása az az űr, a mely a physikusok és a tiszta
mathematikusok között van. A tiszta mathematika túl
zott specialiskodásban szenved és évről évre jobban
elzárkózik úgy az elméleti, mint a kísérleti természettudományok elöl. Ez az a scholastikus és dogmatikus
szellem, melyről a referátum elején említést tettünk.'
Nem kevésbbé érdekesek voltak a hozzászólások.
A mint az olvasó könnyen elképzelheti, két egymással
teljes ellentétben álló vélemény nyilvánult meg. Az egyik
oldalon voltak a tiszta mathematikusok, kik a logikát
és az abstractio élességét a másik oldalon a physikusok
és a gyakorlat emberei, a kik az alkalmazásokat
követelték.
M. S.

A halak színérzéke.
Igen érdekes themája volt napjainkig a kísérletező
életbúvároknak és biológusoknak azon kérdés eldöntése,
hogy van-e a halaknak színérzéke és ha van, olyan-e
az, mint a magasabbrangú gerinczes állatoké, vagy az
emberé. Napjainkban is folynak ily irányban a kísérletek
s zoológusok, szemorvosok és physiologusok vállvetve
dolgoznak ezen érdekes kérdés végleges eldöntésén.
Jelen ismertetésemben Dr. K. Mulsow czikkének: „Der
Farbsinn der Fische“ felhasználásával, azon fontos ily
iárnyban folytatott kísérletek eredményeit szándékom
röviden leírni, a melyeket E. von Hess würzburgi szemész
tanár s dr. K. von Frisch müncheni zoologus végeztek.
Hess tanár a halakat színvakoknak tartja, a mennyi
ben szerinte a különböző színekkel szemben úgy visel
kednek, mint a teljesen színvak emberek. Ebből a
tételből indul ki és összes kísérleteit tételének beigazolására rendezi be. Az embereken végzett megfigyeléseit
veszi további kísérleteinél és megfigyeléseinél folyton
alapul s az eredményeket igyekszik a halakon végzett
kísérleteinek eredményeivel szerves összefüggésbe hozni.
Úgy találta, hogy minden szín a rendes látóképességű
ember szemét egyszerre kétféleképpen izgathatja és pedig
a szín milyenségével (vörös, kék, zöld stb.) s annak
színtónusával. Megfigyelt jelenség, hogy az ember, ha
előzőleg hosszabb ideig sötétben marad s azután hirtelen
különböző színekből álló sávot, pl. napspectrumot mutat
nak meg neki, egy ideig nem tudja a különböző színeket
egymástól élesen megkülönböztetni, hanem egyedül csak
a szürke szín különböző erősségű árnyalatait képes

érzékelni. Ilyen esetben ugyanis bizonyos ideig érzéket
lenné válik az ember szeme az egyes színek határozott
megkülönböztetésére s csak a szürke szín különböző
világossági fokozatának felfogására képes. A megfigye
lések azt is beigazolták, hogy az előzetesen sötétben
levő szem a szürke szín legvilágosabb tónusait veszi
észre a legjobban s ennek a helyén a spectrumban a
zöld szín található. Ha azonban egyenesen vizsgáljuk a
nap spectrumát és nem tartózkodunk annak megtekin
tése előtt kis ideig teljesen sötét helyen, úgy a spectrum
összes szivárványszíneit, a vöröstől egészen a violáig
élesen és határozottan meg tudjuk különböztetni, ámbár
az egyes színek különböző tónusaikkal és minőségükkel,
egyszerre hatnak szemünkre. Szerinte a teljesen színvak
emberek csak úgy tudnak színeket némileg is meg
különböztetni, ha azok különböző tónusúak, tekintet
nélkül azok színére.
Hess tanár ezen irányban folytatta kísérleteit külön
böző halakon is, a melyeknek faja s kora igen változott,
leginkább azonban egészen fiatal halakat használt kísér
leteinél és különös szeretettel a fürge csellét, vagy
csetrit (Phoxinus laevis Ag.). Kísérleteit úgy rendezte
be, hogy gyengén megvilágított aquariumba bevezette a
napspectrumát s ebbe az aquariumba tette a megfigye
lendő halakat. Azt tapasztalta, hogy halai mindég az
aquarium azon részén gyűltek össze, a hová a napspectrum zöld és világoszöld színei estek, míg az aqua
rium azon részét, a hová a spectrum legfényesebb színe,
a sárga esett, mindég következetesen elkerülték. Ez az
egyszerű kísérlet határozottan megmutatja, hogy a halak
a spectrum színeivel szemben úgy viselkednek, mint a
teljesen színvak emberek. De Hess tanár tovább kísérlete
zett s az esetek nagy számából azt a következtetést vonta
le, hogy a halak nem valami specialis előszeretetből
vonzódnak mindég csak a spectrum zöld színe felé,
hanem ez a jelenség a halaknál is éppen úgy, mint a
teljesen színvak embereknél, bizonyos határozott törvény
szerűségen alapszik, mely a retina ez irányú hiányos
ságában keresendő. Ellentétes irányban is kísérletezett
Hess, de ezek a kísérletei is ilyen eredménnyel végződ
tek és megerősítették eddigi kísérleteiből levont és
felállított következtetéseit. Nagyszámú kísérletei közül
csupán azokat említem fel, a melyeket a fürge csellék
kel, vagy csetrikkel (Phoxinus laevis Ag.) végzett. Eze
ket, hosszú időn át Chironomus-lárvákkal etette, később
pedig az aquarium falához színes papírból készített
mesterséges csalétkeket helyezett, a melyeknek alakja és
nagysága teljesen megegyezett a legnagyobb Chironomus lárváéval. A lárvaalakú papírdarabokat különböző
színű, vagy pedig szürke papírból való alapra ragasz
totta s egyenkint helyezte az aquarium falához. A halak
élénken kapkodtak azon csalétkek felé, a melyek homá
lyos fehér papíralapra voltak ragasztva, tekintet nélkül
arra, hogy a lárvát utánzó felső papírdarab sötétvörös,
sötétszürke, fekete, sötétkék, sötétzöld, és sötétsárga
színű volt-e. Azonban a mesterséges csalétekét teljesen
figyelmen kívül hagyták azon esetben, ha azok színe
éppen olyan tónusú volt, mint a papíralapé. Kísérlete
zett továbbá olyan mesterséges csalétekkel is, a melyet
sárga papíralapra ragasztott és ilyenkor azt tapasztalta,
hogy az ilyen csalétekkel szemben a halak éppen úgy
viselkednek, mint valami színtelen tárgy különböző vilá
gossági fokozatának érzékelésénél. A halak szeme ezen
kívül nem képes megkülönböztetni a sárga alapra
ragasztott kék színű csalétekét sem, a mit minden
egészséges emberi szem már az első pillanatban élesen
megkülönböztet. Ezek szerint a halak a színeket egy
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mástól megkülönböztetni nem képesek, csak színes és
színtelen tárgyak különböző megvilágítási tónusainak
felfogására képesek.
A kérdés eldöntésére nézve igen érdekes megfigye
léseket köszönünk dr. K. von Frischnek is, a ki Hessé
vel teljesen ellentétes nézeten van. Ő ugyanis nagy
számú kísérleteinek eredményeire támaszkodva, határo
zottan állítja, hogy a halak nemcsak valami színnek,
vagy valami színtelen tárgynak különböző világossági
tónusait képesek felfogni, hanem élesen meg tudják
az egyes színeket egymástól különböztetni is s így
határozott színérzékük van. Ennek bizonyítására alapul
veszi a csetriknek azt a tulajdonságát, hogy tovahaladó
mozgásaikban is képesek alkalmazkodni a körülöttük
levő tárgyak különböző színeihez és azok különböző
erősségű megvilágításához. Ezt a gyors színváltoztatást és
a környezet módosult viszonyaihoz való rögtöni alkal
mazkodást a bőrükben levő fekete sejteknek (Chromatophorák) köszönik, a melyek gyors kiterjeszkedésük
kel a hal bőrének sötétebb árnyalatot, apró pontokká
való összehúzódásukkal pedig annak világosabb alap
színt kölcsönöznek. A bőrnek e változásai gyorsan köve
tik egymást a szerint, a mint a fenék és környezet színe
változik. De a fekete festékszemcséken kívül a csetrik
bőrében még sárga és egyes meghatározott helyeken
vöröszínű festéksejtek is vannak, a melyek mozgásaik
kal (összehúzódás, kiterjeszkedés) szintén igen gyorsan
módosítják a hal színét a vízfenék és a környezet színé
nek megváltozásához alkalmazkodva. Azonban, a míg az
előbb említett fekete festéksejtek összehúzódása és ki
terjeszkedése gyorsan történik, a színes festéksejtek
(sárga, vörös) mozgásaikat már sokkal lassabban vég
zik. A színes festéksejteknek ugyanis V*—Va óra szük
séges ahhoz, hogy a környezet színének megváltozásá
nál mozgásaikkal az állat bőrének színét a megváltozott
vízfenék vagy környezet színéhez tegyék hasonlóvá.
A csetriknek leírt tulajdonságát dr. Frisch tanár
kísérleteinél mindég figyelembe vette és ennek megfelelőleg úgy rendezte be két aquariumát, hogy egyikbe
sárga, a másikba pedig szürke alapot készített. Ezen
kívül vigyázott még arra is, hogy azoknak teljesen egy
forma megvilágítási tónusa legyen. Az ilyen módon elő
készített aquariumokba egy-egy csetrit eresztett be, a
melyek azonnal módosították testük színét az aquarium
alapjának megvilágítási tónusa szerint oly módon, hogy
addig testük világos színű maradt, a míg mindkét aqua
rium alapjának színe világos tónusú volt és rögtön
változott testszinük tónusa is, a mint az aquariumok
aljzatának megvilágítási foka megváltozott. Ha azonban
halait a sárgafenekű aquariumban hosszabb ideig hagyta
zavartalanul, akkor a sárga és vörösszínü chromotophorák terjeszkedtek ki erősebben, míg a szürkealjzatú
víztartóban ez nem következett be. Már ez a kísérlet
is bizonyítja, hogy itt a világítási tónuson kívül a külön
böző színek is hatással voltak a halakra. Kísérleteit
néhány olyan csetrivel is folytatta, a melyeket a kísérlet
előtt hosszabb időn át sáfránnal sárgára festett hús
darabokkal etetett s a mihez ezek már igen jól hozzá
is szoktak. Később ezeknek a halaknak húsdarabok
helyett, szintén sáfránnal sárgára festett papírdarabokat
adott, a melyeket egyenkint 24 különböző árnyalatú
szürke papiroslapra ragasztott fel, ez a 24 szürke színárnyalat a fehér és fekete szín között mozgott és egy
mástól még élesen megvolt különböztethető. A halak a
sárga és szürke színeket határozottan megkülönböztették
és azonnal reagáltak is azokra, a mit testszínük válto
zása mutatott, míg egy különben normalis szemű ember,

ki a kísérlet előtt bizonyos ideig sötétségben tartózko
dott, a színek megkülönböztetésére egyideig, éppen úgy,
mint a teljesen szinvak, képtelennek bizonyult. Frischsel
szemben egyes kutatókfelhozták, hogy az aquarium aljzatá
nak megváltozásakor az új szín a chromatophorákat directe
izgatja és hogy a hal szeme és idegrendszere semmi
szerepet nem visz az új szín felfogásánál. E vitás kér
dés eldöntésére Frisch néhány csetri szemét operative
eltávolitotta s ezek a teljesen vak, de különben teljesen
egészséges és minden mechanikai ingerre azonnal rea
gáló halak, semmiféle reacliót nem mutattak akkor, ha
őket a sárga fenekű aquariumból a szürkébe és viszont
tette, jeléül annak, hogy a két különböző színt szemeik
és idegrendszerük segítségével öntudatosan vették észre
és nem csupán a bőrükben levő festéksejtjeikre hatottak
azok ingerlőleg.
A kétféle nézet beigazolására folytatott kísérletek
eredményeiből is világosan látható, hogy milyen nehéz
e kérdésnek teljes tisztázása s bár a kutatások ez
irányban tovább folynak, mégis a felmerült ellentétes
nézetek miatt, a kérdés végleges eldöntése a jövő kuta
tásaitól várható csak.
Dr. Keller Oszkár.

Tudományos és technikai újdonságok.
R e s o n a n tia - k ís é r le te k a le g h o s s z a b b h ő h u l
lá m o k k a l. A mióta Hertz az elektromos hullámoknak
fémdrótokból készített rácson való áthaladását tanul
mányozta (1888.) és megállapította, hogy a rácsra érkező
elektromos hullámzás két, egymásra merőleges componensre bomlik, a melyek egyike áthalad a rácson, másika
meg visszaverődik róla, azóta többen végeztek analog
kísérleteket hő- és fényhullámokkal, hogy e hullámok
nak az elektromos hullámokkal való azonos természetét
ezen az úton is igazolhassák.
Hács helyett ezekben a kísérletekben üveglapot vagy
quarzlapot használtak, a melynek egyik oldala be volt
vonva olyan apró fémrészecskékkel, a melyeknek méretei
és az egymástól való távolságaik körülbelül olyan ren
dűek voltak, mint a kísérletekben használt hullámok
hullámhosszúságai. A fémrészecskékből álló bevonatot
többfélekép készítették. így az üveglapot chemiai úton
bevonták vékony ezüst réteggel és ebbe a rétegbe osz
tógéppel, finom gyémánthegygyel karczolásokat csináltak.
Vagy az üveglapon vékony ezüstdrótot feszítettek ki s
rajta, leydeni palaczk-batteria segítségével villamos szik
rát üttettek át. A szikra a drótot finoman elporlasztotta
és ez az elporlasztott ezüst bevonta az üveg felületét.
Készítettek rácsot úgy is, hogy finom fémporból egy
keveset betettek egy nagy edénybe s az edényt erősen
rázták. Ekkor a fémpor legfinomabb részecskéi le
begve maradtak az edény levegőjében. A bevonandó
lapot azután betették ebbe az edénybe s a fémpor a
levegőből lassan rácsapódott a lapra.
Wood1 a bevonatot úgy készítette: Higanyt melegí
tett gyengén. A bevonandó quarzlapot a higany felszíne
fölé tartotta. A higanygőz e lapon harmat alakjában condensalódott. S az egyes higanygömböcskék — aszerint,
a mint a quarzlap rövidebb vagy hosszabb ideig tarta
tott ott a higany fölött. — apróbbak vagy nagyobbak
lettek. Wood több ilyen bevonatnak mikroskop révén
készített photographiáját is bemutatja. Az elsőn a higany
részecskék átmérője körülbelül 5 ezredrész mm, az utolsón
7—8 századrész mm..
1 Wood, Resonanzversuche mit den längsten Wärme
wellen. Physikalische Zeitschrift, 1913 márcz. 1.
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Wood megvizsgálta, hogyegy-egy ilyen quarzlap a
reá eső — 1 ezred és 112 ezred mm hullámhosszúságű — hőhullámoknak hány százalékát bocsátja át
magán s eredményei ezek:
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Tehát látni, hogy a hosszú hőhullámok jobban át
bocsáttatnak, mint a rövidek.
Sz. G.
A G a e d e -fé /e m o le c u lá r is lé g s z iv a tty ú -n ak1
kis nyomások mellett való gyors szívóképességét K.
Goes2 a német orvosok és természetvizsgálók tavalyi
gyűlésén így mutatta b e : Egy körülbelül másfélliteres
Röntgen-csövet, mely kis mellék-recipienssel volt ellátva
kiszivattyúzott annyira, hogy a rajta áthaladó elekt
romos kisülés a tálát zöld színben fluorescaltatta.
Ekkor a mellék-recipiens levegőjét bebocsátotta a csőbe,
a mi által ott egy pár milliméteres légnyomás állott elő.
A szivattyúzást folytatta és 8 másodperc múlva ismét
flourescált az üvegfal. Azután a mellék-recipienst vízzel
töltötte meg és az előbbi műveletet megismételte. Ekkor
vízgőzzel telt meg a cső s a szivattyú körülbelül 10
másodpercz alatt ismét Röntgen-vacuumot tudott csinálni.
S z.

G.

O x y g e n ip a r . Újabban a fémek forrasztására és
megolvasztására szolgáló magas hőmérsékletet azzal
állítják elő, hogy hydrogent vagy acetilént oxygenben
égetnek el. Ennek folyománya, hogy az oxygenipar
nagyban kifejlődött. Alább a La Nature után adunk kis
táblázatot, mely mutatja ez ipar évi termelését:
Az előállított
oxygen m3-ben

Az oxygengyárak száma

Németország . . . .
4 millió
39
Francziaország . . . .
12
2 „
Angolország................... 11 „
10
Észak-Amerika, Egyesült
Államok és Kanada . 11
17
„
Ausztria és Magyarország 600,000
—
Az oxygent nagyobbrészt úgy állítják elő, hogy
levegőt folyósítanak és belőle a nitrogént elpárologtatják.
De néhány gyár vízből, elektrolytikus gyártja.
A p o r o s z n a g y v a s u ta k e le k tr o m o s s á té te le .
A porosz államvasutak 1903-tól 1907-ig nagyarányú
kísérletezést folytattak annak megállapítására, hogyan
volna legczélszerűbb a nagyvasutakat elektromos hajtó
erőre átalakítani. A kísérletek végeztével, 1909-ben, el
határozták, hogy három nagyforgalmú vonalat, úgy
mint a Magdeburg—Lipcse-Halle, a Lauban—Königszelt
és a Riesengebirg vonalat elektromossá alakítják át.
A munka folyamatban van és előreláthatólag 1914-ben
befejeződik. A személyzet kiképzésére Dessau és Bitter
feld között (a Magdeburg-Lipcse vonalon) iskolát állí
tottak fel, a hol máris járnak elektromos vonatok.
1 Leírását lásd Uránia, 1912. nov. 454. 1.
3 Vorführungen einiger Versuche mit der Gaedeschen Molekularluftpumpe. Physikalische Zeitschrift,
1913. febr. 15.

Munkaáramnak egyfasisú 15,000 voltos áramot hasz
nálnak. Ezeken kívül jelenleg az országgyűlés előtt
egy törvényjavaslat van, mely a berlini városi vasút
elektromossá tételére vonatkozó javaslatokat tartalmazza.
E munkálat befejezése 1916-ra van tervezve.
A v ilá g ító g á z k ih a szn á lá sá n a k te r je d é s e .
Utczák és terek világítására olcsósága és szép fénye
miatt mindjobban alkalmaztatik a nagynyomású gáz
(préselt gáz). Berlinben már mintegy 80 km utczahossz
van ilyen módon világítva; egy-egy lámpa 2000—4000
gyertyaerőt szolgáltat.
Az elektromos világítás nagy előnyét, a központi
gyújtás lehetőségét gázzal is megcsinálták. Az elve nagy
jából az, hogy nagyon kis — minimális gázt fogyasztó
— láng állandóan ég és a gyújtás pillanatában a gáz
nyomását a csőhálózatban rövid időre megnövelik.
Az így származó nyomástöbblet az égők alatt lévő
szerkezeteket mozgásba hozza, minek következtében a
csapok kinyiinak. Ugyanilyen módon történik eloltáskor
a becsukás. Németországban, miként az „Umschau,,
1912. 2. száma írja, már mintegy 200,000 ilyen gyújtószerkezet működik. Ebben az országban a gázfőző- és
sütőszerkezetek is nagy mértékben terjednek. Miként
említett forrásunk írja, átlag minden három évben szá
muk megkétszereződik. Azonkívül nagyban felhasználják
fürdők melegítésére. Berlin új’munkásbérházaiban olyan
fürdőszobákat rendeznek be, a hol egy 5 pfenninges
pénzdarab bedobása után a gázvezeték automatikusan
meleg fürdőt készít.
M ily e n n a g y o k le h e tn e k a h a jó k ? Ezzel a
kérdéssel foglalkozott Bertin a franczia tudományos
akadémia múlt évi legutolsó ülésén. A hajóépítésnél
nyert tapasztalati adatok alapján próbálja a kérdést
megoldani. Néhány igen érdekes számadatot is adott.
E szerint a 24 csomó óránkénti sebességgel haladó
hajó maximalis teherszállítóképessége körülbelül 2000
tonna, de már akkor a hajó összes súlya, vagyis víz
kiszorítóképessége 50,000 tonna. Ebben az esetben
a teherszállítóképesség az összsúlynak 4%-a. A legked
vezőbb a teherszállitóképesség a 30,000 tonnás, 24
csomóval haladó hajóknál, t. i. 1700 tonna, a mi körül
belül 6%- A nyert adatokat kiterjesztve megállapítható,
hogy a 100,000 tonnás összsúlyú hajó már semmi ter
het sem vihet és csak önmagát mozgathatja. Elfogadva
az 1700 tonna teherszállítóképességet alapul, megálla
pítható, hogy a 40,000 tonnás hajó ezzel a teherrel 25 5
csomó maximalis sebességet érhetne el. Azonban e
határon túl a hajó méreteit hiába nagyítanék, mert a
sebesség nem növekednék, hanem fogyna. Bertin meg
állapítja azt is, hogy a nagy hajók e hátránya a hajó
belső tartógerendázatának súlyából származik, a mely
a hajó hosszának nagyobbodásával az arányosságnál
nagyobb mértékben nő. A nagy hajók belső gerendázata
a tenger hullámaitól oly nagy lökéseket kap, hogy
nincs oly anyag, a mely annak bizonyos mértéken túl
ellentállni tudna, úgy hogy e méreteknél nagyobb hajók
vihar esetében egyszerűen kettéválnának.
A u to m a tik u s p h o to g r a p h á ló -k é s z ü lé k . A sok
féle automatikus photographáló-készülékek között a
legtökéletesebb az Ashton-Wolff-féle, a mely a La Nature
folyóirat 1913. évi 91. és következő lapjain le van írva.
Az ember leül a szekrényszerű készülék elé egy székre,
beledobja a pénzt a megfelelő nyílásba. Ezentúl minden
automatikusan megy végbe. A pénzdarab elektromos
contactust hoz létre, mire megszólal egy csengetyű,
megjelenik egy megvilágított lapocska, melyre ez van
írva: „Figyelem! Nézzen a tükör fölé! Mosolyogjon!“
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Azután kigyullad egy ív- és több izzólámpa. Újból meg
szólal a csengetyű és a következő kivilágított mondat
jelenik meg: „Ne mozogjon!“ A nyitószerkezet elcsattan,
a felvétel megtörténik, a lámpák elalusznak és a követ
kező felirat jelenik meg: „Köszönöm. A felvétel meg
történt. Felkelhet. Négy perez múlva kiveheti képét a
szekrény aljából.“ Ez tényleg meg is történik s négy
perez múlva kész a levelezőlap-nagyságú kép. A készü
lék minden operatióját elektromos áram végzi, ez nyitja
és zárja a nyílásokat, adja a világítást, elektromágnesek
segítségével fogja, elereszti és viszi kellő helyre a fényérzékeny papirost, végzi az előhívást, sebes forgással
végzi a szárítást stb. Egy töltés 100 felvételt végezhet
minden újabb hozzányúlás nélkül.

KÖNYVSZEM LE.
Könyv az alkoholismusról
(Alkoholismus, Schwachsinn und Vererbung in ihrer
Bedeutung fiir die Schule. Von Dr. Karl Wilker.)
Ezen a czímen tartotta meg előadását,
mely most
könyvalakban is megjelent, dr. Wilker, jénai tanár, az
alkoholellenes mozgalom egyik kiváló tudományos mű
velője, az alkoholellenes hét alkalmával, a drezdai
nemzetközi egészségügyi kiállításon.
Az író a nevelés szempontjából foglalkozik a kér
déssel, a melynek ebben az irányban való megvilágí
tását mindezideig meglehetősen elhanyagolták. A czél
mindenesetre az, hogy a neveléssel foglalkozóknak
figyelmét az alkoholkérdésre terelje. Az alkohol leg
ártatlanabb áldozatai a gyermekek, a kik holtan, nyo
morékon, betegen jönnek a világra, hogy a szülők
bűnei miatt önmaguknak és a társadalomnak terhére
tengessék életüket. Pedig milyen sokan vannak az al
koholmámor nemzettjei: vannak iszákosok, a kik húszharmincz gyermeket vetnek ki a világba, a kik között
elvétve akad csak olyan, a melyik egészséges és becsü
letes emberré fejlődik. Ezt bizonyítják az alkoholikus
szülőknek már sok ízben kikutatott családfái.
A midőn egy ilyen családfából származó gyermek az
iskolába kerül, súlyos próbára teszi tanítóit, a kik több
nyire tehetetlenek vele szemben. így azután csak a ki
segítő és javító intézet marad hátra, a melyek a nagy
tömeget szinte képtelenek befogadni. Wilker táblái és
tabellái végigkísérik az alkoholikus apának, anyának
gyermekeit, megfogantatásának idejétől későbbi sorsáig.
A száraz számok, statistikai adatok rémesen beszélnek
a borzalmakról. Az iszákos szülőnek minden második
gyermeke halva születik és életben még kevesebb ma
rad, tizenötből négy, tízből kettő !
Az egyetlen segítség Wilker szerint a teljes abstinentiára való nevelés, csak ez fogja az ifjúkori gyengeelméjüeknek óriási nagy számát csökkenteni. Hiába költ
az állam sok milliót a gyógypaedagogiai kezelésre, ki
segítő iskolákra, mindez csak a meglevő egyes esetek
ben hozhat javulást, de a bajokat meg nem előzi.
Milyen lehetne a jövő nemzedék, a közműveltség, ha a
nép azt a két, háromezer milliót, a melyet alkoholra
költ, gyermekeinek tisztességes nevelésére költené!
Hiszen a művelt német állam népiskolái csak 522-9 millió
márkába kerülnek, mig szeszes italokra a lakosság
évente ^833 millió márkát költ. Azokat a milliókat,
melyeket az alkohol által okozott ifjúkori gyengeelméjű
ség. gyógyítására kell fordítani, a kiváló gyermekek
külön nevelésére lehetne felhasználni.

Wilker könyve igen tanulságos, optimismusa és
lelkesedése magával ragad a szomorú statistikai adatok
tömegében is. Habár a paedagogiai vonatkozások kis
térre szorultak, az abstinentiának és az abstinens paedagogiának nagy szolgálatot tett a legmodernebb kutatá
sok ismertetésével.
Gyulai Aladár.

„Az ízlés physiologiája.“
Brillat Savarin-nek — ki az ebédlő- és az íróasztal
nál egyaránt tanúsított finom Ízléséről ismeretes —
1825-ben írt híres munkáját Az ízlés'physiologiája czímmel Glück Frigyesnek, az áldozatkész maecenásnak ösz
tönzésére és támogatásával a kitűnő író : Ambrus Zoltán,
Ambrus Gizella társaságában lefordította magyarra. Igen
kedves könyv ez, párját ritkító franczia ízléssel, finom
sággal, szellemmel, érdekkeltően írva. Nem tudományos
munka, nem rendszeresen tárgyaló mű, de rendkívül
lebilincselő formában el van benne mondva mindaz, a
mi csak az inyenezségnek, a fehér asztal nem meg
vetendő örömeinek köréből és eszmevilágából elgondol
ható és összeszedhető. A könyv első, nagyobb részében
harmincz elmélkedés keretében az érzékekről, ízlésről,
gastronomiáról, étvágyról, táplálékokról stb. nyújt a
szerző igen alapos tapasztalatok alapján élvezetes leírá
sokat, itt-ott egy előkelő szakácskönyvhöz kötött magas
igényeket is teljes részletességgel elégítve ki. Külön
elmélkedik az inyenczekről s az asztal örömeiről, azután
több fejezetben az étkezést követő nyugalomról, alvás
ról. A soványság meg a kövérség szintén külön elmélkedé
sek tárgyát képezik s nagyon érdekes a konyhaművészet
története is. A második részben adomaszerü elbeszélé
sek fokozzák étvágyunkat, a mely tagadhatatlan erővel
jelentkezik e sok helyen igen érdekes, többször nagyon
mulatságos könyv olvasása közben. Igazat adunk ;Karr
Alfonznak, a jeles írónak, a ki bevallotta, hogy e könyv
ismerete előtt az inyenezséget nyers, állatias szenve
délynek tartotta csupán, elolvasása után pedig csak saj
nálkozni tud önmagán, ha arra gondol, hogy belőle
hiányzik az ízlelő érzéknek e könyvből kisugárzó kifinomodottsága. Egészen jó gondolat volt Glücktől, e könyv
lefordíttatása s alkalmasabb ember erre nem találkoz
hatott Ambrus Zoltánnál, kiben minden Írónk közt leg
több a francziás finomság és ízlés.
A könyv -» szerzőjének érdekes arczképével díszítve
— Singer és Wolfnernél jelent meg s ára 8 korona.
-ly .

„Medúza“.
Ifj. Wlassics Gyula ily czímű háromfelvonásos szín
műve — mely nemrégiben került színre, a kritika erős
kitöréseitől kísérve, a Nemzeti Színházban — könyvalakban
is megjelent. E könyvet — sajnos — nem érdemes meg
őrizni könyvtárunkban — s elolvasván, semmi vágyat
sem érzünk megnézni a darabot a színházban.
Ifj. Wlassics Gyula — ez a nem tehetségtelen fiatal
író — határozottan rossz útra tévedt, mint versköltő is
(megejtvén őt az értelmetlen bombasztokban tetszelgő úgy
nevezett „modernek“ ellenszenves modora) s mint dráma
író is. Hat évvel ezelőtti első darabja : a Füst czímű víg
játék — bár drámai összeütközésnek teljesen híjával
volt — finom tónusánál, elmés párbeszédeinél fogva
többet ért ennél a Meduzá-nál, mely érthetetlenül kusza,
nagyon visszataszító s minden rövidsége ellenére is kissé
unalmas. Nemcsak hogy csupa szemenszedett hitvány alak
szerepel a darabban, de ezek is oly logikátlanul beszélnek,
lélektanilag oly lehetetlenül cselekednek, hogy nem tud
juk: a — még, igaz, most is fiatal szerzőn bámuljunk-e in
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kább, a ki a maga, egyszerű vígjálékocskák írására hivatott,
alapjában rokonszenves tehetségének teljes félreismeré
sével ilyen rothatag darab kínos összekalapálására vete
medett, avagy a Nemzeti Színház igazgatóját-e, a ki ilyen
darabot jónak lát előadatni az ország első színpadán.
A Füst után még némi bizalommal vártuk ifj. Wlassics
drámaírói fejlődését. A Medúza, a tévesen értelmezett mo
dernség visszataszító pose-ában, kellemetlen kiábrándítás
sal szolgált. Ha igazi jóakarói tanácsának ellenére irányt
és modort nem változtat ifj. Wlassics Gyula, sohase
lesz része komoly irodalmi sikerben. A lelkiismeretes
kritika eleinte a fiatalságnak kijáró elnézéssel dédel
gette, most már komolyan figyelmezteti, s ha tovább halad
a tévelygő affectatio útján, akkor bizonyára erősen
fogja munkáit ostorozni.
A könyvet a Singer és Wolfner czég adta ki. Ára
2 K 80 fill.
—ly.

Jakab Ödön: „Délibáb“.
(Budapest, 1913. Franklin. 4. korona.)
Jakab Ödön, a csendes érzések és a múlton való
merengés bájos szavú költője, már régóta ismerőse a
közönségnek mint elbeszélő. Árgirus királyfi történeté
nek szerencsés feltámasztója prózában is ügyesen
tudja szőni meséinek hímes szövetét. Most tizennyolcz
novelláját foglalta össze Délibáb czímen, kedves aján
dékot nyújtva ezzel azoknak a mindegyre kevesbedő
olvasóknak, a kiknek szívükhöz nőtt minden, a mi
magyar szellemet, egyszerű, becsületes lelket lehel. Mert
a magyarságot és a magyar hagyományokat aligha
szereti valaki jobban Jakab Ödönnél. Az ö lelke ide
genül jár-kel ebben a czifrálkodó, henye, érzéki nagy
városban, de otthon van az egyszerű életet élő magyar
ság közt az Alföldön és Székelyföldön. Képzeletét meg
ragadja az öreg csárdás alakja, a ki nyomorúságban
sem tud bűnre vetemedni. A magyar ember erkölcsi
józanságának igazi hymnusa ez a rajz,' mely a mellett a
természeti jelenségek szép leírásával is tündöklik. De
azért a komoly elem nem Jakab Ödön kenyere: a
humor az ő birodalma. Szomorú hangulatban moso
lyogja meg a szájhősködést (Meghalt a főispán úr!) a
hálátlanságot (A hála), az élhetetlenséget (Nebukadnezár
diadalmenete), a félszegséget (A bokréta). De rajzaiban
nincs fulánk : a belőlük szerzett önismeret nem fájdalmas.
Kedvvel ecseteli a nevetséges helyzetbe keveredett
alakokat (A porczelán német), tetszik neki a furfangos
ész, mely mégis póruljár (Az én szekeresem) és mindig
a gyöngék, az elesettek pártjára áll, (Egy szamár em
ber története, Mikor a jég zajlott), mert hisz az igazság
és a jó győzelmében. Alakjai persze — mint a humor
kívánja — inkább typusok, mint egyének, de örömmel
időzünk közöttük, mert egy derült szeretetreméltó kedély
teremtményei, a melynek jóleső melegét lehetetlen nem
éreznünk ezeken az elbeszéléseken át.
n.

A baktériumok természetrajza.
Irta: Dr. Aujeszky Aladár. 289 rajzzal a szöveg
ben és öt színes melléklettel. A Magyar Tudományos
Akadémia segítkezésével kiadta a K. M. Természettudo
mányi Társulat.
A reális tudományok közül úgy vélem a baktériologiáról vannak még napjainkban is a legtévesebb isme
retek elterjedve. Nemcsak az úgynevezett müveit nagyközönség ismereteire gondolok e pillanatban, hanem,
és ezt bevallani talán még sem lesz baj, a tudományos
világot képviselő körök ismereteire is. Az okait e jelen
ségnek most nem kívánom keresni, habár úgy gondo

lom, hamar megtalálnám. Kétségtelenül már egymagában
az a körülmény is, hogy a baktériológia a legfiatalabb
tudományok egyike — sokat megmagyaráz, ha nem is
mindent. De ha az okát, mint említettem, hamar
fel is leljük, a mentségéi nem. Mert ha gondoskodás
történik az iránt, hogy a ma emberének helyes fogalmai
legyenek a szelek járásának okairól, ha kívánatos, hogy
ismerje a nap-, meg az évszakok változásának miben
létét és ne lásson más oldalon földöntúli erőt a hypnozis meg a „gondolatolvasás“ jelenségeiben, akkor
igazán nem okot, de „mentségei“ kell keresnünk
arra, miért van az, hogy a baktériumokról, ezekről az
egész „életet“ uraló szervezetekről a művelt közönség
olyan keveset tud és azt a keveset is olyan rosszul
tudja ? . . .
A baktériumok nemcsak ellenségei az embernek,
hanem, mint Aujeszky tanár a most megjelent nagy
munkájának bevezető részében mondja, sok közöttük
a „hasznos, nélkülözhetetlen jó barátunk is“. És ha
Aujeszky nem is tette könyve mottójául ezt a mondást,
annak megírásánál mégis egy nagy czél vezethette: szigo
rúan tudományos, az ismeretek mai állását teljesen felölő
könyvet írni, de egyben olyat, a mely a nagyközönség mű
velt köreinek is lehetővé tegye annak a világnak a megis
merését, a melyből nemcsak pusztulás és gyász indul
időnként útra, de mindenkoron alkotás és kenyér is.
A Kir. Magyar Természettudományi Társulat nagy
szolgálatot tett a magyar tudományos irodalomnak ak
kor, a mikor dr. Aujeszky Aladárt a kettős czélú
könyv megírására megnyerte. Felette nehéz és kényes
munkára vállalkozott Aujeszky, egyszerre két tábort
szolgálni: a magyar tudományos világot és egyben a
a müveit közönséget is. Mindkettőnek nagy szükségét
látta; választani aligha tudott, vállalkozott hát arra, a
mi a legnehezebb. Ismert tudása és gyakorlott tolla
sikerre vezette.
A 920 oldalra terjedő vaskos könyvben a hatalmas
anyagot akként dolgozta fel Aujeszky, hogy abban a
bakteriológia mai állását egybefoglaltan leljék fel mind
azok, a kik ezt a tudományt akár még az iskola padjai
között, akár az életben a mindennapi munka mellett,
el akarják, vagy éppen el kénytelenek sajátítani. Mind
ezek, nevezetesen a felsőbb iskolák hallgatói, másrészt
a gyakorló orvosok, tanárok, gazdák stb. a szorosan
vett baktériológusok számára íródott idegen nyelvű
munkákat terjedelmüknél és tagozott voltuknál fogva
igénybe alig vehetik, az általánosan ismertető kisebb
idegen nyelvű könyvek pedig igényeiket ki nem elégítve,
— természetesen czéljukat nem szolgálhatják.
Aujeszky könyve a régóta érzett nagy hiányt egy
szerre pótolta. Pótolja úgy, hogy míg alapossága tanít,
élénk, színes tolla egyben szórakoztat és gyönyörködtet.
A könyv nyolcz, a függelékkel együtt kilencz nagy
fejezetre oszlik. Az első fejezetben a baktériológia tár
gyának és czéljának rövid ismertetése után a baktério
lógia fejlődését, az úttörők munkáját vázolja. Az elmúlt
régi idők nagy járványainak leírása közben egyenkint
tárgyalja az embert, majd az állatokat pusztító külön
böző fertőző betegségeket. Az e részben nagy gonddal
összegyűjtött történelmi adaiok a könyvnek, mint forrás
munkának értékét minden időkre már egymagukban is
biztosítják.
Tárgyánál fogva különös érdeklődésre számíthat a
második rész. Itt találjuk az életünket állandóan kör
nyező baktériumok leírását. Egy új világgal ismerteti
meg a könyv e része az olvasót, olyan világgal, a mely-
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lyel együtt élünk, de a melyről legtöbb embertársunk
bizony alig tud valamit. A levegő, a víz, a talaj baktériumai
nak ismertetése után felvonultatja a mindennapi élelmi
szereink, eszközeink, a ruházatunk és végül a testünk
baktériumlakóit. Leírja életnyilvánulásukat és részben
már itt is érinti azt a nagy és nélkülözhetetlen szerepet,
a mit háztartásunkban, ipari és mezei munkáinkban és
végül életünk fenntartásában játszanak. Már itt ismerjük
fel a baktériumokban nemcsak a kénytelen-kelletlen
„élettársainkat“, de a szó valódi értelmében nélkülöz
hetetlen igazi segítő társainkat.
A harmadik rész a baktériológiai munkálatokat, he
lyesebben a laboratóriumi dolgozást tárgyalja. Ismer
teti a baktériológiai munkálatokhoz szükséges eszközö
ket, a dolgozó helyiség berendezését és legszükségesebb
felszerelését. Különös részletességgel szó! azokról az
elemi szabályokról, a melyekkel az ilyen munkákban
annyira fontos és szükséges tisztaságot biztosíthatjuk
részben magának a munkának, de részben a saját testi
épségünk biztosításának érdekében.
A negyedik részben találjuk a mikroskópnak és a
vele való bánásmódnak a leírását. Részletesen és könynyen érthetően vázolja szerző e részben a baktérium
testének felépítését, szerkezetét, nagyságát és mind azt,
a mit a baktériumok morphologiájáról, alaki tulajdon
ságairól eddig tudunk. Külön-külön szól a baktériumok
megállapított „szerveiről“, mint az egyes fajták életében
oly nagy szerepet játszó spórákról, a mozgás szerveiről,
nevezetesen csillangókról, vagy ostorokról, a burokról
és végül a baktériumoknak úgynevezett elfajulási alak
jairól.
A baktériumok alaki rendszeresítése zárja be ezt
a felette tanulságosan megírt fejezetet.
Legterjedelmesebb része a könyvnek a baktériumok
biológiai tulajdonságait tárgyaló ötödik fejezet. Kézi
könyv módjára nagy részletességgel írja le a baktéri
umok mesterséges tenyésztésének módjait, a külön
böző tenyésztőanyagok készítését, azok tulajdonságait
és a színtenyészet nyerhetésének eszközeit és fogásait.
Tárgyalja a baktériumok élettani tulajdonságait, a kü
lönféle élettani jelenségek okait és következményeit,
azok megfigyelésére kidolgozott módszereket és végül
a baktériumok felette érdekes és életünket annyira
érintő anyagcseréjét.
A gyakorlati élet szempontjából, de a természet
csodás gondosságának egyik megnyilatkozása szem
pontjából is felette érdekes a baktériumok ellenálló
képességét, azoknak a külső behatásokkal szemben meg
figyelt szívósságát tárgyaló rész. Itt találjuk a baktéri
umok megsemmisítését czélzó eszközök és módszerek,
vagyis a fertőtelenítés módjainak leírását is. Különkülön tárgyalja a különböző fertőtelenítő eljárásokat,
ismerteti az egyes phisikai és chemiai módszerek lénye
gét, előnyeit és hátrányait, vázolja a fertőtelenítés leg
alkalmasabb alakjait, miközben szem előtt tartja azokat
az eshetőségeket, a melyek a védekező ember minden
napi életében a leggyakrabban jelentkeznek.
A hatodik fejezet adja a baktériumok megbetegítő
képességének leírását. A kísérleti állatojtás, a beojtott
állatok megfigyelése, a hullák bonczolása, majd a halált
hozó baktérium kitenyésztése képezi ennek a résznek
egy-egy főbb szakaszát. Itt ismerteti a fertőző beteg
ségek terjedésének útjait, módjait, és egyes különösebb
alakjait, végül a fertőzés terjedését megakasztó intéz
kedéseket, különböző szabályokat és a mi különösen
fontos, az egyéni védekezés szabályait és módjait.

A hetedik fejezetet szánta a szerző az immunitás
kifejtésére. Megismerteti az immunitás különböző alak
jait, a védő-és gyógyító-ojtások lényegét, tulajdonságait és
azoknak nagy jelentőségét. Leírását adja a különböző
szérumok és vakcinák főbb tulajdonságainak és a ter
melésük módjainak.
Az utolsó, vagyis a nyolcadik fejezet tartalmazza a
betegséget okozó protozoonok, nevezetesen az amébák,
plazmodiumok, tripanozomák, piroplazmák stb. leírását,
valamint a különböző betegséget okozó sarjadó gombák
és penészfélék ismertetését.
A függelék első része a baktériumok mikroskópiai
vizsgálatának módszereit, nevezetesen a festési eljárá
sokat, úgynevezett festési reakcziókat, a festékek elké
szítéseinek módjait ismerteti, majd külön-külön tár
gyalja a víz, a tej, a levegő, talaj stb. vizsgálatainak
sajátos módjait.
A szöveget kísérő ábrák, valamint a színes mellék
letek, a melyekről eddig czélzatosan hallgattam, a
könyvnek külön nagy értékei. Úgy vélem, nincs a feldol
gozott hatalmas anyagnak egyetlen egy kérdése, vagy
pontja, amelyet talán nem is egy, de legtöbbször kéthárom sikerült rajz, vagy kép ne kísérne. Míg egyrészt
a képek a különben is könnyen érthető, mindenütt vilá
gos előadást változatossá, hogy úgy mondjuk, vonzóvá
teszik, addig másrészt az érdekesebbnél érdekesebb photographiák, mikrophotogrammok, tuss- és tollrajzok, a
különböző elvontabb elméleteket megérzékítő vázlatok,
nemkülönben a minden tekintetben sikerült színes mel
lékletek már egymagukban is felkeltik a szemlélő kíván
csiságát és tanulni-, tudnivágyását. De különösen nagy
könnyebbséget fognak ezek a kísérő és egyben magya
rázó rajzok és képek szerezni azoknak, akik a könyvet
a bakteriológiai dogozások elsajátításában mint labora
tóriumi kézikönyvet használják. Ezeknek a képeknek
elkészítése, összegyűjtése és elrendezése már egyma
gában is nagy munkát és különös tanulmányt igényel.
Aujeszky könyve nagy hiányt pótolt. E könyv szük
ségességét — úgy vélem — azok érezték eddig legjob
ban, akik szorosan e tudományszak szolgálatában állot
tak, és akik eddig hiába kutattak nemcsak a magyar,
de az idegen nyelvű irodalmakban is olyan munka
után, a melyet nyugodtan nyújthattak volna át azoknak
az érdeklődő köröknek és örömmel írjuk le, hatósá
goknak is, a melyek egy világos nyelvezetű, mindenki
által megérthető és egyben mégis minden irányban
kielégítő bakteriológiai munka megjelöléséért hozzá
fordultak. Kettős az örömünk, hogy ezt a könyvet, ha
az idegen irodalomban nem is, a magyarban már fel
leljük.
Olyan természettudományi munkával gazdagodtunk,
a mely nem hiányozhat sem a reális tudományok
akármelyikével is foglalkozók könyvespolczáról, de
még kevésbbé hiányozhatik a különböző hatóságok,
iskolák, első sorban közép- és felső iskoláink, nyilvános
könyvtáraink, kórházaink, stb. könyves szekrényeiből.
A nagy gonddal és szeretettel készült könyvnek ez az
el nem maradható elterjedése lesz a tudós szerző leg
szebb és legbeszédesebb elismerése.
A stílszerű, díszes kiállítású könyv bolti ára 24
kor., a Természettudományi Társulat tagjainak 18 kor.
r. sz. d.
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Beküldettek a szerkesztőségbe még a következő
könyvek:

A fény absorbtiója a világűrben.

CSILLAGÁSZATI K RÓ NIK A.

A kérdésre vonatkozó újabb vizsgálatok szintén
Fath-tól valók, ki a Wilson-hegyi napobservatorium 60
hüvelykes reflectorával a tejút öt helyét vörös és kék
fényszűrők alkalmazásával úgy photographálta, hogy
minden felvételnél a lemez felére hat perczig, másik
felére 30 másodperczig hasson a fény. A különböző
ideig tartó expositioval készült csillagképek összehason
lítása érdekes következtetésekhez vezet. így a vörös
fényszűrővel exponált lemezen a különböző expositiós
idővel készült egyenlő nagyságúnak látszó csillagok
közül a rövidebben exponált a valóságban két csillagrend
del fényesebb a hosszabb ideig exponáltnál. A vörös fény
erősebb absorbtiója pedig abban nyilvánúl, hogy ilyen két
csillagrenddel különböző csillagról kék fényszürővel ké
szült képei közül a hosszabb expositió idővel nyert
nagyobbá Ily módon photographíkus úton meg lehetett
állapítani, hogy a gyengébb csillagok a fényesebbeknél
vörösebbek. Azonban a tüneményt azzal is magyarázhat
juk, hogy a gyenge csillagok között kevesebb a heliumtypushoz tartozó csillag, ellenben, hogy a fényesebbek
között több heliumcsillag van.

Újabb adatok a tejút physikájához.

A csillagos ég 1913 április havában.

A tejútban levő spetroscopikus kettős csillagok el
oszlására vonatkozó vizsgálatai közben Stroobant arra
az eredményre jutott, hogy a Campbell-féle catalogus
306 csillagja közül 217 a -+ 30°-tól —30°-ig terjedő
gallactikus szélességgel határolta közbe esik, míg a
többi kétszer akkora területű részre csak 89 ily csillag
jut. A szabad szemmel látható spectroscopikus kettős
csillagok eloszlásának aránya szinte ugyanez. A színkép
typusok szerinti osztályozásból pedig kitűnt, hogy a
306 közül 108 a heliumcsillag.
Mintegy két év óta Esterre azzal a kérdéssel foglal
kozik, mutatnak-e a tejút hátterét képező gyengefényü
csillagok fényváltozást. A kérdés csakis photographiai
úton oldható meg. Először is a Perseus csillagképében
lévő híres csillaghalmaz környezetét vette vizsgálata
tárgyáúl. Az 1911 közepe óta nyert 127 photogramm
tanúlmányozása azt eredményezték, hogy egy bizonyos
területen levő és 9'2 csillagrendnél fényesebb 691 csillag
közül csak 5 a változó és ugyanezen területen levő 92
és 15 csillagrendek között levő 16.300 csillag közül
pedig csak 4. A változók aránya a nem fényváltozókhoz
a fényesebbeknél így 1:138, a gyengébbeknél 1:4070.
A tejút más helyeiről nyert 500 felvétele pedig arra az
eredményre vezette Esterret, hogy ott az arány még
kisebb. Ezek alapján Esterre megengedhetőnek tartja
azt a következtetést vonni, hogy a tejút hátterét képező
gyengefényű csillagok első fejlődési stádiumukban levő
fényváltozástól mentes csillagok. Az a tény pedig, hogy
épp a tejút az új csillagok kedvencz feltűnési helye, és
hogy a Nap megfordító rétegéből a hydrogén előtör,
Esterreben azt a gondolatat ébreszti, hogy az új csilla
gok közismert felragyogása nem vezethető-e vissza ha
sonló jelenségre.
Faíh újabban a tejút három helyén 60 órától 74 óráig
tartó expositióval a tejút színképét vette fel. A talált
színképek a Napéhoz hasonlók, mi meglepő azért, mivel
a heliumcsillagok nagy száma miatt A typusú színkép
lett volna várható. A színképeken az F, G, H és K
vonalokon kívül a X=416 hullámhossznál egy fényes és
a X=411, 421 és 448 hullámhossznál három absorptiós
sávot figyeltek meg. A X=411 vonal valószínűleg a
H^-val jelölt vonallal egyező, a többi ismeretlen ere
detű.

I. Álló csillagok.
1 alatti képünk az égboltozatot úgy mutatja, mint
ezt a hó közepe táján este 9 óra, a hó elején este 10 és
a hó végén este 8 óra körül látjuk. A délvonal mintegy
60°-nyi magasságban metszi az Oroszlánt, melyben sza
bad szemmel 87 csillagot .olvashatunk meg felhőtlen
éjjeleken. A négy legfényesebb csillaga nagy trapézt
képeznek. Regulus («) az Oroszlán szive és hármas
csillag; e rendszer tőlünk 33 km/sec távolodik. Az
Oroszlán ß-ja [Denebola: az arab „Deneb-alezeth“ származottja (Oroszlán farka)] igen complikált többszörös
csillagrendszert képez. Kettős volta régóta ismeretes.
Később Knoth azt találta, hogy ß Leonis tulajdonképen
hatszoros és Burnharm pedig azt, hogy a Knoth-féle
negyedik csillag maga is kettős. Igen érdekes y Leonis
i s ; ez egyike a legszebb kettős csillagoknak. Az
aranyszínű főcsillag másodrendű, a vöröseszöld színű
kisérő 3’5 rendű és 402 éves keringési idővel bír. Az
Oroszlán trapézének negyedik csillaga, 3 is hármasrend
szer. A délvonal a Nagy Medve átszelése után a Cassiopeját vágja át és a tejút alatt a horizont északi pontján
eltűnik. A nyugati égboltozaton Andromede, Kos és Czet
csillagképek eltűnnek, míg a keletin a nyári csillagképek
közül a Mérleg ez időtájt. eltűnik.
II. Nap és Hold.
A Napnak a csillagok közti útját április hóra 2a) áb
ránk jelzi. Egyenlítői coordinátáit, kelte és nyugta idejét,
valamint a napátmérő és az idöegyenlet értékét április
néhány napjára adja a következő táblázat.
.22
A Nap
Q. emel
'< kedése elhajlása
ó.

1
10
20
30

p.

0 40-9 +4°
1 13 8 +7°
1 50-7 +11°
2 28-3 +14°

241'
48-9'
23 6'
39-6'

kelte ny.

A nappal
hossza

Haraszti Emil: Hubay Jenő. Berzeviczy Albert elő
szavával. Számos mümelléklettel. Singer és Wolfner ki
adása. Ára 20 korona.
Hajnik Miklós: Tulipántenger. Singer és Wolfner
bizománya. Ára 2 korona.
Hajnik Miklós: Fekete versek. Singer és Wolfner
bizománya. Ára 2 korona.
Hangay Sándor könyvei: Bábszínház. (Portrait-k az
életből.) Ára 2 korona. — Aladin lámpása. (Költemé
nyek.) Ára 2 korona. — Művészetek az [én tükrében.
Ára 2 korona. Mindhárom könyv a „Kultúra“ (Röttig
Gusztáv és fia, Sopron) kiadásában jelent meg.
Kiss Menyhért: Hol a Maros vize folyik. Elbeszélé
sek. (A Radó Antal szerkesztésében megjelenő Magyar
Könyvtár 697. számú füzete.) Kiadta Lampel-Wodiáner.
Ára 30 fillér.

ó. p. ó. p.
5 40 6 28
5 22 6 41
5 4 6 55
4 46 7 9

ó. p P
1248 + 4
1319 F 1
13 51 - 1
1423 - 2

A Nap

QJ
5
1 <L>
2 a?
"ip

493
28-69
0-28
47-93

Nap
átmérő

31'58 90"
31'5494"
31'49-90"
31'44-60"

A táblázatban foglalt adatok szerint a nappal hossza
április hó folyamán 1 óra 35 perczczel nő. Április 20-án
este 5 óra 54 perczkor a bika jegyébe lép a Nap.
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A Hold áprilisi útját 2a) és 2b) ábráink mutatják
és pedig április hó 1., 10., 17., 24. és 30-ára, továbbá
Holdunknak a következő napokra eső föphasisai idejére.

30-án délután 2 órakor pedig földtávolban lesz. Előbbi
esetben 56 94 földsugárnyira, utóbbiban 63 46 földsugárnyira lesz a Földtől.

1. A csillagos ég Budapesten 1913 április 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

Április 6-án este
7 óra 4 p.-kor újhold,
„
14-én reggel 6 „ 56
„ első negyed,
„
20-án este 10 „ 4 9
„ holdtölte és
„
28-án délelőtt 7 „ 26
„ utolsó negyed.
A Hold április 18-án délután 5 órakor jut földközelbe,

111. Bolygók.
Mercur (5) április 9-éig hátráló, azután előre ta rt;
középben reggel 6 óra után kel. Venus (9) 3-áig előre
tartó, azután retrograd; a hó közepéig alkonycsillag,
de mindinkább eltűnik a napsugarakban, míg végre
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25-én alsó együttállásba jut a nappal s láthatatlanná
válik. Mars (c?) direct mozgású, hajnalcsillag, átl^g
reggel 5 óra előtt kel. Jupiter (2|) előretartó; a hó
elején reggel 2 óra után, végén reggel 1 óra előtt kel.
Saturnus (1)) előretartó, átlag este 10 óra körül nyug
szik. Uranus (c?) előretartó, reggel \.,3 óra körül kel.
Egész éven át a Bak csillagképében marad. Neptun (T )
április 3-ától direct mozgású, átlag reggel 2 óra körül
nyugszik.
IV. Tünemények.
a) Konstellatiók. Április 3-án reggel 2 órakor Mars,
8-án este 6 órakor Vénus együttállása a Holddal. 9-én
délután 4 órakor Mercur leszálló pólyacsomójában.
10-én reggel 7 órakor Jupiter negyedfényben a Nappal.
Ugyanaznap délben Saturnus együttállása a Holddal.
17-én délután 4 órakor Neptun negyedfényben a Nappal.
25- én reggel 3 órakor Venus alsó együttállásban a
Nappal. Ugyanazon nap reggel 6 órakor Merkur leg
nagyobb nyugati kitérésben ; szögtávola a Naptól 27°12'.
26- án délben Mars legnagyobb déli heliocentricus széles
ségben. Ugyanaznap délután 3 órakor Jupiter együtt
állásban a Holddal.
b) Csillagfödések Április 10-én este 7 óra 48 perczkor Y Tauri 55-edrendű csillag geocentrumos együtt
állása a Holddal, nálunk is látható födéssel. 23-án reg
gel 3 óra 58 perczkor II. Scorpii 4T-edrendű csillag
geocentrumos együttállása a Holddal, födéssel.
c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Április 1-én reg
gel 3 ó. 7 p. 7 mp.-kor Jupiter.
III. holdjának fogyatkozása, belépéssel. 7-én reggel
2 ó. 7 p. 53 mp.-kor Jupiter.
I. holdjának fogyatkozása, belépéssel. 14-én reggel
4 ó. 1 p. 35 mp.-kor Jupiter.
I. holdjának fogyatkozása, belépéssel. 21-én reggel
2 ó. 5 p. 17 mp -kor Jupiter.
IV. holdjának fogyatkozása, kilépéssel. 30-án reggel
2 ó. 17 p. 21 mp.-kor Jupiter.
I holdjának fogyatkozása, belépéssel.
d) Hulló csillagok. Április 19—30-ika között a Lant
csillagképéből kisugárzó hullok, a lyridák jelentkeznek.
e) Részleges napfogyatkozás. Április 6-án egy nálunk
nem látható részleges napfogyatkozás lesz, mely Ázsia
északkeleti csúcsán, Északamerika északnyugati részén
és az északsarki sarkvidékeken észlelhető.
A fogyatkozás kezdete április 6-án délután 5 11 p.kor Qr-től 207°33'-re keletre -j-28°50' szélesség alatt
fekvő helyen következik b e ;

a legnagyobb elsötétülés délután 6 ó. 49 p.-kor áll
be a Gr-től 174°24'-re keletre és -f-61°3' szélesség alatt
levő helyen;
a fogyatkozás vége este 8 ó. 28 p.-kor lesz s a Hold
árnyékkúpja azon a helyen lép ki a Földről, melynek
Grenwichtől számított keleti hossza 40°43' és földrajzi
szélessége y = + 81°29'.
A legnagyobb fogyatkozás a napátmérö részeiben
kifejezve 0'424.
Tass Antal.

AZ URÁNIA SZEMLÉLTETŐ TANESZKÖZÖK
GYÁRA RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
II-IK

RENDES KÖZGYŰLÉSÉT

melyre a t. ez. részvényesek ezennel meghivatnak, Buda
pesten, az Uránia-Színházban (Rákóczi-út 21.)/. 1913. évi
április hó 10-én délután 6 órakor tartja meg a következő
TÁRGYSOROZATTAL:
1. Az igazgatóság jelentése, a Társaság Il-ik évi üzle
téről.
2. A felügyelő-bizottság jelentése.
3. Az évi mérleg feletti határozathozatal s az igazgató
ságnak és afelügyelő-bizottságnakafelmentvény megadása.
4. Az alapszabályok 29. §-ának módosítása.
5. A felügyelő-bizottság díjazásának megállapítása.
6. Esetleges indítványok.
Figyelmeztetnek a t. részvényesek az alap
szabályok 9. §-ára, a melynek értelmében a közgyűlésen
való részvételre csak azok jogosultak, a kik részvényeiket,
a szelvényekkel együtt, a közgyűlést megelőzőleg leg
később 5 nappal, tehát 1913 április hó 5-ig a társaság
pénztáránál, (Budapest, IV., Semmelweis-u. 2.) letéteményezik.
Kelt Budapesten, 1913 márczius 30.
Az igazgatóság nevében :

Dr. Szabó Ödön s. k.

Erdélyi Mór s. k.

igazgatósági tag.

igazgatósági elnök.

2b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1913

április hóban.

Az Uránia Szemléltető Taneszközök Gyára Részvénytársaság mérlege 1912 deczember 31-én.
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Az igazgatóság:

Erdélyi Mór s. k.
elnök.

Gelléri Mór s. k.

dr. Gyöngyösi József s. k. Igmándi Mihály s. k. dr. Pajor Ignác s. k

Révai Mór s. k.

dr. Szabó Ödön s. k.

Fenti tételeket a fő- és mellékkönyvekkel összehasonlítottuk s mindenben egyezőnek találtuk:

Gaál Mózes s. k.

Gerster Béla s. k.

Várady Gábor s. k.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

MÉRLEGSZÁMLA

t a r t o z ik

Uránia Magyar Tudományos Egyesület
Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:
1.
Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3. mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90.
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a
— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata. —
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100.
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15.
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. — 104. Kivándorlóink
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23.
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. —
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. —
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35.
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118.
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I.
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II.
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A .nőkirály és gyer
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. —
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127.
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50.
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
Hazai gyógyfürdőink. 1. sorozat. — 51. Szabadsághar
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony
czunk 18484/9-ben. — 52. A magyar alkotmány helyrerovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131.
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. —
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132.
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
Spanyolország története a középkorban. — 133. A
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? 136. — Spanyolország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. —
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. —67. Pozsony és
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69.
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A
története. — 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A
— 149. Magyar találmányok és feltalálók. — A méh
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
élete és munkája.
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81.
E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
tató“
ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
kívánatra
mindenkinek megküld:
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88.
A magyar nemzet története vegyes házakból származott
Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a
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A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

BUDAPEST, 1913.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁI A.
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F elh ívás előfizetésre.
Az Uránia az 1913 . évvel immár tizennegyedik
évfolyamába lépett.
Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czikkekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.
A tizenharmadik évfolyamban 9 6 nagyobb és 2 0 0 kisebb
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan,
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan,
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika,
ipar, iparművészet, művészetek, bölcsészet, széptan,
nyelvtudomány, irodalomtörténet, történelem, műve
lődéstörténelem, néprajz, jog- és államtudományok,
társadalomtudományok, neveléstudomány stb. köréből.

Munkatársaink díszes sorában vannak: Apáthy István,
Atlasz M., Balta A., Baros Gy., Bányai E., Bárány G., BarlaSzabó]., Bányai)., Bellosics B., Benkóczy E., Bexheft Á.,
Bibó I., Bitzó Sarolta, Böngérfi J., Cholnokv J., Csefkó Gy.,
Csűrös F., Dézsi L., Dietz L, Dienes P., Dienes V., Diós
szilágyi 'S).,DíváidK.,Ecsedi 1., Elek 0., Endrei G., Erdélyi P.,
Erődi B., Ny.Farkas G., Fehér |., Fitos V.,FröhlichK., Gaal
Mózesné, Halász Gy., H. Gabnay F., Gálos R., Gönczi F.,
Görög I., Gulyás Pál, GyöngyÖsy L., Hankó V., Hegedűs
Árpád, ifj. Hegedűs S., Hoffmann O., Huszár V., Jánosi
I., Juba A., Kallós E., Kapitány K., Kárffy Ö., Kármán F.,
Kármán T., Koch I., Kovács Gábor, Körösi Henrik,
Kövesligethy R., Krécsy Béla, Kriesch A., Kristóf Gy.,
Kupcsay F., Láng Margit, Láng N., Léber Gy., Lehr A.,
Lóczy L., Lósy J., Lörenthey I., Mahler E.( Marczinkó F.,
Máday I., Márki S., Mosdóssy \.,Moesz G., Myskovszky E.,
Nagy J., Neményi I., Nógrády L., Nuricsán J., b. Nyáry A.,
Orbán Gy., Pap Károly, Patak K., Pékár Gy., Pethö S.,
Pécsi A., Péterfi Tibor, Prohászka Ottokár, Pruzsinszky
Pál, Rakodczay P., Rapaics Raymund, Rátz I., Rácz D.
Endre, Rácz Lajos, Reil L., Riedl Frigyes, Sajó K., Se
bestyén Károly, Setényi Pál, Somogyi Antal, Stílek J.,
SzabóG., Szabó L, Szabó Z., Szádeczky Gy., Szász Alfréd,
Szász Z., Szekeres K., Szelényi Ö., Szenipétery I., Szerem ley
B., Sztrachon N., Szűcs István, Tankó B., Tass Antal,
Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Trócsányi Z., Köss Árpád,
Vértesy Jenő, Visnya A., Weber A., Windisch R., Yrk A.,
Zilahi L., Zemplén Győző, Zsoldos B. stb.

URÁNIA MAGY. TUD. EGYESÜLET

Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban
kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.
Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további
odaadó szíves támogatását.
Az Urániá-taz »Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let* tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8 kor.,
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal,
Budapest, V., Hold-u. 16.) küldendő. Előfizetést egy
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránia-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s
mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/0-os
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.
Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket
élvezi:
1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait,
köztük az „ Uránia“ czímű havi folyóiratot, melynek az
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;
2. évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy
erkélyszéket, akár egy páholyt 5o°i0-os árkedvezmény
mellett válthat;
3. résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken évenkint művészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunk ki;
4. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.
5. és végül 3O°/0 árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki akciója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.
A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t.
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár
Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza i6. sz.) bejelenteni
szíveskedjenek.
^ z Uránia-egyesűlet elnöksége.

„URÁNIAMAGYARTUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ“
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ~
ttee

TISZTIKAR:

I GAZGATÓSÁG :

Tiszteletbeli elnökök:
Báró Eötvös Lóránt és gróf Szögyény-Marich László.
Elnökök:
Dr. Lukács György, dr. Matlekovics Sándor és
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).
A 1 e 1n ö k ö k :
Beöthy Zsolt
Ilosvay Lajos
Rákosi Jenő
Dr. Erődi Béla
Lóczy Lajos
Zsilinszky Mihály.
F ő t i t k á r : Dr. Szász Károly.
Titkárok:
Déri Gyula

Dr. Finály Gábor.

Jegyzők:
Dr. Kupcsay Feliczián
Dr. Szűcs István
Dr. Szekeres Kálmán
Dr. Zemplén Győző
P é n z t á r o s : Preszler Antal.
E l l e n ő r : Böngérfi János.
K ö n y v t á r o s : Dr. Lőrenthey Imre.

El nök:
Molnár Viktor.

Tagok:
Dr. Bezsilla Nándor
Dr. Kövesligethy Radó
Bedő Béla
Dr. Lukács György
Dessewffy Arisztid
Dr. Lichtenberg Kornél
Dr. Erődi Béla
Révai Mór
Gerster Béla
Dr. Schiller Henrik
Dr. Klupathy Jenő
Dr. Szász Károly
Dr. Várady Gábor

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:
Igmándi Mihály
elnök.

Dr. Bezsilla István
Kankovszky Antal

Dr. Mészáros Károly
Dr. Rácz István

VÉGREHAJTÓ BIZOTTSÁG:
Molnár Viktor

Dr. Klupathy Jenő

Dr. Szász Károly.

I g a z g a t ó : , dr. Szabó Ödön.

5. szám.

1913. május

XIV. évf.

URÁNIA

NÉPSZERŰ

TUDOMÁNYOS

FOLYÓIRAT

AZ URÁNIA M. T. E. KÖZLÖNYE
—■
E folyóiratot az Egyesület tagjai
az évi illetmény fejében kapják.

MOLNÁR VI KTOR
közreműködésével
szerkesztik
legifj. SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

Gyöngyösy István közpályája.
— Második közlemény. —

Az 1664 után következő „siralmas“ eszten
dőket, Magyarország eltiprásának, vérlázító
sanyargatásának szörnyű éveit a nádori udvar
ban tölti Gyöngyösy; üldözve, gyanú alatt
állva él Murányban, Bécsben Széchy Máriá
val együtt, a kinek szolgálatára a hűséges
komornyik is felment. Innen Ungba kerül, a hol
ismét vád alá fogják, hite változtatása árán is
nyugalmat keres és talál 1674 ben Andrássy
Miklós védelme alatt, a kinek udvarából fele
ségül veszi Görgei Juditot. Miklós úrnak nem
csak „főúri szolgája“, de valóságos családtagja
volt. Életét veszélyeztetve, vagyonát is feláldozva,
segítségére sietett e zavaros, nehéz időkben;
maga a főúr a legnagyobb elismeréssel és meleg
séggel emlékszik meg ebbéli nagy érdemeiről.
Innen kezdődik a gömörmegyei közéletben való
szereplése. Már az 1675. év október 25-ikén
Pelsöczön tartott vármegyei tisztújító gyűlésen
őt is alispánnak jelölik, még pedig a vármegyei
nemesség részéről. Ez bizonyítja nagy nép
szerűségét a megyében, tehetségének elismerését
is, a mit a megye már onnan is tudott, a mennyi
ben tizedadó ügyeiben ezelőtt is többször eljárt,
megbizásából a katonasággal, a kamarával is
tárgyalt. Rendes szokás szerint az elnöklő fő
ispán a maga részéről hármat jelölt ez állásra:
Kisragályi Goocs Istvánt, Danes Jánost, Zabreczky
Lászlót. A vármegye nemessége Géczei Gábort,
Gömörpanyiti Uza Sándort és Gyöngyösy Istvánt
jelölte. Szótöbbséggel Goocs Istvánt választották
meg. A bevett szokás szerint a nemesség is
olyan személyiségeket jelölt, a kik a főispán
előtt is kedvesek voltak, a főispán maga is bizo
nyosan nagy örömmel látta volna Gyöngyösyt az
alispáni székben, de minthogy a nemesség jelölése
szerint csak harmadiknak került a jelöltek közé,
látni való volt, hogy az ő ideje még nem ér
kezett el.
Közszolgálata azonban szakadatlanul tart.
1681-ben a hadak élelmezése ügyében jár el, a
mi a katonaság rabló hajlamát ismerve, a leg
nehezebb feladatok egyike volt. Az 1681. évi or
szággyűlésen Gömör vármegye követje volt. Itt
ugyan megválasztják az új nádort Eszterházy Pál
személyében, mint az udvar jelöltjét, de evvel nem
sokat nyert a magyar közélet, mert ő nagy méltó
ságában is minden eszközzel a maga önző és

birtokszerző hajlamait hajhászta. így szerezte
mesés vagyonát. Arra a vészhírre, hogy a francziák Strassburgot elfoglalták, az üldözött pro
testáns papok és tanítók visszatérését és némi
korlátolt vallásgyakorlatot is engedtek a pro
testánsoknak, ezt azonban Kollonics Lipót berolyására nem hajtották végre, a mi jót hatáfoztak, az is papiroson maradt, Thököly és társai
tovább folytatták a harezot.
Az 1683. évben január 7-ikén tartott vármegyei
tisztújító gyűlésen Andrássy Miklós főispán a
maga részéről már első helyen jelöli Gyöngyösy
Istvánt az alispáni székre. De a kuruez érzelmű
vármegye nemessége a saját részéről első helyen
jelölt Gömörpanyiti Uza Sándort választja meg.
Thököly tudvalevőleg ekkor állott hatalma tető
pontján s a törökkel szövetségben halálos csapást
akart mérni a bécsi udvarra. Véletlen és kiszá
míthatatlan esemény akadályozta meg tervét,
mert azt csakugyan nem lehetett előre látni,
hogy a bécsi udvartól megvetett s éppen azért
iránta ellenséges indulatú Szobieszky János
lengyel király az utolsó perezben segítségére
indult a szorongatott ausztriai fővárosnak.
Gyöngyösy ekkor már maga is kuruez érzelmű.
1682-ben megyéje megbízásából követül megy
a fejedelemhez, a kinek feleségét, a szépséges
nagyasszonyt, Zrínyi Ilonát személyesen ismerte.
Mint Gömör vármegye követe jelen volt a fényes
kassai gyűlésen, látta a fejedelemség végleges
berendezkedését, megénekelte menyegzőjüket és
örült a többiekkel, hogy végre eljön az idő,
mikor „a kalpag szab rendet a kalapnak“.
Bízott ő is a daliás fejedelem végleges sikerében
és Magyarország felszabadulásában.
Az 1686. évben megint német az úr Magyaror
szágon . . . Keservesen érzik az igát, rablás,
pusztítás, égetés, öldöklés jár a zsoldos seregek
nyomában. Július 26-ikán Krasznahorkaváraljáról
igen sürgősen ír a megye megbízásából Jaquemod
Mihály szendrői élelmező biztosnak. De La
Bord kapitány a föld termését vágatta le és
szállíttatta el az elmaradt adók fejében, tehát a
szegény néptől, az uraktól vitte a kenyeret. így
gazdálkodtak Magyarországon a felszabadító
hadjárat vitézei.
Az 1687. év szeptember havában a hóhér Karaffával tárgyal a szállítás és élelmezés ügyében.
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Ugyanez évben alkudozik ilyen ügyben Schulz
tábornokkal is.
Az 1686. évi januárius 7-ikén ismét az adók,
tizedek kiigazítására küldi ki Gyöngyösyt a Rozsnyóbányán tartott megyei gyűlés. Ennyi hasznos
tevékenység után végül az 1686.évnovember22-én
Andrássy Péter, az új főispán jelölésére, a főbb
nemesekés sok nemes ember kívánságára első
alispánnak választják. Az 1687. évi országgyűlésre
követül küldik fel Muraközi Mártonnal, a vármegye
főjegyzőjével. 100 tallérra javítják havi ellátásu
kat, de később sokalják és beleegyezésükkel 100
magyar forintokat utalványoznak ki nekik. Ezen
az országgyűlésen csak az a nevezetes esemény
történt, hogy a rendek elfogadták az örökös
királyságot, lemondtak választói jogukról s Jó
zsefet megkoronázták. Lipót király különben
kijelentette, hogy Magyarországot fegyverrel hódí
totta meg, joga volna kénye-kedve szerint kor
mányozni, azonban megtartja az alkotmányt és
a törvényeket. Persze csak Ígérte, de nem tar
totta meg. A Karaffa vérengzéseitől elnémított,
megriadt rendek mindenben engedtek. A hóhér
Karaffa vérengzéséről is szó esett, Karaffát azon
ban kitüntetéseivel halmozta el a magyar király.
A magyar vármegyék ispánjai kezdetben a
király kinevezett emberei voltak, a kik a királyi
akarat szerint korlátlanul uralkodtak a megyékben
s a hadsereg vezetői is ők voltak, a mi egyéb
hivatalnok volt, az is teljesen az ispántól, ille
tőleg a királytól függött. A köznemesség előbb
a törvénykezést ellátókat, a szolgabirákat válasz
totta a maga kebeléből, de a közigazgatásban
cselekvő részük nem volt. De már 1500 körül
a helyettes ispánt, a későbbi viczeispánt is a
királyi ispánnal való megegyezéssel iparkodtak
megválasztani, hogy így a közigazgatásban is
részt vegyenek. Világos volt tehát a törekvés,
hogy a királyi ispánt inkább méltóságnak akarták
meghagyni s a vármegye igazi feje lassanként
az alispán lett. Ő szedte az adót be, ő lett a
megyei törvényszék főbírája, a megyei haderő
fővezére. A megye 1550-től kezdve pecsétet is
kapott, így nyert jogot közhitelű közokiratok
kiadására és így lett a pecsét a vármegyei önkormányzat látható jelévé. A távozó alispán le
tette a pecsétet, az újonnan megválasztott kezébe
vette, letette az esküt és ez volt ünnepies beik
tatásának legfontosabb mozzanata. Ezután a
királyi ispán vagy főispán elnökölt a gyűlésen,
a büntető sedriákon, hármas vagy négyes jelö
léssel alispánt választatott a gyűléssel, de joga
volt a megyegyűlésnek is ugyanannyit kijelölni.
A hadiszemléket az alispán tartotta, a szemlén
meg nem jelenteket ő büntette, háborúba ő
vezette, a békében a jogerős határozatokat szük
ség esetén karhatalommal ő hajtotta végre.
Csak ha erre nem volt alkalmas, akkor bízták
mindezt a kapitányokra. A központi hatalom így
törött meg a régi nemesi megyében s a régi
teljhatalmú királyi ispánok főispánok lettek, a
hatalom helyett a méltósággal kellett beérniök.
Legfontosabb joguk az maradt, hogy össze
hívásuk nélkül se tisztújító, se választó gyűlést
tartani nem lehetett. A gyakorlatban azonban e
joguk is kétségessé vált, mert a gyűléseket a
szokott időben mindig meg kellett tartaniok.

Jog szerint az egész nemesség gyakorolta így
a bírói és közigazgatási jogokat, de ez a gya
korlati életben mégis korlátozva volt, a szava
zásoknál is az előkelőbb, józanabb rész, a sanior
pars szavazata döntött. Tehát sokszor nem szá
mították, hanem mérlegelték a szavazatokat. Az
előkelőbb részhez számították a latinul tudókat,
a jogtudósokat, volt tisztviselőket s a vármegye
esküdtjeit, az assessorokat, a kiknek büntetés
terhe alatt is kötelességük volt a közügyekben
résztvenni, hivatalt vállalni. Kezdetben ingyenes
volt a hivatal, később napidíjakat kaptak, így
a végrehajtások alkalmával az alispán 12 frt
napidíjat kapott, de már Gyöngyösy idejében
az alispán a napidíjakon kívül 300 tallér fizetést
húzott. Az akkori viszonyok szerint tisztességes
ellátás. A legnagyobb ereje abban volt a vár
megyének, hogy a tisztviselők a felülről jövő
rendeleteket a megyegyűlés, az universalis con
gregatio beleegyezése nélkül végre nem hajthatták,
így az alispán közigazgatási hatásköre is csak
addig terjedt, a míg a megye megszabta. A közigazgatás, a bíráskodás a legnagyobb nyilvá
nossággal történt, mert így kívánta ezt a jórend,
így vélekedtek ebben őseink. A vármegye min
denütt kiküldötte a maga őrszemeit az assessorok
személyében. Valamint a szolgabiró semmit se
tehetett esküdt assessor nélkül, úgy az alispán
a perekben sem ítélhetett, se nem intézked
hetett szolgabiró és egy esküdt nélkül. így az
alispán is nem annyira feje volt a tisztviselők
nek, mint inkább elnöklése révén első a vele
egyenlő tisztviselők között.
Mindezek elmondása szükségesnek látszott,
hogy a régi alispánok és így Gyöngyösy István
tevékenységéről képet nyerhessünk. Megmaradt
az esküminta is, a melyet az 1677-ik esztendőben
Istvánffy Mátyás nótárius a vármegyei jegyző
könyvbe bejegyzett, a melyet a költő-alispán is
letett megválasztásakor: „Eszküszöm . .. egy
bizony örök Istenre, hogy én Viceispánságomnak tisztében minden én előttem perlekedőkkel
személyválogatás nélkül kéremént, adománt,
félelmet, szeretetet, gyűlölséget és minden okot
hátra tévén, valamint Isten és annak igazsága,
Országunk törvénye és vármegyénk szokása
szerint tudhatom, teljes tehetségemmel szegény
nek, boldognak igaz törvényt teszek és executiót
szolgáltatok és valami én tisztemet illeti tehet
ségem szerint igazán, híven és serényen el
járok . . .“
Úgy is járt el, meggyőződése szerint az igaz
ságot keresve, kényes helyzetben bölcseséggel,
tapintattal és erélyesen; többek között egy fennma
radt levele is erről tanúskodik. Varannay György
a vármegyén keresztül menő „németség“ szál
lítására a murányi jószágra, mint ezen fiskus
kezén levő jószág igazgatója Buday István
szolgabiró által kivetett igát vonakodott megadni,
Gyöngyösy mint alispán megírja néki 1689-ben,
hogy a királyi fiskus kezén levő jószágok se
szabadíthatják meg magukat a vármegye közön
séges terhe alól. „Kérem tehát kegyelmedet —
végzi levelét — ha eddig a nemes vármegyével
szép alkuvásban volt és azzal nem contrariuskodott: továbbra se kívánjon ezen nemes vár
megyének és annak tiszteinek dispositiójában
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confusiót csinálni, hanem mint annak előtte,
úgy tovább is accomodálja ahhoz magát.“
Hat évig volt ez idő szerint egyhuzamban
alispán. Az 1692-ik évi februárius 9-ikén tartott
vármegyei tisztújító gyűlés népszerűségének nagy
megcsappanásáról értesít. Már az előző évben,
öregségére hivatkozva, nem akarta vállalni az
alispánságot, de ezen a gyűlésen a pecsétet már ke
zébe is vette, az esküt is leakarta tenni, mikor
a vármegye nemességének különösen alsóbb
rendű része ez ellen a leghevesebben tiltakozott
és Szakmán Király Jánost választották meg
helyette.
A száraz jegyzőkönyvi feljegyzés is elárulja a
nemesség teljes elkeseredését. Az idegen uralom
igája súlyosan ránehezedett az országra. Mennél
jobban takarodott kifelé a török, annál jobban
érezte a magyarság, hogy vedlett süveggé vált,
a mit a németség kénye-kedve szerint lábbal
tapos. Teljes virágában volt a császári kény
uralom. A főpapság, mint mindig, most is e
rendszer szolgálatában állott, a főurak legna
gyobb része is hozzájok csatlakozott, a kik pedig
ellene mertek szegülni a magyarság e rettenetes
romlásának, azokat a bécsi vihar összetörte.
A vallás örvével kettészakították a nemzetet
s a császári ház kész szolgái nem akarták vagy
nem tudták észrevenni, hogy az akkor még túl
nyomó részben magyarajkú protestánsok üldö
zése és irtása a nemzet végleges leigázása czéljából történik. A görög-keleti ráczok s a ma
gyarság nyakára idetelepített idegenek teljes val
lásszabadságot élveztek, kiváltságokat kaptak,
de a magyarság iskoláit, tanítóit, papjait üldö
zőbe vették. Kollonics Lipót Eszterházy Pál nádor
segítségével zavartalanul folytatta nemzetrom
boló munkáját. A legképtelenebb terveket ková
csolta, a felszabadított részeket Ausztriába akarta
kebelezni és hozzálátott Magyarország elnémetesítéséhez, a birtokok elkobzásával, vagy a fel
szabadult földek adományozásával, eladásával
egy teljesen német vagy legalább idegen földes
úri osztályt akartak teremteni. Az adó, a zsarolás
elviselhetetlen volt az egész országban. A meg
félemlített vármegyék, bár elkeseredve, végre
hajtották a kormány rendeletéit. 1683-tól 8 esz
tendő alatt 30 milliót zsaroltak csak adó czímén
az országtól, annyit, a mennyit száz év alatt se
fizetett a töröknek. Bécs messze volt, az elke
seredett nemesség Andrássy Péter főispán — az
aulikus érzelmű főúr — ellen tüntetett, mikor leg
kedvesebb emberét minden mesterkedése elle
nére is megbuktatta. Kénytelen volt a jelölést
megejteni, s noha első helyre tette Gyöngyösyt,a
megyei ügyekben buzgólkodó népszerű Szakmáry Király Jánost választották meg egyhangú
lelkesedéssel.
Gyöngyösy Csetneken meghúzódva, magán
ügyei rendezésével és irodalmi foglalkozással
töltötte idejét. 1693-ban régi rongyaiból újra
dolgozta „Kemény János“-át, illetőleg másoknál
lévő, nehezen megkerített, megcsonkított írott
példányából újra rendbe vette „a mint lehetett“.
Ki is adta Lőcsén Brewer Sámuel könyvnyom
tatónál. 1695-ben kiadta a még 1681-ben írott
„Kesergő Nymphát“ is. Minthogy megismételte
a régen mondottakat, azért most a „Palinodia"

czímet adta e munkájának. Nagyon is időszerű
volt e munka kiadása, hiszen a sas körmei újra
tépni, szaggatni kezdették Magyarország még
megmaradt szabadságának rongyait, jajai óhaj
tásaival, reményeivel nagyon is a nemzet leikéből,
szívéből beszélt. Talán éppen ezért hagyta el
nevét a költemény elől az óvatos Gyöngyösy.
1700-ban pedig Andrássy Péter kedvéért régi
versek rongyaiból jobb igazításba vette „Chariklia“ regényes történetét. Ezt is Lőcsén adta ki.
A megye azonban teljesen mégse felejtkezett
el öreg volt alispánjáról, népszerűsége újból
való emelkedésének jele, hogy 1699-ben fiát, a
22 éves Gábort főjegyzőnek választotta. A főjegyzőséghez a tapasztalat mellett tudás is szük
séges volt, a mennyiben az akkor divatozó
curialis latinságot a főjegyzőnek tökéletesen bír
nia kellett. Gábor jogtudós atyjánál kitűnő gya
korlaton volt, eszességét, tudását, nyelvismereteit
bizonyítja az is, hogy később a bécsi cancellariánál előadó tanácsosságig vitte. Éppen ezért
a megyék sokszor alkalmatos egyént se találtak
a főjegyzői állásra, más hivataloktól, más me
gyékből is meghívtak erre alkalmas férfiút.
1700 október Tikén Rozsnyóbányán tartott
vármegyei tisztújító közgyűlésen Gyöngyösyt
újra alispánnak választották. Jelenik András volt
ekkor a régi alispán, de ő betegeskedésére
hivatkozva, a rendek kérése ellenére is az alis
pánságot tovább vállalni nem akarta, a főispán
ekkor megtette a jelölést, első helyen a volt
alispánt jelölte, másodiknak Gyöngyösyt. Tehát
a főispán körében már szó volt arról az eshető
ségről, hogy Gyöngyösy visszakerül az alispáni
hivatalra.
E szomorú időknek jele, a főispáni hatalom
túltengésére mutat az a körülmény, hogy a
megye a régi szokás ellenére a maga részéről
nem jelölt senkit. Közfelkiáltással nem lehetett
eldönteni a választást, tehát a szavazást elren
delte az elnöklő főispán. Az értelmesebb rész
Gyöngyösyt akarta, de az alsóbbrendűek a volt
alispán mellé sorakoztak. Ez volt pedig a többség.
Ekkor Tornallyai György előadta, hogy Jelenik
nemcsak előtte, de az universalis congregatio
színe előtt is kinyilvánította, hogy a felajánlott
alispánságot nem fogadja el, tehát a nemes vár
megye határozatához nem akar alkalmazkodni,
megválasztása eszerint czéltalan. Erre Gyön
gyösyt közfelkiáltással újra alispánnak válasz
tották. Gyöngyösy beszédében vonakodott a meg
tiszteltetést elfogadni, hivatkozott beteges öreg
ségére, a mely akadályozná őt az ügyek szorgos
vitelében, s ha valami nem a rendén menne,
az ő hibájának ne tudják be. Azonban az elő
kelőbb nemesek kérésére a hivatalt mégis vál
lalta. Az óvatos költő alispán diplomatiája is
megnyilatkozik e kijelentésekben. így tehát késő
öregségében is újra a megyét szolgálta körül
tekintő bölcsességével, s haláláig megmarasztották az alispánságban. írásos munkájától is fel
mentették, erre külön díjazással Gábor fiát ren
delték melléje. Az öreg költő csak éppen aláírta
ezentúl hivatalos írásait, követségbe is fiát kül
dözte a vármegye.
Az 1703-ik esztendőben már megdördültek
Rákóczi ágyúi. E nyáron két levelet is ír Koháry
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István felvidéki generálisnak, hogy Bercsényi és
Rákóczi közelednek s a megye készületlen velők
szemben. A szabadságharcz azonban terjedt mint
a futó tűz, Gömörmegye nem tudta, de nem is
akarta megakadályozni. Gyöngyösy híven szol
gálta a „fejedelmet“ is. 1704. év április 18-ikán
nyílt parancsot bocsát ki, a mely szerint a „feje
delem parancsolatja mellett“ a vármegye második
alispánját többekkel együtt kiküldte a lézengő
és mulatozó katonák és a fel nem kelt nemesség
összeírása és táborba küldése iránt. Ez utolsó
ismert hivatalos irata. Gábor fia követségbe ment
Bécsbe, ott is maradt urával, Andrássy Péterrel
együtt a felkelés lezajlásáig. Az alispán halá
láról a vármegyei jegyzőkönyv 1704 szeptember
30-án meglehetős felületességgel emlékezik meg,
így: „Gyöngyösy István a múlt napokban e
világtól búcsút vett“. Ma már tudjuk, hogy az 1704.
évi július 24-én halt meg, a vármegye jegyzőköny
vének „múlt napjai“ tehát jó két hónapot tesz
nek ki. Ha hitt még a magyarság győzelmében,
akkor jó reménységgel hunyhatta le szemét az
örök álomra.
Gyöngyösy László.

Erdélyi János Sárospatakon.
— Második közlemény. —

Mint aesthetikus és kritikus részint elméleti
irányban az aesthetika alapelveit fejtegette
(Aesthetikai tanulmányok, Vischer után, az Új
Magyar Múzeum 1854 —1855. és a Szépirodalmi
Figyelő 1860. évfolyamában), részint, inkább
gyakorlati irányban, irodalmunk s első sorban
szépirodalmunk fejlődését igyekezett ellenőrizni,
irányozni, azt a káros és kóros kinövésektől
megtisztítani és az egészséges haladás útjára
terelni. Ide tartozó munkásságát már 1852-ben
megkezdette a Szilágyi Virgil Értesítő-jében
közzétett „Irodalmi Levelei “-vei, ezt követte
1853-ban a „Népköltészet és Kelmeiség“ Szépirodalmi Lapok), 1855 ben „Egy századnegyed
a magyar szépirodalomból“ (Pesti Napló),1
1859-ben „Klasszikus és regényes“ (Pesti Napló),
1859-ben „Legújabb magyar lyra“ (Budapesti
Szemle és Ország), — végül ide tartoznak egyes
költőkről írott irodalmi arczképei vagy egyes
költői müvek bírálatai, mint: „Kemenesi czimbalom“ bírálata (1853),Garay emlékezete (1853),
Petőfi (1854), Czuczor Gergely (1854), Mikes
Kelemen (1854), Arany J. kisebb költeményei
nek bírálata (1856), Tóth Lörincz (1862), Vahot
Imre (1862), Az ember tragédiája bírálata
(1862), Pályák és pálmák (1867). Erdélyi János
nak ezen bírálói tevékenysége a magyar szépirodalom egészséges fejlődésére korszakalkotó
jelentőségűnek mondható. A forradalom utáni
korszakban, „midőn emelkedett érzelmeket éne
kelni is alig lehetett, midőn mind ritkábbá lön
a nemes hang költészetünkben“,2 midőn „a
Petőfi-utánzók a népiest egész a vidékiességig
vitték, s a költészetet tájszokások, viseletek és
1 Részben ezekből, részben korábbi ilynemű tanul
mányaiból gyűjtötte össze és adta ki „Erdélyi János
kisebb prózái“ czím alatt 2 kötetet Spatakon.
2 Emődy D id. mű 30. 1.

szólások raktárává tették,,1 — ezt nevezte el
Erdélyi találóan „kelmeiség“-nek. — Erdélyi
ezen álirány, a költői szellem és ízlés ezen eltántorodása ellen sietett síkra szállani, „s midőn
általánosságban tartott felszólamlása a várt
sikert nem eredményezte, a Budapesti Szemle
1859-iki füzeteiben éles bírálat alá vévé az elv
vagy inkább irány legkiválóbb képviselőit, tisz
telve mindenütt a költők méltánylandó igyeke
zetét s nem érintve sehol személyiségöket, de
kérlelhetetlenül elítélve hibás nézeteiket, ferde
fogalmaikat, aesthetikai bűneiket“.2 Kimondja
követelményül: „A mindennapias pongyolaság,
vidékies tespedtség helyett eszményit kell ismét
behozni az el- és szétfolyó egyéniség közé fog
laló, összetartó s elevenítő elv és elem gyanánt,
különben oly rideg egyéniségig viszszük a poésist
hogy nem lesz egyéb húsnál, pirospozsgás ér
zéki szépségnél.“a E bírálati eljárással kapcso
latban állott nála, miként említettük, az egyes
kiemelkedőbb írók, költők, írói arczképének
megrajzolása, azok helyének, értékének a magyar
irodalom történetében való kijelölése. Ebbéli
megállapításain, értékelésein az utóbbi félszázad
irodalmi fejlődése is alig-alig módosított vala
mit, a mi az ő tiszta ízlésének s higgadt tárgyi
lagos bírálatának fényes bizonysága.
Első renden mint ilyen, aesthetikus és kriti
kus, mint az irodalom vezetője és bírája élt
Erdélyi J. az 50-es és 60-as években a magyar
nemzet tudatában s szerzett magának tiszteletet
és elismerést. De ezzel párhuzamosan, tanári
szakmája és tanulmányai által is utalva reá,
mind behatóbban kezd bölcsészeti prob
lémákkal is foglalkozni, bölcsészeti kérdé
seket feszegetni, úgy hogy lassankint nemcsak böl
csészeti íróvá, hanem a bölcsészeti vitázások leg
félelmesebb harczosává, a magyar bölcsészet
történetének legavatottabb, legalaposabb búvárlójává, a magyar philosophiai irodalom egyik
legelső képviselőjévé válik. Idevágó munkásságát
1854-ben a Horváth Cyrill philosophiai rendszeré
nek ismertetésével kezdette (Új Magyar Múzeum),
ezt követték 1856-ban „A hazai bölcsészet jele
néről“ (I—VIII.) a Pesti Naplóban közzétett
dolgozatai, a melyeket a következő 1857. év
tavaszán kiegészítve itt Patakon önálló kötetben
bocsátott közre (A hazai bölcsészet jelene.
Sárospatak, nyom. a főiskola betűivel. 1857.
176 1.), majd a Sárospataki Füzetek évfolya
maiban „A hazai bölcsészet történetéhez“ írott
tanulmányai (1857-ben: Laskai Csókás Péter,
Szepsi Csombor Márton, Apáti Miklós, 1858-ban
Bayer János, 1859-ben Apáczai Csere János és
Ladivér Ilyés élet- és jellemrajza, 1864-ben
Mátyás király kora bölcsészeti törekvéseinek
ismertetése); 1865-ben rendszeresen hozzáfogott
a hazai bölcsészet történetének megírásához s
ebbeli tanulmányait „A bölcsészet Magyarorszá
gon“ czím alatt a Budapesti Szemle 1865—67.
évfolyamában tette közzé; müvét, fájdalom,
nem fejezhette be, az a XVII. század végével
véget ér. Ide tartozik végül „Verulami Baco“1 Szinyei G., id. mű 16. 1.
2 Emődy D. id. mü, 30. 1.
3 Tanulmányok. 1840. 46—47. 1.
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ról a Budapesti Szemle 1862-iki évfolyamában
megkezdett, de közepén abbamaradt nagyobbszabású tanulmánya.
Philosophiai művei közül kétségkívül „A hazai
bölcsészet jelene“ a legjelentősebb. Ebben fejti
ki, részben az ellentétes irányokkal vitatkozva,
saját bölcsészeti álláspontját. Az ellentétes irá
nyok: a Hetényi és Szontagh-féle magyar egyez
ményes bölcsészet. Mindjárt műve elején azokkal a
kívánalmakkal vagy balítéletekkel foglalkozik, a
melyeket nálunk a bölcsészetiéi szemben támasz
tanak : nevezetesen megkívánnák a bölcsészei
től, hogy életrevaló legyen, megtámadják a köz
napitól eltérő előadását, szokatlan nehézségét s
végül szeretnék azt nemzeti elemme\ telíteni,
vagyis a magyar bölcsészetet megteremteni.
A mi az első kívánságot (életrevalóság) illeti,
Erdélyi kijelenti, hogy a bölcsészet, mint olyan,
messze van az élettől, annak művelői az igaz
ságot mindig magáért keresték; a bölcsészet
nem közvetlenül hat az életre, hanem egyenlően
osztja befolyását egyetemes művelődésünkre,
ennyiben az életrevaló, de az életrevalóság nem
esik külön az igazságtól. Hasonlóképpen balítélet
a bölcsészettől népszerű előadást követelni, hisz’
minden tudománynak megvan a saját nyelve,
szótára. A magyar nyelvet eddig még nem fej
lesztették bölcsészetileg, pedig nyelvünkben
igen sok olyan nyom van. a mely népünk elmélődő, az eszményi bölcsészeire való hajlan
dóságát árulja el. „Nem volt más czélorn —
úgymond — mióta íróvá lettem, mint, ha Isten
engedi, legalább egy vonallal tenni mélyebbé
a hazai gondolkozást. Ez adja minden munkás
ságom erényét, hibáját“ (43. 1.). A mi a nem
zetiségi szempont alkalmazását illeti, az gyönyö
rűen veszi ki magát a költészetben, már a vallás
körében kevesebb súlya van s végképpen meg
szűnik a bölcsészetben. A bölcsészet, mint
egyetemes igazságok tudománya, a tiszta gon
dolattal foglalkozik vagy azon adataival a szel
lemnek, melyek az egy és megoszthatatlan ész
nevében a föld népei által, nemzetiségre való
tekintet nélkül, egyformán fogatnak fel. A ter
mészeti, erkölcsi és polgárzati befolyások tagad
hatatlanul nyomnak bélyeget a nemzet arczára,
de lelkét, melynek lényege a gondolkodás, nem
alakítják kivételessé. A bölcsészet tárgya a gon
dolat, mely egyenlően fejlődik minden népnél;
a bölcsészetet nem egyik vagy másik nemzet
maga művelte ki, hanem a többivel együtt s az
valamennyi művelt nép csinálmánya. Mi ránk
nézve sem az következik tehát, hogy legyen
magyar bölcsészet is, hanem az, hogy szellemi
becsünk s nemzeti méltóságunk tekintetéből, az
igazság iránti hódolatból igyekezzünk befolyni
az isteni és emberi dolgok ismeretének tudo
mányába s helyet foglalni a gondolkodó, eszmélkedő népek közt. Ekkor ki fog nyilvánúlni,
minő lényeges adalékkal járultunk a szellem
országának műveléséhez, s ekkor és ennyiben
lesz magyar bölcsészet (55. 1.). A mai philoso
phia fejlődésének tetőpontján Schelling és
Hegel áll, „az eszmeiség ismertetett el végeden
alaknak, mely a tapasztalatot is magába veszi,
uralkodó elvnek, mely után a lét is kimagya
rázható, az anyag és szellem egybefoglalásának“.

A külföld philosophiai mozgalmai mindig vissz
hangot keltettek Magyarországon is: nem volt oly
habütése az eszmék mozgalmának Európában,
mely közöttünk nem érzett volna. Bölcsészeti önálló
ságot azonban nem újonnan fölmelegített módok
és elvek adnak, hanem egyenlő méltatása mind
annak, a mi nálunk az idők folyamán az eszme
javára s érdekében nyilatkozott. Ki kell mutatni:
miben áll a magyarság szelleme, gondolatjárása
kezdettől mostanig; kerestük azt a szemet, a
melyen a magyarság szellemébe láthassunk.
Szerinte midőn a nemzet gondolatait és érzel
meit vallás, bölcsészet, aztán szépművekben
tárja elénk, — eme dolgok ismerete az a szem,
melyen a nemzet leikébe pillanthatunk. Ama
nagy változások, melyek sorsunkat az idők fo
lyamán előre vitték a melyek a nemzetet annyi
szor újjá formálták, mindig az eszmeiség nevé
ben történtek, az igazság ereje által születtek.
A mi nálunk az idő folytán ténynyé vált, az egy
szersmind visszamutat a lélekre. Óhajtásom a
bölcsészeihez visszafordulni, meddig csak nyo
mokat látunk. Bölcsészeti múltúnk összeállítá
sából folyó fog előállni a szellemi élet mozgal
maival, elevenségével s ki fog tűnni a munkarészlet, melyet a magyarság elméje vön a gon
dolkodás nehéz pályáján; az a részlet, melyet
nemzetünk az ész, a tulajdonképpeni emberiség
ügyében leszolgált, azon illetőség, mely reánk
mint nemzetre, az emberiség egy csalódása,
világpolgári kötelesség gyanánt esett a közös
teendőkből. Öt-hat század beszélhet nálunk a
bölcsészeiről s a mit ők beszélnek, az lesz a
magyarság szelleme s bölcsészete.
E programm megvalósításához Erdélyi rövid
idő múlva hozzáfogott. Tulajdonképpen ennek a
szép gondolatnak egyes, művésziesen kifaragott
épületköveit alkották azok a tanulmányok is, a
melyeket a Sárospataki Füzetekben a XVI. és
XVII. század egyes magyar gondolkodóiról közre
bocsátott, — de mégis e terv rendszeres ki
dolgozása, a hazai bölcsészet-történet megírása
a Budapesti Szemle 1865— 1867-iki évfolyamá
ban „A bölcsészet Magyarországon“ czím alatt
közzétett (s 1895-ben, a Philos. írók Tárában
önálló kötetben is megjelent) tanulmánysorozat
tal indult meg; sajnos, ebben tanulmányainak
más irányba fordulása s még inkább közbejött
ha-ála miatt csak a XVII. század végéig jutott
el. E mű, mint későbbi kiadója: Bánóczi J.
említi, „először tárgyalja a philosophálás történe
tét fáradhatatlan kutatás árán gyűjtött anyaggal,
philosophia- s némileg culturtörténeti szem
pontból s tudományos módszerrel“. A magyar
bölcsészet történetét 3 korszakra osztja: az első,
mely egyúttal élőkor is, a nemzet világos tör
ténelmi élete óta Apáczai Csere Jánosig foly,
mint beszokás az európai gondolkodásba, elő
adván a scholastikai bölcsészet divatát lehető
fényváltozásásaival s több mint hat század kí
sérleteit a tudományban, mígnem a nemzet
nyelvén szólal meg e z ; a második korszak
folyjon egész a M. T. Akadémia megnyiltáig.
mely a nemzeti értelmiség magára gondolásá
nak intézete, vagy ha név kell, nagylelkű ala
pítója gr. Széchenyi István fölléptéig; végre a
harmadik legyen a mostani, mely az Akadémiá
14
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val kezdődik s maga írja történetét“ (8. 1.).
Bölcsészeti műveltség tekintetében más nemze
tekhez valánk, vagyunk is még támaszkodva;
előhaladásunk mégis olyan volt, hogy nem nyo
maikba léptünk, hanem oldalukra, nem utánok
mentünk, hanem velük (10. 1.). Nevezetes, hogy
a magyar gondolkozás eleitől fogva kitűnő súlyt
fektetett az országos életre, közigazgatásra; a
természet mint megismerendő tárgy nem igen
vonzotta tudási viszketegünket. Az erkölcspoli
tikai színezet valóban egyidejű a mi fejlettebb
állami életünkkel (10. 1.). E bevezetés után
I. István királynak fiához: Imre herczeghez inté
zett intelme tűnik fel előtte a magyar bölcsészeti
szellem első megnyilatkozása gyanánt. Sorban
kutatja azután a philosophiai gondolkodás
nyomait Kálmánnál s az Anjouk alatt, részlete
sen ismerteti Mátyás korának műveltségét, majd
azután áttér a reformatio korára s itt már a
XVI. és XVII. század tudósaiban, iskolamesterei
ben bővebben csörgedez előtte a magyar elme
bölcsészeti gondolkodásának patakja.
Erdélyi Jánosnak ez utóbbi munkája párhuza
mos azzal, a mit a népköltészet terén vég
zett ; bölcsészetünkkel ugyanazt tette, a mit népköltészetünkkel : felkutatta, összegyűjtötte, meg
magyarázta. Itt is, amott is úttörő.1
A tanári pályájában beállott változás, 1863-ban
az irodalmi tanszékre történt átlépése indította
Erdélyit arra, hogy sárospataki életének utolsó
éveiben a költészet, az aesthetika-kritika és a
philosophia mellett egy negyedik mezőre — a
világirodalom művelésére — is kiterjeszsze iro
dalmi tevékenységét. Már említettük, hogy az
irodalmi tanszéken eleinte a magyar irodalom,
utóbb a világirodalom köréből vett előadásokat
tartott (így Radácsi György kartársunk 1867-ben
a Faust magyarázatát hallgatta tőle). Ebbéli
tanulmányainak eredményeit aztán irodalmilag
is igyekezett értékesíteni. így tárta fel Gérusez
koszorús munkája alapján (Budapesti Szemle,
1865) a franczia irodalom múltját; de ebbeli
búvárkodásának maradandó gyümölcse főképpen
a halála évében Pesten 3 füzetben (1—96,
97—192, 193—283 1.) megjelent mű: Egyetemes
Irodalomtörténet, írta Erdélyi János (kiadja Ráth
Mór), a melyben a keleti (chinai, indus, egyip
tomi, héber, arab, török) népek irodalmának
ismertetése után a görög vígjáték tárgyalásával
fejezi be az első magyar egyetemes irodalomtörténetet. Míg a keleti népek irodalmánál
forrásai vezetésére kénytelen magát bízni, az
I. könyvben, a melyben az irodalom, a nemzeti
és világirodalom fogalmát s egymáshoz való
viszonyát, az irodalomtörténet kifejlődését, a
melynek az írás és nyomtatás eredetét, az össze
hasonlító nyelvészetet, a vallásnak és világnéz
etnek a népek irodalmában való szereplését
fejtegeti, ismerteti, — hasonlóképpen a görögök
szellemi törekvéseinek ismertetésénél, gondo
latvilágának rajzolásánál már teljesen ismerős
területen mozog, s gazdag szellemét, mély és
eredeti felfogását bő mértékben tudja érvénye
síteni. Miként korábbi műveiben a magyar nép
1 Greguss Ágost Erdélyi Jánosról (Gr. Á. Tanulmámányai. I. kt. 128. 1).

—

lelkét, ebben a nagy idegen nemzetek s vég
eredményében az egész emberiség lelkét igye
kezett feltárni, megismertetni. Erdélyi e téren is
— miként a népszellem alkotásainak felkutatásá
ban, s miként aesthetikai és philosophiai vizsgáló
dásaiban — arra törekedett, hogy a magyar gon
dolkodás a müveit nyugat törekvéseivel együtt
haladjon, ne utánok kullogjon, hanem oldalukon
menjen !
Az irodalom és a közélet munkása után lássuk
most röviden a magán- és társadalmi embert
is. Erdélyi János 1851-ben 900 pengőforint
fizetésre jött Patakra tanárnak, mely összeg
később, az új számítás bejövetele után 945
forintra emelkedett. Lakásul a Rákóczy-utcza
116. sz. a. főiskolai házat, mint philosophiaeprofessori lakást (a melyben jelenleg e sorok
írója lakik) kapta s itt lakott jó 10 esztendeig.
Ide hozta 1853 aug. 26-án második feleségét
Csorba Ilonát, a kivel mindvégig boldog házas
ságban élt, bár a családi örömök mellett a
bánat (gyermekeik elvesztése) is nem egyszer
bekopogtatott házuk ajtaján. 1861-ben a Rá
kóczy-utcza 99. sz. a. nagy új házat épített
magának s ebbe költözött 1862-ben, míg az ő
lakását a főiskolai elöljáróság Emődy Dánielnek,
a magyar magánjog új, nagytudományú professorának engedte át. A szerény fizetés és főként
a házépítés nagyon meggyöngítette anyagi hely
zetét, úgy hogy nem egyszer kellett Schwarcz
uramhoz egy kis kölcsönért folyamodnia. De az
anyagi bajok és nehézségek csak múló felhők
voltak életének egén; sokkal inkább bántotta
őt egy feketevérű tanártársának örökös gúnyo
lódása, sértegetése, a ki nem átallotta őt még
az iskolában, az ifjúság előtt is kisebbíteni,
költői és tudományos érdemében, törekvéseiben
becsmérelni. Erdélyi, miután e dolgokról vidéki
barátai leveleiből értesült, följelentést telt e
collegája ellen az egyházkerület előtt s a kikül
dött vizsgáló-bizottság előtt 1860. évi május
21-én egy hosszú, 23 ívrét lapra terjedő elő
terjesztésében foglalta össze a vádpontokat,
illetőleg az egész ügy állását. Érdekes e bead
ványnak a következő részlete, mert világot vet
Erdélyi irodalmi törekvéseire: „T. tanár úr egy
irodalmi ágat említ: meséket Igen, én körül
belül első foglalkoztam tüzetesen íróink közt a
magyar népirodalommal. Talán jól, talán roszszul, de mondták némelyek, hogy hasznos
dolgot míveltem s becsülettel. T . . . . úr, ellen
kezőleg, szolgálóknak szánja, többek közt, a
meséket, és a M. T. Akadémiát rója, hogy
engem mégis taggá választott. — E helyen
T . . . . úrnak lehető komoly arczot kelle csi
nálni, mert egy lélekzettel szolgálók irodalmá
ról és Akadémiáról beszélni nem kis feladat.
Hanem elmaradt egy fontos tudnivaló, és pedig
az, hogy a népirodalom tanulmányozása az
újabb kor művelődésében lényeges adalék.
Hesiod theogoniái, az Ezer egy éjszaka regéi,
a Skandináv mithoszok, közelebb a finn népek
mondái, meséi, hagyományai, a szerb dalok,
oláh Bakala (mesegyűjtemény) a szláv jelvi
mesék, ezek között és után végre a magyar
népi elemek is kitűnő figyelemre s méltatásra
találtak, s a mi nem volt szégyen Schott Vil-
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mosnak az oláh, Grimm Vinczének és Jakab
nak a német, Lönnrot Ilyésnek a finn stb. népi
hagyományok körül: az, T . . . . úr engedőmé
vel legyen mondva, szégyen Erdélyi Jánosnak
a magyarokéi körül; és még annál nagyobb
szégyen a M. T. Akadémiának, hogy a derék
Ipolyit leginkább vagy éppen a magyar mithoszok tanulmányozása és tudományos búvárlataiért karolta örömmel tagjai sorába. A ki tehát
úgy beszél az irodalomnak magokkal a politikai
és nemzetiségi jogeszmékkel belső rokonságban,
solidaritásban álló jelentékeny ágairól, az leg
jobb esetben bármennyire ismeri is a szolgálók
kedvteléseit, de bizonyos, hogy a világot nem
ismeri tovább, mint Terebestől Patakig és or
szágúiról az irodalmat,“ 1
Az ügy az illető tanár bocsánatkérésével s a
jövőre vonatkozó hallgatási Ígéretével ért véget.
De az efféle kellemetlenségekért bőven kár
pótolta őt, a családi élet mélységén kívül, bará
tainak igaz szeretete. Legbensőbb, legbizalma
sabb barátja Hegedűs László sárospataki lelkész,
alsózempléni esperes volt, a kivel együtt indí
tották meg a Sárospataki Füzeteket s a kit
1860-ban a M. Tud. Akadémia lev. tagjául aján
lott és választatott meg.
Nagy és hangos volt a jókedv, szikrázott a
szellem és tréfa; egyre másra termett a rögtönzött
vers olyankor az Erdélyi házánál, mikor Szemere
Miklós, a lasztóczi poéta belátogatott hozzá.
„Nyilt kerekded arczán, — mint EmődyD. írja —
s kissé bennülő kék szemeiből az öröm és meg
elégedés mosolya sugárzott, valahányszor egy
szíve szerinti ember vagy lelki rokon vendégszerető hajlékának küszöbét átlépte vagy ilyen
nel valahol találkozék. Azok a mesterkéletlen,
természettől kerekded s úgyszólván magyarosan
takaros mozdulatok, melyekkel ily alkalmaknál
feléd közeledett, s a szívélyesség, melylyel kezét
feléd nyujtá, önkéntelenül lekötelezének. Rend
szerint derült tárgyakra intézte ilyenkor kérdé
seit, s a kapott feleleteket jóízű visszaemléke
zésekkel vagy talpraesett adomákkal fűszerezte“.12
Erdélyi nagy barátja volt a dalnak, éneknek;
a temetésekre mindig szívesen eljárt csak azért,
hogy a főiskolai énekkar temetési énekeit hall
hassa. Megállt a temető kapujában s onnan
hallgatta, élvezte az erőteljes, érczes hangok
feléje hömpölygő áradatát. Sőt annyira gyönyör
ködött az ifjak énekében, hogy a temetési vagy
más alkalmi előkészületek alkalmával az iskola
kertben sétálgatott s onnan hallgatta az ének
karnak a kollégiumból kihangzó énekeit.3
1868 január 23-án este még gyermekeinek
dalolt, regélt, aztán álomra hajtá fejét — s egy
óra múlva halott volt. Szervi szívbaj ölte meg.
Midőn dr. Raisz Gedeon orvos, a ki vele átellenben lakott, megérkezett, már csak a be
állott halált állapíthatta meg. Vele, Kövy Sándor
mellett, a sárospataki kollégiumnak a XIX. szá
zadban legkiválóbb professora hunyt el,4 a ki
1 Főiskolai levéltár, CLXXXI. (39,781) 143—2. lelt. sz.a.
s Id. mű 37. 1.
3 Radácsi Gy. szíves közlése.
4 Hamvai itt nyugosznak a ref. sírkertben ; hűséges
barátja, Hegedűs László, a ki mint országgyűlési kép
viselő 1884 február havában Budapesten hunyt el, a
halálban is hű maradt hozzá s a szomszédjában pihen.

kifelé nagy fényével, hatalmas szellemi erejével
az egész ország előtt magasra emelte e colle
gium hírét, nevét, tekintélyét, — bent min
den irányban eleven életet, gazgag tevékeny
séget teremtett, főiskolánkat a tespedés után a
haladás, a fejlődés útjára terelte. Nagyon illő
azért, hogy a főiskola tanárai és növendékei
soha nem szűnő hálával és kegyelettel övez
zék emlékezetét!
(Sárospatak.)
Dr. Rácz Lajos.

Nők a phílosophíában.
— Második közlemény. —

Most pedig forduljunk Ellen Key-hez. Született
1849 deczember 11-én Sundsholmban, déli
Svédországban. Egyszerű, szigorú nevelésben
részesült, nyilvános iskolába sohasem járt, ha
nem magánúton művelődött. Apjának későbbi
szorult anyagi helyzete kenyérkeresetre utalja.
Tanítónői állást vállal, de ezenkívül sokat fára
dozik a nép szellemi színvonalának emelésén.
Előadásai nyomán — melyek nyomtatásban is
megjelentek — európai hírre tett szert.
Ellen Key felette érdekes jelenség korunk
nőíróinak sorában. Noha látszólag hadat üzen
az eszményi világfelfogásnak, mely az elvek
magaslatán szárnyalva, a valóságot elveszti lábai
alól, midőn oly követeléseket támaszt, melyek
teljesülhetetlenek, ő maga is tulajgonképpen izigvérig idealista. A materialismusból kiinduló világ
nézete idealistikus végponthoz jut el. Egyfelől
Darvin és Spencer evolutionismusa, másfelől
Nietzsche individualismusa tekinthetők döntők
nek életfelfogására nézve, de nagy hatással vol
tak rá Goethe, Ibsen, Kierkegaard, Spinoza,
Haeckel, az angol eudaimonismus, a hellén élet
szeretet és aestheticismus is stb. Világnézete
tehát eklektikus, a mennyiben több eltérő rend
szerből kölcsönzi főgondolatait, melyek összeforrasztása, egységesítése nem sikerül neki min
dig kielégítően. Inkább receptív szellem, de a
másoktól kölcsönvett eszméket áthatja izgékony
temperamentumának sajátosságával és hirdeti
oly lángoló lelkesedéssel, hogy ez által szinte
erőszakos actualitás színében jelennek meg.
Ellen Key minden vallásos alapon nyugvó
világnézetet elvet. Az ő vallása az élethit, mely
nem egyéb, mint a földi életre irányuló alkotó
ösztön. Az ideal - szerinte — nem lehet többé a
szenvedő, tűrő, lemondó, hanem az erőteljes, a
szép ember. S mai ember — úgymond — nem
hisz a Megváltóban, hanem a saját megváltásá
ban. Neki nem kell a biblia, az egyházi tan
tekintélye, mert erőnek erejével a saját lábára
akar állani. Az Istentől nem vár semmit, ellen
ben mindent saját magától. Szent lelkesültséggel vallja, hogy fordítson az ember hátat az
érzékfölöttibe vetett hitnek és itt e földön ke
resse össze életfeladatait. Az élet czélja nem
lehet földöntúli, hanem az élet czélja maga az
élet. Azon dilemma elé állítva, hogy vagy Jézus
ban higyjen, mint a világ és az emberiség meg
váltójában, vagy a saját természete erejében,
Ellen Key nyíltan ez utóbbit választja, mert
felfogása szerint Jézus tanának szószerint köve14*
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véglegesen a fejlődési világnézet egyetemes győ
tése szétfeszítené a létet, míg ellenben a jelen
zelmével fog bekövetkezni. Ellen Key egyébként
korban megszokott elgyengítése a jézusi tan
nagy optimistának bizonyul, midőn azt vallja,
nak nem egyéb, mint rút hazugság. Épp azért
hogy csak a természeti hajlamokat, gerjedelethikai tekintetben azt tanítja, hogy ne magun
meket kell ápolnunk és az élet magától vesz
kon kívül, hanem magunkban keressük egy
harmonikus fordulatot (akár csak Zola a „Tra
magasabb erkölcsi fejlődés törvényeit. Azt azon
vail “-ban tanítja), hogy a fejlődés folyamán az
ban elismeri, hogy ethikai szempontból felette
nagy szükség volt az egosimus és altruismus
egoismus megtagadja önmagát és önként helyet
ad a jóindulatú, altruistikus, sociális érzelmek
küzdelmére, más szóval: a keleti világfelfo
nek. Csakhogy, ha a jelenkor történetileg ki
gásra (buddhismus, keresztyénség), mely az
egyén feláldozását, a saját önzésünk feltétlen
fejlett intézményeit mind eltörüljük, pedig ott
legyőzését tanította és a nyugati életbölcseségre,
voltak a socialis motívumok főtényezői, igen
mely a személyiség szabad érvényesülését hir
bajos elhinni, hogy az önfenntartási ösztön
hogyan jut el az önzetlenségre támaszkodó
dette. E két világfelfogás harcza előbbre vitte az
emberi culturát, de egymagában tekintve minsocialis tevékenységhez és vele a legharmonikudenik egyoldalú. Csak a kettő (önzés és önzet
sabb boldogsághoz? vagy pedig ha az embert
csak természeti lénynek tekintjük, nem pedig
lenség) kiegyeztetése adhat harmonikus világ
nézetet. Eszerint minden ember első renden
szelleminek is, nemcsak nem érthetjük meg az
saját személyiségét tartozik kifejteni és meg
altruismus kialakulását, de úgy az ideális ténye
őrizni. Ez a főkötelessége és egyúttal boldog
zőknek nincs is semmi értelmök. Hiszen ha az
sága. Az élethez való akarat vagy önfenntartási
egyszerű érzetek, akkor a complex szellemi
ösztön az ember erkölcsi rugója, a minden
folyamatok is, a művészet és a tudomány is
irányú erőkifejtés magában tekintve boldogság,
csak a materia tulajdonságai, a hol pedig csak
akkor vagyok boldog, ha érzem, hogy a leg
megmozgatott materia, holt mechanismus van,
ott bizony nem lehet szó ideálokról. Szóval,
magasabb módon élek, melyre képes vagyok.
Ellen Key mint minden modern „monista“,
Erkölcsiség és boldogság tehát egy. Ha min
kénytelen megalkudni az idealismussal és mű
denki a saját boldogságát másokért áldozná fel,
akkor csupa áldozat lenne, de boldog ember
veinek épp ez az oldala gyakorolt szélesebb
nem. Azonban, midőn így az egyes ember saját
körökre is hatást: az általa megjövendölt fénye
sebb jövő, az ibseni „harmadik birodalom“
egyéniségének minél teljesebb kifejlesztésére
törekszik, szem előtt kell tartania, hogy ez a minél
puszta természeti tényezőkkel éppenséggel meg
teljesebb kifejlődés nem lehet független vagy
nem magyarázható és tulajdonképpen a keresz
tyén vallás „Istenországának“ a bélyegét viseli
elszigetelt, hanem csak az egész emberiséggel
való kölcsönhatás által jöhet létre. Végső elem
m agán!
*
zésben aztán minden egyén személyes világ
nézete dönt a fölött, hogy bizonytalan esetek
És most, miután elvonult előttünk 3 philosoben másokat vagy magát áldozza-e fel; a faj
phusnő képe, próbáljuk összegezni a bennök
java itt a fő. Ellen Key ethikai alapnézetét ezek
előforduló közös vonásokat, hogy némi követ
után socialis individualismusnak lehetne elne
keztetéseket vonhassunk a női psyche philosovezni.
phiai capacitásaira vonatkozólag és egyúttal
kidomborítsuk azt is, hogy mit várjunk e téren
Metaphysikájában hangoztatja az ember és
a természet egységét, a személyes isten fogal
a nőktől jövőben ? Azt hiszem, találhatunk kö
mát ellenben elveti. Isten nem egyéb, mint
zös vonásokat a fenti 3 Írónő gondolatsorai
a lét egysége, a mindenség, melynek mi is
között. Ha ugyanis különbséget teszünk a phi
alkotórészei vagyunk (pantheizmus). Minden
losophia, mint tudományos kutatás (értve alatta
lény az örök ősforrás kifolyása, onnan veszi
főleg a logikai és ismeretelméleti vizsgálódáso
eredetét és abban olvad fel. Egyéni halhatat
kat) és a philosophia, mint világnézet, életphilanság nincs, de van örökkévalóság; a halál
losophia között, — azonnal a szemünkbe ötlik,
csak az életformának átalakulása. A lét kezdethogy mindhárom jellemzett nő az utóbbi
és végnélküli. A végtelen térben töméntelen
kategóriába tartozik, ez pedig igen fontos
erőcentrum van, ezek oksági összefüggésben
momentum. A bölcsészet-történelem tanúsága
állanak egymással, mely összefüggés törvényszerint épp egy-egy ismeretelméleti vagy methoszerű mozgásokban nyilvánul meg. Mindegyik
dologiai új gondolat tört új utat az embeii
erőcentrumnak és magának az Universumnak
gondolkodásnak és hozta mozgásba az elméket
is vannak külső és belső állapotai, (anyag,
(sophisták, Sokrates, Platon, Bacon, Descartes,
szellem), e kétféleség azonban mégis egyazon
Locke, Kant stb .); ilyen fordulóknál pedig;ra
lényeg, kétféle szempontból tekintve.
nőknek jelentős szerep soha sem jutott. Ök
Éllen Key munkáiban sűrűn szerepelnek az
ezekkel az abstract kérdésekkel nem szeretnek
aesthetikai elemek. A szerelmet, mely szerinte az
bajlódni, hanem inkább a férfiak fáradságos
egyén és az emberiség életfokozásának legfőbb
munkája alapján létesült kész eredményeket
tényezője, pl. tudatosan alkotó művészetnek fogja
fogadják el, fejtik tovább és terjesztik. És e
fel, szemben a vak nemi ösztönnel. Comte-nak az
tekintetben minden időben nagy érdemeket sze
emberi elme fejlődésére felvett három fokozatát
reztek: Theanotól és Hypatia-tól kezdve Staél
(theologiai, metaphysikai és positiv) megtoldja
asszonyig, a ki a német philosophiát ismerteti
egy negyedikkel: az aesthetikai, gyermekszerű
meg a francziákkal, H. Martineau-ig, a ki
vagy paradicsomi állapottal. Ezen szebb jövő
Comte tanait terjeszti Angliában és Ellen Key-ig,
felé még csak haladunk, mert ez — szerinte —
a ki a modern monistikus és individualistikus
tótól i i
^figures
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eszméket népszerűsíti. Ellen Key-nek tehát bi
zonyos mértékig igaza van, mikor azt mondja,
hogy a férfiak gondolatai csak úgy lesznek
valóságokká, ha meleg asszonyi szivekben ter
mékeny talajra találnak. (Lebensglaube 451.)
A nők erős emotionalitása hozza magával,
hogy ha valamit lelkesedéssel megragadnak, an
nak prófétáivá, apostolaivá is válnak. A pro
paganda terén tehát a férfiak velők alig is ver
senyezhetnek, csak oly példákra utalunk, mint
Becher-Stowe Harriet („Tamás bátya kuny
hója“) és Suttner Berta („Le a fegyverekkel“).
A nők tehát, mint a kikben a kedélyélet van
legerősebben képviselve, a gondolat világába
is ezt az éltető, melegítő vonást viszik be és
azért különösen a philosophálás oly terein érvé
nyesülhetnek, a hol ennek is helye van. Innen
van, hogy a női philosophusok — mint az
általunk kikapott 3 példa is igazolja — inkább
metaphysikusok, mint noetikusok (ismeretelmé
leti nők), inkább ethikusok, mint logikusok,
a bölcsészeinek inkább gyakorlati, mint
elméleti kérdéseit ragadják meg. Ezzel függ
össze, hogy a nők philosophálásában igen erős
a vallásos vonás. Ez világosan megvott Hypatiánál, de meg van Ellen Key-ben is, bármeny
nyire fordul is minden tételes vallás ellen: az
ő élethite is hit és nem tudás, mint ő hiszi.
Mechthildnél pedig ez a vonás annyira ural
kodó, hogy minden philosophiai elem úgyszól
ván megsemmisül a vallásban, ő egyike volt
azoknak, a kik a mysticát a gondolkodás sphaerájából teljesen a szív sphaerájába vitték át.
Ugyancsak jellemző a nők philosophálására az
aesthetikai, művészi elem érvényesülése, úgy
gondolataik kifejtése közben, mint azok kifeje
zésénél, a mire különben már rámutattunk Ellen
Key és Mechthildnél A női psyche ugyanis a
rendszerint erősen kifejlett képzelet és érzel
meknél fogva inkább a művészi, mint a tudo
mányos foglalkozás felé vonzódik, bár az utóbbi
téren is inkább receptívek, mint teremtők. Azért
gondolkodása is nem annyira közvetett, fokról
fokra haladó, discussiv, hanem inkább közvetlen,
intuitiv. A nő gondolkodása, megismerése az
érzelmi speculatióból ered, melynek lényege,
hogy differenciátlan, vagyis az, hogy az alany
itt mindegy összeolvad a tárgygyal. Érdekes
annak a felemlítése, hogy ma már nem egy phi
losophus elismeri, hogy ezen ismerésmódnak
is meg van a maga jogosultsága (pl. Volkelt
vagy a Fries iskolája), mások pedig egyenesen
ebben látják a philosophia tulajdonképpeni
műszerét, pl. Bergson.
Lehet-e ezek után a nőtől teljesen a tudomá
nyos és így a philosophiai munkálkodásra való
arravalóságot megtagadni? Ennek megállapítá
sára újabban érdekes kísérletek történtek. Mi itt
csak Kirchhoff Arthur, német újságíró vállalko
zását említjük meg, a ki számos német egye
temi tanárhoz, íróhoz és leányiskolái tanárhoz
azt a kérdést intézte, hogy alkalmasaknak és
jogosultaknak tartják-e a nőket a magasabb stú
diumokra? A vélemények, melyeket Kirchhoff
„Die Akademische Frau“ czím alatt foglalt össze
(Berlin, 1897), igen tanulságosak A legtöbb meg
kérdezett hajlandó ugyan a nők előtt minden

főiskola kapuját megnyitni, de szinte egyértelműleg megállapítják azt is, hogy a nőhaílgatók
megfigyeléséből szerzett tapasztalatok azt mu
tatják, hogy a nők a tudományos búvárkodás
terén kimagasló alkotásokkal eddig nem tűntek
ki. Értelmiségük, szorgalmuk ugyan bármely
studium folytatására képesíti őket, de a pro
ductiv kutatás terén — kevés kivétellel — mégis
csak közepeset tudnak nyújtani, hogy tudomá
nyos feladatok kitűzése és azok eredeti módon
való megoldása nem az ő tisztük. Inkább álta
lános műveltségre, mint szakszerű dolgozásra
vállalkoznak. Ezek bizonyára fontos eredmények,
ha igazak. De kérdés, hogy a tudományos nő
lélektan igazolja-e a tapasztalatokat? Halljuk
csak ennek az ítéletét. Böhm Károly (Az aszszony lélektanáról, Magy. Philosophiai Szemle,
1883.) még a tudománynyal való foglalkozást
is károsnak tartja a nőre nézve. Szerinte az
asszony tetteinek indoka és czélja a nemi ösztön
és a gyermek iránti szeretetben van, melyhez
képest egyéb tehetsége csak eszköz. E czélnak
szolgál az asszony fejlettebb emésztési és cse
kélyebb mozgási rendszere, ennek szolgál érzé
keinek más sorrendje, s ingerlékenysége. A realistikus ösztönök (nemi, vegetativ stb.) nála
erősebbek, mint az idealistikusok (intelligentia).
Hiányzik belőle az öntudat fixáló ereje és az
abstract képek, fogalmak megalkotásának a
képessége. Nem elméletei, hanem öntudatlan
tapintata által okos az asszony. Újabb kutatók
azonban (Havelock Ellis, Rémusat, Gizycki,
Heymans s mások) kedvezőbb színben látják a
nőt intellectualis szempontból is. Mi is ehhez
az utóbbi állásponthoz csatlakozunk.
Mindenek előtt hangsúlyozandó, hogyha a gon
dolkodás némely terén hátrányban vannak is a
nők a férfiakkal szemben, ez nem jelent okvet
lenül értékbeli különbséget, inferioritast, mert
más tekintetben viszont a nők lehetnek fölény
ben a férfiakkal szemben. A culturtörténelem
tanúsága szerint a nagy találmányok, felfedezé
sek, korszakos alkotások a tudomány, a tech
nika és művészet terén aránytalanul nagyobb
számban férfiak nevéhez fűződnek, a mi azzal
nem menthető, hogy a nők elnyomott helyzetben
sínylődtek, mert voltak időszakok, a mikor a
társadalmi viszonyok nekik kedveztek (lovagkor,
renaissance). E jelenséget legkielégítőbben a
nők erős emotionalitása magyarázza meg, a mely
abban áll, hogy náluk minden gondolat és tett
intensiv érzelmi visszhanggal jár. Ennek követ
keztében azzal foglalkoznak a legszívesebben,
a mi különösen erős érzelmi reactiót kelt. Ezért
kedvelik inkább a concrét, az egyéni, mint az
abstract tárgyakat (érdekesen láttuk, hogyan pró
bál Mechthild mindent concretizálni: az érzé
kekhez közelebb vinni); ezért nem érdeklődnek
a száraz, tudományos részletmunka iránt és leg
feljebb kötelességből foglalkoznak vele. Ezért
nem kedvelik a tudományos abstractiót, elem
zést sem, ezért nem tudnak tárgyilagosak lenni,
pedig mindezek a szorosan vett tudományos
munkálkodás nélkülözhetetlen kellékei.
Ha így áll a dolog, akkor az a tünemény, hogy a
nők oly kevés maradandót és nagyot alkottak tudo
mányos tekintetben, nem annyira hiányzó képes
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ségeikre, mint inkább hiányzó hajlamaikra veze
tendő vissza. Ez hozza magával, hogy inkább
acceptiv, reproductiv a gondolkozásuk és mun
kájuk, mint teremtő. Ha tehát a tudományos
kutatásra ezentúl is túlnyomólag az erősebb
nem lesz utalva (mindig az átlagról beszélünk),
akkor ez nem a nő lebecsülését jelenti, hanem
a munkamegosztás fontos elveinek az alkalma
zását. De az arra való nőknek módot kell nyúj
tani a tudományos foglalkozásra. A philosophiából meg éppenséggel nem zárhatjuk ki a nőket.
Lesz itt egy oly terület, tudniillik a szorosan
tudományos munkálkodás, mely elsősorban a
férfiakban lesz fenntartva; de ott, a hol a lélek
affectiv és volitiv részének is van szerepe,
ott a női philosophusokra is várnak feladatok
és a jövőben talán nagyobb sikerrel fogják eze
ket megoldani, ha a nevelés ebben az irányban
fog működni. A határközök teljes összezavarása
azonban nem kívánatos, sem biológiai, sem tár
sadalom-bölcsészeti szempontból.
És így visszakerültünk volna oda, ahonnan
kiindultunk: nő és férfi egyenlőrangú, de nem
egyenlő; vagy a mint Legouvé kifejezi: „A nő
egyenlő a férfival, de ez az egyenlőség a különbözőségben rejlik-.
Df
Ödön.

Bolyai Farkas festményei.
A tudományos világban a legtiszteltebbek közé
tartozik a Bolyai név; szinte páratlanul álló
jelenség is az a tudományok történetében, hogy
a teremtés olyan pazar kézzel áraszszon el tudást,
halmozzon fel energiát a tudományokban apá
nál és fiúnál egyaránt, hogy az apa versenytársa
legyen a fiának s a fiú felfedezését a mathematikában mégis az apa értse meg egyedül.
Nem csoda, hogy kötetekre menő irodalom
foglalkozik velük a müveit világ minden nyelvén,
érthető, hogy hazai és külföldi tudósok miért
keresik fel annyiszor és annyian a marosvásár
helyi collegiumot, a melynek könyvtárában vannak
elhelyezve kutatók számára — valóságos erőfor
rás gyanánt — a Bolyai-reliquiák.
Közelebbről is az apa, Bolyai Farkas (1775—
1856) életrajzához gyűjtött kiegészítő adatokat
a helyszínén Rados Ignácz, fővárosi tanár, mikor
is előkerült két azonos tárgyú, egyforma nagy
ságú (032 x 0*24 m) jelzés nélküli olajvázlat, a
melyek mint „két darab aquarel ifjúkori festvény“
vannak felemlítve a többi Bolyai-reliquiák közt
a katalógusban.
Csupán így, minden különösebb meghatáro
zás, vagy leírás nélkül vannak ezek a művek
a leltár során elkönyvelve, felsorolva, kezdve
azon, hogy: „Bolyai Gergely1 1887 májusában
hozta be Bolyából azt a ládát, melylyel atyját,
Bolyai Farkast szülei az enyedi kollégiumba
küldötték és adta át a kollégiumnak ereklye
gyanánt, megőrzés végett a következő emléktár
gyakkal együtt:
1. két db ifjúkori aquarel festmény stb. (fel1 Ez a másik fia Bolyai Farkasnak, törvényszéki
tisztviselő volt.

sorolva még a ládában levő kb. 20 db. emlék
tárgy.1
Életrajzírói2 is ilyen módon említik mindeze
ket a Bolyai emlékeket, pedig ezek az aquarelek voltaképpen színdús, erőteljes felfogású olaj
vázlatok, a melyeknek, bár papírra vannak is
festve (ez téveszthette meg az első kutatókat)
színskálájuk tüze ma sem halványodott el a
több mint félszázados papirbagöngyölés, láda
fenekén könyvek, írások közt való hányódás
daczára sem ; a papír szélei elszakadoztak ugyan,
de a festmények eléggé épek, színhatásuk friss,
eleven, nevezetességük pedig sokkal nagyobb,
mintsem ilyen, méltatásnélküli megemlékezés
sel volnának csupán értékelhetők.3
Magyar kortörténeti, culturhistoriai szempont
ból pedig egyenesen a legnagyobb meglepe
téssel fogadhatók ezek a festmény-compositiók,
hiszen éppen abból a korból származnak (tizennyolczadik század vége, tizenkilenczedik század
legeleje), a mely korszakból alig dicsekedhetünk
művészetünk jelentősebb emlékével, sőt bátran
mondhatjuk, hogy ilyen nagy lendülettel felfogott
festménytervezet egyáltalán nincsen az ezen kor
beli magyar művészetben, nem ismeretes ilyen
tárgyú compositióba való belemélyedés, nem
maradt fenn ilyen irányú művészeti törekvésnek
emléke a magyar festőművészet eme kezdő
korából.
Ez az az időszak, a mely üres, sivár, hézagos,
a mely korból néven kívül alig van említeni
valója a műtörténetírónak; egészen a negyve
nes évek cultur-törekvéséig nincs nyoma nálunk
hasonló gondolatvilágban járó műveknek.
A festmények azonban nincsenek signálva;
szükséges azért a reájuk vonatkozó életrajzi és
egyéb adatok megvilágítása, hogy így nemcsak
a képek keletkezésének valószínű időpontja tisztáztassék, hanem kétségünk se lehessen aziránt,
hogy a compositiók valóban a Bolyai Farkas
művészi leikéből termettek.
Ha nem visz is közelebb bennünket a kérdés
végleges tisztázásához ez a fejtegetés, ez nem
befolyásolhatja lényegében annak a kapcsolat
nak jelentős voltát, a mely a Bolyai mélyenjáró tudását a művészettel, a mesélő szellem
mel egybefűzi.
Mert Bolyai Farkas nemcsak mathematikus
volt, hanem költői tehetség; az ő lángeszének
alapmotívuma a poézis volt; mathematikájában
is sokkalta inkább művész, semmint köznapi,
hogy úgy mondjuk: naturalista.
Világraszóló nagy alkotásának, a „Tentamen“nek megteremtésében, tudományának további
fejlődésében, ha általánosultak is tehetségei,
azért a keletkezés nyomai, a dolog természeténél
fogva mindenkor feltalálhatok.
Ezek a festményvázlatok teljesen beleilleszt
hetők abba a milieube, a mely nagyban és egész
ben alkotta Bolyait, a kiben „minden Múzsák
egyesült láng''} lobogott“.
1 Szily Kálmán : Adatok Bolyai Farkas életrajzához.
Értekezések a Math. Tud. köréből 1884.
2 Koncz József: A marosvásárhelyi ev. reform, kol
légium története 1886—1896.
3 Bedőházy János: A két Bolyai. Marosvásárhely
1897.
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Annyira kifejezője Bolyaink nagy egyénisé
gének ez a festménygondolat, mikor a szinte
gyermekifjú született művészként mutatkozik ilyen
formán be, hogy természetes kiegészítéséül kell
tartanunk annak a képnek, annak a jelenetnek,
mikor Enyeden (a gyermekkori játékok helyett
szellemi tehetségeinek oly jeles nyomai mutat
kozván, — insignia stamina virtutum —) az
„öreg deákok“ ölbe kapták és úgy hordták, úgy
„méltóztatták barátságukra“,1 mikor kortársai,
tanítómesterei, professorai nem győztek betelni
a gyermek, majd gyermekifjú bámulatával és
csodálatával, minden irányban való mélyenjáró
tudásával.
Bolyai Farkas, ez a Brassai szerint „mély
eszű, dús képzelődésű és ritka jóindulatú férfiú“,
immár 57 esztendeje nyugszik a marosvásár
helyi református temető czintermében (három
esztendeje tétetvén mellé 1860-ban elhúnyt láng
eszű fia, János is, a „halhatatlan János, a világtörténelemben a lángész legtökéletesebb meg
testesülése.12
Festészetben elért eredményei idáig nem voltak
ismertetve, még kevésbbé méltatva; saját kezűleg
írott életrajzi adataiban pedig nem csekély és
jelentős reflexiók vannak erre vonatkozólag.3
1775-ben születvén Bolyában, hetedféléves
korában vitték be szülei Enyedre, a honnan
nem tudni hány évvel későbben került be Kolozs
várra. Nem állapítható meg pontosan az sem,
hogy mikor távozik Bécsbe, majd Jénába,
Göttingába; Koncz szerint 1798 a külföldremenetel éve, de családi levelezésekből 1796 derül
ki erre az időpontra nézve. Az az egy bizonyos,
hogy Marosvásárhelyre, a mathematikai, physikai
és chemiai tanszékre 1804-ben hívják meg a kol
légiumhoz, a hol is 1851-ig működött.
A festmények keletkezési idejét illetőleg ben
nünket kolozsvári tartózkodása érdekel Bolyai
nak, mert idevágó adatai szóról szóra ezek:
„Kolozsvárt sokáig jártam a rajziskolába ; nagy
kedvet kaptam különösen a históriai képíráshoz,
a professor sokszor mondván: Verfluchte Keckheit
im Planzeichnen: arra unszolt. hogy képíró legyek,
de a szemem lőpornak, melyet magam csináltam,
véletlen fellobbanásánál annyira meggyengült,
hody az orvosok minden jó szemet kívánó életnemről lemondani tanácsolták.“ (Koncz József
közlése.)
Pontos dátumot tehát nem adhatunk a fest
mények keletkezését illetőleg; de annyit meg
állapíthatunk, hogy a szemelgyengülés éppen
rajztanulása és illetőleg kolozsvári tartózkodása
végére eshetett Bolyainak, mert ezek a komoly
tárgyú festménytervezetek csak alapos tanulás
és tudás után jöhettek csak létre.
Rajztanulásának első emlékeit mintegy meg
örökíti Bolyai abban az önarczképben, a melyet
még Bedőházi tett közzé a „két Bolyai élet és

jellemrajzában“, („egy tükörből felvett sajátkezű
pastell rajzát“ adván ebben B. F.-nak, a mely
azonban szintén nem pastell, a collegiumi
könyvtárban lévő eredetiben, hanem szénnel,
krétával készült rajz).
Ez a rajz a kezdőrajzosok szokásos hibáival
készült; a szemnek, illetőleg a nézés irányának
divergálásával, bár helyes arányérzékkel az arcz
egyes részeiben, úgy hogy azért megállapítható
a képről, hogy az egy 16—17 éves fiatalember
arczmása.
Az első ilyes kísérletezéstől, a fej rajzolástól,
illetőleg az arczképezéstől természetesen hosszú
még az út a históriai compositióig, a hol már

Tükörből felvett sajátkezű rajza után.

Bolyai Farkas ifjúkori arczképe.
'(Az eredeti nagyságnak mintegy ötödrésze.)

tökéletes formaismerettel, egész alakokkal kell
bánni tudni. Hogy hogyan, milyen próbálgatások
árán küzdötte le ezt a nehézséget Bolyaink,
erre nézve nincs semmi emlékünk. A miből
tehetségének izmosodására, fejlődésére követ
keztethetnénk, olyan, mintegy áthidaló értékű
kísérlete nem maradt fenn tehát Bolyainak, pedig
tanulásának éppen ez a 16 éves kortól 21—22
éves koráig történt tisztázódása volna érdekes ;
így aztán az arczkép mint kezdő, a festmény
tervezetek pedig mint határértékek szerepelhet
nek festészeti tevékenységében.
1 Lásd : Koncz József-féle említett életrajzát Bolyainak.
Ha tehát 1796-on, vagy 1798-on belől fog
5
Halsted B. G. The American Mathematical Monthy
lalkozhatott csak rajztanulással Bolyai, (külföldön
1901. Lásd Lakatos Sámuel emlékbeszédét a B. J. szü
ugyanis ilynemű kísérleteiről nem tudunk) nem
letésének 100-ik évfordulóján. Marosvásárhely, Ref.
koll. Értesítő 1902.
megbámulni való jelenség-e, egy alig embernél
3 Életrajzi adatait megírta ő maga, mint a Magyar
ekkora készség, ekkora formaismeret és tájéko
Tudós Társaság tagja, a társaság elnöke, gróf Teleki
zottság a rajzban, nem igazi művészlélekkel
József sürgetésére 1840. L. Koncz J. már idézett kollé
állunk-e szemben ilyen quattrocento vagy quinquegiumi történetében.
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cento korbeli ábrázolásra emlékeztető compositiónál ?!
Nagy kár, hogy nem tudhatjuk, ki lehetett a
rajztanára, volt-e akkora tudása a mester
nek, hogy tanítványa el is leshetett volna tőle
valamit a compositio titkaiból, nem volt-e hajdan
a mester valamelyik erdélyi ötvösműhelynek a
főnöke, a honnan legalább egy kis színt, formát
plántálhatott volna tanítványa leikébe.
Talán nyugati, esetleg német közvetítéssel
nyert hatásnak kell tulajdonítanunk ekkora hala
dását Bolyainak a festészetben, a hogy ezt a
mesternek németből citált megjegyzése is sej
teti ; olyan kérdések mindezek, a ' melyekre
aligha lehetséges valaha megnyugtató és kielé
gítő választ kapnunk.1
Hogy továbbá valaki, egy ma sem tisztázott
tudással bíró mester keze alatt ilyen eredményt
érjen el tanulásában, hogy eredeti compositiókra
vállalkozzék és azokat úgy megoldja, olyan
készséggel, hogy most is meglepő hatással
vannak, erre nézve Bedőházyval szólhatunk, a
ki említett könyvében, a Bolyai Farkas sok
mindenféle szép tehetségeihez viszonyítva tanító
mesterei szerepét, ezeket mondja:
„Nem csoda, ha tanítói nem találták el a
kellő mértéket ekkora tehetséggel szemben;
hiszen ők nemcsak tanítók voltak, kíváncsi
nézők“, a kik lesték, várták, mi minden fog
még kifejlődni akkora perspectivából, a mit egy
ilyen forrásban lévő lángész Ígért.
Hogy rajzprofessora bámulása jelentett-e min
den elismerést a Bolyai számára, azt sem tudjuk,
hiszen egyéb, tudományos téren való excellálása
sem hozta meg a minden oldalról jövő elisme
rést, éppen úgy nem értették meg kortársai a
tudományban, mint még kevésbbé méltányol
hatták a művészetben elért eredményeit; szinte
elgondolkozásra késztő, a mai reális világ fel
fogásba belé sem találó a l’art pour l’art ilyen
felötlése; mert igen sajátszerű a Bolyai tudo
mányos működése is ; mikor marosvásárhelyi
tanár korában, elszigetelve a tudományos világ
tól, nélkülözve a tudomány időszerű haladását,
teljesen magára hagyatva, nyomasztó anyagi
gondok közt közreadja 1830 ban „Tentamen“jét, ír még ezen kívül kilencz fokos könyvet, öt
szomorújátékot teljesen névtelenül, minden jelzés
nélkül, a kiben a szerénység ekkora mértékű
volt: csodálható-e, hogy ha nevét nem tartotta
szükségesnek, vagy talán helyesnek felírni fest
ményeire, ezekre a tervvázlatokra, ezekre a
gondolatokra; a ki továbbá akkora önkritikával
élt, hogy szomorújátékait és egyéb irodalmi
termékeit 1836-ban elégette, (ezeknek a hamvait
egy fapohár őrzi a könyvtárban a Bolyai saját
1 Hogy a festménytervezetek eredeti compositiók,
azt mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy mindegyik
képnek azonos a tárgya; a közölt kép csak annyiban
különbözik a másiktól, hogy ott a férfialak a másik
oldalán áll a képnek, mozdulata ugyanaz, csak éppen
egy, a térdén tartott kosárból virággal kedveskedik a
gyermeknek; a férfi ott is éppen úgy kinéz a képből,
mint ezen a képen, tehát csak variatiója egyik kép a
másiknak, a nélkül azonban, hogy tükör segítségét vette
volna igénybe a componáló Bolyai, a mi a férfialaknak
a másik képen levő változott kézmozdulatából állapít
ható meg.
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kezű felírásával: „si paulum a summo decessit,
vergit ad imum“, Horatius), hogy ilyen, a fest
mények természeténél fogva sem befejezett mű
vekre nevét ráírni hem akarhatta : csak termé
szetesnek látszhatik előttünk ; viszont megnyug
tatáséi is vehetjük végérvényesen arra a proble
matikusnak maradt kérdésre, hogy csakugyan
Bolyai festette ezeket a Bolyai-ládában lappan
gott festményeket.
Mert ugyan miféle szándékból vezette volna
félre Bolyai Gergely a kollégiumot és vele a tu
dományos világot, mikor nagyhírű apja emlé
kének akar áldozni, behozva a Bolyai-ládát;
miféle czélzattal tett volna be más képeket apja
reliquiái közé, mint azokat, a melyeket apjáéi
nak hallott emlegetni apjától ? Ezt a kegyeletes
tényét semmiképpen sem szabad meggyanúsí
tanunk. De meg valaha vonta-e kétségbe Bolyai
Farkas szerzőségét ? Az a szent traditio, a mely
az ő tisztelt személyét övezi, a mely szerint
„mindennek velejébe hatott, mint senki se
jobban“ hagyhat-e fenn kétséget a képek ere
detét illetőleg? Csak ismételhetjük: meg sem
értették, meg sem érthették őt annak idején,
még kevésbbé utánozhatták; nagy időknek
kellett elmúlni, míg a tudomány is megérthette
őt, az egy Gausson és a maga geniális fián
kívül alig érthette őt valaki; festészetben be
mutatott tudásához, érzéséhez pedig csak a
40-es, 50-es évek művészei hasonlíthatók; csak
egy ilyen „minden Múzsával polygamiában
állott“ elme teremthette ezeket a compositiókat,
csak ő vállalkozhatott ilyen korát meghaladó
intelligentiájú, eszményi ábrázolásra, a ki gyer
mekkorában Homeros olvasása után „tisztán
látta maga előtt Achilleust, a trójai hősöket“
(Koncz 3. közlése), a ki dús olvasmányai alap
ján ilyen dús elképzelő tehetséggel is bírt, mint
ez a mythosi jelenet mutatja.
A reproductióra alkalmasabb bemutatott kép
a compositio „hajdani“ szabályainak pontos
szemmeltartásával készült; térkitöltés, foltelosztás
fedmetszések figyelembevételével; hogy classikus
jelenet, azt a ruházat és az arczok sejtetik, hogy
classicitása mellett bájos kép, azt a festmény
tárgya közvetlenül mutatja; anyja öléből az
apjához vágyódó gyermek, harmonikus szép
tárgy.
A mozdulatok kerekdedsége, elevensége, az ala
kok aránya, elhelyezése jó rajzi érzékre vallanak; a
színek gondos fokozása, a tónusok széles hatása,
az előtérben lévő alakok színezésének mintegy
hangsúlyozása mellett a kiegészítő színeknek
mégis kellemes hangolásával a festő színhatást
keresett és ért is el.
A levegő távlat helyes kihasználásával, a
háttér facsoportja lágyabb színezésével, mintegy
a háttér messzetolásával pedig a színperspektiva
helyes megérzőjének mutatkozik be Bolyai.
A fényhelyek erőteljes megjelölése, a világító
színek vastag bátor felrakásával a mester biztos
ecsetkezeléséről tanúskodik.
Az ilyen mythosi jelenet, a valóság, a való
élet határait ilyen merészen túllépő, — esz
ményített csoportozatot ábrázoló kép fölött a
mai festészeti irányok elnéznek, mert a mai
ötletszerű, csak technikai fogásokkal dolgozó

j
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új irányok minden benső egybefüggés nél
kül keresik a hatást, biztosan haladva a
művészi ábrázolás csődje felé, vagy hogy rö-

(Az eredeti méretnek több mint felében.)

az ilyen sajnálatos felfogás ilyen nem impressionista thémával foglalkozni bizonyára nem fog.
De a kinek még van mit kutatnia a múltban,

Bolyai Farkas festmény-compositiója.

viden és kellően jellemezzük ezt a „destructiv“
irányt, vagy „ethikáját“, mely szerint „ki kell
tiporni, ki kell égetni minden múltat a világból,
hogy meghaljon a lelkekben“ (Wolf Whitman)

Toanovics testv. felvétele, Marosvásárhely.

a ki tud még lelkesedni a múlt dicsőségéért,
ezt megértve egyszersmind a jelen nagyságáért,
az tisztelettel hajol meg a Bolyai-festmények
előtt — mert a szó nemes és szoros értelmében
15
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a classikai tökéletesség olyan mintáját látja
ezekben, a melyekkel a Bolyai név maradan
dóan ott ragyog, ott fog ragyogni mindenkor a
magyar történeti képírás történelmében.
Ne rekrimináljunk azért, mert nem a magyar
hanem classikus történelem köréből meríti tár
gyát. A classikus irodalom és classikus művelt
ség fénykora volt az a kor nálunk, melyben
ezek a képek készültek, az volt a felfogás, hogy
az a tökéletes, az az ápolni, megörökíteni való
irány; az az örökszép, nem is volna stylszerű,
nem is volna beilleszthető a Bolyai korába egy
más történelmi tárgyú festmény-gondolat, mint
ilyen.
De valamig a legújabb, hypermodern irányok
nem válnak a közművelődés számottévő ténye
zőivé, addig hatástalan egy ilyen Bolyai-féle
compositio.
Ha magasztalni nem kellően tudta is száraz
ismertetésem a Bolyai-festmény gondolatait, leg
alább elismeréssel kívánt adózni annak a nagy
egyéniségnek, a mely ezeket létrehozta, a mely
ilyen formán nemcsak a tudományok halhatatlanja
ezentúl, hanem a festőművészeti is egyszersmind.
(Maros-Vásárhely.)
„ , , ... ,
J7
Gulyas Karoly.

Színházi levél.
Budapest, 1913 április

Mindenesetre dicséretére válik a Nemzeti Szín
ház vezetőségének, hogy a görög classicusokra
mind több és több figyelmet s gondot igyek
szik fordítani s legutóbb is egy kis cyclust
rendezett Sophokles Oidipos király-ából és Antigone-jából
melyek a színház műsor-darabjai
— közbe iktatva Aischylosnak sohasem adott
Heten Théba ellen czímű tragédiáját.
Ezúttal csak az Aischylos-darabról kívánunk
néhány szót szólani, mely — kétezer esztendő
nél régebbi idő terméke lévén bár — egészen
újdonságszámba megy, most kerülvén először
színre nemcsak nálunk, de — úgy tudjuk —
a külföldön is, azóta, hogy Hellasban oly mély
ségesen meghatotta és fellelkesítette ókori kö
zönségét.
A Heten Théba ellen czímű darab a mai érte
lemben nem is igen nevezhető tragédiának; alig
van cselekvénye. Sovány meséje annyi, hogy a
szerencsétlen Oidipos egyik fiának, Eteoklesnek
uralma alatt álló Thébát hét vezér ostromolja,
köztük Eteokles elűzött testvére, a király ellen
hadat hozó Polyneikes is. Eteokles mindenik
vezérrel szemben egy-egy thébai hőst állítván,
testvére ellen maga indul. A thébaiak vissza
verik az ellent, de a hetedik kapunál — hol
a testvérpár harczol — mindketten elesnek,
egymás fegyverétől Eteokles és Polyneikes.
Théba város tanácsa díszes temetést rendel
a város hős védőjének, Eteoklesnek, — míg a
hazaáruló Polyneikest a legnagyobb megbecstelenítésben kívánja halála után is részesíteni:
megtiltja tetemének eltakarítását.
E borzasztó parancsnak ellene szól az elhúnytak nemeslelkű testvérhúga: Antigoné, s
az ismételt tilalom ellenére kijelenti, hogy el
fogja temetni szerencsétlen bátyját, Polyneikest.

Itt — a hol a Sophokles Antigone-ja kezdő
dik — végződik az Aischylos darabja.
A darab előadása nem tart egy óráig sem ;
így hát cselekvénytelensége ellenére sem un
hatja meg a közönség, bár, különösen a darab
egy jelentékeny része, a hol a hírhozó a hét
ellenséget jellemzi s Eteokles király a maga
hőseit kijelöli s útra bocsátja — nagyon is
epikus formájú s így hosszadalmasnak tetszik.
Mikor a testvérpár holttestét behozzák s
húgaik : Antigone és Ismene elsiratják őket s
Antigone a nagy elhatározásra jut, élénkebb
drámai élet kezd lüktetni a darabban, s a be
fejezés különösen igen szép.
A darab rendezése, beállítása, bár értelmes,
gondolkozó fő munkája, nem túlságosan sze
rencsés. Aischylos maga a megtestesült öserő,
híjján minden mesterkedésnek, minden rafi
nériának; a Heten Théba ellen is úgy hat, mint egy
darab csillogó, de még meg nem formált termés
arany. A szerző felfogásának egyszerű fenségével
szemben bántóan kirívó a rendezés mesterkélt
sége, melynek trükkjeire semmi szűk? ég. A szín
pad állandóan félhomályban van s a szereplőkre
természetellenes vörös fényt vetítenek. Miért?
A darab — a szerző utasítása szerint — kora
reggel kezdődik; a hajnali fényhatást, mely
aztán reggeli világosságba mehet át, igen jól
lehet színpadon utánozni. Minek megrontani a
természetességet lehetetlen vörös fénycsóvákkal?
Kinek a gondolata volt ez? Utánozni kellett
ezzel valakit? Kit? Reinhardtot? Rossz gon
dolat. A közönség józanabb része bizonyára
kezdi már nagyon is megelégelni ezeket a mes
terkedéseket.
A díszlet megint az volt, a mit tavaly a
Leconte de Lisle-féle Erinnysek-ben láttunk,
az a felhőkbe nyúló épülettömb, melynek teteje
nem látszik s mely úgy elfogja a színpadot,
hogy egyáltalában nem támadhat a nézőben a
szükséges szabad tér benyomása.
A tömegzaj — minden hangossága mellett
is — ezúttal is élettelen, mint a Nemzeti Szín
házban legtöbbször. Parancsszóra kezdése, mes
terkélt monotonsága és hirtelen megszűnése —
a betanultságot bántóan mutatja.
Ezek mind kellemetlen hibák, de könnyen
lehetne rajtok segíteni.
Az előadás jobb volt, bár szintén nem töké
letes. A thebai szüzek karának kissé tisztesebb
kort mutató vezetői: Jászai Mari és Márkus
Emilia igen szépen beszéltek, festői hatással
mozogtak; a gyászoló leányok: Antigone és
Ismene — Paulay Erzsiben és Váradi Aranká
ban igen jó tolmácsolókra leltek. Paulay Erzsi
az utolsó szavakat, melyekkel a darab is vég
ződik: „Én eltemetem!“ — nagyon szépen, a
mély érzés megható erejével mondta.
Beregi Oszkár jó megjelenésű, gyönyörű
hangú, de néhány helyen szenvedhetetlenül mo
dorosán deklamáló Eteokles volt. Taglejtése is
gyakran mesterkélt; mikor fegyverzetet öltve, el
rohan a harczba, mozdulatainak keresettsége kü
lönösen kirívó. Beregi, úgy látszik, nem sokba
veszi a komoly kritikát s így művészi pályája
nem vesz oly magas lendületet, mint a milyen
tőle tehetségéhez mérten várható volt.
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Még egy visszásságot kell megemlítenünk.
A Heten Théba ellen után, ugyanazon este An
tigonéd adják; Beregi az első darabban EteokIest játszsza, a másodikban a fiatal Haemont.
Ez rontja az illúziót. Hiszen annyi színész van
a Nemzetiben, nem lehetne két, tárgyánál fogva
összefüggő darabban ezt a két szerepet két
külön szereplővel adatni? Ez épp oly kívánatos
lenne, mint a mily helyes, hogy Antigonét mind
két darabban egy művésznő személyesíti.
Végezetül, megismételve elismerésünket a
Nemzeti Színház iránt azért, hogy Aischylost, a
drámai műfaj igazi megteremtőjét, megszólaltatta
színpadján, újból — nem először — kifejezést
adunk amaz óhajtásunknak, hogy bár láthatnók
már az Oresteiá-1 is, Aischylos remekművét, a
görög irodalom ez egyik leghatalmasabb alko
tását, az Orestes tragédiájával foglalkozó remek
trilógiát is Nemzeti Színházunkban, mely, úgy
szólván, kötelezve is van ilyen feladatokra s
bizonyára képes is lesz azt tisztességgel meg-

jukkal tűnnek ki a differential-egyenletekre vo
natkozó tanulmányai és igen elmés az egyik
értékezése, mely a nem-euklidikus geometriára
vonatkozik. Az utolsó időben vizsgálatait a
mathematika egyik legbonyolódottabb fejezetére,
a halmazok elméletére terjesztette ki, a miből
egyetmást már nyilvánosságra bocsátott ugyan;
de az egészet az előbb említett munka fogja
elénk tárni, melyet néhány nappal halála előtt
fejezett be. Ez a hely nem alkalmas arra, hogy
Kőni g- nek nagyszámú tudományos munkáit
egyenként felsoroljuk és azokat az eredménye
ket részletezzük, melyekkel a tudományt gazda
gította. Ki kell azonban emelnünk, hogy minden
egyes munkája magán hordja éles elméjének

Legifj. Szász Károly.

König Gyula.
(1849-1913.)
K ö n i g Gyula meghalt. E kegyetlenül hangzó
szavakkal vezették be az április 8-án dél
után megjelent lapok azt a tudósítást, mely
hírt adott hazánk tudományos és culturális éle
tének nagy veszteségéről. Az első perczben nem
tudtunk hitelt adni a megdöbbentő hírnek, mert
még tegnap ott láttuk K ő n i g-et a munka szín
helyén, hallottunk évekre kiterjedő munkálatokat
czélzó terveiről és soha nem szünetelő tudomá
nyos kutatásairól. A legserényebb munka köré
ből ragadta ki őt a halál, ledöntve culturális
életünk egyik leghatalmasabb oszlopát.
K ö n i g Gyulában első sorban a nagy tudóst
kellett becsülnünk, kinek kiváló munkái az egész
művelt világ elismerésében részesültek és hírt
meg dicsőséget szereztek hazánknak. K ö n i g
fényes tehetségeit más téren sem nélkülözhették;
de bárhova állította őt a kötelesség, mindig szor
galmas művelője maradt szaktudományának, a
mathematikának. Még halála előtt néhány nap
pal befejezte nagy müvét: összefoglalását azok
nak a mélyreható mathematikai és philosophiai
vizsgálatoknak, melyekkel egy évtizeden át fog
lalkozott. Ámde K ö n i g Gyula, a világhírű
mathematikus, nem volt egyoldalú szaktudós;
valamennyi tudományban otthonos volt és nagy
érdeklődéssel követte fejlődésüket. Tanúságot
tesznek róla az Akadémia nagygyűlésein és a
Természettudományi Társulat estélyein tartott
előadásai, valamint a „Budapesti Szemlé“ben
megjelent czikkei, hogy éles elméjével a legkülön
bözőbb tudományok legbonyolódottabb problé
máiba is bele tudott hatolni. De mint mathe
matikus sem tartozott azok közé, kik e sokágú
tudomány egy kiválasztott fejezetére szorítják
búvárkodásukat. Alig van a mathematikának
fejezete, melyet nem művelt volna. Örökbecsűek
az algebra körébe tartozó dolgozatai, mélyre
hatók az ő függvénytani vizsgálatai, elegantiá-

bélyegét, melylyel más által alig sejthető módon
ragadja meg a megoldandó problémákat, hogy
fényt áraszszon a tudománynak nem egy addig
homályos kérdésére. De nem szabad említetlenül hagynunk azt a formai tökéletességet sem,
melyek dolgozatait jellemzik. Minden munkája
példaképe a logikai következetességnek és remeke
a stylusnak.
Ugyanaz az eredetiség, mely K ö n i g tudo
mányos munkáin észlelhető, jellemezte előadá
sait is. A ki abban a szerencsében részesült,
hogy előadásait hallgathatta, egész életén át
maradandó benyomásokat vitt onnan magával.
Még a legközönségesebbnek látszó dolgokat
is olyan meglepő világításba tudta helyezni, hogy
a hallgatók érdeklődése önkéntelenül fordult felé
jük. Habár a mathematikai szigorúságból és a
logikai következetességből itt sem engedett soha
semmit, előadása még sem volt fárasztó, hanem
végig lekötötte a hallgatók figyelmét. Még évről
évre ismétlődő előadásai sem voltak sablonosak,
mindig talált alkalmat a tárgyalandó dolgok
nak új világításba való helyezésére. A gazdag
tartalom mellett előadásának formai tökéletessége
is lebilincselte hallgatóinak figyelmét. Mindig
válogatott nyelven beszélt és úgy adott elő, hogy
lestenographált előadását azonnal nyomdába lehe
tett volna adni.
Mint a műegyetemnek 30 éven át volt tanára,
a most működő magyar technikusoknak legna15*
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gyobb részét ő látta el avval a mathematikai
felszereléssel, melyre pályájukon szükségük van.
De még nagyobb tanítói érdeme az, hogy a már
25 évvel ezelőtt elhunyt barátjával és tanártár
sával, H u n y a d y Jenővel együtt jóformán meg
teremtette a magyar mathematikai oktatást. Ők
voltak az elsők, kik Magyarországon magasabb
színvonalon álló mathematikai előadásokat tar
tottak. A mathematikus tanárjelöltek e kiváló
előadások következtében nagy lelkesedéssel ke
resték fel a műegyetemet, hogy jövendő pályá
jukra készülhessenek
Míg H u n y a d y előadásai a geometriára és a

A Bólyai-jutalom bizottságának tagjai 1910-ben: Poincaré, Rados
Gusztáv, Mittag-Leffler, König Gyula.

determinánsokra terjedtek ki, mely utóbbiaknak
ő volt egyik legnagyobb mestere; K ö n i g a
mathematikának majdnem minden fejezetéből
tartott előadásokat. Ő volt az első, ki Magyarországon a függvénytanról és Fourier-féle sorok
ról olvasott; előadásokat tartott továbbá azalgebra
és a számelmélet magasabb fejezeteiből és a differential-egyenletekről. Ezekben nemcsak a köny
vekben olvasható dolgokat fejtegette hallgatói
előtt, hanem saját kutatásaival is megismertette
őket. Majdnem minden előadása egy-egy mun
kájának kiindulópontjául szolgált, vagy hallgatóit
előadása valamelyik eredeti részletének kidolgázására és publikálására serkentette. Ezekkel
az előadásokkal kapcsolatosak K ő n i g-nek az
egyenletek Galois iéle elméletéről és a dynamika
differential-egyenleteirevonatkozó dolgozatai; az
algebrai mennyiségek elméletére vonatkozó nagy
könyvének megírására is előadásai inspirálták.
Nagy hatással voltak mathematikus hallgatóira
a gyakorlatok, melyeket eleinte Hu n y a d y - v a l ,
később más tanártársaival együtt tartott. Hall

gatóinak itt nyílt csak igazán alkalmuk, hogy
mesterük szellemi műhelyébe betekintsenek; de
ő is itt ismerte meg hallgatóinak egyéniségét és
mindegyiket abba az irányba terelte, a hol leg
több kilátás mutatkozott érvényesülésére. Tehet
séges és szorgalmas hallgatóit nemcsak taná
csaival támogatta, fáradtságot sem kímélt, hogy
boldogulásukat előmozdítsa.
De K ö n i g tanítói tevékenysége nemcsak
abban merült ki, hogy mint főiskolai tanár
mathematikailag müveit technikusokat és tudo
mányosan képezett tanárokat és tudósokat nevel
jen a hazának, hanem szakavatottságát a hazai
középfokú tanítás javára is gyümölcsöztette. Mint
a Közoktatási Tanács tagja résztvett a közép
iskolai tantervek kidolgozásában és már a 80-as
években kiadott tantervek mathematikai részé
ben, mely az ő műve, olyan elveket valósított
meg, melyeket a külföldön csak az utolsó év
tizedben kezdtek sürgetni.
Hogy a tantervekben lefektetett elvek a gya
korlatban is érvényesülhessenek, Kö n i g , a
nagy tudós, nem átallotta, hogy a középiskolai
tanulók számára algebrai tankönyvet írjon. E tan
könyvével, mely igazi mestermü, irányt jelölt
a középiskolai mathematikai oktatásnak és mó
dot adott azoknak az öregebb tanároknak is,
kik még a régi iskolából kerültek ki, hogy taní
tásukat modernizálhassák. K ö n i g személyes
tanítása mellett nagyrészt ennek a tankönyvnek
köszönhető, hogy középiskoláinkban ezidő szerint
a mathematikai tanítás dicskedhetik a legjobb
eredménynyel.
De nemcsak a középiskolai tanítás felvirágoz
tatásán fáradozott K ö n i g , hanem W 1a s s i c s
ministersége alatt, mint a felső kereskedelmi
iskolák ministeri biztosa, magas színvonalra
emelte a kereskedelmi szakoktatást és szervezte
a kereskedelmi tanárképzést.
Miután gyönge toliammal némi képet ipar
kodtam nyújtani K ő n i g-nek a tudomány és a
tanügy terén kifejtett működéséről, röviden még
csak mint kitűnő administratorról akarok róla
megemlékezni, mely minőségében nem egy intéz
ményünknek mozdította elő ügyeit. Mint a Mű
egyetem dékánja és rektora, e főiskolánknak
számos szervezeti kérdését vitte dűlőre ; az Aka
démia administratiójában, mint annak egyik
osztálytitkára és igazgatósági tagja vett részt;
a Franklin-Társulatnak vezető alelnöke volt és
ennek az intézetnek a felvirágoztatásával is szol
gálta a hazai culturát. Mindezeken a helyeken
nagy űr marad K ö n i g után, melyet nehéz lesz
betölteni.
K ö n i g Gyula elköltözött körünkből, de nem
halt meg, mert maradandót alkotott. Él mű
veiben és él abban a szellemben, melyet tanít
ványaiba oltott.
Rados Ignácz.
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Gyógyítás baktériumokkal.
A fertőző természetű, vagy másként a ragályos
betegségek elleni védekezés, de egyben az ilyen
betegek gyógyítása is tulajdonképpen csak akkor
terelődött a helyes irányba, amidőn nyilván
valóvá vált, hogy minden fertőző betegségnek
valamiféle alsóbbrendű élő szervezet az okozója,
a mely apró szervezetek éppen azért, mert él
nek és miként minden élő szervezet, mert sza
porodnak, terjedhetnek át egyik emberről vagy
állatról a másikra. A betegségeket okozó külön
böző alsóbbrendű lények közül legelső sorban
a baktériumokat ös^erte meg az orvosi tudo
mány, nevezetesen az orvosi baktériologia, míg
a betegséget okozó többi, ugyancsak alsóbb
rendű, de a baktériumoknál nagyobb és annál
magasabbrendű szervezetekre, nevezetesen a
különböző parasitákra, vagy pedig a baktériu
moknál kisebb és már a mikroskópi látási ha
táron is túllevő, úgynevezett ultravisibilis szer
vezetekre jobbára csak már a baktériumok megösmerése hívta fel a búvárok figyelmét. Ma már
a legtöbb fertőző betegség okozója ösmeretes,
illetőleg ha maga az alsóbbrendű szervezet talán
éppen kicsinysége következtében nem is vál
hatott minden betegségnél ösmertté, de az apró
szervezeteket magába záró fertőző vagy ragályozó
anyagnak, röviden ragálynak vagy vírusnak ter
mészetét, fontosabb tulajdonságait mégis a leg
több fertőző bántalomnál már megösmertük.
Az összegyűjtött ösmereteket a tudomány ter
mészetesen sietve igyekezett a betegségek elleni
harczokban értékesíteni és csak természetes,
hogy ott érték el eddig a legjobb és legbizta
tóbb sikereket, a hol a legtöbb ösmeretekkel
rendelkezünk.
Akkor, a midőn valamely betegséget okozó
baktérium ösmertté válik, amidőn annak külön
böző tulajdonságait, mint mesterséges tenyész
tésének módjait, a tenyészés feltételeit, élettani
és kórtani sajátságait stbt. a mindennel szembe
szálló és mindent felkutató emberi elme megösmeri, ugyanakkor már ott él a vágy is, hogy
ezt a megösmert apró szervezetet valahogyan
olyan munkára késztessük, a melynek révén
az általa okozott betegségek fellépését megaka
dályozhassuk, vagy a már megtámadt, tehát
már beteg emberben vagy állatban erejét meg
törjük.
A fertőző betegségek elleni nagy küzdelem
ben eddig kétféle módon értékesíthettük a
baktériologiai laboratóriumokban mesterségesen
tenyésztett baktériumokat, illetőleg azoknak kü
lönböző módon nyert termékeit. Nevezetesen:
1. A baktériumokkal vagy azoknak mérges
termékeivel megfelelő módon állatokat, főleg
lovakat kezelünk, a mint mondjuk, azokat a
kérdéses betegség ellenében magas fokra fel
immunizáljuk. k i ilyen állatok kibocsátott és
megalvadt véréből kiváló savót, vagyis a vér
nek alakelemeitől, a fehér- és vörös vérsejtektől,
továbbá a megalvadó fibrintől megszabadított
folyékony anyagát az úgynevezett „serum“-ot
felfogjuk és vele a betegeket gyógyítjuk.
2. A baktériumokat különböző laboratóriumi
eljárások segélyével gyengítjük, azaz megbete-

gítő képességében „szelídítjük“, vagy azokat tel
jesen elöljük. Ezen, már kevésbbé veszedelmes
baktériumokat, a mint akkor már nevezzük, a
„vaccin“-ekét, magyarosan vakcinákat, beolt
juk azokba a szervezetekbe, a melyeket a kér
déses betegség ellenében megvédeni óhajtjuk.
Az ilyen vakcinák tehát védőanyagok.
k i előbb említett gyógyító vérsavók vagy
serumok mint ösmeretes a különböző fertőző
betegségek elleni küzdelmeinkben áldásthozóan
elterjedtek. Ilyenek a diphtheria ellenes vérsavó, to
vábbá a tetanus vagy dermedés ellen termelt
vérsavó, másrészt a lépfene (anthrax), sertésorbáncz, baromfi-cholera stb. stb. ellen készült
serumok.
A vakcinák, mint említettem, gyengített, szelí
dített élő vagy esetleg teljesen elölt baktériumo
kat tartalmaznak és ezidőszerint főleg csak egyes
állati betegségek, mint lépfene, serczegő üszög,
sertésorbáncz ellen vétetnek igénybe. Az ilyen
gyönge baktériumok beoltása után az úgyneve
zett védoltott szervezet (miként a himlőoltás
után, a hol azonban nem baktériumok szerepel
nek, a gyermek és felnőtt is) mérsékelten meg
betegszik. A kiváltott mérsékelt megbetegedés
mégis olyan immunitást (mentességet) kölcsönöz
a beoltottnak, a mely azt a kérdéses betegség
ellenében hosszabb időre (átlag egy évre) meg
védi.
Embereket, az említett nem baktériumos himlő
oltáson kívül, csak kivételesen oltják ezekkel a
vakcinákkal. Nevezetesen kórházak ápoló sze
mélyzetét, a kik állandóan hol typhusos, hol
cholerás vagy pestises betegekkel foglalkoznak
és így a fertőzés állandó veszélyének vannak
kitéve, oltják a nevezett betegség ellenében ké
szült különböző vakcinákkal. Általános elterjedést
ezen védőoltások az emberek között eddig azért
nem nyertek, mert az oltások kellemetlen lázzal,
sőt néha súlyos megbetegedéssel is járnak, a
melyeknek a különben nem biztosan veszélyez
tett embereket kitenni természetesen nem lehet
tanácsos, másrészt pedig ezek a védőoltások,
ha gyengébb vakcinákat alkalmazunk, nem is
mindig biztos hatásúak.
Az elmúlt év őszén a Párisban lezajlott I-ső
nemzetközi összehasonlító kórtani congressuson
Chatiloff kharkoffi baktériológus a typhusellenes
vakcinának a gyermekkorban való alkalmazását
ajánlotta. Szerinte ezen oltásokat éppen úgy
kellene foganatosítani és általánossá tenni, mint
a hogyan mindenfelé a himlő elleni oltásokat
rendszeresítették.
*
Hamarosan felmerült azonban az a gondolat,
vájjon nem lehetne-e a már bizonyos fertőző
betegségben megbetegedetteket a baktériumokkal
vagy azok hatóanyagaival közvetlenül gyógyí
tani, vagyis nem lehetne-e a baktériumokat és
közvetlen termékeiket a védőoltásokon kívül a
gyógyításban is értékesíteni?
Különösen egyes nehezen gyógyuló és lassú
lefolyású betegség, mint a gümőkór (tubercu
losis), látszott már kezdettől fogva az ilyen
kísérletezésekre alkalmasnak, de egyben kívána
tosnak is. Alkalmasnak azért, mert e felette
elterjedt betegség baktériumának tanulmányo-
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zása közben hamarosan bebizonyult, hogy a
gümőkór bacillusa az egyes szövetek roncso
lásán kívül első sorban mérgei, az úgynevezett
toxinjai révén betegíti meg a szervezetet; kívá-

baktérium praeparatumával a gümőkóros bete
geket gyógyítani. A tuberculin valójában nem
más, mint a gümőkor bacillusának, illetőleg a
bacillus mesterséges tiszta tenyészetének tö
mény kivonata. Ezidőszerint a tuberculint a
gümőbacillusnak jobbára levestenyészetéből,
még pedig két-három hónapos tenyészetéből
készítjük.
A gümőkóron kívül még sok más fertőző
bántalomnak a gyógyítását kísérelték meg a
betegség saját baktériumával, illetőleg a bakté
riumának különböző termékeivel. Mindezek a
törekvések és kísérletek azonban a legutóbbi
nehány esztendőig meddőknek, vagy legalább
is csaknem teljesen eredményteleneknek bizo
nyultak. Ha értek is el időnkint a betegek ilyen
irányú gyógyítása körül a különböző módon
készült baktérium - praeparatumok segélyével
kétségbe nem vonható értékes eredményeket,

1. A gümőkor bacillusának idősebb leves-tenyészete. A leves eredeti
átlátszóságát megőrzi ; a gümőbacilusok csak a felszínen szaporod
nak, a hol bőrszerű száraz redőzött hártyát alkotnak. Tuberculinkészítésnél a tenyészetet gőzben elöljük, szűrjük, majd eredeti tér
fogatának egytizedére besűrítjük (Tömény tuberkulin).

natosnak pedig azért, mert nem szenvedhet két
séget, hogy e mérgezés (toxicatio) ellensúlyo
zásával nemcsak a gümős beteg közérzetének
a javulását, de vele egyben a roncsolt szöve3. „Phagocytalt“, a fehér vérsejtek által felfalt és helyenkint már
szétesést (elpusztulást) mutató gümőbacillusok.

2. Az előbbi tenyészetnek kisebb részlete felülről fotografálva (Kitt).

teknek a gyógyulását is gyorsíthatnék és megkönnyíthetnők.
Ezen az alapon, helyesebben ezeknek a néző
pontoknak a szem előtt tartásával kísérelte meg
Koch Robert, a németek nagy baktériologusa
1890-ben a tuberculin, vagy a mint a tanít
ványai kezdetben nevezték, a „Köchin“ nevű

máskor viszont a teljesen hasonló gyógyítási
kísérletek nemcsak hogy semmitsem használtak,
de miként a tuberculinnal való legelső gyógyí
tások közben tapasztalták, és a miért annak
idején Koch Róbertét erősen támadták is, a be
tegeknek állapotát sajnos nem ritkán súlyosan
rosszabbították, ha legtöbbször csak múló ter
mészetűén is.
A sikertelenségek legelső és legfőbb oka úgy
látszik egyedül abban a körülményben kere
sendő, hogy az elölt baktériumokat és azoknak
termékeit a betegekbe rendszertelenül, illetőleg
nem helyes rendszer szerint vagy éppen csak
ötletszerűen oltották be és pedig úgy a beol
tott anyagnak mennyisége, mint pedig az egyes
oltásokat elválasztó időközök tekintetében.
Sir Almroth Wright angol baktériologusé az
érdem, hogy az elölt baktériumokkal és bak
tériumtermékekkel való gyógyítás is már reális
alapon történhetik és hogy az nemcsak sokat
Ígérő jövő elé néz, de már ezidőszerint is szép
eredményekkel dicsekedhetik.
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Ennek az új, de külföldön, főleg Angliában
és Németországban már erősen elterjedt és most
már nálunk is meghonosodó gyógyítási eljárás
nak a lényegét és egyben módjait kívánom a
következőkben ösmertetni:
Wright hosszú ideig tartó baktériologiai és
biológiai tanulmányai és kísérletei után 1902
körül megállapította, hogy akkor, a midőn vala
mely betegséget okozó baktérium az emberi
vagy állati szervezetbe befurakodik, a megtá
madt szervezet és a baktériumok között kifejlődő
harczban az egészséges és a már beteg szer
vezetnek egy közelebbről még nem ösmert olyan
anyaga is szerepel, a mely a pathogén bakté
riumokat lefegyverezi, megbénítja. Megbénítja
ezen anyag a baktériumokat olyan módon, hogy
azokat az emberi és állati szervezet vérében
keringő fehér vérsejtek, az úgynevezett falósejtek
a „phagocyta“- k könnyű módon magukba szed
hetik, magukba gyűjthetik, amint mondják fel
falják. A felfalt baktériumok a falósejtek bel
sejében széttöredezve elpusztulnak. Azt a már
korábban is sejtett, de nem ösmert és behatób4

Úgy Wright első kísérletei, mint az utasítása
szerint megejtett többi gyógyító kísérletek is
csakugyan feltűnő szép eredményekkel végződ
tek. Főleg a gennyedést okozó különböző staphylococcusok és streptococcusok, továbbá a
makacs gonococcus, a typhus- és colibacillusok

5. Vérvételi üvegcsék.

6.

Letörött csőrű üvegcse a meg
alvadt vér fölött egy-két csepp
savóval.

valamint a gütnőkor bacillusával szemben értek
el az opsonin-elmélet alapján végzett oltások
révén szép eredményeket. Feltűnők voltak ezek
az eredmények, mert jobbára olyan betegek
gyógyulását eredményezték, a mely betegek,
illetőleg betegségek nehezen gyógyítható termé
szetűek, sőt egyes alakjaikban nem is voltak
gyógyíthatók.
Kétségtelen, hogy ezek az eredmények nem
egyedül a Wright-íé\e oltóanyagoknak tuladoníthatók, mert hiszen többé-kevésbbé hasonló oltá
sokat, mint említettem, már korábban is végez
tek, hanem inkább azon rendszernek, a mely
szerint az oltásokat Wright utasítására végezték.

4. Vérvétel a beteg ujjából (Citron).

ban nem tanulmányozott anyagot, a mely a
baktériumokat megbénítja és így azoknak „felfalatását“ mintegy előkészíti és lehetővé teszi,
Wright „opsonin1'-nak (opsono = az étkezésre
vagy „falásra“ előkészítek) nevezte el. Az egész
elméletet az orvosi tudományban opsonin-elméletnek nevezik.
Miután Wright az itt csak röviden vázolt
elméletét felállította és annak helyességét kísér
letekkel bebizonyította, azon törekedett, hogy
az opsonin-anyagok termelését a beteg szerve
zetben valamilyen módon elősegítse, élénkítse.
Ezt úgy vélte elérni, ha a kérdéses baktériumo
kat elölt állapotban és igen kis mennyiségekben
juttatja a betegbe. A bevitt kis mennyiségű elölt
baktériumok ellensúlyozására ugyanis a szer
vezet, minthogy azok ellenében szükségképpen
védekezni kíván, opsonin anyagok termelésével
felel és pedig egy bizonyos határig olyan arány
ban, a milyen arányban, helyesebben a milyen
mennyiségben az elölt baktériumokat a beteg
szervezetbe beoltjuk. A termelt opsonin-anyagok
vagy röviden opsoninok természetesen akkor
már nemcsak a beoltott elölt baktériumok felfalatását segítik elő, hanem a beteg szervezet
ben levő hasonló élő csirák bekebelezését is,
azokét, a melyek a betegség folyamatát meg
indították és fentartják.

7. A savó-nyerésnek egyszerűbb módjához való készülék.

Kísérletei közben Wright ugyanis megállapí
totta, hogy a következőkben leírt opsoninos
oltóanyagok adagolása után közvetlenül, a beteg
szervezetnek sajátos opsonin-anyagai megfogy
nak, még pedig annak következményeképpen,
mert az oltóanyagban levő elölt csirákat a szer
vezet, nevezetesen annak phagocytai a már
meglevő kész opsoninok segélyével tüntetik el
és így csak természetes, hogy közvetlenül min-

den oltás után kevesebb opsoninanyag van a
szervezetben, mint volt az oltás előtt. Az opsoninoknak az egyes oltások utáni megkevesbedését Wright „negativ phasis“-nak nevezi. A ne
gativ phasis, mint azt a vizsgálatokkal meg
állapították, az oltás után általában két-három
napig tart, majd elérve az opsonin-mennyiség
egy bizonyos alacsony mértéket, növekedni kezd.

8.

régi káros hatásokat Wright annak tulajdonítja,
hogy az egymást követő oltásokat a negativ
phasis tartama alatt végezték.
Meg kell jegyeznem, hogy a positiv phasis
alatt rendszerint a beteg közérzülete is javul,
még pedig arányosan az opsonin-anyag kimu
tatható és megfigyelhető növekedésével.
Az opsoninok növekedését, illetőleg az újabb
oltás legalkalmasabb idejét a beteg vérsavójával
végzett sajátos vizsgálatok eredményei jelzik.
E vizsgálatok lényege az, hogy a beteg véré
nek egy-két cseppjéből kiváló vérsavót össze

Vérvétel egészséges ember ujjából phagocyták nyerése czéljából.

Az oltás következtében elfogyasztott opsoninanyagokat a szervezet mint általában minden
elveszett szükséges anyagot most már sietve és
a mi a legfontosabb, fokozottabb mennyiségben
pótolja, a minek következtében természetesen
a szervezetben csakhamar az előbbi mennyiség
nél több opsonin fog keringeni. Ezt az állapotot,
a midőn az opsonin-anyag növekedőben van
Wright után „positiv phasis“-nak nevezzük. A po
sitiv phasis tetőpontja, vagyis a midőn már a
legtöbb opsonin van a szervezetben, a beteg
ségek, illetőleg az oltóanyagok természete sze
rint az oltások után átlag nyolcz-tizennégy nap
múlva következik be. Az egymásra következő
újabb oltásokat az opsonin-elméleten alapuló
gyógyító oltásoknál Wright utasítása szerint
mindenkor szigorúan a positiv phasisnak leg
alkalmasabb időpontjában (vagyis a positiv pha-

9. A natriumcitricummal kevert vér centrifugálás előtt és után a fenékre
sodort vérsejtekkel.

sisnak lehetőleg tetőpontján) kell végezni. Ha
az újabb oltás nem ilyen alkalmas időben, ha
nem mondjuk még a negativ phasis ideje alatt
történnék, a mikor a betegben még a normá
lisnál is kevesebb opsoninok vannak, csak ter
mészetes, hogy az újabb oltás révén bevitt
baktériumtömeg a beteg állapotát súlyosabbá
teszi.
A Koch-féle tuberculinoltások után megfigyelt

lő. Ferdén alvasztott agar-agaron fejlődő bakteriumtelepek.

keverjük egészséges szervezet fehér vérsejtjeivel
és a betegséget okozó baktérium tiszta tenyé
szetéből nyert emulsioval. Ezt a keveréket
megfelelő ideig 37°-os költőszekrényben (thermostatban) tartjuk, majd megfigyeljük, hogy a
beteg savója milyen mértékben segíti elő a bak
tériumok felfalatását. Ugyanakkor ezt a próbát
egy egészséges ember vérsavójával is megtehet
jük (controllkísérlet) és a két savóval kiváltott
kétféle phagocytosist (a baktériumok felfalatá
sát) összehasonlítjuk.
A vizsgálat megejtésének és a jelenségek el
bírálásának módját a következőkben vázolom :
Minthogy a betegből természetszerűen csak
igen kis mennyiségű, egy-két csepp vért vehe
tünk, az egész vizsgálatot Wright annak idején
úgy dolgozta ki, hogy az minimális mennyi
ségű vérsavóval is megejthető legyen. Mint
már az előbbiekben is jeleztem, a vizsgálatok
megejthetéséhez három-, helyesebben négyféle
anyagra van Szükségünk, ezek:
1. A beteg pár csepp vére, illetőleg az abból
nyerhető vérsavó (serum).
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2. Ugyanaz valamely egészséges emberből/
3. Egészséges ember „kimosott“ phagocytái.
helyesebben kimosott vérsejtjei.
4 A betegséget okozó, esetleg a betegből
kitenyésztett baktérium emulsioja.
A beteg pár csepp vérét, illetőleg serumát
legkönnyebben úgy nyerjük, hogy az egyik ujj
körömperczében alákötéssel a vért megduzzasztjuk és aztán a körömház alatt a bőrt tűvel kissé
megszúrjuk (4. sz. rajz), a kiserkenö vért a rajz
ban feltüntetett két végén capillarisra kihúzott
és egyik végén lehajtott vékony üvegcső lehajló
végével megérintjük, mire a vér a capillaritas
révén az üvegcsőbe, illetőleg annak alsó (5. sz.
rajz) részébe húzódik. Az üvegcse végeit gyönge
lángon beforrasztjuk és várjuk a savó kiválását,
a mit centrifugálás segélyével esetleg siettethetünk.
A savó kiválása után az üvegcse felső részét
letörjük (6. sz. rajz) és a savót mint később
látni fogjuk, pipettával felszívjuk.
Talán még egyszerűbben és gyorsabban meg
szerezhetjük a szükséges savót akként, hogy a
szúrás helyén kiserkenő pár csepp vért egy
drót végére erősített kis vattatamponnal fel
szívatjuk és aztán a tampont a drót másik
végén levő parafadugó segélyével alkalmas
centrifuga kémlőcsőbe rögzítjük (7. sz. rajz).
A vattatamponba felszívódott vér természetsze
rűen hamarosan megalvad, a benne levő alak
elemek a vattához rögzíttetnek és így centri
fugálás alkalmával csupán a vér savója, a tiszta
serum sodortatik ki, a mi az üvegcse fenekén
összegyülemlik.
A fehér vérsejteket (phagocytákat) akként nyer
jük, hogy 3—4 cm3 ürtartalmú centrifuga-kémlőcsövet kétharmadrésznyire T5°/0-os natriumcitricum-oldattal megtöltjük, majd abba egészséges
ember ujjából néhány csepp vért bocsátunk
(8. sz. rajz). A natriumcitricum a vér alvadását
megakadályozván, a vérsejtek az oldatban el
oszolnak. Az üvegcse tartalmát jól összerázzuk
és centrifugáljuk, mire a vérsejtek, fehér és vörös
vérsejtek együttesen az üveg fenekén összegyülemlenek (9. sz. rajz). A felette levő oldatot
gondosan lepipettázzuk (leszívjuk) majd helyette,
hogy a natriumcitricumot és a kevés eredeti
vérsavót a vérsejtekből kimossuk, physiologiás
(0-85% -°s) konyhasóoldatot bocsátunk az üveg
fenekén levő vérsejtek fölé. Összerázzuk és új
ból centrifugáljuk. A fenéken ismét összegyülemlő vérsejtekről (10. sz. rajz) a physiologiás
sóoldatot lepipettázzuk és a visszamaradó, most
már kimosott vérsejteket összerázzuk, hogy azok
egyenletesen eloszoljanak.
A baktérium-emulsiót a kérdéses baktérium
tiszta tenyészetéből, még pedig a baktérium ter
mészete szerint, annak4 —24 órás agar-tenyészetéből készítjük. A húslevessel készült és a kémlőcsőben ferdén alvasztott agar-agar felszínén fej
lődő baktériumtelepeket platinakacs segélyével
leszedjük, kevés physiologiás konyhasóoldattal
egyenletesen eldörzsöljük, majd rázás útján
egyenletessé emulgáljuk. Rövidebb-hosszab idei
állás után az esetleg még jelenlevő nagyobb
baktériumtömegek a fenékre szállanak, a mit
a vizsgálat alkalmával lehetőleg érintetlenül
hagyunk.

A vizsgálatot a következőképpen végezzük:
Úgynevezett szívó-gummisapkával ellátott capillarisba az előre elkészített anyagokból, még
pedig a beteg (utóbb az egészséges) serumából
majd a baktérium-emulsióból, aztán a vérsejtemulsióból hozzávetőlegesen egyenlő mennyi
ségeket szívunk fel olyan módon, hogy egyes
anyagok között egy-egy kis levegőréteg legyen
(11. sz. rajz). Az egészet összekeverés czéljából
a gummisapka segélyével ismételten kiszorítjuk
és felszívjuk. Majd a jól öszszekevert anyag felszívása
után a capillarist lángon be
forrasztjuk és 37°-os költő
szekrénybe helyezzük, a hol
a baktériumok fajtái szerint
azt 6-tól 24 óráig hagyjuk.
A kívánt idő után a capil
larist a thermostatból kiveszszük, a beforrasztott végét
ollóval levágjuk és tartalmát
a gummisapka segélyével egy
előre elkészített alkalmas
üveglemezre, az úgynevezett
tárgylemezre szorítjuk (12.
sz. rajz). A kiszorított anya
got, a mely valójában igen
kis mennyiség, egy másik
üveglemez élével az úgy
nevezett „terítővei“ a tárgy
lemezen szétterítjük (13. sz.
rajz), majd a rendes mikroskopi vizsgálathoz előké
szítjük, nevezetesen szárítjuk,
fixáljuk és végül alkalmas
festék segélyével megfestjük
és vizsgálatát a mikroskop
alatt megkezdjük.
------ ''iX z M A /m s
Amikroskopban megfigyel
hető jelenségeket a következő
---- /i
képpen bíráljuk e l:
Minden látótérben meg
---- J iizA fyu t-o rri'
számláljuk a phagocytákat
és megszámláljuk a phagocyták által bekebelezett, fel
falt baktériumokat. Addigfolytatjuk ezt a számlálást (a
készítménynek a mikroskop
ll. Pipetta az opszoninlencséje alatt történő szoká
vizsgálathoz felszívott
sós mozgatása közben) a
háromféle anyaggal.
míg 100 fehér vérsejtet és a
bennük levő baktériumok számát összeszámlál
tuk. A felfalt baktériumok és a fehér vérsejtek
számai közti viszony adja az úgynevezett „phagocytaer count“-ot, a phagocytalis értékét.
Úgyanakkor megállapítjuk ezt a számot az
egészséges, vagyis a controllvérsavóval készí
tett praeparatumban is. A beteg és egészséges
savó phagocytális értéke közötti viszony adja
az „opsonin index“-et.
Ha tehát a beteg savóval készült praeparatum
ÍOO fehér vérsejtjében 2 ll baktériumot találunk
és ugyanakkor az egészséges savóval kevert
fehér vérsejtekben (l00-ban) 233-at, úgy a beteg
opsonin-indexe:
2 ll
IS T - 0 90
16
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Az egészséges szervezet opsonin-indexét átlag
1 0-nek veszik, a melytől az csak kisebb (nö
vekedő vagy csökkenő) eltéréseket mutat A be-

12. A vizsgálandó keverékjtkiszorítása a tárgylemez végére.

teg opsonin-indexe a fertőző baktériummal szem
ben ennél rendszerint jóval kisebb (0 7 —0 4 -ig
is leszállhat). Ugyanakkor azonban más, nem
a betegséget okozó baktériummal szemben a
beteg opsonin-indexe normalis marad.
A Wright-féle oltóanyagok megfelelő adago

ben a Wright-féle elmélet, az oltások, helyeseb
ben az azzal kapcsolatos vizsgálatok megejtése,
mégis kellő gyakorlatot és a mi a legfőbb, igen
nagy gondosságot igényel.
A Wr/g7zí-oltásokhoz szükségeltető oltóanya
gokat, az úgynevezett Wright-féle vakcinákat
ezidőszerint már az erre berendezkedett külföldi
baktériológiai intézetek nagyban termelik. Az
oltóanyagok termelése főbb mozzanataiban a
következőképpen történik:
Az oltóanyagot szolgáltató baktériumnak lehe
tőleg friss, a különböző baktériumok szerint
6—8, egészen 36—48 órás tiszta tenyészetét
physiologiás konyhasóoldatban dörzsölés és
rázás segélyével egyenletesen elosztjuk, emulgáljuk, még pedig oly módon, hogy ezen bak
tériumos oldat vagy baktérium-emulsio hozzá
vetőlegesen meghatározott számú baktériumot
tartalmazzon. A baktériumos oldatot most egy
óráig 50—60°-os meleg vízfürdőbe helyezzük,
hogy e hővel a baktériumokat megöljük. A bak
tériumok teljes elöltségéről úgy győződünk meg,
hogy az.emulsióból egy keveset a baktériumok
mesterséges tenyésztésére használatos tenyésztő
anyagba oltunk és ezt a beoltott tenyésztőanya-

13. A vizsgálandó anyag elterítése.

lásával a beteg opsonin-indexe fokozatosan nö
velhető. A helyes időben applikált újabb és újabb
oltásokra a negativ phasis rendszerint kisebb
és kisebb lesz, a positiv phasis azonban növe
kedik, a mi egyben az opsonin-index növeke
dését jelenti.
Kétségtelen, bármilyen egyszerű is lényegé-

14. Streptococcusok opszonizálódása. A rajznak baloldali fele az
opszomzálás előtti, a jobboldali pedig már az opszonizálás utáni álla
potot mutatja. A falósejtek magukba kebelezik az opszonizált bakté
riumokat. (Dr Aujeszky: A baktériumok természetrajza című
könyvéből.)

15. Az opszonin anyagok görbéje egy Wrigth-fé\e oltást megelőző és
követő napokról. A nyíl az oltás idejét jelzi.

got költőszekrénybe helyezzük. Ha az elölés
tökéletes volt, a tenyésztőanyagoknak tisztáknak,
fejlődéstől menteseknek kell maradniok.
A kész oltóanyaghoz esetleg kevés fertőtelenítő
anyagot, pl. O25°/0-ban Lysolt adunk, hogy az
elölés után a levegőből esetleg bekerült szenynyező csirák elszaporodását megakadályozzuk.
A beforrasztott végű üvegcsékbe vagyis ampul
lákba lefejtett és teljesen légmentesen elzárt
(leforrasztott) anyag hosszú ideig eltartható.
A rosszindulatú gennyedést okozó baktériumok
kal, nevezetesen a különböző gömbalakú csirák
kal (coccusokkal), másrészt gonorrhoeat, tüdőgyulladást okozó coccusokkal a typhus és gumó
kor bacillusaival, valamint a súlyos hólyagbántalmakat okozó baktériumokkal készült oltó
anyagokat a külföldi baktériologiai laboratóriumok
és gyógyszertárak a baktériumok természete
szerint más-más árakban árusítják. Az egyes
oltási sorozatokhoz kiszolgáltatott bizonyos
számú ampulla mindegyike számot visel, amelylyel a termelő intézet jelzi, hogy melyik ampulla
tartalma hányadik oltáshoz használtassák.
Az ezen oltóanyagokkal való gyógyítás közben
Wright, de mások is hamarosan meggyőződtek
arról, hogy sokkal jobb eredmények érhetők el
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azon oltóanyagokkal, a melyek magának a 'b e 
tegnek kóros anyagaiból (gennyéből kóros vála
dékából, köpetéből stb.-ből) kitenyésztett bakté
rium-törzsekkel készültek, vagyis jobbak az
eredmények, ha minden beteget a saját bakté
riumaival kezelünk. Ez az úgynevezett „autóvaccinálás“ természetesen körülményesebb és
eleinte még a külföldön is nehézségekbe ütközött,
amennyiben a beteg kóros anyagainak ilyen
irányú feldolgozására csak kevés baktériológiai
intézet vállalkozott. Ezidőszerint azonban a
külföldön, főleg Angliában és Németországban,
a hol a Wright-féle oltások különös gyorsaság
gal terjedtek el, a baktériologiai intézeteknek
egész sora rendezkedett már be az autovakcináláshoz szükséges oltóanyagok termelésére.

lö. Vakcinák nagybani termeléséhez alkalmas Kolle-ié\e bakteriumtenyésztő csésze.

Ezekben az intézetekben a beteg kezelő orvosa
által beküldött különböző kóros anyagokat pon
tosan elkönyvelve, számmal megjelölik és a
belőle kitenyésztett baktériumokkal készült ha
sonló számú oltóanyagokat ugyanazon orvos kapja
kézhez.
Minthogy azonban ezek az autovakcinák a
termelésükkel járó gondos munkák következté
ben meglehetősen költségesek, helyettük egyes
intézetek az úgynevezett „törzsvakcin“-t (Stammvaccin-t) hozták forgalomba, a mely törzsvakcin
termeléséhez egyazon baktériumnak, például a
typhus bacillusának több, más-más betegből és
különböző vidékekről eredő törzseit használják
fel, a miért is ezen utóbbi vakcinákatpolyvalens
vagyis sokértékű vakcináknak is nevezzük. Igen
sok esetben, mint a typhusnál, gümőkórnál,
gonorrhoeánál, a különböző gennyedéseknél

ezen törzsvakcinák kitünően helyettesíthetik a
drága autovakcinákat és ha talán nem is hat
nak oly gyorsan, mint az utóbbiak, de föltét-

17. Nagy mennyiségű baktérium-emulzióhoz való rázókészülék vil
lamos erőre. A palackok sínen szaladó kis kocsin nyugszanak (Kraus
és Levaditi).

lenül biztosabb hatásúak mint a Wright-féle
egyszerű vakcinák. A typhushoz sokban hasonló
különböző bélbántalmak valamint a tüdőgyulla
dás ellenében, minthogy az előbbieket okozó
úgynevezett coli-bacillusok, valamint a tüdőgyulladást okozó pneumococcus nevű gömbös
csirák mindennemű tulajdonságaikban az egyes
betegek szerint is igen változó charakterűek,
általában az autovakcinálást ajánlják és éppen
ezért e betegségek ellen minden betegnek különkülön a saját kóros anyagaiból kitenyésztett
oltóanyagokat termelnek.
A Wright-íé\e vakcinákat is, mint általában
a legtöbb oltóanyagot, a beteg bőre alá oltják,
gondosan ügyelve arra, hogy oltásközben sem
az oltóanyag, sem pedig az oltásból eredő kis
sebzés be ne szennyeződjék. Meglehetősen kö
rülményessé teszi, mint már említettem e keze
lést az oltási időközök pontos megválasztása,
illetőleg az opsoninanyagok mennyiségének meg
állapítása. Az oltások elterjedésével azonban a
kezelő orvosok gyakorlata ebben az új irányú
gyógyításban is annyira tökéletesül, hogy nehéz
séget utóbb ez nem okoz, másrészt az ilyen
irányú munkálatokra berendezkedett bakterio
lógiai laboratóriumok a gyakorló orvosnak min
den tekintetben segítségere vannak.
Az itt csak röviden ösmertetett új irányú
baktériumos gyógyítások, mint már említettem,
különösen az autovakcinálásoknál, de a többi
Wright-ié\e oltásoknál is igen szép eredményekre
vezetnek. Főleg rosszindulatú gennyedéseknél,
nehezen gyógyuló gennyes sebeknél, az arczot

18. Rázókészülék tíz palackra. A rögzített palackok vízszintes ten
gely körül igen nagy gyorsasággal forognak.
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elcsúfító, de a testet is elárasztó pattanásoknál
(sykosis, akne) másrészt gonorrhoeánál, hólyagbántalmaknál, a hol egyéb orvosi beavatkozás
a tapasztalatok szerint nem igen használ, a
Wright-féle vakcinálások a külföldi nagyszámú
tapasztalat szerint még mindig sikerrel járhat
nak. Alkalmazásuk éppen ezért ma már nem
csak indokoltnak, de sok esetben szükségesnek
is tekintendő.
Dr. Szász Alfréd.

A növényi enzymekröl.
A növényekben számtalan chemiai reactio megy
végbe, melyeknek egy részét a chemiai labora
tóriumban is végrehajthatjuk, azonban többnyire
csak oly — mondhatnám — erőszakos segéd
eszközökkel, a milyeneket a növény semmi esetre
sem használ. Például a keményítő a növényben
igen gyakran szőlőczukorrá, glucozzá változik;
ugyanezt az átalakulást mesterségesen is elvé
gezhetjük, ha a keményítőt híg sósavval főzzük.
De világos, hogy a két folyamat között óriási
a különbség; a növényben nincs sósav, hőmér
séklete pedig jóval alacsonyabb 100°-nál, sőt
ezen a hőmérsékleten menthetetlenül elpusztulna.
Kell tehát, hogy a növénynek — és általában
minden élő szervezetnek — olyan segédeszközei
legyenek, melyek lehetővé tegyék, hogy azok a
bonyolult chemiai hatások az illető élő szervezet
életviszonyai között is gyorsan menjenek végbe.
Ezek a segédeszközök az enzymek. S ha túlzás
is volna azt mondani, hogy az élet nem más,
mint az enzymek együttes működése, viszont
bátran állíthatjuk, hogy enzymek nélkül nincs
élet.
Hogy biztosabban megállapíthassuk, mi az az
enzym, előbb a katalizáló fogalmával kell meg
ismerkednünk. Az enzym, erjesztő vagy oldható
fermentum nem egyéb, mint katalizáló, vagyis
olyan test, mely valamely reactio sebességét
megváltoztatja, még pedig vagy gyorsítja, vagy
lassítja. A legtöbb esetben gyorsítással van dol
gunk. Az ideális katalizáló fogalmához tartozik
még, hogy a katalizáló a reactio végén válto
zatlanul megmaradjon. Ostwald ezért a katalizálót
valamely gép kenőszeráhez hasonlította, a mivel
legtalálóbban jellemezte azt, hogy a katalizáló
nem változtatja meg a reactio egyensúlyi hely
zetét és nem indít meg, vagy tesz lehetővé vala
mely reactiót, hanem csupán gyorsítja az oly
folyamatot, mely katalizáló nélkül is végbemenne,
csak sokkal lassabban. A végzett munka tehát
teljesen ugyanaz marad, akár van katalizáló,
akár nincs, csak az időhöz való viszonya vál
tozott meg. És habár többnyire azt mondjuk,
hogy a katalizáló vagy enzym ezt, vagy azt a
reactiót „elvégezte“, ez szorosan véve helytelen
kifejezésirés rövidség^kedvéért csakis úgy hasz
nálhatjuk, ha a most mondottakat nem téveszt
jük szem elől.
A katalizálónak többnyire végtelen csekély
mennyisége elég ahhoz, hogy a reactio sebes
sége észrevehetően nagyobbodjék, de a mellett
ennek a sebességnek nagysága" a katalizáló
mennyiségétől is függ. És ez teszi lehetővé a
katalizáló mennyiségi meghatározását, melyet

lényegében a reactio sebességi állandójával mé
rünk.
Miután így a katalizáló legfontosabb ismertető
jeleit láttuk, az enzymet is könnyen meghatároz
hatjuk, mondván, hogy az enzym olyan szén
vegyületből álló katalizáló, mely valamely élő
szervezetben szokott előfordulni. És már itt kell
külön hangsúlyoznom, mennyire helytelen és
elégtelen az a mód, melylyel sok kutató vala
mely enzym jelenlétét meg akarja állapítani. Erre
ugyanis elegendőnek szokták tartani, ha például
valamely növényi vagy állati nedv nyersen oly
színreactiót létesít, mely nem áll be, ha a ned
vet felforralták. Ez a mód valamely enzym jelen
létének felismerésére korántsem elegendő, mert
ismerünk oly vegyületeket, a melyek színreactiókat létesítenek és már a forró víz hőmérsék
letén elbomlanak a nélkül, hogy katalizálok,
tehát enzymek volnának. Hogy tehát valamely
testet, melyet növényből vagy állatból előállí
tottunk, enzymnek mondhassunk, ahhoz okvet
lenül az kell, hogy benne a katalizálok tulaj
donságainak legalább legtöbbjét, illetve a
katalizálható reactióknál észlelt jelenségeket meg
találjuk. Ezt pedig csak mennyiségi mérésekkel
érhetjük el, a melyek nélkül tehát az enzymologiában sem lehetünk meg.
Azonban joggal kérdezhetjük, miért nem al
kalmazzuk az enzymek felismerésére a szénvegyü
letek chemiajának számtalanszor bevált mód
szereit, tehát a test quantitativ elégetését, physikai
állandóinak megállapítását, esetleg reactióinak
tanulmányozását? A felelet erre az, hogy enzymet
eddig még nem sikerült tisztán előállítani,1 a
minek okát colloidális sajátságaikban és végtelen
csekély mennyiségükben kell keresnünk. Colloi
dális természetüknél fogva ugyanis mindig annyi
más vegyületet adsorbeálnak, hogy mire ezektől
a vegyületektől a mai módszerekkel megtisztí
tottuk, az enzymek nagy érzékenységüknél fogva
már elvesztették hatásukat. Hogy pedig mily kis
mennyiségben fordulnak elő, arra nézve csak azt
hozom fel, hogy például Bach és Tscherniák
30 kg répából csak 0’7 gr peroxydázkészítményt,
vagyis a nyers anyagnak mintegy 0-002°/0-át
bírták előállítani, a minek legnagyobb része két
ségtelenül még mindig idegen vegyületekből állt.
Ezt tudva, egyelőre nem is annyira arra tö
rekszünk, hogy az enzymet tisztán előállítsuk és
tapasztalati képletét megállapítsuk, hanem leg
első czélunk ma az, hogy ..physiologiai értelem
ben tiszta“ készítményt kapjunk, vagyis olyat,
a mely lehetőleg csak egyetlen enzym hatását
képviselje. Még ez a feladat is oly nehéz, hogy
csak nagy ritkán és csak néhány enzymné! sike
rül. Az előállítási módszerek maguk, melyek
voltaképpen inkább csak tisztításra szorítkoznak,
látszólag egyszerűek és többnyire abból állnak,
hogy az enzymet alcohollal kicsapjuk, vagy vala
mely közömbös sóval kisózzuk. Fractionált
kicsapás, vagy az enzymek hígabb alcoholban
való oldhatósága kezünkbe adja a módot, hogy
a kísérő vegyületek legnagyobb részétől meg1 Ez alól eddig csak egyetlen kivételt ismerünk;
Eulernek ugyanis néhány évvel ezelőtt sikerült a Medicago oxydázát szerves oxysavak calciumsóiva! azonosí
tani.
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tisztíthassuk. A kisózás azonban, melyet kivált
alcohol iránt érzékeny enzymeknél használunk,
azért kevésbé alkalmas, mert a készítményeket
többnyire csak hosszadalmas dialisálással vá
laszthatjuk el az illető só legnagyobb részétől,
míg ennek nyomait az adsorbeálás folytán gyak
ran el sem távolíthatjuk. A tisztításra ezenkívül
gyakran bizonyos microorganismusok, például
valamely élesztő tiszta tenyészeteit használták
fel, a melyekkel az enzymeket kísérő egyes vegyületeket elerjesztették. Még több nehézséggel jár
a vízben oldhatatlan enzymek tisztítása; a vízben
való oldhatatlanság különben gyakran csak az
élő protoplasma adsorbeáló képességén múlik,
mely a halállal megszűnik. így sikerült Buchnernek a zimáz elválasztása az élesztőtől, melyet
üvegporral eldörzsölve, vagy acetonba mártva
ölt meg, továbbá ezen alapszik a máltáz kiol
dása Fischer szerint, a ki az élesztőt alacsony
hőmérsékleten kiszárítva ölte meg; mások pél
dául bacteriumokat folyékony levegővel meg
fagyasztva, ily alacsony hőmérsékleten dörzsöl
nek szét s azután enzymeiket kivonják.
Egy-egy enzim elválasztására a többitől igen
gyakran az enzymek különböző ellenállóképes
ségét használják fel magasabb hő, vagy chemiai
szerek irán t; így például az élesztőben levő
invertint úgy szabadíthatjuk meg a máltáztól,
hogy hosszabb ideig hagyjuk alcohollal állni,
a mi a máltázt csakhamar elroncsolja. Búza, vagy
rozs amilázát az amilocoaguláztól 65c-ra való
hevítéssel tisztíthatjuk meg, mert ezen a hőfokon
az amilocoaguláz már elpusztul, míg az amiláz
továbbra is megtartja hatását. Hasonló czélra
használhatjuk az autolysist, vagyis azt a bomlási
folyamatot, melyet valamely megölt szerv saját
enzymei végeznek a szerv saját vegyületein, mi
közben az enzymek egy része is elpusztul; így
tisztította meg Hudson az élesztőből származó
invertázt. A physiologiai értelemben tiszta enzymkészítmények előállítására nagyon alkalmasak a
mikronövények, melyek közül egyesek csak bizo
nyos enzymeket választanak ki, sőt erre néha
úgy is kényszeríthetjük őket, ha csak bizonyos
vegyületekkel tápláljuk.
Az így tisztított enzymkészítmények fehér, vagy
fehéres, többnyire nem kristályos porok, me
lyeknek legtöbbje a proteinok, vagy legalább a
proteosok reactióit adják. Újabban azonban mind
gyakrabban sikerül oly készítményeket leválasz
tani, melyek legfeljebb pírról- vagy czukorreactiót adnak. E készítmények legtöbbje vízben
oldódik, néha annyira, hogy levegőn szétfolynak.
Az enzymek legfontosabb sajátsága, melyben
más katalizálókat messze felülmúlnak, szigorúan
sajátos jellegük. Mig például a hydrolysiseket
végző savak bármely hydrolysálható vegyületet,
mint zsírt, polysaccharidot, szénhydrátot,polypeptidot, proteint, nucleoproteidot egyaránt hydrolysálnak, addig e vegyületek mindegyikének meg
vannak a maguk sajátos enzymei. így például a
lipázok csak a zsírokat bontják el, a szénhidrá
tokat nem hydrolysálják, melyeknek sajátenzymeik
vannak s ezek viszont nem bontják el a maga
sabb czukrokat és így tovább. Azonban az
enzymek jellegzetessége ezen még jóval túlmegy
s az itt fennálló bámulatos finomságok felderí

tését különösen E. Fischer örökbecsű munkái
nak köszönhetjük. Ezeket a viszonyokat legjobban
néhány példa világíthatja meg:
A szeszes erjedésnél a szőlőczukor aethylalcoholra és C 0 2-ra bomlik:
C6H12Otí = 2C2H5OH + 2C 02
Ezt a bomlást a zymázok csoportjába tartozó
enzymek végzik, de csakis oly czukrokon, me
lyekben a szénatomok száma a 3-nak valamely
egész számú sokszorosa, tehát a dioxyaceton :
C3Hi;0 :!, bizonyos hexozok: CtíH1;,Ob. és a
d-mannononóz : C,Hlb0 9. Egészen hasonlóan az
emuisin, vagy a maltáz csak hexozok glucozidáit
bontja el, de érintetlenül hagyja a pentózok vagy
heptózok e vegyületeit, még akkor is, ha szer
kezetük annyira hasonló egymáshoz, mint pél
dául a d-glucózé és a 1-xylózé:
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Két stereoisoinér módosulat közül valamely
enzym többnyire csak az egyik módosulatot tá
madja meg, vagy legalább is sokkal gyorsabban,
mint opticai ellenlábasát, például a d- és 1-glucóz
közül csak a d-glucóz erjed. Ezen alapszik a
racemás vegyiiletek egyik alkotórészének elő
állítása Pasteur szerint penészgombák segélyé
vel, például a borkősavnál. Ugyané jelenségek
csoportjába tartozik az activ polypeptidok hydrolysise ereptázok által.
Hasonló ehhez, de még finomabb jellegzetes
séget árul el a poláros fényre hatásos vegyületek
configuratiójának hatása az enzymek támadó
képességére. Például emuisin az aldohexózok
közül a d-glucóz és d-galactóz ß-glucoziddit
bontja el, de már az oly közel álló d-mannózét
CHO
CHO
H----- OH
HO------ H
HO----- H
HO------ H
HO----- H
H------ OH
H _ —OH
H------- OH
CH2OH
c h 2o h
d-galactóz.
d-mannóz.
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érintetlenül hagyja. Még válogatósabb az Aspergillus-ban levőg lucozidáz, mely a ß-galactozidát már nem hydrolizálja. Azonban a sajátosság
legmagasabb fokának talán az a- és ß-glucozidázok eltérő hatását mondhatjuk; az élesztő
máltáza csupán a-glucozidákat, a milyen a máltóz
is, az emuisin csupán ß-glucozidäkat hydrolysál,
H—C—OCH>

|\

HCOH
C H 0 H \0
I /
CH/
I
CHOH

CHOH

CH,OH
CH,OH
a- és ß-methlyglucozida.
például a tejczukrot. A kétféle vegyületsorozat
között fennálló különbségeket legjobban az aés ß- methylglucozida képlete mutatja. És ez a
sajátosság akkora, hogy segítségével még ugyan
abban a vegyületben is felismerhetjük a kétféle
kapcsolódást; például míg a ß-methylmaltozidät
emulzin methylalkoholra és maltózra bontja, az
ß—CH3— mait ozida.
Emuisin -* CH:i mai tóz.
Máltóz *ß—CH:i- gluco zida glucóz.

élesztőmáltáz ß-methylglucozidära és glucózra
hasítja szét.
Az enzymeknek ez a szigorú sajátossága ve
zette Fischert és Thierfeldert arra a feltevésre,
hogy az enzymek moleculájának asimmetriás a
szerkezete és ennek különbségei okozzák, hogy
egy enzym csakis egyféle kapcsolásokat bonthat
szét, a mit Fischer azzal az azóta híressé vált
hasonlattal fejezett ki, hogy az enzymnek úgy
kell illenie az illető vegyület configuratiójába,
mint kulcsnak a lakatjába. Ez a gondolat ter
mészetesen csak úgy állhat fenn, ha feltételez
zük, hogy az enzymek előbb lazán kapcsolódnak
azokkal a vegyületekkel, melyeket elbontanak.
Fischer egyébként feltevését tovább fűzte, midőn
lehetségesnek mondotta, hogy ugyanegy enzym
szerkezete többféle, hasonló configuradójú ve
gyület moleculájához is „hozzáillik“. Ebből kö
vetkeznék, hogy egy-egy vegyületcsoportnak nem
minden egyes tagjához kellene teljesen külön
enzym, hanem egyetlen enzym esetleg többféle
rokonvegyületet is el bírna bontani, például az
előbb említett esetben a mandula glucozidáza
a d-glucóz és d galaktóz ß-glucozidäit egyaránt
elbontja. Ellenben az Aspergillus hasonló en
zyme csupán a d-glucóz glucozidáit hydrolysálja.
Noha vannak, a kik nem fogadják el az utóbbi
feltevést, a Fischer által megkezdett és később
különösen Abderhalden által folytatott enzymes
kísérletek, melyeket ismert configuratiós vegyületeken végeztek, végképpen megdöntötték azt
az itt-ott felbukkanó feltevést, hogy az enzymekben valamilyen megmagyarázhatatlan „életerőszerű“ energia rejlik. Ezek a kutatások megmu

tatták, hogy e katalizálok tényleg létező vegyületek, jellegzetes hatásukat pedig aránylag
egyszerű, de mindenesetre megmagyarázható,
stereochemiai okokra vezethetjük vissza.
Az enzymek most ismertetett hatását sok külső
tényező változtatja meg: e tényezők physikaiak
és chemiaiak lehetnek. Az előbbiek közé tar
tozik a fény, a mely iránt ugyan különböző
enzymek érzékenysége eltérő, de végeredmény
ben a fény elpusztítja őket; leghatásosabbak az
ibolyán túl levő sugarak. Hasonlón viselkednek
a radioaktív-sugarak, valamint a hő, mely más
reactiókhoz hasonlóan az enzymes folyamatokat
és ugyanakkor az enzym saját elbomlásának
chemiai reactióját is gyorsítja, úgy hogy csak
hamar elérjük azt a pontot, a reactio optimu
mát, melyen túl az enzym hőokozta pusztulása
felülmúlja a reactio hőokozta gyorsítását. Azon
ban a reactiónak ez az optimuma éppen nem
jellemző valamely enzymre, hanem annak szár
mazása, más vegyületek jelenléte stb. szerint
nagyon különböző. 100°-ra hevítve, az enzymek
elvesztik hatásukat, a mi közönséges hőmér
sékleten is, de sokkal lassabban, megtörté
nik ; azonban az enzymek hatásukat teljesen
szárazon tovább szokták megtartani, mint ol
datban ; ezzel megegyezik, hogy szárazon maga
sabb hőmérsékletre hevíthetjük őket a nélkül,
hogy elroncsoljuk, mint oldatban. Lehűlés az
enzymeknek nem árt meg, legfeljebb a reactio
sebességét csökkenti a minimumig.
Dr. Doby Géza.
(Folyt, köv.)

KRÓiNIKA.
Uránia-Színház.
I.
„A mozi“ — az Uránia-Szinház áprilisi első újdon
sága — a legújabbkori technika ama vívmányával foglal
kozik, mely rövid idő alatt oly végtelenül népszerűvé vált s
mely a műveltség terjesztésére, az ismeretek közlésére,
a tudomány vívmányainak széleskörű megmagyarázá
sára irányuló mozgalmak egyik legfőbb tényezője lett.
Pedig a mozgófénykép szinte csudálatos találmánya,
még messze távol van a virágzás tetőfokától; meg
lehetünk róla győződve, hogy a technika e vívmánya
ma még alig elképzelhető fejlődést, haladást, tökélete
sedést fog mutatni — akár mint művészeti factort, akár
mint a tudományos haladás tényezőjét, akár mint szóra
koztató eszközt tekintjük. Szinte szédítő perspectiva
tárul elénk, ha arra gondolunk, mi mindent lesz még
hivatva a mozgófénykép bem utatnia.'szépre, jóra és
igazra vágyó és törekvő emberiségnek!
A mozgófénykép történetéről, mibenlétéről és jelen
tőségéről, múltjáról, jelenéről és jövendőjéről szól dr.
Hevesi Sándor és Vajda Ernő új Uránia darabja, mely
érdekesen, tanulságosan, sokszor igen mulatságosan
vázolja azt az utat, mely a mozgóképtől, a keletiek
hires árnyjátékától a mozgófényképig terjedt — s azt is
a mely aztán ettől a mozgószínházig vezet Megismer
jük e sok tudással és élénk tollal írt darabból a mozgó
fénykép előállításának minden csínját-bínját, érdekes
titkait és eddig ismeretlen részleteit. Roppant mulat
ságosan vannak megmagyarázva azok a trükkök, a
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melyek annyiszor bámulatba ejtenek bennünket a mozgó
képek nézése közben, hogy ugyan hogyan lehetett például
az élet minden jelenségével, mozgalmasságával és valósá
gával ható képet készíteni arról, hogy hogyan gázol el egy
gépkocsi egy az utczán keresztül menni akaró embert,
hogy metszi le annak mindkét lábát és — hogyan ra
gasztja fel mind a két lábat a gépkocsiból kiugró
orvos, s a boldog patiens mily vigan folytatja aztán
útját — az utczán keresztül ? !
Ezek az elképzelhetetlenségek igen egyszerű magya
rázattal bírnak, akárcsak a bűvészek felfoghatatlannak
tetsző mutatványai. A magyarázatot a szerzők nagyon
ügyesen adják elő, s mi egymásután megmosolyogjuk
az elénk tálalt Columbus-tojásokat.
Természetes, hogy a moziról szóló darabban szép
és érdekes mozgóképeknek kell lenniök. Erről gondos
kodott is a színház vezetősége, — s a közönség csak
elismeréssel adózhatik, olyan remek mozgók láttára,
mint pl. a gyönyörű színhatásokkal ékes festői tájképek
— s nem fogy ki a derültségből „A rossz lelkiismeret“
vagy az „Egy mozifelvétel coulissa-titkai“ czímü mozgók
lepergése alatt.
Hogy a mozik hőseivel és hősnőivel — a világszerte
ünnepelt Ásta Nielsen-nel, Max Linder-rel, Psylanderrel, Bandikával és Duczi bácsival is intim ismeretséget
kötünk e darabban, az természetes s a hatást csak
fokozza.
A mozik iránt igazán nem kell külön érdeklődést
kelteni fel — sok tekintetben úgyis szinte túlságba
megy már ez az érdeklődés De hogy az Uránia-Színház
újdonsága nagyon alkalmas az érdeklődés komolyságának
fokozására, az bizonyos. Ezért remélhető, hogy e darab
iránt sem fog csökkeni egyhamar a közönség érdek
lődése.
11 .
Az Uránia-Színház második áprilisi újdonsága a
Jeszenszky Sándorné Don Quijote czímü darabja volt.
E darab méltó párja az illustris szerző tavalyi
müvének, az Isteni Színjáték-nak, a mely oly nagy sikere
volt a színház utó-idényének. Valósággal szükséges,
hogy az Uránia-Színház a világirodalom nagy alkotá
saira is figyelemmel legyen, s időnként rájok irányítsa
a közönség figyelmét. Hány ember van
az úgyneve
zett műveltek között — a kik sohasem olvasták a Divina
Comediá-t, még fordításban sem — s a kik a Jeszenszkyné
lelkes és hozzáértő kalauzolása nyomán megismerkedvén
e remekművel, érdeklődve vették kezükbe az egyetemes
irodalom ez egyik legnevezetesebb alkotását; s a kik
ezt nem tették is meg, legalább egy kellemesen eltöltött
est gazdag benyomásai alapján mégis csak megismer
kedtek vele, s egyben költőjével és mozgalmas korával.
Don Quijote-t inkább ismerik az emberek, — igaz,
hogy nagyrészt csak az ifjúság számára készülő — többékevésbbé sikerült — átdolgozásokból. De azért igen jó
szolgálatot tett Jeszenszkyné és az Uránia-Színház e
remekmű ismertetésével s magyarázatával, mert a bús
képű lovag históriája mintha kezdene kivonulni immár
a karácsonyi könyvpiaczról, s a kik olvassák is még,
sokan közülök nem tudják felfogni jelentőségét, s azt
vélik, nem egyéb az, holmi mulattatásra szánt bolondos
történetnél, s nem is gondolnak arra, hogy ez a regény
valóságos világirodalmi eseményt jelent, az emberiség
gondolkozásának sok tekintetben megfordulását ered
ményezvén. Sőt világtörténelmi jelentősége is van, mert
egyike azoknak a tényezőknek, melyek az újkor igazi
kialakulását elősegítették.
A kidolgozásban az Uránia-Színház ez új darabja

ugyanazt a módszert követi, mint az Isteni színjáték
tavaly. Első felvonásában a nagy költőt, Cervantest
állítja elénk, vázlatos életrajzát nyújtja, főműve meg
jelenésének körülményeit, s szerencsés rövidséggel és
nem közönséges mélylátással rajzolja a lovagkort, s
általában a lovagi életet, első csirájától kezdve. E rész
egész kis tanulmány számba megy, s a szerzőnek olyan
irodalmi és történeti ismereteiről, kritikai, aesthetikai
érzékéről tanúskodik, hogy a legnagyobb elismeréssel
kell iránta adóznunk. A második és harmadik felvonás
pedig magát a hatalmas regényt ismerteti, persze csak
főbb vonásaiban, de oly ügyesen és mulattatóan, annyi
szeretettel és megértéssel, hogy igazán hálásaknak kell
lennünk Jeszenszkyné iránt, darabja megírásáért.
Mily jól esett az Uránia vásznán megjelenni látnunk
régi kedves ismerősünket, a hórihorgas manchai lovagot,
Don Quijoté-t, zörgő csontú paripáján, Rocinantén, s
nyomában classicus fegyvernökét, a csacsiján ügető
pohos Sancho Pansát. Legkedvesebb emlékeink s leg
élénkebb és talán legmélyebb benyomásaink közé tar
toznak azok a jelenetek, históriák, mondások — melyek
Cervantes halhatatlan munkáját érzés- és gondolatvilá
gunkhoz kapcsolják.
E sok emlék és benyomás a Jeszenszkyné darabja
nyomán megújul, megszínesedik, friss erőre kap lelkűnk
ben, s az az érzésünk támad, mint mikor egy régi szek
rényünk fiókjait nyitogatva, egész fényében felénk ragyog,
egész értékében elénk kerül egy szép, drága kincsünk,
mit oly jól esik néznünk és sajátunknak tudunk. Don
Quijote az egész müveit világ tulajdona ugyan, de a mit
belőle tanultunk, a mi mulatságot szerzett nekünk, az
a miénk, a mi legsajátabb és legértékesebb tulajdonunk,
mint a hogy bennünket tesz jobbá és gazdagabbá az
irodalo n minden remeke, a mit elolvasunk, s melynek
fényében lelkünket is megfürösztjük . . .
A darab álló képeinek nagy része a Dóré világhírű
illustratiói nyomán készült. De igen ügyesek, mulattatóak
a színes mozgóképek is, melyek az élet hűségével vará
zsolják elénk Don Quijote kóborlásainak mozgalmas
jeleneteit.
Szívesen biztatjuk Jeszenszkynét, hogy írja meg
minden esztendőben a maga Uránia-darabját, a világirodalom köréből vett érdekes tárgygyal. Jó szolgálatot
tesz és igaz gyönyörűséget szerez vele tudományos szín
házunk fogékony közönségének.
—ly.

Eötvös Loránd báró előadása geophysikai kuta
tásairól.
A Kir. Magy. Természettudományi Társulat meg
nyerte Eötvös Loránd bárót arra, hogy népszerű termé
szettudományi estélyeinek során „Geophysikai kutatá
saim czéljáról, módjáról és némely eredményéről“ czímen
előadást tartson. Az első előadást (április 4-ikén) Eötvös
akadályoztatása miatt évek óta hűséges segédje és
munkatársa, dr. Pékár Dezső tartotta meg, a másodikat
április Il ikén maga Eötvös Loránd báró.
Ezeknek az előadásoknak tárgya azoknak a neve
zetes kutatásoknak ismertetése volt, melyeket Eötvös
báró évek hosszú sora óta folytat s a melyekről szóló
tudományos jelentések a külföldi szaklapokban, külö
nösen pedig a nemzetközi földmérés kiadványaiban
megjelentek. Remélni lehet, hogy ez az összefoglaló
előadás is meg fog jelenni nyomtatásban, azonkívül
nekünk is módunkban lesz a jövőben arra, hogy e neve
zetes kutatásokról részletes tanulmányt hozzunk: épp
azért a jelen alkalommal — referáló tisztünkhöz híven
— csak a főbb eredmények ismertetésére szorítkozunk.
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Eötvös báró kutatásainak legfőbb eszköze az Eötvösféle torziós mérleg, a mely a nehézségi erőben előálló,
szinte végtelen kicsiny változások megmérését teszi lehe
tőve. Ez az eszköz csak lassanként, sajátságainak türel
mes kitanulmányozása révén fejlődött azzá, a mi ma.
De a mai — aránylag tökéletes — alakjában is csak
akkor ad értékes és tudományosan felhasználható ada
tokat, ha vele egy nagyobb területen belül lehetőleg sok
helyen végeznek méréseket. Maga az eszköz nemcsak
azokat a változásokat érzi meg, a melyeket a Föld bel
sejének tömegei idéznek elő, hanem természetszerűleg
azokat is, melyek a talaj felett álló tömegekből erednek.
A sánczok, árkok, földtöltések, épületek, fák, sőt még
a szénaboglyák is zavaró hatást gyakorolnak rá. Ennek
következménye az, hogy a méréseket lehetőleg sík terü
leteken, községeken és városokon kívül kell végezni. Nagy
zavarokat okoz továbbá a Nap sugárzása is, amennyiben
az eszköz különböző részeit különböző mértékben melegíti
és így a belsejében légáramlatokat indít meg, melyek
az eszköz finom mozgásait zavarják. Értékes méréseket
tehát csak éjjel lehet végezni. Mindezeket és sok egyéb
körülményt — ámbár most utólag elég érthetőknek lát
szanak — csak hosszú, türelmes és következetes mun
kával lehetett kitanulmányozni és valóban csodálnunk
kell Eötvös báró merész intuitióját, a mely meglátatta
vele a nagy czélt, és a sok gátló körülmény legyőzésé
ben és munkakedvének fenntartásában lelkesítette.
A fentebbiekből érthetővé válik az is, hogy a méré
sek véghezvitelére valóságos expeditiót kellett szervezni,
a mely elegendő számú segéderő, megfelelően szer
kesztett kocsik, eszközvédö- és lakósátrak, élelmiszerek
stb. felett rendelkezett. A költségekről eleinte a Magyar
Tudományos Akadémia, azután Semsey Andor és végül
a magyar állam gondoskodott.
Az első mérések a Balaton simára fagyott jegén tör
téntek, azután sorra kerültek: a Fruskagora, Arad és
Aradhegyalja közti vidék, Baja vidéke, Kecskemét kör
nyéke és a múlt évben Maros völgye. Az egyes vidé
keken sok száz állomást jelöltek ki, a melyeken meg
mérték a nehézségi erőben létrejövő változást, továbbá
a földi mágnesség adatait. Egyes főbb pontokban a
nehézségi erőnek (a szabad esés gyorsulásának) abso
lut értékét is meghatározták.
A mérésekből nyert adatok tudományos feldolgozása
sok számítással jár. E számítások czélját röviden így
jelölhetjük m eg: megállapítani mindazokat a mennyisé
geket, a melylyekkel az illető vidék nehézségi erőterét
pontosan le lehet írni. A leírás megadja a nehézségi
erő pontos irányát a vidék minden pontjában. Megadja
tehát az úgynevezett függőóneltéréseket is, melyekkel a
földmérő mérnöknek oly sok dolga van. De megadja
azokat a pontokat is, melyekben a nehézségi erő értéke
ugyanaz. Ezeket az értékeket legczélszerübb az illető
vidék térképébe belerajzolni, a mi által a leírás nemcsak
pontos, de áttekinthető és a további tudományos követ
keztetésekre nagyon alkalmas lesz.
A nehézségi erőtérnek ily pontos ismeretéből von
ható tudományos következtetések köre szinte belátha
tatlan. Ezek közül legnevezetessebbek mindenesetre azok,
a melyeket Eötvös maga a felszín alatti kéreg tömeg
eloszlására vonatkozólag tett. Ha abból a nagyon való
színű és minden tudományos tapasztalat által támoga
tott feltevésből indulunk ki, hogy a felszín közvetlen
közelében levő rétegek (homok, agyag stb.) alatt sűrűbb
összetételű kőzetek (mészkő, gránit, bazalt stb.) fordul
nak elő, akkor a nehézségi erőtérnek ismerete aránylag
igen egyszerű módot ad e mélyen fekvő tömegek elren

deződésének meghatározására, vagyis módot ad, hogy
úgy mondjuk, a talaj alatti hegyek, völgyek kráterek
kikutatására. Valójában alig kell egyebet tenni, mint
kikeresni a felszínen azokat a pontokat, melyekben a
nehézségi erő értéke ugyanaz és ezeket folytonos vo
nallal összekapcsolni. Az így származó térkép meg
mutatja a talajalatti sűrűbb kőzetek elrendezését. Ily
módon mutatta meg Eötvös a Fruskagora hegyvidékének
talajalatti folytatását a Duna medre alatt mélyen be
a Magyar Alföldre és a titeli platónak vele való össze
függését. így rajzolta meg az aradhegyaljai hegyek lej
tését Arad felé és a Maros medrén keresztül, liy módon
mutatta meg továbbá a Kecskemét alatti valóságos krá
ternek rétegvonalait, a melyről az Uránia ez évi januári
számában volt szó.
De ez meg nem minden. A párhuzamos mágneses
mérések adatai nagyon valószínű következtetéseket
engednek meg a talajalatti kőzetek minemüségére. A vul
kánikus kőzetek ugyanis mágnesezhetök (és így a föidimágnesség erővonalait magukba szíjják), a mészkövek
pedig nem. Ha tehát valamely mérési vonulatban az
tapasztaltatik, hogy a nehézségi erőben nagy változások
lépnek fel anélkül, hogy a mágneses erő párhuzamos változásaikísérnék,akkorott alegnagyobb valószínűséggel nem
vulkánikus kőzetet kell sejtem. A két erő változásában
előálló különbözőségek mindig felvilágosítást adnak a
vulkánikus és nem vulkánikus közegek elrendeződéséről.
Eötvös előadásában a Nagy Magyar Alföld és a Maros
völgye ily módon elkészített szelvényét be is mutatta.
Nagyon érdekesek voltak e szelvényeken azok a sótöm
bök, a melyek mélyen a felszín alatt vannak és a nehéz
ségi erőben előálló hirtelen csökkenéssel árulják el
jelenlétüket.
Nagyon érdekes továbbá, a mit Eötvös a földgá
zokra vonatkozólag mondott. Felfogása szerint ilyenek
a szilárd vulkánikus kéreg alatt mindenütt vannak és
csak attól függ, hogy ez a kéreg hogyan tartja azokat
elzárva, hogy a felszínre kerülhetnek-e.
Eötvös báró kutatása a legelsörendű, nagyszabású
tudományos vállalkozás, a melyhez hasonló külföldön
is a ritkaságok közé tartozik, nálunk pedig egyedül
áll a maga nemében. Már magában az a tény, hogy
a nehézségi erő egy nagy területen belül ily pon
tosan meghatároztatott és elkönyveltetett, a legnagyobb
tudományos becsvágyra méltó tett. Hiszen ilyen módon
a századok múlva elkövetkező generatiók pl. abba a hely
zetbe jutnak, hogy megvizsgálhassák, nem változik-e
ez az erő az idők folytán, nem tolódik-e el, miként a
földi mágnesség.
Azonban e meghatározásokhoz máskülönben is a leg
nagyobb tudományos és gyakorlati érdekek fűződnek.
A nehézségi erőnek ily pontos ismerete képesít csak
arra, hogy a Föld pontos alakját megismerjük. Neve
zetes körülmény az, hogy a Föld alakja tisztán geo
metriai módszerekkel meg nem határozható. A nehéz
ségi erő ismeretére szükség van, mert ez szerepel a
szintezésben és a földrajzi szélesség meghatározásában.
A földalatti tömegek ismerete elsőrendű tudományos
szükséglete a geológusnak és a földrengésvizsgálónak is.
Igen aiapos a remény arra, hogy ily úton a Föld physikájáról egészen új ismereteket szerezhetünk.
Lehetetlen e kutatások értékét túlbecsülni és azt
hiszszük, hogy ez az értékbecslés csakhamar általá
nossá fog válni. Azt hiszszük, hogy rövid időn belül a
culturállamok sorban fel fogják állítani gravitationalis
intézeteiket, a melyek Eötvös eszközével és módsze
rével fogják végezni a Föld kérgének kikutatását. Nem
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túlzás, ha azt mondjuk, hogy Eötvös eddigi mérései száz
évre szóló munkaprogrammot állítottak fel.
Az emberiség egész élete egy nagyon vékony gömbhéj
ban folyik le. Minden igyekvésünk, mely e szűk gömbhéj
börtön áttörésére irányul, hiú álom. Igyekszünk hát a
börtön falain keresztül nézni és megismerni a kívül fekvő
világokat. Ehhez finom és érzékeny műszerekre van
szükségünk. A kifelé való látást nagyon megélesíti és
megkönnyíti a telescop és a spectroscop ; a csillagászat
segítségükkel valóban csodálatos világokat tárt felé.
A befelé való látásra eddig még nem volt eszközünk.
Most, hogy ilyenül Eötvös torziós mérlegét felismertük,
remélni lehet, hogy a tudomány befelé is egészen uj
és nagyon változatos világot fog felfedezhetni.
M. S.

De Quervain grönlandi expeditiója.
Az északi félgömb legnagyobb havas területe, Grön
land szigete, egyre többet veszít rejtelmes voltából. Part
vidékét már meglehetős jól ismerjük, belsejét eddig csak
rövidebb-hosszabb behatolásokból és Nansen híres 1888.
keresztezéséből ismertük. Tavaly két expeditio is vál
lalkozott északabbra,1 szélesebb helyen való átvágására,
a dán-német Koch-Wegener-féle, mely a Bismarck-fok
vidékén áttelelve, az idei nyáron akarja merész tervét
végrehajtani, a másik expeditio, de Quervainé már a múlt
nyáron megoldotta feladatát.
De Quervain zürichi ineteorologus három, a jelent
kezők nagy tömegéből kiválogatott honfitársával 1912.
június 10-én kelt útra a nyugati parton levő Atasundból,
három társuk pedig ott maradt és a mostani télen át
is meteorologiai s glecservizsgálati kutatásokkal foglal
kozott. A főexpeditio haladását a repedések, de még
inkább a kezdetben sűrűn előforduló, félig befagyott s
behavazott tavak nagyon veszélyeztették. Egy alkalom
mal három szánjuk közül kettő kutyástul, mindenestől
belezuhant egy ilyen tóba, de nagy nehezen mégis ki
vonszolhatták. Később egyenletesebb terepen haladhattak
állandó délkeleti széllel küzdve s folytonos lassú emel
kedéssel. Keresztezték Nordenskiöld lappjainak állító
lagos útvonalát, beigazolást nyert a régi gyanú, bizony
azok épp kétszeresen túlozták behatolásuk mértékét.
De Quervainék egy pihenő nap leszámításával napi 20
kilométeres átlaggal haladtak, éjjel még ekkor, nyár
derekán is —23° C-ra is leszállóit a hőmérséklet. A válo
gatott férfiakból álló kis csapatagondosfelszerelésmellett
és talán nem utolsó sorban, a sokat tapasztalt, amellett
életvidám vezető hatása alatt, jókedvűen haladt vesze
delmes útján előre. Nyugatról keletre szelték ök át
Grönland középső részét (kb. 700 km), pedig ez a keleti
part lakatlansága miatt koczkázatos vállalkozás. Mivel
üronlandban áttelelni nem akartak, a keleti parton pedig
rendszeresen csak egy hajó fordul meg nyár végén,
kénytelenek voltak ezt a szokatlan irányt választani.
Ha az egyetlen lakott vidéken, Angmagsalik környékén
előre elhelyezetetett raktárjukat utuk végeztével meg
nem lelik, vagy a kevésszámú eszkimótelep egyikére nem
bukkannak, könnyen Mylius Erichsen sorsára jutnak, a
megfagyás és éhhalál vár reájuk. De a svájcziak bízvabíztak műszereikben, megfigyeléseik pontosságában és
nem is csalódtak. Egy havi menetelés után megszűnt a
terep emelkedése, a szél is átcsapott északnyugativá,
semmi kétségük se volt már, hogy az út kétharmadán
túl esve a fennsik legmagasabb részén állanak. 2500 m.
1 „Uránia“ 1912. jún. szám, hol térkép is található.
Továbbá: Die Umschau 1913. 14. és 15. számában de
Quervain beszámoló czikke.

tengerszín feletti magasságot mértek és alig mérhető lejtősödést észleltek immáf kelet felé. Ezután már éjjel
kellett utazniuk, nappal az olvadó hó beszakadozása
hátráltatta volna útjukat. Egy hét múltán (júl. 17.) a hó
mező végtelen fehérségét föld, azaz hogy sziklás hegység
szakította meg, Svájcznak keresztelték nagy örömükben,
legmagasabb csúcsát pedig Mont-Forel-nek (2800 m.)
a híres svájczi tudós tiszteletére. Három nap múltán
elérték a jégmező (Inlandeis) peremét és ekkor jutottak
a legkényesebb helyzetbe. A talált partvidék sehogyse
egyezett meg a térképen ábrázolttal, csak egy szigetnek
kellett volna lenni itt a part előtt és tuczatszámra volt
sziget. Pedig ők a raktárukat épp azért helyeztették ezen
a vidéken el, hogy könnyen rátaláljanak. Tévedtek volna
a helymeghatározásokban és rossz helyt járnak ? Sze
rencsére négy napi izgalmas kutatás után meglelték az
életüket megmentő raktárt, bizony a paitvidék rajza volt
nagyon felületes munka. Pár nap múlva Angmagsalikba
jutottak és elérték még a hazajutás egyetlen eszközét a
Godthaab gőzhajót.
Ugyanaz a gőzhajó vitte volt Koch dán expeditióját,
mely Grönland északi legszélesebb részét akarja átszelni
(kb. 1100 km.). Ha ez az expeditio is olyan sikeres lesz,
mint Quervainé, akkor Grönland belsejéről megfelelő
képet alkothatunk. Az északi félteke időjárását és föl
dünk közelmúltját is csak úgy érthetjük meg jobban,
ha megismerjük ezt az óriási földdarabot, a melyiken
az Antarctisszal együtt még most is tart a jégkorszak.
Dr. K. J.

A tengeri betegségről.
Mikor a természet ura elhagyta a szilárd földet s
kimerészkedett a hullámzó tengerre : megfizette érte az
adót. Megkapta a tengeri betegséget. A tengeri betegség
(naupathia) ellen teljesen érzéketlen emberek, úgy látszik,
nincsenek; legfeljebb olyanok, kik mérsékelt hullám
záskor relative jól érzik magukat. A betegség tünetcomplexuma meglehetősen sokoldalú. Nappal izgatott
lelkiállapottal, éjjel álmatlansággal kezdődik ; mintha erős
kávét vagy teát ittunk volna. Vér tódul a fej felé, a
halánték erősen lüktet, mire intensiv fejfájás és nagy
mennyiségű nyálsecretio következik. Szédülés és hányás
jelzi a betegség teljes kitörését. A hányás eleinte nagyobb
intervallumokban, később mind rövidebb és rövidebb
időközökben jelentkezik és folytatódik akkor is, mikor
a gyomorban már nincs étel. Ekkor a lenyelt nyálat
hányja ki a patiens. Sőt a gyomrot a vékonybéltől el
választó záróizom tökéletlen záródása folytán a vékony
bélből epével kevert béltartalom is hányatik ki. Még egy
fájdalmas érzés járul ehhez, mely akkor áll elő, mikor
a hajó a hullámhegyről éppen lesiklani készül a hul
lámvölgybe. Sokan úgy érzik ilyenkor, mintha valaki a
gyomrukat ki akarná szakítani.
A vihar nemcsak napokig, hanem hetekig is eltarthat,
mint pl. a trópusok alatt, monsun-szelek idején. Érdekes
ilyen esetekben a betegség folytatólagos képét meg
figyelni. A hányás egy-két napig tart, a betegek ágyban
fekszenek és semmit se akarnak enni. Azután minden
vihar ellenére táplálkoznak, feljönnek a fedélzetre és
megszokják némileg az eleinte megszokhatatlannak látszó
vihart. Ha az utas már némileg megszokta a hullámzást,
akkor tolerantiája folyton nő s a hetedik-nyolczadik
napon a hajóingások ellenében egykedvűen viselkedik.
Legjobb megfigyeléseket szolgáltatnak erre nézve a
hosszú indiai tengeri utazások, pl. Colombóból Adenbe,
nyári monsumok alkalmával. A tengeri betegség prognosisa egészséges utasokra nézve jó ; ha azonban vala
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mely szervi baj áll fenn, akkor a tengeri betegség roszszabbítja a beteg helyzetét.
Ha már egyszer az ember átélte a tengeri betegséget,
akkor későbbi alkalmakkor — hónapok, évek múlva
is — vészit hevességéből.
Mit tegyünk tengeri betegség esetén? Dr. Fr. Weitlaner
azt ajánlja, hogy mielőtt a betegség jellemző tünetei
jelentkeznek, feküdjünk vízszintes helyzetbe egy kana
péra vagy ágyba s emellett vegyük figyelembe, hogy
minél közelebb vagyunk a hajó súlypontjához, annál
jobb (legjobb volna a gépházban). Semmi mozgást ne
végezzünk, ne beszéljünk, szemünket csukjuk be. Ha a
hányás nagyon erős, akkor a gyomor tájékán alkalma
zott jeges borogatás, morphiuminjectio és egy evőkanál
nyi cocain 10—15 perez múlva érezteti hatását: a patiens
táplálkozik és utána elalszik. Ezek és más szerek (Tinc
tura amara), valamint specialis táplálékok, nem gyógyu
lást, csak enyhülést hoznak.
fJ
Mivel ma már a tengeri utazások napról napra gyakoriabbak lesznek s a társadalom minden osztálya
egyaránt kénytelen időnként hosszú tengeri utakat tenni,
azért a tengeri betegség leküzdése elsőrendű socialis
szükséglet, mely végleges megoldást még nem nyert.
1901 nyarán Ostende-ban kiállítást rendeztek, melyen az
összes, a tengeri betegség ellen ajánlott szereket ismer
tették s a kutatók figyelmét e betegség leküzdésére fel
hívták. Az eredmény negativ volt. Ma sem rendelkezünk
biztos szerrel. „Partra akarok szállni, partra akarok
szállni“ kiáltotta folyton egy utazó nő betegsége közben
s ezt a partot a hajóra varázsolni vagy más szóval fix
területet létesíteni a hajóban, mely független minden
körülötte történő ingadozástól, nem lehetett. Pedig ma
még ott tartunk, hogy ez volna az egyetlen radikális
megoldás.
F. L.

Tudományos és technikai újdonságok.
R á d iu m - m é r té k e k . A radiumkutatások egysége
sítése és a radium kereskedelmi értékének meghatáro
zása végett szükség van bizonyos mértékegységekre.
Ezeknek megteremtését 1910-ben elhatározta egy bizott
ság, melyet direct e czélra hívlak össze Brüsszelbe.
A bizottság felkérésére Párisban Curie asszony és Bécsban Hönigschmid készítettek ilyen etalonokat, melyeket
az 1912-ben Párisban tartott értekezlet egységesített és
elfogadott. Ennek következtében Párisban elhelyezték
a normalis radiumetalont épp úgy, a hogy ott van elhe
lyezve a méter- és kilogrammetalon is. A párisi radiumetalon első copiáját Bécs kapta, a hol további copiák
készítésére be is rendezkedtek.
A radiumpraeparatumok összehasonlítása már most
olyan módon történik, hogy az összehasonlítandó anyag
nak valamelyik physikai hatását összehasonlítják a
radiumetalon hatásával és ilyen módon állapítják meg,
hogy hány egységnek felel meg. Az összehasonlítás
alapjául szolgáló physikai hatások lehetnek: fluoreskálás bariumplatincyanür ernyőn, photographlemeznekmegfeketítése, melegfejlődés, heliumfejlesztés, gázok ionisálása. A legalkalmassabb, mert legérzékenyebb össze
hasonlításokat tesz lehetővé, a két utóbbi, vagyis a fej
lődő meleg megmérése és a gázok vezetőképességének
megállapítása.
Hasonlóképpen megállapították a radiumemanatio egy
ségét is. De ez már nem eredeti, hanem leszármazott
egység. Az az emanatiomennyiség, a mely 1 gramm
radiummal egyensúlyban van, az emanatio egysége, neve
„curie“. Ennek ezred- és milliomodrésze a „millicurie“
és a „mikrocurie“.

1 curie az ő a sugarai folytán gázban 0 9 milliampére
nagyságú áramot tud fenntartani, a mi óriási áramintensitas, ha meggondoljuk, hogy ez az energia tulajdon
képpen 0 6 mm3 gázból ered (1 curie-nek ugyanis körül
belül ennyi felel meg).
Mache már előbb definiált egy emanatioegységet,
melyet a praxisban — különösen a balneológiában —
el is fogadtak. így a radioactiv fürdővizeket úgy szokás
jellemezni, hogy megmondják, hogy literenként hány
Mache-egységet tartalmaz — 1 c u rie = 2 -7 millió Macheegység.
Ezek alapján most már végleg megállapítható, hogy
olyan radiumpraeparatum, mely egyenlő súly mellett
ugyanakkora physikai hatásokat idéz elő mint a radium
etalon, pontosan micsoda tulajdonságokkal bír. így
pl. 1 gr. rádium (melynek értéke 588,000 korona) órán
ként 137 caloriát és egész életideje alatt 3000 millió
caloriát ád ki; ez utóbbi hővel 30,000 1. vizet lehet 0 fők
ről a forrásig felmelegíteni. Ugyancsak 1 gr. radium
évenként 160 mm3 héliumgázt ád ki magából.
A u to m a tik u s a n m ű k ö d ő e le k tr o m o s v ilá 
g í t ó b e r e n d e z é s e k . Kisebb községek, magában álló
telepek és kastélyok elektromos világítását az teszi költ
ségessé, hogy a gépek kezelésére állandó gépészt kell
tartani.1 Miként az „Engineer“ febr. 28-iki száma közli
Lister and Co angol ezég automatikusan működő elek
tromos központokat állít fel. Az egész berendezés áll
egy petroleum-motorból, dynamoból, accumulatortelepből és automatikus kapcsolóberendezésből. A beren
dezés így működik. Ha az accumulatortelep töltve van
és nem kell világítás, akkor a motor áll. Hasonlóképpen
nyugvásban marad akkor is a gép, ha csak annyi lám
pát kapcsolnak be, a mennyit az accumulatortelep maga
is tud táplálni. Ha azonban a kisülés következtében a
telep feszültsége alább száll, vagy ha több lámpát csa
tolnak be, mint a mennyit normálisán tud táplálni, akkor
egy elektromágnes az áramot becsatolja a dynamogépbe,
a mely mint motor elkezd forogni és forgásával meg
indítja a petroleummotort. Ekkor az egész megfordul,
a motor hajtja a dynamót és a termelt áram tölti a
telepet és világítja a lámpákat. Ha a telep töltve van és
maga is el tudja látni a fogyasztást, a motor ismét
automatikusan kicsatoltatik..
E le k tr o m o s á r a m o k h a tá sa a v a sb e to n ra .
Ismeretes, hogy a felsővezetékes villamos vasutak
nál az áram visszavezetését a sínek végzik. Azonban
az áram az így előírt utat nem mindig követi, mert
egy része a talajba hatol. Ezek a kóbor áramok termé
szetesen a jóvezetőket és igy különösen a gáz- és víz
vezetéki csöveket keresik fel. Az áramlás folytán elő
álló elektrolysis e csöveknek sokat árt.
A vasbetonban levő vasrudak és vasdrótok jó vezetők,
ellenben a beton száraz állapotban szigetelő. Ha tehát
a vasalkatrész valahogyan elektromos áramot kap, akkor
ez a betonszigetelőn keresztül nem hatolhat a talajba,
tehát a vasnak a betonba ágyazott részén elektrolysis
és így rombolás fel nem léphet.
Egészen másképp áll a dolog, ha a beton nedves,
tehát ha még nem kötődött meg, vagy ha vízben, (vizes
talajban) áll. Ha ilyen betonba ágyazott vas elektromos
áramot kap, akkor vízbontás jön létre; a keletkező
hydrogen és oxygen a beton szerkezetét meglazítja, a
vas pedig megrozsdásodik. Ennek következtében a vas
1 Lásd bővebben Medvey Lajos czikkeit. Uránia, 1913
évi 1. és 2. számában.
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és a beton többé nem kapcsolódik egymásba és az
egész szerkezet szilárdsága nagymértékben csökkep.
E veszedelmek ellen az építők úgy védekeznek,
hogy a vasbetont asphaltmázzal vonják be, a mely a
vízbeszivárgást megakadályozza. Azonkívül a vasalkat
részeket miniummal izolálni is szokás.
Ezzel kapcsolatban az a kérdés is felmerül, mikép
viselkedik a vasbeton a villámmal szemben ? A beton
ban levő vashálózat valóságos Faraday-féle kalitkát alkot,
úgy hogy az épület belseje a villámcsapások ellen tel
jesen védve van. Csak még az szükséges, hogy az egész
hálózat a talajvízzel nagy rézlap útján jóvezető össze
köttetésben legyen.
A H u m p h r e y -fé le e x p /o s ió s v íz s z iv a tty ú .
Nagy vízmennyiségek emelését eddig a dugattyús
vagy a centrifugális vízszivattyúk végezték, melyeket
gőzgéppel vagy valami más motorral kellett hajtani. A
Humphrey-féle vízszivattyú nevezetes újítás e téren
amennyiben minden más szerkezet mellőzésével a fel
robbant gázkeveréknek nagy nyomó erejét közvetlenül
felhasználja a víznek emelésére A szivattyú lényeges
alkatrésze egy csonkakúpszerü zárt tér, melybe a víz a

A londoni vízvezeték Cliingford melletti állomásának új explosiós
vízszivattyúja.

körülötte levő víztartóból szelepeken át beömölhetik.
A víz felett maradt térbe egy szelepen át gáznak és
levegőnek keveréke áramlik be, a melyet elektromos
szikra gyújt meg. Az előálló robbanás nagy feszítő ereje
a vizet átnyomja a vízkamrába. A mozgó víztömeg tét
lenségénél fogva még akkor is ömlik a vízkamara felé,
a mikor az explosiós térben a túlnyomás már megszűnt.
Ekkor újból kinyílnak a szivattyút körülfogó víztartó
szelepei és újabb víztömegek ömlenek be a zárt térbe.
Ugyanakkor kinyílik egy felső szelep, a melyen át az
égéstermékek kiszabadulnak. Rövid idő alatt a víz
tömegek nyugalomba jönnek és a vízkamarában levő
magasan álló víz visszaömlik a zárt térbe. Ugyanakkor
automatikusan kinyúlik a gázkeverék szelepe és a víz
feletti tér új gázkeverékkel telik meg, melyet a visszaömlö víz erősen összenyom. Az elektromos szikra a
gázkeveréket ismét meggyujtja és a játék újból kez
dődik. A vízkamarából a víz egy mellékcsövön állandóan
áramlik a magasabban fekvő víztartóba.
Ebből a leírásból látható, hogy a Humphrey-féle
explosiós vízszivattyú lényegében úgy működik, mint
valamely négytactusú gázmotor.
Az új szivattyú előnyei szembeszökők. Szerkezetének
egyszerűsége folytán előállítási ára oly alacsony, hogy
e tekintetben vele semmiféle más berendezés nem vetekedhetik. Hozzájárul ehhez, hogy a fűtőanyag energiáját
is jobban használja ki, mint egyéb szivattyúk. Végül
nagy előnye az is, hogy a szelepeken kívül nincs rajta
semmiféle mozgó rész, úgy hogy nincs szükség a költ
séges olajozásra és tömítésre.
Ez előnyök bírták rá London város vízvezetékének
igazgatóságát arra, hogy a Chingford melletti új víztartó
átemelő telepe részére öt ilyen szivattyút rendeljen meg,

daczára annak, hogy nagy méretekben még sehol sem
voltak kipróbálva. Ezek a szivattyúk azóta fel is állít
tattak és kifogástalanul működnek. Mindegyiknek át
mérője két méter és minden egyes robbanásnál egyen
ként 10 köbméter vizet emelnek mintegy kilencz méter
magasra. Perczenként 10—12 robbanás történik.

KÖNYVSZEM LE.
„Bismarck és Andrássy“.
(Halász Imre: Bismarck és Andrássy. Politikai tanul
mány 295 1. Budapest, 1913. Franklin-Társulat. Ára
6 korona.j
Európa nyugati felében 1871-ben a porosz-franczia
háborúban hangzott el az utolsó ellenséges ágyúlövés.
Idestova már egy félszázad óta a béke áldásait élvez
hetik a müveit európai nemzetek. Szinte páratlan hosszú
békés időszak ez az uj kor történelmében. S e békés
időszak korántsem azért olyan tartós, mintha a nem
zetek gazdasági és nemzetiségi elhelyezkedése immár
véglegesen megtörtént volna, ez még nagyon is a messze
jövő problémája, hanem inkább azért, mert az európai
béke felett olyan államszövetségek őrködnek, melyek
hatalmi ereje semmiesetre sem engedné büntetlenül
megbontani a békét. E nagy szövetségek közül az első
nek, a német-osztrák-magyar szövetségnek — a mai
hármasszövetség alapjának — megteremtése a múlt
század két nagy államférfidnak: Bismarcknak és Andrássynak a nevéhez és működéséhez fűződik.
E két férfiú vázlatos életpályáját és a részletekre is
bőven kiterjeszkedő diplomatiai működését mutatja be
Halász Imre most megjelent kötetében. Úgy Bismarck
mint Andrássy pályája úgy indult, hogy senki sem sejt
hette bennük a későbbi vezető államférfiakat. Bismarck
ról még az ötvenes évek elején is nagyon keveset tar
tottak honfitársai, mivel nem volt czéhbeli diplomata s
még jóval későbben is csak olyan „vadon termett auto
didaktának“ nevezték. S a „beau pendu“ Andrássy
— a mint őt Párisban nevezték — maga sem gondolta
volna, hogy valaha annak az uralkodónak a külügy
minisztere lesz, a kinek a nevében őt „in effigie“ fel
akasztották. Bismarck — Ausztriának a német Butidból
való kibuktatásával, a német császárság megteremtésével
a kettős szövetség megalkotásáig szinte tüneményes
politikai pályát futott meg s vele párhuzamosan haladt
a nagy czél felé a magyar miniszterelnökségen át, az
osztrák föderalista törekvések megbuktatásán keresztül
Andrássy. A czélnál találkozva, megalkották Európa
békéjének biztosítására a nagy szövetséget s evvel
hosszú időre megpecsételték Közép-Európa sorsát.
E két vezető politikus pályáját s evvel egyetemben
a német-magyar kölcsönhatásokat megrajzolni kétségtele
nül igen nehéz feladat s csakis a kiválasztottaknak sikerül
het. Ilyen kiválasztott író Halász Imre. Mint az alkot
mányos korszak első sajtóirodai főnökének s Andrássy
bizalmas emberének alkalma volt egész közelről szem
lélni a politikai küzdelmeket és alakulásokat. Emellett
— a mint munkájában lépten-nyomon tapasztalhatjuk —
a korra vonatkozó politikai és memoire-irodalmat is
alaposan áttanulmányozta. Személyes emlékeit és tanul
mányait azután nagy összefoglaló és áttekintő képessé
gével egy olyan munkában olvasztotta össze, melyre
úgy ő, mint a magyar politikai irodalom csak büszke
séggel tekinthet.
Magyar szempontból könyvének a többi értékes feje
zet mellett is nagyon értékes fejezete a Klapka-legióról
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szóló rész, mely a legio szervezését, szereplését és fel
oszlását új adatok világításánál mutatja be. A porosz
támogatással még az osztrák háború kitörése előtt szer
vezett Klapka-legio feladata az volt, hogy Magyar
országba betörve, a magyarságot az osztrákok elleni
felkelésre bírja. Érthetetlen volt tehát hosszú ideig, hogy
a königgrätzi csata után. sőt a nikolsburgi előzetes béke
megkötése után is Bismarck utasítására tovább foly
tatták a Klapka-legio kiegészítését és felszerelését.
Halász Imre könyvéből megtudjuk, hogy Bismarcknak
még ekkor is attól kellett tartani, hogy Francziaország
kardot ránt Ausztria és a saját érdekei mellett s ezért
volt szüksége Bismarcknak továbbra is a Klapka legio
esetleges szolgálataira. Csak mikor minden veszedelem
elmúlt s Olaszországgal is megkötötték a békét s nem
volt már rá szükség, akkor — októberben — oszlatták
fel a Klapka-legíót.
Ugyancsak egészen új és érdekes csoportosításban
világít rá a szerző azokra az okokra is, melyek Andrássyt
a külügyminiszterségről való lemondásra bírták.
Függelékképpen Halász könyvében találunk néhány
fontos államiratot, köztük a német birodalom és az
osztrák-magyar monarchia között 1879-ben megkötött
szövetségi szerződést is.
Dr. Marczinkó Ferencz.

„Katona Lajos.“
(Császár Elemér: Katona Lajos, Budapest, FranklinTársulat, 1912.)
Tudományos irodalmunknak Katona Lajos halála érzé
keny vesztesége. Különösen sokoldalú tájékozottsága, nyo
mozó buzgalmának lázas szenvedélye, kutatásaiban mu
tatkozó szigorú pontossága voltak Katona Lajosnak
kiváló tudós erényei. Az egyetem tanszékéről hirdetett
tanításait a tudományra szomjuhozó ifjúság nemcsak
mohón leste, de megértve elmemozdító erejét s érezve
tettre serkentő varázsát, maga is serény és termékeny
munkásságra buzdult.
Császár Elemérnek Katona Lajosról írott könyve a
nagy tudós szelleméhez valóban méltó munka. Császár
Elemér maga is egyike a magyar irodalomtörténet leg
kiválóbb művelőinek. Lelkét igaz, mély barátság fűzte
a Katona Lajoséhoz, s ennek a barátságnak a melege
kiérzik az egész műből.
Festi Katona életét, tanulókorának érdekesebb moz
zanatait s ifjúkorának hányattatásait. Elevenen rajzolja
az egyetemi évek fényes sikereit. Arra utal, hogy külö
nösen a gráczi egyetemen töltött évek, a nagynevű gráczi
romamstának, Scliuchardt Hugó-nak atyai barátsága
s tanítása voltak azok a tényezők, melyek Katona Lajos
érdeklődésének serény és eleven irányítást adtak. Nem
kevésbbé beható Katona budapesti és pécsi középiskolai
tanárkodásának, továbbá magánviszonyainak és életmód
jának megkapó közvetetlenséggel való ecsetelése. Házas
ságáról, egyetemi tanári munkásságáról, tudományos
buzgalmáról, növekvő sikereiről friss közvetetlenséggel
ír, az ö váratlan elhunytáról írott sorok pedig a múlan
dóság varázsos szomorúságába ringatják meghatott lel
künket.
Császár Katona munkásságát az életrajz fonalán tár
gyalja. Reá mutat, hogy Vülund kovács-ában a fiatal
tudós tájékozottsága széleskörű, de a műben megnyil
vánuló Grimm-féle allegóriái mythos-elmélet ingatag
álláspontról tanúskodik. Kiemeli, hogy Meyer Gusztáv
nak, a gráczi egyetem tanárának a tanítása ismerteti
meg Katonával a folklore feladatait, határait, eszközeit.
Behatóan fejtegeti Katona Lajos folklorista munkássá
gát. Kiélezi mesekutatásai jelentőségét. Jól látja, hogy

Katona az indianista Benfey Tivadar mesevándorlási
álláspontját elfogadta ugyan, de kutatásaiban Lang
András elveit is értékesíti (ez az úgynevezett anthropologiai iskola, mely az emberi szellem munkájának azo
nossága alapján magyarázza a mesék egyezését.).
Szépen taglalja Császár, hogy Katona Lajos a mese
kutatásban kipróbált összehasonlító módszert kiváló
eredménynyel alkalmazza philologiai dolgozataiban is.
Ismerteti Katona Lajos értékes és fontos Gesta-kutatásait s codex-irodalmunkra vonatkozó nyomozásait. Élesen
állapítja meg. hogy Katona Lajos irodalomtörténeti müvei
a tárgytörténet körébe vágnak, mert Katona figyelmét
kiváltképpen egyes tárgyak és indítékok vándorlása nyű
gözte le. Részletesen beszámol Katona codex-nyomozásainak fontosabb eredményeiről. Akadémiai székfog
lalóját (Temesvári Pelbárt példái) tekinti Katona leg
értékesebb dolgozatának. Valóban, ez a mű gazdag
eredményeivel s tárgytörténeti jelentőségével egyaránt
kiválik. Riedl Frigyessel együtt nagyon jelentősnek tartja
még Katonának két felfedezését: Katona megállapította,
hogy a Sándor-Codex a gandersheimi apáczának, Hratsvithának Dulcitius-át tartalmazza, a Festetics-codex bűn
bánó zsoltárai pedig „Petrarca magyar tolmácsai“.
Az a jellemrajz, melyet Császár Elemér Katona
Lajosról, mint emberről és tudósról ír, a lehető leg
hívebb képe tudományos irodalmunk e korán elhúnyt
büszkeségének. Császár különösen két főerényt lát
munkásságában: a kutatásban mutatkozó szívósságot
és az összehasonlító módszer szigorúan tudományos
alkalmazását.
Császár Elemér olyan forrásokhoz is eljutott, melyek
az életrajzíróra mellőzhetetlenek. Ismeri azokat a leve
leket, melyeket Európa kiváló tudósai írtak Katonához.
Vizsgálta még Katona jegyzeteit és kivonatait. Beszámol
Katona terveiről is, melyek tudományos tettekké, sajnos,
nem érhettek. Egy egy általános kérdés fejtegetése szépen
fűződik a mű egészéhez (a folklore és az összehason
lító irodalomtörténeti módszer taglalásai). Stylusa könnyed,
eleven, választékos s finom ízlésre valló.
Csupán azt lehetne hibáztatnunk, hogy Katona Lajost
nem hasonlítja össze Köhler Reinhold-áa\ (Kisebb ira
tok etc. és a francia Cosquin Emmanuel-\e\, Lotharin
giai mesék). így Katona módszerét Katona pályájának
a rajzában is szépen igazolta volna. Köhlertől és Cosquintől Katona sokat tanult. Elfogulatlanul kell hangoz
tatnom, hogy úgy a német, mini a franczia tudós széle
sebb mezőt járt be, mint Katona Lajos, viszonyaik,
igaz, kedvezőbbek voltak, de az egyetemes és a magyar
nemzeti mesekincs kapcsolatainak a kiderítésében s a
bölcselmi tényezők szigorúbb alkalmazásában bizonyára
Katona Lajosé az elsőség. Milyen éles logikáról tanús
kodik Népmesetypusok czímü töredéke.
Ez azonban csak hiány s nem hiba. Császár Elemér
Katona-könyve monographia-irodalmunk értékes gya
rapodása. Mindazok nevében, kik Katona Lajostól
tanultunk s kik halálát annyira sirattuk, Császár Ele
mérnek hálásan köszönöm azt a gyönyörűséget, melyet
a nagy tudósról írt mély és színes könyvével szerzett
a lelkűnknek.
(Arad.)
Elek Oszkár.

A physikai optika legújabb kézikönyve.
Phisical Optics, by Robert W. Wood. London. Mac
millan and Co. Ltd.
Ebben a könyvben gondosan össze van gyűjtve majd
nem valamennyi olyan tudományos vizsgálat, a mely
történelmi értékén felül lényegesen hozzájárul ahhoz,
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hogy belőlük a fényjelenségek törvényszerűségeit meg
ismerhessük. Ezekből az olvasó némi betekintést sze
rezhet annak a látszólag igen egyszerű, de valójában
eddig még csak nagyjából ismert csodálatraméltó szer
kezetű jelenségnek a mivoltába, a mit fénysugárnak ne
vezünk. Az előszó már előre tájékoztatja az olvasót, hogy
a szerző semmiféle eredetiségre igényt nem tart, könyvét
azért írta, mert nem találkozott még addig az angol physikai
irodalomban egy olyan optikai munkával sem, a mely
egyenlő részletességgel és figyelemmel tárgyalta volna
az összes ismert jelenségeket; legtöbbször hiányzott
belőlük egy-egy rész, vagy pedig kimerítő tárgyalása;
így például a sugárzás, vagy az anyag és aether köl
csönös helyzetváltozására vonatkozó törvényszerűségek
és feltevések. A kísérleti adatok megszerzésénél a szerző
majdnem minden ilyen irányú, tudományos folyóiratot
és munkát átkutatott, az elméleti számításokat azonban
majdnem teljesen Drude, Lehrbuch der physikalischen
Optik czímű munkájából vette át. Ezt az előszóban fel
is említi és megjegyzi, hogy Drude könyvénél jobb
könyvet írni nem is lehet.
Rövid történeti ismertetés után az elemi gömbhul
lámok interferentiájánál kezdi a szerző és ezen az alapon
lépésről lépésre végigtárgyalja teljes részletességében a
geometriai optika összes törvényeit, bemutatva azon
fényképeket, a melyeket a hangjelenségek analog ese
teiről készített. A helyett azonban, hogy sorra felsoroljam
a könyv egyes fejezeteit, illetve azoknak tartalmát, legyen
szabad azok közül, a melyek figyelmemet különösen meg
kapták, egynéhány dolgot felemlítenem.
Elemi gömbhullámok interferentiájánál a Fresnel-féle
zónarendszereknek megfelelő concentrikus körrendsze
reket rajzol fel. Minden második körgyűrűt befeketít,
ezt lefényképezi úgy hogy átlátszó és átlátszatlan kör
gyűrűk rendszerét kapja Tekintve, hogy ez a rendszer
bizonyos távolságok mellett nagyobb fényerősséget hoz
létre, mint a mely volna akkor, ha az átlátszatlan kör
gyűrűk nem volnának jelen, azért némileg gyűjtőlencsét
helyettesíthet. Tükröző sík felületen alkalmazva viszont
homorú gömbtükröt helyettesíthet Ezt a következtetést
egyszerű kísérletekkel igazolhatjuk is.
A Fresnel-féle tükörkísérletnél az interferentiacsíkok
véges számából következtet egy-egy világító részecske
életidejére. Az interferentia főfeltétele a koherentia.
Mondjuk pl. az 1000-dik világos csíknál az egyik im
pulsus 1000 hullámhosszal rövidebb utat tett meg, mint a
második, következéskép bizonyos véges idővel utóbb in
dult el. Ha a két impulsus indulásai között a világító ré
szecske élettartamánál hosszabb időköz telt el, akkor már
nincs meg a koherentia feltétele, interferentia nem jöhet
létre. A leggondosabbelrendezésekmellettészlelhetőinterferentia csíkok számából következtethetünk a világító
részecske élettartamára.
Igen sok könyvben úgy találjuk, hogy a fény a lehető
legrövidebb úton halad (Fermat tétele). Nagyon egy
szerű példákat hoz fel arra az.esetre, a mikor a vissza
vert vagy megtört sugár nem a lehető legrövidebb,
hanem egyenes úton tovaterjedve, a lehető leghosszabb
utat teszi meg.
A színtelen úgynevezett fehér fény vizsgálatánál fel
veti a kérdést, hogy vájjon Newton azon felfedezése,
mely szerint a színtelen fényben már megvan valamennyi
színes fény és a színszórás nem a prisma hatása, felfedezés-e? A fehér fény az aether, vagy elektron lehe
tőleg szabálytalan, de azért mégis periodikus mozgása.
Mint a hogy a mathematikus egy lehetőleg szabálytalan
függvényt a Fourier sor segítségével egyszerű harmo

nikus függvények összegére bont fel, ugyan úgy készíti
a prisma és az optikai rács ebből a lehetőleg szabály
talan mozgásból, a szabályos egyszerű harmonikus moz
gások sorozatát, a színképet.
Nemcsak ezek és az ezekhez hasonló kérdések fel
vetése teszik érdekessé és értékessé ezt a könyvet.
Nagyon emeli a könyv értékét az egész könyvön végig
haladó látszólag egyszerű, de azért mégis végtelenül
mélyen járó gondolkodásmód, a melylyel a felvetett
kérdésekre a szerző megadja a lehetséges feleletet
Akármilyen kérdésről legyen is szó, sohasem hiányzik
a kérdés alapját képező kísérleti tények, valamint a
megoldás ellenőrzésére szolgáló elrendezések és kísér
leti eredmények felsorolása és leírása. A kísérletek annyi
közvetlenséggel és olyan részletesen vannak leírva, hogy
az olvasónak okvetlen kedve támad a kísérletek elvég
zéséhez. Leírásuk meggyőzi az embert a felől, hogy a
szerző a legtöbb kísérletet maga is elvégezte, a mi az ilyen
természetű könyv helyes megírására lényeges biztosíték.
A könyv német fordításban a B. G. Teubner czég
kiadásában jelent meg. A német fordítás teljes czíme :
R. W. Wood. Physikalische Optik. Dtsch v. E. Prümm.
Fröhlich Károly.

A modern villamosság.
Irta Charles R. Gibson Angolból fordította Halász
Rezső. (Franklin-Társulat, Budapest).
Ismeretes, mennyire gazdag és mily magas fokon álló
az angol természettudományi irodalom; bármilyen is
az érdeklődőnek tudományos előképzettsége, mindig
bőven akad olyan mű, a mely éppen ismereteinek meg
felelően tárgyalja az őt érdeklő tudományszakot.
Az előttünk lévő könyv azok részére készült, a kik
a villamossággal még egyáltalában nem foglalkoztak,
olvasása tehát semmi előismeretet nem kíván, szer
zője úgy látszik főképen ifjúsági olvasmánynak szánta
Ennek megfelelően első sorban az elektromosság és a
mágnesség alaptüneményeit ismerteti, a főfogalmak be
vezetése után az alkalmazásokra tér át s ezek töltik
meg aztán a könyv legnagyobb részét.
Csak a szakember képes teljes mértékben méltá
nyolni, mily nehéz feladat tudományos tárgyú müvet jól
is, népszerűén is megírni. Szerzőnk minden erejével
azon van, hogy a tárgyalt anyagot megkedveltesse az
olvasóval; minden tünemény, elmélet megértésének elő
mozdítására egyszerű, olvasóközönségének ismeretkö
réből vett hasonlatokat keres s ez legtöbb esetben sikerül
is neki. Tárgyalási módja mindig egyszerű és közvetlen,
el-elmesélgeti az ő egyszerű tapasztalatait, egyszerű
kísérleteit, mindig egyszerű nyelven beszélgetve olvasó
jával. Teljességre törekszik, jóllehet ez az ilyen műben
sokszor kivihetetlen; innen van aztán, hogy itt ott, —
bővebb előismeretet igénylő fogalmak tárgyalásánál, —
(pl. az elektromágneses mértékrendszer ismertetésénél)
olvasója figyelmét kevésbbé tudja lekötni. Főérdeme a
gyakorlati alkalmazások részletes és teljes tárgyalása.
A villamos csengőtől a drótnélküli telegraphálásig, az
ezermester mutatványaitól a dynamogépekig, mindenre
kiterjed a figyelme; a villamos teafőzőt éppen úgy meg
említi mint a Finsen-féle gyógyító eljárást, példaképen
megismertet saját, vagy ismerőseinek egészen naiv szer
kezeteivel is.
A fordító és a kiadó bizonyára nem végeztek feles
leges munkát e művecskének — az ilyesfélékben különben
sem nagyon bővelkedő — irodalmunkba átültetésével.
Sulek József.
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KÜLÖNFÉLE.
Néhány szó a tűzről.
A láng titokzatos volta babonás félelemmel töltötte
el különösen a hajdani embert, de hálával is, mert
meleget adott s másképpen is hasznára volt.
Az ősmagyarok is hódoltak a tűz-cultusnak. De nem
annyira magát az elemet imádták, mint inkább az isten
ség megnyilatkozását látták benne. Tisztelték különö
sen a napot, mint minden földi élet tűzforrását.
A régi szittyák Tabitának hívták a tűzistent.
A turkok mindig gyékényen vagy bőrön ültek
mondja egy hajdankori író — és soha fán, mert azt
hitték tűz van benne.
A mongolok, finnek, avarok is tűzimádók voltak.
„Tüzisten, ki a mennyekben vagy“, kezdte Baján, az
avarok kagánja, följegyzett adatok szerint esküjét.
A karthagóiak is tisztelték a tüzet.
Phtha az egyiptomiaknál az őstűz, az első életlehellet. Jelképe a bogár, a scarabeus. Főszentsége
Memphisben volt.
Znisnek hívták az ösoroszok a tűz istenét. Kiewben
örök lángot ápoltak tiszteletére.
A salamanderek, tűzszellemek, a kabbalistáktól szár
maznak, de több vallásba bevették magukat.
A rómaiaknál Vulcanus volt a tűz istene. Az Aetna és
Vesuv kitörésében is az ő müvét látták. Cyklopsai ko
vácsolják, mint ahogy Virgilius írja, a föld mélyében a
villámokat.
A görögök is hódoltak a tűznek. Prometheüsz, Japetos
titán fia, elorozta Zeüsztől, a főistentől, a ki nem akarta
az embereknek átengedni. Félt, hogy elbízzák magukat,
ha a természet e nagyszerű adományát a kezükbe ke
rítik és függetlenítik magukat az istenektől. Prometheüsz
tudta, mennyire fontos s mintegy a cultura alapköve,
ellopott hát egy szikrát a Zeüsz tűzhelyéből s az em
bernek adta, miért is büntetésből Hephaistos egy szik
lához lánczolta, hol egy keselyű egyre ette éjjelenként
meg-megnövő máját, míg Herakles ki nem szabadította
éppen nem kényelmes helyzetéből a merész tolvajt.
Hephaistosnak, mint a tűz istenének, ünnepélyeket is
rendeztek a görögök. Ifjak lobogó fáklyákkal versenyt
futottak.
Az Eddában, az ógermán hitregében, Löki kép
viseli a tüzet. Felesége a parázs. Gyermekei a szén
és hamu.
Az ázsiai buddhisták most is Sivában tisztelik a tüzistent, meg Agniban is Kereken lovagolva ábrázolják,
lángokkal feje körül. Neki áldoznak elsőben is a papok
és ezt az áldozást Hamonnak hívják. Fát, olajat, vajat
égetnek el. A világűr tűzistene Beitszvanr. A nap a
szeme, a szél a lélekzete, a levegő a gondolata, a víz
csontjainak veleje, a Iába a föld.
A parzismus követőiben — Zoroasterhez, az ős
prófétához hű maradt perzsákban — is tulajdonképpen
tűzimádókat láthatunk. Nem szabad pl. a gyertyát elfujniok, szentségtelen lélekzettel érinteniök. Csakis a
karok mozgásával keletkezett léghuzammal olthatják el.
Nagyobbára Indiában laknak, de Bakunak, a petroleum
városnak közelében, a Kaukázusban is van templomuk,
nagy kőoszlopokon nyugvó fedél, mely alatt a földből
kiszivárgó gázok égnek. Ezt az öröktüzet szüntelen
őriztetik papokkal. Ormuzd a jó, Ahriman a gonosz
szellem. Hitök szerint teljesen tiszta volt a tűz, Ahriman
mocskolta be füsttel és gőzzel
A fnexikói bennszülötteket is a parzistákhoz soroz
hatjuk. Négy korszakról szól vallásuk. A legelső a víz

uralkodása volt. Majd a földé, óriási rázkodtatásokkal.
Továbbá a levegőé, a mely rémes viharokkal pusztí
tott. Most a tűz az úr s a végítélet az lesz, a mikor a
földből minden oldalról fölcsap a romboló láng. Gyak
ran is áldoznak a rettegett tűzistennek Xiuteklinek.
Minden étkezésnél a tűzbe dobják az első falatot.
A wagogoknál — keletafrikai törzs — az a monda
terjedt el a tűzről, hogy a mikor még nem volt meg a
földön, keresésére indult egy ember. El is jutott az
első égbe. Együgyű lényeket talált ott. A másodikban
sem különbeket. A harmadikban egyenesen elkaczagta
magát. Fejük tetején jártak ott az emberek. A negye
dikben végre a főisten színe elé került, a ki hordókkal
telt csarnokba vezette s rábízta, találja ki, melyikben
van a tűz ? A legdíszesebbet választotta, ám üres volt.
Utána még többen kísérleteztek, de mind hasztalan.
Végre egy öreg asszony ment tüzet keresni. Ö nem
csúfolta ki az együgyűeket és a legcsúnyább hordót
szemelte ki, meg is kapta benne a tüzet. Le is vitte a
földre. Szóval a wagogok szerint nő gazdagította meg
vele az emberiséget. Mainap is okosabbnak tartják a
nőt a férfinál, bírónak is asszonyt választanak.
De nemcsak a tűz fordul elő a különböző vallások
ban, hanem a hamu is. A papok versenyeztek hajdan
érte, hogy az áldozati oltárról ki seperje le? A régi
zsidók különösen szentnek tartották annak a tehénnek
a hamuját, a mit az olajfák hegyén áldoztak. Vízzel
vegyítve mosakodtak is vele. Az indusok ma is kenegetik magukat szent hamuval a fürdés után. A katholikus hitben is szerepe van a hamunak.
A purgatorium, a tisztító tűz eszméje, egyik lényeges
alapköve a katholikus vallás hatalmas épületének.
A purgatorium égeti ki a bűnösökből a vétket, hogy
aztán megtisztultan az Úr elé járulhassanak a mennyek
nek országában.
Ujfalüssy Amadil.

Egy régi magyar természettudós.
A tudomány rohamos fejlődése közben igen sok
oly embert felejtünk el, a ki a fejlődés megindulásának,
továbbhaladásának egyik okozója volt.
Ilyen majdnem egészen elfelejtett munkása a magyar
természettudománynak Katona Mihály, a kiről — igaz,
nagyon röviden és hézagosán — megemlékezik Szinnyei
a Magyar írók életrajzáéban.
Katona 1766-ban született és 1822. év május havá
ban halt meg. Tanult külföldi egyetemeken is, a hol a
theologián kívül főleg a természettudományokkal fog
lalkozott. Itthon a komáromi ref. collegiumban volt a
földrajz és physika tanára (1796—1805), majd búcsi
(Esztergom m.) prédikátor és a komáromi egyház
megye esperese lett. Sírja még most is megvan ; egy
magában áll a búcsi régi temetőben egy akáczos domb
tetején; síremléke egy egyszerű márványoszlop.
Katona búcsi csendes életét a természetben való
kutatgatással élénkítette meg, a mellett figyelemmel kí
sérte kora természettudományi eseményeit.
Élete vége felé gyűjtötte össze munkáit két vaskos
kötetben. Czímeik: 1.A Föld mathematica leírása (1814),
2. Közönséges természeti földleírás (1824). Az utóbbit
fia (szintén tanár) rendezte sajtó alá.
Munkáit bizonyos czélzattal írta meg, mint az az
első könyve előszavából kitűnik. Észrevette eszerint, hogy
a magyarság a természettudományok terén nagyon hátra
van maradva a külföld mögött; ezért igyekezett a kül
földi tudósok által elért eredményeket összefoglalni és
azokat saját felfogásával is teljesebbé tenni. Másik
czélja pedig az volt, hogy az iskolákban folyó örökös
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grammatizálást megszüntesse és honfitársait rávegye,
hogy nagyobb gondot fordítsanak a természettudomá
nyokra, melyeknek a közönséges életben nagy hasznát
veszi az ember.
Ha Katona nem is volt nagyon kimagasló tehetség,
a ki korára egyszerre megváltoztató hatást tudott volna
gyakorolni, azért jelentősége mégis van, mert munkáival
az érdeklődést természettudományi irányba óhajtotta
terelni, a mi az ő korában Magyarországon bizony
szükséges is volt.
Minket munkáiból leginkább saját felfogásai érde
kelhetnek, melyeknek érdekessége csak növekszik, ha
a mai természettudomány szemüvegén nézzük őket.
Néhány érdekesebb eredeti feltevését a következők
ben sorolom el.
A Föld belső melegének egyedüli oka az ő véleménye
szerint az a meleg, mely a Föld belsejében a külön
böző anyagok egymással való vegyülésénél feszabadul.
Ez a meleg okozza a tűzhányókat és földrengéseket is.
Föltétlenül hiszi, hogy a többi bolygón is éppen úgy
megvan az életnek minden föltétete, mint a Földön,
mert lehetetlen, hogy a Teremtő, a ki a földet benépe
sítette, a többi bolygót üresen hagyta volna. Ugyan
csak lakottnak gondolja a holdat i s ; az életet a tőlünk
állandóan elfordulva levő részén képzeli.
Az üstökösről az a véleménye, hogy nem egyéb,
mint halvány, erőtlen világosság; tehát nem kell attól
tartani, hogy a vele való összeütközés a földre bajt
hoz; az pedig éppen csak babona, hogy háborút vagy
döghalált okoz.
A állócsillagok közül legközelebbinek tartja a Siriust
azon oknál fogva, hogy legnagyobbnak látszik. Távol
ságát is meghatározza a következőképpen: Egyenlő
nagynak veszi a Siriust a N appal; meghatározza, hogy
hányszorta látszik annál kisebbnek és ennyiszer veszi
a Napnak a földtől való távolságát. Ez az okosko
dása természetesen — már a kiindulásánál fogva is
hibás.
A Balatonról mondja, hogy vizét a fenekén levő
források gyarapítják, melyek „szénszeszt“ (szénsavat)
is bocsátanak belé. Ez a szénsav okozza, hogy a Ba
laton vize állandóan üde és tiszta, de ez okozza a
rianást is olyképpen, hogy télen a jég alatt össze
gyűlik és iszonyú ropogással megrepeszti a jeget.
Itt megjegyezhetjük, hogy a Balaton tudományos fel
dolgozása ma már teljesen be van fejezve; eszerint a
tó fenekén nincsenek források, valamint a rianásnak
is egészen más oka van és nem is olyan hirtelen, egy
szerre keletkezik.
Hogy a jégeső miképpen keletkezik, erre nézve több
feltevése is van. 1. Lehet, hogy a felhőben levő gőz
buborékok hirtelen széjjelpattanak; a levegő a bubo
rékok helyére nyomul, azt kifeszíti és ennek következ
tében hideg származik, mely a párákat összefagyasztja.
2. Nincs kizárva, hogy a jégesőt a villamosság okozza,
mert legtöbbször villamos felhők hoznak jeget. A vil
lamosság elősegíti a kigőzölgést, mely szintén hideget
okoz. 3. A Napnak is nagy szerepe lehet a jégeső kép
ződésében, mert éjjel nincs jégeső. A felhő felső részét
a Nap melegíti, a buborékok itt ennek következtében
ismét gőzzé változnak, az ehhez szükséges meleget
pedig a felhő alsó részéből vonják el, ahol a vizcseppek annyira lehűlhetnek, hogy jéggé fagynak
A mai meteorologusok azonban olyan igaznak vehető
feltevésben állapodtak meg a jégeső képződésére vo
natkozólag, mely Katona mindhárom véleményét ledönti.
Banai Tóth Pál.

CSILLAGÁSZATI K RÓ NIK A.
Újabb eredmények spectroskopikus kettős csilla
gokról.
A Scorpióban lévő ß-val jelölt csillag közismert
többszörös csillag. Még Mayer ismerte fel kettős voltát.
A főcsillag 2 7-edrendű, míg a tőle 13 6 ívmásodpercznyire álló kisérő 6-odrendű. 1879-ben Burnham a fő
csillagot is kettősnek ismerte fel, melytől 1 ívmásod
percznyire 10-edrendü kísérőt talált. 1903-ban Slipher
a Lowell-observatorium nagy refractorával megállapít
hatta, hogy a főcsillag radiális sebessége változik,
1908-ban pedig azt találta, hogy a csillag spectrumában a H és K-val jelölt calciumvonalak gyöngék, de
élesek és nem vesznek részt a színkép többi vonalai
nak mozgásában. Ugyanily magatartást talált Hartmann
o Orionis színképében is 1904-ben, miből azt következ
tette, hogy Földünk és a csillag között egyenletes sebes
séggel mozog egy nagy tömegű calciumgőz s így a
csillag színképében a calciumvonalak a csillagfény
absorptiójától erednek. Ugyanilyen magatartást az Orion,
a Scorpion és a Perseus több más csillaga is mutat,
miből következik, hogy a felvett calciumfelhő nagy
terjedelmű.
Sliphernek 1908, 1909, 1911 és 1912. évben nyert
spectrogrammjait újabban Duncan dolgozta fel s azt
találta, hogy egyes lemezeken ß Scorpii főcsillagjának
kísérője spectroskopikus úton is felismerhető. A spectrogrammok kimérési adatait a spectroskopikus kísérő
pályaelemeinek kiszámítására is használta. Ezek a
következők :
A p e rio d u sta rta m ........................ P = 6 8284 nap
A közepes napi mozgás . . . . l>. = 52 721 fok
A pálya excentrumossága . . . $ = 0-27
A rendszer tömegközéppontjának
sebessége ............................. V = — 8 0 km/sec
076
A tömegek v is z o n y a ...................
Dániel és Schlesinger meghatározása szerint pedig
a calciumfelhők sebességére —16 6 km/sec érték adó
dott, mi kimondja azt, hogy a csillag színképében fel
lépő calciumvonalak eredete független a spectroskopikus
kettős rendszertől.

*

Sok tekintetben igen érdekesek s Hydrae spectroscopikus kettős csillagra nyert újabbi eredmények is.
E csillagrendszer az egyedüli eddig, melynek pálya
elemeit spectroskopikus és visuális úton is sikerült meg
határozni. A csillag kettős voltát 1888 ban Schiaparelli
fedezte fel visuális úton s azóta pályáját mikrometrikus
módon is sikerült megállapítani. A Lick-observatorium
1899 tői 1911-ig készült spectrogrammok feldolgozásá
val pedig Aitken spectroskopikus úton számította ki a
rendszer pályaelemeit. Még 1903-ban a keringési időre
157 évi értéket vezetett le, míg az újabbi adatok
15*3 évre vezettek. Ezen érték segélyével a spectroscopikus pályát is vezette le, mely a visuálisan nyert
pályaértékkel nagyjában egyezik.
A főcsillag és a kísérő tömegeinek viszonyát Seeliger
számította ki. Számításának eredményéből, valamint a
pályaelemek értékéből a rendszer componensei egymástóli távolára 1359 millió kilométernyi érték, a rendszer
parallaxisára 0.025 ívmásodpercz, össztömegére 33 nap
tömeg adódott. Norris Russel pedig kiszámította, hogy
Napunk s Hydrae távolában 775-edrendü csillaggal
volna egyenlő fényű, azaz hogy a Hydrae rendszerének
fénye Napunkét ötvenszeresen haladja túl.
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ß Coronae spectroskopikus kettős csillag pályaszámí
tása a spectrogrammok kimérésénél felmerült nagy
bizonytalanságok következtében nagy nehézségekkel jár.
A 881 napot felölelő anyagból 153 mérés sikerült, a
melyből számított radialis sebesség —14 km és —31
km, sec határok között ingadozik, a periodustartamra
pedig 409 nap adódott. Később pedig azon eredmény
adódott, hogy a maximalis sebesség 4908 napos
periódusokban 4'8 km-nyi értékkel ingadozott. Ebből
Carmen hármas rendszerre következtet s ezért a további
számításnál a harmadik test befolyását kiküszöbölte.
Az így corrigált értékkel a rendszer pályaelemeinek
közelítő értékeit vezette le : Keringési idő = 40 9 nap
pályaexcentrumosság = 0'4, a rendszer sebessége
= — 21'28 krn/sec.

alatt, mialatt pályáját befutja. Ezekkel a feltevésekkel
sikerült Leenek a rendszer componenseinek tömegét
( HP = 2'85, m, -j- m. = 0 0023 naptömeg) is meghatá
rozni s a sebességi görbe alakjának eltérését is igazolni.

Új változó csillagok.
A folyó év első negyedében kilencz uj álló csillag
ról mutatták ki azt, hogy fényük erőssége vált07ik. Az
új fényváltozó csillagokat a következő táblázat adja.
(Az új változók elnevezésének módjára vonatkozólag 1.
Uránia 1911. évi évfolyam, 478. lapján a lábjegyzetet.)
cn
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<? Persei spectroskopikus kettős csillag spectruma
az által tűnik ki, hogy az egyes keringések folyamán a
hydrogénvonalak különböző magatartást mutatnak A
fényes hydrogénvonalak mellett, melyek különböző el
tolódásokat szenvednek, még sok fényes emissiós és
több sötét, de fényes széllel bíró absorptiósvonal is lép
fel Négy spectrogram m kimérése és a nyert ered
ményeknek a Nap chromosphaerájával való össze
hasonlítása arra vezetett, hogy <p Persei színképében
fellépő fényes és sötét vonalak intensitása a chromosphaera vonalak magatartásával egyezik s hogy a heliumés natriumvonalak intensitásuk által feltűnők.
Bizonyos spectroskopikus kettős csillagok színképé
ben fellépő calciumvonalakból a radiális sebességre
más érték volt levezethető, mint a milyen a spectrum
többi vonalából adódott. Ilyen csillag 9 Camelopardalissal jelölt csillag is, melyről 1903-tól 1912 tavaszáig
77 spectrogrammot nyert Lee. A 7-9957 napos periódus
sal számított sebességgörbe alakja a kettős rendszer
mozgásának megfelelő alakkal nem vág. Az eltérés egy
többszörös rendszer felvételével volna magyarázható.
Mivel azonban a calciumvonalak a színkép többi vonalai
tól kinézésre is különbözők, más physikai ok is lehet
a sebességgörbe alakja eltérésének. Lee szerint a fő
csillag légkörében nagy mennyiségben és igen magasan
nyúló calciumtömegek lépnek fel, melyek a rendszer
közös súlypontja felé különösen összesürüsödnek. Itt
relative nyugodtan vannak s ezért éles vonalakban
jelentkeznek a színképben. A közös tömegközéppont
igen közel van a nagyobbik főcomponenshez s ennek
mozgásában a calciumtömegek is részt vesznek olyan
formán, hogy a főcsillag közül egyszer keringenek az
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Az 1. 1913 Geminorum Leonard szerint szabálytalan
változó. A csillagot Jost Potsdamban 1912 április 21 és
május 7-ike között öt ízben is észlelte más kutatás
folyamán s semmi változást rajta nem talált. Alker
pedig Berlinben 1912 április 9 és 1913 január 5-ike
között 7 Ízben s szintén nem talált változást; így tehát
a felfedezés kétes. — 2. 1913 Cassiopeiae igen nagy
amplitúdóval bír, minimális fényében egy 15 hüvelykes
távcsőben láthatatlan volt. — 3. 1913 Aurigae változása
24 photographikus megfigyelés alapján lett megállapítva.
— A többi hat változót is photographikus úton fe
dezték fel.

A csillagos ég 1913 május havában.
I. Álló
Május közepe^ táján
figyelő hely meridiánja az
össze, mely összeköti a

csillagok.
este 9 óra körül a meg
égnek azon ó.rakörével esik
tavaszpontot az őszponttal.

1 A csillag maximális fénye.
- A csillag minimális fénye.

2a. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1913 május hóban.

Utóbbi a Szűznek fx-val jelölt csillagjától mintegy 4 fok
kal van nyugatra s ez idötájt mintegy 40 fokkal áll' a
déli horizont fölött. A vele szemben lévő tavaszpont
pedig ugyanekkor a horizont északi pontja alatt leg
mélyebb állásába jut.
A délvonal az ábrában jelzett időben a horizont
déli oldalán elhalad a négyszög alakjáról könnyen fel
ismerhető Holló mellett, átszeli a Szüzet, majd Berenice
haja mellett haladva, a Gönczöl, a Sárkány és a
Cassiopeia átmetszése után a horizont északpontjához

ér. A Szűz csillagképében van egy nevezetes kettős
csillag: Y Virginis, melynek kettős voltát még 200 évvel
ezelőtt ismerték fel. A kisebb távcsőbén is különállók
nak látszó közel harmadrendű componensek jelenleg
6 ívmásodpercznyire vannak egymástól s positiószögük
328 fok. A componensek közös saját mozgással bírnak,
melynek értéke 0.59 ívmásodpercz, keringési idejük
pedig 194 év.
Az égnek délnyugati negyedében az Oroszlán, a
Vízi-Kígyó és a Nagy Medve vannak. A láthatár nyugat-

1. A csillagos ég Budapesten 1913 május 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

1 2b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1913 május hóban.
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pontja fölött a Kis Kutya sárgaszínü «-ja is ragyog
csekély időig. Az északnyugati quadransban még néhány
a téli hónapokról jól ismert csillagkép van.
Az ég északnyugati negyedében a Cepheus, a Sárkány,
a Hattyú és a Lant helyezkednek el. A Hattyúban van
egy szép kettős csillag: ß Cygni. A componensek 3 és
3'5-edrendüek. A vöröses főcsillag színváltozó, a kék
kísérő ellenben nem. A Hattyúban még egy figyelemre
méltó oly kettős csillag is van, mely kisebb távcsőben
is könnyen észlelhető. Ez 2 Cygni, melynek kettős
voltát Herschel 1738-ban ismerte fel. A föcsillag harmad
rendű és zöldesszínü, a kisérő 8-adrendü és hamu
szürke. A Lant legfényesebb csillagja, a Lyrae spectroskopikus kettős csillag, míg ß Lyrae Burnham szerint
ötszörös rendszer és változó fényű. Fényváltozásához
hasonló természetű sok más csillag fényváltozása is,
melyeket ezért röviden ß Lyrae typusú változóknak
nevezzük. A Lant ß és 7-ja között van a kisebb táv
csőben is látható híres gyűrűs köd, melynek centrumá
ban egy csillag van. Ennek létezését magyar ember,
néhai Gothard Jenő fedezte fel photographikus úton
1886-ban. Felfedezését csak egy évvel később a bécsi
27 hüvelykes refractorral sikerült igazolni. Az újabb
photographikus megfigyelések azt mutatják, hogy a
Lant gyűrűs ködjének centrális csillagja fényváltozó.
Az éggömb délnyugati részében a Szűz fölött van
Bootes a vörös Arcturussal, mely arról is nevezetes,
hogy segélyével 1717-ben Herschel levezette a csillagok
saját mozgásának értékét. Arcturus tőlünk 26 fényévnyi
távolságban van s hozzánk 70 km/sec sebességgel
közeledik, úgyhogy a csillag évezredek alatt mindig
fényesebb lesz a Földről nézve. Bootesben van még a
többi között egy igen érdekes optikai kettős csillag:
3 Bootes. A sárga főcsillag 3 2-edrendű, a kékes kísérő
7-4 edrendű, távolságuk 105 ívmásodpercz. Még egy
igen nevezetes köd is van e csillagképben és pedig
nevezetes azért, mert kettős. A köd kettős volta csak
újabban photographikus úton lett kimutatva. Bootes
mellett van a Korona, ettől keletre az apró csillagok
ban igen gazdag Hercules, melynek keleti részében van
az ég azon pontja, mely felé naprendszerünk mozog. Ezek
alatt a Kigyó és Kigyótartó található, melynek szétszórt
csillagjai a később kelő Scorpió csillagképébe nyúlnak.
A tejút mély állása miatt csak különösen tiszta,
holdfénynélküli estéken észlelhető.
1
alatti ábránk segélyével könnyen eligazodhatunk
a csillagos égen.
II. Nap és Hold.
Napunk májusi útját a csillagos égen la) ábránk
mutatja, egyenlítői coordinátáit, kelte és nyugta idejét,
továbbá a napátmérő és az időegyenlet értékét május
néhány napjára adja a következő táblázat:
A Nap

C
Ti
3
£

emel
kedése
ó.

elhajlása

p.

l 2 322 +14° 58-0'
10 3 69 + 17° 31 6'
20 3 463 +19° 54-3'
31 4 307 +21° 52 1'

A Nap
kelte

ny.

S cö
O- c/3
C O
< J=

c

iO >.
2

Napátmérő

a?

ó. p. ó. p P
’"P
4 45 7 10 1425 - 2 55 87
4 31 7 22 14 51 - 3 42-21
4 19 7 35 1 5 1 6 - 3 4070
4 9 7 46 1537 - 2 37 08

ó. p.

314442"
31'4004"
31' 36* 16"
31'32-50"

Ezen adatok szerint május folyamán 1 óra 12 perczczel nő a nap hossza. Május 21-én délután 5 óra
43 perczkor az ikrek jegyébe lép a Nap.
A Hold májusi útját 2a) és 2b) ábráink jelzik,
még pedig május hó 1., 4., 10, 16 , 24. és 31-ére,
továbbá a következő napokra eső íőphasisai idejére.

Május
„
„
„
Május
délelőtt 9
a Földtől

6-án délelőtt 9 óra 41p.-kor újhold,
13-én délután 1 „ 1 „ első negyed,
20-án déletőtt 8
„ 34 „ holdtölte és
28-án reggel 1„2 0
„ utolsó negyed.
16-án reggel 2 órakor földközelben, 28-án
órakor földtávolban lesz a Hold. Távolságai
ez alkalmakkal 5773 illetve 6336 földsugár.
III. Bolygók.
Mercur (5) előretartó, hajnalcsillag, középben reggel
Vs4 órakor kel. Venus (?) hátráló, 14-én reggel 6 órakor
megállapodik és elöretartó mozgású lesz ; hajnalcsillag,
középben reggel 7* 3 óra körül kel s 30-án éri el leg
nagyobb ragyogását. Mars (<J) direct mozgású, átlag
reggel 3/4 3 órakor kel. Jupiter jTi) előretartó 5-éig,
5-én este 9 órakor megállapodik és hátráló mozgású
lesz; a hó elején éjfél körül, végén este 10 órakor kel.
Saturnus (t>) elöretartó, a hó elején még mint alkony
csillag észlelhető, végén eltűnik a Nap sugaraiban,
29-én együttállásban a Nappal. Uranus ($) 12-éig elöre
tartó; 12-én este 7 órakor megállapodik s retrograd moz
gású lesz, a hó elején reggel 2 óra körül, végén éjfél
körül kel. Neptun >¥ ) előretartó, átlag éjfél körül nyugszik.
IV. Tünemények.
a) Konstellatiók. Május 2-án délelőtt 9 órakor Mars
együttállásban a Holddal. 4-én este 9 órakor Uranus
negyedfényben a Nappal. Ugyanakkor Mercur, 5-én
reggel 1 órakor Vénus, 7-én este 11 órakor Saturnus
együttállása a Holddal. 9-én délután 2 órakor Mercur
legnagyobb déli heliocentricus szélességében. 21-én
reggel 8 órakor Venus leszálló pólyacsomójában, 23-án
este 11 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 26-án
délben Jupiter leszálló pólyacsomójában. 29-én reggel
4 órakor Merkur felszálló pólyacsomójában. Ugyan
aznap délután 2 órakor Saturnus együttállásban a
Nappal. 30-án délután 1 órakor Vénus legnagyobb
fényében ragyog, nappal szabad szemmel is látható.
31-én délután 3 órakor Mars együttállásban a Holddal.
b) Csillagfödések. Május 17-én este 6 óra 55 percz
kor a Virginis 11-edrendű csillag geocentrumos együtt'
állása a Holddal, bekövetkező és nálunk is látható födéssel.
c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Május 7-én reg
gel 1 ó. 53 p. 9 mp.-kor Jupiter III. holdjának fogyatko
zása, kilépéssel, ugyanaznap reggel 4 ó. 11 p. 6 mp.-kor
Jupiter I. holdjának fogyatkozása, belépéssel. 10-én reggel
1 ó. 10 p. 23 mp.-kor. II. holdjának fogyatkozása, be
lépéssel. 14-én reggel 2 ó. 54 p. 1 mp.-kor. III. hold
jának fogyatkozása, belépéssel. 16-án éjfélután 33 p.
22 mp.-kor. I. holdjának fogyatkozása, belépéssel. 23-án
reggel 2 ó. 27 p. 12 mp.-kor. I holdjának fogyatkozása,
belépéssel. 30-án reggel 4 ó. 21 p. 5 mp.-kor Jupiter
I. holdjának fogyatkozása, belépéssel és 31-én este 10 ó.
49 p. 32 mp.-kor újra. I. holdjának fogyatkozása be
lépéssel.
Tass Antal.

K im utatás
a József főherczeg szobor-alapra történt adakozásokról.

XVIII.
369. Bihar vármegye alispáni hivatala (nagy
100-—
váradiadóhivatal u t j á n ) .........................
370. Máramaros
v á r m e g y e ......................
100'—
Ö s s z e s e n ..................
200'—
Múltkori kimutatásunk . 2953676
Összesen . . " T 2973670
Fogadják mind a gyűjtők, mind az adakozók hálás
köszönetünket. A gyűjtőket — kik iveiket meg be nem
küldték — tisztelettel kérjük, szíveskedjenek a gyűjtés
eredményével beszámolni. A gyűjtőíveket — még ha
üresek volnának is — szíveskedjenek az ívtartók okvet
lenül visszaküldeni Böngérfi János ellenőr czímére.
(Budapest, VIII., Mátyás-tér 14 sz., 1. em., 1.)
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JEGYZŐKÖNYV
az Uránia Magyar Tudományos Egyesületnek Budapesten, 1913 márczius hó 29-én d. u. 5 órakor
az Uránia épületében Molnár Viktor elnöklete alatt tartott közgyűléséről.
Jelen voltak: Bánó Ernő, dr. Bors Emil, Böngérfi János, Déri Gyula, Dietz Lajos, dr. kendi Finály Gábor, Gaál
Mózes, Igmándi Mihály, Jacobi Károly, Józsa Mihály, Juba Adolf, dr. Károly Rezső, Kunfalvi Rezső, Kupcsay
Felicián, Makoldy József, dr. Marczinkó Ferencz, dr. Mészáros Károly, Mikola Sándor, dr. Moesz Gusztáv, Preszler
Antal, dr. Rácz Miksa, Steller Ignácz, dr. Szász Károly, dr. Szekeres Kálmán, Szitnyai Elek, Szölgyémy Ferencz. stb.,stb.
Molnár Viktor elnök megnyitja az ülést, üdvözli a
megjelenteket s megállapítja, hogy a közgyűlést alapsza
bályszerű módon hívta össze s hogy 25-nél többen
jelentek meg, miért is a közgyűlés határozatképes. A
jegyzőkönyv írásával megbízza Déri Gyulát, hitelesíté
sére felkéri dr. Mészáros Károlyt és Jacobi Károlyt.
Ezután az elnök megtartja megnyitó beszédét (1. az
Uránia áprilisi számának élén). A beszéd után a köz
gyűlés az elnököt hosszas éljenzéssel üdvözli.
Az elnök felhívja dr. Szász Károlyt a főtitkári jelen
tés előadására.
Dr. Szász Károly főtitkár: Tisztelt közgyűlés !
Egyesületünk tevékenysége ez idő szerint négy irány
ban nyilvánul m eg: folyóiratot ad ki, — folytatja a vetített
képek kíséretében előadásra kerülő felolvasások útján
megindított úgynevezett vidéki actiót, — munkásgimná
ziumokat szervez, — és nemzetünk nagyjai, közéletünk
jelesei emlékezetének ápolása érdekében szobraik fel
állítására törekszik.
Nem csekély munkakör ez — a feladatoknak akár
külső vonatkozásait, akár belső tartalmát tekintjük. Sok
munkaerőt foglalkoztatunk s ez maga is, különösen a
mi culturalis viszonyaink között, egyrészt fontos közművelődési feladat, másrészt jelentős siker; de még
sokszorosan nagyobb azok száma, a kikre hatunk, a
kiket a magunk tevékenységével, a közművelődés szent
és magasztos czélját szolgáló egyesületünk eszmekörébe
vonunk, a kiket tanítunk, oktatunk, felvilágosítunk,
vezetünk és szórakoztatunk.
Sokan és buzgón dolgozva az egyesület tevékeny
ségének különböző formáin és munkánkkal a nagy
közönségre hatva, méltán érezhetjük s ez érzelmünkben
méltán büszkélkedve mondhatjuk, hogy a magvetőkhöz
hasonlítunk, a kik verejtékező orczával, de szívükben a
munka szeretetének tüzével járják napestig a barázdát
és szórják lankadatlanul a tiszta, jó magot, az eljövendő
gazdag, áldásos aratás reményével biztató búzaszemeket.
így igyekezünk járni mi is a magyar művelődés televény földjén, valamint ma még sok helyen kopár, soha
sem termett mezein, a munka ösztönző szeretetétől át
hatva, a fáradságtól nem félve, az eredményben bízva
s a jó mag csírázásra és termésre képes erejét érezzük
a betűk azon millióiban, a melyeket a felvilágosodás
leghatalmasabb — bár csak fekete ólomkatonákból álló
— hadseregeként bocsátunk ki folyóiratunk hasábjain,
hónapról hónapra s minden egyes vidéki felolvasásunk
ban, új területek elfoglalására s a régiek megtartására,
a nemzeti cultura birodalmában, s szintúgy a jó mag
minden jó tulajdonságát hiszszük rejleni minden elhangzó
szóban, mely munkásgimnáziumaink előadóinak ajkáról
száll, a tanulásra oly kész és fogékony hallgatók felé.
Tevékenységünk két igen fontos ágazatáról: a vidéki
felolvasások ügyéről és a munkásgimnáziumokról külön
jelentések fognak a t. közgyűlésnek beszámolni.
A mi a folyóiratot illeti, legyen szabad felemlítenem,
hogy az immár a tizennegyedik évfolyamban jár s
hogy az elmúlt 1912. évi XIII. évfolyamban 96 nagyobb
és 200 kisebb közleményt adtunk benne a természettan,
mennyiségtan, vegytan, csillagászat, meteorologia, állat

tan, növénytan, élettan, földrajz, földtan, orvosi tudomá
nyok, technika, ipar, iparművészet, művészetek, bölcsé
szet, széptan, nyelvtudomány, irodalomtörténet, történe
lem, művelődéstörténet, néprajz, jog-és államtudományok,
társadalomtudományok, neveléstudomány stb. köréből.
Látható, hogy igazán a tudományok, és művészetek
egész birodalmát igyekszünk bejárni, hogy tagjainknak
s előfizetőinknek minél érdekesebb, minél tartalmasabb
olvasmánynyal kedveskedjünk a közművelődés általános
érdekeit szolgáló s az ismeretterjesztés legalkalmasabb
eszközeivel dolgozó encyclopaedikus jellegű, úgyszólván
versenytárs nélkül álló folyóiratunk hasábjain.
A folyóirat czikkeinek száma 1912-ben megnövekedett
az 1911-iki évfolyamhoz képest, mert míg akkor kis és nagy
czikket összevéve — 246 közleményt adtunk, ezek száma
1912-ben 296-ra emelkedett. Pedig a folyóirat terjedelme
nem változott, de tervszerűen súlyt helyeztünk — már
csak a változatosság érdekében is — arra, hogy az oly
nagyon kedvelt apróbb közlemények rovatatait: a Kró
nikát, Könyvszemlét és Különfélét, s önállóan a Csilla
gászati krónikát gazdagabbá és érdekesebbé tegyük.
A mi ama törekvésünket illeti, hogy megfelelő egy
másutánban, közreműködésünkkel olyan szobrok állít
tassanak fővárosunk terein, melyek úgy az ábrázolt
nagyok dicsőségét, mint az alkotó művészek érdemeit
hirdetik, — jelenthetem, hogy a már felállított Rudolfszobor után másodiknak tervbe vett József főherczegszoborra eddig több mint 29.000 korona gyűlt össze.
Egyébként a gyűjtés részleteiről a közgyűlés folyamán
az ellenőr úr külön is meg fog emlékezni.
Egyesületünk tevékenységének méltatása és támoga
tása tagjaink számában nyer első sorban kifejezést.
Örömmel jelenthetem, hogy az 1912. év végén mutat
kozott eredmény az előbbi évihez képest megint erő
gyarapodást jelent; mert rendes tagjaink száma az
1911. évi 1628-ról 1912. végéig 1646-ra, a folyóirat külön
előfizetőinek száma pedig 468-ról 492-re emelkedett;
az alapító tagok száma maradt 53. Összefoglalva ez
adatokat: egyesületünk egyik legfontosabb szervének,
folyóiratunknak olvasói 1912-ben 2191 főre szaporodván,
e szám az 1911. év végén mutatkozott 2149 taggal és
előfizetővel szemben 42 főnyi szaporodást mutat.
De ez még mind nem elég. Éppen azért most is
megismétlem — nem chablon-szerűen, hanem szívem
egész melegével, a magyar cultura szent ügye szolgála
tában álló egyesületünk nemes czéljától, nagy felada
taitól áthatva — ama kérelmemet: érezze egyesületünk
minden tagja kötelezettnek magát arra, hogy a maga —
családi vagy baráti, társadalmi vagy hivatali — körében
komoly és lelkes propagandát csináljon egyletünknek s
az abba való belépésre buzdítson mindenkit, a kit csak
lehet. Voltaképpen nem nagy munkáról van sz ó : tobo
rozzon mindenki 1—2 új tagot s ha tagjaink száma
megkétszereződik, óriási lépést teszünk előre — nem a
magunk, hanem egy fontos nemzeti közügy érdekében.
Ha tagjaink száma ily jelentékenyen megszaporodnék,
könnyű szerrel elérhetnök, valóra válthatnék egy régi
vágyunkat hogy folyóiratunkat, mely most havonként csak
egyszer jelenik meg, (a nyári kéthavi szünetet nem szá
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mítva) kéthetenként megjelenővé tegyük. Igaz, hogy jóval
több dolgunk lenne akkor nekünk szerkesztőknek, de mi
végtelen örömmel végeznők azt, tudván, hogy sokkal
intensivebb, maradandóbb lehetne a hatás, biztosabb
az irányítás, mit a közönségre folyóiratunk — így meg
kétszereződve — gyakorolna 1
S még egy irányban tartanám óhajtandónak tevékeny
ségünk körének kiterjesztését. És e kérdésnél hadd
kapcsolódjon bele szerény jelentésem abba a nagyfon
tosságú, igazán elmemozdító beszédbe, melylyel elnö
künk mai közgyűlésünket megnyitotta. Az intensiv közgazdasági és gyakorlati életre való nevelés szükséges
ségét fejtegetvén, beszélt az iskola elodázhatatlan
reformjáról. Sok igazságot mondott. S én ez igazságok
hoz fűzöm azt a kérdést, hogy e nevelésben nem
vehetne-e részt kifejezetten is, tervszerűleg, egy külön
intézmény keretében egyesületünk is? Ez új intézmény
lehetne egy, a téli időszakban évről évre megismétlődő
felolvasás-cyclus, miket egyesületünk vezetősége ren
dezne tagjaink és a nagy közönség számára alkalmas
helyen s mely cyclusok, jól átgondolt összeállításban
- úgy a thémákat, mint az előadásokat illetőleg —
mintegy előkészítenék, majd megkönnyitenék és kiegé
szítenék a gyakorlati életre való ama nevelést, a mi a
jövő iskolájának legfontosabb feladata lesz.
És itt még csak egy kísérő gondolatnak akarok ki
fejezést adni.
Én nagyon mellette vagyok annak, hogy a család és
az iskola s a különböző erre hivatott társadalmi szervek
is lehetőleg szem előtt tartsák a nevelésben a gyakor
latiasságot, az életet minden követelményeivel, minden
nehézségeivel együtt. De nem szeretném, ha az életnek
ama tényezői teljesen háttérbe szorulnának, a melyeket
a költészet és a szorosabb értelemben vett művészetek
képviselnek. Gondoljuk meg, hogy maga a természet
— mely keretet ad, irányt szab s tartalmat nyújt az
életnek — a reális valóságok mellett mily bőkezűen
szórja az aesthetikai gyönyörűségeket is, mennyire el
bájol színeinek, pompájának, fényének gazdag változa
tosságával. A gyakorlati életből sem lehet s az ezen
életre való előkészítésből sem szabad kizárni azokat az
elemeket, a melyek a lelket gyönyörködtetik és a szívet
nemesítik. Sőt ezeket valósággal bele kell olvasztani a
nevelésbe, bár hogyan alakuljon is az iskola reformja,
mert egyenesen kiváló eszközei lehetnek a nevelésnek
s kitűnő kísérői, kiegészítői, előmozdítói annak a gya
korlati irányú tevékenységnek, a mit a reális élet vár
tőlünk. A mint a gazdag kaszálót széppé teszi a buja
fű közül előbukkanó virág s a mint a munkát sokszor
megkönnyíti a röpke dal, úgy kell szebbé és könnyebbé
tenni az iskolát és az életet is a sokfajta művészet ezer
nyi virágával és muzsikájával.
S hogy e gondolatot bele kapcsoljam abba a concrét
javaslatba, a mit imént megpendítettem: kívánatosnak
jelzem, hogy ha egyesületünk csakugyan ki fogja terjesz
teni működése körét s a jövő évtől kezdve beleveszi
programmjába a felolvasás-cyclusokat, melyek a közgazdasági irányzatú gyakorlati életre nevelésnek kívánnak
eszközei lenni: e cyclusokban megfelelő arányban, szere
pelniük kell majd olyan előadásoknak is, melyek a költé
szetnek, a szóló- és képzőművészeteknek köréből veszik
tárgyukat, azzal a czélzattal, hogy az okos és szép élet
követelményeit szolgálják.
Abban a hitben, hogy egyesületünk jó nyomokon
haladt a múltban, kihasználja a jelent s dolgozni kíván
a jövendőnek — kérem jelentésem szíves tudomásul
vételét.

Az élénk éljenzéssel tudomásul vett főtitkári jelentés
után az elnök felhívja dr. kendi Finály Gábor titkárt
az Uránia-füzetek szerkesztőjét, hogy a füzetek készí
téséről szóló jelentését olvassa fel.
• Dr. kendi Finály Gábor:
Mélyen tisztelt közgyűlés 1
Múlt évi jelentésemben bátor voltam említeni, hogy
a vidéki actiónak a vall. és közokt. Minister úr Őnagyméltóságától még 1908-ban adott államsegélyt akkor
még nem merítettük ki egészen. Mivel a most lefolyt
évben ez bekövetkezett, engedje meg a mélyen tisz
telt közgyűlés, hogy egynéhány számadattal beszámol
jak róla.
A 64. számú füzetünktől a 148. számúig, de csak
81 füzetre kaptuk a jelzett segélyt, felolvasásonkint
500 koronát. A segélyezett 81 füzet megiratása, kinyom
tatása és képekkel való felszerelése pedig nekünk egyenkint 723 korona 48 fillérünkbe került, a mely összeg
nek 20 7%-a a megiratás költségére, 33‘3°/,j-a a negativ
és positiv képek beszerzésére, 45'9%-a a nyomdai
költségekre ment. Ez átlagszámítás szerint az egyesület
a maga erején, államsegély nélkül csak 25 füzetet tudott
volna kiadni. Hálával tartozunk a cultuskormánynak, a
melynek támogatása tette lehetővé, hogy olyan arányok
ban fejleszszük culturalis actionkat, a milyenben a ma
gunk erején nem bírtunk volna.
A vidéki actio fejlődésének arányairól legékesebben
azok a számok szólnak, a melyeket évről évre a leltár
ismertetésekor szoktunk elmondani.
1912 folyamán 69,500 füzetet nyomattunk, a melyek
közt 7 új szöveg volt 42,000 füzetben, 10 régi 27,500
füzetben. Az év elején 1911-röl áthozott 530,670 füzettel
együtt így 600,170 füzet állott rendelkezésünkre. Ezek
ből az év folyamán 146,190 füzetet osztottunk ki, úgy
hogy készletünk 1913 január 1-én 453,980 füzetre apadt,
26,518 korona leltári értékben. — Diapositiv képeink
22,678-ról 23,876-ra szaporodtak, közülük 7.109színes;
negatív lemezeink száma pedig 9541-ről 9712-re emel
kedett. Ez utóbbi ugyan csekély emelkedés, de ma
gyarázza az a körülmény, hogy a múlt évben meg
kezdtük a rossz és nem használható lemezek kiselej
tezését, a mit 1913-ban is folytatni fogunk. Leltárunk
értéke január 1-én1 58,008 korona 24 fillér, az 1912
január 1-i állapottal szemben 3925 korona 43 fillérrel
kevesebb, a mit készletünk előbb említett csökkenése
(76,690 füzet és 4074 korona 75 fillér érték) valamint
a % ‘os leírások (1665 K 8 f) magyaráznak; e csökke
nés és a leírások számbavétele nélkül 1814 K 40 fillér
értéknövekedés volna a diapositiv és negativ készlet
gyarapodásának következménye.
A múlt év volt a vidéki actio tizedik éve. Legyen
szabad itt egy kis összefoglalást adnom a tíz évi munka
számszerű eredményeiről. 1903 októbertől 1912 deczember végéig 1.257,500 füzetet nyomtattunk, 803,520-at
osztottunk szét, ebből kereken 200.000-et tagjaink közt
tagilletményül, 600,000-et pedig felolvasások útján. 1913
márcziusi árjegyzékünk 157 felolvasást kínál; ezek
között 16 olyan van, a melyekből 10,000-nél több pél
dányunk fogyott el.
E 16 felolvasás a füzetek sorszáma szerint meg
nevezve a következő: 4. Az Alduna, 7. A Magas-Tátra
és környéke, 11 Középeurópai nagyvárosok, 12. Buda
pest, 18. Az ősember élete, 19. A tüdővész, 20. Az al
kohol, 24. A Balaton, 26. A Vág völgye, 28. A kelet
ázsiai világforgalom útvonalán, 30. Egyiptom, 34. A hon
foglalás, 44. A Tisza, 45. A kuruczok, 47 Fiume, 51. Sza
badságharczunk 1848—49-ben. — ECCO-nél töl bet még
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29 felolvasásból osztotlunk szét; de ha meggondoljuk,
hogy felolvasásonkint 30—60 füzet szétosztásával értük
el e számokat s egy felolvasást évenkint aligha adha
tunk ötvenszer kölcsön, érthető lesz az is, hogy a
magasabb sorszámú, az utóbbi 3—4 évben elkészült
felolvasások füzeteivel e nagy számokat még nem ér
hettük el.
A szerkesztő bizottság, a mely működését 1908-ban
kezdte csak meg (addig a szerkesztő egymaga végezte
a szerkesztés munkáját), eddig 193 felolvasás szövegét
gyűjtötte össze, s ezek közül 157-et nyomtattatott ki,
36 még kéziratban van E felolvasások a 12 szakcso
port közt a következőképen oszlanak szét:
I. A magyar nemzet története1 18 kinyomtatott felolva
sás, együtt 18.
II. Magyarország földrajza12 16 kinyomtatott felol
vasás, 2 kéziratban, együtt 18.
III. Világtörténelem1 27 kinyomtatott felolvasás, 6
kéziratban, együtt 33.
IV. Felfedezések és utazások, földrajz2 9 kinyomta
tott felolvasás, 1 kéziratban, együtt 10.
V. Magyar irodalom3 9 kinyomtatott felolvasás, 2
kéziratban, együtt 11.
VI. Idegen irodalmak2 4 kinyomtatott felolvasás,
együtt 4.
VII. Művelődéstörténet4 8 kinyomtatott felolvasás,
1 kéziratban, együtt 9.
VIII. Jog- és társadalomtudományok5 7 kinyomtatott
felolvasás, 7 kéziratban, együtt 14.
IX. Természettudományok620 kinyomtatott felolvasás,
9 kéziratban, együtt 29.
X. Egészségtan7 8 kinyomtatott felolvasás, együtt 8.
XI. Ipar8 5 kinyomtatott felolvasás, 2 kéziratban,
együtt 7.
XII. Gazdaság9 26 kinyomtatott felolvasás, 6 kéz
iratban, együtt 32.
A képekkel való felszerelés nyomon követi a ki
nyomtatást, úgy hogy a képek reprodukálása a kinyom
tatással egyidejűleg, sőt ha lehet még előbb megtör
ténik, a diapositivok készítése azonban rendesen csak
a kinyomtatás után.
A szerkesztés munkája azonban nemcsak ezekben
a formalis dolgokban merül ki. A felolvasásszövegek
tervezése, az új szövegek szerzőivel való megbeszélések,
a kész szövegek átnézése és egyeztetése teszi a szel
lemi munka tartalmát. Hogy mit értünk az egyeztetés
alatt, arra a válasz meglehetősen nehéz; mi is lehet a
közös szempont egy olyan sorozatban, a melyben egy
más mellett állanak ily czímű és tárgyú felolvasások:
Zrínyi a költő, Az ókor története, A szőlő kártékony
rovarairól. Ezek a czímek mutatják, hogy a közösség
nem vonatkozhatik egységesen az egyes felolvasások
közvetlen czéljaira. A magyar irodalom ismertetése nem
zeti tartalmú, a költői szépségeket ismertetve gyönyör
ködtető és lelkesítő inkább, mint ismeretterjesztő. A vi
lágtörténelmi felolvasás tőlünk helyben és időben távol
álló népek életével ismertet meg s tanulságokat nyújt.
A gazdasági tárgyú szöveg és képei nem elégszenek
meg ismeretterjesztéssel: egyenes oktatással fordulnak
a hallgatókhoz. Közös czéljuk mégis előttünk áll: elnö
1 Szakszerkesztő dr. Gombos F. Albin.
2 Szakszerkesztő dr. Erődi Béla, alelnök.
3 Szakszerkesztő dr. Miklós Elemér.
4 Szakszerkesztő a főszerkesztő.
5 Szakszerkesztő ifj. dr. Erődi Béla.
6 Szakszerkesztő dr. Szekeres Kálmán (természettan)
és dr. Moesz Gusztáv (természetrajz).
7 Szakszerkesztő dr. Juba Adolf.
8 Szakszerkesztő dr. Feyér Gyula.
9 Szakszerkesztő dr. Károly Rezső.
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künk ő méltóságának mai s minden közgyűlésünket
megnyitó beszédei mutatnak rá évről évre más-más
vonatkozásban. A magyar cultura szolgálata az, lelke
sítés, ismeretek közlése és oktatás útján úgy, hogy a
kiktől az élet megtagadta a rendszeres iskolázás lehe
tőségét, vagy a kik az iskolával együtt a rendszeres
tanulást is abbahagyták, nem fárasztó leczkék alakjá
ban, hanem szórakoztató alakban, élvezetes keretben
kaphassák meg ismereteik hézagainak kipótlását, gyö
nyörködtető képek lelkesítsék őket a munkára, akár
szellemi, akár gazdasági munka legyen az, s a kik
munkára vágyva távol állanak irányító személyek hatá
sától, nyerjenek irányítást egy-egy kiváló szakembertől,
a ki komoly és nehéz tudásának javát adja nekik könynyed modorban leírva.
Ez az irodalmi műfaj, a melyet az Uránia-színház
és a mi vidéki actiónk hatása alatt szokás „Urániafelolvasás“, „Uránia-előadás“ néven nevezni, még ma
sem mondható teljesen kiforrottnak, mert sem nekünk,
sem másnak nincs módjában az, a mi az ilyen szö
veget ideális tökéletességre emelheti. Arra gondolok
ugyanis, hogy a kiváló szakemberektől írt vagy elmon
dott előadások mindegyike kénytelen a rendelkezésére
álló képanyaghoz alkalmazkodni s nincs anyagi erőnk
hozzá, hogy előre megírt jó szöveget tervszerűen illustrálhatnánk. Pedig mennyivel hatásosabb volna, teszem
azt, egy olyan természetrajzi felolvasás, a melynek képei
a szerző utasításai szerint készülnének eredeti felvételek
ben, mint egy olyan, a melyben a képkészlet korlátozza
a szerző szabadságát.
Mégis bele kell nyugodnunk abba, hogy az anyagi
korlátok közt megteszünk mindent arra, hogy a mit
nyújtunk, jó legyen. Fáradozásunkat anyagi siker nem
kíséri, nem is keressük azt. Az a fejlődés azonban, a
melyről a jelentésem elején közölt számok adnak tanú
ságot, arra mutat, hogy a nemzeti cultura javára kez
dett munkánk nem marad hatástalan.
Következett Déri Gyula titkár jelentése a Munkás
gimnáziumokról és az egyes előadásokról.
Déri Gyula titkár:
Mélyen tisztelt közgyűlés!
Több munkásgimnázium az idén fejezi be fennállása
negyedik évét. Ennyi idő teljesen elég annak megálla
pításához, hogy itt e nagyjelentőségű új iskolatypus van
kifejlődésben, a minőre égető szüksége van az iparos
ságnak, sőt az egész társadalomnak, s a mely nélkül a
hazai iparos ifjúság culturalis előhaladása pótolhatatlan
hiányt szenvedne.
Hogy a munkásgimnáziumok kitűzött feladataiknak
és a velők szemben nyilvánuló követelményeknek men
tői jobban megfelelhessenek, Molnár Viktor úr óméit,
elejétől fogva nagy súlyt vetett a Tanításterv helyes egybe
állítására. Tanítástervünket a tett tapasztalatok alapján
évenkint revisio alá vétette, a múlt évben pedig, midőn
az első hároméves cyclus letelt, egy szakbizottságot
hívott össze több fővárosi és vidéki munkásgimnázium
tanáraiból, melynek feladatává tette a tanterv végleges
megállapítását. Ezenkívül felszólította a vidéki munkás
gimnáziumok igazgatóit, hogy saját tapasztalataikat is
közöljék, a mely felhívásnak többen eleget is tettek,
gyakran igen értékes és tanulságos adatokat bocsátva
rendelkezésre. A 16 tagú bizottság minden tárgyra külön
előadót választott, s ezek munkálatait 4 albizottságban
heteken át tárgyalta, míg végre a jelen tanév elején az
új tanításterv készen lett és nyomtatásban szétküldhető
volt, úgy hogy a munkásgimnáziumok ez évben már
eszerint tanítottak.
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Az új tanterv érintetlenül hagyta a munkásgimná
ziumok eddigi három évfolyamú beosztását, valamint
az előkészítőül szolgáló Általános tanfolyamot is, a
melyet azonban csak ott kell felállítani, ahol a hallga
tóság csekélyfokú előképzettsége miatt az I. középfokú
tanfolyam nem nyitható meg. Az általános tanfolyamban
éppen erre való tekintetből nem vettek fel többet heti
6 óránál, arra számítván, hogy az elemi ismereteken
alig túl levő munkás kezdetben kevesebb szükségét
érzi a művelődésnek és ezért napi egy órai tanulásnál
aligha nyerhető meg többre.
A voltaképeni középfokú három tanfolyamon már
mindenütt 12—12 órát állapít meg a tanterv. Sok vita
folyt akörül, hogy napi két órai tanítást elbír-e mai
viszonyai közt az ipari munkás, midőn a gyárakban és
műhelyekben még mindig legalább 9 órai munkát végez?
A vitát eldöntötte az a gyakorlati eredmény, a melyet
a X. kér. Máv. tisztviselőtelepi munkásgimnáziumban
tapasztaltak, a melynek hallgatósága csupa államvasúti
munkásból áll, — számuk a folyó tanévben 206 volt,
a kik 2—2 párhuzamos osztályban már a múlt évben
is a napi kétórás tanterv szerint taníttattak és a kikből
a tanfolyamok végéig együtt maradt 157, a vizsgálatot
pedig, az államvasutak által kiküldött biztos jelenlété
ben, megfelelő eredménynyel letette 135.
Ez valóságos mintaeredmény, a melynek legfőbb
értéke abban áll, hogy megczáfolja a túlterhelésről fel
állított elméleti érveléseket. Ha ez a 157 munkás ki
bírta a saját műveltségének hozott ez áldozatot, kibírja
feltétlenül a többi is, csak arról gondoskodjunk, hogy
a tanulás által elérhető tökéletesedésnek valami kézzel
fogható anyagi vagy erkölcsi eredményét lássa. Ily
eredmények nélkül azonban sikert elérni aligha lehet.
Itt kell még megemlítenem, hogy a múlt tanév ele
jén tett külföldi tanulmányutam alkalmából németországi
nagykövetünkhöz Szögyényi M. László gróf úrhoz, kit
az Uránia díszelnökeül van szerencsénk tisztelhetni,
Molnár Viktor elnök úr meleg hangú ajánlólevelet adott,
a nagykövet urnák támogatását kérvén ama törekvé
semben, hogy a munkásgimnáziumokhoz hasonló németországi iparostanfolyamokat tanulmányozhassam. Addig
is, a míg erről a nyilvánosság előtt beszámolni alkal
mam lesz, megemlítem itt, hogy úgy Berlinben, mint
az egész Németbirodalom területén ezrekre megy az
ilyen tanfolyamok száma, úgy hogy az 1911-ik évben
a porosz közoktatásügyi minister törvényjavasla
tot nyújtott be, melyben arról volt szó, hogy a hol
ilyen tanfolyamokat az államok, a városok vagy akár
magánszervezetek is állítottak, azok látogatása kötelező
legyen a munkásokra, egészen a 20-ik életévükig. Szó
val ott is az éppen felszabadult és még katonasor
előtt álló iparosifjúság továbbképzésére helyezik a fő
súlyt, úgy mint a mi munkásgimnáziumaink.
Nagy figyelmet fordítottam főképen a tananyag össze
hasonlítására és azt a tapasztalatot tettem, hogy ha ott
kevesebb is a tantárgyak száma, az órák száma nem
kevesebb mint nálunk, azzal a különbséggel, hogy
a míg nálunk a tanfolyami év csak mintegy öt hónapig
azaz 22 hétig tart, heti 12, vagyis összesen 264 taní
tási órával, addig ott a szorgalmi időt 10 hónapra
tágították ki, illetőleg 44 hétre, heti 6 tanítási órával,
a mi ugyancsak évi 264 tanítási órát tesz ki. Vagyis a
németországi tanfolyamokon 10 hónap alatt napi egyórával ugyanannyit tanítanak, mint nálunk öt hónap
alatt napi két óra alatt. Felmerül itt a kérdés, nem
lehetne nálunk is 10 hónapon át napi 1—1 órai taní
tást adni ? A mire az a válasz, hogy igenis ez lehet

séges lesz, a mint törvény mondja ki a tanfolyamok
látogatási kényszerét. A míg azonban ez be nem kö
vetkezik, a munkások csak télen nyerhetők meg a
tanulásnak; az első meleg tavaszi est már a sza
badba vonzza őket és a tanfolyamokat márczius végén
be kell zárni, különben elnéptelenednek.
A munkásgimnáziumról is, mint általában minden
új intézményről, különböző nézetek terjedtek el, az
emberek gondolkodásmódja sokféle és ehhez képest a
megítélésük sem lehet egyöntetű. Vannak igen kiváló
cultur-politikusok, kik a munkásgimnáziumok iránt valódi
benső meggyőződésen alapuló elismeréssel viseltetnek
és bátran kimondják, hogy azok fejlődésébe, valamint
irányításába beavatkozni nem szabad; rá kell bízni a
munkásgimnáziumi tanárokra és a hallgatóságra, hogy
milyen tantervben állapodnak meg egymással és amed
dig van hallgatóság és ennek bizonyos fokú előhaladása,
addig a szabad fejlődés korlátozása teljesen indoko
latlan.
Vannak azonban kiváló tekintélyek, a kik homlokegyenest ellenkező véleményen vannak. Ezek a munkás
gimnáziumok tantervét ferde szemmel nézik s annak
megreformálására illetékes helyen egész mozgalmat
indítottak. Jelszavuk, hogy a munkásnak nem való a
polgári műveltség, a munkásnak kizárólag munkás szak
ismereteket kell nyújtani s oly irányú tantervet akarnak
a munkásgimnáziumokra ráoctroyálni, a mely e merő
ben tarthatatlan és szűkkeblű álláspont érvényesülését
jelentené.
A dolog ma még csak kísérleti stádiumban van
ugyan, de mindenesetre megérdemli, hogy felemlíttessék,
mint oly kísérlet, a mely egy szerencsésen bevált intéz
mény alapjait készül felforgatni abból a téves kiinduló
pontból, hogy a munkásnak nem kell polgári műveltség!
Holott minden más cultur-intézményünk végczélja az,
hogy a hazának jó polgárokat neveljünk, a polgári
iskolákat meg éppenséggel azzal a rendeltetéssel állí
tották fel oly nagy számban, hogy az iparos pályára
lépő fiúkkal, annak legalább a négy alsó osztályát, minden
népesebb községben elvégeztetni lehessen.
Az idén 46 munkásgimnázium működött, a mi a
tavalyi 50-el szemben némi apadást mutat. Másként fest
azonban e szám, ha megtudjuk, hogy mig a múlt évi
50 munkásgimnáziumban 76 osztály volt 9449 órával,
addig az idei 46 munkásgimnáziumban az osztályok
száma 78-ra emelkedett, az előadások száma pedig
11504-re. De érdemes megtudni azt is, hogy az a négy
munkásgimnázium, mely az apadást okozta, miért szü
netelt 1911/12-ben ? Az okok a következők: Újpesten
abban az évben kolerajárvány tört ki s minthogy külö
nösen a munkások közül szedte áldozatait a tanfolyam
hallgatói egyszerre elmaradtak. Szegeden a város 2000
koronát szavazott meg, hallgatóság is jelentkezett
bőven, de — nem akadt megfelelő helyiség! Hossza
dalmas lenne csak érinteni is azokat a küzdelmeket,
a melyeket az igazgatóság e miatt vívott, végül győzött
is, de akkorára az idő előrehaladt s az előadásokat
nem volt érdemes megkezdeni. Magyaróváron 250 kor.
költségvetési hiány vette el a tanárok kedvét és hasonló
eset történt Nagy becskereken, a hol szintén a deficit
miatt szünetelt az előadás. Itt azonban különös eset
derült ki, ugyanis az állami segélyül kiutalt 352 koronát
a tanári testület nem vette fel, valószínűleg administrationalis tévedésből.
E kis szemle bepillantást enged az akadályok és gátak
ama nagy változatosságába, a melyek a munkásgimnáziu
mok fejlődését itt-ott feltartóztatják. Szerencsére ezek
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kivételes esetek, mindazáltal az elmúlt négy év folyamán
az ilyenek jelentékeny hullámzásokat idéztek elő. Leg
jobban mutatja ezt a munkásgimnáziumi könyvtárak
jegyzéke, a mely az idén fennálló 46 munkásgimná
ziumon fölül több abbamaradt könyvtárról számol be,
összesen 53-ról, holott az eredeti terv szerint csak 40 ilyen
könyvtár alapítása volt elhatározva, a legnépesebb és
legjobban megalapozottnak látszó intézményeinkben.
A szegedihez hasonló eset azonban más városban is
fordult elő, a munkásgimnázium ugyanis itt-ott váratlanul
megszűnt, de megmaradt a könyvtára. Ilyen esetekben
csak arra vagyunk figyelemmel, hogy a könyvek rendes
kezelésben vannak-e ? és ha tapasztaljuk, hogy azokat
czéljuknak megfelelően használják, meghagyjuk az illető
városban, mint a megszűnt intézmény emlékjelét, a
melyek a közel, vagy távolabbi jövőben figyelmeztetni
fogják az illetékes tényezőket a munkásgimnáziumnak
újból való megvalósítására, a mint ez némely helyen
máris tényleg megtörtént. Eddig évenként mintegy 4000
kötet könyvet osztottunk szét, négy év alatt pontosan
15,080-at. Az idén mintegy 3000-et fogunk szétküldeni,
a melyekkel együtt könyvtáraink kötet száma 18,000-re
emelkedik.
Adatainkat egybevetve, megállapítható, hogy össze
sen 60 ama városok és városrészek száma, a melyek
ben már munkásgimnázium állott, ezek közül tehát az
idén 14 szünetel. És hogy a szünetelés nem jelenti
egyszersmind a végleges megszűnést, bizonyítja Balassa
gyarmat és Kisújszállás példája, hol 1—2 évi szünet
után az 1911/12-ik tanévben újra megkezdődött a tanítás.
Olyan munkásgimnázium, mely alapításától fogva
négy éven át folytonosan fennállott, van 24.
Három év óta áll fenn 7.
Két év óta szintén 7.
A többi 12 egy év óta áll fenn.
Igen örvendetes tapasztalattal szolgálnak a hallgató
ságra vonatkozó adatok. A 46 munkásgimnázium 78
osztályába 4044 hallgató iratkozott be, tehát osztályon
ként átlag 50, a minél több hallgató jelentkezése nem
is lenne kívánatos. Ezek száma az év végéig természe
tesen leapadt, ezúttal 2249-re, de ezek aztán átlag 127
órát hallgattak végig, és pedig olyan meglepő eredmény
nyel, hogy közülök 1081, tehát majdnem minden máso
dik kielégítő vizsgálatott tudott tenni. Ha az egyes
órákon megjelent hallgatók számát külön összeadjuk,
kiderül, hogy a tartott 11,054 órán összesen 286,879
hallgató volt jelen, a mely számmal a munkásgimná
ziumok minden más szabadtanítási intézmény fölé emel
kednek.
Végére hagytam a legérdekesebb szám ot: a munkás
gimnáziumok leczkedíjaira a vallás- és közoktatásügyi
miniszter a múlt évben 49,050 koronát fordított, dologi
kiadásaik fedezésére pedig a helybeli társadalom 29,185
koronát biztosított, legnagyobbrészt mint évenként meg
újuló járulékot.
Ez adatokkal azonban az Uránia tevékenységének
csak egyik részét ismertettem, a középiskolai szabad
oktatást nyújtó tanfolyamokat.
Az alsófokú szabadtanítás a falusi lakosság s a nap
számosok külvárosi népe számára tartott előadásokról
szintén nagyértékű adatok voltak összeállíthatók.
Ilven előadásokat, beleszámítva néhány bécsi és buko
vinai előadást is, 60 törvényhatóság területén tartott az
Uránia összesen 219 helységben 165,843 hallgatónak,
a mi a múlt évi 58 megyével és 180 községgel szemben
jelentékeny emelkedést jelent. Nemzetiségi hallgatóink
az idén is nagy számmal voltak: német volt 8173, oláh

6398, szerb, horvát és tót. 4544. Együtt 19,115. Á szét
osztott füzetek száma 59,826 volt.
Végére érve a számbeli adatok felsorolásának, jelen
tésem befejezéséül egy pillantást kívánok vetni a jövőbe.
E pillantás azzal az óhajtással társul, vajha sikerülne
mihamarabb még szorosabb kapcsolatot létesíteni az
Uránia intézményei és a hatalmas erejű nagy magyar
nemzeti társadalom között. Semmi sem oly kívánatos,
mint az egyes munkásgimnáziumok között létesítendő
szövetség, mely intézményeink végleges megszilárdí
tását kezdeményezné és megvalósítani törekednék mind
azokat a törvényhozási és társadalmi intézkedéseket,
a melyekre szükség van. A munkásgimnáziumoknak
önálló helyiségekre van szükségük, teljesen biztosított
helybeli segélyekre és végül — nagy német mintára:
előadásai hallgatásának kötelezővé tételére. Ha ezeket
megvalósítanunk sikerül: iparos osztályunk értelmi és
erkölcsi kiművelését a nyugati államok iparosságának
színvonalára fogjuk állítani.
Következett a pénztárosi jelentés.
Preszler Antal pénztáros : Tisztelt közgyűlés !
Az egyesületnek elkészített 1912. évi számadása
szerint 49,145 korona 70 fillér bevétellel szemben
49,060 korona 42 fillér volt a kiadása, és így a pénzmaradvány 85 korona 25 fillér.
Részletekben véve a pénzkezelési eredményt, azt
látjuk, hogy az Uránia folyóirat ez évi összes költségei
figyelemmel a múlt évről áthozott 1933 korona 25 fillér
nyomdai tartozásra, 17,512 korona 90 fillér; a szorosan
vett egyesületi költségek pedig 2868 korona 51 fillért,
együtt tehát 20,381 korona 41 fillért tesznek ki; a mivel
szembeállítva az 1912. évben tagdíjak fejében befolyt
15,758 korona 97 fillért, előfizetések czímén befolyt
3572 korona 97 fillért, az egyesületi törzsvagyon után
nyert 1709 korona 79 fillér kamatokat, a színházi rész
vények 198 korona osztalékát, vagyis összesen 21,051
korona 73 fillért, azt az örvendetes tényt látjuk, hogy az
egyesület e vállalkozása folyó rendes bevételeiből képes
szükségleteit fedezni, sőt anyagi hasznot is produkál.
Alapitó tőkék czímén az 1912. évben 42 korona folyt
be, melylyel az egyesület alaptőkéje 2171 korona 50
fillérre emelkedett.
A vidéki actio 1912. évi költsége figyelemmel az év
végén mutatkozó 2809 korona 72 fillér nyomdai tarto
zásra 22,713 korona 04 fillér, bevétele ellenben 14,482
korona 16 fillér s így az 1912. évi kezelés itt 8230
korona 88 fillér veszteséggel zárul, a mi a korábbi évek
deficitjeihez képest elég kedvező s az egyesület egyéb
bevételeiben fedezetet talált.
Az 1912. évi vagyonkimutatás szerint, az egyesületi
vagyon 93,254 korona 67 fillér, itt tehát az előző évhez
képest némi apadás mutatkozik, mely azonban főleg a
vidéki actio felolvasási füzeteinek szétosztása folytán
előállott leltári érték apadásában leli magyarázatát.
A Trefort-szoboralap álladéka 10,388 korona 45 fillér.
Az egyesület és szoboralap törzsvagyonát a Magyar
Földhitel-Intézet őrzi.
Bátorkodom megemlíteni, hogy az egyesület pénzés vagyonkezelése az alapszabályok szerint évközben
többször megvizsgáltatott és rendben találtatott.
Ezek után van szerencsém a t. közgyűlést kérni,
hogy a jelentést tudomásul venni és úgy a pénztárosnak,
mint az ellenőrnek a felmentvényt megadni méltoztassék.
Az egyesület 1913. évi költségvetésére vonatkozólag
van szerencsém a következőket előterjeszteni:
Az 1913. évi előirányzat bevétele minimálisan 38,100
koronában, vagyis az 1912. évi előirányzattal szemben
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1550 koronával nagyobb összegben; a kiadás pedig
38,050 koronában, vagyis az 1912. évi kiadási előirány
zathoz képest 1000 koronával nagyobb összegben volna
megállapítandó, a hiány ez előirányzatnál csekély
50 korona, vagyis az 1912. évi költségvetési hiánynál
450 koronával kevesebbet tenne ki, ez azonban a rend
kívüli bevételekből előreláthatólag fedezhető lesz.
Tisztelettel kérem a költségvetés elfogadását.
Az elnök indítványára a közgyűlés a költségvetést
elfogadja s a pénztárosnak a pénzkezelésre vonatkozó
felmentvényt kiadja.
Következett Böngérfi János ellenőr jelentése a
József főherczeg szobrára indított gyűjtésről.
Igen tisztelt közgyűlés!
A m. kir. belügyminister 60431/1912. Vl/a sz. alatt
1912. május hó 3-án egy évre meghosszabbította néhai
József főherczeg szobrára indított gyűjtésünk enge
délyét. Az elmúlt év azonban — köztudomású — igen
mostoha volt. Az ipar és kereskedelem pangott, a
szomszédunkban dühöngő háború megakasztott minden
vállalkozást s óriási károkat okozott közgazdaságunk
ban. Várakozó álláspontot kellett tehát elfoglalnunk s
mivel az idő máig se tisztult s a kapott sebek behegedése hosszabb ideig fog tartani, egyhamar nem is gon
dolhatunk a nagyközönség áldozatkészségére.
A gyüjtőívekkel való gyűjtés maholnap nálunk csődöt
mond. A kinek közülünk egy kis neve vagy állása van,
egyszerre tíz gyűjtőívet is kap, úgy hogy bosszankodva
mindamennyit — gyakran olvasatlanul is — a papír
kosárba veti. Csakis úgy tudom magamnak megmagya
rázni, hogy szétküldött gyűjtőíveinknek alig 15%-án
folyt be adomány, s a visszaküldést sürgető megkere
séseinkre igen gyakori a válasz: „Gyüjtőívet nem
kaptam.“
A kedvezőtlen körülmények ellenére szoboralapunk
az elmúlt évben mégis gyarapodott 3,24TS0 koronával.
Múlt évi közgyűlésünk idején szoboralapunk kitett
26,494.86 koronát, a mai alapunk 29,736.76 korona. Ez
összegből a m. kir. postatakarékpénztárban van 410.76
korona, a Magyar leszámítoló és pénzváltó banknál
5-5%-ot kamatozik 29.226 koroa, 100 koronát alapunk
részére meg a múlt év márczius hó 21-én megszavazott
Máramaros vármegye törvényhatósági bizottsága, ez az
összeg azonban — noha többször megsürgettem — máig
sem érkezett be s így evidentiában tartom.
Az alap múlt évi gyarapodásában az oroszlánrész
az Uránia-színházat illeti, a mely 921.18 koronát kül
dött alapunkra, mint „I. Ferencz József királyunk és kora“
első előadása után befolyt tiszta jövedelmet. A nemes
tett önmagát dicséri, mégis azt hiszem, az igen tisztelt
Közgyűlés minden egyes tagja érzelmeinek adok kifeje
zést, midőn e helyütt is mind a színháznak, mind annak
illustris elnökének: Molnár Viktor Öméltóságának áldo
zatkészségükért leghálásabb köszönetünket fejezzük ki.
A magam részéről igen üdvösnek tartanám, ha az
Uránia-színház nemes példaadása követőkre találna
mind a fővárosban, mind az egész országban szerteszét.
Ha minden színház, orpheum, mulatóhely, a tömérdek
sok mozgószínház csak egy-egy előadás tiszta jövedel
mének felét ajánlaná fel szoboralapunk javára, rövid
idő alatt megkétszererződnék alapunk.
E tekintetben a napi sajtó jöhetne leginkább segít
ségünkre. A sajtónak állandó agitálása, izgatása, buz
dítása ellenállhatatlan erőt gyakorol a közvéleményre
s így a siker el nem maradhatna.

Az elnök a jelentést tudomásulvételre ajánlja s a
gyűjtés folytatásáról intézkedni fog.
Ezután bejelenti, hogy a tisztikarnak három évre
szóló megbízatása lejárt, miért is új választásra van
szüKség. Kéri a tisztikar lemondásának tudomásulvéte
lét és az új választás megtartását. (Éljenzés, felkiáltá
sok : Éljen az elnök!)
Szölgyényi Ferencz: Az a vonzó kép, mely a jelen
tésekből elénk tárul, meggyőzött bennünket arról, hogy
érdemes intensiv munka folyik itt, a tudományok ter
jesztése érdekeben. Az Uránia energikus eszközeinek
megvalósításával elsőrangú tényezővé vált a tudományok
népszerűsítése terén, a hazai szabadtanításnak minden
esetre az élén halad, messze kimagasodva minden más
rokon intézmény fölött. Az a tisztikar, a mely ezt elérte,
és az az elnök, kinek vezetése alatt és útmutatása sze
rint a tisztikar látható valósággá segített érlelni a nagy
nevű elnök eszmei conceptióit, teljes bizalmunkat ér
demlik meg, ezért indítványozom, kérjük fel az elnököt
és a tisztikar tagjait, hogy maradjanak továbbra is az
egyesület élén, illetőleg válasszuk meg őket egyhangú
lag közfelkiáltással ismét három évre.
A közgyűlés az elnököt és a tisztikart ismét meg
választja.
Az elnök megállapítja a választás megtörténtét és a
tisztikar tagjai nevében köszönetét mond a beléjük
helyezett bizalomért. Ez alkalommal megemlékezni kíván
egy olyan, az egyesület életében kimagasló eseményről,
a mely kétségkívül minden egyesületi tagnak örömére
szolgált, mert erőgyarapodást jelent. Egyesületünk te
kintélyét hathatósan emelte, hogy főtitkára az ország
gyűlés képviselőházának alelnöke lett, tehát fontos köz
jogi jellegű állásra emelkedett. (Felkiáltások: Éljen
Szász Károly!) Hogy az országgyűlés és az egész or
szág figyelme ráirányíttassék, erre Szász Károly (hosszan
tartó éljenzés) egész élete folyamán végzett közhasznú
és nagyértékű szellemi munkálkodásával minden tekin
tetben rászolgált. A Szász Károly neve igen jóhangzású
név Magyarországon, a múlt század szellemi életének
igen jelentékeny tényezője volt a mint tanár és politikus,
fényes nevű nagyapa, majd az apa, kit nagyon sokan
közvetlenül ismertünk, és mint költőt az elsők közt em
legetünk. E két nagynevű őshöz mint minden tekintet
ben méltó útód csatlakozik most a mi főtitkárunk, az
ő érdemeivel. Sivár közéletünkben nagy ritkaságszámba kell vennünk, hogy az ő személyében egy
olyan férfiút emeltek fel, egy oly férfiút választot
tak a ház alelnökévé, a ki a közbizalmat mint culturális
munkaerő érdemelte ki. Ez mindenesetre közéletünk erő
gyarapodását jelenti és mindnyájunkat megörvendeztet.
Üdvözöljük őt, igen tiszlelt közgyűlés, mint oly férfiút,
kiről tudjuk, hogy tőle még sokat várhatunk, nemcsak
a nemzeti politika és az irodalom terén, de remélhet
jük azt is, hogy egyesületünket a jövőben is szeretetében fogja tartani. (Hosszantartó éljenzés. Felkiáltások:
Éljen Szász Károly! Éljen Molnár Viktor!)
Ezzel az ülés véget ért.

*
A munkásgimnáziumok négyévi működése.
Déri Gyula a munkásgimnáziumok működéséről
szóló titkári jelentéséhez mellékletül az alábbi táblá
zatokat mutatta be a közgyűlésnek.
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Fiume
11 Csibertics Imre,
G yulafehérvár
12 Ajtay Gyula,
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lOOSATben 30 munkásgimnáziumban volt 30 osztály (14 Általános [= Á] és 16 I. Középfokú o.), összesen 1694
előadás (tanítási óra), ebből vetítéses volt 664. Az év elején jelentkezett 2453 hallgató, állandóan eljárt 1508. Az egyes
intézmények személy-óraszámait (a hallgatók és az órák számának szorzatait) összeadva, kijön 69,447, a mit más szabad
oktatási intézmények a hallgatóik abszolút számának szoktak nevezni. Holott ez összegnek jelentősége az, hogyha
elosztják az összes átlaghallgatók számával (69,447 : 1508 =45), a hányados megmutatja, hogy a hallgatók átlag 46 órai
tanításban részesültek. Vizsgálatot tett 200 hallgató, vagyis minden 7—8-ik.
A 30 munkásgimnáziumot saját fenntartóik 9744 K 98 f, nagyobbára állandónak ígért támogatásban részesítették,
a miből a dologi kiadásokat fedezték; ezzel szemben a közokt. ministerium az előadó tanárok tiszteletdíjára 9188 K-át
utalványozott, a miből az 1694 előadásra óránkint 5 K 42 f esik.
Végül megjegyzendő, hogy a Múzeumok és könyvtárak országos tanácsa a munkásgimnáziumoknak könyvtárral
való felszerelésére évi 5000 K államsegélyt helyezett kilátásba. Ez összegből az 1909-ik évben 30 munkásgimnázium és
10 szervezőbizottság egyenkint 106 kötet könyvet kapott, összesen tehát kiosztásra került 4240 kötet.
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1909/10-ben 44 munkásgimnáziumban volt 48 osztály (Általános [Á] osztály volt 16, I. Középfokú 12, II. Közép
fokú 20) összesen 5786 előadással, ebből vetítéses volt 414. Az év elején jelentkezett 3070 hallgató, állandóan eljárt
1807. Személy-óraszám (a hallgatók és az órák számának szorzata) 258 373. Ezt elosztva az átlag hallgatók számával
(258 343:1807 = 143), a hányados megmutatja, hogy a hallgatók átlag 143 órai tanításban részesültek. Vizsgálatot tett
324 hallgató, vagyis minden 5—6-ik
A 44 munkásgimnáziumot saját fenntartóik 18,093 K nagyobbára állandónak ígért támogatásban részesítették, a
miből a dologi kiadásokat fedezték, ehhez járul 635 K beiratási és tandíj, a mivel a helyi támogatás összege 18,728
K-ra emelkedik. Ezzel szemben a vallás- és közokt. ministerium az előadó tanárok tiszteletdíjára 24,345 K-t utalvá
nyozott, a miből 5786 előadásra óránkint 4 K 20 fill. esik.
A Múzeumok és Könyvtárak országos tanácsa a munkásgimnáziumoknak könyvtárral való felszerelésére az 1909/10.
évben másodízben adott 5000 K-t, a miből 40 munkásgimnázium egyenkint 109 kötet könyvet kapott, összesen ki
osztásra került 4360 kötet. Az 1908/09. évi jutalékkal együtt a szétosztott kötetek száma 8600.
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polgári isk. igazgató,
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Dr. Zala János
főreáliskolai tanár,
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Békéi Ignácz
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1910/1 1-ben 50 munkásgimnáziumban volt 76 osztály (15 Általános [Á], 42 1. Középfokú, 12 II. Középfokú, 6 III.
Középfokú és 1 építőiparosi szakrajztanfolyam) összesen 9449 előadással. Ebből vetítéses volt 1614. Az év elején
jelentkezett 4859 hallgató, állandóan eljárt 2535. Személy-óraszám (a hallgatók és az órák számának szorzata) 298,539.
Ezt elosztva az átlag hallgatók számával (298,539:2535=117), a hányados megmutatja, hogy a hallgatók átlag 117
órai tanításban részesültek. Vizsgálatot tett 797 hallgató, vagyis körülbelül minden 3-ik.
Az 50 munkásgimnáziumot saját fenntartóik 29,884 K nagyobbára állandónak Ígért támogatásban részesítették,
a miből a dologi kiadásokat fedezték. Ehhez járul 987 K befizetett beiratási és tandíj, a mivel a helyi támogatás
összege 30,871 K-ra emelkedik. Ezzel szemben a vallás- és közokt. ministerium az előadó tanárok tiszteletdíjára 38,156
K-t utalványozott, a miből 9449 előadásra óránkint 4 K 4 fill. esik.
A Múzeumok és Könyvtárak országos tanácsa a munkásgimnáziumoknak könyvtárral való felszerelésére az 1910/11.
évben harmadízben adott 5000 koronát, a miből 40 munkásgimnázium egyenkint 96 kötet könyvet kapott, összesen
kiosztásra került 3840 kötet. Az előző két évi jutalékkal együtt a kiosztott kötetek száma 12,440.
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munkásgimn. bizottság
(Ref. főg., Ujv. népisk),
M ezőtúr
Puszter János ny. igazg.,
Borsod-Misk. Közműv.
és Múzeum-Egyesület
(Áll. felső keresk. isk.),
Miskolcz
Pál Ernő áll. polg. isk. ig.,
munkásgimn. bizottság
(Iparosítják Önk.-egy.),
Orosháza
Dr. Kapossy Lucián
főgimnáziumi tanár,
munkásgimn. bizottság
(Kér. ip.-tanonczisk),
P ápa
Gallovics János
munkásgimn bizottság
(állami főreáliskola),
Pécs
Félegyházy Gyula
főgimnáziumi tanár,
munkásgimn. bizottság
ST. kőszb. elemi iskola),
Petrozsény
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—
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I.
II.

123,
126(249

30

68,
68(136

2829,
23,
22,
17/ 40 2142/ 4971 —/ 22

I.
11.
111.

221)
136'
96)477

35

471
16'
9) 72

fi6) 41

I.

318

41

30

40

23

2080

—

66

106

—

—

66

—

996 500 —

14 1424 900 —

106

109
96 /
66 ) 271
106 \
109 /
96
66 ) 377

816 369 139 —

5525.
'9
1360'
576) 7461 3) 16 2385 300 —

7314

106
109 1
96 }
66 ) 377
106 1
109 1
96 (
66 1 377
106
109 1
96
66 1 377
106 \
109 1
96 }
66 ) 377

106
109 /
96 (
66 ) 377

1232 500

—

összes köti
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66 ) 271
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96 i
66 ) 377
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96 I
66 ) 271
106 \
109 1
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66 ) 377
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96 /
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35
1910
11
36
1910
11
37
1910
11
38
1908
9

39
1908
9
40
1908
9
41
1909
10
42
1909
10
43
1908
9
44
1909
10
45
1908
9
46

Faragó József áll. főr. t.
munkásgimn. bizottság
(állami föreáliskola),

22,
13/35

2420\
1716/ 4136

25,
16/41

1210 820 —

109 i
96 1
66 1271

Sopron

Dr. Bartal Kornél főg. t.
Tolna vm. múzeumegy.,
munkásgimn. bizottság
(Múzeum,főg. polg. isk.),
Szekszárd

179

42

129

50

8950

—

716 372 —

96 \
66 '162

Dr. Szőke József áll. főg. t.
munkásgimn. bizottság
(áll. főgimn. rajzterem),
S zen tes

I.

142

46

64

25

3550

--

—

Tóth István polg. isk. ig.,
munkásgimn. bizottság,
Kálmán Elek titkár
(polgári fiúiskola),
S z o ln o k

I.
II.

182,
234(416

4

36,
16/52

29,
15/44

5278,
3510/ 8788

Dr. Déznai Viktor
főreáliskolai tanár,
Temesv. Népakadémia,
Népiroda-egyesület
(polgári leányiskola),
T em esvár

161 \
299/460 103

411
49'90

26,
24'50

4186,
7176/11364

Molnár Ödön polg. isk. t.
munkásgimn. bizottság
(állami polgári iskola),
U jszen ta n n a

42

25

300

I.

,

A.
I.

,

A.

12

12

500 —

66

66

23,
15/38

1664 150 —

66

66

26,
38/64

2620 144 —

106 \
66 '172

—

106 1
109 '215

—

—

—

Stock Károly főgimn. t.
munkásgimn. bizottság
(főgimnázium),
U jverb ász

I.

152

64

54

54

8208

54

407 581 —

I.

154

52

32

30

4620

25

— 1000 —

Á.

95

20

34

26

2470

24

380 284 —

1.

104

65

45

45

4680

7

416 865 —

I.

113

15

47

15

1695

I.
II.

121,
164<285 107

65,
31/96

28,
22/50

3378,
3606' 6984

78

11504 1804

4044

2249

286879

Dr. Piukovics
munkásgimn. bizottság
(kir. kath. főgimnázium),
Ú jv id é k

Makay Zoltán ref. tanár,
Ipartestület (ref. iskola),
V á rp a lo ta

Gráf József polg. isk. t.
munkásgimn. bizottság
(vasárnapi tanonczisk.),
V eszprém

Pásztor Imre főgimn. t.
Ipartest, munkgimn. biz.
(Ipartestület),
Z a la e g e rsz eg

Veres Árpád főgimn tan.,
munkásgimn. bizottság
(Ujtemplom-téri népisk.)
Z en ta

46 munkásgimnázium
összes eredménye

0

összes köte
tek száma

110,
1321242

Könyv
jutalékok
évi kötetek
száma

Á.
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Közokt. min.
állams. K-ban
Egyéb segé
lyek összege K
Befizetett
tandíjak K-ban

57

37,
17)54

Órák száma

1909
10

Osztályok

sorszám

székhelye
és igazgatójának neve

Vizsgázottak
száma

Átlag hány hall
gató járt el az
előadásokra ?

Személy
óraszám

A munkásgimnázium
alapítási
éve

Ebből vetítéses!
1
1
Kezdetben hányl
hallgató volt ? I
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—

452 1048 —

23,
12 <35

980 2150 —

1081 49050 28141 1044

106 I
109 [
96 i
66 j 377
106 I
109 !
96 i
66 1377
109 ,
96 (
66 )271
106 j
109
96 {
66 J 377
109 I
106 1
96 (
66 377
7
109 \
106 !
96
66 ) 377
12959

1911/12-ben 46 munkásgimnáziumban volt 78 osztály (11 Általános [Á] 37 1. Középfokú, 20 II. Középfokú,
10 III. Középfokú osztály) összesen 11,504 előadással. Ebből vetítéses volt 000, kísérletes 000, összesen 1804. Az év
elején jelentkezett 4044 hallgató, állandóan eljárt 2249. Személy-óraszám (a hallgatók és az órák számának sorozata)
286,879. Ezt elosztva az átlag hallgatók számával (286,879:2249= 127), a hányados megmutatja, hogy a hallgatók átlag
127 órai tanításban részesültek. Vizsgálatot tett 1081 hallgató, vagyis majdnem minden 2-ik.
A 46 munkásgimnáziumot saját fenntartóik 28,141 K nagyobbára állandónak ígért támogatásban részesítették,
a miből a dologi kiadásokat fedezték. Ehhez járul 1044 K befizetett beiratási- és tandíj, a mivel a helyi támogatás
összege 29,185 K-ra emelkedik. Ezzel szemben a vallás- és közokt. ministerium az előadó tanárok tiszteletdíjára
49,050 K-t utalványozott, a miből 11,504 előadásra óránkint 4 K 26 fill. esik.
A Múzeumok és Könyvtárak országos tanácsa a munkásgimnáziumoknak könyvtárral való felszerelésére az 1911/12.
évben negyedízben adott 5000 K-t, a miből 40 munkásgimnázium egyenkint 66 kötet könyvet kapott, összesen kiosztásra
került 2640 kötet. Az előző háromévi jutalékkal együtt a szétosztott kötetek száma 15,080. Ebből a működő munkásgimnáziumok birtokában van 12,959 kötet, 15 szünetelő munkásgimnáziumnál van 2121 kötet. Minthogy a szünetelők a
könyvtárkezelést tovább folytatják, a könyvjutalékok náluk maradtak; ezek a következő táblázatban vannak felsorolva.
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Szünetelő munkásgimnáziumok könyvtárai.
Könyvjutalékok

A munkásgimnázium
S

CS

a la p ítá s i

éve
sorszám
1908/9

47

székhelye
és igazgatójának neve
Németh Samu polg. isk. igazg.
(Polg. isk. földr. szertárában),

Abrudbánya
(Iparosifjusági Kör),

48
1908/9

49
1909/10

50
1909/10

51
1908/9

52
1908/9

53
1908,9

54
1909/10j

55

1908/9

56
1910/11

57
1909/10

Csongrád
Hajtman Pál tank. igazg.
(Tan tóképző int.),

Déva
Demjanovics Theodor,
felső iparisk. igazg.,

Gyöngyös
Spániel Vincze főgimn tanár,
Sátrán Géza könyvtáros,
ipartest, elnök (Ipartestület),

Hajdúnánás
ifj. Mild Gyula árvasz. tisztv.
(Ipartestület helyisége),

Magyaróvár
Knyaskó Lajos felső keresk.
isk. igazg.,

Nagybecskerek

Szép Lajos főgimn. tanár,
Péczeli Antal és Tóth József
iparosok könyvtárosok
(Iparosifjusági önképzőegyl.),

Nagykőrös
Csetko Gyula,áll. polg. isk. tanár,
könyvtáros
(Polg. fiuisk. folyosója),

Oraviczabánya

61

N

Szeged

2

I. 106 \
II. 109 /215
I. 106

106

I. 106

106

II. 109

109

II. 109 \
III. 96 '205
I. 106 1
II. 109 /215
I. 106 \
II. 109 /215

II. 109

106

Újpest

106

96

96

I. 106 106
II. 109 l
III. 96 /215

Izraelita alreálisk. igazgatóság,

Vágujhely

Földhitelintézeti záloglevelek:
4n/0-os talajjav. záloglevél . 8800K —f
4°/0-os kor.-ért. záloglevél . 16000 „ —„
4°/0-os koronajáradék-kötvény . . .
4°/0-os koronajárad.-kötvény (Szemák
István a la p ítv á n y a ) ........................
Földhitelintézetnél készpénzben . . .
Postatakarékpénztárban........................
Alapító tőkék takarékpénztárban . . .
Uránia-színházi részvények...................
Uránia-műkeresk.-részvény . 1000K —f

A 15 szünetelő munkásgimn.-nál
levő kötetek száma

500
1590
663
2171
3300

—

—
17
50
—

L e:
az eladásból befolyt I—V. részlet fe
jében .............................
500 K —f
Pénzmaradvány . . . . . . . . .
József főherczeg-szoboraiapnak adott
k ö lc s ö n ................................................

419 70

Leltár:
egyesület.............................
90 K —f
vidéki a c tio ........................ 58008 „ 24.,

58098 24

Hátralékos alapító tő k e:
Dr. Csorba Ferencz családja . . . .
Tagdíj- és előfiz. díjhátralék . . . .
Összesen . . . .

108 50
3628 —
96064 39

I. 106

106

I. 106

106

Le:
nyomdatartozás vidéki actio után . .
Marad a) . . .
Alapok:
Trefort-szobor javára a m. földhitelintézetnél 4%-os koronaértékű zá
loglevelekben . . . . 32400 K —f
takarékpénztárban . . . .
67 „ 70 „
L e:
nyomdatartozás fejében........................

Sági Ernő MÁV. hivatalnok,

Zágráb

24800
200 —

500
85 28

109

I. 106
III.

Összeg
f
K

T á r g y

<

Szűk Antal polg. isk. igazg.,
Kiima Lajos főgimn. tanár,

1909/10

'Ül

.

Veszprémi Zoltán főgimn. tanár,

Szerb-Nagyszentmiklós

60

•r N

I. 106

Nagyenyed

58

1909/10

SE
*€3

75 75
75
:0

Váró Ferencz tanár, igazg.,
Teleki István betűszedő könyvt.
(Iparosönképzőkör),

1910/11

59

O
*>

75
<V

ti

Az „Uránia“ Magyar Tudományos Egye
sületvagyonkimutatása az 1912. év. végével.

2121

2809 72
93254 67

12467 70
2079 25

. . .

10388 45

Együtt az a) és b) . . .

103643 12

Marad b)

Az 1912/13-ik évben alakult új munkásgimnáziumok.
62. Budapest II. kér., 63. Budapest VII. kér. (Női munkásgimn.), 64. Dobsina, 65. Érsekújvár, 66. Karánsebes,
67. Munkács, 68. Nagyszeben, 69. Salgótarján 70. Vácz.

1912 végéig megszűnt munkásgimnáziumok.
Belényes, Erzsébetváros, Gyulafehérvár, Kaposvár,
Késmárk, Mezőberény, Muraszombat, Nagyszombat,
Szombathely, Torda.
Ezek egy része nem részesült könyvjutalékban, más
részük a kapott könyveket visszaküldte.

Budapest, 1913. évi márczius hó 29-én.

*

Az elmúlt 4 év alatt a munkásgimnáziumok a követ
kező társadalmi segélyben részesültek: 1908/9-ben 9,744 K,
1909/10-ben 18,728 K, 1910/11-ben 30,871 K, 1911/12-ben
29,185 K, összesen 88,^28 K.
Az évi átlag 22,125 K megfelel egy félmillió koronás
tőke 4 1/2% - os kamatjainak.
Déri Gyula.

Molnár Viktor s. k.
ügyvivő elnök.

Böngérfi János s. k.

Preszler Antal s. k.

egyleti ellenőr.

egyleti pénztáros.
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A z „ U rán ia “ M agy. T u d . Egyesület pénztári kim utatása az 1912. évre.
Összeg
f
K

3 3 e "v é t e 1

81
97
97
—

16

Átfutó bevétel:
takarékkivételek

51 K 91 f
12 „ 44 „
1645 „ 44 „

. .

4649
1173
13561
60

K 58
„ 86
„ 94
„ 50

f
„
„
„

—
—
—
—
—

1709 79

Egyesületi költségek:
pénztárnok díja. . . .
szolga d í j a ...................
nyomtatványok . . . .
postaköltségek . . . .
távbeszélő díja . . . .
Orsz. Közművelődési Tanácsi t agdí j . . . . .
vegyesek és folyóiratokra
Földhitelintézetnek törzsvagyon őrzéséért. . .
beszedési jutalék . . .

800 K — f
895 „ 15 „
136 , 62 „
300 „ - „
100 „ — „
10 „ - ,
7 , 44 „
250 „
„

2868 51

5000
1200
1533
69
1929
5761

K „ 50
88
„ 17
„ 35

f
„
„
„
„

2685 , 92 „
150 „ - „
R
o
00

Vidéki actio :
jegyzői d í j ...................
írói d íja k ........................
titkár irodai költségei .
nyomdaköltség . . . .
clichék, diapositivek . .
csomagolás, kezelés,
sz á llítá s........................
telefondíj........................
szerkesztői tiszteletdíj .
könyvekre ...................
munkásgimnáziumoknak
kiosztott könyvekért
munkásgimnáziumi tan
tervek készítéséért .

11 „ 50 „
5000 , —
782 , —

42
32 44
1590
178

Átfutó kiadás:
takarékbetétek...........................................

5000 -

Összes kiadás

bevétel

. . .

19903 32

Alapító tőkék fejében takarékba . . . .
Postatakarékpénztárba..................................
F ö ld h itelin tézetb e.............................. .
4% földhitelint. 200 K záloglevél vásárlására

Pénzmaradvány
Ö sszes

19446 16

—

Kamatok:
takarékpénztártól . .
postatakarékpénztártól
földhitelintézettől . .

Uránia folyóirat:
írói d íja k ........................
clichék............................
n y o m d a ........................
vegyesek ........................

1

141
15768
3572
42
8582
8500
198
4930
400
100
200

00

Múlt évi pénzmaradvány........................
T a g d í j a k ................................................
Előfizetési d í j a k ......................................
Alapító tő k é k ...........................................
Vidéki actio bevételei.............................
Vidéki actio és egyesületi segélyek . .
Uránia színház r.-t. részvények utáni osztalék
Földhitelintézetnél elhelyezett készpénz
A d o m á n y ................................................
Uránia műkeresk.részv. eladásából IV. részi
4% földhitelint. záloglevél kisorsolásából

Összeg

i a d. á

49145 70

Együtt

49060 42
85 28
49145 70

Budapesten, 1913. évi márczius hó 29-én.
Böngérfi János s. k.,

Molnár Viktor s. k.,

Preszler Antal s. k.,

egyleti ellenőr.

ügyvivő elnök.

egyleti pénztáros.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

56592

Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:
1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3.
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15.
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23.
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. —
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35.
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50.
Hazai gyógyfürdőink.. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 18484/9-ben. — 52. A magyar alkotmány helyreállítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. —
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. —67. Pozsony és
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69.
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori
története. — 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Dunfu — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81.
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88.
A magyar nemzet története vegyes házakból származott
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90.
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.—
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100.
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. — 104. Kivándorlóink
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107.
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. —
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118.
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I.
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II.
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. —
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127.
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131.
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132.
Spanyolország története a középkorban. — 133. A
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? 136. — Spanyolország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. —
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154.
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies
agyagipara. — 156. Schiller.
E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.
A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet
kívánatra mindenkinek megküld:
Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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URÁNIA
N É P S Z E RŰ TUD OMÁ N Y OS FOLYÓIRAT
AZ „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET“
KÖZLÖNYE
MOLNÁR VIKTOR
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTIK
LEGIFJ.

SZÁSZ KÁROLY És MIKOLA SÁNDOR

‘ XIV. ÉVFOLYAM 6—8. SZ.
1913. JUNIUS—AUGUSZTUS

SZERKESZTŐSÉG:
VII, I ZSÓ- UTCZA 4. SZ,
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A LAPBA SZÁNT KÖZLEMÉNYEK KÖZÜL A
TERMÉSZETTUDOMÁNYIAK MIKOLA SÁNDOR
CZÍMÉRE (VII. KÉR., VÁROSLIGETI FASOR 1 Q),
EGYEBEK PEDIG SZÁSZ KÁROLY CZÍMÉRE
(IV. K É R , MOLNÁR-UTCZA 1 3 .) KÜLDENDŐK

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

----- --------------- ------ T A R T A L O M : --------------------------A török birodalom sorsa. D r. Vasadi Balogh G yörgy . 249. 1. — A szolnoki művész
telep jubileuma. (Képekkel.) D r. Kovács D ezső. 255. 1. — Körner. W eber A rthur .
258. 1. — A zára-i muzeum. T églás G ábor. 267. 1. — Antik görög hajviseletek. (Képek
kel.) H athalmi G abnay Ferencz. 268. 1. — Az első alkoholellenes egészségügyi con
gressus. G yulai Aladár. 270. 1. — Lapp ember — a lappokról. T rócsányi Z oltán .
273. 1. — A mai gyermekéletről. Barcsai J ózsef. 276. 1. — A kritikus. D r . N agy J ózsef.
278. 1. — Az angol költészet fejlődése. Z soldos Benő . 281. 1. — Lenard Fülöp s tudo
mányos munkássága. (Képekkel.) D r. H abán M ihály . 283. 1. — A növényi enzymekről. (Második közlemény) D r. D oby G éza. 288. 1. — Barlangok alakulása és pusztulása.
(Képekkel.) Strömpl G ábor dr . 292. 1. — A guttapercha termelése és feldolgozása.
(Képekkel.) Balog Imre. 303. 1. — A nagyító üveg. Sági J ános 309. 1. — Krónika.
(A német császár és az Uránia. 310. 1. — A kárászok sugárgomba betegsége. D r. Keller
O szkár. 310.1. - Bakteriumőrző egyének. F aragó Lajos. 311.1. — Tudományos és technikai
újdonságok. 311. 1.) — Könyvszemle. („Szalay László levelei“. D r. N agy J ózsef. 313. I.
— Philosophia-történet D r. Bárány G erő. 314. 1. — „A renaissance.“ D r. N agy J ózsef.
315 1. - Steiner Szilárd: A színes photographozás. Szabó G ábor. 315. 1.— Darwin:
Egy természettudós utazása a Föld körül. D r. P app D ezső. 316. 1. — Heinrich Lhotzky:
Az emberiség jövője. Léber G yula. 317. 1. — A mathematikai tanítás reformjának bibliographiája. M. S. 317. 1. — W. Bölsche: A természettudomány fejlődésének története.
L. G y . 318. 1. — Dr. Hankó Vilmos: Chemia a minndennapi életben. Balog Imre. 318 1.
— Beküldött könyvek. 318. 1.) — Különféle. (Ung vármegye honvédelmi bizottságának
felhívása. M inay L. 319. 1. — Hedvig és Jadviga. E lek O szkár. 319. 1. — A „kő-csata“.
Z soldos Benő . 320. 1.) — Csillagászati krónika. (Új üstökös 1913/a (Schaumasse).
321. 1. — Az üstököspályák apheliumpontjainak eloszlásáról. 321. 1. — Új rövidperiódusú
kettős-csillag. 322. 1. — A csillagos ég 1913 junius, július és augusztus hónapokban.
(Képekkel.) T ass A ntal. 322. 1.) — Kimutatás a József főherczeg szobor-alapra történt
adakozásokról. 328. 1.
Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)

A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

BUDAPEST, 1913.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

F elh ívás előfizetésre.
Az Uránia az 1 913 . évvei immár tizennegyedik
évfolyamába lépett.
Iránya, czéija ezután is a régi marad: tudományos
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czikkekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtarsainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.
A tizenharmadik évfolyamban 9 6 nagyobb és 2 0 0 kisebb
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan,
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan,
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika,
ipar, iparművészet, művészetek, bölcsészet, széptan,
nyelvtudomány, irodalomtörténet, történelem, műve
lődéstörténelem, néprajz, jog- és államtudományok,
társadalomtudományok, neveléstudomány stb. köréből.

Munkatársaink díszes sorában vannak: Apáthy István,
Atlasz M., Balla A., Baros Qy., Bányai E., Bárány G., BarlaSzabó J., Bányai)., Bellosics B., Benkóczy E., Bexheft Á.,
Bibó I., Bitzó Sarolta, Böngérfi]., Cholnoky ).,Cse/kó Gy.,
Csűrös F., Dézsi L., Dietz L., Dienes P., Dienes V., DiósszilágyiS.,DivaldK.,Ecsedil., ElekO., Endrei G., Erdélyi P.,
Erödi B., Ny.Farkas G., Fehér ]., Fitos V., Fröhlich K., Gaal
Mózesné, Halász Gy., H. Gabnay F., Gálos R., Gönczi F.,
Görög I., Gulyás Pál, Gyöngyösy L., Hankó V., Hegedűs
Árpád, ifj. Hegedűs S., Hoffmann O., Huszár V., Jánosi
I., Juba A., Kallós E., Kapitány K-, Kárffy Ö., Kármán F.,
Kármán T., Koch I., Kovács Gábor, Körösi Henrik,
Kövesligethy R., Krécsy Béla, Kriesch A., Kristóf Gy.,
Kupcsay F., Láng Margit, Láng N., Léber Gy., Lehr A.,
Lóczy L., Lósy J., Lörenthey I., Mahler E.( Marczinkó F.,
Máday I.,Márki S., Mosdóssy I., Moesz G., Myskovszky E.,
N agy)., Neményi I.,'Nógrády L., Nuricsán J., b. Nyáry A.,
Orbán Gy., Pap Károly, Patak K., Pékár Gy., Pethö S.,
Pécsi A., Péterfi Tibor, Prohászka Ottokár, Pruzsinszky
Pál, Rakodczay P., Rapaics Raymund, Rátz I., Rácz D.
Endre, Rácz Lajos, Reil L., Riedl Frigyes, Sajó K., Se
bestyén Károly, Selényi Pál, Somogyi Antal, Sulek J.,
SzabóG., Szabó L, Szabó Z., Szádeczky Gy., Szász Alfréd,
Szász Z., Szekeres K., Szelényi Ö., Szenipéiery I., Szeremley
B., Szirachon N., Szűcs István, Tankó B., Tass Antal,
Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Trócsányi Z., Fass Árpád,
Vértesy Jenő, Visnya A., Weber A., Windisch R., Yrk A.,
Zilahi L., Zemplén Győző, Zsoldos B. stb.

URÁNIA MAGY. TUD. EGYESÜLET

Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban
kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.
Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további
odaadó szíves támogatását.
Az Urániá-1 az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8 kor.,
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal,
Budapest, V., Hold-u. 16.) küldendő. Előfizetést egy
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s
mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összegei
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/0*O£
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.
Minden egyesületi tag a következő kedvezményekei
élvezi:
1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait,
köztük az „ Uránia“ czímű havi folyóiratot, melynek a?
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;
2. évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy
erkélyszéket, akár egy páholyt 50%-os árkedvezmén)
mellett válthat;
3. résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken évenkint művészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunk ki ;
4. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.
5. és végül 3 O°/0 árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki akciója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.
A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen 1.
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár
Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni
szíveskedjenek.
/Íz Uránia-egyesület elnöksége.

„URÁNIAMAGYARTUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ4*
= ■
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AZ U R Á N I A M. T. E. K Ö Z L Ö N Y E
E folyóiratot az Egyesület tagjai
az évi illetmény fejében kapják.

MOLNÁR VI KTOR
közreműködésével
szerkesztik
legifj. SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

A török birodalom sorsa.
„Nemzetek vesznek, nemzetek lesznek“ hang
zott a magyar országgyűlésen a nekünk annyira
rokonszenves lengyelek ügyében tartott beszé
dek során. Egy század sem múlott el azóta és
ismét egy birodalom, a testvér török nép európai
országa felett kell búcsúztatót mondanunk.
A hatalmi egyensúly megváltozása a Balkánon
két szempontból érdekel különösképpen ben
nünket. Az egyik politikai, a másik gazdasági.
Amaz a pánszláv eszmék diadalmas előretöré
sét, megvalósulását s ezzel kapcsolatban a szláv
tenger által való elnyeletésünket jelenti; emez
pedig fejlődő iparunkat, kereskedelmünket fe
nyegeti végpusztulással. Érthető tehát a törek
vés, hogy a lehanyatlott török birodalom helyett
a független Albánia megteremtésére gondolunk,
mely egyrészt természetes szövetségesünk lenne
a Balkánon terjeszkedő szlávsággal szemben,
másrészt meg, mint gazdaságilag, iparilag fej
letlen terület, termékeinknek biztos fogyasztójává
válnék.
A török birodalom bukásával századok dicső
sége omlik a porba, oszlik a semmibe csak
azért, mert a mit a törökség annyi vitézséggel
megszerzett, nem tudta bölcseséggel megtar
tani. Beteljesedett a nemzetek felett uralkodó
végzet a török fölött is : megállás nincs, csak
haladás vagy hanyatlás! A mely nemzet előtt
nem ragyog csábító phantom gyanánt, utólérhetlenül, de mindig maga után vonva „Excelsior“,
az csak addig élhet, míg nyers erővel bírja!
Törökország történetében a zenith Konstan
tinápoly elfoglalásától Szuleiman haláláig, kerek
számban 100 esztendeig tart. Ekkor éri el leg
nagyobb kiterjedését s három világrész ismeri
el a szultánok hatalmát úgyszólva mindenható
nak. A büszke mondás: „a mint egy Isten van
az égben, egy úr legyen a földön is“ — valóra
válással kecsegtette a próféta követőit! A közép
kor utolsó századában jelenik meg a török
Európa színpadán. Műveltségénél, történelmé
nél fogva nem sorolható az európai államok
sorába. Sajátszerű vallási szervezete, társa
dalmi viszonyai összeütközésbe hozták a
keresztyén világgal s csaknem egy évezredig
szolgáltatott anyagot a történetíróknak. Mint az
elgyengült arab birodalom örökösei lépnek fel a
törökök, hasonló módon a császári Róma praetoriánusaihoz. Mint Róma urai a germán testőrökben,

úgy kerestek saját lázongó alattvalóik ellen a
bagdadi khalifák védelmet a vad, harczias, ős
egyszerűségű, de őserejü törököknél, kik a IX.
században Szelesük fejedelmükkel együtt fel
vették az iszlám vallást. Ez a lépésük megnyi
totta előttük Nyugat-Ázsia belsejét s megvetette
uralmuk alapját. Nagy Mahmud hívta őket biro
dalmába 1034 körül, remélve, hogy bennük
külső és belső ellenségei ellen erős támaszt
talál. Számításában csalódott. Toghrul bég a
XI. század derekán megbuktatta a ghaznavidák
birodalmát s Nishapurban a keleti szelcsukok
khánjának kiáltatta ki magát. Ekkor már a tö
rökök bírták az Indus, Tigris, Euphrátes vidékeit.
Szomszédosak tehát a bizánci császárság ör
mény tartományaival, a bagdadi khalifátus biro
dalmának meg legnagyobb része az övéké.
Gyors előre törésüket harczias, vitéz voltuk
magyarázza elsősorban; fontos azonban, sőt
döntő jelentőségű az új valláshoz való fanatikus
ragaszkodásuk, mely őket ajiithű mozlimekszemében a próféta tanainak egyedül hivatott védői színé
ben tüntette fel. Az arab khalifátus vallási mo
tívumokon épült fel, annak köszönhette egysé
gét is. Mihelyt ez megbomlott, szükségképpen
a birodalomnak is fel kellett oszlania. KaimBamr-Illah 1057-ben lemondott hatalmáról s
Toghrul bég diadalmenetben vonult be a pom
pás Bagdadba, hol a khalifa mellett, mint annak
egyenrangú társa, feldíszíttetett mindama jel
vényekkel, melyek egy mohamedán uralkodót
megilletnek. Felvette „az igaz vallás védője“
czímet s ez szolgáltatta az alapot a török szul
tánok khalifa czíméhez.
Toghrul utóda, Alp Arszlán, Romanus Dio
genes császár felett is diadalmaskodott, minek
eredménye Kis-Ázsia nagy részének birtoka lett.
A szelesük uralom azonban nem lett hosszú
életű, másfélszáz évi fennállás után 1195-ben
megdőlt. Ennek magyarázatát a keresztes had
járatokban, az iszlám kebelében fellépett szaka
dásokban s a mongolok megjelenésében kell
keresnünk és megtalálnunk.
A keresztes hadjáratok a XI. század végén
fellépett vallásos elmélyedésnek s a pápai ha
talom fellendülésének eredményei. A keresztyén
lélek nem tudott megnyugodni a gondolatban,
hogy az a föld, hol a Megváltó élt, tanított,
szenvedett — pogány kézen legyen, nem tudta el17
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viselni, búcsújárásra indult véreinek üldözését
s ezért, mikor a clermonti zsinaton felhangzott
Orbán pápa hívó szava, lelkesí tő beszéde nyomán
ezrek és ezrek ajkán kelt visszhangra a kiáltás „La
volt deus“ s tűzték keblükre a vörös keresztet,
szent fogadalmuk jelét! Mint ellentéte az Ázsiá
ból Európába törő népvándorlásoknak, meg
indult Nyugat-Európa néptengere kelet felé és
száz meg százezer ember ment a Szentföldre,
ajkán zsolozsmával, kezében fegyverrel, szívé
ben a Megváltó képével. A századokon át tartó
küzdelem gyakorlati eredményt keveset mutat
fel, kitűzött czélját, a Szentföld felszabadítását
nem éri el, de hatásában a világtörténelem leg
nagyobb eseményei közé tartozik.
Az iszlamban beállott szakadás a másik nagy
ható erő. Mohamed vallása szoros összefüg
gésben áll a politikai és erkölcsi fogalmakkal.
Egyik a másik nélkül meg nem állhat. Elkép
zelhetetlen a mohamedán állami élet a moha
medán vallás nélkül. A szakadást az okozta,
hogy a Korán emberi mű-e, vagy isteni alko
tás? A nehéz kérdés pártokra bontotta az isz
lám követőit. Az egyik párt a szuniták, a tö
rökök körül csoportosult s a Koránnak „isteni
alkotás“ voltát bizonyítá tüzzel-fegyverrel, míg
a másik rész, a shiiták, a perzsák között jutott
uralomra. Az ellentét a két felekezet között ma
is fennáll s különböző irányban fejlődött mind
két állam.
A mongol áradat hatása pedig a khalifátus
megdöntésében s kisebb államok létrehozásában
nyilvánult. Az így keletkezett kisebb államok
között találjuk az ikoniumi szultánságot, mely
kiindulópontja lett a törökségkésőbbi világhatal
mának. Egyik kiváló uralkodójukról nevezik a
törökségnek ezt az ágát ozmánoknak. Eredetük
nagyon homályos az e családbeli uralkodóknak,
a mihez hozzájárult a költők dicsőítő énekei
nek túlzása is. Szuleiman sah vezette őket, me
nekülve a mongolok elől Alaeddin szultánhoz,
hol eleinte testőrök, később urak lesznek s
Szuleiman unokája, a névadó Ozmán, megszerzi
magának az ikoniumi trónt.
Tettvágya, harczi erényekben bővelkedő népe
egyaránt sarkalták, hogy a haldokló bizánczi
birodalom ellen forduljon. Ebben az időben a
császárság már a teljes hanyatlás útján áll.
Időnkint támad ugyan egy-egy kiváló ural
kodója, de a züllésnek indult népbe az egyéni
kiválóság új erélyt önteni képtelen volt. Belső
egyenetlenségek vannak napirenden s ennek
eredménye gyanánt 1204-ben a keresztes hadak
a latin császárságot alapítják, mely még gyor
sabbá tette a nagy múltú birodalomnak az
enyészet felé való rohanását. Ezzel a korhadt
állammal áll szemben a fiatal, erőtől duzzadó
törökség. Ozmán megkezdi Bithynia meghódí
tását s befejezi azt fia Unchán, minden idők
egyik legkiválóbb uralkodója. Széles látkör,
uralkodói erények díszítik e kiváló hadvezért
és államférfit, kinek fejében először fogant a
gondolat, hogy a mohamedánság uralmát meg
kell alapítani Európában. A terv megvalósítását
nagytehetségü fiára Szuleimanra bízza, ki az
első támadást 1356-ban intézi a Dardanellákat
őrző erődítések ellen. Elfoglalja Tzimpe várát,

majd ennek birtokában kiterjeszti hatalmát a
többi erődítményre a többek között, a gazdag,
virágzó Gallipolisra is. Hódítása biztosítására
ama módszerhez folyamodik, melyet már Nagy
Károly is alkalmazott a szászok ellen. Az el
foglalt városok és vidékek lakosságát áttelepíti
Ázsiába, honnét viszont mohamedán családokat
hoz a Balkán félszigetre. így terjedt el az isz
lám e vidékeken s így jött létre az a keverék
népesség, mely még ma is jellemző e félszige
ten. Szuleiman hamarosan bekövetkezett halála
szünetet jelent e terjeszkedésben. Vadászat al
kalmával éri a halálos seb. A thráciai Bulairban
helyeztek nyugalomra, szent helylyé avatva ez
által e helységet, hova még századok múltán
is zarándokok járnak, csodatevő hatalmát, se
gélyét kérve, remélve a haldokló törökség szá
mára. Ebben a korban érintkezik hazánk is
először a törökökkel. Nagy Lajos fényes kora
e z ! A nagy király azonban úgy látszik nem is
meri fel az új államalakulás fontos és veszélyes
voltát, mert ellene igazán nem is védekezik s
legfőbb feladatának a Balkánon azt tartja, hogy
az ottani szlávokat a nyugati egyház kebelébe
térítse. Hogy politikailag ez elhibázott lépés
volt, azt a következmények eléggé igazolták.
Védelmi vonal helyett elidegenedtek tőlünk e
nemzetek, mert vallásukkal együtt — úgy gondol
ták — függetlenségük is veszélyeztetve van a ma
gyar királyság részéről.
Murad szultán a hőse e kornak és 30 éves uralma
— mondhatni, — a török hősök kora. Thránciában, Maczedóniában egymásután behódol Csorlu,
a Maricza mellett Burgos, az iparáról nevezetes,
gazdag, erős Dimotika, melyet Murad európai
birtokai fővárosává lett. Ő maga e hódítások
ban nem vett részt, először 1361-ben jelent
meg az európai harcztéren, mikor is mindenek
előtt hős bátyjának Szuleimannak sírjánál, Bu
lairban áldozott s csak azután hívta össze ve
zéreit, hogy velük Drinápoly ostromát megbe
szélje. A hadi vállalat vezére Lala Shahin lett.
Ellentállásra alig találtak, a vár parancsnoka,
Hadrianus gyáván elhagyta a védelmére bízott
várost. Családjával, kincseivel a Maricza áradá
sát felhasználva, megszökött. Úgyszólván vér
áldozat nélkül jutottak tehát a törökök e fontos
város birtokába, melyet ime, 552 év múltán,
napjainkban annyi szenvedés, annyi vér és
pénz árán vett vissza tőlük az egyesült bolgár
és szerb sereg. Drinápoly után Philippopolis
esett el. A Balkán lánczaitól délre szinte ellentállás nélkül hódol be minden terület és nép az
ifjú erővel terjeszkedő, hódító népfajnak, s maga
a főváros már csak a szorosan határát képező
vidéket mondhatja a magáénak s mindenki érzi,
hogy a gyűrű, mely Konstantin városa körül
alakul, meg fogja fojtani a keletrómai császár
ságot. Észak felől ugyan mintha vészfelleg tor
nyosulna a mohamedanismus felett; azonban
Uros szerb fejedelem hadi vállalata, Drinápoly
visszavétele nem sikerült, Lala Shahin és Ilbeki
leverik a szerbeket s a vitézek vagy ott vesz
nek a csatatéren vagy a Maricza hullámaiban.
Bosszút lihegve, erőt gyűjtve lesik a szerbek
az alkalmas pillanatot s Lázár vajda vezetése
mellett Koszovopoljén, a mi történelmünkben
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is gyászos emlékű Rigómezőn, állanak szem
ben újból a gyűlölt ellenséggel. De a szerencse
elleneiknek kedvez, Lázár vajda is elesik s mel
lette hever színe-virága a szerb ifjúságnak.
Maga Murad is itt leli azonban halálát. Mikor
a csatasíkon végig lovagolva, az elesetteket
szemléli, egy szerb ifjú, Kobilovics Milos, tőré
vel szíven szúrja. A rigómezői ütközet szüntette
meg évszázadokra a szerb függetlenséget s adta
a mohamedánság kezébe azt a termékeny, nagy
kiterjedésű területet, mely az Adriai és Fekete
tenger meg a Duna között elterül. Ez ütközet
bizonyítá továbbá be a könnyű lovasság fö
lényét a nehéz fegyverzetű katonaság fölött.
Európa azonban e tanúságot csak jóval később
látta be s ismerte el.
Murad nemcsak hadjárataiban volt kiváló és
szerencsés hadvezér, hanem a béke műveiben
is. Tökéletessé tette a katonai és polgári igaz
ságszolgáltatást, felállította a főhadbirói intéz
ményt, kiszolgált katonáinak hübér birtokokat
adományozott. Különösen magasztalják jótékony
ságát, építési hajlamát. Tőle származik a szul
tánoknál használatos Fugra is, mivel ő még a
nevét sem tudta leírni. A ragúzai köztársaság
gal kötött egyik szerződésen tintába mártott öt
ujja látható, mely aláírását helyettesítette. Utóda
lett Bajazid, melléknevén a Villám, Jilderim.
Testvérgyilkossággal kezdette uralkodását s pusz
tította Szerbiát, Boszniát. Ő alatta jutottak elő
ször magyar területre 1390-ben a törökök.
Az első igazi nagy összeütközés hazánk és a
török birodalom között ez időre esik. Zsigmond
király a nyugati országok, különösen a franczia
lovagok segítségével indult meg emez áradat
gyanánt terjeszkedő hódítókkal szembe. A mér
kőzésből azonban, mely Nikápolynál folyt le, a
félhold került ki győztesként. A csatavesztés
hatása inkább erkölcsi, mint politikai. Ugyanis
nyilván megmutatta, hogy fegyelem, engedel
messég, rendtartás tekintetében a keresztyénség
nem állja ki a versenyt a törökökkel szemben
s egyúttal a török fegyverek győzhetetlenségé
nek hitét keltette a keresztyén népekben. Poli
tikai hatása elmaradt, Bajazid visszavonult. —
E visszavonulást sokféleképp magyarázzák, a leg
valószínűbb azonban az, hogy Bajazid maga
sem volt tisztában a nyugati népek erejével s
nem tudta, hogy az ütközet után nem egy
nagyobb hadivállalattal kell-e majd szembeszállnia, másrészt meg lekötötték figyelmét Kon
stantinápoly és az ázsiai ügyek. Görögország
ellen is ez időben, 1396-ban viselt háborút. Az
ókori műveltség hazája ekkor látta először a
török hódítókat s a Thermopylaeknél nem állott
most őrt egy újabb Leonidas; a régi Hellas
népe kiveszett s a törökkel szemben satnya utód
állott, ki inkább meghódolt s rabszolgává lett.
Állandó azonban a hódítás nem lehetett, egy
hatalmas ellenfél foglalta le minden figyelmét
Bajazidnak. Mint hatalmas viharfelleg nyomult
Ázsia belsejéből nyugat felé Timúr Lenk mon
gol serege, mely mindent elsöpört, mi útjába
akadt. Angoránál állott egymással szemben a
mongol és a török s a mérkőzésből Timúr ke
rült ki győztesként, maga Bajazid is fogságba
jutott, hol Brussa elvesztésének hírére búsko

morságba esett s 1403-ban meghalt. Követte őt
nemsokára hatalmas ellenfele, legyőzője Timúr
Lenk is 1405-ben. A mongol áradat visszahúzó
dott, szinte nyom nélkül eltűnt, a török biro
dalom meg belső viszályok színhelye lett.
Bajazidnak hat fia marad, kik egymás között
viaskodnak az uralomért, a pártharczokból Mo
hamed kerül ki győztes gyanánt s nagyságát,
kiválóságát, uralkodói rátermettségét mi sem
bizonyítja jobban, mint az, hogy megmentette
a birodalmat a szétzülléstől s abba rendet, egy
séget teremtett. Ö teremti meg a török tengeri
haderőt, ő alatta kezdődnek a hazánk elleni
rabló hadjáratok, ő alatta lépnek fel az egyházszakadások, melyek bomlással fenyegetik a mohamedánismust. És diadalmoskodik e bajok
felett, halálakor egységes birodalmat hagy fiára,
a 12 éves Murádra, ki Ázsiában időzött. Jel
lemének alapvonása a jótékonyság. Brussát,
Drinápolyt szépíti, vallásilag türelmes.
Murad uralkodása elején egy trónkövetelővel,
Musztafával — jobban mondva egy magát
Musztafának kiadó csalóval — harczol győze
delmesen. Megmentve a birodalom egységét,
teljes erejével léphet fel Szerbia, Görögország,
Albánia és Magyarország ellen. Legkiválóbb s
legveszélyesebb ellenei a magyar Hunyadi János
s az albán Castrióta György vagy másként
Skander bég. Hunyadi hadi tényei mindenki
előtt ismeretesek, így elég ha csak névleg em
lítjük a legkiválóbbakat, mint a szentimrei, a
vaskapui győzelmeket, a hosszú hadjáratot, a
szegedi békét követő várnai vesztett csatát, a
rigómezői vereséget s a II. Mohamed elleni
tüneményes fegyvertényt, Belgrád felmentését
1456-ban. Murad mind e sok harczai daczára
békés hajlamú uralkodó, kiről így ír halálakor
Chalkondylas: „A szultán oly férfiú volt, a ki
az igazságot szerette s kit a szerencse pártolt
és a ki csak akkor nyúlt a fegyverhez, ha má
soktól megtámadtaték. Senkitsem támadván meg
igazságtalanul, mindig csak védelmi és sohasem
támadó harczot vívott. De ha megtámadták,
egész erejével lépett fel. Ha senki nem kény
szerűé háborúra, nem talált abban semmi gyö
nyört ! . . . Roppant kincsét nem pazarolta
múlandó czélokra, mecsetek, iskolák, utak, hi
dak építésére fordította, melyek gazdagon ka
matoztak utána még oly időben is, midőn az
ozmán uralmat hanyatlásában csak a múltak
emlékei és intézményei voltak képesek fenntar
tani és a fenyegető megsemmisüléstől meg
óvni!“ Bizonyára a legszebb dicséret ez, mit
uralkodóról el lehet mondani, bizonyára a leg
nagyobb uralkodói erény oly intézményeket
hozni létre, melyek a nemzet erősítését szol
gálják.
Á következő 150 év a zenithje a török hatalom
nak. II. Mohamed és I. Szolimán a herosai a
korszaknak. Az előbbi a keletrómai császár
ság, az utóbbi Magyarország megdöntője. Az
elgyengült görög birodalom végső napjait éli s
a döntő csapás 1453 május 29-én éri, mikor a
büszke világváros zsákmányául esik a török
csapatoknak, mikor az Aja Sophia kupolájára
a kereszt helyébe a félholdat tűzik, mikor a
harangok kongó szava helyett az illatos éjsza17*
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kában először csendült fel a muezzin intő ki
áltása: „La lllah, il Allah!“ Utolsó császára a
birodalomnak Konstantinos, ki, ha már biro
dalmát meg nem mentheté, legalább hősiesen
küzdve esett el. Április közepén kezdődött a
falak lövetése, rengett a föld a folytonos ágyú
dörgéstől s a tengernyi török haddal szemben
alig védte a várost 9— 10 ezer ember. Legkivá
lóbb hősük Giustiniani volt. Benn a városban
még e kétségbeejtő pillanatokban is pártosko
dás, belviszály dúlt. A hosszas ostrom a védel
mezőket elcsüggeszté, a falak már-már alig
állottak ellent. Félelem, közöny, kétségbeesés
lett úr a lelkek felett! Egyedül Konstantin
óvta meg nyugalmát s terjeszti ki figyelmét
mindenre.
A végső roham május 29-re tűzetett ki. A
lakosok körmeneteket tartottak, hol hangos si
ralommal kiáltozának segélyért az Úrhoz! A
szentképek, ereklyék előtt térdeplő sokaság
imákat mormolt. Derült, tiszta csillagos éjszaka
borult a halálra ítélt városra. Konstantin maga
köré gyűjté megfogyott udvarát, utolszor intézé
hozzájuk szavait. Szólt a múltról — jelenről, a
fényről — sülyedésről s a végső harczra tüzelé
híveit!
Alig kezdett pirosodni a keleti láthatár, még
a csillagok el sem tűntek az ég boltozatáról,
megindult a támadás s rövid, kétségbeesett
harcz után a törökség bevonul a városba. A
császár kétségbeesve keresi a halált s végső
szorongásában felkiált: „Nincs-e keresztyén kö
zelemben, ki a halálos döfést ad n á?“ De már
senki se hallja, barátai, hívei némán, hidegen,
mereven hevernek körülötte, halálsikoltás, hörgés száll felé mindenhonnét s ő egyedül áll,
küzd ereje fogytáig. Egyszerre három granicsár
támad ellene s kioltják az utolsó keletrómai
császár életét.
Mohamed a déli órákban vonult be az el
foglalt városba, körülvéve udvarától, vezéreitől
és testőreitől. Az Aja Sophiába ment, hol a
főoltár előtt imádkozván, azt mecsetté avatta.
Három napig tartott a rablás, fosztogatás s a
három nap letelte után az üres város rombadűlt falainál, kapuinál ozmán harczosok állottak
őrt s az évezredes birodalomról má? csak a
történet beszélt.
Mohamed a várost benépesítő s birodalma
fővárosává tette. Új korszakot jelent ez egész
Európa történetében, mert ettől kezdve szoros
összefüggésben van nyugat népeinek sorsa is a
hatalmas ozmán birodalommal.
Konstantinápoly megdőlése intő jel volt a
keresztyén Európának, azonban azt alig mél
tatták figyelemre. Még nálunk Magyarországon
is, kiket pedig legközelebbről érintett, megle
hetős közömbösen fogadták elestének hírét.
Megmentésére semmit sem tettünk, belső egye
netlenségek foglalták le főáraink figyelmét, kik
sokkal fontosabbnak tartották Hunyadi hatal
mának megnyirbálását, mint a török terjeszke
désének meggátlását. A rövidlátó politika csak
hamar éreztette hatását Nándorfehérvárt 1456ban csak a legnagyobb erőfeszítéssel tudta
Hunyadi megmenteni s Mátyás király fényes
korszaka után határainkon folytak a véres tu-
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sák, melyek végre is Mohács mezejéhez, Buda
elestéhez vezettek! Bebizonyosodék, hogy a
török seregek mindent legázolnak s hogy a
magyar urak egyéni gyűlölködésüket még a
haza javára sem hagyják abba.
Messzire vezetne ama harczoknak leírása,
melyek Konstantinápolytól Budáig vezették a
törököt, de mint jellemzőt s a keresztyén szel
lem hanyatlására fontosat, fel kell említeni,
hogy Szolimán a legkeresztyénebb királylyal
szövetségben intézte sorozatos támadásait ha
zánk s közvetve a Habsburg család ellen.
Dicsősége napjait éli e százötven év alatt a
mohamedán törökség. A szultán barátságát ke
resi a pápa, a franczia, a magyar király.
Európa, Ázsia, Afrika nagy része neki hódol.
Úgy látszik, hogy megdönthetetlen az ő hatalma!
És mégis a hanyatlás jelei mutatkoznak. A ha
talom, a gazdagság megrontja a közigazgatást,
a hadsereg szellemét s az oly nagy erővel
megszerzett birodalom mintegy 100 évi pangás
után lassan hanyatlani fog. Mily szépen és mily
szomorúan szól erről a „Takimi békái“, a jö
vendők lapja, melyet megírt Szid-Achmed-BenMusztafa 1481-ben: „A gyaurok már látják az
idegen hatalmak sátorait felvonva a Tsiragán
piaczon, látják a félholdat leütve s a kettős
keresztet felállítva a mecsetek tornyain! . . .
A Fanar negyedekben már számlálják a napo
kat és mondják egymásnak: holnap! . . . hol
nap! . . .
De Allah az Isten, ki megvédi az ottománok
padisahit! Lovas csapataik félelmet fognak ter
jeszteni! Allah Akbár! Hatalmas az Isten! És
a padisahk uralkodni fognak tizenhárom nem
zet fölött.
De támad ím sötét felleg a hideg észak
felől; egy ellenség jelen meg, félelmesebb és
kitartóbb mint a magyarok, mint a velenczések,
mint a perzsák. Gyönge még most, mint a bal
káni saskesely fiai, de majd majd kiterjeszti
szárnyait! . . . Ama férfiak, kik azon földről
jönnek, hol a fenyvek és jegenyék emelik szűz
sudaraikat az ég felé, vágynak bírni a meleg
tájat, melyen az olajfa, a fabagó, a terebinth
és a pálmák koronái emelik az eget. Az apák
fiaiknak újjal mutogatják Stambult, mint prédát,
melytől meghízzanak. Gyönge nők veszik kezökbe a kardot az ozmanlik ellen és harczolni
fognak, mint hősök! Ámde itt még nem vég
ződnek az ő napjaik napjai; ellent fognak ál
lam, mint a szalamándra az égő parázs között.
Sokkal később leend az, minekutánna hu
szonhárom padisah uralkodott a tizenhárom
nemzet fölött, hogy Stambul alá fog vettetni a
hitetlenek jármának! Jaj, jaj nekünk! Örökké
győzhetetlenek maradtunk volna, ha szilárd lép
tekkel jártak volna a Korán parancsai szerint;
de jövend idő, midőn a régi szokások feledékenységbe mennek, midőn új erkölcsök csúsz
nak a muzulmánok közé, mint a csörgő kígyó
csúszik a rózsáskertbe. A hit nem ád többé
erőt ama jégemberek ellen és ők bejönnek
huszonnyolcz kapun a hét halom városába!“
(Jókai: Fehér rózsa).
*

253

Szolimán halála a török terjeszkedés befeje
zését jelenti észak felé. Magyarország részekre
szakítva, egységes állami életéről megfosztva és
gátat vet a mohamedánság terjeszkedésének;
másfél századon hősi védője a keresztyén nyu
gatnak s keresztyén műveltségnek. Bécs falainál,
mint sziklafalnál a tenger hullámai, megtörnek
a török áradat csapkodó hullámai. Ennek ma
gyarázatát azonban nemcsak a magyarság szí
vós ellenállásában, hanem a török hadsereg
szervezetének megbomlásában kell keresnünk.
A török hadsereg első szervezése Alaeddin
nevéhez fűződik. Urchán öcscse az a kiváló
férfiú, a ki megalkotta a török hadsereget. Az
ozmánok idegenkedtek a rendszeres hadviselés
től s e hiányt pótolta Alaeddin, mikor felállí
totta a jaják vagy piádok (gyalogosok) csapa
tát, mely századokra és tizedekre oszlott. Ké
sőbb az azabok váltják fel őket, kik rendes
zsoldot kaptak. E gyalogos csapatok mellett
vannak a szipahik vagy közönségesen spahik,
a lovagok és a szilidahrek, fegyyerhordozók.
A legtökéletesebb, legcsodálatraméltóbb alkotása
azonban a török hadi géniusznak a jenicserik.
Keletkezésük szintén Urchán idejére esik s
megalapítójuk Alaeddin és Csendereli, kik mint
egy ezer keresztyén ifjúból álló csapatot állítot
tak fel, mely a magvát képezé a később annyi
dicsőséget, babért aratott janicsárságnak. Eleinte
erőszakkal rabolták el az ifjakat szüleiktől, ké
sőbb azonban, kivált I. Murad alatt maguk a
keresztyén szülők ajánlották fel fiaikat. Elneve
zésüket Hadzsi Begtastól kapták, ki egy szent
nek tartott jámbor dervis volt s ő is lett az „új
sereginek, a „jeni cseri“-nek védszentje s róla
nevezik magukat „Begtas kertje virágainak!“;^*
Sok fény, dicsőség fűződik nevükhöz, míg
harczi erényeiket, egyszerűségüket megtartották,
de a birodalom növekedésével, kincseiknek
gyarapodásával politikába avatkoznak s lázon
gásaikkal sok gyászt hoztak a birodalomra!
Beteljesedett itt is, mint minden más katonai
államban, hogy a katonai uralom tüneményes
gyorsan terjeszkedik, de épp oly gyorsan bom
lásnak is indul.
A XVI. században már nem egy jelével talál
kozunk a hanyatlásnak. Külsőleg még úgy
tetszik nagy, hatalmas a padisah ereje, de benn
a központban már züllik minden. Eddigi erejük
számbeli túlsúlyukban, egyéni vitézségükben,
kitűnő katonai szervezetükben, egyszerű er
kölcseikben találja magyarázatát! A XVI. szá
zadban ez az egyszerű erkölcs elvész s a granicsárság legalább olyan félelmes ellensége lesz
a birodalomnak, mint az ellenségnek. Akaratuk,
féktelenségük sok zavart zúdított az államra.
Más oldalt Európa uralkodói is felfogják eddigi
politikájuk helytelenségét s üres elméletek he
lyett magánál a népnél keresik legfőbb erejüket.
Viszont Törökország majdani legveszedelmesebb
ellenfele, a moszkó is kezd erősödni, terjesz
kedni. Lázadások vannak azonkívül napirenden
Ázsiában, Afrikában.
Be kellett tehát a lassú hanyatlásnak követ
kezni, mely azonban mind gyorsabb és gyor
sabb menetűvé válik, hogy a XIX. században
visszaszoruljon a Balkán félsziget középső ré

szeire, hogy ideig-óráig tengesse életét Európa
hatalmainak jóvoltából, hogy a XX. sz. eleje egy
végső csapást mérjen reá, mely napok kérdésévé
tegye európai Törökország teljes felbomlását.
Messzire vezetne e háromszázados haldoklás
részletes, aprólékos ismertetése, azért csak leg
főbb pontjait említjük. Magyarország a XVII.
században felszabadul, sőt a XVIII. sz. elején
az előországokat is megszerzi magának III. Ká
roly, uralkodása kezdetén, hogy uralkodása végén
mai határaink véglegesen kialakuljanak. Az
igazi küzdelmek Oroszországgal folynak s a
vereségek, melyek szárazon és vizen érik a
mohamedán fegyvereket, a kucsuk-kajnárdsi,
majd a jassy-i békekötéshez vezetnek, melyek
„beteg emberré“ tették a török birodalmat. De az
igazi nagy változások a XIX. sz.-ban következ
nek be, mikor a nemzetiségi eszme fellépésével
a Balkán elnyomott népei is lázongani kezdenek s
függetlenségük visszaszerzéséért fegyvert fognak.
Az 1812-ben Bukarestben Sándor czár és
II. Mahmud szultán között megkötött béke át
engedte Oroszországnak Besszarábiát, a Duna
balpartját Galatztól annak torkolatáig, M o rv a
országot a Pruth balpartján, sőt a Kaukázus
déli lejtőit is. Erre a súlyos békére leginkább
a szerb lázadás kényszerűé a portát, melynek
megfékezésére minden ereje megkívántatok.
A lázadást maguk a törökök segítették elő
avval, midőn a nándorfehérvári béke előtt az
osztrák-magyar csapatok ellen a szerbeket is
besorozták s fegyverrel látták el. A fegyver
használatát ismét megtanulták a szerbek s nem
sokára azt uraik, elnyomóik ellen fordították.
1805-ben küldöttség ment Szent Pétervárra,
kérve Sándor czár közbenjárását. A czár biz
tató ígéretekkel bocsátá el a küldötteket, kik
odahaza nemzeti zsinatot hívtak össze s ennek
feje Kara Györgye volt, ki úgy szellemi tehet
ségével, mint bátorságával kitűnt. A lázadás
nem sikerült s Kara-Gyorgye vezértársaival
együtt az osztrák-magyar monarchia területére
menekült. Az elárvult ügyet, a lehanyatlott zászlót
Obrenovics Milos emelte fel s 1815 virágvasár
napján a takowoi egyházban a pópa imája után
Obrenovics lépett a szószékre s gyújtó beszé
dét ezzel végezte: „Halál a zsarnokra, gyüle
kezzetek körülem testvérek, mentsük meg a
hazát, vagy haljunk meg érte!“ Teljes diadalt
azonban csak a görög szabadságharczczal egyidőben arattak, midőn II. Mahmud önkormány
zati joggal ruházta fel Szerbiát, Obrenovics Mi
los fejedelemsége alatt.
Törökország feltartóztathatlanul rohant a lej
tőn lefelé. Tepelenti Ali, a janinai pasa, a
janicsárság, mítsem törődve a külső veszedel
mekkel, lázadást lázadás után szítanak, míg
végre II. Mahmud elhatározza a janicsárság
kiirtását. A lázongó janicsárok az Atmeidantéren gyülekeztek össze, itt fogták körül az
újonnan szervezett csapatot, itt lőtték halomra
Begtas kertjének virágait. Mintegy 20 ezer ha
lott hevert szerte szét s az annyi dicsőséggel
koszorúzott janicsárság pár óra alatt megszűnt.
Pusztulniuk kellett, túlélték magukat. Inkább
veszélyére, mint védelmére voltak az amúgy is
hanyatló birodalomnak. Győzelmes múltjuk hősi
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emlékét elfeledték s pusztulásukban senki se
sajnálta őket.
Szerbia után Görögország is elnyerte a füg
getlenséget, majd Abdul Medsid alatt Egyiptom
szerzett önállóságot a szultán névleges fennha
tóságának elismerése mellett.
Reformok kellettek volna, melyek új életet
öntsenek a korhadó mohamedánságba. Ezeket
kísérlé meg II. Mahmud, ezeket akarta megte
remteni Abdul Medsid is, midőn 1839-ben
kiadta azt az alkotmányt, melytől népe boldogítását remélte. Szépek a gondolatok, de életre
nem tudtak kelni. A főbb pontok így szólnak:
Minden alattvalónak, vallás és nemzetiségre való
tekintet nélkül, biztosíttatik a vagyon- és életbiztonság ; az igazságszolgáltatás nyilvános lesz,
az adók igazságosan és méltányosan fognak
kivettetni; az adók bérbeadása megszűnik; az
újonczozás európai mintára történik s mindenki
csak egy bizonyos ideig köteles szolgálni; a
törvény előtt minden valláskülönbség megszű
nik. A hivatalok elárusítása meg lesz tiltva s
minden hivatalnok rendes fizetést kap.
A jó szándék nem állíthatta meg a pusztulási
folyamatot. Oroszország minden alkalmat meg
ragadott zavarok támasztására s Abdul Medsid
kénytelen volt eltűrni, hogy két hűbéres feje
delme megkérdezése nélkül megfosztassék trón
jától. Az egyik Ghika herczeg Romániában, a
másik Obrenovics Milos Szerbiában. De a ret
tegés, a félelem a hatalmas északi szomszédtól —
lenyűgözve, mintegy lebüvölve tartá a török
államot, melynek vezetői rettegve gondoltak
az eshetőségre, hogy egy újabb összeütközés
végpusztulásukat fogja okozni. Mindezen óvakodás sem menthette meg őket, a krimi háború
kitört 1853-ban, azonban az európai hatalmak
megmentették Törökországot s a párisi szerző
désben megalázták a már nagyon is fennhéjázóvá lett Oroszországot. De e szerződés múló
voltát éppen azok a korlátok okozták, melyek
közé Oroszországot akarták szorítani, a reá
féltékeny hatalmak. Éppen ezek az okok tették
lehetetlenné a két rivális hatalomnak, töröknek
és orosznak a közeledését.
Abdul Medsid a hadjárat befejezése után
folytatni akarta reformjait s az 1839-ben kiadott
gül-hanei hatti seriffnek kiegészítésére közzé
tette 1856-ban a hatti humayumot, a magas
iratot. Közelebb hozta a birodalmat Európához
— papiroson, de életre kelni nem tudott, így
meg sem erősíthette Törökországot. A legna
gyobb baj az állandó pénzzavar volt, mely
nemzetgazdasági bukással fenyegette Törökor
szágot. Hiábavaló költekezések mellett a had
sereg fejlesztését elmulasztották, a nemzeti ér
zület még mindig a vallás előítéleteinek bilincsei
között nyög s kilátás sincs ez állapotok
megváltoztatására. 1861-ben Abdul Aziz, majd
1876-ban Abdul Hamid lépett a trónra.
Újabb csapások sújtják a roskadozó birodal
mat 1877—78-ban, mikor Oroszország, Romá
niával szövetkezve, benyomul Bulgáriába. A
török seregek hősi küzdelme szép sikereket
mutat fel, de hiába volt Ozmán pasa hősiessége
Plevnánál, hiába a Lowacz melletti győzelem
— „a hideg észak felől támadt sötét felleg“

elnyeléssel fenyegette a hanyatló félholdat.
Az orosz csapatok már magát Konstanti
nápolyi fenyegették, más oldalról meg elfoglal
ták Erzerumot és Kars erősségét. A béke San
Stefanóban 1878-ban köttetett meg s Oroszor
szágnak döntő befolyást biztosított a Balkánon.
A békekötés ellen tiltakozott Anglia és AusztriaMagyarország s a vitás kérdések elintézésére a
berlini congressus ült egybe június havában
1878-ban s ennek határozata értelmében Orosz
országé lett Kars, Ardahán és Batum, kerületeik
kel együtt, Románia megkapta Dobrudzsát,
Szerbia, Montenegró, Románia kikerekítettek s
felmentettek minden hűbéri és adófizetési köte
lezettség alól. Bulgária fejedelemség lett a török
szultán fennhatósága alatt s fejedelmi székébe
Battenberg Sándor ültetetett, ki azonban 1886ban lemondott az orosz ármányok miatt s át
adta helyét Coburg Ferdinándnak. Kelet Rumelía
önálló tartománynyá alakíttatott s nem sokkal
később Bulgáriával egyesült. Ausztria-Magyarország Bosznia-Herczegovina occupálásával bíza
tott meg, Cyprus szigete angol védnökség alá
került, Görögország Tessáliát kapta.
A fényes ozmán birodalom tehát prédára
került. A berlini congressus óta szemeink előtt
folytak le az események. A balkáni államok
mind önálló királysággá proklamáltattak, Bosz
nia-Herczegovina annectáltatott s napjainkban a
török hatalom csaknem egyedül Konstantinápolyra s környékére szorítkozik Európában s a
Konstantinápoly elfogalásának 460-ik évfor
dulóján, május 29-én, utolsó éveit éli. Megjárta
a dicsőség tüneményes magaslatait, lobogtatta
magasan a lófarkas zászlót s betöltve történeti
hivatását vissza vonul oda, honnét kiindult hó
dító útjára, Ázsiába, hátra hagyván ama nagy
tanulságot, hogy nép, melynek vezetői elzárkóz
nak a haladástól, hogy nép, mely maga álmo
dozásba merülve nem törődik jövendőjével —
nem élhet, nem maradhat meg!
A hitbeli meggyőződés megingott, a modern
áramlat éreztette hatását, anélkül azonban, hogy
az elvett meggyőződést, hitbeli megnyugvást
egyébbel tudta volna pótolni! A külső vesze
delmek — olasz támadás — balkáni küzdelem
— váratlanul, készületlenül találták. És még e
nehéz pillanatokban is belső viszályok gyengítik
őket, még most is újtörökök és cönservativek
küzdenek a hatalomért! Úgy látszik, a turáni
faj végzete a pártviszály. Es míg ők egymást
egyre-másra pusztítják, azalatt teljesül a Takinni
békái jóslata: „A jégemberek bejönnek huszonnyolcz kapun a hét halom városába!“ . . .
És az ellenség ott áll már a város előtt.
Csataldzsától ide hallatszanak a bolgár ágyúk
dörgései! Thraciából, Macedóniából vándorol
vissza a mohamedánság Kis-Ázsiába s míg
szomorúan hajtja elcsigázott barmait, felsóhajt
az imádság óráiban:
„Vájjon meddig hangzik még a muezzin ki
áltása az Aja Sophia minaretjeiről?“
Elhagyják a szent Drinápolyt, a bulairi sírhal
mot, mely magába rejti Szuleimánt, az első európai
hódítót! De megnyugszanak, mert: „Allah kérim,
Allah akbár, La illah il Allah, Mohamed rasul
Allah!“
Dr. Vasadi Balogh György.
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A szolnoki müvésztelep jubileuma.
Tíz esztendeje, hogy a szolnoki müvésztelep
megalakult és máig külön fogalommá jegeczesedett ki a modern magyar festészetben. Megkapta
az összehasonlító műtörténeti elnevezést is a
„magyar Barbizon“-ban. A culturális fogalmak
culturális értéket jelentenek és mögöttük lelkes
munkával teremtett tanulságos fejlődés rejtezik.
A lelkes művészi munkának ünnepét ülték Szol
nokon május 25-én és a művésztelep fennállása
tízéves fordulója alkalmából retrospectiv kiállí
tást rendeztek mindazon festők műveiből, a kik
a telep keletkezése előtt és után Szolnokon fes
tettek. Ez a kiállítás és a Szolnoki Művészeti
Egyesület levelesszekrénye beszédes történetet

még mindig nem támasztott gyakorlati gondo
latot. A Pettenkofen festészete által nyújtott ta
nulságot azonban ébren tartották más festők is,
a kik ellátogattak Szolnokra és kiaknázhatatlan
pittoresk anyag tárult eléjük. Az így készült
festményeken a műértő közönség és a hivatásos
kritika imponderabilis sajátosságokat észlelt, a
melyekről könnyű volt megállapítani, hogy ma
gyar sajátosságok, mert a magyar lélekbe job
ban beleütköztek és a festői hatás hosszan vissz
hangzó benyomásokat keltett a magyar müélvezőben.
így alakult lassan bizonyos hagyományos ér
deklődés a szolnoki pittoresk anyag iránt
egyrészt a művészi köztudatban, másrészt a
szolnoki és környékbeli értelmiség körében.

1. A müvésztelep egyik házának műtermei.

mond el a telep keletkezéséről és történetéről, s
rávilágít arra a fejlődésre, a melynek egyes
mozzanatai tanulságos távlatot nyitnak a ma
gyar művészet múltjára, jelenére és jövőjére is.
A szolnoki müvésztelepnek még formátlan
gondolata a történeti visszatekintésben ott buk
kan elénk először, a mikor egy osztrák festő,
Pettenkofen a múlt század közepe táján Szol
nokon telepszik le és mindenkinek bámulatára
magyarul szólalt meg vásznain, holott a magyar
nyelv megtanulásában sohasem vitte többre
ennél a két szónál: ne mozogj. Ettől kezdve jó
ideig Pettenkofen szerepelt a köztudatban és kül
földön is a legmagyarabb festőként. Mindenki
tudta, hogy az osztrák festő magyarsága szol
noki megtelepedésétől kezdődik és a milieuelmélet divatos idejében lehetetlen volt, hogy e
különös művészi átalakulás nyitját ne a
szolnoki levegőben, a magyar Alföld átalakító
hatásában keressék. De e szemnyitó jelenség

Kezdett alakot ölteni egy gyümölcsrejtő gondo
lat : ezt az anyagot magyar művészetre kell
váltani. Csak egy lelkes és erélyes, de egyben
tapintatos megvalósítóra várt e gondolat. Ez is
eljött. Jász-Nagykűn-Szolnok vármegye egykori
lelkes főispánja, Lippich Gusztáv a magyar cul
turális munka rajongó szeretetéveí hozzáfogott
a szervezéshez. Támogatás, biztatás a minisz
térium részéről sem maradt el. De míg a minisz
térium és a művészi körök más művészi társu
lásokon okulva azon voltak, hogy Szolnokra
lehetőleg egyforma művészi meggyőződésű fes
tőket toborozzanak, az alatt Lippich főispán
akadémikus szempontokkal egyelőre nem tö
rődve, úgy gondolkozott, hogy először legyen
telep, hajlék és pénz, a többit meghozza az idő.
Alapítókat, műpártolókat gyűjtött, a várossal
egyezkedett és 1901 tavaszán megalakult a
Szolnoki Művészeti Egyesület. Ez az egyesület
azután hozzáfogott a müvésztelep szervezéséhez.
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Szolnok városa pedig 1787 G-ölnyi területet
ajándékozott a telep számára azon a helyen, a
hol a régi szolnoki vár állott. Az alapító tagok
adományai, tagsági díjak, báró Kohner Adói.
nagyobb összegű hozzájárulása lehetővé tették,
hogy hamarosan hozzáfogjanak az építkezéshez
A Gyalus László tervei szerint épült hosszú,
tornáczos, világos műtermekkel berendezett két
ház csakhamar készen várta a művészeket.
A műtermeknek rövidesen akadtak munkásai.
Az elsők között voltak Bihari Sándor, Hegedűs
László, Pongrácz Károly, Olgyay Ferencz, Szlányi
Lajos, Zombory Lajos.
Az első letelepedésnem a minisztérium és a mű
vészi körök szándéka szerint történt. Tempera
mentumban, művészi felfogás dolgában egészen
ellentétes elemekből verődött össze az első tár
saság. Időbe telt, míg oly értelmű társulás jött
létre, a milyenről a modern képírás története
Barbizon, Karlsruhe, Worpswede nevekkel kap
csolatban beszél. De ma már mi is új czímet
igtathatunk modern képírásunk történetébe Szol
nok neve alatt. Míg azonban a fejlődés idáig
eljutott, addig Pettenkofentól kezdve máig több
mint hatvan festő fordult meg Szolnokon.
Ennek a fejlődésnek vizsgálatában a szolnoki
festészet műtörténeti szerepének megállapítására
különösen két szempont kínálkozik. Az egyik
szempont a modern magyar képírás történeté
ben teljesített missiót állítja elénk. Ebben' része
van mindazon festőknek, a kik Szolnoknak és
vidékének, a magyar alföldnek pittoresk anya
gából alkottak és ezzel művészeti kincstárun
kat gazdagították. A másik szempont pedig
azon művészekre vonatkozik, a kiknek festmé
nyei olyan jellemző egyöntetűséget mutatnak, a
melynek alapján ma szolnoki festészetről beszél
hetünk és a kik valóra váltották a kezdeményező
emlékiratoknak és jegyzőkönyveknek azt az
anachronistikus bizakodását, hogy Szolnok a
magyar művészet történetében korszakot jelent.
A XIX. századi festészetünk majdnem a szá
zad végéig — általánosságban szólva — idegen
minták után, idegen észjárás szerint dolgozott.
Az olasz akadémia, a müncheni Piloty iskola és
Páris nyomasztóan determinálta festészetünket.
Alig egypár név (Markó, Ligeti, Molnár, LiczenMayer, Benczúr, Székely, Szinyei-Merse), a
mely a nyomasztó hatás ellenére is értékes mű
ködést jelöl. A többiek, mikor monumentális
festészetet akartak teremteni, festészeti eszkö
zökkel írtak olaszos, németes, francziás balladát,
novellát, románczot; a tájképfestők és a genrefestők pedig négy fal között támadt hangulatot
akartak eltanult chablonok szerint vászonra vetni.
A század vége felé kitört a nagy harcz a régi
akadémia és az úgynevezett secessionisták kö
zött. A magyar fiatalság egy csapásra elpártolt
a Piloty-iskolától; nem mentek többé Munkácsyhoz sem Párisba, hanem elmerültek BastienLepage, Monet, Courbet, Millet, Cézanne stb.
alkotásainak tanulmányozásába. A Scylla és
Charybdis majdnem megismétlődött a modern
magyar festészetben. Az új festészeti irány, fel
fogás codifikálása csakhamar megkezdődött és
a modern magyar képírás első kísérletei sok
nyomát hordják magukon ezen újfajta akadémiá

nak vagy akadémiáknak. Kicsibe múlt, hogy egy
új festői servilismus lábra nem kapott nálunk.
Azon tényezők között, a melyek ezt a fenye
gető folyamatot forrásában elfojtották, szerepel
Szolnok, a mely akkor a festészeti hagyomány
ban a magyar alföldi festői anyagot jelentette.
A mi a franczia naturalistákat és különösen az
impressionistákat olyan nagy művészi önérzettel
töltötte el, a színek új meglátása, azt már Pettenkofen képein látjuk. Az országúton haladó ökrös
szekér az ő képén már nem szürke, hanem
kékes árnyékot v et; a napsütötte és árnyékos
részek meglepő ellentéte már ott van a szolnoki
vásár mozgalmas képén, csupa levegő a Gémes
kút, a Magyar puszta.
Deák-Ebner Lajost is Szolnok szabadítja meg
Courbet naturalismusától és 1874—75-iki szol
noki tartózkodása óta magyar tárgyak vezetik
ecsetjét és a modern magyar genrefestészet egyik
legjobb művelője lesz (Baromfi-vásár, Edény
vásár, Vásári baleset, Pulykát czipelő czigány
stb.). Az ő szolnoki tartózkodásaiból született
genreképei nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy
a régi czímre és tárgyi tartalomra dolgozó chablonos genre-festészetet hangulatos, levegős és
mindenekelőtt magyar életet árasztó genre-festészet váltsa fel.
Ilyen elhatározó befolyással volt a Szolnokon
való tartózkodás Bihari-ra is, a ki később a
telep törzstagja lett. Bihari éppen akkor lépett
a nyilvánosság elé magyar tárgyú genreképeivel
(Biró előtt, A kútnál, Az ő nótája), mikor leg
fenyegetőbb volt minden művészeti szabadság
hirdetése mellett is a nyugati impressionismus
és naturalismus bénító befolyása.
Pettenkofen, Deák-Ebner és Bihari nevével
kapcsolatban Szolnok egyrészt úgy szerepel, mint
a magyar festészeti themák szaporítója, másrészt
ez a három név képviseli a képírás európai
forradalma idején azt a hagyományt, a mely
sugalló erővel hívta a modernségért rajongó fes
tőinket a magyar plain-air-re és paysage intim-re.
A kik azután Szolnokon letelepedtek vagy időn
ként megfordultak, a modern magyar tájkép
festésnek és genre festésnek nagyobbrészt szá
mottevő alakjai. A szolnoki tartózkodás gazda
gító, vagy éppen elhatározó befolyását nagyobb
részükről megállapította már a kritika. De van
nak közöttük olyanok is, a kiknek működése a
tíz év előtti reménykedést igazolta, a szolnoki
festészetet megteremtette és a magyar képírás
jelentős korszakába beigtatta.
Az esztendőnek nagy részét tölti itt komoly
munkában a telep megalakulása óta Fényes
Adolf. Nagy tudású és biztos vonalú művészete
fejlődésében az utolsó nagy lépés már szolnoki
tartózkodására esik. A nyár a tanyákon, A szol
noki menyecske ez. képei már abból a sommás
festői előadásból születtek, a mely olyan egyedül
állóvá teszi az ő festészetét. Tolira kívánkozik
Egyik legrégibb és leghűségesebb tagja a
szolnoki telepnek Zombory Lajos, a kinek külö
nösen állatképeít szokta a kritika figyelemmel
kísérni. De ma már az ő festészete egyeteme
sebb hatást kelt és állatképein nem csupán új
festői terület látszik. Sajátságos magyarsága kap
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2. A művésztelep egyik házának tornáczos oldala.

az a megállapítás, hogy ez az előadásbeli lapidárisság szorosan összefügg a szolnoki milieuvel, a magyar szűkszavú talpraesettséggel. Ez
a festői synthesisre való törekvés szabta meg
az ő sajátos stylizálásának módját (Csöndes
boldogság; Egy leány, egy legény).

Mint szolnoki festő rendezte 1908-ban Szlányi
Lajos sok dicsérettől és elismeréstől kísért gyűjte
ményes kiállítását. E kiállítás anyagának értéke
lésében általános volt az a megállapítás, hogy
Szlányinak mai fejlettsége szolnoki tartózkodá
sával esik egybe. Tájképeinek sajátos jellege az

3. A régi szolnoki vár köveiből készült torony.
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összeolvasztó tónus. Az alföldi levegő harmoni
záló athmosphaerája váltotta ki az ő igazi egyéni
ségét. Képein a nyugalomban is élettel teljes
elevenség v an ; a verőfény rezeg a párás levegő
ben, az árnyékok és fényfoltok nem különülnek
el (zuzmarás reggel, tavasz a szolnoki liget
ben, londoni képek, virágos fák. balatoni képek).
Perlmutter Izsákot is a magyar táj vezette új
színlátásokra. A szolnoki napsütés fény- és
árny-ellentétei, a népélet jellegzetes alakjai és
mozgásai új feladatok elé állították és új formaés színmegoldásokra vezették.
A korán elhúnyt Mihalik Dániel is Szolnokon
festette képeinek java részét. Ő is átment a mo
dern magyar festők kísérletező bukdácsolásain,
míg végre a szolnoki telepről az Urániában ren
dezett kiállításán a művészi kiforrottság jeleit
egyértelműig észrevette a közönség és kritika.
Ő is itt jutott el a synthesisig, mint Szlányi,
csak más technikával dolgozott. Az ő eszköze
a nagy formákat átölelő decorativ színfolt; új
elem a színfoltok határvonalaival teremtett festői
hatás (Kazlak a mezőn, Zagyvaáradások),
meg első pillanatra. Igába fogott állatai úgy
húznak, a hogyan csak a magyar humus akaszt
hatja meg őket, hordást ábrázoló képeinek nap
sütése, állatai, verőfényben sárguló gabonája,
feszülő izmú emberei mind egy hangulatból szü
lettek : a gyümölcsös magyar természet hangu
latából. Zombory ma legmagyarabb felfogású
és kifejezésű festőink közül való.
A szolnoki telepen izmosodott Olgyay Ferencz
művészete is. Néhány évvel előbb Olgyayt,
Szlányit és Mihalikot úgy emlegették, mint a
modern magyar tájképfestés triás-át Ez akkor
volt, a mikor még mind a három naturalista
aprólékossággal dolgozott Szolnokon mind a
három megtalálta önmagát és ma már Olgyayban is a maga egyénisége szerint való synthesis
kezd jelentkezni.
Ezeken kívül több-kevesebb időt töltöttek
Szolnokon: íványi-Grünwald B., KosztolányiKann, Illés Antal, Koszta, Jávor, Góth, Faragó
G. stb., a kiket vagy a szárnybontó, vagy az
izmosodó munka emlékei fűznek a szolnoki müvésztelephez Most a sok reményt ébren tartó
fiatalok közül itt festenek Kléh János, Koszkol,
Ruszti, Vidovszky, a kiknek a legutolsó tárlatokon
kiállított képeiről elismeréssel szólt a mükritika.
Sem a jellemzés, sem a névsor nem tarthat
számot a teljességre. Ezek a lexicalis adatok
csak jelezni akarják a szolnoki művésztelepnek
az újabb magyar festészetben való szerepét.
Megállapítható, hogy ennek a szerepnek kettős
fontossága van. Egyik az, a miről Fényes,
Szlányi, Mihalik és Zombory festészete győz
meg, hogy különböző utakon járó, más művészi
meggyőződésű művészek festészete a naturalismus gyakori hibáitól, a természetmásolástól el
jutott a synthetikus felfogás stylizáló megnyilat
kozásáig. A tízéves szereplés másik fontossága
pedig az a számbeli gyarapodás, a melyet a
magyaros művészet ez által nyert. A magyar
művészi formanyelv gazdagodott, magyar szép
ségek sokszor szóhoz jutottak és a magyar
művészetet szerető közönségnek sokszor szerez
tek igazi gyönyörűséget.
Dr. Kovács Dezső.

Körner.
Vannak emberek, a kik valósággal beleszü
letnek a jómódba és a kiket a szerencse dé
delgetve vezet az életen keresztül. Ezek előtt
megnyílik minden ajtó, utánuk sem kell nyúlniok és maguktól kínálkoznak az élet örömei,
a csöndes külső boldogság feltételei. Az ilyen
emberekből azonban ritkán lesz nagy író. Aka
dálytalanul haladva, már korán kifejthetik lelkűk
és tehetségük egész tárházát, a mely a környező
világot csak csudáló bámulatra ragadja. A külső
siker és hír pedig további fejlődésükben aka
dályozza őket; nem érnek rá felismerni, hogy
fejlődniök kellene; az első siker lerögzíti őket
és ők mintegy beletanulva valamely modorba,
az így megkezdett csapáson járnak tovább,
kényelmesen, sikerekkel, látszólag hódoltatva
maguknak a külvilággal, de a valóságban meg
hódolva a közönség és ennek ízlése előtt. A
megszokottban járva aztán ellaposodnak, még
a tehetségesebbek is lesülyednek a középszerű
ségig, elsekélyesednek, és mire a testi elmúlás
bekövetkezik, szellemi életük is örök feledésbe
merül. A pillanatnyi siker embereit a jövő ren
desen elfelejti.
Az igazi nagy költő a küzdelmek kohójából
kerül ki. Az igazi nagy mű belső és külső
küzdelmek terméke. Igazán nagy író csak az
lehet, a ki úgy küzdötte ki magának positióját,
vesztett csaták és belső viharok árán. E remek
műveket termelő küzdelem pedig nem egyéb,
mint energiák felhalmozása, összpontosítása
határozott czél érdekében. És minél többször
bukik, annál nagyobb erőt fog igénybe venni,
hogy igazán érvényesülhessen, hogy olyat hoz
hasson létre, a minek igazi, nem múlandó ér
téke van. A nagy költői egyéniségek legtöbbnyire életküzdelmek, a remekművek lelki for
rongások eredményei.
Két név tűnik itt fel előttem, két költő neve,
a mely mintha ellentmondana e tételünknek.
E két híres név, mely személyes érintkezés
következtében is egymás mellett említhető,
Goethe és Körner neve. E kettő látszólag meg
dönti állításomat, mert hisz az ő külső életük
a legkényelmesebb, a legszerencsésebb és legsímább volt mindig, és mégis mindkettő nagy
költőként szerepel az utókor szemében, lyrai
költeményeik egymás mellett élnek büszkeség
képen a németség ajkain és szíveiben is. n.s
mégis ez ellentmondás csak látszólagos.
Goethe élete, ha külsőleg fényes és kényel
mes volt is, nem volt ment nagy és mélyre
ható viharoktól. Már gyermekkora is örökös
lelki lázongásnak, kitörésre vívó belső energiák
gyülekező ideje volt. Apja nevelése, mely fiának
érdekében bizonyos fensőbb zsarnoksággal igye
kezett beléoltani saját akaratát, önkénytelen
ellenállást és ennek hiábavalósága folytán foly
tonos háborgásokat okozott lelkében, a melyek
nekiedzettek a költészet számára. Elkerülve az
apai háztól, megismerkedve az igazi élettel és
az asszonyokkal, egyik belső küzdelem a má
sikat éri lelkében és csak az alkotás gyönyö
rében ülepedik le. Goethe tehát magához a
költészethez is küzdelmek árán jutott, irodalmi
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irányát pedig éppenséggel küzdelmei határozták
meg. És mennyi ilyen küzdelmet kellett még
kiállania, a míg végleges megállapodásra jutott,
a míg olaszországi benyomások hatása alatt
teljesen kibontakozott és tehetsége egész nagy
ságában érvényre juthatott. A miniszter Goethét
is belső küzdelmek tették nagygyá.
És Körner? Körner csakugyan a legszeren
csésebb körülmények közt nevelkedett és élt,
valósággal választott kedvencze volt a szerencse
istennőjének, — de nem volt sohasem nagy
költő, és sohasem lett volna azzá. Az, a mit
alkotott, a középszerűség bélyegét viseli; körül
ményei pedig olyan kedvezők voltak, hogy a
jövőjétől csak hanyatlást, csak esést várhattunk
volna. És ebben a tekintetben is a szerencse-fia
volt. Nem érte meg e hanyatlás tényleges be
következését. Egészen fiatalon halt meg. Halála
körülményei pedig olyanok voltak, hogy nem
zeti hőssé avatták. És a nemzet nagy harczában
elhullott hazafi glóriája rávetette sugarait az ő
egész életére és költészetére is, úgy hogy igazi
hírnevét, igazi népszerűségét éppen ennek a
halálnak köszönheti.
A német nép szabadságdalnokát a nemzet
nagy költői közé sorozta, és Körner a közfel
fogásban oly előkelő helyet foglal el, a milyen
őt nem illeti meg, a honnan azonban a hivatásos
kritika sem tudta leszállítani. A nép szeretete
csökönyösen megtartotta őt e helyen, úgy hogy
végül a kritika is belefáradt a hiábavaló küz
delembe és ma már inkább odaáll maga is a
Kömért dicsőítők sorába, semhogy ellenük in
tézné küzdelmét. Nem hunynak ugyan szemet
hibái előtt, de azokat a dicsőítés halmazába ál
lítva magyarázni, mentegetni próbálják.
A nemzeti érzékenység játszik itt közbe; az
a nemzeti érzékenység, a mely még ma sem
tudott megbocsátani Heinenek; az a bizonyos
német nemzeti büszkeség, a mely különbözik
minden más nemzet chauvinismusától, és a
mely különösen a francziákkal szemben jut
kifejezésre.
Hozzánk nem áll közel a száz éve elesett
szabadságdalnok, és így talán inkább fog sike
rülni, kerülve mindkét irány túlzásait, megálla
pítani igazi helyét, megközelíteni fontosságát,
egyénisége és élete magyarázatát.1
Körner legnagyobb szerencséje az, hogy a
világ egyik legnemesebb és legideálisabb em-12
1 Körner legkiválóbb és legterjedelmesebb életrajzát
Peschel és Wildenow (Theodor Körner und die Seinen
2 kötet. 1898) írták. E mű valósággal tárháza a Körnerre és családjára vonatkozó doeumentumoknak és
adatoknak. A benne felhalmozott óriási anyag a dresdai
Körner-muzeumból került, melynek az egyik társszerző,
dr. W. Emil Peschel alapítója és jelenlegi igazgatója.
Használható kiegészítése e munkának Körner kéziratos
levelezésének bő kiadásai. Körner Briefwechsel mit den
Seinen.Herausgegeben von Dr. Augusta Weldler Steinberg
1910. — Az előbbi által nyújtott anyagon alapszik
Bääth-Holmberg svéd írónő könyve: Vater und Sohn
(Gottfried und Theodor Körner), melynek német fordí
tása 1908-ban jelent meg és a mely a benne előforduló
sok tárgyi hiba ellenére is érdekfeszítő és szép olvas
mány. Legújabban Karl Berger, Schiller életírója, írta
meg Körner életrajzát tudományos lelkiismeretességgel.

bere volt az édesapja. Christian Gottfried
Körner előkelő állami hivatalt töltött be Dresdában, és sokkal nagyobb kaliberű ember volt,
mint fia. Csakhogy benne oly nagy mértékben
egyesült az apai szeretet a legpáratlanabb sze
rénységgel, hogy élete és egyénisége kiváló
vonásait és minden tehetségét fia irányítására
és fejlesztésére, ennek korai halála után pedig
cultusa terjesztésére szentelte. Ő maga küzdel
mek árán jutott arra a megállapodott, nyugodt
magaslatra, a honnan fiát bizton irányíthatta.
Ifjú korában a benne kifejlődött szabad szellem
és felvilágosult gondolkodás éles ellentétbe jut
tatta atyjával, a ki a lipcsei evangélikusoknak
volt orthodox szellemű püspöke, és a kinek
környezetéből száműzve volt minden szépség
és művészet, mert hisz ezek örök ellentétben
állanak a száraz dogmatikus vallásossággal és
rideg tudományossággal, melynek a lipcsei
superintendens háza hajléka volt. De a költő
atyja felismerte a művészet és szép életbevágó
fontosságát, és felismerte azok szükségességét
az élet boldogságában. A mikor pedig belesze
retett egy akkor híres rézmetszőnek a lányába,
Minna Stockba, atyja és közötte nyílt szaka
dásra került a dolog, úgy hogy a jogvégzett
fiatal tudós örömmel ragadta meg az alkalmat,
mely őt Dresdába szólította, a hol fiatalságához
viszonyítva igen kedvező állást kapott.
Apja nemsokára meghalt és ekkor Körner
Christián elvehette kedvesét, a kit magávat vitt
Dresdába, a hol megalapították azt az ideális
családi kört, a mely azóta valóságos példakép
nek tűnik fel a késői utódok szemében. Az egész
családi élet a szeretet jegyében épült; a legpá
ratlanabb jóakarat és előzékenység vezette
e kis kör tagjait, a melybe a fiatal házaspáron
kívül Dora Stock, Minna nénje is tartozott és
a melybe nemsokára hosszabb időre állandó
vendégként beköszöntött a németek egyik leg
nagyobb szelleme: Schiller.
Az idősb Körner és Schiller barátsága egyike
azon ideális szövetkezéseknek, a milyenekkel a
XVIII. század végén nem ritkán találkozunk.
És Körner ekkoriban barátsága és önzetlensége
által annyit tett, hogy az utókor Schiller nagy
arányú fejlődését nem kis mértékben neki tudja
be. Schiller megírta volt első darabjait és a leg
nagyobb lelki háborgások közt, nyomorogva,
kétségbeesve tehetségén és hivatottságán, nyo
masztó adósságokkal vállán és koldúsbér mel
lett gyötrődött Mannheimban, a mikor egy isme
retlen négyes társaságtól levelet és apró figye
lemképpen egy hímzett tárczát kapott. A névtelen
küldők legnagyobb csodálatukat, végtelen nagyra
becsülésüket fejezték ki a költő geniusa előtt,
melynek diadalfutása elé osztatlan lelkesedéssel
és bizalommal tekintettek. Schiller lelkében e
jóakaraté csodálat a legkedvezőbb benyomást
tette: visszaadta neki önbizalmát. E levél írói
Körner és kicsiny köre volt. A mikor Schiller
később megtudta, kiktől kapta szomorú napjai
ban e buzdítást, levélváltás kezdődött közöttük,
a melynek eredménye volt, hogy a „Räuber“
költője két évre Körnerékhez költözött.
E két esztendő igen nagy jelentőséggel bír
Schiller életében, mert barátja nem a néma

hódoló szerepét játszotta oldala mellett, hanem
a józan tanácsadóét. Körner igen művelt ember
volt és igen sokat tudott; így igen gyakran
irányíthatta a genialis, ekkor még kevésbbé ta
nult fiatalabb Schillert és befolyása mindig igen
kedvező volt a költőre nézve. Még elválásuk
után is a legszorosabb barátság fűzte őket egy
máshoz, a melybe Schillernek Goethével való
barátsága folytán Goethe, megházasodása által
pedig felesége is belekerül.
Maga Körnerék szűk családi köre is megna
gyobbodott idővel. 1788-ban leányuk Emma,
1791-ben pedig egyetlen életben maradt fiuk
született, a kit Karl Theodor névre kereszteltek.
Ez a fiú a későbbi költő és szabadsághős. A szü
lők boldogsága a fiú születése után határtalan
volt. A fiatal apa pedig e boldogságukat a leg
messzebb menő lehetőségig mélyíteni akarta,
teljesen ki akarta aknázni a gyermekek által
okozható örömöket és ezért vágya, törekvése a
gyermekeiben lappangó tehetségeknek és tulaj
donságoknak szabad harmonikus fejlesztése és
érvényesítése volt. Rendkívül józan paedagogiai
módszert követett. Gyermekei, különösen pedig
fia nevelését elvek szerint irányította. Elve volt,
hogy a fiú testi és szellemi tehetségeinek kifej
lődését semmiben sem sietteti. A helyes úton
való haladást pedig irányítással, de nem veze
téssel igyekezett lehetővé tenni. Ennek az ered
ménye volt, hogy a gyermek testi és szellemi
fejlődése ugyan lassabban ment, de annál biz
tosabb alapokat nyert. Általában került minden
erőszakot, minden kényszert, minden parancso
lást. Fiára szeretettel és bölcsességgel igyekezett
hatni és a kedvező példák hatása alatt sikerült
is olyanná nevelnie, hogy bölcs szavainak ren
desen megvolt a maguk eredménye. Sohasem
volt hozzá szigorú, jóformán sohasem tett neki
szemrehányást. Mikor a fiú később az egyetemen
tanulás helyett dorbézolásokba merült, soha egy
zokszó sem hagyta el az apa ajkait és csak a mikor
Theodornak az egyetemről menekülnie kellett,
akkor adott kifejezést a történtek feletti elégületlenségének, hogy a következő pillanatban
ismét a régi bánásmódot alkalmazza fiával szem
ben. Mindig világosan elébe tárta, hogy saját
ura akaratának, de kötelessége, emberi köteles
sége, hogy hallgasson az ész szavára és ezután
szeme elé állította azon következmények józan
bölcseséggel megrajzolt képét, melyet életmód
jával elérhet. A bölcseség szavai után rende
sen az érzelemre appellált: fiának érzelemvilágát,
büszkeségét, önbizalmát és becsületességét szó
laltatta meg. Ezen eljárása mellett majdnem
mindig elérte czélját.
Ez volt az ő józan nevelési módszere. Fiának
egyetlen kívánságát sem tagadta meg soha, hajla
mainak semmiben sem szegült ellen, de telje
sítésük előtt tanácsba hívta fia eszét és szívét,
és csak akkor határozott, ha fia az ő felvilágo
sítása után is megmaradt elhatározása mellett.
Ily körültekintő szeretet mellett sikerült bölcseségével oly családi otthont teremtenie, melyben
a belső szépség lett a boldogság alapjává és
melynek eredményeképpen fia lelkében meg
állapodásra jutott a becsület és igazság ereje.
Míg ebben a nevelésben a határozott irányú

kényszer teljesen háttérbe szorult, addig a lélek
gazdagító benyomások esetleges tehetségek fej
lesztésére tág teret nyertek. Szőllőkertjükben való
tartózkodásuk felköltötte a gyermekben a ter
mészet iránti szeretetet és a természettudomá
nyok elemei iránti érdeklődését. A mint apja ezt
észrevette, bölcs irányítással igyekezett ezen
érdeklődést fokozni és erősíteni. Házukban a
művészetek is meleg otthonra találtak. Az apa
kitűnő zenész és zeneszerző volt, úgy, hogy
nemsokára valóságos kis zenei szalont létesített
házában. A mikor e zenei környezetben a kis
Theodor zenei hajlamai kitörésre kerülnek, ezen
tehetségeit is tovább fejlesztik, megtanítják több
hangszeren játszani, énekelni, sőt a zeneszerzést
is megtanulta. Legszívesebben a gitáron játszott
Egyidejűleg a festészet is hatalmába kerítette
érdeklődését. Nagynénje Dóra, népszerű portraitfestő és másoló-művésznő volt és korán oktatta
öcscsét a festészet elemeire.
Legnagyobb imádásban és csodálatban azon
ban Körneréknél a költészet részesült. Különö
sen Schiller és Goethe, a ház barátainak köl
tészete volt az, a mely valósággal betöltötte e
kis kör érzelemvilágát. A kis Theodor előtt
bámult mintaképekként lebegtek a nagy költők
müvei, a kik közül Schiller korai halála után
ennek nevéhez a barátság és csodálat érzésein
kívül az elvesztés fájdalma is csatlakozott, úgy,
hogy nem igen csodálható, ha már a fiatal
gyerekben is egyre jobban kitört a költészet
iránti rajongás és ha követendő mintaképül éppen
Schiller lebegett szemei előtt, a kinek később
költői epigonja is lett.
Apja elveivel mindenesetre elért annyit, hogy
test és lélek összhangban, egymást kiegészítve
fejlődött az ifjúban, a kit viszont atyjához a
szeretet és hála kötelékein kívül a legteljesebb
önként megnyilatkozó bizalom is fűzött. Nem
apját, hanem jóakaró barátját látta benne és az
idősebb Körnerhez azon a napon köszöntött be
a legnagyobb megelégedés és öröm, mikor fia
egy bizalmas közléssel — szerelmének beval
lásával — kapcsolatban őt barátjának nevezte.
De közben feltűnt a pályaválasztás nehéz gond
ja is. A fiatal Körner befejezte gimnáziumi tanul
mányait és továbbképzésről kellett gondoskodni
számára, hogy valami megfelelő állást kaphas
son. Apja a fiú természet iránti szeretetére ala
pította további terveit és e hajlamainak kielégí
tését keresve íratta be a Dresdától négy mérföldnyire fekvő Freiberg bányászati akadémiá
jára. Itt két esztendőt töltött Theodor. E két
esztendő alatt különböző befolyások érvénye
sültek lelkében, de ugyanekkor kifejlődtek olyan
tulajdonságai is, a melyek későbbi életében és
rövid pályafutásában minduntalan fel-feltünedeznek.
Az egyik ilyen tulajdonság, a mely nagyobb
mértékben itt Freibergben jelenik meg először,
állhatatlansága. Eleinte egész tűzzel fogott hozzá
a bányászat elméleti és gyakorlati tanulmányo
zásához. Az aknák mélye, a bányászok magá
nyos, veszélyes és romantikus élete rendkívül
vonzotta; a benne rejlő költői lélek mintegy
táplálékot nyert általa. De a mikor közelebb
jutott hozzá, a mikor a bányászélet nyomorú-
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ságaival közelebbről megismerkedett, elment
tőle a kedve. És ha még később is igen szíve
sen gondol vissza a freibergi életre, olyannyira,
hogy a szabadságharczosok közé való felvételre
is bányászzubbonyban jelentkezett, itt Freibergben csakhamar megunta a bányászat gyakorlati
oldalait és inkább az elméleti előadásokat hall
gatta. Ezzel kapcsolatban másfelé terelődött ér
deklődése : a chemia és az ásványtan felé. Nem
akart többé bányász lenni, hanem egyetemi
tanszékre gondolt a természettudományok köré
ből. Apja ugyan nem vette szívesen e változé
konyságát, de azért nem tesz neki szemrehá
nyást, csak józan mérlegelésre és megfonto
lásra inti.
Egy másik vonása is ekkor fejlődött ki. A társa
ságbeli szereplés vágya. Freibergben társai között
nemsokára kellemes érintkezést talált, melynek
egyik legkedveltebb és leghasznavehetőbb tagja
lett. Valósággal lelke volt a kis diáktársaságnak
és tekintve a diákok szerepét a kis bányaváros
ban, magának az egész kisvárosi társaságnak is.
A mulatságokban különösen kivált: tánczolt,
korcsolyázott, zenész volt és jól énekelt, lova
golt és önfeláldozóan a legnagyobb buzgósággal udvarolt, férfi társaságban kitűnő ivó, női
társaságban szellemes társalgó volt, — mind
olyan tulajdonságok, melyek őt mindenfelé igen
kedveltté tették. Legnagyobb hasznát azonban
költői tehetségének vették, a melylyel sohasem
fösvénykedett. Vidám összejövetelek és egyes
ünnepélyek alkalmával éppúgy mindig készen
volt valami kedves aprósága, mint az utánarajongó
sok fiatal lánynyal való érintkezés közben.
E költeményeit legtöbbnyire haza is küldte
és atyja napról napra inkább gyönyörködhetett
versírói készsége fejlődésének. De azért nem
maradt néma dicsérő vele szemben. Kritizálta a
fia költeményeit, figyelmeztette hibáira és igye
kezett már kezdettől fogva esetleges elbizako
dottságának elejét venni. Egyúttal arra a veszély
re is figyelmeztette, a mely abból származhat,
ha e víg élet és költészet kedvéért komoly tanul
mányait elhanyagolja. A józan mértékletességre
intette úgy tanulás, mint élvezet és mulatság
tekintetében. Mindamellett nem tudott fia egyet
len kívánságának sem ellentállani. A mikor ez
bizonyos vallásos gerjedelmek hatása alatt egy
zsebkönyv kiadásának eszméjét megpendíti, apja
keres rá kiadót, majd szerkesztő után néz és a
vállalat csak azon múlott, hogy Schleiermacher
a kiváló theologus, a kit szerkesztőnek akart
megnyerni, nagy elfoglaltsága miatt e megbí
zást nem vállalhatta. A mikor pedig Theodor
annak a kívánságának adott kifejezést, hogy
nyomtatásban szeretné látni költeményeit, az
apa örömmel egyezett kiadásukba. Kiválogatták
az ifjú költő legjobb verseit és ezek Knospen
(Bimbók) czím alatt 1810 ben meg is jelentek.
Ez a kis gyűjtemény már feltünteti Körner
lyrai költészetének legfőbb vonását és legtöbb
hibáját is. Egész működése azt a benyomást
kelti, hogy a fiatal költő sohasem tudott szaba
dulni Schiller hatása alól. Ez a Schiller-hatás
lyrai költeményei közül talán ezen ifjúkori kísér
leteiben a legkézzelfoghatóbb. Tárgyukat tekintve
legnagyobb részük alkalmi vers. Élete egyes

eseményei, esetleg tapasztalatai, benyomásai,
ihlették írásra. De Schiller hatása ekkor még
olyan nagy, hogy nemcsak a formában, hanem
gyakran a tárgyban is megnyilatkozik. Az itt
még nagyobb számban képviselt idealistikus
elmélkedéseket {Poesie und Liebe, Schön und
Erhaben stb.) vagy az ókori reminiscenciáktól
édeskés költeményeit (An Phöbus, Brutus Ab
schied stb.) ugyanis csak Schiller még igen erős,
őt lenyűgöző tárgyi hatásának lehet tulajdoní
tani. Később ettől mindjobban elválik, költemé
nyei később jóformán tisztán alkalmi jelleget
öltenek és csatadaíainál a tárgyban ez az alkalmi
jelleg egyedül dominál.
A Bimbók-ban található alkalmi költeményei
jelentősebbek az elmélkedőknél. Tárgyuk a bá
nyászéletből, az Elba vidékére, a cseh és szilé
ziai hegyekbe tett útazásaiból, irodalmi élmé
nyekből, vagy egyes freibergi mozzanatokból
kerül ki, melyek közt a szerelem is képviselte
tik. Későbbi költészetében a bécsi benyomások
és Toni, majd végül a szabadságharcz mozza
natai képviselik az alkalomszerüséget, mely lel
két költői kitörésre bírta.
A hang és a forma legnagyobbrészt mindvé
gig ugyanaz m arad: külsőleg Schiller hatása
alól sohasem tudott megmenekülni. Versmértéke,
versei felépítése, költeményei hangja, költői szó
kincse, a mondatfüzés, a gondolatok és sententiák, a melyek bennük előfordulnak, világosan
Schiller epigonjának tüntetik fel. c sak ritkán
váltja fel valami kisebb Bürger- vagy Goethehatás — mint a Der Morgen des Grauens vagy
Der Kampf der Geister und der Bergknappen
czímü költeményeiben — az örökös Schiller-féle
egyhangúságot.
Ezek tehát mind hibák, a miket később sem
vetkőztetett le. De ezen első zsengéiben meg
van már az az előnye, a mely szintén végig
megmaradt benne: a rendkívüli verselési ügyes
ség. Igen nagy könnyedséggel tud alkalmazkodni
a legnehezebb versformákhoz is, a minek hatása,
hogy később valóságos virtuozitást látott a nehe
zebb versfomák használatában és verseit gyak
ran az oly végzetes sonett alakban írta, a mely
lyel már első gyűjteményében is kísérletet tesz.
A kritika meglehetős jóakarattal fogadta e
költeményeket: figyelmeztették ugyan hibáira,
de általánosságban az elbírálással fiatal költő
jük nagyon is meg lehetett elégedve. Nagyobb
hatást azonban nem gyakoroltak és a felvonuló
politikai zavarok talán később feledésbe süllyesz
tették volna őket, ha szerzőjük éppen a szabadságharezok alatt viselt szerepénél fogva rá nem
irányítja népe résztvevő és lelkesedő szeretetét
életére és így további működésére is.
A freibergi két esztendő elteltével Körner
tisztában volt azzal, hogy szakít a természettudományokkal. Elhatározta, hogy valamelyik
egyetemen történeti és philosophiai tanulmányo
kat fog folytatni és így apja útmutatásai nyo
mán a lipcsei egyetem bölcsészeti karán irat
kozott be. Eleinte feljárt az előadásokra, de
nemsokára más téren több szórakozás és érvé
nyesülés kínálkozott számára, úgy hogy idővel
tanulmányait kezdte meglehetősen elhanyagolni.
Száz évvel ezelőtt a német diákélet ugyanazt a
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képet mutatta, melyet sok helyen még ma is
mutat. A diákok nagy része komoly munka
helyett egyesületi agitatiókban és az egyesületi
élet többi jelenségeiben igyekszik kiválni. A Bur
schensc/iaftok meglehetősen régi eredetre mennek
vissza, de éppen Körner diáksága idején virág
zottak fel újból és jutottak el bizonyos külső
nationalis irányú mozgalmakkal kapcsolatban
arra a jelentőségre és népszerűségre, melynek
még ma is sok helyen, különösen a kisebb
egyetemi városokban örvendenek. A német
Bursch ma is bizonyos praepotens magavise
lettel tűnik ki embertársai közül. Ugyanígy volt
ez a XIX. század elején is. Körner Lipcsébe
kerülve a Thuringia tagja, nemsokára seniora
lett és lehet mondani, egész lipcsei tartózkodá
sát ennek az egyesületnek szentelte. A német
kritika lipcsei viselkedését igyekszik elpalástolni,
kedvezőbb, enyhébb színben feltűntetni, mint a
milyen valósággal volt. Apja volt az első, a ki
szomorúan látta fia ottani kihágásait, de a mikor
később halála után megírta életrajzát, a kegye
let és szeretet érthető megbocsátásával igyeke
zett fia emlékét tisztára mosni és ezért röviden
siklott el a lipcsei időszak felett. De a későbbi
kutatás napvilágra hozta az akkori események
aktáit és ezekből még a legjobb akaratú vizs
gálat előtt is kitűnik, mily nagyarányúak voltak a
lipcsei diákok akkori kicsapongásai és hogy e
fiatal költő mily előkelő szerepet vitt az ottani
életben.
A német kritika kettős elfogultsággal tekint
ezen eseményekre. Elfogultak magával Körnerrel szemben, a kit igyekeznek mindenképp, min
den hibától tisztára mosni, azonkívül elfogultak
magával a Bursch-élettel szemben. Csak a
komolyabb emberek merték még az újabb idő
ben is helyteleníteni a német diákélet ostoba
kicsapongásait, a Burschok oktalan dölyfösségét és hangsúlyozni ez egész életfelfogásnak
tarthatatlanságát. Németországban sok ember
bizonyos jóleső reininiscentiáktól vezettetve, ha
helyteleníti is ezt az életet, mégis meg tudja
érteni és meg tud bocsátani a benne résztve
vőknek. Az idegeneknek annál érthetetlenebb,
miként lehet a diákélet kicsapongásaiban dicső
séget találni. Bizonyos ellentétben látjuk az
emberi méltósággal és józansággal azokat a
napirenden levő mulatozásokat, melyeken parancs
szóra töltik magukba a sört, vagy azokat a heti
mensurákat, melyeken parancsszóra kaszabolják
egymást. A mensurák védői szeretik hangoztatni
azt a hatást, a mit e párviadalok a fiatalságra
gyakorolnak: azt hiszik, hogy a bátorságot fej
lesztik, a fájdalom leküzdésére tanítanak és
hogy fegyverforgatáshoz szoktatnak. A mensu
rák ez állítólagos hatása csak fictiv és degra
dáló. Esetleges előnyeivel szemben pótolhatat
lan kárt okoznak : eldurvítják, elvadítják a fiatal
ságot; a mellett a német diákvívás különleges
ségeinél fogva még csak nem is tanulnak meg
rendesen vívni, a fájdalomtűrés és bátorság
helyett pedig a hiúság lel tápot. A nem német
szemében a diákszövetségek ilyetén működése
csak nevetséges lehet, legkevésbbé sem ment
hető és éppen ezért Körner itteni szerepe szin
tén nem tarthat elnézésre számot.

Mint a Thuringia seniora, Körner tevékeny részt
vett a diákság között dühöngő háborgásokban és
küzdelmekben. Mulatozások, ivások, verekedé
sek fütykössel és éles karddal napirenden vol
tak; mindaddig, a míg az egyetemi tanács bele
nem avatkozott és vizsgálatot nem indított. Sőt
a vizsgálat tartama alatt is egyre tartott a Burschenschaftok kicsapongása. Körner maga is az
ellene folyó vizsgálat alatt keveredett újabb pár
bajba, melyben szeme felett súlyosan megsebe
sült, úgy hogy ágyóan kellett maradnia. A mikor
pedig talpra állhatott, ez újabb ügyben is vizsgálat
alá vonták. Az eredményt ekkor nem várta be,
hanem kikerülve a nagyon is súlyosnak Ígér
kező büntetést, egy szép napon, a mikor a ha
tóság a városban mindenfelé köröztette, eltávo
zott Lipcséből és — nem tért oda ismét vissza.
Szökésével, mely Wittenbergen keresztül Ber
linbe vitte, kikerülte a lipcsei egyetem súlyos
büntetését. Magáról az egyetemről kitiltották,
és ugyanakkor a többi egyetemet is felszólítot
ták,' hogy ne fogadják be a kitiltottakat, illetve
távolítsák el őket kebelükből. Az eljárás hossza
dalmassága folytán Körner rövid időre még be
iratkozhatott a berlini egyetemre, a honnan a
lipcsei egyetemmel való megegyezés következ
tében nemsokára szintén távozni kellett volna.
Apját rendkívül elszomorították fia viselt dol
gai, olyannyira, hogy életében először fakadt
szemrehányásokra vele szemben, de csak egy
pillanatra, a következőben már ismét azon gon
dolkozott, miképpen lehetne a szökés és kicsapatás következményeit enyhíteni és felség
folyamodvány útján akarja fiának a további
tanulást lehetővé tenni.
De Körner annyira benne volt a diákéletben,
hogy tőle még apja intelmei után sem tudott
megválni. Berlinbe érve ismét belevegyült a
diákmozgalmakba és a Guestphalia nevű Bur
schenschaft tagja lett; mint ilyen, épp oly tevékeny
részt vett mindenben, mint Lipcsében. Diákmula
tozásainak emlékét viselik magukon azok a bor
dalok és diáknóták, a miket az egyesületek
számára, az együttmulatozás hatása alatt írt.
Ezeknek a költeményeknek visszatérő gondo
latai a szerelem, a diákszabadság, bor és a
német haza. A későbbi szabadságdaloknak
hazafias érzülete tehát már itt is kifejezésre jut,
sőt lehet mondani, hogy diákéveinek egyetlen
maradandó értékes hatása az ő lelkületére éppen
abban nyilvánul, hogy a szabadság eszméjét
mintegy elültette benne. De ez az eszme még
nem a politikai szabadság eszméje, nem a
francziákkal szemben való elnyomatás keserű
ségéből fakad: ilyen gondolat akkor még nem
foglalkoztatta a lantos diákot. A szabadság esz
méje e diákkörben még inkább valami levegő
ben röpködő szó volt, melylyel gyakran játszot
tak, de a melynek reális értelmet még nem igen
tulajdonítottak. Az ifjúság Sturm und Drang-ja
volt inkább, semmint politikai meggyőződés.
Egyrészt az általános emberi szabadságot, más
részt a különleges Bursch-szabadságot értették
alatta; a mikor pedig Körner a német haza nagy
ságáról, szabadságáról, bizalomteljes felvirágzá
sáról stb. beszél, akkor sem szabad neki kézen
fekvő, tényleges politikai czélt tulajdonítanunk.
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Berlini tartózkodása alatt súlyrsan megbete
gedett, úgy hogy szülei hazahívják, majd Karlsbadba viszik, a hol lassankint meg is gyógyul.
Mire felépült, a lipcsei egyetem kitiltását a ber
linivel is közölte és így egyelőre nem lehetett
arra gondolni, hogy tanulmányait ott folytassa.
E bizonytalanságban végül is határoztak és
Körner 1811 augusztusában Bécs felé vette út
ját, a hová augusztus 26-án, két évvel halála
előtt meg is érkezett. Másfél éves bécsi tartóz
kodása képezi élete legfontosabb és legtermé
kenyebb korszakát.
Ügy látszik, Humboldt Vilmos és Schlegel
Frigyes ottléte vette rá az öreg Kömért, hogy
fiát Bécsbe küldje, mert az ő hatásuktól nagy
eredményeket várt a fiatal ember fejlődésében.
ÉsKörner, Humboldték és Schlegelék révén csak
hamar bele is került Bécs legkülönbözőbb tár
saságaiba, a melyekben az élni vágyó ifjú igen
jól érezte magát. Az előkelőbb körök is meg
nyíltak előtte, sőt nemsokára irodalmi sikerei
révén határozottan kedvencze lett a divatos
szalonoknak. Ezeken kívül sokat érintkezett
színészekkel, írókkal, zenészekkel és festőkkel
és a bécsi bohémvilágnak is rendes vendége
lett. Egyik legnagyobb élvezete a színházak
látogatása volt. E színházlátogatások és a szí
nészekkel való ismeretség őt is nemsokára a
drámairodalom felé vitték, úgy hogy az 1812.
év folyamán egymásután alkotja meg kisebbnagyobb darabjait, a melyek a nagyközönség
tetszését annyira megnyerték, hogy a bécsiek
valóságos kedvenczévé lett.
Irodalmi működésére nagyon jellemző és ta
láló az a rosszakaratú és gúnyos megjegyzés,
melyet rá Schlegel Frigyes felesége, Dorothea
tett, a mikor a Hofburgtheater színműírójává
nevezték ki. Megemlíti róla, hogy második
Schillernek nevezték el. „Azt hiszik, hogy ezzel
megtisztelik, valósággal azonban azért nevezik
így, mert ezeknél a daraboknál okvetlenül Schil
lerre kell gondolniok, mert csupa Schiller-reminiscentiákbói állanak. Csak Schillert olvassa
és Kotzebuen kívül nem is ismer más költőt,
mint legfölebb Wernert, a kit bizonyos borzal
masságai miatt, a mik neki még mindig nem
igen sikerülnek, igen irigyel.“ Schlegelnének bi
zonyos mértékben igaza van, mert helyesen je
löli meg azt a három mintaképet, a kit Körner
drámaírásánál tekintetbe kell vennünk. Darab
jait három csoportra oszthatjuk: azokra, melyek
ben Kotzebue, melyekben a sorsdráma és végül
a melyekben Schiller hatása uralkodik.
Darabjai sorozatát kis egyfelvonásos vígjáté
kokkal kezdte meg. Die Braut és Der grüne
Domino czímű kis darabjai igen népszerűek
lettek és nagy hatást gyako:oltak. Valójukban
nem egyebek, mint a Kotzebue-féle módszernek
játszi, tréfás elsajátítása. Félreértések, átöltözködések, megpróbáltatások teszik e darabok
lényegét épp úgy, mint akkoriban annyira nép
szerű példaképénél. Egészen hasonlóak Der
Nachtwächter, később Der Vetter aus Bremen és
Die Gouvernante czímű bohóságai, a melyek
ben azonban ott lüktet a költő fiatalos könynyedsége és humora. Ezeknek az apróságok
nak más, mint szórakoztató értékük alig van.

Hasonlóképpen irodalmi színvonalon alul van
nak sa romantikus iskola borzalmas sorstragédiái
nak a hatása alatt keletkezett komoly darabjai
közül Die Sühne és Hedwig. Mindkettő a tárgy
borzalmasságával akar hatni. Az első világosan
Z. Wernerhez kapcsolódik: egy fiatal asszony
férje állítólagos eleste után annak öcscséhez
megy feleségül; első férje azonban, semmit sem
sejtve, visszajön ; a fiatalabbik férje veszélyez
tetve látja lelki nyugalmát, el akarja tenni
bátyját láb alól és belédöfi tőrét, de a tett
után látja, hogy tévedésből az asszonyt ölte
meg; befejezésül bátyja lelövi a gyilkost. A má
sik darab Hedwig, mintha Schiller Räuber-jéhez
kapcsolódna és nagy ideáljának egy dráma
tervét használni fel. A benne levő borzalmak
és a teljesen hamis lélektani megokolás, a tel
jesen lehetetlen alakok ezt a darabot is a ro
mantika alacsonyabb rendű termékeihez hozzák
közelebb. Egy bandita bosszúterve a tárgya,
a ki azért, mert Hedwig nem őt, hanem a fiatal
grófot szereti, el akarja pusztítani az egész vá
rat ; tervének végleges keresztülvitelében Hed
wig akadályozza meg, az által, hogy puskaagygyal a földhöz sújtja.
Legnagyobb hatással rá azonban csakugyah
Schiller volt. Az eddig említett darabokra is
volt befolyással, a 7o/»-ban, Zrinyi-ben és
Rosamunde-ban ez egészen nyilvánvaló lesz.
Toni mutatja talán legjobban, mennyire rabja
volt Körner Schiller befolyásának. Toni tárgyát
Kleistnek egy romantikus novellájából merítette;
és csinált e romantikus novellából egy idealistikus drámát. Magában a novellában rendkívül
sok drámaiság volt és valósággal tragédiában,
a jellemekből fejlődő tragédiában csúcsosodott
ki. E helyett Körner elvetett minden drámait be
lőle és idealizálta alakjait, anélkül, hogy elmélyí
teni tudta volna őket. A drámai elem helyébe
a lyrait állította és csinált személyeiből hamis
pathos-szal szavaló eszményi hősöket, a milyene
ket — csakhogy nagyobb lélektani valószínűség
gel — Schillernél találunk. Tónid Körner csak
elrontotta, erőtlenül gyenge alkotás lett belőle,
a mely azonban a közönség ízlésének nagyon is
megfelelt.
Minket összes darabjai közül legjobban a
Zrínyi érdekel. A Zrínyi-ben három különféle
elem egyesül egymással: egy történeti, egy iro
dalmi és egy teljesen subjectiv lyrai elem.
A történelmi elem a darab tárgya : Sziget ostroma
és Zrínyi Miklós hősi halála; az irodalmi elem
Schiller hatása, a lyrai pedig Körner szerelme
Bécs híres színésznője, Toni Adamberger iránt.
Zrínyi Miklós hősi ellenállása rendkívül fel
lelkesítette a fiatal költőt. És lelkesedése, a ma
gyar hősök iránti rajongása egész darabjában
kifejezésre jut. Már maga ez a felfogás és a
magyar történelem egy dicső eseménye által való
ihlettetés is megadná e darabnak tulajdonképpeni
színezetét és jelentőségét. A Zrínyi tulajdonképp
magyar nemzeti dráma, mely egyenesen abból a
czélból készült, hogy a magyarság dicsőségét
szolgálja. A költő olyan darabot akart írni, a
melylyel a bécsieket elragadhatja. És ezért vá
lasztotta éppen Zrínyi történetét. Egyrészt a Bécsben lakó sok magyarra való tekintettel, más
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részt az osztrák és magyar nemzet között létező
szoros összeköttetés késztette e tárgyválasztásra,
a mennyiben úgy látta, mintha Zrínyi, a ma
gyarság hőse, egyúttal az osztrákok és az egész
keresztyénség hőse is lett volna. A magyar
hősiesség által elragadott költő egy magyar nem
zeti szellemű darabbal akarta magával ragadni
a bécsi közönséget, a mi neki teljesen sike
rült is.
A történeti részen kívül a Zrínyi-ben egy szé
lesen folyó szerelmi történetet is kapunk, a mely
a vezér leánya, Helena és egyik közvitéze, Juranics Lőrincz között kifejlődött. A darab hangján,
pathosán, nyelvezetén kívül különösen ez a sze
relmi történet tünteti fel Schiller hatását. Max
és Thekla — Helena és Juranics tulajdonképpen
ugyanaz a szerelmes pár, sok-sok idealismussal,
de annál kevesebb valószerüséggel megalkotva.
E szerelmi jelenetbe mindamellett életet önt
a költő subjectiv lyrismusa. A mint a történeti
anyag Körner lelkében annyira átformálódott,
hogy valósággal magával ragadta a fiatal költőt,
annyira, hogy subjectiv megvilágításban az ő
lelkesedése tör ki akkor, a mikor Zrínyi cselek
vését objectiv realismussal kellett volna szemeink
elé állítani, épp úgy Schiller hatása is személyi
élménynyé alakul lelkében, akkori szerelmének
hatása alatt. A Helena és Juranics gondolat- és
érzelemvilágát kitevő tartalom tulajdonképp nem
más, mint Körnernek és menyasszonyának gon
dolat- és érzelemvilága.
Körner először színrekerüit darabjának, a
Grüner Domino-nak főpróbája alkalmával is
merkedett meg a nála egy évvel idősebb bécsi
színésznővel, Antonie Adambergerrel. Toni —
a mint ismerősei hívták — régi színészcsalád
ivadéka, a ki szülei korai elvesztése után maga
is a színpadra lépett, a hol tehetségével, szép
ségével és kedvességével egymásután aratta a
babérokat. De mindenekfelett feljegyezték róla,
mennyire tiszta és erkölcsös volt. 8enki még
csak meg sem közelíthette és e tartózkodása
szerezte neki a „dragon de la vertu“ nevet, mely
egy színésznőre alkalmazva csak megtisztelő
lehet. Toni Körnernek többi darabjában is ját
szott, mint a Hofburgtheater legkiválóbb színész
nője a főszerepeket töltötte be. Érintkezésükből
kölcsönös szerelem lett és Körner el is jegyezte
ezen szerelem hatása alatt Bécs első színész
nőjét.
E szerelem virágkorszakát élte a Zrínyi írása
idején, úgy hogy nem csodálható, ha e lelkét
betöltő érzelem nemcsak számos lyrai költemé
nyében, hanem darabja szerelmi történetében is
folyton diadalmasan kitör és az egészet lyrai
színezettel önti el. Zrínyi-ben a lyrai elem min
den téren megsemmisítette a drámait: a törté
nelmi anyag által okozott lyrai lelkesedés épp
úgy hátrányára van a drámaiságnak, mint a
kiegészítő szerelmi történet alkalmi érzelmekkel
áthatott sentimentalismusa. Az előbbi epikai
lehetőségeket rejt ugyan magában, az utóbbi
azonban valósággal kikivánkozik a darabból.
Zrinyi-t 1812 deczember 30-ikán adták először
telt ház előtt és nagy sikerrel. A közönség jó
része bécsi magyarokból került ki, a kik lelke
sen tapsoltak. Különösen főúri köreink érdek

lődtek nagyon a darab és írója iránt, úgy hogy
a folytatólagos előadásokat is nagy érdeklődés
mellett adták, a közönség lelkesedését még a
bécsi lapok kedvezőtlen kritikája sem tudta le
hűteni. Ezt felismerték az akkori színigazgatók,
úgy hogy Körner egyszerre két helyről is igen
kedvező ajánlatot kapott. Gróf Pálffy, a Theater
an der Wien igazgatója, a ki Zrínyi-1 nagy költ
ségekkel színrehozta, állandóan színházához
akarta kötni és neki aránylag igen fényes aján
latot te tt; de ugyanakkor Lobkowitz herczeg, az
udvari színházak vezetője is felkereste ajánlatá
val a még csak 21 éves költőt és kinevezte az
udvari színház költőjévé 1500 forint évi fizetés
sel. Ennek fejében évenként két nagy és két
kisebb darabot kellett szállítania. A mit ezenfelül
írt volna, külön fizették volna. Körner az utóbbi
ajánlatot fogadta el, mert ha kevesebb fizetéssel
járt is, biztosabb megélhetést és előkelőbb positiót nyújtott. Azonkívül meg menyasszonya is a
Burgtheater tagja volt és így egy intézmény
szolgálatában állva, tovább is neki írhatta darab
jait.
Zrínyi után megírta Hedwig-ei, majd ismét
egy nagyobb történelmi tragédiát fejezett be,
Rosamunde czímmel. Ennek tárgyát az angol
történelem egy szerelmi epizódja szolgáltatta, a
mit ballada formájában ismert meg. II. Henrik
és Rosamunde Clifford szerelmi viszonya ké
pezi a darab alapját. Sorsuk az által válik tragi
kussá, hogy a féltékeny királynő, Eleonora meg
öleti férje kedvesét és ez által annak boldogságát
teljesen feldúlja. Körner ezen darabja magánál
tárgyánál fogva rokonszenvesebb és kedvezőbb
megítéltetésben is részesült, habár mint törté
neti tragédia talán még annyi igénynyel sem
léphet fel, mint Zrínyi. A történelmi elemet
II. Henrik és fiainak viszálykodása képezi, de
ez maga olyan színtelen, annyira háttérbe szo
rul és nincs belső összefüggésben a tulajdon
képpeni főcselekménynyel, hogy egyáltalában
nem válhatik a darab előnyére. A király sze
relmi kalandjában ismét az idealizálás eszközei
vel dolgozik a költő. Minden fényt Henrik és
Rosamunde alakjaiban összpontosít, míg Eleo
nora csak gyűlöletet nyer részéről. Mintha a
királynőből minden emberi érzés kihalt volna.
Itt válik erősen szembetűnővé Körner drámai
technikájának azon romantikusan érdekes, külső
leges sajátsága, hogy személyei bizonyos dualiz
must képeznek; a jókkal szemben állanak a
rosszak; a jók valóságos angyalok, a rosszak
valóságos ördögök.
E párhuzamosság többi darabjaiban is meg
található. Ott állanak egy részről Babekan és
Hoango (Toni), Soliman és a törökök {Zrínyi),
Rudolf és a haramiák (Hedwig), Eleonora és
Armand (Rosamunde); másrészről Toni és Gusz
táv, Zrínyi és a magyarok, Hedwig és Julius,
Rosamunde és környezete. Épárhuzamos szembe
állítás különös sajátsága a romanticismus re
gény- és drámairodalmának, a mely virágkorát
a huszas és harminczas években érte el. Külö
nösen szembetűnő a franczia regényirodalom
ban, a honnan hozzánk is elkerült, hogy Jókai
nál valóságos diadalra jusson. Körnernél ez
azonban még nem valami beszűrődött világfel
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fogás, sem pedig megállapodott irodalmi irány
eredménye, hanem tisztán a kezdő író ügyetlen
sége, a ki mennél kényelmesebb és könnyebb
eszközt keres arra, hogy drámában, még pedig
a közönségre ható drámában megszólalhasson.
Körner nem tanulmányoz, nem mélyed theoretikus kérdések mérlegelésébe, nem is igyekszik
irodalmi mintaképeinek műhelyébe és mélysé
geibe behatolni, — ő csak ír és azon van, hogy
mennél többet írjon!
A másik szempont, melyből Körner drámaírói
működését meg kell ítélnünk, a színpadi. Ezek
a darabok színpadi hatás szempontjából igen
ügyesen vannak megalkotva. Szerzőjük közel
sége a színpadhoz felismertette vele a színi ha
tás minden csínját-binját. És így megismerte azt
is, milyen darabokkal lehet legjobban a közön
ségre hatni. Látta, hogy a Kotzebue-féle víg
játék igen népszerű a bécsi közönség előtt, látta,
hogy Werner mily nagy hatást gyakorolt Der
24-te Februar czímü sorstragédiájával és végül
látta, mennyire tetszik a közönségnek a nem
művészi czélokat szolgáló színészek népszerűsí
tésére, a történelmi események közismertté téte
lére törekvő történelmi színmű. A közönségnek tett
hódolat volt az egyetlen ok, mely Kömért drámai
alkotásaiban irányította. Darabjaiban a közönség
ízlésének tett engedményeket. És ha néha lát
szólag szembe helyezkedett is közönsége ízlé
sével, mint a mikor Helena és Juranics vég
jelenetét meghagyta darabjában, vagy Hedwig
borzalmas gyilkosságát megírta, akkor is csak
a jobbízlésüek voltak ellene; Körner, úgy látszik,
tudta, hogy a tulajdonképpeni nagyközönség és
a karzat az ilyen borzalmasságokat élvezi és
hatásuk alatt mintegy megkívánt idegizgalmakat
érez. A Hedwig végének oly kedvező fogadta
tása legalább igazat látszik adni ezen felfo
gásnak.
Körner drámaírói működésének végleges érté
keléseképpen tehát kimondhatjuk, hogy az által,
hogy az irodalmi divat rabszolgája lett, csak
múlandó elismerésre tarthatott volna számot,
állandó irodalmi értéke nincs. A jómód, az elis
merés és ünnepeltetés, a mely felkapta, további
pályafutásában nem fejlesztette, hanem még
felületesebbé tette volna. Divatos író vált volna
belőle is, mint a milyen Bécsben oly sok volt
és őt is elfelejtették volna, mint a hogy elfelej
tették Castellit, Johanna v. Weissenthurnt, Holbeint, Karoline Pichlert, Zieglert, Raupachot vagy
magát Kotzebuet is, a kik valamikor a közönség
ünnepelt kedvenczei voltak. Hogy Körner nem
erre a sorsra jutott és hogy ma a német nemzet
classikusai közt foglal helyet, azt csak érzelmi
momentumok okozták, melyek az értékelésbe
belevegyültek.
Utolsó darabja egy kis katonadráma, melynek
czíme Joseph Heyderich oder deutsche Treue.
Mint színmű rendkívül gyenge, más szempont
ból azonban igen fontos. Ebben kifejezésre jut
a költő megváltoztatott élethivatásának a tudata.
Valósággal önvallomás e darab, a mely a hazaszeretet és önfeláldozás evangéliumát hirdeti.
Minden embernek fegyvert kell ragadnia a né
met szabadság visszavívására. Ez a költő meg
győződése és így e kis mű, mely az 1800-iki

olaszországi hadjárat egy adomáját dolgozza fel,
tulajdonképp előnírnöke annak a nagy elhatáro
zásnak, a mely a fiatal költőn győzedelmes
kedett.
1812. végén ugyanis nagy változás állott be
Európa politikai viszonyaiban. A nagy franczia
hadsereg az orosz hadjárat alatt teljesen elpusz
tult és ennek következménye volt, hogy a francziák által leigázott porosz király szakított
Napóleonnal, Oroszországgal szövetségbe lépett
és Francziaországnak háborút üzent. A porosz
felkelés szervezőinek főigyekezete volt a többi
német államot is belevonni a szabadságharczba,
a mi lassanként sikerült is. Körner, a ki Hum
boldt Vilmos, Poroszország bécsi követének a
házában magába szívta a német hazaszeretetet,
a porosz-franczia háború hírére azonnal elhatá
rozta, hogy elhagyja boldogsága és sikerei szín
helyét és hogy a németség küzdelméhez fegy
verrel és lanttal egyaránt csatlakozik.
Márczius 15-ikén elhagyta Bécset és felkereste
a német szervezkedés főhelyét, Boroszlót, a hol
a Lützow-féle szabadcsoportba állott.
Ez a Lützow-féle feketeruhás szabadcsapat
— a mely tulajdonképp Körner által lett annyira
híressé — a németség körében még ma is
bizonyos bámulat és legendás tisztelet fényében
áll. Nem lesz talán felesleges némileg tisztáz
nunk a csapat jelentőségét. Olyanféle önkénte
sekből álló szabadcsapat volt, mint a magyar
szabadságharcz alatt pl. Rózsa Sándor szabadcsapata, csakhogy nagyobb arányokban. Katonai
szervezete volt, élén Lützow őrnagy állott, volt
gyalogsága, lovassága, sőt tüzérsége i s ; az
egyes emberek mind önként jelentkeztek, de —
és ez nagyon fontos — nem voltak porosz alatt
valók. Olyan országokból verődött össze e
csapat, a melyek franczia fenhatóság alatt állot
tak, a minek következtében tagjai egészen jogosan
tarthattak Napóleon haragjától és a haditörvény
szék büntetésétől. Ennek a körülbelül 2000
főnyi csapatnak nem adtak rendes helyet a
német hadsereg hadműveleteiben, feladata volt
az ellenség háta mögött czirkálni, ezt minden
felé nyugtalanítani, élelemszállítmányait elko
bozni, a környéket pusztítgatni, az ellenség
által megszállott helyek kisebb őrségeit meg
lepni és ártalmatlanná tenni. Ez volt annak a
csapatnak a működési köre, melynek Körner
tagja lett és a melynél előbb fővadász, majd
hadnagyként működött; a mikor a lovasság
hoz ment át, Lützow hadsegédnek vette maga
mellé.
És Körner tele lelkesedéssel, tele tűzzel állott
be katonának, szeretett volna minél előbb meg
ütközni ; egyre-másra írta lelkesebbnél lelkesebb
költeményeit, a melyekkel valóságos harczi lázba
hozta a csapatot, de — az összeütközés csak
egyre késett. A csapat unatkozott; ki is fáradt
a sok semmittevésben, sokan már el is kedvetlenedtek és még sem nyílt semmi terük tevé
kenységre. Egyedül, remény és a költészet tar
totta bennük a lelket, míg végül a május folya
mán néhány apróbb sikerben csakugyan volt
részük: itt-ott elfogtak néhány élelemszállít
mányt, egy-egy helyőrséget lefüleltek, váratlanul
megadásra kényszerítettek kisebb ellenséges
18
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csapatokat, sőt május 12-ikén kisebb csatáro
zást is kiállottak, a melyben azonban Körner
sem vett részt. Nem tartom feleslegesnek annak
megállapítását, hogy Körner, a híres csata- és
szabadságdalok költője a márcziustól júniusig
terjedő hadjárat alatt egyetlen csatározásban
sem vehetett részt. Annál nagyobb volt az
öröme, a mikor a csapat vezére május végén
magát egy nagyobbszerű vállalkozásra határozta.
Csehország határán nagyobb lengyel csapatot
akart tőrbe csalni és ezért 400 lovasával, köz
tük Körnerrel, a határra sietett. Ott először is
arról értesült, hogy az ellenséges lengyel csa
pat más utat választott, majd pedig a had
viselő felek közt létrejött fegyverszünetről is
tudomást szerzett.
Ez a fegyverszünet junius 4-ikén jött létre és
egyik feltétele volt, hogy az összes porosz-orosz
csapatok junius 12-ig az Elba jobb partjára
vonuljanak. Az ezek után következő eseménye
ket a német kritika a francziák rovására ren
desen kedvezőtlen beállításban tárgyalja. A nem
zetközi becsület megsértésének, a népjogok
lábbaltiprásának, valóságos gazságnak minősítik
azt a támadást, a mit a francziák Lützow csa
pata ellen intéztek. Itt azonban ismét helyén
lesz kissé ellenőrizni az adatokat.
Lützow a fegyverszünetről junius 9-ikén érte
sült, a mint azt Körner naplójából is megtud
juk, de mivel hivatalos utasítást nem kapott, a
helyett, hogy félbeszakította volna kisebbfajta
hadműveleteit és az Elba felé vonult volna,
továbbra is ott maradt. A második hiteles je
lentést 11-ikén kapta, de még erre sem hederí
tett, hanem kérdést intézett a dresdai főparancs
noksághoz és csak amikor 14-ikén megkapta a
hivatalos értesítést, kerekedett fel, hogy most a
határidő elteltével, tegyen eleget a fegyverszü
net feltételeinek. Itt követte el a második hi
bát. A bekövetkezett késedelem következtében
számot vethetett volna az ellenség elkeseredésével
és bosszújával. Az egyedüli lehetőség számára
az lett volna, ha Csehországba osztrák területre
lép és további sorsát Ausztriára bízza.
E helyett ő megindult Lipcse felé, a melynek
közelébe érve, junius 17-ikén mindenfelől ellen
séges csapatok közé került. Ezek Kitzen falu
mellett, Lipcsétől 20 kilométernyire a páduai
herczeg egyenes parancsára Napoleon megbízá
sából megtámadták a békésen vonuló csapatot
és legnagyobb részét megölték vagy foglyul
ejtették.
Többen azonban, így Lützow és Körner
is, megmenekültek. Körner az első sebesültek
közt volt, három kardvágást kapott és csak
lovának köszönhette életét, a mely hirtelen
ugrással egy közeli sűrűbe vitte, a hol a sötét
ség elrejtette az ellenség elől. Ott feküdt esz
méletlenül, míg a közelben dolgozó munkások
meg nem találták és magukkal nem vitték. Feleszmélése után lipcsei barátait értesítették és
ezek ezer veszély közt a városba szállították, a
hol titokban őrizték, míg annyira helyreállt,
hogy kocsin Karlsbadba utazhatott. Itt lassan
magához tért és meggyógyult. Megsebülése
éjszakáján, aléltságából egy időre magához térve
írta szép költeményét, melyben búcsút vesz az

élettől: Die Wunde brennt, die bleichen Lippen
beben.
E támadás miatt a németek a leghevesebben
kelnek ki Napoleon ellen. Személyi ellenszenvet
keresnek a szabadcsapat jogtalannak állított
megsemmisítése mögött. Az igazat bevallva
azonban Napóleonnak nemcsak oka, de joga is
volt Lützow csapatját felelősségre vonni és meg
büntetni. Nemcsak a fegyverszünet feltételeinek
mellőzése miatt. A Lützow alatt szolgáló embe
rek mind Napoleon alattvalói voltak, a kiket
úgyis halálra keresték és a kik semmiképp sem
számíthattak kegyelemre.
Közben a fegyverszünetnek is vége lett,
Körner is meggyógyult és így augusztus közepén
ismét csapatjához szegődött, mely ekkor Északnémetországban,meklenburgi területen működött,
beosztva a szövetségesek északi hadtestéhez. Itt
már mindennap voltak kisebb összecsapások az
ellenséges előőrsökkel, miközben lépésről lépésre
hátráltak. Augusztus 25-ikén Lützow az ellen
ség háta mögé kerül, hogy portyázás közben
esetleges élelemszállításokat elvágjon az ellen
ségtől és 26-ikán reggel Rosenberg mellett,
Gadebusch és Schwerin között csakugyan rá is
bukkan egy nagyobb szállítmányra, melyet erős
gyalogság fedezett. A bekövetkező támadásra
az ellenség az út melletti erdőbe vetette magát,
a honnan a támadó lovasokra tüzelni kezdtek.
Az egyik golyó a költőt találta, a ki holtan
esett ki nyergéből. Bajtársai kivitték a küzdelem
ből, megsemmisítették az ellenséget és aztán
három elesett bajtársaival együtt elszállították a
Wöbbelin nevű faluban lévő táborba, a hol
másnap nagy részvéttel két hatalmas tölgy ár
nyékában az általa írt Gebet während der
Schlacht hangjai mellett eltemették.
Nyugvóhelyét a mecklenburgi herczeg nem
sokára a Körner családnak ajándékozta. Szülei
csak hónapok elteltével tudták meg bizonyosan
fiúk halálát. Fájdalmuk borzasztó volt és egy
év múlva megtört lányukat, Emmát is magával
ragadta. Az apa keresztyéni nyugalommal és
megadással tűrte a sors csapásait. Felmagasz
tosult géniust látott fiában és hátralevő idejét
egyrészt a köz javának, másrészt fia cultusának
szentelte. A közt mint a porosz közoktatásügyi
minisztérium osztályvezetője, fia cultusát pedig
müvei kiadásával és gondozásával szolgálta, míg
1831-ben ő is helyet talált a wöbbelini temet
kezési helyen, hová 1843-ban utolsónak a költő
anyja is követte.
*

Ezek után ismét felvetődik a kérdés, milyen je
lentősége van hát Körner költészetének? Bizonyos
mértékben talán megfelelhetünk rá. Ifjúkori lyrája
leginkább Schiller-utánzás; bécsi tartózkodásának
szerelmi költészete is nagySchiller-hatást mutat;
mind e költeményekben kevés phantasiát talá
lunk és ha az utóbbi csoportban erős érzelem
foglalkoztatja is a költőt, ez a sok ismétlődés
mellett sokat veszt elevenségéből és hatásából,
egyoldalúnak és szegénynek tűnik fel. Szín
darabjai éretlenek és az irodalmi divat utánzói
és alig is lehetett volna elvárni, hogy más,
egészségesebb utakra tér, az őt fogadó általános
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siker folytán. Mindezen termékei még nem biz
tosítottak volna számára halhatatlanságot, sőt
még arra sem jogosítottak volna, hogy az iro
dalomban számot tevő tényezőként szerepeljen.
E jogczímet az 1813-iki hadjárat alatt írt sza
badságdalai, a Leyer und Schwert költeményei
biztosították neki. Heves, lángoló lelkesedés és
hazaszeretet hatotta át. Valósággal tombolt benne
a hazaszeretet és francziagyülölet. Ez érzelem
egészen őszinte volt, betöltötte gondolat- és
érzelemvilágát és így megkapó, elemi erővel
tört ki gyakran belőle. Most is hiányzik a
phantasia költeményeiből, de érzelmi heve, a
tűz, mely leikéből áradt, új és új alkalmak
által dalra, énekre hangolva — elfeledteti költemé
nyei fogyatkozásait. Hatás tekintetében történeti
jelentőségűek, mert kiszámíthatatlan befolyást
gyakoroltak a harczoló németség lelkére és
gondolkodására. Irodalmilag pedig fontosak,
mert megnyitották Arndt, Schenkendorf és a
többi nemzeti irányú költővel a német romanticismusnak addig ismeretlen irányát, melynek
egyik és talán egyedül éltető eleme a faji össze
tartozás, a nemzeti egység, a hazaszeretet esz
méje volt.
Arra a kérdésre, vájjon Körner később, a
szabadságharcz lezajlása után, tovább emelke
dett volna-e lyrikus pályáján ; vájjon feljogosíta
nak-e a Leyer und Schwert szépségei arra, hogy
későbbi pályájától még többet várjunk — határo
zott feleletet nem lehet adni. Én azt hiszem,
hogy nem. Humboldt Vilmos felismerte e korai
halál jelentőségét a költőre és esetleges tovább
fejlődésére, a mikor következőképpen nyilatko
zott róla: „Fiatalság, költészet, hazaszeretet és
vitézség ölelkeztek ezen egy korai elmúlásban.
Ha életben marad, az utóbbi két tulajdonság
mostani varázsa valami egészen közönségessé
foszlott volna szét, a mit sok más emberrel
kellett volna megosztania, a költészet fejlődése
legvégső esetben is kétséges maradt és a fiatal
ság üdesége elmúlt volna.“
Weber Arthur.

A zára-í muzeum.1
A birodalmi székvárosban 1898 óta működő
régészeti intézet kiváló gondot fordít a tervezési
ásatások mellett arra is, hogy jól megírt, gaz
dagon illustrált és jutányos áron kínált útmu
tatók a hatósága alá eső múzeumok kincseiről
kimerítő tájékoztatást nyújthassanak az arra
hivatottaknak.
A csillag alatt jelzett csinos kiadvány is gaz
dag tanulságot kínál a hazai történeteinkkel oly
szoros kapcsolatban álló dalmát partvidék múlt
jából s felettébb hasznos útmutató a mind
sűrűbben szervezgetett iskolai kirándulások veze
tőinek.
Az ide s tova három évtizeden át folyó ásatások
eredményeit a St. Donato bazilikában rendez1 Führer durch das k. k. Staatsmuseüm in S. Donato
Zara. Oesterreichisches Archaeologisches Institut. 150
szövegképpel Vili. 1—150. Wien, Alfred Holder, 1912.
Ára 1 K.
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tette be az archaeologiai intézet igazgatósága.
Éppen azért a tárgyak nem nyerhettek idő
rendi elhelyezkedést, mert a súlyosabb leté
teket a földszintről emeletre vinni nem vala
ajánlatos.
Már a belépésnél észrevehetjük azonban, hogy
a római Liburiának Jader (Zura), Aemona,
(Nova, horv. Neu), Corinicem (Knin), Nedimum
(Nadeu) és Asseria (Podgradje) régi illyr hegyi
városokból: a gradivekből alakult ki. Az innen
előkerült kő- és bronzkori leletek hazai ilynemű
emlékeivel sok rokonvonást árulnak el úgy for
mában, mint díszítésben és technikában. Külö
nösen a bronzkardok, vésők, a La Téne fibulák
tanuságosak. Liburia történetelőtti culturáját
a Krisztus előtti V-ik, illetőleg IV-ik századdal
betelepült görög kereskedők ipari termékei vál
tották fel, míglen Julius Caesarral a római ter
jeszkedés a görög befolyásnak is véget vetett.
Csakhogy a görögöktől eltanult üveggyártás
továbbra is fő foglalkozását képezé Jader lakos
ságának, sőt a napjainkig virágzó üvegmester
ség a századok rombolásaival is daczolni tudott.
A görög gyarmatosok technikai ügyessége,
formai érzéke az ásatások során napfényre
került üvegneműkben igazán meglepő. Egyik
üvegfajtájuk aranyszálak módjára kápráztat. Egy
másik gyártmányuk drágakövek tüzével vetél
kedvén, ragad bámulatba. Különösen meg
lepők az újévi ajándékoknak szánt s jó kíván
ságokkal jeleskedő amphorák sorozata. KATAXAIPG KAI GY4>PAINOY! (Örvendezzél és
vigadozzál.) A versenyek billikomain: KGP[AOC]
KAI CY<í>POCYNH/ A győztesnek szánt versenybillikomon: AAB6 THIN N1KHN olvas
hatók. Az írásos billikomok azonban, újabb
felfogás szerint, a Krisztus után I. századbeli
Alexandria műhelyeiből kerültek ide.
A Krisztus előtt 27-ben Augustustól senatusi tartománynyá alakított Illyricum a dalmata
pannon lázadás (Krisztus után 6—9) leveretése
után Dalmatia, Pannonia, Noricum tartományokra
különíttetvén, Dalmatia császári igazgatás alá
került s Italia féltett árúinak egyik lerakodó
állomásaként az itt megfordult főhivatalnokok,
vagyonos kereskedők vallási áldozásaikban, te
metkezési emlékeiken a görög befolyással ki
alakított helyi ízlést a Rómában eltanult min
tákkal és stylusokkal kezdtek társítani.
A liburiai cippus névvel emlegetett kúpos
síremlékek mellett az első század sírköveinek
díszére, kiállítására a legjellemzőbb példákat
szolgáltatja a zárai muzeum.
Vallási emlékek dolgában, miként azt Benn
dorf Otto és Schneider Róbert idevágó közle
ményei annak idején felderíték, a Dacia-ban
éppen a delmata telepesekkel szintén meghonosult Silvanus s annak női változatára, valamint
Liber pater et Libera mater ábrázolásokra és
fogadalmi formuláira igen jól használható min
tákat szolgáltat ez a muzeum.
Az agyagmívességben szintén nagy fejlett
ségre tettek szert, Libur/d-nak parti városai.
A Pannonia s Dacia földjén a kedvelt vadász
képes terra sigillata-vázák OF MOM (Officina)
Mom (monis) bélyegeikből láthatólag ugyan déli
18*
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Galliaból kerültek a libériái szirtes partokra.
Helybeli agyagmüvesek a PATRIMONI, vala
mint VICTORIAE AVGVSTORVM FEL jelzetű
terra sigillatákkal örökíték meg magukat. Mécses
gyártmányaik a nálunk is jelentkező STROBILI,
FORTIS (Silenfejjel) COMVNIS (olykor tragikai álarczczal), ATIMETI (néha comicai álarczczal), L1TOGENE (mint előbbi, csakhogy
az álarcz kettős is), AGILIS, CRESCES, ECHIO,
FESTI, OCTAVI, VERI, VIBIANI stb. gyáros
jelekkel kerültek torgalomba. Téglagyártmányaik
a PANSIANA császári téglagyár mellett Q.
CLODIVS, AMBROSIVS, C. TITIVS, HERMEROS, SOLONAS gyárosok bélyegeit mutat
juk, ide nem értve a LEG VII, LEG XI és a
LEGIIIIFF légiók bélyegeit.
A faragványos szobrok, sírkövek, oltárképek
(köztük Mithras-táb\a egy Hercules és Mercur)
arany-ezüst ékszerek, gemmák elefántcsonttár
gyak tömegéből kiváló a stylusával fennmaradt
elefántcsontlapokból álló codex. A bronzneműekből a gyógyultak által Aesculapius a Hygieia
oltárán áldozni szokott bronzlábakon kívül egy
Satyr, egy pantheralakű nyéllel bíró kulcs,
több tükör ragadják meg a szemlélő figyelmét.
Borostyánkőből meglepő nagyságú díszműveket
(pl. kis virágkosár, emberfejes gyűrűk stb.) őriz
a múzeum.
A Vl-ik században az avarok megdöntvén itt
a római uralmat, a byzanczi udvar vette Dalmatiát a liburiai partokkal hatalmába. Nagy Károly
791—799 közt idáig terjeszté hódítását, míglen
810-ben az aacheni béketárgyalások Nikephoros
császárnak juttaták azt ismét vissza.
Ekkortájt Jader nagymíveltségű püspöke Konstantinápolytól Aachenig a Ravennában követ
ségeket vezetvén, ott szerzett benyomásait érté
kesítő, a nevét megörökítő s napjainkban
múzeummá alakított bazilika megépítésével.
A középkor másik monumentális építményét
képező St. Anastasia-templom ereklyetartója
régóta emlegetett nevezetessége Zárá-nak. A
Krisztus születését s a szt. család Egyiptomba
menekülését ábrázoló domborművén kívül a
Szt. Lőrincz-kápolna VIII-ik századi ajtószemöl
döke szintén jellegzetes maradványa az óke
resztény művészetnek.
A IX—XI. századot még több boltívrészlet,
karzatpárkány sarkophagok képviselik. A dóm
főapsisából Szt. Anastasust ábrázoló faragványok
már a XIII—XIV. és XVI. századra mutatnak.
Zárá-nak római vitéz képében jelentkező s Szt.
György lovas alakjára emlékeztető védszentjét,
St. Chrysogenust már későbbi sculpturák állít
ják elénk.
A kit tehát útja a dalmát partokra vezet, az
a magyar kort képviselő emlékekről Havass
Rezső tollából közkézre került díszmunka mel
lett nagy haszonnal forgathatja a zárai múze
umnak ügyesen összeállított s Liburia Krisztus
előtti századaira is világot derítő útmutatóját.
Téglás Gábor.

Antik-görög hajviseletek.
A föld egyetlen culturnépe sem tulajdonított
a hajnak olyan nagy társadalmi jelentőséget,
mint a régi görögök.
Helyszűke miatt nem tárgyalhatjuk a görög
államokat külön-külön, de általános szokásaikat
erre vonatkozólag a következőkben ismertetjük.
A fiúk haját a serdülő kor elérese előtt nem
vágatták, akkor azután áldomással kapcsolatos
ünnepélyen tövig nyírták, majd mérsékelt
hosszúságig újból megnövesztették, mert egészen
rövid hajat csak a rabszolgák viseltek. A le
vágott hajat egy folyóba dobták, vagy vala
melyik istenségnek szentelték s elégették. Ennél
előkelőbb volt Delphibe zarándokolni s a le-

l. Az igazi görög konty. (A knidosi Venus.)

vágott fürtöket a pythiai istennek áldozni, úgy
hogy azokat aranyból vagy ezüstből készült
edényben névfelírással ellátva a templomban
megerősítették.
A hajadonok haját is férjhezmenetelük nap
ján tövig levágták s Hippolytosnak szentelték a
már említett módon. Ez a szokás ázsiai régi
culturnépektől származhatott át, csakhogy a
görög nők azután már többé nem vágatták a
hajukat, úgy hogy az az eredeti hosszúságát
ismét elérte.
A legmélyebb gyász jeléül hamuval vagy
porral hintették be hajukat, miként Homeros ezt
Achilleüsz-szel is megtéteti, a midőn szeretett
Patroklos-a halálának hírét veszi. Ez a szokás
a keresztény vallásba is átment s hamvazó-szerdán egyházi szertartást képez.
Drága halottak tiszteletére a gyászolók egy
vagy több hajfürtöt is vágtak le és a sírra he
lyezték. Herodotos idejében még dívott az a

269

szokás, hogy a delosi szüzek a Delos szigetén
elhunyt hyperboraei szüzek tiszteletére esküvő
jük napján hajuk egy-egy fürtjét levágták és
orsóra csavarva azok közös síremlékére fektet
ték. Hasonlóképpen cselekedtek a fiatalemberek
is, csakhogy hajzatuk egy részét nem orsóra,
hanem zöld vesszőre, friss hajtásra csavarva
helyezték el a síremléken.
A hajnak a görögöknél külön mondaköre is
volt, melynek tartalma a mythos korszakába
esett. így Megara uralkodójának: Misosnak
fürtéi között volt egy bíborszínű hajaszála is, a
melynek megtartásához élete és birodalmának
fennállása volt köve. Ezt a bíborszínű hajszálat
azonban saját leánya : Skylla titokban levágta,
hogy szeretőjének, a várost ostromló Minosnak

3. Typikus görög hajviselet, két kontytyal. ( \ Cipitoliumi Venus f

Simonides szerint már akkor is voltak külső
szépség és tetszetős formák elérésére törekvő
asszonyok, a kik dús hajukat fésültették, rendeztették, olajoztatták s virágokkal díszítették.
A női hajviseleteket szorosabban véve három

2. Babérkoszorús, nyakfürtös hajviselet. (Terpsychor«“ '

adhassa. Ez a monda is a keletről, az ázsiai
culturnépektől származhatott át a görögökhöz,
hiszen a régi zsidóknál is van ehhez hasonló,
monda, Sámsoné, a kinek ereje a hajában
rejlett s a kit szeretője, Delila, egy pásztoróra
után a filiszteusok megvesztegetése folytán ha
jával együtt erejétől is megfosztott.
A görög férfiak általában csak mérsékelten
hosszú hajat hordtak s hogy Athénében már
Aristophanes idejében voltak borbélyműhelyek
a haj és szakái nyírására, arra az általa komé
diáiban használt kifejezésekből lehet követ
keztetni.
Kivételesen előfordult azonban a hosszú haj
viselete férfiaknál is.
Hiszen magát Apollo istent is egészen nőies
hajviselettel ábrázolták némelyek, a még fiatal
Theseus pedig hosszú felfont hajával s hosszú
ruhájával egészen leányos megjelenésű volt.
A nők azonban mind hosszú hajat viseltek s

4 Fapálczikákkal fodorított haj; egy konty a fejtetőn. (Nympha.)
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csoportba oszthatjuk. Az első az archaikus, az
egyszerű, hosszú fonadék és kígyózó fürtök vi
seleté, melyet kezdetlegességénél fogva mellőz
hetünk.
A második csoportba az előrehaladott cultura
s a tisztult ízlés viseletéi tartoznak. Ezek nemes
egyszerűsége feltűnő, sőt a hajzat harmonikus
hullámvonalai, a melyek az egész profilt mint
egy megismételni látszanak bámulatra ragadnak
annyival is inkább, mivel azokat a vonalakat
egyetlenegy élő fodrász sem bírja utánozni, a
miért is valószínű, hogy akkor sem lehetett a
hajat így alakítani, hanem a képmásoló művé
szek szépítgetéseket engedtek meg maguknak,
szóval stylizáltak, lévén nem csak a papír, ha
nem a kő is türelmes.

meg babérkoszorút visel, mint a hogyan a
görögök egyáltalában nagyon szerették az élő
növényekből font koszorúkat. Voltak olyan nyil
vános ünnepeik, a melyeknél az illető istenség
tiszteletére mindenki megkoszorúzva jelent meg
s a koszorúfonónők külön keresetforrást ta
láltak.
Igazi görög typikus hajviselet a capitoliumi
Venus-é, két hajcsomóval: az eddig megszokott
kontytyal — mely nyakfürtben végződik — és
fejtetőn egy másikkal, az üstökkel. Ezt a fej
két különböző helyére széttagolva feltüzött haj
elrendezést csakis a görögöknél találjuk.
Az eddigi mintáktól való nagyobb eltérést a
Nympha hajviselete tünteti fel. Ez úgy készült,
hogy a nem nagyon hosszú, de sűrű tömött
hajat többszörösen szétválasztották s egy-egy
ilyen részt egy fapálczára csavartak, a melyet az
így nyert üres vagy öblös fürt feltűzése előtt
megint kihúztak. Valószínű, hogy a fapálczát a
kedves játszi ujja előzte meg, a melyre hölgye
szép selymes haját csavarta, miglen rövidnek
bizonyult fürtjei dús pompájához. A fapálczika
pedig a későbbi római hajsütő vasnak, a calamistrumnak lett az őse. Az öblös fürtök konty
bán, ez pedig nyakfürtben végződik, csakhogy
a konty már sem hátul sem felül a fejen, ha
nem a két hely között a középen van feltűzve.
A hajviseletek harmadik csoportjába a theat
ralis és phantastikus, a decorativ és architektonikus formák tartoznak, melyek chaoszában
azután már el sem lehet dönteni, hogy mi a
görög, mi a római frizura, mert a miként Thalia
képe mutatja, ezeknél az egyszerű krobylos —
vagyis üstök — meg van kettőztetve, a halán
tékok hajcsoportokba osztva és szalaggal vegyes
érczpántokkal díszítve, szóval annyira complikálva, hogy némelyike, a már amúgy is sokkal
bonyolultabb római hajviseletektől meg sem
különböztethető, sőt azok elemei emezekéivel
össze is vannak zavarva, úgy hogy nemcsak a
jóízlés, hanem a szakértelem is elfordul tőlük —
kielégítetlenül is tanácstalanul.
Hathalmi Gabnay Ferencz.

5. Complikált hajviselet, kettős üstökkel. (Thalia.)

A z első alkoholellenes egészségügyi
Az egyes hajviseletek legegyszerűbb s leg
szebb alakja a knidosi Venus kontya, az igazi
görög konty, mely nem jobbról balra van a
fejre csavarva vagy tekerve, hanem szép széles
szalag módjára először csak maga-magára van
hengerítve, s csakis ennek befejeztével van a
fej hátsó részéhez tűzve. A fejtetőt két szalag
díszíti, az általok leszorított hajcsoportokat pedig
két cs. és kir. udvari fodrász is hiába kísérletté
meg élő hölgyeken utánozni. Nagyon is érthető,
hogy a nagy Praxiteles e csodás alkotásának
bámulatára sokan külön csak ezért utaztak
annak idejében Knidos szigetére.
A milói (melosi) Venus hajszalagjai s henge
relt kontya hasonlít a knidosi Venus-éhez, de
már nyakfürtben végződik.
Terpsychore — a táncz múzsája — szintén
hasonló kontytyal van ábrázolva, de a nyakfürt
helyett két oldalfürt díszíti, hajszalag helyett

congressus,
Berlinben márczius havának végén tartotta
első tanácskozását az alkoholellenes nevelés
ügyi congressus. Jelen voltak ez alkalommal
az iskolai hatóságok, az egyházak részéről szá
mos képviselő, orvosok, tanítók és tanárok,
jogászok, szülők és mindazok az egyesületek,
melyek gyermekek nevelésével és védelmével
foglalkoznak. Ez a nagyszabású congressus,
melynek 1500 tagja volt, egy nagyfontosságú
culturkérdést világított meg minden vonatkozá
sában. Mély jelentőségű tanácskozás volt ez — az
összes tényezők belevonásával — a társadalom és
a nemzetek culturális javainak mentéséről. Minél
jobban emelkedtek a követelmények, a melyek
minden társadalmi osztály és minden hivatás
terén az egyesekre háramlottak, annál fonto
sabbá vált, hogy az ifjúság versenyképességét,
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szellemi és testi erőit, a legmagasabb fokig
emeljük. Az orvosi tudomány és a modern
paedagogia megdönthetetlen bizonyítékokat szol
gáltattak arra, hogy a fiatal szervezetnek, a
szellemi képességek kibontakozásának legvesze
delmesebb ellensége a szeszes italok korai él
vezete. Mindamellett az adatok egyértelműleg
beszélnek a fiatalkori alkoholizmus nagy elter
jedtségéről. Ez ellen szállott síkra a berlini
congressus a tudás fegyvereivel és az ember
szeretet nevében, a nemzetek és a társadalom
létérdekeiért. Láttuk és hallottuk a jelenleg
uralkodó állapotokat, résztvettünk a jövő fel
adatainak és czéljainak kitűzésében, áttekintést
nyertünk az iskola, a szülői ház, az egyházi
tényezők, saz ifjúsági egyesületek munkásságáról,
és ennek szükséges reformjáról az ifjúságnak
alkoholellenes szellemben való nevelése terén.
Mind az előadók, mind a felszólalók éles
bírálatot gyakoroltak, mindmegannyi fénysugarat
bocsátottak a nagy culturális küzdelem szellemi,
jogi, erkölcsi, nemzeti, társadalmi, gazdasági
okaira. A nemzetek rövid, de annál jelentőségesebb tanfolyama volt ez a congressus, a
melyen —= köszönet és hála a közoktatásügyi
kormány és a főváros támogatásáért — a ma
gyarországi alkoholellenes ifjúsági munka is
képviselve volt. A porosz képviselőház, a mely
ben a congressus és a vele kapcsolatos tudo
mányos kiállítás helyet nyert, olyan lelkes tün
tetéseket látott a nemzetromboló alkohol ellen,
a milyenre eddig még példát nem láttunk sehol.
A congressus, melynek tiszteletbeli elnöke
Bethmann-Hollweg államkanczellár volt, dr.
Strauss-Torney valóságos titkos államtanácsos
elnöklete alatt, a minisztériumok, az állami és
városi tanügyi hatóságok képviselőinek állandó
jelenléte mellett három napig, 26—28-ig tanács
kozott. Igen nagy anyag került a congressus
elé, a mely délelőtt és délután szakosztályok
nélkül végezte azt el. Még a congressus meg
nyitása előtt hallottunk néhány, az alkoholra
vonatkozó tudományos előadást. Ezeknek során
dr. Stubbe lelkész az alkoholelleni küzdelem
tíz évi munkásságát ismertette, dr. Leonhard a
községek feladatait világította meg, majd dr.
Hartwig az alkoholismust a statisztika világí
tásában mutatta be. A hivatalos statistikai ada
tok szerint Németország lakossága évente 2100
millió márkát ad ki sörre, 197 milliót pálin
kára, 378 milliót borra. 30,000 embert juttat
az alkohol elmegyógyintézetbe, 1500-nak halálát
okozza, 30,000 ember halálát közvetve idézi
elő, míg az öngyilkosok között 10% iszákos.
A bűnügyi statistikában az alkohol 10%-kal
szerepel, gyámság alá kerül évente az alkohol
folytán 15,000 egyén, válóokot eredményez az
alkohol évente 700 esetben. A munkásság vi
szonyai között az összes kiadásoknak 5—9%-át
teszi a szeszes ital. Dr. Weymann az alkohol
elleni küzdelem jelentőségéről szólt szellemi
életünkben. Abból indult ki, hogy a cultura
lényegében az egyéniségnek kibontakozása és
fokozódása. Az alkohol tisztán érzéki élvezeti
czikk, melynek erre nézve semmi kedvező be
folyása sem lehet, ellenkezőleg, mint narkoti
kum, a lelki folyamatok bénítását idézi elő.

Aschaffenburg kölni tanár az alkohol psychologiai hatásáról tartott előadást. Az alkoholnak
nem subjectiv, hanem objectiv hatását kell meg
figyelni, a mi a laboratóriumi kísérletek alkal
mával könnyen sikerül. Kiderült ezen kísérle
tekből, hogy az érzéki észrevételek megnehezíttetnek és hamisakká válnak, ellenben az akarati
mozgások gyorsabban mennek végbe, de meg
bízhatatlanok, végül nagyszámú téves reactio
áll elő. A képzettársulás lazább, felületesebb,
külsőségektől függő s így a gondolkozás maga
is rendszertelenebb.
Ezek az előadások képezték a congressus
tanácskozásainak bevezetését, a melynek során
üdvözletüket küldték a birodalmi kanczellár, a
belügyi államtitkár, a porosz kir. kormány és
Berlin városának tanácsa. A tiszteletbeli elnök
ség és az ügyvezető elnökök megválasztása
után — a kik között képviselve voltak a legna
gyobb állami méltóságok, a tudomány és irodalom
kitűnőségei — a tanácskozásokra került a sor.
Elsőnek Weigand tanár, a hamburgi állami
elmegyógyintézet igazgatója tartott előadást az
alkoholélvezetről a gyermekeknél és ennek
veszedelmeiről az egészségre nézve. Az alkoholiz
mus már a milieu révén is veszedelmet hoz a
gyermekre. Még ma is általános szokás, hogy
a gyermeknek a szülői házban alkoholt nyújta
nak. Az a téves hit, ráfogás és babona, hogy
a szeszes ital, bor, sör a szervezetet erősíti,
még mindig sok áldozatot szed, annál is in
kább, mivel egyes gyárosok ebből üzleti tőkét
kovácsolnak. Az alkohol a gyermekkorban szá
mos emésztési zavarnak, lefogyásnak, vese- és
májbetegségeknek, hirtelen növésnek és vérszegénységnek oka. A legnagyobb pusztítást az
idegrendszer szenvedi el. Ezek a veszedelmek
fokozott mértékben jelentkeznek a pubertas
korában.
Jensen dr. berlini iskolafelügyelő az oktatás
és a nevelés szempontjából vizsgálta az alko
hol hatását. A nevelő ma két okból áll nehe
zebb feladat előtt, mint azelőtt állott: 1. a
tudomány területeinek megnövekedése és a tudo
mány ágainak megsokasodása, 2. az életviszo
nyok megváltozása, mely több képességet, ön
állóságot és cselekvő elhatározottságot kíván.
A nagyvárosi élettel járt a nevelés akadályai
nak növekedése. Ez akadályok ellen az iskolá
nak a nevelés érdekében fel kell vennie a küz
delmet. Első sorban az alkohol ellen, mely
kétségtelenül a gyermek szellemi képességeinek
fejlődését gátolja és teljesen el is nyomhatja.
Niebergall, heidelbergi egyetemi tanár, ugyanezt
a kérdést a valláserkölcsi neveléssel kapcsolat
ban világította meg. Az alkohol az ifjúságban
lerombolja a tisztelettudást, az önbecsülést, oka
hamis erkölcsi nézetek kifejlődésének.
Liszt Elza az alkoholról szólott a criminalitás
terén. A fiatalkorúaknál az alkohol inkább mint
a terheltség oka játszik a bűnesetek nagy szá
mában szerepet. Az alkohol közvetlen hatása
alatt a fiatalkorúak ritkán vétkeznek. Mindamel
lett a fiatalkorúak bírósága elé kerülő bűnösök
legnagyobb része az alkohol áldozata.
Az alkoholellenes oktatás állapotát a külföl
dön Gonser berlini tanár ismertette. Szólott az
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oktatás természetéről, taneszközeiről, a tanítók
külön kiképzéséről, hivatalos intézkedésekről,
tájékoztatott arról, hogy a felsőbb oktatásban
miképpen szerepel az alkoholkérdés megvilágí
tása. Fáig dr. az alkoholellenes oktatás németországi szervezetéről tartott előadást. A mai
állapot e tekintetben csak alapjául kínálkozik a
reformtörekvések megvalósításának. Az ifjúság
kötelező oktatása külön tanítási órákban Meinin
gen, Württemberg és Oldenburg államokban
van bevezetve. Az alkalmi oktatás bizonyos tan
tárgyak keretében majdnem mindenütt el van
rendelve. A szemléltető eszközökben, egyes
alkalmi kiállításokban sincsen hiány. Mindkét
előadó sok értékes adatot szolgáltatott az al
koholellenes oktatás kérdéséhez.
A congressus második napján dr. Strehler
neisse-i praefectus a családban való alkoholelle
nes oktatást fejtegette nagy sikerrel. A gyermek
táplálkozásával kapcsolatban az alkohol-babonák
ellen kelt ki. Bűnös cselekedet a gyermekkor
tiszta örömeit a mérgező hatású szeszes italok
kal befertőzni. A családi nevelés feladata lenne
első sorban, kezdettől fogva arra nevelni a gyer
meket, hogy abstinens legyen s tudjon minden
csábításnak ellenállni. Ez azonban addig nem
remélhető, míg a családi asztalnál rendszeresen
folyik az alkoholfogyasztás.
A congressus tanácskozásainak tárgysorozatá
ban külön csoportként szerepelt az alkoholellenes oktatás módszertana. Elméleti szempont
ból általánosságban Werner Ernő heidelbergi
tanár ismertette a tárgyat. Miként kell az iskolá
nak az alkoholveszedelemmel szembeszállnia,
következik az iskola azon feladatából, hogy
nevelő és oktató munkát végez. Az iskolának
mindenesetre kerülnie kell, hogy a szülői házzal
ellentétbe kerüljön, de azért összetett kézzel
mégsem nézheti a dolgokat. Az iskolának esz
közei :'a) tanítás és b) szoktatás. Fontos mindenek
előtt az erkölcsi érzés befolyásolása a tanuló
ifjúságban az alkohol iránt, másrészt kirándulá
sok, ünnepélyek alkalmából a tanítóknak intelme
és példaadása.
Az alkoholellenes oktatás practikumát a fel
sőbb iskolákban Ponickau leipzigi tanár, a fel
sőbb leányiskolái oktatás terén Kniebe Erzsébet
tanárnő ismertette. A fiúknál a quarta és a
tertia alkalmas leginkább a rendszeres alkoholellenes oktatás keresztülvitelére, a mely a ter
mészettudományi ismeretek keretébe tartozik.
Nagyon fontos az anyag kiszemelése. Nemkevésbbé fontos a leányoknál az oktatás az
alkoholkérdésben. Ennek czélja egyrészt a ta
nulók subjectivitása, másrészt a családanyának
és a háziasszonynak előkészítése a reá váró
feladatokra. A népiskolai oktatás, a tovább
képző- és szakoktatás, továbbá a háztartási
iskolák sem vonhatók ki az alkoholellenes ok
tatás köréből. A congressus tanácskozásai ezekre
is kiterjedtek.
A congressus harmadik és utolsó napján
Rolffs osnabrücki lelkész kezdte meg az elő
adások sorát a fiatalság ápolásáról, melyben az
alkoholkérdés áll előtérben. Ismertette a külön
féle ifjúsági egyesületeket, szervezeteket, melyek
az abstinentiát követik. Ilyenek az^ ifjúnémet

szövetség, a vándormadár, a pfadfinder egyesü
letek. Hartmann, leipzigi tanár különösen a
Germania abstinens tanulók szövetségét emelte
ki, mint a mely a legnagyobb sikerrel biztat.
Az alkoholellenes ifjúsági szervezetek munkás
ságából kiemelkednekaGood-tempIar-ekpáholyai,
a melyek mintegy 550 ifjúsági szövetséggel és
ezekben 22,000 ifjúkoru taggal bírnak. A pá
holyok feladata tagjaikat az alkoholkérdésben
kiképezni, nékik valódi örömet nyújtani culturális téren. (Előadások, játékok, testgyakorlás
útján.) A katholikus ifjúsági szervezetek, az
evangélikus kék-kereszt szervezetek, valamint az
üdv seregének ifjúsági munkássága egyaránt
erősen küzdenek az alkohol ellen. Igen fontos
az alkoholellenes munkának ifjúsági agitatiója.
A socialdemokrata párt a fiatalság megmentését
az alkohol veszedelmétől és a gyermekeknek
alkoholellenes szellemben való nevelését 1907ben a párt programmjába is fölvette.
Az ifjúsági munkáról szóló vitával a congres
sus befejezte tanácskozásainak sorát, a mely az
alkoholkérdést, mint nevelésügyi problémát, min
den oldalról megvilágította. Ehhez nagy mérték
ben járultak hozzá az egyes felszólalók is, a
kik sokszor igen fontos észrevételeikkel és ta
pasztalataikkal egészítették ki az egyes elő
adásokat.
A congressus alkalmából a képviselőház ter
meiben kiállítás nyilt meg, a melynek csoportjai
voltak: az alkohol és a betegségek, az alkohol
és a halálozás, az alkohol és a degeneratio, az
alkohol és a szellemi munka, az alkohol és a
gyermekek. A kiállításon alkoholista családfák,
rengeteg régi és újabb propaganda irat, nép
szerű és tudományos munkák voltak láthatók.
Tanulságosak voltak a természethű bemutatások
az alkoholnak az emberi szervekben véghez vitt
rombolásairól. A congressus tanulságokban gaz
dag programmja az ifjúság alkoholmentes ne
velésének ügyét nagy lépéssel vitte előre. A ki
állítás anyagával pedig az alkoholkérdés megvilágosítása terén jelentett haladást.
Az alkoholkérdés azon modern problémák
közé tartozik, a melyeknek fontosságát a nem
zeti és socialis fejlődésre, a munkateljesítésre
és a culturára nézve mindjobban felismerjük.
Mindenütt keresik a módokat, hogy az alkohol
pusztításainak gátat vessenek és ezek a törek
vések sok sikerrel jártak, de a legszebb ered
mények a nevelés és az oktatás terén fognak
bekövetkezni akkor, ha az iskolában kötelezővé
fog válni az alkoholkérdés okszerű és rend
szeres tárgyalása. Nagy érdekek fűződnek ehhez
mind az egyén, mind az állam és a társadalom
szempontjából. Az erkölcsi, aesthetikai és testi
nevelés egyik nagy veszedelme az alkohol, a
melynek eltávolítására a berlini congressus ki
jelölte az utakat.
Gyulai Aladár.
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Lapp ember — a lappokról.
Egy jó magyaros nevű lapp ember, Túri János
véletlenül megismerkedett egy dán festőnővel,
Emilia Demant-idX s ennek köszönheti, hogy neve
Európában, kivéve Magyarországot, mindenütt
ismeretes, — a lappokról szóló könyvét, melyet
Demant kisasszonynyal együtt írt, mindenütt
olvassák. Nálunk maga a név, Túri, szintén is
mert, mint gyakori magyar név, de a lapp Túri
ról, könyvéről eddig egy rövid napihíren1 kívül
megemlékezés sehol sem történt. Németország
ban tudományos folyóiratok, hírlapok, Franczia
országban a Revue Bleu, hosszasan foglalkoz
tak vele s midőn a mű német fordítása2 1912-ben
megjelent, a Das Buch des Jahres 1911. Weihndchtskatalog der Firmen, mint az év egyik leg
értékesebb irodalmi újdonságát külön lapon, egy
egész oldalon keresztül méltatja s ugyanott a
szerző Túri arczképét is közli.
E műnek, a „lappok bibliájának“ Németor
szágban, de főként Skandináviában elért nagy
sikerei méltán jogosítanak föl bennünket arra a
hitre, hogy talán nálunk, a lappok nyelvroko
nainál is akadnak iránta érdeklődők. A néprajztudomány mindenesetre tudomást vesz róla ná
lunk is, de minthogy e mű maga nem tudományos
munka, nem tudatos irodalmi ambitio terméke,
hanem csak egyszerű, naiv összefoglalása, elbe
szélése a lappok életmódjának, szokásainak,
érdekelni fog minden müveit embert. A mit
Túri gyermekkorától fogva mesékben, mondák
ban hallott, a mit ő varázsművészetükről, vadász
kalandjaikról tudott, ünnepi szokásaikról, vallá
sukról stb. stb., az e könyvben mind megtalál
ható. Érdekessé teszik e müvet tartalmán kívül
Túri primitiv rajzai, melyekkel a lappok egész
életét a legegyszerűbb módon állítja elénk.
*
Túri János Koutokáino község közelében szü
letett. Mikor? ő maga sem tudja, de megtalál
ható valamelyik egyházközség anyakönyvében.
Körülbelül félszázada lehet, hogy először pólyálták be iramszarvasbőr-pólyájába. Egész életét
mint nomád élte át, ide-oda bolyongva rénszar
vasaival a vadonban. De ő nem az a közön
séges átlag-lapp, a kinek egész tevékenysége a
rénszarvastenyésztésében merül ki, mert a va
dakra való vadászás a szarvas legeltetésénél
kedvesebb foglalkozása volt. Nyáron és ősz kez
detén vadászik, mihelyt azonban az első hó
leesik, s a lábnyomok elárulják a vadak járá
sát, előveszi hóczipőjét, vadászszerszámait, neki
vág a rengetegnek, s attól kezdve senki nem
tudja biztosan, hol lehet őt megtalálni. Életvi
szonyai nem sokkal kellemesebbek, mint a va
dakéi, melyeket üldöz. Hosszú hóczipőivel bát
ran halad előre a befagyott tavakon, a havas
hegyeken, s bár a sötétségben csak a hó, csil, 1 E czikk már készen volt, midőn Balla Ignáczé
„Észak nomádjai-* czimen az Új Idők 8. számában
megjelent.
3 Das Buch des Lappen Johann Turi. Erzählung von
dem Leben der Lappen. Herausgegeben von Emilie
Demant. Deutsch von Matilde Mann. Frankfurt
a/M. 1912.

lagok, hold és északi fény irányíthatják útba,
mégis jól tudja magát tájékozni a vadonban
Ha az éjszakát a vadonban kell töltenie, rozsé
ból, gyalyakból fészket rak magának a hóra,
szőrmegallérját arczára húzza, hogy meg ne
fagyjon s nyugodtan alszik a szabad ég alatt,
még ha oly hideg van is, hogy a jég megpat
tan s a fák recsegnek bele. Túri épp oly naiv
és primitiv, mint többi testvérei, csak nincs meg
benne a más fajbeli emberek iránti bizalmatlan
sága, mely társait jellemzi.
Túri fejében ez a könyv már régóta élt. Rég
óta meg akarta írni a hegyi lappok életét, de
sehogy sem ment a munka. írni tudott ugyan,
— de ezer meg ezer akadálya volt, hogy tervét
megvalósíthassa. Először finnül kezdett hozzá,
de idegen nyelven nehezen tudta kifejezni gon
dolatait s ráadásul az ott élő finnek s lapp tár
sai is csúfolták, hogy ilyen czéltalan dologgal
foglalkozik. Túri tervéről azonban tudomást szer
zett egy svéd, Hjalmar Lundbohm (Kiruná-ban),
a ki a könyv elkészítéséhez és kiadásához szük
séges pénzt fölajánlotta neki. Emilie Demant, a
mű dán kiadója, hónapokon keresztül együtt
lakott az öreg lappal, segített neki megírásában,
s egyúttal rögtön le is fordította. Kényelmes
culturemberek szemében Demant kisasszony sze
repe mindenesetre csodálatosabb, a ki lemond
va minden kényelemről, képes volt hónapokon
keresztül nagyon mostoha viszonyok között,
Skandinávia legészakibb lakott vidékén együtt
élni egy öreg lapp emberrel, ki saját világukon
kívül mást nem ismer. 1907 júniustól 1908 júl.
20 ig voltak együtt s Demant kisasszony ez évet
élete leggazdagabb s legemlékezetesebb évének
nevezi, jóllehet lakásul egy kis erdei barakk
szolgált, melyet bányászok építettek oda maguk
nak menedékül. Önfeláldozó bátorságának jutal
ma a mindenfelől felhangzó dicséret, melyek
között ő maga is legtöbbre becsüli a hírneves
dán tudósnak, Thomsen Vilmosnak elismerését,
ki e műnek lapp-dán kiadása elé, előszót írt.
*
A lappok régente Észak-Skandináviában sok
kal nagyobb területekkel bírtak. Ma Skandiná
via legészakibb részén, mely csaknem járhatat
lan, tanyáznak, s életük a természet mostohaságával való folytonos küzdelem. A telepesek,
kik legelőikről kiszorították őket, szakadatlan
ellentétben éltek velük ; voltak ugyan közöttük
jóindulatú emberek is, a kik a nomád lappok
civilisatiójával kísérleteztek, a kik megtanították
őket írni, olvasni, de egyúttal meg is akarták
szabadítani a nomád élet küzdelmeitől. Mint
hogy azonban ezt megszokni a lapp nem tudta,
régi életmódjával a telepesek mellett nem ma
radhatott, kénytelen volt egyre északabbra vo
nulni, hol még súlyosabbak az életviszonyok.
Itt sem maradhatnak békében. A folyton észa
kabbra nyomuló telepesek existentiájukat fenye
getik, annyira, hogy többen, mint Hjalmar Lund
bohm is, a lappok megmentése érdekében se
gélyactiót szándékoznak indítani.
*
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Turi szerint a régi lappok nem tudták, hogy raj
tuk kívül más emberek is vannak. Az egész
északi vidéket ők lakták s a tengerparton sem
laktak idegenek, a hol ma már más fajbeli halászok
tartózkodnak. Kezdetben hal-, madárfogással, vad
rénszarvas, jegesmedve s más vadállatok vadászásával foglalkoztak. Télen, a mikor nagy hó
volt, hóczipőkön üldözték a vadakat, így a rén
szarvasokat is, míg azok ki nem fáradtak. A fá
radt rénszarvasok közül kiválasztották a legsze
lídebbet, megkötözve maguk mellett tartották;
a többiek eljöttek látogatására s ilyenkor köny
nyü volt többet is elejteni, vagy elfogni. Nyáron
pedig, a mikor a rénszarvasok csapatostul jár
nak, beszorították hegyszorosok közé, ott elzár
ták őket, míg meg nem szokták az embereket.
Csak ekkor kezdtek a lappok bálványaiknak
áldozni, hogy mennél több rénszarvast foghas
sanak.
Az idegen telepesek azonban szorították föl
felé őket s lakásaikat éppen oda építették, a hol
a lappok tartózkodtak, mert látták, hogy ott
vannak a legszebb mezők, hol a lappok nyájai
kat legeltették. A lappoknak engedniök kellett;
menekülni még északabbra, mert a svéd, nor
vég szomszédok nem ismertek kíméletet. Elra
bolták a tartalékban levő tejet, sajtot, bőröket,
s ha a lapp ellenállt, megölték. Megtörtént, hogy
egy lappnak rénszarvasnyája a norvég ember
legelőjére tévedt. A norvég megölte a lappot,
s aztán elment a lapp táborba, hogy bírságot
vegyen utódain, a miért a nyájuk az ő legelő
jén legelt. A lappok tanácskozásra gyűltek össze,
hogy e sérelmet megtorolják; a megölt lapp fia
háborút javasolt s elő is vette puskáját, de anyja
eldugta előle a puskaport, a norvég megmene
kült s a háborúból sem lett semmi.
A norvégek, svédek, — Túri szerint nagyon
kihasználják őket; sok pénzt követelnek tőlök,
de kénytelenek fizetni, különben a törvényekkel
kerülnek összeütközésbe. Pedig amúgy is sok
kár éri őket. Megtörténik, hogy a nyári meleg
hirtelen lehűl, elkezd esni az eső, vagy a hó,
a rénszarvasok közül több, esetleg maga a pász
tor is megfagy. Megtörténik, hogy a nyári me
legben, mikor a legyek vágják őket, elkezd az
egész nyáj szaladni, föl a hóval födött meredek
hegyekre. S ha az elől szaladó rénszarvas lába
alatt egy kő meggördül, egész kőgörgeteg höm
pölyög le a lejtőn, a mely a hátrább jövő rén
szarvasokban nagy kárt tesz. Ha a fű elkezd
hervadni, a rénszarvas zuzmó után vágyik, a
nyájat kisebb csapatokra kel! szétválasztani, hogy
hajtásuk könnyebben történhessék. De a rénszar
vasok nehezen válnak el egymástól s megtör
ténik, hogy több megriad, a nyáj szétszalad s
nem lehet valamennyiőjüket újra összeszedni.
Ha a szétosztás és útrakeléssel készen vannak
is, gyakran jön nagy esőzés és havazás, melyet
hirtelen fagy vált föl s ilyenkor megint nagy
kára lehet a gazdának.
Túri elbeszélése apró darabokra szakad, nincs
benne összefüggés, mert mindent ott mond el,
a hol éppen eszébe jut. Az ő előadása nyomán
haladva, bajos volna a lappokról egységes képet
adni. Minthogy nagy terjedelme miatt minden
egyes fejezetére amúgy sem térhetünk ki, s a

mi czélunk itt úgy is csak a figyelemkeltés, a
következőkben csak nehány érdekesebb részé
vel foglalkozunk.
A gyermekápolás: Ha a gyermek szerencsé
sen megszületett, rénszarvas-bőrbe pólyálják,
míg a megfürdetéshez szükséges víz megmeleg
szik. Ezután három napig, naponta háromszor
s a következő napokon kétszer fürösztik. Kez
detben főtt rénszarvas-zsírral táplálják, mert az
anyatej a szoptatásra nem alkalmas. Ha a gyer
mek az anyja testében megfullad, nem vágják
el a köldökzsinórt addig, míg a gyermek fölélesztésével kísérletet nem tettek. Az újszülöttet
aztán vájt fatörzs-bölcsőbe fektetik, melyet mo
hával, a fej alját tollvánkossal, fehérnyúl és kék
rókabőrrel bélelik ki. A pólya és főkötő szala
gokra csillogó gyöngyszemeket és ezüstgombo
kat varrnak, hogy a gyermek azt lássa s elszó
rakozzék rajtuk. A gyermeket a bölcsőben lekö
tik, hogy valahogy a manó ki ne cserélje; mert
gyakran megtörtént már, hogy az ilyen gyermekcsere után otthagyott gyermek, ha a szükséges
varázsformákat nem alkalmazták, nyomorék lett
és nem nőtt meg. Télen, míg a gyermeket fürösz
tik, forró követ tesznek helyébe a bölcsőbe s
gyakori eset, hogy az anya erről megfeledkezve,
gyermekét ráfekteti a forró kőre. Ilyenkor a
legkisebb baj, a mi a gyermekre hárul, hogy
görbehátúvá lesz.
A lappoknál a családban következőképpen van
megállapítva a rangfokozat: apa, anya, szolga
legény, leányszolgáló, gyermekek. A legidősebb
gyermek „favágó“, a második „tüzápoló“, a
harmadik „húgyszagú“, a negyedik „anyja-szemefénye“, az ötödik „apja-szemefénye“.
Mikor a gyermek még nem tud járni, általvetőben a rénszarvas hátán hordják, de ha már
nehezebb, úgy hogy az általvető egyik szárában
nem fér (négyéves korától kezdve), rénszarvasra
ültetik s rajta lovagol, jó rossz időben, hideg
ben, melegben. Később, a mikor még súlyosabb,
a rénszarvas nem bírja el, s a gyermek kény
telen a saját lábain szaladgálni a nyáj körül.
Ötéves korukban iskolába mennek, hol megta
nulnak írni, olvasni, számolni. A lappoknak ez
azért kellemes, mert azalatt míg iskolába jár
nak, kevesebb gondjuk van rájuk, de káros is,
mert az iskolában sok olyan dolgot tanulnak,
a mi csak a földművelő parasztnak szükséges,
nomádnak nem ; megismerik a nyugodalmasabb
parasztéletet s megváltozik bennük az igazi
lapp természet.
A lappoknál a mosdás a legritkább esetekben
fordul elő. S talán ezért olyan sötét az arczbőrük, meg azért is, mert állandóan szárítja
arczukat a fagyos szél, vagy a nap és sok füst,
korom rakodik rájuk a sátorban és a szabad
ég alatt rakott tűzből. Testüket sohasem mos
sák meg, sőt ruháikat sem, melyek rénszarvas
bőrből készültek. Rendszerint két szarvasbőr
ruha van rajtuk. Az alsó szőrével a test felé,
a felső szőrével kifelé. Ha a felső ruha, a mely
szőrös oldalával van kifelé fordítva, megázik,
nagyon hamar elromlik, mert a nedves bőrből
könnyen kihullanak a szőrszálak. S a mellett
oly rettenetes bűzt terjeszt maga körül, hogy
alig lehet kitartani. Ha ilyen ruhában zárt helyi
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ségbe bemegy valaki, annyira megfertőzted a
levegőt, hogy lehetetlen ott megmaradni. Nagyon
sok közöttük a folyós szemű s gyakori eset,
hogy az ilyen beteg reggel ki sem tudja nyitni
beragadt szemeit addig, a míg vízzel jól le nem
mosta. A szembetegség mindennapi eset náluk,
s különösen tavaszszal sűrűn fordul elő a hó
vakság, mely az állandó vakító fehér fényre
vezethető vissza.
A betegek gyógyításáról. Nyakfájás (torok,
mandulafájás) ellen egy jó orvosság van. Nyá
ron keresni kell a mezőn világos színű békát,
meg kell fogni, sűrűn behinteni sóval s fehér
kendőbe begöngyölni. A béka itt hamarosan
megdöglik. Ha valakinek a torka fáj, ebből a
békából le kell vágni egy darabkát, tejben meg
főzni s a beteggel megitatni. Nyakfájás ellen
ez a legjobb orvosság. Ha kiütés van a nya
kon, ezzel a békával kell megdörzsölni. E mel
lett szükséges elmondani néhány megfelelő
varázsformulát és nem szabad a békát gúnyolni,
mert különben a beteg elpusztul. Történt egy
szer, hogy egy lapp leánynak a nyaka meg
dagadt. Vett hát egy ilyen békát, megdörzsölte
vele a földagadt nyakat s aztán a földhöz csapta,
a min a béka nagyon megharagudott s a leányt
megmérgezte. Mikor egy lapp orvos (kuruzsló)
meglátta a haldokló leányt, így szólt hozzá:
„Te békával megdörzsölted a nyakadat s aztán
földhöz vágtad. A béka megharagudott s úgy
megmérgezett, hogy rajtad most már nem lehet
segíteni,“
Ha a gyermeknek valami baja van, úgy hogy
a nyelve is egészen megfehéredik tőle, békával
kell meggyógyítani. Rá kell nyomni a döglött
békát a nyelvére s a gyermek meggyógyul. Jó
a döglött béka gyomorrontás ellen is. Tejben
megfőzve kell a beteggel megitatni.
Mellfájás, tüdőbaj ellen, a mi a leggyakoribb
betegség náluk, hát- és derékfájás ellen, ijedt
ség, ájulás ellen legjobb orvosság az érvágás,
főfájás ellen a hajhúzás, fogfájás ellen a tűszúrás, fagyás ellen a hódörzsölés, erős vér
folyás ellen (nőknél) a fecskefészek aljáról ka
part hulladék tejben megfőzve; a higany jó
csonttörés, ütés, gyomorfájás ellen, — termé
szetesen belsőleg s szemfájás ellen, a higanyt
a szembe cseppentve. Szülésnél, ha a nő na
gyon nehezen szül s több erős ember van a
közelben, az asszonyt lábainál fogva a levegőbe
emelik s a magzatot visszarázzák bele, hogy a
gyermek rendesen elhelyezkedjék. Ha ez sem
használ, a születendő gyermek apjának vizele
tét itatják meg vele s ez a kettő aztán rend
szerint meghozza a várt eredményt.
Szellemekről. Kísértetekről. Ha a halottak
útra kelnek, a levegőben repülnek, mint a
madarak. És ha valahol leszállanák, olyan
zúgást visznek véghez, hogy ehhez képest a
legerősebb vihar légydöngés. A fák földig ha
jolnak terhük alatt s sok közülök derékban
ketté is törik. De az emberek közül csak a
varázslók láthatják őket, az oktalan állatok
pedig olyankor is, a mikor oly csendesen jön
nek, hogy az ember semmit sem hall és nem
is sejt. A legtöbb kísértetnek nincs feje s van
közöttük olyan is, a ki csak deréktól lefelé van

meg. A kísértetek olyan lelkek, kik félig bűnö
sök, félig keresztyének voltak a földön s így nem
juthattak be se a pokolba, se a menyországba.
Kénytelenek hát állandóan a levegőben tartóz
kodni. Innen hívják őket segítségül a varázslók.
Ha az ember érzi, hogy rossz szellem köze
ledik s meg akarja szállni, gyújtson meg három
fatönköt s füstölje meg mellette magát, vagy
vegyen magához tollszárban higanyt, vagy
mondja el a „Miatyánk“-ot három nyelven s a
rossz szellem nem tud neki ártani.
Gazdag mondaviláguk nyolczvanhat oldalon
van könyvben összeszorítva. Mint minden pri
mitiv népnél a felsőbb hatalmak itt is fontos
szerepet játszanak. Megemlítjük itt a kyklopsokra emlékeztető Stallo-kat és Jettanas-okat,
kiknek — úgy mint a kyklopsoknak
csak egy szemük van. Stallo és Jettanas, a két
egyszemű ős, együtt harczolt, vándorolt minden
felé. De Stallonak forró ólommal kiöntötte sze
mét egy szolgája s azóta, ha ő is látni akart,
kölcsönkérte a Jettanas szemét. Egy alkalommal
arany levelekért az arany fához mentek. Stallo
fölmászott a fára, de nem látta a gályákon a
leveleket s megkérte Jettanast, hogy nyújtsa föl
hozzá a szemet. Mikor Jettanas át akarta adni,
egy titokban utánuk lopózkodott ifjú ellopta a
szemet s a két barát, nem tudván hová lett,
dühében agyonverte egymást, az ifjú pedig
megrakodva aranylevelekkel, hazament. Mikor
a legközelebb újra kereste az aranyfát, nem
találta meg, mert Stallo és Jettanas utódai el
rejtették a helyet, hol az aranyfa volt.
A Stallokat, ha meghaltak, föl lehetett tá
masztani. A Stallo-házakban ugyanis van egy
hordó, a hordóban egy juh, a juhban egy tyúk,
a tyúkban egy tojás, a tojásban az élet. Evvel
fel tudják támasztani a meghalt Stallo-t.
Egyszer megtörtént, hogy egy lapp ember
vándorútjában egy Stallo-sátorba tévedt. A lapp
embernek szép leánya volt s ezt tudta a Stallo,
miért is szívesen látta az idegent, mert a leá
nyát szerette volna a fia számára feleségül
kérni. Stallo enni is adott a vendégének, a ki
— bár nagyon éhes volt — nem igen tudott
enni, mert abból az edényből, a melyben a
Stallo annyi embert megfőzött, nem esett jól
az étel. Étkezés után a Stallo megkérdezte a
lappot: „Ide adod a leányodat a fiamnak?“
A lapp megígérte, egymás tenyerébe csaptak s
az eljegyzés megtörtént. Mert régebben nem
ment a leányszerzés nagy czeremóniával. Né
hány nap múlva volt az esküvő. A lakomán a
lapp fia leemelt a tűzről egy üstöt, a melyben
a leves főtt s a térdire téve, enni kezdett. Ezt
látva Stallo, azt mondja a fiának: „Emelj le
te is egy üstöt, úgy mint a többi.“ A meny
asszony úgy tett, mintha segíteni akart volna,
az üstöt megbillentette, a forró leves a vő
legénynek a nyakánál befolyt a ruhája alá
s összeégette a hasát és nemi szerveit. Lakoma
után az asszonyok, lányok kimentek játszani a
jégre. Az öreg Stallo is velük ment, szaladt az
asszonyok után s a melyiket elfogta, kiharapott
belőle egy darab húst. De az asszonyok túl
jártak az eszén, verembe ejtették s összetörték
a fejét. Ezalatt meghalt a fiatal Stallo is.
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Nem czélom a könyvnek egész tartalmát
megismertetni az olvasóval; csak érdeklődést
óhajtok iránta kelteni. Természeténél fogva
érdekes olvasmány ; gazdag s megbízható ethnographiai följegyzései pedig a tudós számára
forrásul szolgálhatnak. Külföldi sikerei méltán
jogosítanak föl bennünket arra a hitre, hogy
nálunk, a lappok rokonainál is akadnak olvasói.
Túri János könyvében benne van a lappok
egész élete és szellemvilága. Távoli világ, me
lyet culturember bizonyos szánalommal szemlél
s úgy érzi, mintha segíteni kellene rajtuk, súlyos,
nehéz helyzetükön. A lapp azonban nem iri
gyel bennünket könnyebb s kényelmesebb-élet
módunkért. Neki a régi világ után sír a lelke,
mikor még több volt a zúzmó, bővebben volt
téli tápláléka a rénszarvasnak, több volt a
nyírfa a hegyeken s több tejet adtak a rén
szarvasok.
Trócsányi Zoltán.

A mai gyermekéletről.
A művelődő emberiség életkörülményeinek és
életmódjának rohamos átalakulása korunk külö
nös ismertetőjele. Az egyre sokasodó népmilliók
anyagi és szellemi ereje hatványozva viszi
előbbre a haladás ügyét, mindent újra átgyúrva,
átalakítva, megmásítva, — egy új, kereteiben nagy
mértékben kitáguló szellemi világba és anyagi
környezetbe emelve az emberi társadalmat. Meg
nagyobbodtak az arányok, az élet nagy ember
tolongássá bővült és az ember eddig nem ismert
lázas tevékenységgel igyekszik eleget tenni meg
szaporodott feladatainak. Az események nagy
forgatagában érezzük magunkat, a melyben
jelentős változások, átalakulások gyorsan követ
keznek egymásra. Az életnek az az egyforma
sága, a mely a régebbi időkben több nemze
déken keresztül is megvolt és a mely az emberi
tulajdonoknak tartósabb állandóságot képes
adni, napjainkban mindinkább letűnik, helyet
adva a nagy változékonysággal járó, gyors egy
másutánban fel-feltünő merészen új irányok
korszakának. Öregedő apáinknak nagy hajlé
konyságra van szükségük, hogy a hirtelenebbül
megváltozott idők új helyzeteibe beilleszkedni
képesek legyenek, kénytelen-kelletlenül lerázva
magukról a pár évtizeddel ezelőtti állapotok
megszokásait. A felnövekvő nemzedék pedig
változatos, kavargó életbe lép, a melyre a fiatal
években sokszor nincs kellő előkészületi ideje.
E rohamos, mind bonyolultabbá váló fejlődés
a társadalmat folyton megújító friss ember
anyagnak, az új nemzedéknek felnövekvési
körülményeit is jelentékenyen megváltoztatja.
Joggal kérdhetjük, vájjon általánosságban meg
van-e korunkban is a gyermekéletnek az a
zavartalan lefolyása, melegsége, a mely szük
séges ahhoz, hogy a testi és lelki erők teljes
kifejlésre jussanak? Nem hatnak-e le a mind
nyomasztóbbnak hirdetett élet ártó bajai az
ártatlan gyermekek soraiba és nem hat-e sorvasztólag mostani életkörülményeink egyikemásika kicsinyeinkre? Mert azt hiszem, min
denki előtt egészen világos, hogy a gyerme

keknek a felnőttek, első sorban a szülők védelme
alatt az élet zavaraitól, szeszélyes változásaitól
lehetőleg megóva kell átélniök felnövekvésük
éveit. Helyes fejlődésük természetes testi és lelki
szükségleteik lehető teljes kielégítését kívánja.
Nélkülözések, jogos kívánalmaik visszaszorítása
sorvasztólag hat a gyermekekre. Az igazi, a nagy
szenvedéses élet terheinek csak akkor szabad
rájuk szakadni, a mikor már kifejlettebb szerve
zetre és alapjaiban megerősödött lélekre tettek
szert zavartalan, boldog gyermekkor által. Az
ifjúkor elérésétől kezdve kell előtárniok fokoza
tosan az élet küzdelmes feladatainak, hogy idővel
a férfikor teljes erejével legyenek képesek egyéni
és társadalmi kötelességeiknek eleget tenni.
Ha az előbb pár vonással megrajzolt jelenlegi
életkörülményeinket és életmódunkat ebből a
szempontból vizsgálat alá veszszük, lehetetlen
észre nem vennünk egyrészről azt az örvendetes
jelenséget, hogy az általános előrehaladás a
gyakorlati nevelés terén nem egy üdvös és hasz
nos eljárást, szokást, intézkedést és alkotást
eredményezett, de másrészről szomorúan kell
tapasztalnunk azt is, hogy a nagyarányú fejlő
déssel együttjáró komoly és nehezen orvosolható
bajok is mutatkoznak. Mennyivel haladottabb
felfogással gondolkodik a mai kor embere a
nevelés czéljáról és módjairól és ennek megfelelőleg mennyivel fejlettebb eljárással képes a
gyermekekkel foglalkozni! Mennyivel jobban
ismeri a kis gyermek testi és lelki alkotottságát
és ehhez képest mennyivel inkább képes eltalálni
szükségletei kielégítését! A régi időkhöz képest
mennyivel tökéletesített nevelői intézmények,
iskolák fejtenek ki áldásos működést! S mégis,
mintha mindeme haladás nem volna képes ellen
súlyozni az újabb időkkel a gyermekvilágra
bekövetkezett bajokat. A gyermekek élethelyze
tének rosszabbodását veszszük észre, következ
ményéül az egész társadalom újonnan előálló
életkörülményeinek és életmódjának. A társa
dalom hasonlíthatatlanul összetettebb és bonyo
lultabb, mint kevéssel ezelőtt is volt és ebben
a megnövekedett óriási emberhalmazban a fel
növekvő nemzedék élete összébb szorul, sorsa
mostohábbá válik. Általánosságban megfogyat
kozott a gyermekélet szabadsága és boldogsága
és megnövekedtek az életrekészülés kötelezett
ségei.
A gyermekek ezen kedvezőtlenebbé vált élet
helyzetét első sorban a városok fejlődésének
fellendülése idézte elő. A mind óriásabbá váló
embertelepeken a művelődés főereje lüktet. Az
emberi ügyesség, tudás temérdek alkotása, a
lázas tevékenység, a mozgalmas szellemi élet
azonban a gyermeki erőket túlságos mértékben
foglalkoztatja és többé-kevésbbé elzárja azon
tényezők hatásától, a melyek a fiatal lelkek
kifejlődésére a legjótékonyabb hatásúak. A ha
talmas házóriásokban összezsúfolt családok gyer
mekei messze a szabad természettől, erdőtől,
mezőtől, megfosztva a szabadabb mozgástól,
mozgalmas, de nekik üres életre vannak szo
rítva. Lelkűknek a természet képeivel kellene
megtelniök és e helyett az emberi mesterkedés
százféle alkotásaival és az életbonyodalom nem
nekik való látnivalóival ismerkednek meg.
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A gyermekre nézve kelleténél nagyobb ember
forgalomban korán lemállik a gyermekséget
leginkább díszítő naivitás, üdeség, természetes
ség és a korai felületes felvilágosodás rontja
meg. S így áll elő a nagyvárosok gyermektypusa, a ki korán érett és felvilágosodott és
mindenről van valami tudomása, de a termé
szettől alig fogadhatott el valami hatást. Hogy
minő hiányokat szenvedhet a fejlődő gyermeki
lélek a természettől való elzártsága miatt, arról
bizonyságot tesznek az újabban végzett gyer
mektanulmányi statisztikai vizsgálatok. Ernst
Meumann-nak, német tudósnak munkájában1
olvashatjuk Hartmann dr. és Bartholomái sta
tisztikai vizsgálódásainak eredményéül: „hogy
a berlini gyermek aránylag szegény képzettartalommal lép az iskolába és az iskola kény
telen vagy pusztán szavakkal dolgozni, vagy
az egész kiképzés alatt a hiányzó élethű szem
léleteket pótolni, vagy pedig a természetszem
lélethez visszatérni. Különösen a nagyvárosok
körülményei hatnak kedvezőtlenül a legfontosabb
szemléletek szerzésére és általánosságban nem
találja fel az iskolai tanítás a gyermek szemlé
leteiben azokat az elemeket, a melyek az iskolai
tudás felépítéséhez szükségesek“. Lange dr.
vizsgálatai pedig minden kétségen felül kimu
tatták, hogy a városi gyermek természetszemléletei
sokkal fogyatékosabbak, mint a falusi gyer
mekéi. A legnagyobb nevelőmester kezéből van
nak kivéve a városi, de különösen a nagyvárosi
gyermekek: a természetéből. Minden átmenet
nélkül a magasabb culturában kell élniök, holott
előbb az emberi fejlődés már átélt korszakainak
megfeleloleg kellene felnövekedniök. S a nevelés
egyik legnagyobb problémájaként meredezik
előttünk az, miként lehessen a természet nevelői
hatásának fenntartása, mai megváltozott és meg
nehezedett életkörülményeink közepett ? De nem
csak a lelki életnek a természet hiányából eredő
szegényedése, hanem talán sokkal inkább az
emberi szervezet erő- és egészségbeli meg
fogyatkozásai irányították a culturnemzetek fi
gyelmét a természettel való összeköttetés kere
sésére. A mai élet a társadalom mind nagyobb
részét szorítja a falak közötti tevékenységre és
az ebből eredő testi satnyulás ellensúlyozására
egyedül a természethez való visszatérés szolgál
orvoslásul. Ilyen módon nagy embertömegek
életérdekeként nyilatkozik meg a természet után
való vágyódás. S ennek a vágyódásnak egyik
főgyökere a gyermekekről való gondoskodás, a
felnövekvési körülmények megjavítása. A ter
mészettel való ezen benső összeköttetés keresése
mind nagyobb mértékű irányítással hat a társa
dalmi és közoktatásügyi szervezkedésre, és a
városok újabb fejlesztésének, a családi és társa
dalmi élet újabb alakulásának, nemkülönben az
újabb iskolaszervezeteknek egyik fontos tényező
jeként szerepel. A természet egy-egy részletének
betelepítése a városok falain belül, a kert-város
részek szervezése, a gyermekek részére fenntartott
ligetek és terek, kirándulások, a szabadban taní
tás hódítása, a szüneti gyermektelepek és erdei
1 Ernst Meumann: Vorlesungen zur Einführung in
die experimentelle Pädagogik. Leipzig, 1907. I. 135 1.

iskolák létesítése, a természet szélesebbkörü
megismertetése stb. mind e probléma megvaló
sításának egy-egy részlete.
De a gyermekélet rosszabbodásának a modern
életből kifolyólag más okai is vannak és ezek a
szülői gondozás mind nagyobb mértékben tör
ténő elmaradása, a családi élet összeszorulása,
a gyermekek játékos kedvteléseinek ki nem
elégíthetősége és az elhagyott gyermekek szá
mának ijesztő megnövekvése. A modern élet
mind több meg több családot szór szét, ha nem
pusztít is el. Távolibb munkahelyekre siet nem
csak az apa, hanem az anya is és az állandóbb
együttlét csak a szükséges pihenőre szorítkozik.
A családi élet melege nagyon megfogyatkozik
az ilyen helyeken és a gyermekek vagy nekik
meg nem felelő helyeken kénytelenek eltölteni
idejüket, vagy magukra hagyatva, gondozatlanul
élik át felnövekvésük életéveit. És az önállótlanság bizonytalan helyzete miatt megkérgesült
szívű szülőkben megemészti a kenyérkereset
gondja azt a szeretetet, a mely oly nélkülöz
hetetlen a gyermekek egészséges, ép lelkületű
fejlődéséhez. Hidegség, nyomasztó helyzet, nél
külözés, el hagyatottság vagy meg nem felelő
környezet sorsa az ilyen gyermekeknek, a kik
így természetesen már kicsiny korukban meg
viselt szervezettel és megsebzett lélekkel nö
vekszenek bele abba a sorsba, melyet szüleik
is átszenvedtek. Nagyméretű emberromlás ijesztő
képe tárul elénk, ha a társadalom ezen rétegei
nek életsorsába tekintünk bele. Egyedüli mentő
intézményül az ilyen családok gyermekeinél az
iskolát szoktuk tekinteni, a mely azonban bár
mily üdvös javító hatást képes is kifejteni, egy
magában nem képes a családi élet hiányainak
kártételeit helyrehozni. Mindenekelőtt mérhetet
len haszna van a kicsinyek fejlődésének abból
a szeretetből, a melylyel az iskola képes pótló
lag felmelengetni a nyomorgó gyermekek szívét,
de nemcsak erre a szeretetre és közhasznú
ismeretekre van szükség. Anyagiakban is nagy
hiányokat szenved e gyermektömeg, hiányos
táplálkozás, az éghajlatnak meg nem felelő
ruházkodás és kedvteléseiknek s játékos foglal
kozásaiknak elvégzésére alkalmas helyek hiánya
miatt. A modern nemzetek észrevették már
régebben a gyermekek ebbeli nélkülözéseit és
egész sereg intézkedéssel igyekeznek az ezekkel
járó bajok megelőzésére. Hazánkban is már
nagyarányúaknak mondhatók azon mozgalmak,
a melyek a gyermekek jóléte érdekében kelet
keztek és a melyeket korántsem szabad pusz
tán csak az emberek jószívűségének vagy az
államhatalom intézői humánus gondolkodásának
egyszerű megnyilatkozásául tekinteni, hanem
egy nagyon is reálisan mutatkozó sociális baj
szükségszerű és elodázhatatlan orvoslásául. Nem
pusztán csak megtehető vagy meg nem tehető
jótékonyság gyakorlásáról van szó a társadalom
és az állam részéről, hanem mind nagyobb
méretekben szükségszerűen végrehajtandó nép
jóléti tevékenységről, a mely az állam és a
társadalom ereje aláaknázásának veszélyét aka
dályozza meg. A sínylődő gyermekek ezrei
meg ezreinek felnövekvési körülményeit kell
jobbá tenni, hogy a legközelebbi jövőben a
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máskülönben szerencsétlenül fejlődöttek nagy
tömegének abnormitásai olyan nagy mértékben
ne mutatkozzanak, hogy a társadalom zavarta
lan életét és fejlődését megrendítsék.
De nemcsak a szegényebb néposztályok
gyermekei vannak kedvezőtlen körülmények
között, hanem a jobbmódú szülők gyermekeit
is sok káros hatás érheti a modern életből
kifolyólag. A mind bonyolultabbá váló emberi
élet zavarossága, nyugtalansága megnehezíti az
egyenletes, összhangzatos kifejlődést. Az élet zaja,
a küzdelem hullámai elhatolnak a gyermek
szobába is és a mai kor gyermeke mind
kevésbbé élhet zavartalanabb, egyszerűbb életkörülmények között, a melyek pedig a szeren
csés felnövekvés nélkülözhetetlen feltételei. Ha
tehát nélkülözések nem rontják is meg a jobb
a nyagi helyzetben levő fiatalok sorsát, a mai
rohamos élet mozgalmassága, erős hullámzása
zavarhatja meg egyéniségük kialakulásának
folyamatát és megfoszthatja őket legszentebb
joguktól: az érintetlenségtől, a bántatlanságtól.
A felnövekvés évei is sokkal mozgalmasabbá
váltak a modern idők elkövetkeztévei, mint a
hogy a testi és lelki erők zavartalan kifejlődése
szempontjából kívánatos és ebből kifolyólag
nagyon sokszor tanúi lehetünk — élesszemű
megfigyelések alapján — a félbenmaradt, tel
jesen ki nem alakult egyéniségeknek. A gyor
san múló hatások és az egymásra következő,
hamar véget érő változások, áramlatok az em
beri tulajdonságok állandósulásának éppen nem
kedveznek és ha a fiatal években is kelleténél
nagyobb mértékben van meg ez a változékony
ság, a szellemi élet kikristályosodása, összhangja
esik áldozatul. A cultura eszközeivel való élés
is, túlkorán kezdődve, ártalmas következmé
nyekkel járhat. A cultura alkotásai a milyen
áldásos tényezőkként szerepelnek az emberiség
előrehaladásában, épp oly pusztító hatást fejt
hetnek is ki a fiatalság korai éveiben. A szük
ségletek túlfeszítése, helytelen követelmények
kielégítésére törekvés a gyermekévek idején
történő visszaélésekből ered legtöbbször. Az
érdeklődés körének túlkorai kiszélesítésére ve
zet a cultura sokféle alkotásának időelőtti
szemlélése és felhasználása és olyan megszoká
soknak vethet alapot, a melyeknek a későbbi
években nagyon sokszor nem lehet eleget tenni.
Mindez a felnövekvés a kifejlődés fokozatos
ságának rovására megy; a gyermek fejlődöttségét megelőzőleg kerül oly helyzetbe és életkörülmények közé, a melyek csak a későbbi
életkorban volnának megfelelők.
Eme nagy általánosságban feltüntetett álla
potok kétségtelenül nyilvánvalóvá teszik, hogy
az emberi élet egyensúlyának megingása, a
mely a felnőttek körében korunkban oly sok
pusztulást idéz elő, útját szegve előrehaladás
nak, sikernek, boldogulásnak, alapjaiban véve
már a gyermekkorban megkezdődik. A modern
élet sokféle üdvös, áldásthozó jelenségeit, re
formjait veszélyek és bajok kísérik nyomon, a
melyek a gyermekvilágra is ártalmas hatást
fejthetnek ki. A modern cultura nagy fejlődöttsége és gazdagsága nagyon sokszor előidézője
lehet az emberi erők tékozlásának és túlfeszíté-

sének, a mely már a kicsiny korban is könnyen
megkezdődhet. S miként Malthus, a nagy
angol gondolkodó már 1794-ben törvényben
kifejezte: „a civilizált, nagyon népes államok
ban a lakosság a fenntartási eszközökön túl
növekszik“, a nyomor, az anyagi szűkölködés
is mind nagyobb arányokban mutatkozik és a
kicsinyek nagy tömegének fejlődését is meg
rontja. A XX. századtól kezdődőleg mind na
gyobb mértékben gondot okoznak a culturnemzeteknek eme vészes tünetek. A míg
régebben pusztán csak árvaházak létesítésének
szüksége forgott fenn, ma már a szülőkkel
bíró gyermekek nagy sokasága is a közösség,
az állam és a társadalom gondozására szorul.
Nem hagyhatók sanyarú sorsukra a kedvezőt
len körülmények között növekvő gyermekek
ezrei, hogy így bizonytalan jövővel és kétes
tulajdonságokkal felruházva lépjék át a fel
növekvés határévét és nem szemlélhető tétle
nül az életkörülményeknek olyan továbbfejlő
dése, a mely mindinkább elválasztja az embert
a természet világától. A természetnek és a
culturának egymást kiegészítve, összeegyez
tetve, összhangban kell alkotnia az ember
világát és a társadalom felsegítő erejének min
den néprétegre kiterjedve kell érvényesülnie.
Ezek a müveit nemzetek jelenlegi és jövendő
tevékenységének olyan programmpontjai, a me
lyek keresztülvitele a gyermek és ifjúi évek
megfelelő reformáló szabályozása nélkül nem
történhetik meg.
„
. r, ,
ö
Barcsai József.

A kritikus.
Elképzelt arczkép. —

Péter a Louvre-ból kijövet, gondolatokba
merülve haladt át a Carousel-téren. Körülötte
a Tuilleriák fehér márványszobrai izzottak a
júliusi nap meleg fényében. A kiálló kövezetben
meg-megbotlott, fejét mintha nehéz gond húzta
volna le. Látszott rajta, hogy egészen elmerült
önmagába. Merengéséből alig egy pillanatra
tudta felriasztani az az otromba autobus, a mely
földrengető robajjal, iszonyú tülköléssel rohant
el mellette, mint valami modern városlakó
mammut. Elméje még ott járt a Rembrandtképeken, melyeket az imént látott, ki tudja
hányadszor. De úgy érezte, hogy minden al
kalommal újak, mert mindig többet mondanak.
Mily sok művész lakott ebben a nagy mester
ben ! Az idővel és kedvével együtt változott
festési technikája, alapjában mégis megmaradt
egy embernek. Rembrandt maradt, a ki az élet
ben több rútat látott, mint szépet, s a zajos
emberi lét értelmét igyekezett a fény és árnyék
küzködésével kifejezni. Hiszen nincs is a világon
más, mint fény és árny, csupa fény és csupa
árny. Emerson a Festőnek mondaná, mert nem
a dolgok rajza, hanem a rájuk eső mozgékony
fénynek a sötétséggel vívott harcza ragadta meg
és kötötte le minden figyelmét. Az ő világa ez
a küzdelem v olt; vele osztoznak ebben leg
nagyobb társai: Lionardo da Vinci és Cor
reggio.
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Bizony, fény és árnyék, nappal és éjszaka,
munka és pihenés, öröm és szomorúság-az
élet.
Ilyen gondolatok forpgtak eszében, mikor
kilépett a Szajnapartra. És jöttek az új benyo
mások. Megelevenedett előtte Sisley képe: a
zöldeskék vizű folyó tükrén tánczolt a fény s
a hajók egész serege mozgott rajta. A parti
korláthoz Courbet asszonyai támaszkodtak, s
távolról ott emelkedett a Notre-Dame fehér
márványtömege, mintha Monet képét látná maga
előtt.
Elkábult ettől a sok reá tóduló képtől. S ez
már így tartott napok óta. A boulevardon Manet
fölényes öntudatú Olympiáját látta a csipkék és
selymek fátyolán át, a régi templomok mystikus
homályán Zurbaran papjai léptek eléje, a párisi
szobrokon megelevenedett képzeletében a franczia nép dicsősége, s otthon a háztetők ké
ményerdeje a Montmartre festőit juttatta eszébe.
Úgy érezte, hogy a művészet, a mely Párisban mindenütt körülvette, jobb és értékesebb
emberré tette, mert közelebb vitte az élet lénye
géhez. Minden fölösleges szinte lekopott róla
s a világ lelkének melegét, a szellem szívének
dobogását érezte meg ezeken a nagyszerű mű
alkotásokon. Vágyott valakire, a kinek elmond
hassa gondolatait.
Elindult hát a Szajna túlsó partjára, a hol
egyik kis hotelben egy jó barátja lakott, a ki
vel szívesen elbeszélgetett, bár természetük jó
részben ellentétes volt.
De nem maradtak a szoba fülledt levegőjé
ben, hanem sétálni kezdtek a Luxembourg-kert
terebélyes fái alatt. Sok mindenről beszélgettek,
de legtöbbet mégis az otthoniakról és Párisról.
Pál, a jó barát, közben így szólt:
— A Temze partján szinte agyonnyomott
az angol nagyság érzete, Berlinben meg kellett
hajolnom a német vasakarat és szorgalom előtt.
Nem irigyeltem egyiket se, még se tudtam ma
gamat jól érezni bennük. De itt, itt szinte ott
hon vagyok. Érzem, hogy én is vagyok valaki;
ember, nem csupán gép, a mely elvégzi a reá
rótt munkát, s ha tönkre megy, újjal pótolható.
Te ezt úgy mondanád, hogy itt jutok az egyé
niségem öntudatára. Én azt mondom, hogy az
élet közvetlenségét, öröm voltát érzem Párisban.
Te talán nem?
De igen. S éppen erről akarok neked
beszélni. Napok óta alig ismerek magamra.
Agyamban gondolatok keveregnek és nem tu
dom, mi az, a mi szinte kiforgat egész valóm
ból. Azt keresem, hogy mi különbözteti meg
ezt a népet mindenki mástól, s mi hat bennük
oly mélységesen.
— Megint valami elmélet? Kíváncsi vagyok
rá. Te sohsem fogysz ki az ilyen játékokból.
— Nem tehetek róla. A világ minden szép
ségét csak akkor tudom látni, ha előbb meg
értem. A mit nem értek meg, az bánt, az ide
gen marad nekem.
— Kár pedig örökösen Hamletként merengeni
és mindenben a problémát keresni. Bele kell
merülni az élet tengerárjába, ezt észrevette már
Goethe. Miért nem követed hát a tanácsát?
— Majd követem, ha én is megértem, hogy

így kell élni, a mint a nagy német megértette.
De addig, megengedj, kénytelen vagyok töp
rengeni.
— Ugyan, ugyan. Nézd ezt a szép asszonyt,
a ki szembe jön velünk. Mint valami finom
vonalú antik váza, olyan a termete; mi ezen a
megérteni való? Ez előtt csak meghódolni lehet
és szeretni őt, de nem megérteni.
— Igazad van. S engem mégis bánt, hogy
még nem értem, mi tette őt ilyen széppé.
— Nevetséges. Mi tette? Páris. A párisi élet,
a párisi szellem. Látsz te ilyen asszonyokat,
ilyen typust máshol?
— De hát mi ez a megifjító, ez a megszé
pítő párisi szellem ?
— Te örökösen a szellemi, a fogalmi oldalát
nézed a dolgoknak. Ne járj a felhők között és
rögtön megérted ezt is. Kedvem volna azt fe
lelni, hogy a művészet, a kendőzés művészete,
no meg ennek az emberfajtának évezredes tör
ténete.
- Várj csak. Ezek a szavaid valami új vilá
gosságot gyújtottak agyamban. Te egész könynyedén vetetted oda a művészet szót, a leg
profánabb értelemben, s mégis itt érzek valami
nagy, igen nagy dolgot. Csakhogy én a művé
szetet valami igen komoly, igen szent jelentés
ben veszem.
— Lám, kiütött belőled a kritikus. Mindig
mondtam, hogy te kritikus vagy, mert a világ
ezer szépségét mindig latra teszed, kicsinyeskedve értékeled, ahelyett, hogy igyekeznél a
magadévá tenni őket.
— Legyen igazad; nem vitatkozom veled.
Hanem jöjj, üljünk le erre a padra, majd el
mondom, mi ötlött az eszembe.
Leültek. Jó néhány perczig csend volt, mi
közben pálczáikkal a homokba rajzoltak külön
féle vonalakat. Végre megszólalt Péter, a kri
tikus :
— Nekem úgy rémlik, hogy Párisban a
művészi benyomások a legerősebbek. Nem a
múzeumokat értem, hanem az egész párisi
életet. Ez a nép művész. Ebben a gondolatban
kell a megértés fogantyúját keresnünk. Csak a
művész szeretheti annyira az életet, s lelke ezer
érzelmét, mint a párisi nép. Hisz’ a művészet
— azt hiszem — úgy keletkezett, hogy valaki
tovább élte az élet benyomásait, jobban, tisz
tábban érezte őket. A művész szereti annyira
az életet, hogy így szólhat a pillanathoz: „Ma
radj, ne szállj oly gyorsan tova!“ Ez a szeretet
készteti őt, hogy kőben és bronzban, színben
avagy hangban, s ki mondhatná el, mi minden
féle módon tovább formálja ezt az életet és új
csodákat csaljon ki belőle. A művész megsza
badítja élményeit az idő nyűgétől, fölemeli őket
egy időtlen világba, a hol a forma és a tartalom
egygyé lesznek, azaz: halhatatlanba őket.
— Egyoldalú vagy, mert könyvek, képek és
szobrok azok, a mik gondolkodásodat irányítják.
Neked a művészek alkotásai nem egyszerű mű
vek, hanem világok, a melyek egész valódat
betöltik.
— Ne feledd el, hogy minden műalkotás
esemény annak, a ki megértő lélekkel közeledik
feléjük, s csak a szórakozást keresőnek lesznek
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semmitmondó időrablók. Lelkünk rejtett zugaiba
világítanak ők be és általuk ismerünk magunkra.
Az igazi művészek ama kevesek közé tartoznak,
a kiknek gondolataiból él az emberiség. Nem
ők tanulnak ettől, hanem ez tanul ő tőlük. Ők
mutatják meg az egy napig élő embereknek —
lásd, milyen mélyértelmű ez a homerosi jelző
—, hogy milyen az élet, a világ; mit kell ben
nük látni, szeretni és gyűlölni. Túlnőnek létük
korlátain és az általános, az örök emberi nyer
bennük kifejezést.
A napokban Rodin beszélgetéseit olvastam.
Meglepett, hogy ez a nagy művész is így véle
kedik. A művészeket és gondolkodókat végte
lenül finom és csengő hangú lanthoz hasonlítja.
Azok a rezgések, a melyeket belőlük koruk
viszonyai kiváltanak, tovább terjednek a többi
halandókhoz.
Igaz, — azt mondja, — hogy a nagyon szép
műalkotások ritkák s a múzeumokban is, meg a
köztereken is csak kevesen nézik meg őket. De az
érzelmek, melyeket kifejeznek, elhatnak egész a
tömegig. A lángelmék nyomában ott járnak a
kisebb tehetségű művészek, a kik átveszik és
népszerűsítik a nagyok gondolatait. Az írókat
megihletik a festők, a festőket az írók: a gon
dolat folytonos csereúton van egy nemzedék
fejében. Az újságok, a népszerű regények, a
képek elviszik mindenüvé azokat az igazságokat,
a melyeket hatalmas elmék fedeztek fel. Olyan
ez, mint valami szellemi folyam, mint valami
vízesés, a mely ezer sziklán omlik lefelé, míg
végre egy nagy víztükröt képez, mely aztán egy
korszak szellemét alkotja. Nincs igazuk azoknak,
a kik azt mondják, hogy a művészek pusztán
környezetük érzelmeit tükrözik. Különben ez is
elég érdem volna, mert éppen nem haszontalan
tükröt tartani embertársaink elé, hogy megis
merhessék önmagukat. De a művészek többet
tehetnek. Bőven merítenek a hagyományok kö
zös forrásaiból, de növelik is ezt a kincset,
mert ők igazában feltalálók és vezetők.
Ilyen feltaláló és vezető az emberiség törté
netében a franczia nép. Más szóval : igazi
művész.
Pál elgondolkozott, majd így felelt:
— Mind szép ez, irigyellek is érte, hogy így
tudod látni a dolgokat, de én nem szeretem,
ha ezt a gyönyörű világot ilyen elméletek
spanyolcsizmájába szorítjuk. Hogyan egyezteted
össze a te hypothesiseddel a párisi nép taka
rékosságát, józan conservativismusát?
— Furcsa. Úgy látszik, te még mindig azt
hiszed, hogy a művész azonos a bohémmel.
Tévedsz barátom, mert a bohém nagy ritkán
művész. Az igazán nagy művészek inkább haj
lanak a pedantéria és a szomorúság felé. Gon
dolj Rembrandtra, Michelangelora, Dantera. A
teremtő képalkotás tesz művészszé, nem a jó
zanság vagy a mámor. A ki minden érzésének
formát, életet tud adni, a kiben az érzés nyo
mán mindig tiszta világossággal feltámad a
megörökítésre alkalmas symbolikus kifejezés,
az számot tarthat erre a szent névre. Már pedig
itt Párisban minden lépten-nyomon meglepő,
mily határozottsággal talál a lélek minden rez
dülése külső formákban kifejezést. Itt minden

műalkotás. Vagy van-e felségesebb műremek,
mint ez a bájos, kristálytisztaságú franczia
nyelv? Nincs ebben semmi homályosság, el
mosódó bizonytalanság, mint teszem a német
ben, csupa kézzel fogható, concrét képet ad
minden jelentés.
— Dehogy concrét, inkább túlságosan ked
veli az abstractiót. Lehetne Budapesten Egyet
értés-tér vagy Béke-utcza, mint Párisban ?
— Hogyne! Hát a Szabadság-tér ?
— Jó. De mi még se kedveljük annyira az
elvont gondolatokat, mint a francziák. Az ab
stractio pedig csak nem művészi jellemvonás?
— Miért ne ? Sőt nagyon is az. A mathematika a legelvontabb valami, mégis egyik leg
nagyobb művészet: a számok művészete. S nem
a francziák közt vannak e a legnagyobb, leg
világosabb fejű mathematikusok ? Ez az elvo
násra való hajlam összefügg a világos képal
kotással, mert olyan képet akar alkotni, a melyen
minden lényeges jellemvonás rajta van. Ezt
aztán kifejezi, megérzékíti. Ezért él itt minden
elvont fogalom, ezért van Place de la Concorde,
rue de la Paix, s Bordeauxban az egyik utcza
rue de 1’ Esprit-des-Lois. Én azt hiszem, hogy
a közlársaság is művészek államformája, mert
csak művészemberek érezhetik annyira a maguk
külön egyéniségét, hogy a szabadság, egyenlő
ség és testvériség eszméi alapján komoly követ
kezetességgel merjenek szervezkedni.
— Kezd érdekelni a theoriád.
— Gúnyolódok Mindegy; annál jobban hi
szem, hogy igazam van. Menj végig ezeken az
utczákon és nézd meg a házakat. Mind egyfor
mák, mert a párisi lélek talált bennük kifeje
zést. A szobrokat, a képeket, a melyek mind
egy-egy érzést vagy gondolatot testesítenek meg
s igazán mindegy, hogy Voltaire vagy a vidá
man kételkedő gúny, Gambetta vagy a szónok,
Diderot vagy a csevegő, Victor Hugo vagy a
tragikus pathos, Desmoulins vagy az agitator
van a talapzatukra írva s talán el fogod nekem
hinni, hogy a franczia képalkotó nép, más szó
val : művész. Éppen ellentéte a németnek, a ki
érez, de nem tud érzéséről képet adni. A né
met szellem hajlik a mystikára, mert több van
benne, mint a mennyit kifejezni képes, míg a
franczia minden gondolatát teljesen el tudja
mondani, sőt néha talán még többet is, a mi
megint a nyelv képgazdagsága miatt lehet
séges.
— Mondom: a múzeumok beszélnek belőled.
Beleestél abba a hibába, a mibe majd minden
idegen, hogy a műgyűjteményeket vélik Párisnak.
— Tiltakozom. A múzeumokat most csak
annyiba veszem, a mennyiben az eleven élet
szervei s »nem holt intézmények. Azt pedig el
kell ismerned, hogy sehol sem élnek annyira
azok, mint itt Párisban. S ez nekem természe
tes. Az ilyen népnek kell a Louvre, a Luxem
bourg meg a többi. S most már megértem azt
is, miért volt a franczia nép a barbár Európá
ban a gondolat fejedelme. Ennek a népnek
kellett világos kifejezésre juttatni Európa gon
dolatait, mert a többi nem volt rá képes. Ezért
tömörül össze Descartesben a XVII., Voltaire-
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ban a XVIII., Taineban a XIX. század európai
szellemi irányzata és ezért népszerű ma Berg
son. Azok a gondolatok, a miket ezek hirdet
tek, nem éppen itt termettek, de itt nyertek
legérthetőbb kifejezést. Bizony, ennek a népnek
megadatott az élet formálása. Áldás ez rajta,
de sokszor átok is. Áldás, ha irodalmára, mű
vészetére gondolunk és átok, ha zaklatott poli
tikai életét vesszük szemügyre. Uj érzés — új
alkotmányforma: ez csak ennél a népnél lehetséges.
Most már értem azt is, miért hanyatlik a franczia nép világtörténeti szerepe. Ebben az
anyagiaknak élő, rideg világban a művészet
csupán játékszer, csecsebecse, szórakoztató, de
nem vezető. A barbár erőtől duzzadó Róma
meghódította Athént, a minden szépségek any
ját. Párisba is betör a germán szellem: a
nyoma már ott látszik mindenen, a mi mai, a
mit a fiatalság csinál. És akkor . . . akkor
szomorúbb lesz itt az élet, dadogóbb a szó,
mystikusabb az érzés s a fiaink valami különös,
új szépségben gyönyörködhetnek. A franczia
szellem ma hajlik a meddőségre, de bízom a
germánokban, a kik új virágzásra gerjeszthetik
még ezt a csodálatos képalkotó phantasiát.
Ki tudná megmondani, milyen lesz a jövő.
De mintha Páris maga a franczia nép symboluma lenne. Két legmagasabb dombján nézd,
mit lehet látni ? A Montmartre-on ott van a
Sacré Coeur fehér temploma, a Mont-de-Paris-n
a Pantheon. A háztenger fölé messze magaslik
az Invalidus-dóm aranyos kupolája s alatta
nyugszik Napoleon, a Nietzsche Übermensch-e,
s odább merészen szökell az égnek az Eiffeltorony karcsú silhouetteje . . .
Istennek és az emberi nagyságnak volt szol
gája ez a nép, ezek elé hordta legnagyobb
kincsét: a művészetét. S ez a művészet világ
csoda. A Pantheon oszlopcsarnoka előtt nem
Rodin Gondolkodója, hanem az emberiség töp
reng . . .
Elhallgatott. A nagy medencze felől vidám
gyermekek kaczagását hozta feléjük a szél,
mintha az élet eleven valósága kinevette volna
ezt a sok együgyű gondolatfoszlányt.
A csendet Pál szavai törték meg.
— Benned egy költő lelke él, de nincsenek
szárnyaid. Mindig másokra kell várnod, hogy
az eszmék levegőjébe emeljenek. A lét legmé
lyebb kérdéseire keresed a feleletet, de csak
emberi műveken át tudod meghallani kérdé
seidre a választ. Lelkednek semmi sem idegen,
a mi emberi és szerencsés érzékkel tudod
meglátni mindenben azt, a mi szinte örök, mert
pusztán fogalmi lét. De látod, tájékozatlan
vagy az élet közvetlen valóságával szemben,
mert te, hogy Kassner szavaival szóljak, az
életet a mások művészetéért és a művészetet a
magad életéért szereted.
Néha irigyellek, néha szánlak érte.
Felállottak s elindultak szembe a lenyugvó
nappal. A piros sugarak bearanyozták őket, a
mint szó nélkül haladtak a fényözönben előre.

A z angol költészet fejlődése,
— Henry Howard-tó\ Ben Jonson-ig. —
E folyóirat egyik múlt évi füzetében1 az angol köl
tészet kezdeteiről szólottunk, az „Arthur-románczok“
keletkezésétől Sir Thomas More haláláig terjedő idő
szakot véve fel visszapillantásunk anyagául. Ezúttal,
mintegy az előző közlemény folytatásaképpen, az angol
költészetnek ezután bekövetkezett kifejlődését kívánjuk
tárgyalni, természetesen most is a Henry Morley kitűnő
tanulmányát véve fejtegetéseink főforrásául1 Tartalmas
és eredményekben gazdag időszak ez, különösen Erzsé
bet és Anna uralkodása alatt, mely hatalmas lendületet
ad az angol költészet biztatóan megindult fejlődésének.
*

1547 január 28-án meghalt Vili. Henrik király, csak
egy pár nappal azután, hogy aláírta halálos ítéletét kora
egyik legjobb költőjének, Henry Howard, surrey-i gróf
nak, a ki valószínűleg 1517 vagy 1518-ban született s
még csak negyvenéves volt, mikor a vérpadra került.
Noha — Morley szerint — Surrey grófja maga sohasem
volt Olaszországban (ugyan Puttenham más véleményen
van, mert szerinte egész Olaszországot beutazta) csat
lakozott barátjához, az idősebb Sir Thomas Wyatt-hoz
(1503—1542) abban a tekintetben, hogy olasz és franczia
versmértékeket honosítsanak meg az angol nyelvben.
A sonett az ő révükön találta meg a maga útját az
angol irodalom védett bástyái közé és Surrey grófja volt
az, a ki Vergilius Aeneisének két könyvét rím nélküli
versformában — melylyel éppen akkor kísérleteztek
Olaszországban — lefordítván : az angol irodalomban egy
olyan versmérték használatát honosította meg — eleinte
ugyan csekélyebb mértékben — a mely mértéket később
a Shakespeare és Milton lángesze a költői gondolatok
kifejezésének egyik legnemesebb eszközévé fejlesztet
tek ki.
VIII. Henrik uralkodásának utolsó időszakában a
minden áron finomságra törekvő és sokszor az üres
ségig nyegle angol poéták vakon követték az akkor
uralkodó olasz irodalmi divatokat. Az olaszok valamenynyi nagy latin költőjét elődjüknek tekintették, náluk a
modern irodalom új alapjait is Dante, Petrarca és
Boccaccio rakták le. A szabad szellem, melyből ez az
új erő származott, később elgyengült az önkényuralmak
keletkezésével. Ámde a kis zsarnokok irodalommal szóra
koztak, verseket írtak és örömest terelték a sóvár elmék
gondolatait a politikai jogok kérdéseitől a Petrarca
sonettjei felett való vitatkozásra. Valósággal gavallér
divat lett verseket írni és a társalgás szellemdús czikornyásságára törekedni, a mi az Erzsébet korában
mint euphuismus volt ismeretes, a John Lylynek 1580-ben
megjelent „Euphues, vagy a szellem anatómiája“ czímű
népszerű és szörnyen bombastos nyelvezetű könyve
után.
Több olyan fellengző költeményt, melyet Angliában
az említett olasz irodalmi divat akkori áramlatainak
megfelelően nemes és előkelő emeberek írtak VIII. Henrik,
VI. Eduard és Mária királynő napjaiban, a Surrey gróf
és Sir Thomas Wyatt költeményeivel együtt egy könyvbe
foglaltak s ez az anthologia aztán közönségesen, mint
Tottel-iéle gyűjtemény („Tottel’s Miscellany“) volt isme
retes, annak nyomtatója, Richard Tottel után. Csupán
néhány hónappal előzte meg e könyv megjelenése azt

Dr. Nagy József.
1 „Uránia“ XIII. évfolyam, 6—8. szám, 295—299. 1.
s Henry Morley : „A Glance at the Past of the His
tory of English Literature.“ London, Tauchnitz- Edition.
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az időt, hogy Erzsébet királynővé lön, vagyis 1557-ben
jelent meg, tizenegy évvel a Surrey gróf és tizenöt évvel
a Wyatt halála után. E költemények hangja, legyen az
bár játszi, enyelgő, a frivolsághoz sohasem jár közel.
Az akkori mesterkélt angol verselés hangja — mely
abban a korban a magasabb élet lényeges feltételei
után való állandó küzdelemnek ad kifejezést — leg
hívebben hangzik felénk az udvarias énekesek egyi
kének: Lord Vaux-nak egy kis költeményéből. A Tottelféle gyűjteményben szereplő költők közül felemlíthetjük
a már felsoroltakon kívül még Lord Rochford-ot, Sir
Francis Bryan-1 és Nicholas Grimvald-t, vagy olaszosan
Grimaldi-t.
Erzsébet erősen érezte azt a nehéz helyzetet, mit a
népe közt dúló egyenetlenségek okoztak. Legforróbb
vágya az volt, hogy országában ezek az áldatlan álla
potok megszűnjenek. Részben ez az óhajtás ösztönözte
őt aztán uralkodásának kezdetén arra, hogy oly fontos
ságot tulajdonítson az első angolul írt tragédia, a „Gordobuc“, vagy a mint másképpen is nevezték „Ferrex
and Porrex“ előadásának — úgy hogy ennek a sikere
megnyitotta az utat az Erzsébet-kori dráma kifejlődésé
hez. Magát a darab meséjét annak fiatal írói: Thomas
Sackville (Lord Buckhurst, 1536—1608) és Thomas
Norton, kik azt 1561-ben az Inner Temple ben tartott
nagy karácsonyi ünnepély alkalmából készítették, kétség
telenül az Erzsébet uralkodásának kezdetén dívó gon
dolkodás kifejezésére szánták. E darabban Gordobuc
maga a király, Vider.a pedig Anglia királynője. A még
ekkor oly szánalmasan kezdetleges kivitelű némajáték
a felvonások előtt a vesszőcsomó meséjét ábrázolta, hogy
tudniillik, a míg a vesszők külön szétosztva voltak,
könnyen eltörhették őket, de a mikor együvé kötötték
azokat, minden külső erőnek ellentállottak Mikor a
királynő tudomást szerzett erről a játékról, elrendelte,
hogy azt játszszák el újból előtte is. Az Inner Temple
urai, természetesen, készséggel el is játszották a dara
bot a Westminster királyi termében egy, erre az alka
lomra gyönyörűen felékesített emelvényen, 1562 január
18-án. Ez volt az angol dráma születésnapja.
1577-ben az alig huszonnégyéves Edmund Spenser
(1552—1599), ki ez évben nyerte el Cambridgeben a
magister artium fokozatot, kiadta első kis versesköny
vét : a „Sepherd’s CalendarM, melyben nemcsak, hogy
nyomon követte Marót Kelement, a franczia költőt a
pásztori eklogák készítésében, a mik egy tiszta egyház
és kevésbbé világias papok utáni óhajtásnak adnak ki
fejezést, hanem e közben egész leplezetlenül állást foglalt
a kegyvesztett Edmund Grindal, canterbury-i érsek mellett.
Szerfelett jellegzetes bevezetése volt ez a Spenser iro
dalmi pályafutásának. Esze ágában sem volt bárkinek
is behizelgöbb dallamosság után áhítozni az övénél s
vannak elegen, a kik minden egyebet feledve, teljesen
megelégesznek a Spenser-féle irály külső bájának puszta
élvezetével. Ámde Spensert az Erzsébet korabeli Mil'.onnak nevezhetjük el, a ki éppen oly csökönyösen puritán,
mint maga Milton; semmiféle pedáns szigorúság nincs
benne az élet ártatlan örömeivel szemben, de tiszta
szívből óhajtja, hogy minden egyes férfi fényes győzel
met arathasson mindama dolgok felett, a mik akadá
lyokul szolgálhatnának arra nézve, hogy az Isten előtt
engedelmes, tiszta lélek állandóan fennmaradjon és
gyarapodhassék a természet törvényei iránt engedelmes
tiszta testben.
Korának eseményei sohasem esnek kívül a Spesner
költészetén. „Fairie Queene“-jénél, mely tagadhatatlanul
a legjobb munkája s a melyet sohasem fejezett be tel

jesen, noha több mint tizennégy éven át dolgozott rajta,
— az akkorában nagyon divatba jött regényalakot hasz
nálta, elénk tárva benne magát az erős, a hatalmas
férfit az ég felé vezető diadalmas útján a jóért folyta
tott küzdelemben. Mindenik könyv nyolcz énekében
magát az isteni kegyelem segítségét jelképezte a költő
a gyémántos pajzsú Artur herczeg közbejövetelével. Az
egész „Fairie Queene“ egyszerűen úgy tekinthető, mint
egy keresztyén tanokon alapuló vallásos allegoria, mely
minden korra egyaránt alkalmazható.
Erzsébet alatt életre kelt Anglia és feltárta leg
dicsőbb szellemi erőit. Dallal, zenével volt tele az
ország, éltek még az udvari énekesek: — Sir Walter
Raleigh (1552—1618) a maga elszánt kalózaival meré
szen lecsapott Spanyolország gazdagságára a tengereken
és dicséretet zengett királynőjének. Philip Sidney költő
volt és megírta a „Defence of Poésy“-t, az első angol
kritikai irányú munkát, mely a holt betűn keresztül a
valódi helyes irodalom szellemét vette szemügyre. Sid
ney legbensőbb barátai voltak Fülke Greville (Lord
Brooke, 1554—1628) a „Mustapha“ és „Alahom“ szer
zője, valamint Sir Edward Dyer, mindketten ismert
nevű költők.
Valamennyi drámaíró lyrai költő is volt egyszersmind,
mert hát a nagyobbnak magában kell foglalni a keveseb
bet. Az nem drámaíró ebben a korban, a ki nem tud
dalt írni. Nemcsak a nagyobb költők, mint Spencer és
Shakespeare, hanem oly dalnokok, mint Thomas Watson
(1557—1592) és Henry Constable (1562—1613), kik ma
gasabbra nem is vágyakoztak soha, érzékeny sonetteket
zengedeztek. Előbbinek fő munkája: a „Hecatompathia“,
vagy „Passionate Century of Sonnets“, utóbbié pedig
a „Diana“ czímű, 28 sonettből álló gyűjtemény.
Erzsébet maga is írt verseket, nemkülönben a skót
Jakab is. A képzelem pazar bősége ebben a korszakban
nem annyira a belső tartalom javára kamatozott, hanem
szinte egész erővel a külalakhoz szegődött és szellemes
csínyeket követett el a nyelvezet rovására, a tetszetős
olasz minta után indulva, mely akkortájt mindenfelé el
volt terjedve az egész európai irodalomban. Ámde a
gondolatellentétekre, alliteratióra, a hasonlatok messze
menő őszinteségére való hajlam seholsem vezetett oly
pompás eredményekre, mint éppen Angliában, hol ez
az irány — mint már előbb említettük — a John Lyly
szeszélyes könyvének czíme után az euphuismus nevére
tett szert. És Lyly-nek ez az 1579 tavaszán megjelent
„Euphues“ czímű munkája, míg egyrészt a nyegle divat
ízlése szerint volt írva, addig másrészt, a mi a végczélját illeti, lehet mondani, hogy a legkomolyabb irány
zatú volt. Az volt a czélja e sajátságos irodalmi termék
írójának, hogy munkája nyomán az oktatásügy iránt leg
alább is oly mérvű érdeklődést keltsen föl a gazdagok
között, a milyen nyilvánult például 1570-ben a Roger
Ascham (1515—1568) a Toxophilus szerzőjének „School
matter “-je révén, mely a Sir Thomas Elyot „Governor“
czímű müve után a leghíresebb oktatásügyi munka volt
— s hogy a gazdagok sohase téveszszék szem elől a
koruk felületesebb divatjai által meg nem erőtlenített
vallásos érzületet.
Az oly sok hátránynyal járó belső egyenetlenségek
megérlelték az időt arra, hogy minden kivülröl jöhető
veszedelem ellen csakis a közös összetartozás érzete
vezethet kellő eredményre Az Erzsébet utáni idők két
legjobb hőskölteményének tárgya a polgárháború nyo
morának festésével foglalkozik. 1595-ben s a rákövet
kező években Daniel Samuel (1562—1612) kiadta az ő
nagy költeményét Lancaster és York polgárháborúiról,
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(History of the Civil Wors of York and Lancaster,
1595—1609) 7 könyvben. Követte őt 1596-ban Michael
D r a y to n (1563 —1631) a híres „Polyolbion“ szerzője, a
„II. Edward és az angol nemesség srialmas polgárháborúiról“ írott költeményével. Sőt eme későbbi idők
ben maga Shakespeare is hozzálátott oly színdarabok
írásához, melyeknek tárgyát a polgárháború képezte.
A „VI. Henrik“ három részét valószínűleg 1592-ben
adták elő s e színdarabok közül a másodiknak egy
rossz átdolgozását 1594-ben, mint a „York és Lancasterházak közti villongás első részét“ nyomatták ki. A dráma
írók közt Thomas L o d g e (1558—1625) is ugyanezt a
tárgyat dolgozta fel, mikor elkészítette az ő színdarabját
„A polgárháború által ütött sebek, élethűen feltüntetve
Marios és Sylla igaz tragédiáiban“ czimmel, a melyet
aztán 1594-ben nyomattak ki először.
Ben J o n so n nak a színpadhoz való viszonyában ele
ven képét találjuk a költői dráma ezutáni hanyatlási
folyamatának. Shakespeare-nek ez a nagy kortársa s
az angol irodalmi újjászületés legkitűnőbb színműírója
(1573—1637) nem tudta magát visszatartani attól, hogy
kifejezést ne adjon a hallgatóság iránti megvetésének.
Elfordul végleg „az utálatos színpadtól“ egy ódával,
mely elkeseredett gúnyt áraszt azokra az emberekre, a
kik magukat kritikusoknak és a színészet jóltevőinek
szeretik említtetni, a kik mindennap vitatkoznak oly
„valamiről, a mit ők színdarabnak neveznek.“
Ezt az ódát 1630-ban írta, csupán tizennégy évvel a
Shakespeare halála után . . .
Z s o ld o s B en ő.

Lenard Fülöp s tudományos
munkássága.
E közlemény czélja főbb vonásaiban méltatni
tudományos munkásságát egy külföldre sza
kadt büszkeségünknek, kinek a szakembereken
kívül nevét is kevesen ismerik. S még keveseb
ben tudják — hiszen középiskolai physikai tan
könyveink is alig emlékeznek meg róla —, hogy
a csodálatos hatású Röntgen-féle sugaraknak —
mondhatni — tulajdonképeni felfedezője a ma
gyar születésű Lenard Fülöp, jelenleg a heidelbergi egyetemen a kísérleti physikának professora.
Mert tisztán csak véletlen, hogy a Röntgensugarak felfedezése nem Lenard nevéhez fűző
dik és kétségtelen, hogy Röntgen Lenard
előzetes vizsgálatai nélkül az általa X-sugaraknak nevezett s az orvosi tudományban ma már
nélkülözhetetlen sugarakat fel nem fedezte volna.
Eme, amúgy is más nevét dicsérő gyakorlati
eredménytől eltekintve, Lenard munkássága
tudományos szempontból bír nagy jelentőség
gel. A kathódsugarakra vonatkozó kísérletei és
ezek nyomán az anyag belső szerkezetének kifürkészését ezélzó elmélkedései alkotják mélyre
ható vizsgálódásainak középpontját. Az anyag
szerkezetére vonatkozó megállapításai a leg
nagyobb tudósok sorába avatták akkor, a mi
kor a radium felfedezésével e kérdés került
minden természettudományi vizsgálat homlok
terébe. Mondhatni, hogy a radiummal együtt
fedezte fel a tudományos világ Lenard kiváló
nagyságát (jóllehet a radium felfedezésében nincs
része), minek legnagyobb bizonyítéka, hogy a
svéd akadémia 1906-ban a Nobel-ié\e díjjal

tüntette ki. Egyéb kitüntetései közül megemlí
tem, hogy a Magyar Tudományos Akadémia
1898-ban levelező tagjává választotta.
Lenard Pozsonyban született 1862 június 7-én,
most tehát férfikorának delében van, tele munkakedvvel és munkabírással. Középiskoláit is
Pozsonyban végezte, hol Klatt Virgil, az állami
főreáliskolának fáradhatatlan tanára, oktatta a
physika elemeire. A szeretet, mellyel Lenard ta
nára iránt viseltetett, valósággal barátsággá fej
lődött s később együtt dolgoztak, együtt tanul
mányozták (1889) a phoszphoreszkálás jelenségeit,
mely tárgykörből 1904-ben is jelent meg közö
sen írt dolgozatuk.1 Ha jól tudom, együtt készí
tették azt a szikrainduktort is, melyet Lenard a
kathód-sugarakra vonatkozó első kísérleteinél
használt.
Egyetemi tanulmányait Budapesten, Heidelbergben és Berlinben végezte. Budapesten
Than Károly chemiai laboratóriumában, majd
külföldről hazatérve Eötvös Lóránd oldala mel
lett dolgozott. De a kies Heidelberg s régi,
nagyhírű egyeteme visszavonzotta Itt működik
mint assistens körülbelül két évig, majd 1890ben Hertz Henrik meghívására Bonnba megy
magántanárnak. Az itt töltött 4 év alatt végzi
a kathód-sugarakra vonatkozó vizsgálatainak
nagy részét. Egy évig tanároskodik a boroszlói
egyetemen, majd egy évig Aachenben a polytechnikumon s 1896-ban Heidelbergbe kap meg
hívást az elméleti physikai tanszékre. Kedves
városkáját azonban rövid idő múlva ismét el
hagyja, mert 1898-ban már a kiéli egyetemen
találjuk. Itt jut lelke vágya szerint való munka
körhöz, mint a kísérleti physikának professora.
De a legelső kedvező alkalommal, mikor e tan
szék Heidelbergben is megüresedik, visszatér
újból ide (1907-ben), hogy — a hol megkezdette
tudományos munkásságát, a hol doktori diplo
máját szerezte, hová lelke sokszor vissza-visszavágyott, — ott folytassa tovább lankadatlan
buzgósággal búvárkodását.
Alighogy elfoglalja új állását s a physikai
intézet vezetését, volt tanárának, Quincke-nek
örökségét átveszi, első feladatának tekinti be
rendezni az intézetet a radium felfedezésével
megindult újabb kutatások számára. E czélból
1909-ben felállítja a radiológiai intézet, mely a
physikaival közös épületben nyert elhelyezést.
Szorgalmas munka folyik ebben az intézetben.
Lenard assistensei nagy szorgalommal tanul
mányozzák vezetőjük útmutatása mellett az egyes
kérdéseket. A tudományos vizsgálatokon kívül
kevés az elfoglaltságuk, hiszen Lenard az elő
adási kísérleteinél is ritkán veszi őket igénybe,
ügyes mechanikusa segédkezik itt neki a leg
többször. S ámbár úgy a physikai, mint a
radiológiai intézet aránylag szűk helyre van
korlátozva (az épületben még más természettudományi intézet is van), mégis jut egy-egy
szobácska a kiválóbb és ambitiosusabb studensek önálló vizsgálódásai számára is. A radioló
giai intézetből évenként kikerülő dolgozatok szá
molnak be az ott végzett kísérletek eredményeiről.
1
Über die Erdalkaliphosphore (Annalen der Physik
15. kötet).
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Lenard nemcsak mint tudós, hanem mint
tanár is kiváló hírnévnek és nagy népszerűség
nek örvend. A német hallgatók nagy számban
keresik fel, de akad idegen is közöttük. A körül
belül 200 hallgató befogadására szolgáló előadó
terem állandóan zsúfolva van s a belépő professort szűnni nem akaró lábdobogás fogadja,
mi ott a szeretetnek és tiszteletnek éppen olyan
megnyilvánulása, mint nálunk a taps. Előadását,
mint megjelenését is, a keresetlen egyszerűség
jellemzi. Fejtegetései, magyarázatai világosak,
könnyen érthetők. Kísérletei is, a milyen egy
szerűek, éppen olyan megkapok. Nem dolgozik

1. Lenard Fülöp.

nagy apparátusokkal, lehetőleg egyszerű esz
közöket használ s mint tudományos vizsgálatai
nál, úgy előadásaiban is arra törekszik, hogy
a bemutatott jelenségnél semmi mellékkörülmény
ne zavarja a hallgatóság figyelmét.
Lenard tudományos munkásságát csak rövid
vonásokban óhajtván ismertetni, nem terjesz
kedhetek ki itt összes munkáira. Összefoglaló
nagyobb könyvei nincsenek, de nagyszámú érte
kezései^ phosphorescenciáról,az ultra-ibolya fény
ről, a fémtartalmú lángok elektromos tulajdon
ságairól stb.), melyek különböző folyóiratokban
s az újabbak a heidelbergi tudományos akadé
mia kiadványai közt jelentek meg, mind önálló
kísérleti kutatásokon alapulnak s nagy tudomá
nyos becscsel bírnak. Mert Lenard nemcsak
kiváló experimentator, nemcsak leleményes a
kísérleti berendezések összeállításában, hanem
mély gondolkodású, logikus elmélkedő is. Már
a kathód-sugarakkal végzett kísérleteit, de egyéb
vizsgálatait is abból a czélból ejti meg, hogy

bepillantást nyerjen az anyag belsejébe, hogy
magától a természettől kérjen választ arra a
nagy kérdésre, milyen az anyag parányainak
összetétele? E kérdés állván tudományos mun
kásságának homlokterében, meg kell elégednem
a kathód-sugarakra vonatkozó vizsgálatainak s
az anyag szerkezetére vonatkozó elméletének
feltárásával.
Ismeretes, hogy a kétféle — positiv és nega
tiv — elektromosság a köztük levő vonzó erő
következtében a szigetelő levegőn keresztül is
egyesülni képes. Ez az elektromos kisülés szikra
alakjában történik, mely annál hosszabb, minél
nagyobb az elektromos feszültség a két töltéssel
bíró test között. Tudjuk azt is, hogy ily szik
rák előállítására az elektromos gépek és az
induktión alapuló Rumkorff-ié\e szikrainduktor
alkalmasak.
Pliicker, Hittorf és Crookes vizsgálatai szerint
igen érdekes jelenségek mennek végbe, ha a
kisülés ritkított gázokban megy végbe. Tanul
mányozása czéljából a kisülést üvegcsőben léte
sítjük, melyben a levegőt légszivattyú segélyé
vel megritkítjuk. Az 3. ábra egy ilyen csövet
mutat, hossza lehet 1 méter. K és A-nál platina
drótok vannak a csőbe forrasztva s ezek egyegy aluminium-lapban végződnek. K-t az elek
tromos gép vagy szikrainduktor negativ, A t
pedig positiv sarkával kötjük össze, mikor is
utóbbit anód-nak, előbbit pedig kathód-nak ne
vezzük. Működésbe hozva egy olyan induktort,
mely normalis nyomású levegőn 15—20 cm-nél
hosszabb szikrákat nem ad, semmi kisülés nem
történik. Ha azonban az L-nél a csővel össze
kötött légszivattyú segélyével a levegőt meg
ritkítjuk, a ritkítás egy bizonyos fokán az anód
és kathód között vöröses színű szikra jelenik
meg. Vörös fonalként húzódik ez az anódtól a
kathód felé, mely utóbbit gyenge kékes fény
vesz körül. A levegő fokozatos ritkításával a
fényfonál kiszélesedik, majd a csövet egész
keresztmetszetében kitölti, de a kathódot övező
kékes fény s az anódból kiinduló vöröses fénypamat nem érintkeznek egymással, közöttük
sötét tér mutatkozik. Közben a vöröses
fény halványodni kezd, a csőre merőleges sötétebb és világosabb rétegekre bomlik s lassan
ként az anód felé mindinkább összehuzódik.
Ez alatt a kathód kékes fénye is halványodni
kezd s már csak gyenge pislogás vehető rajta
észre. Végül — mikor a levegő már annyira
ritkítva van, hogy nyomása 0 001 mm higany
oszlop nyomásánál is kisebb, a cső belső tere
teljesen elsötétül, ellenben a cső üvegfala a
kathóddal szemben levő végén (B-nél) élénk
zöldes színben fénylik, fluoreskál. A kathódból
ekkor láthatatlan sugarak indulnak ki s ezek
okozzák a fluoreskálást. E sugarak egyenes
vonalban s az anód helyétől teljesen függetle
nül mindig a kathód felületére merőleges irány
ban terjednek. A Crookes által felfedezett eme
kathódsugaraknak egyik legnevezetesebb tulaj
donsága, hogy a mágnes eltéríti irányukból.
Az eltérítés milyenségéből arra lehet következtetni,
hogy a sugarak negativ elektromos részecskékből
állnak. Crookes ennyit megállapított a kathódsugarakról, mibenlétükről azonban nem voltak
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tiszta fogalmai. Sugárzó anyagról, majd negye
dik halmazállapotról beszél e csodás jelenséggel
kapcsolatban.
A sugarak legalaposabb búvára Lenard, ki
nemcsak számos érdekes tulajdonságukat fedezte
fel, nemcsak a sugarak mibenlétét tisztázta, ha
nem az észlelt jelenségek alapján az anyag
belső szerkezetébe is bepillantást nyert.
A sugarak a csőből, hol keletkeznek, nem
jutnak ki, az üveg nem bocsátja át azokat.
Lenardnak első gondolata az volt, valami mó
don kivezetni a sugarakat a szabad levegőre,
mely esetben közvetlen tanulmányozás tárgyává
volnának tehetők. Egy csövet konstruált, mely
nek a kathóddal szemben levő oldalán légmen
tesen elfedhető nyílás volt.1 Most egy olyan
anyagot kellett volna találnia, mely a sugarakat

2.

üres kathódcsőnek velük való légmentes elzá
rására gondolni sem lehetett. De Lenard tapasz
talta, hogy az aluminiumlevelek akkora réteg
ben is, mellyel már nagyon kicsiny nyílást lég
mentesen el lehet zárni, még mindig eléggé átlát
szók. Ennek megállapítása után a már használt
kathódcsövet a quarcz helyett egy fémlemezzel
fedte be, melynek közepére egy kis nyílást fúrt
s ezt 1 0 -1 5 egymásra helyezett finom aluminiumlevélkével zárta el. S amire évek óta vágya
kozott, bekövetkezett! A kathódsugarak az alu
minium ablakon kijutottak a csőből; keresztül
hatoltak vékonyabb levegőrétegen is, mert a
phosphorvegyületek nemcsak az ablak tőszom
szédságában, hanem attól néhány cm-nyi távol
ságban is élénken világítottak.
Miután ezzel Lenard régi vágyát elérte, hozzá-

A heidelbergi egyetem pliysikai és radiológiai intézete a „Philosophenweg“ felől nézve.

átbocsátja. De ez irányú kísérletei kezdetben
sikerteleneknek bizonyultak. A quarcczal tett
próbát, mely a sugarak legtöbb fajtáját s így
különösen a szintén fluoreszkálást létesítő ultra
ibolya sugarakat keresztülbocsátja. De a 2*4 mm
vastagságú quarczlemez éppen olyan áthatolhatatlannak mutatkozott, mint az üveg s a
csövön kívül a sugaraknak semmi nyomát sem
találta.
Az 1888-ban eszközölt eme meddő kísérletei
után csak 1892-ben jutott abba a helyzetbe,
hogy czélját megvalósíthatta. Éppen Hertz assistense volt, mikor Hertz azt a felfedezést tette,
hogy igen vékony (aranyfüst vastagságú) alu
minium, ezüst- és aranylevelek a sugarakat
keresztülbocsátják. Hertz ilyen levelekkel befe
dett uránüveglapot helyezett el a kathódcsőbe
s tapasztalta, hogy az üveg a befedett hely
alatt is fluoreszkál. Ezek a fémlevelek azonban
annyira finomak voltak, hogy a csaknem lég
1 Lerrard, Über Kathodenstrahlen (Nobel-Vorlesung),
6. lap.

fogott eredményekben gazdag kísérleteihez. Köz
ben a kathódcső formáját is meg-megváltoztta,
tökéletesítette.
A 4. ábra egy újabb alakját tünteti fel a
Lenard-féle kathódcsőnek. Az anód (A) bármi
lyen alakú lehet, a kathcd (K) egy aluminiumlap. A csőnek a kathóddal szemben levő vége
kúposán csiszolt s a belekittelt FF fémkupakkal
van elzárva, melynek közepén levő nyílást (ö)
az igen vékony (néhány század mm vastagságú)
aluminiumablak fed be. Az anód a csövet el
záró fémlappal s a legtöbbször a földdel is
vezető drót segélyével kapcsolva.
Miután a kathódsugarak láthatatlanok, érzék
szerveinkre hatással nincsenek, tanulmányozá
suk oly anyagokkal történik, melyek jelenlétü
ket elárulják. Ilyenek a phosphoreskáló anyagok
s ezek között is egyike a legérzékenyebbeknek
a bariumplatincyanür. Az ezzel bevont papirernyő élénk zöldes fényben játszik a kathód
sugarak érte helyeken. Milyen már most a
sugarak haladási iránya a szabad levegőben?
A csőben a sugarak párhuzamosak, azt várhat-
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nők tehát, hogy az ablakon kívül csak egy
keskeny sugárnyaláb fog mutatkozni, melynek
keresztmetszete az ablakterületénél nem nagyobb.
Ezzei szemben azt tapasztaljuk, hogy élével az
ablakhozillesztettbariumplatincyanür ernyő oldalt
is, az ablak közelében levő térnek minden pont
jában világít (1. 4. ábra). Sőt ugyanilyen képet
nyerünk, ha a kathódcső és az ernyő közé még
egy fémlapot helyezünk s csak az utóbbinak
kicsiny nyilásán keresztülmenő sugarak hatását
tanulmányozzuk.1 A normalis nyomás alatt álló
levegő. tehát egészen máskép viselkedik a
kathódsugarakkal, mint a közönséges fénysuga
rakkal szemben. Rájuk nézve a levegő éppen
olyan zavaró közeg, mint a közönséges fény
sugarakra vonatkozólag a gyengén hígított tej.
Kicsiny nyíláson hígított tejbe bocsátott nap
sugarak már nem terjednek nyalábszerűen a
tejben, hanem a nyílás közelében minden irány
ban megvilágítják a tejben levő kicsiny zsír
golyócskákat. A levegő molekulái azonban
körülbelül 10,000-szerte kisebbek, mint ezek a
zsírgolyócskák, mit figyelemre méltatva, látjuk
az okot, melyért a levegő a közönséges fény
sugarakat egyenes vonalú pályájukból nem za
varja ki. Viszont abból, hogy a kathódsugarakat a kicsiny levegőmolekulák is kizavarják

3. Kathódcső.

eredeti irányukból, következik, hogy a kathódsugárnak az igen finom fényhullámnál is sok
kalta finomabb valaminek kell lenni. Igen fon
tos eredmény, melyből Lenard nemcsak a kathódsugarak mibenlétére, hanem a ponderabilis
anyag atomjainak szerkezetére is következte
tést von.
A kathódsugaraknak egy másik nevezetes
tulajdonsága, hogy a sugarakat a különböző
sűrűségű anyagok különböző mértékben nyelik
el, vékony rétegben azonban mindegyik keresztülbocsátja azokat. S itt is szembeszökő eltérő
magatartásuk. Az anyagnak sokféle physikai s
így első sorban optikai tulajdonsága itt teljesen
elenyészik, mert a különféle anyagok átbocsátó
képessége semmi mástól nem függ, csak a
réteg vastagságától és sűrűségétől. Az alumi
nium és üveg sűrűsége körülbelül egyenlő s
ugyanabban a vastagságban egyenlő mértékben
bocsátják át a kathósugarakat is. S ugyanolyan
vastagság mellett az összes anyagok elnyelő ké
pessége sűrűségűkkel ( fajsúlyukkal) egyenesen
arányos.1
2
A különböző anyagoknak a kathódsugarak
egyenes vonalú terjedését zavaró magatartása
is csak az illető anyag sűrűségétől függ. Már
1 Lenard, Über Kathodenstrahlen in Gasen von
atmosphärischer Luft und im äussersten Vakuum.
(Wied. Ann. 5.1. köt.. 1894.)
2 Lenard, Über die Absorption der Kathodenstrah
len. (Wied. Ann. 56. köt., 1895.)

e jelenségek alapján következteti Lenard abban
az időben, mikor még a rádiumnak híre sem
volt, hogy a chemiai elemek egymástól qualita
tive nem, csak quantitative különböznek, azaz
mindegyikök egy és ugyanazon ősanyagból van
megépítve.
A kathódsugarak mibenlétének megvizsgálása
czéljából is számos kísérletet végzett Lenard.
Azt már említettük, hogy a kathódsugarak ne
gativ töltésű elektromos részecskékből állnak.
Az addig ismert elektromos jelenségeknél azon
ban az elektromosság mindig valamely anyag
hoz volt kötve. Meg kellett tehát vizsgálni, hogy
ennek az újfajta sugárzásnak van-e valami köze
a ponderabilis anyaghoz, avagy az aetherben
végbemenő jelenség, mint pl. a fény? Kathód
sugarak csak akkor keletkeznek a kisülési cső
ben, ha abban a levegő (vagy bármely más
gáz) annyira ritkítva van, hogy nyomása 0 001
mm-nél kisebb. De viszont teljesen légüres tér
ben kathódsugár létre nem jön. Ebből azonban
korántsem következik, hogy a kathódsugárban
ponderabilis anyagi részecskék vannak, hiszen
a fényhullámok is aetherrezgések, melyek azon
ban ponderabilis anyagból indulnak ki.
A kérdésekre választ nyerendő, Lenard meg
vizsgálta a sugarak terjedését különböző sűrű
ségű levegőben.1 E czélból a kathódcsőnek
ablakfelőli végéhez egy üvegcsövet kittéit úgy,
hogy a sugarak az ablakból közvetlenül a cső
terébe léptek. Ebben a sugarak terjedésének
megfigyelésére szolgáló csőben azután a leve
gőt ritkításnak vetette alá. S tapasztalta — a
mi különben már előbb említett kísérleteiből is
következett, — hogy a levegő ritkításával annak
absorbeálóképessége csökkent, de fokozatosan
kisebbedett az egyenes vonalú terjedést zavaró
hatás is. Végül minden levegőt kiszivattyúzott
a csőből. És látta, hogy a sugarak minden inten
zitásbeli csökkenés nélkül méteres úton is tel
jesen egyenes vonalban terjednek olyan sugár
nyalábban, mintha fénysugarak lennének. Nincs
elnyelés, nincs zavaró hatás; a bariumplatincyanür ernyő az ablaktól több méternyi távol
ságban is oly pompásan fénylik, mint az ablak
tőszomszédságában. A kathódsugarak tehát a
légüres térben terjednek, a sugárzás ennélfogva
az aetherben végbemenő jelenség.
A további kísérletek, melyek közben a kathód
sugarak sebességét is meghatározta s azt a fény
terjedési sebességének Va-ával találta egyenlő
nek,'2 arra az eredményre vezettek, hogy a ka
thódsugárban maga a negativ elektromosság —
a ponderabilis anyagból kiszabadulva — szá
guld 100,000 km-nyi másodperczenkénti sebes
séggel s elektromos áramot létesít a légüres
térben. Csodás jelenség! A kiszabadult elektro
mosság a földdel összekötött aluminiumablakról nem vezettetik el, hanem anélkül, hogy sebes
ségében észrevehető változás állana be, keresz
tülmegy az ablakon a külső térbe. Az elektro
mosság maga lett ezzel felfedezve. S hogy váj
jon a kathódsugárban a mozgó elektromosság
1 Lenard idézett értekezése. (Wied. Ann. 51. köt.)
2 Lenard, Über die elektrostatischen Eigenschaften
der Kathodenstrahlen (Wied. Ann. 64 köt., 1898).
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a tért folytonosan tölti-e ki, vagy pedig közben
hézagok vannak, erre a kérdésre is választ nyert,
midőn közös térben egymással szemben haladó
kathódsugarak viselkedését vizsgálta meg. A su
garak egymásra semmiféle zavaró vagy eltérítő
hatással nincsenek,1 mi csak azzal a feltevéssel
magyarázható, hogy a sugarakban áramló elektro
mosság apró részecskékből áll, melyek között
aránylag nagy közök vannak. Ellenkező esetben
az egyes részecskék oly közel kerülnének egy
máshoz, hogy az egynemű elektromosságok
közt fellépő taszító erő feltétlenül észrevehető
volna.
Ezzel a felfogással Lenard is ahhoz az ered
ményhez jut, hogy az elektromosságnak oszthatlan részecskéi vannak s ezek az ú. n. elemi
quantumok (Helmholtz) vagy elektronok (Zeemann, Lorentz) száguldanak a kathódsugárban.
Egy-egy ilyen elemi quantum látszólagos töme
gét is meghatározza s ezt a legkönnyebb hydrogénatoménál is körülbelül 1000 szerte kisebb
nek találja.
A kathódsugarak mibenlétének megállapítását
czélzó s itt vázolt kísérletezés közötti időre esik
a Röntgen-sugarak felfedezése. Hogy ebben
Lenardnak milyen rész jut, kitűnik a követke
zőkből. 1894-ben egy új formáját alkotja meg
a csőnek (5. ábra), melyben az anód egy fém
henger, a kathóddal szemben pedig egy platina
cső van az üvegbe forrasztva. A platinacső vé
gén van az aluminiumablak. Készítette a csö
vet azért, hogy minél kevesebb helyen kelljen
a sokszor nem légmentesen záró kittelést alkal
mazni. Alig hogy kipróbálta ezt a csövet, kísér
letezéseit hosszabb időre abba kellett hagynia.
Hertz „Principien der Mechanik“ czímű művé
nek kiadása s az ugyanezen időre eső heidelbergi elméleti physikai tanszék elfoglalásával járó
sok munka idejét teljesen lekötötték így történt,
hogy a cső emez alakjával Röntgen kísérlete
zett azalatt, míg Lenard vizsgálatai szüneteltek.
S hogy az X-sugarakat hamarosan fel is fedezte
(1895-ben), azt könnyen megérthetjük. Ma már
tudjuk, hogy a Röntgen-sugarak ott keletkeznek,
a hol a kathódsugarak valamely akadályra talál
nak, s hogy különösen a platina az, mely a
legnagyobb mennyiségben alakítja át a kathódsugarakat Röntgen-félékké. Ennél a csőnél a
kathódsugarak a nagy felületű platinahengerre
esnek, erről tehát nagy mennyiségben kell
Röntgen-sugaraknak kiindulni s miután a vékony
aluminiumablak a Röntgen-sugarakat is keresztülbocsátja, a kathódsugarak mellett ilyenek is
jutnak a külső térbe. Felfedezésüknek tehát a
kísérletezés eme pontján feltétlenül be kellett
következni.
Lenardnak a kathódsugarakra vonatkozó egyéb
vizsgálatait csak röviden érintve a következő
ket említem meg. Az elektromos úton létesített
kathódsugarak terjedési sebessége a kathód és
anód közti elektromos feszültség növekedésével
nagyobbodik (30,000 Volt mellett körülbelül
100,000 km másodperczenként). A nagyobb se
bességű kathódsugarak áthatoló képessége is
1 Lenard, Über die lichelektrische Wirkung. (Ann. der
Physik, 8. köt., 1902.)

nagyobb, míg a lassú sugarak az atom belse
jének structúráját tárják elénk. A kisülési cső
ben keletkező kathódsugarak sebességét azon
ban csak nagyon szűk határok között lehet vál
toztatni, mert a nagy sebességű sugarak elő
állításához szükséges magas feszültséget az
üvegcső nem bírja ki, a lassú sugarakat pedig
már az aluminíum-ablak is elnyeli. Kathódsuga
rak azonban egyebütt is keletkeznek. így az

4. Katliódcső a Lenard-féle ablakkal.

ultraibolya fénynyel megvilágított fémlap szintén
bocsát ki kathódsugarakat.1 Ezek sebessége
nagyon kicsiny, de alkalmas módon növelhető.
A radium által kibocsátott sugaraknak egy
részéről, az ú. n. ß-sugarakbol is kiderült, hogy
ezek tulajdonképen kathódsugarak, melyeknek
sebessége csaknem, vagy teljesen egyenlő a fény
terjedési sebességével.
Ezzel a legkisebb (zérus) és a ‘legnagyobb,
(a fényével egyenlő) sebességű sugarak is fel
fedezést nyertek s meg lehetett állapítani az
anyagi atomok viselkedését a különböző sebes
ségű sugarakkal szemben. Új, gazdag anyag
nak jutott ily módon Lenard birtokába s már
most hozzáfogott az atom szerkezetére vonat
kozó elméletének kidolgozásához. Csaknem tel
jes kifejtését találjuk ennek az elméletnek „Über
Aether und Materie“ czímen 1911-ben megje
lent értekezésében2. Itt csak az elmélet leglénye
gesebb pontjaira kívánok rámutatni.
Említettük, hogy Lenard még a radium fel
fedezése előtt ahhoz a hypothesishez jut, hogy
az összes chemiai elemek egy és ugyanazon

5. Kathódcső, melynél a Lenard-féle ablak a csőbe forrasztott platina
henger végén van.

ősanyagból vannak megépítve. Ma már ezt a
nézetet vallja minden természettudós. A radium
csodálatos átalakulása3 az atom oszthatatlansá1 Lenard, Erzeugung von Kathodenstrahlen durch
ultraviolettes Licht. (Ann. d. Physik, 2. kötet, 1899.)
2 A heidelbergi tud. akadémia 1910. június hó 4-iki
ülésén tartolt előadás. Második bővített kiadásban jelent
meg 1911-ben Carl Winter kiadásában Heidelbergben.
3 A radium tudvalevőleg chemiai elem, melyből azon
ban mégis kiválik a helium és a radium emanatio s
ezek minden kétséget kizárólag szintén chemiai elemek.
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gának fenntartása mellett nem lévén megmagya
rázható, fel kellett tételezni, hogy az atom ré
szekre osztható. Ugyancsak általánosan elfoga
dott hypothesis, hogy azok az oszthatatlan ré
szecskék, melyek különböző csoportosulásai
adják a chemiai elemek atomjait, nem mások,
mint az elektromosság elemi quantumai: az
elektronok (közülök eddig csak a negativ tölté
sűeket ismerjük). Ezekből van az egész világegyetem megépítve. Anyag nélküli elektromos
ság tehát mindaz, amit érzékszerveinkkel meg
figyelünk, észreveszünk.
De Lenard tovább megy az atom belső szer
kezetének fürkészésében. A kathódsugár a pon
derabitis anyagon keresztülhatol, egyenes vonalú
pályájából kizavartatik. Lenard számítás útján
megállapítja, hogy a kathódsugarakat alkotó
elektronok e közben nemcsak az atomok közötti
hézagokon, hanem az atom belső terén is keresz
tül mennek. Az atom belsejében ennélfogva
elektomágneses erőknek kell lenni, melyek a
mozgó elektront pályájából kizavarják. Minden
atomban egyenlő mennyiségű positiv és negativ
elektromosságot kell tehát feltételezni s ezek az
elektromosságok létesítik az elektromos mezőt.
De az atomnak mégis vannak egyes középpont
jai, melyek a leggyorsabb kathódsugarakra nézve
is áthatolhatatlanok. E centrumokat, melyek
bizonyos csoportjai alkotják az egyes atomokat,
Lenard dynamidoknak nevezi. A tér, melyet a
dynamidok elfoglalnak, rendkívül kicsiny. A leg
nagyobb sűrűségű platinának egy köbméternyi
tömegében is csak legfeljebb egy köbmilliméternyi a kathódsugarakra nézve áthatolhatatlan
rész. Az atomnak a czentrumokon kívüli része
erőtér, de természetesen semmi más, csak erő
tér az a tér is, melyet a dynamid elfoglal. S a
dynamid erőterét megint a benne egyenlő menynyiségben feltételezett positiv és negativ elektro
mosság létesíti.
Hogy milyen módon magyarázza Lenard az
atom belsejében működő erőket, mint minden
más erőt is, az aether mozgásával, ennek tag
lalása már nagyon messzire vezetne, különben
is csak szakembereket érdekelhet s ezért e tekin
tetben egyszerűen hivatkozom fentebb idézett
munkájára.
Dr. Habán Mihály.

A növényi enzymekröl.
— Második közlemény. —

A vegyületek közül, melyek az enzymek ha
tását megváltoztatják, mindenekelőtt felemlítjük
a savakat, lúgokat és sókat; ezek nagyobb concentratióban mindig megszüntetik az enzymek
hatását, de bizonyos csekély töménységben a
legtöbb enzym által okozott reactiogyorsítást
még fokozzák. Itt természetesen ismét érvénye
sül az enzymek különböző „egyénisége“. így
pl. a keményítőt elbontó amiláz, vagy a pro
teinokat hydrolyzáló pepsináz hatása tetemesen
erősödik, ha igen kevés sav is jelen van; ellen
ben a szintén proteinokat elbontó tryptázokat
lúgok „activálják“. Egészen hasonlóan az élő
szervezetekben is találunk oly, ma még köze
lebbről. nem ismert vegyületeket, az „activáló“-

kat, melyek bizonyos enzymek hatását fokozzák,
még pedig szintén szigorúan egyéni módon. Ez
néha annyira megy, hogy az enzym egyáltalában
csak activálója jelenlétében bírja hatását kifej
teni; ilyenkor tehát az enzym két részből áll,
az egyik a zymogén vagy proenzym, az activáló
összetevő pedig a koenzym vagy kináz. A nö
vényi enzymek közül ezt eddig az oxydázoknál
látjuk legvilágosabban, a melyek Chodat és
Bach szerint két részből állnak, a peroxydázból
és az oxygenázból; magában egyik sem hat,
csakis együtt. Az activálókkal ellenkező hatásúak
a paralysálók és antienzymek, melyek tehát az
enzymek hatását meggátolják és szintén az élő
szervezetekben fordulnak elő. Ezekhez hasonló
hatásúak az ú. n. renzymmérgek“, a milyenek
pl. a nehéz fémek sói, sok alcaloida, a cyanhydrogen, a fluoridok stb. De itt is megint sok
függ az enzym „egyéniségéitől; az emulzin pl.
a hydrogencyanidnak oly concentratióját bírja el,
a mely más enzymek hatását már teljesen meg
akadályozza s ennek folytán el bírja bontani a
hydrogencyanidot fejlesztő glucozidákat. Vagy a
natriumfluorid a burgonyagumó amylázának nem
csak nem árt meg, hanem saját kísérleteim sze
rint még activálja is.
Mind az activálóknak, mind a paralysálóknak
a szerves életben óriási a fontosságuk, mert
egyebeken kívül ezek is módot nyújtanak a
szervezetnek arra, hogy valamely enzym hatá
sát csak ott tegye lehetővé, a hol arra éppen
szüksége van.
Érdekes, hogy az a vegyület, melyet valamely
enzym sajátos hatásánál fogva elbont, vagyis a
„substratum“-a, bizonyos értelemben megvédi
az enzymet az előbb említett káros hatások ellen,
úgy hogy ezzel együtt pl. hosszabb ideig áll el
vagy magasabb hőmérsékletre hevíthetjük, mint
magában. Bizonyára ennek a következménye,
hogy a nyers növényt, különösen szárazon, rövid
ideig 100° fölé is hevíthetjük a nélkül, hogy
összes enzymei elpusztulnának. Ez a jelenség
a mellett szól, hogy az enzym azzal a vegyülettel, melyre hat, vagy a melyeket ebből lehasít,
laza vegyületet alkot. Ugyanerre vall hatási
módja kivált azokban az esetekben, midőn vala
mely megfordítható reactio sebességét gyorsítja,
pl. valamely hydrolysist. A reactio ilyenkor na
gyon gyakran bizonyos ponton megakad, a mi
mindenekelőtt az enzym elpusztulásának, „inactiválódásának“ lehet a következménye; ezenkívül
részben onnan is lehet, hogy a bomlási termé
kek az enzymmel egyesülnek s így megakadá
lyozzák hatása kifejtésében. Ha ilyenkor az ere
deti vegyület, vagy az enzym concentratióját
növeljük, a mi úgy is történhetik, hogy a sub
stratum bomlási termékeit eltávolítjuk (ez a
biológiában nagyon fontos, mert az élő növény
ben ez az elvezetés teszi tökéletessé a megfor
dítható reactiót), a reactio a tömeghatás törvé
nyénél fogva tovább halad. Azonban a folyamat
előbb említett fennakadását még más okra is
visszavezethetjük. A mint ugyanis a katalizálok
általában nemcsak bomlást, hanem synthesist
is gyorsíthatnak, ugyanezt kell feltételeznünk az
enzymekröl is. Ilyen esetben azonban az enzym
nemcsak a reactio sebességét változtatja meg,
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hanem egyensúlyi helyzetét is eltolhatja, a mi
úgy lehet, ha az enzym és substratuma laza
vegyületet alkot. Croft Hill volt az első, a ki
ily enzymes synthesist megvalósított, midőn
élesztő máltázát tömény glucózzal állni hagyott s
a reactio terméke gyanánt disaccharidot kapott.
Azóta e synthesisek száma megszaporodott és
Armstrong, éppen Hillnek említett synthesiséből
kiindulva, azt a tételt állította fel, hogy az enzymek csak oly vegyületeket építenek fel, melye
ket el nem bonthatnak, pl. az élesztőmáltáz el
bontja a máltózt, de synthetizálja az izomáltózt.
Később azonban kiderült, hogy e synthesisnél
nemcsak izomáltóz, hanem más összetett czukrok
is keletkeznek és ehhez még hozzá kell tennünk,
hogy az élesztőben nemcsak máltáz, hanem sok
más enzym is van, úgy hogy tehát azt sem
tudhatjuk, hogy hány és milyen enzymek hoz
ták létre az illető condenzálási termékeket. Ellen
ben mindinkább szaporodik azoknak a meg
figyeléseknek a száma, melyek a mellett szól
nak, hogy a külső körülményektől (concentratio,
osmosis stb.) függ, vájjon valamely enzym bont e,
vagy épít. Erre különösen a legutolsó évek két
érdekes esete nyújt példát; az egyikben Willstätter nek sikerült azt az alkoholysist megfor
dítania, melyet a zöld levelekben előforduló
chlorophylláz létesít, midőn a természetes chlo
rophyll aethylchlorophyllidra és phytolra bontja:
Mg N4C31H31(COOH) (COOCH,)(COOC80H3q)+ C sH6O H ít
^MgNAiHjACOOHMCOOCH,) CO O CÁ ) + C2 HJ9OH
Aethylchlorophyllid.

Phytol.

A körülmények kellő megválasztásával sikerült
aethylchlorophyllidból és phytolból kevés termé
szetes chlorophyllt előállítania. A legutóbbi hóna
pokban pedig Bourquelotés munkatársai, Hérissey
és Bridel glucózból és galactózból emulzin segít
ségével egész sor ß-alkoholglucozidät épített fel
kellő töménységű alkoholban. Szinte fölösleges
külön kiemelni, milyen tág kilátásokat nyújt az
enzymeknek e synthetizáló tehetsége az életfolyamatok megértésére ; egyébként erre később
még ki fogok térni.
Az enzymek sajátos hatási módját részint
meghatározásukra, részint bizonyos vegyületek
felkeresésére használhatjuk. Szigorúan véve, az
enzymek mennyiségét nem határozhatjuk meg,
mert hiszen egyetlen enzymet sem ismerünk
tisztán, ezenkívül hatásuk nagysága, mint colloidális katalizálóké, nem is absolut mennyi
ségüktől, hanem dispersitásuk fokától és sok
egyéb mellékkörülménytől függ. Épp ezért min
dig csak arról lehet szó, hogy hatásuk viszony
lagos nagyságát állapítsuk meg, a melylyel a
reactio sebessége, legalább az elején, bizonyos
arányban áll. Ennek legjobb módja, ha az illető
reactio sebességi állandóját határozzuk meg,
a mi többnyire a monomoleculás reactiók
ismert egyenlete szerint történhetik:
0-4343 k = í log
t s a—x
(Ebben az egyenletben t tudvalévőén az időt,
a az átalakuló vegyület eredeti concentratióját,
x pedig a-nak a t idő alatt átalakult részét jelenti.)
Inkább gyakorlati irányú kísérleteknél a reactio
sebességét azzal az idővel is szoktuk mérni, a

mely alatt a reactio bizonyos egyenlő fokot
elér; végül ehelyett úgy is eljárhatunk, hogy
az enzymes oldatokat különböző mértékben hí
gítva kikeressük azt a hígítást, mely mellett a
reactio meghatározott idő alatt éppen véget ér.
Valamely enzym concentratiójának meghatáro
zása tehát lényegében nem más, mint az illető
alapvegyület (substratum) vagy bomlási termé
kének mennyiségi meghatározása. Mindazokban
az esetekben, midőn aránylag tiszta enzymkészítményekkel dolgozunk, concentratiójuk meg
állapítása többnyire nem jár különös nehéz
séggel; azonban physiologiai kutatásoknál több
nyire oly módon kell az enzymet meghatározni,
a mint az illető élő szervezetben tényleg meg
van, tehát összes activálóinak és paralysálóinak
hatásával együtt, vagyis Euler szerint az egész
enzymrendszert. Ezt csak úgy tehetjük, ha az
enzymet leválasztástól, dialysálástól, vagy hoszszabb idei állástól megóvjuk. Minthogy ennél
fogva többnyire az illető élő szervet magát,
vagy kisajtolt nedvét kell ily vizsgálatokhoz
használni, e meghatározások már sok nehéz
séggel járnak és a növényeknél csak a legutóbbi
időben kísérlik meg rendszeres tanulmányozá
sukat, különösen Palladia, Euler és mások.
Mint említettem, az enzymeket éppen szigo
rúan sajátos hatásuk szinte kijelöli arra, hogy
őket bizonyos vegyületek felkeresésére és meg
határozására kémszerek gyanánt használjuk.
A legalkalmasabb, ilynemű módszerek egyike
Bourquelot invertines nádczukor- és emulsinos
glucozidakereső eljárása, melylyel e kutató és
munkatársai egész sereg új glucozidát találtak
és a nádczukor biológiai szerepét a növények
ben tanulmányozták.
*

Miután így az enzymekről általánosságban
tájékozódtunk, áttérhetünk az egyes csoportok
megismerésére. Ehhez azonban mindenekelőtt
rendszeres elnevezésük szükséges. Minthogy az
enzymeket csak hatásaik által ismerjük, azok
szerint az alapvegyületek szerint is nevezzük el
őket, melyeket sajátos hatásuk folytán átalakí
tanak. E vegyületek neveit valami módon az
„áz“ képzővel kapcsoljuk össze. így keletkeznek
ily nevek : Carbohydráz, amyláz, máltáz, vagy
proteáz, peptáz, esteráz stb. Minthogy azon
ban egy vegyület többféle módon is elbomolhatik, egyik vagy másik enzym nevével az
átalakulást is jelezni kívánták, pl. zymáz néven
az alkoholos erjedés enzymeit, kátáláz néven a
H20 2-ot 0 fejlődése közben elbontó enzymeket
foglaljuk össze. Egyeseknél a régi, inkább
ötletszerű elnevezéseket annyira általánosan
használják, hogy ma is megtartjuk őket, ilyen
az invertin, emuisin.
A mint az enzymeket elnevezzük, ugyanoly
elv szerint osztjuk is fel őket, tehát első sor
ban ama vegyületek szerint, melyeket elbonta
nak. Az egész beosztás áttekintését ez a táblázat
mutatja:
I. Hydroldzok.
1. Esterázok:
a) Alacsonyabb estereket bontó enzymek.
b) Lipázok.
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2. Carbohydrázok:
a) Magasabb szénhydrátok (czellulóz, hemiczellulóz, pectin) enzymei.
b) Amyláz, inulináz.
c) Polysaccharázok.
d) Glucozidázok.
3. Amidázok:
a) Proteázok (papayotin, pepsináz).
b) Peptázok.
c) Alacsonyabb amidázok (ureáz, argináz,
nucleáz, stb.) = Desamidázok.
Kimáz.
Pectáz.

II. Coagulázok.

III. Oxydázok.
a) Alkoholoxydáz, aldehydáz, acidáz.
b) Phenoláz.
c) Tyrosináz.
IV. Katalázok.
V. Zymázok.
Messze vezetne, ha e csoportok mindegyikét
behatóan ismertetném, mert ma már mind
egyiküknek oly rengeteg adathalmaza és bő
irodalma van, hogy egyenként is külön-külön
tanulmányozást követelnek.
Itt tehát csupán azokat a chemiai átalakulá
sokat fogom röviden összefoglalni, melyeket
az enzymek egyes csoportjai gyorsítanak. Saj
nos, e reactiók egy részét még nem ismerjük
kellően, a minek oka többnyire az, hogy az
illető vegyületeknek, vagy bomlási termékeik
nek összetételét és szerkezetét nem ismerjük.
A h y d r o l á z o k , mint nevük is mutatja,
általában oly bomlási reactiók sebességét
gyorsítják, melyeknél a két, vagy több, elbom
lott rész a víz elemeivel egyesül új moleculákká. Első csoportjuk az esterázok, melyeknek
neve alatt azokat a szerves katalizálókat foglal
juk össze, a melyek az alacsonyabb zsírsavak
alkoholos aethereit és a zsírokat, vagyis a glycerinnek magasabb zsírsavakkal képezett vegyületeit bontják el, pl.
c , - h )£, c o o . c h ,
C17H3„ COO. CH + 3H0H = 3C1.H35C 00H - p e r i o n ) ,
C17H3£,COO, CR,

Közülök a zsírok enzymeit, a lipázokat tanul
mányozták különösen növények magvaiban,
kivált a Ricinus communis-nál. Ennek a lipáza
a lecitineket
(C17 H3BCOO),. C, H-. OP (OH) O. [(CH,),. N (CH,),. OH]

is elbontja, noha éppen a vízben oldhatatlan
lipázoknál bajos eldönteni, vájjon nem több
enzym keverékével van-e dolgunk.
A legjobban ismert növényi enzymek közé
tartoznak a carbohydrázok, habár itt a maga
sabb szénhydrátok összetételének és szerkeze
tének igen hézagos ismerete okoz sok zavart.
Itt is, mint a később említendő, proteinbontó
enzymeknél különösen érdekesek azok a foko
zatos bomlások, melyek folytán különböző en
zymek hatására a legmagasabban condensált
vegyületek egyre apróbb részekre bomlanak,
így a keményítőt az amyláz és amylopectináz a
disaccharid maltózzá hydrolysálja, ezt a maltáz

glucózzá; vagy a tetrasaccharid stacchiózt, mely
1 molecula fructózból, 2 molecula galactózból és
1 molecula glucózból áll, a stacchiáz 1 molecula
fructózzá és 1 molecula manninotriózzá bontja,
ez utóbbi pedig egy, az emulzin-készítményekben
is előforduló enzym hatására teljesen elbomlik
1 molecula glucózzá és 2 molecula galactózzá.
Még érdekesebb a raffinóz hydrolysise; ez a
trisaccharid teljes hydrolysiskor fructózra, glucózra és galactózra bomlik; ám a raffináz
Fructóz 4- glucóz + galactóz
Raffináz -> fructóz 4- melibióz
Emulzin -> saccharóz
-|- galactóz.

(vagy esetleg invertáz, élesztőből!) az itt lát
ható összeállítás szerint csak a fructózt hasítja
le, emulzin csupán a galactózt. Ily módon
mindegyik bomlásnál egy-egy disaccharid kelet
kezik, melyet a saját, jellemző enzymje által
tovább bonthatunk el, a melibiózt melibiázzal, a
saccharózt invertázzal. Ezek tehát újabb példái
annak, hogy az enzymek a czukrok configuratiója iránt mennyire érzékenyek.
Amidázok neve alatt mindazokat az enzymeket foglalhatjuk össze, melyek a proteinok és
azok vegyületeinek alacsonyabb részekre való
bomlását okozzák. Az elnevezés abból a fel
tevésből indul ki, hogy a proteinokban a polypeptidok oly módon condensálódtak, mint az
aminosavak polypeptidókká, tehát pl. a glycyl-1tyrosinnál :
H.N.CH2. CO—HN. CH. CH.. C0Hr OH
Glycylgyök.

COOH
Tyrosylgyök.

s hogy az ily kötéseket bontják el az amidázok.
Azonban maguknak a proteinoknak és még
inkább a proteidoknak a chemiájában ma még
annyi a bizonytalanság, hogy ne n csodálkoz
hatunk azon, ha az őket elbontó enzymek isme
rete még annál zavarosabb. Itt csakis a chemiai
synthesis adhatja majd meg az alapot a további
sikeres dolgozáshoz, a minthogy a csoport egysze
rűbb tagjainak, a peptázoknak jobb ismeretére
is E. Fischer nagy stylusu polypeptidsynthesisei
és az ezek nyomán folytatott enzymes polypeptidbontások vezettek. De a viszonyok a vegyületek
változatos szerkezete folytán fölötte bonyolultak.
A dipeptideknél még aránylag egyszerű az enzy
mes bomlást kimutatni és annak reactiosebességi viszonyait tanulmányozni. De már a tripeptideknél jóval nagyobb nehézségekkel kell megküzdenünk; ha pl. a 1-leucyl glycyl-d-alanint
(CH,),. CH. CH,. CH(NH„). CO
HN. CH,. CO—HN. CH.;. COOH
CH,

akarjuk elbontani, a bomlás vagy a leucyl és
glycyl között, vagy a glycyl és alanyi között, vagy
végül mind a két helyen történhetik. És tényleg
élesztő-enzym csak leucint hasítja le, ellenben
állati (pankreás-bél) enzymek előbb az alanint
választják el, de utóbb a másik kötést is elbont
ják. Minél hosszabb a polypeptidlánczolat, an
nál több az eshetőségek száma s ezzel együtt
rohamosan nőnek a kísérleti nehézségek. Ezek
nek és a növényi fehérjechemia aránylagos fej
letlen voltának kell tulajdonítanunk, hogy épp
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a növényi amidázoknál még alig tartunk a kezdő
lépéseknél.
A c o a g u l á z o k okozta átalakulásoknál szinte
csak a pusztán szemmel látható megfigyelések
nél tartunk; ezek az enzymek oldott vegyületeket oldhatatlan módosulatban választanak ki,
közülök a kiniáz, vagy oltó a tejben levő kázeint
olvasztja meg, míg a pectáz a pectineket teszi
oldhatatlanokká.
Az o x y d á z o k oly enzymek, melyek a leg
különbözőbb vegyületeknek a levegő által való
oxydálását gyorsítják. Érdekes, hogy míg az
alkohol-, aldehyd- és sav-oxydázokat csaknem
kizárólag az egysejtű növényeknél találjuk, ad
dig a phenolázok és tyrosinázok szinte egyetlen
növényből sem hiányzanak. A phenolázok külö
nösen polyphenolokat oxydálnak, pl. a pyrogallolt
purpurogallinná:
ii / n u i
h ó r H x/ 0 - 0 C ‘>H i
3o pCtíH,
(OH). -0 HU.
LeH3\ 0 o c H (0 H)2

vagy a vanillint dehydrodivanillinná:

CHO
I
2

LJ-OCH 3

0 HO. Ceng (OCH;!)(CHO)
HO. CtíH2 (OCH3) (CHO)

OH
A tyrosináz tyrosint, tyrosin tartalmú peptideket,
CH2. CH (NH2) COOH
C-C H .,. CH (NH2). COOH
p
(Tryptophán).
OH
tryptophánt és más hasonló vegyületeket oxydál
magasan condensált, sötétszínű vegyületekké.
A k a t a l á z H.O.-ot bont el moleculás oxy
gen fejlesztése közben: 2H20 , = 2H .0 -f- 0 2.
Ezt is szinte mindenütt megtaláljuk a növé
nyekben.
Végül a z y m á z o k a czukrok különféle erjejedését okozzák, e bomlások közül legjobban
ismerjük az alkoholos erjedést, mely a követ
kező tapasztalati egvenlet szerint megy végbe:
C6H120 6 = 2CáH,OH - f 2C 02
A valóságban a folyamat sokkal bonyolultabb
és bizonyára több enzym hatásának egybekap
csolódásából áll épp úgy, mint a polysaccharidok, vagy proteinok elbomlása legegyszerűbb
termékeikre; Buchner és Meisenheimer szerint
először a tejsavzymáz bontja el a czukrot tej
savra, a mely azután a lactacidáz hatására alko
hóira és C 0 2-ra bomlik. Zymázokat nemcsak az
alsóbbrendű növényekben, hanem a legmagasabbrendűekben is találunk, a hol az intramoleculás s ezzel az oxygenes lélekzésnek is
fontos tényezői.
E legfontosabb enzymek pusztán felületes
áttekintéséből is kiviláglik, a mit ismertetésem
elején már említettem, hogy enzym nélkül nem
lehet élet. És éppen az enzymes reactiók beható
tanulmányozása a szerves chemiai ismeretek
alapján adja — sőt részben már adta is —
kezünkbe a kulcsot, melylyel a biochemiai folya
matok rengeteg halmaza értelmünknek megnyí
lik. Már ma is, midőn még messze vagyunk e

czéltól, mindenütt felismerjük a munkafelosztás
és fokozatosság rendszerét. Csak egy példát
ragadok ki a sok közül: Miképpen bont el a
növény valamely polysaccharidot lélekzése czéljára? Az az egyenlet, melylyel e folyamatot
régebben kifejezni akarták, csupán a kezdő és
végső állapotot fejezi ki hozzávetőlegesen; pl. a
keményítőnél: (C6H10O5)n -j- n6 0 2 = n 6 C 0 2
-j- n 5 H20 . Az újabb kutatások bebizonyították,
hogy a növényi lélekzésnek csak legvégső sza
kasza áll oxydálásból és az egész folyamat a
hydrolysáló enzymek, a zymázok és az oxydázok
gyorsította nagyon sok reactio végtelenül bonyo
lult egybekapcsolódásából áll. Noha a legtöbb
részlet még beható kísérleti feldolgozásra vár,
az utat mai ismereteink szerint máris körülbelül
így vázolhatjuk: A polysaccharidot a hydrolázok különböző fajai mind alacsonyabbrendű
moleculákra bontják s így eljutunk a hexózokig.
Ezeket az intramoleculás lélekzés enzymei, a
zymázok támadják meg, de mielőtt még az alko
hol és széndioxyd fokát elérnék, a növényi
chromogenok oxydálják. Ezek a chromogenok
aromás vegyületek is lehetnek, melyeket glucozidázok hasítottak le a glucozidákból és a me
lyek oxydázok hatására és levegő jelenlétében
ennek oxygenjét veszik fel. Ezt az oxygent az
intramoleculás lélekzés már említett termékeinek
adják tovább, mire a lélekzés végső termékei,
széndioxyd és víz, képződnek. A folyamatnak
ez a bonyolult egymásbakapcsolódása nagyon
fontos a növényre, mert módot nyújt neki arra,
hogy bizonyos ideig mpstoha viszonyok között
is fenntarthassa életét. így pl. ha oxygen nincs
jelen, ezt az oxydáz oxygenáz-összetevője pótolja
egy ideig. Ha az oxygenáz is elfogy, az intra
moleculás lélekzés közbeeső termékei nem oxydálódnak tovább, hanem a zymázok teljesen
végrehajtják az alkoholos erjedéssel azonos
bomlást. A növény tehát ily módon még egy
ideig fedezheti energiaszükségletét, ha nem is
oly gazdaságosan, mint az oxygenes lélekzéssel.
A mennyire csupa enzymes reactio szerepel
a most vázolt folyamatnál, ugyanezt találjuk a
legtöbb más biochemiai átalakulásnál is. De
láttuk, hogy az enzymek nemcsak a bontó, ha
nem a felépítő reactiókat is gyorsíthatják és így
e folyamatokba is beleszólhatnak a maguk activálóival és paralysálóival, asymmetriás szerke
zetük végtelen finomságaival, melynek az alapvegyületek configuratiójába pontosan bele kell
illenie: megannyi csodálatosan finom eszköze a
növénynek, hogy vele és a physikai viszonyok
szabályozásával számtalan szükségletét fedezve,
gyakran homlokegyenest ellenkező irányú che
miai folyamatait egymás mellett lebonyolítsa.
És ha mindezt látjuk, természetesnek talál
hatjuk, hogy az enzymologia ma már korántsem
az az elvont tudománykor, mely legfeljebb a
szorosan vett tudományos biológia kérdéseinek
megfejtését könnyíti meg. Az enzymek tana
napjainkban mind gyakrabban nyúlik bele a
gyáriipar, a mezőgazdaság, a kórtan körébe és
innen van, hogy az enzymes kutatások egyre
nagyobb fontosságra tesznek szert és a gyakor
lati élet mindinkább reájuk is szorul.
Dr. Doby Géza.
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Barlangok alakulása és pusztulása.
Az igazságot kereső tudomány a görögök
rettegett Hadesét csakúgy megfosztotta titokza
tosságától, ahogy mysticismusát veszti mind
az, a mit kutató, figyelő szemmel mérlegelünk.
A Styx és az Acheron a hitből kimúlt, rejtelmességük szertefoszlott. Charon csónakját ma
már hasztalan keresnők a Hades kapuzata mö
gött, Görögország hegyei között. Styx és Ache
ron ma már meglévő valamik, kicsi folyású,
rohanós patakok, a melyeknek mythologiai vo
natkozásuk csak annyiban van, hogy a nevük
— görög. Csalóka medrű búvópatakok Charon-

A folyó víznek barlangokat vájó szerepét
már a görögök felismerték. Igaz, hogy
visszájáról értelmezték a barlangokból fakadó
vizek eredését, de mégis vizet kerestek a bar
langokban már akkor is.
A középkor a görögök feltevését fogadta el,
a mikor a barlangok mélyén vízmedenczéket
hitt és a napvilágra fakadó forrásvizeket onnét
származtatta. A barlangok vizét viszont a ki
apadhatatlan tengerekből folyatta oda — Scylla
és Charibdis torkain át.
Módosítást e feltevésekben a megfigyelések
hoztak, de csak azután, hogy a tudnivágyásrávitt
egyeseket a szemléletre, a kik, szakítva félelem-

1. A Szent Ivánbarlang a Gellérthegyen.

nak mai útjai és derék turistáink jóvoltából,
hol hazánkban, hol meg a másországi karsztok
sziklaüregeiben csobognak a hegyek mélyén.
Útjuk nem viszen le Hadesnek modern biro
dalmába, a pokolba, hanem ha valóban végig
csónakázhatnók a görög mythologia másvilági
víziútját, ha nem is nyomban, de idővel mégis
csak visszakerülnénk a — napvilágra.
A mythologia félős alvilági csarnokából, a
barlangokból a tudományok egyszerű és sötét,
helyenkint veszedelmes, de csak ritkán örökre
marasztaló — alagutat csinált.
A természetes alagutak, a barlangok, csupán
a kósza víznek a földalatti útjai. Ember ezt az
utat vajmi ritkán teheti meg. Legtöbbször csak
úgy, ha kezemunkájával segít azon, hogy az
alvilági vizek nyomdokába lépjen.

(Lóczy L. felvétele).

mel, babonával, a látottak, a megfigyeltek alap
ján vélekedtek tovább következtetéseikben.
Se szeri, se száma a bátor kutatók hadának.
A franczia Marfell, a német Kraus, a horvát
Putick kutató útjai expeditio számba vehetők,
ha nem a megjárt távolságok szerint, hanem a
fáradalmak és veszedelmekben eltöltött napok
hoz, hónapokhoz mérjük felfedezéseik sikereit.
A sziklavilág ezernyi veszélye nem szunnyadt
a merész kutatók jöttével. Akadályt gördített
lépésről lépésre, mélységről mélységre kicsikart
útjuk elé a homályban settenkedő patakok meg
annyi kárhozata. Mintha a szikla és víz ölel
kező rémei, a hegyi manók rejtett birodalma
ármánykodó szellemeivel kívánt volna bosszút
állani erőszakos ellenén — az emberen. A tudás
nak ez a verőfényt alig látó ágazata szintén
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több emberéletet követelt engesztelő áldozatul.
Halál nélkül a halál birodalmának hitt alvilág
megismerését sem hozhatta az ember a tudo
mány oltárára. S a mennyiben még nem is
merjük teljes egészükben a barlangokat sem,
ki tudja, nem kíván-e űjabb megtéríthetetlen
áldozatot a megismeréseknek további munkája.
A barlangokkal több tudomány-ág foglalkozik.
A szorosabb értelemben vett barlangtan (spelaeologia) voltaképpen a földtannak, a geológiának
része. Foglalkozik barlangtannal a földrajz
is, a mennyiben a föld felszínének, folyóés forrásvizeinek magyarázatánál vajmi sok
szor a barlangokhoz terelődnek a kérdések.

Járják sziklaviláguk mélyét a turisták is, mert
sportra alkalom e helyütt is elég nyílik.
Kezdjük el ismertetésünket a hol kérdésével.
Nézelődjünk széjjel földünk bármelyik részén,
teszem azt hazánkban, hogy hol találunk bar
langot s hol sokat, hol a nagyobbakat. Kezd
hetjük a felelgetést mindjárt Budapest környé
kével, akár a Gellérthegygyel is.
Ott van mindjárt a Ferencz József-híd budai
fejénél egy barlang. Ásító szádájű (nyílású) üreg;
olyan, mintha odva volna a Gellért-térre kiszökő
sziklás hegyfoknak. A kőzet, melyben ez a szikla
odú v an : mészkő. Nem tiszta mészkő, odvaso
dásra nem a legalkalmasabb kőzetanyag, mert

2. Rétegzett és repedezett mészkő a kissvábhegyi kőbányában.

Az emberrel és nevezetesen az ősemberrel kap
csolatosan az érdekelt tudományágak egész
sora keres és talál fel-felvetődő kérdéseire fele
letet és megoldást éppen a barlangokban. Az
őstörténelem emberi lakóhelyekre akadt a bar
langok százaiban, s mert az itt talált ezernyi
nyoma a lepergett évezredeknek megannyi kér
dést vet fel, ezek megoldására a tudomány
ágak sokja kívánatos. így kapott már régóta
kutató teret a barlangokban az embertan, ős
néprajz, ősrégészet stb. Talál bennök megfigyelni
valót zoologus, botanikus, majd petrografus
és rneteorologus is.
Érdekessége, becse a tudomány előtt e szerint
sok van a barlangoknak. Van bennök szép, meg
tekinteni való az avatatlannak is, a miért kirán
dulók gyakran keresik fel káprázatos üregeiket.

(Lcczy L. felvétele.)

sok benne a mészkőnél jóval keményebb és
szívósabb kova-kavics. Ezért a barlang nem is
nagy. Szádja magas-széles, míg gádora (torka)
nincs is az odúnak gyomra, meg kicsiny. To
vább menve a Gellérthegy sziklafala mentén a
Rudas-fürdő felé több még kisebb üregre aka
dunk, melyek már dolomitban vannak. Üregesedésre e közét szintén alkalmas, de nem olyan
mértékben, mint a mészkő, mert vízben kevésbbé
oldható. A Gellérthegy dolomit üregei azért nem
nagyok; nem összefüggő, alagútszerű üregek,
hanem külön-külön a falba mélyedt odvak.
Nagyobb barlangokat találunk Budapest kör
nyékén ott, ahol több és tisztább a mészkő.
Közel Újlakhoz (I. kér.) a kőbányákkal kiseb
zett Mátyáshegy tőszomszédságában, a Pálvölgy
kezdetén lévő kőfejtőben van a fővárosnak el
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dugott, de legkiterjedtebb barlangja, a Pálvölgyibarlang.
Mészkőben és dolomitban van Budapest tá
volabbi környékének is számos barlangja. Több
és nagyobb a mészkőben, kevesebb és kisebb
a dolomitban. A budai hegységben, hol a dolo
mit az uralkodó kőzet, barlang alig van. Leg
több dolomitüreget még a Gellérthegy oldalában
találunk, egyebütt csak elvétve akad egy-egy.
A Pilis hegyei között (a Dobogókő hegyei
től külön véve!) már több a mészkő (Dachstein-mészkő), nagyobb területeken található,
a miért barlang a Pilisben jóval több van.
Solymáron, Csobánkán, Pilisszentkereszten stb.
a hegyek oldalában mindenütt vannak barlan
gok. Magán a Pilishegyen is négy van.
A Budai- és Pilishegység még nem barlang
dús vidék, van hazánknak sok olyan helye, hol
még több a barlang. Az Abauj-Gömöri mészkő
hegyek között 200-nál többre tehetjük a bar
langok számát, még úgy is, ha a majd 8 km
hosszú aggteleki barlangot, a Baradlát csak
egynek vesszük. Temérdek a barlang Biharban,
Borsodban, Gömör felső és Szepes megye
alsó részén és hazánk hegyei között általában
ott, hol a mészkő nagyobb tömegekben fordul
elő.
Van azonban barlang más kőzetben is. Ha
vizsgálódásainkban hazánk többi hegyvidékeit
bujjuk, találunk barlangot régi vulkáni he
gyeink kőzetében is. Csak a nevezetesebbeket
említem meg. A torjai Büdös- és a Timsósbarlang; a homoródszentpáli Büdösbarlang,
mely a híres nápolyi Kutyabarlangnál tán azért
is veszedelmesebb, mert nincs elkerítve és nem
belépő díjért mutogatják. Vulkáni kőzetben,
andesitban van a Mátrahegység ágasvári bar
langja és az a sok kicsi barlang, mely hazánk
vulkánikus hegykoszorújában rejtőzik. A mű
ködő vulkánok barlangjait csak külföldről is
merhetjük. Ezek a lávabarlangok, a melyek a
láva kihűlésénél keletkeznek.
Hazánkban, de meg a föld kerekségén másutt
is, a barlangok legtöbbje az imént említett kő
zetekben fordul elő. Akad barlang még más
kőzetekben is, de csak elvétve. Teljesség ked
véért megemlíthetjük ezeket is. Ide tartoznak a
régi idők kincskeresőinek „kristály pinczéi“,
az Alpok kristályos kőzeteinek csillogó ásványok
kal kirakott üregei, rejtett hasadékai. —
A gipszben lévő barlangok nem nagyok, mert
a gipsz nagy tömegekben nem igen található,
noha kőzetanyaga igen hajlik az odvasodásra.
A glecserek jégbarlangjai nem tartósak, bár na
gyok és gyakoriak. Van barlang a korallzáto
nyok között is. Találunk üregeket, odúkat a
tengerpartok mentén a legkülönfélébb kőzetben,
majd a sivatagi hegyek oldalában is
A spelaeologia a felsorolt barlangok vala
mennyiével foglalkozik, de minthogy behatóbb
tanulmányozásra, kecsegtetőbb kutatásokra volta
képpen csak a nagyobb, a szövevényesebb bar
langok ösztönöznek, a barlangi kutatások
igazi terüket a mészkő és még a dolomit bar
langoknál nyerik. Legtöbb esetben a mészkő
barlangjáról esik szó, spelaeologusok valamint
a barlangok leleteit, tudományos kincseit kereső

praehistorikusok leginkább a mészkőüregeit búj
ják eredménynyel.
Miután láttuk, hogy a legtöbb barlang a
mészkőben fordul elő, nézzük már most azt,
hogyan keletkeznek ebben a kőzetben az üre
gek? Könnyen adhatjuk meg a feleletet a Pálvölgyi barlangnál. A barlang előtti kőbányában
magunk előtt látjuk a kőzetet. A bánya magas
falában a kemény, szürkés-sárga mészkő vastag
rétegeket alkot A rétegek nem egy darabban
lévő sziklatömegek, hanem kisebb-nagyobb táb
lákra töredezettek. Olyan a bánya fala, mintha
kőkoczkákból rakták volna össze, de úgy, hogy
a kőtuskók közeit vakolattal nem tömködték
tele. Ragaszték nélkül áll meg a sok kőkoczka
egymáson úgy, hogy, miként azt pl. benn a
barlangban látjuk, le is szakad egy-egy kőtuskó,
ha támasztékát veszti. Ilyen leszakadt buczkó
sok van a barlangban s a nagyobbak oldala
olyan sírna, mintha lefaragták volna. A buczkók
oldalának ezt a simaságát az imént említett
koczka-Mzö/r, adják meg: a kőzet réteg-közei
és a rétegeket feldaraboló, a rétegek lapjait szelő
repedések. A repedések rostélyszerüen helyez
kednek el, két irányuk egymásra közel merőleges.
A bánya falán e repedések láthatók. A harántrepedés néha csak mint vékony hasadék jelenik
meg a kőfalon, a hosszanti repedés pedig, mely
az előbbire merőleges, a repedés mentén simára
nyesett kőzetben egész felületeket mutat.
A repedések hálózata sűrű. A nagyobb repe
dések ritkábban követik egymást, a kisebbek, a
vékonyabbak azonban sűrűbben (0'5—2 mnyi
távolságban) lépnek fel és pedig két egymást
keresztező irányban úgy, hogy a hegyek
tömege sakktábla módjára darabolódik fel.
Hegyeken, sőt hegységekben nem találni egy
darabban köbméternyi kőtuskót, melyet repe
dés ne szelne keresztül kasul. E repedésekben
calcit kristályokat találunk és nem kristályoso
dott, a repedések falát bevonó meszes kérgezéseket, a melyek nem tömik el a repedések
közeit, hanem hézagot hagynak a kőtuskók
között. Némelyik hézag nagy, szinte akkora lyuk,
hogy az ember is keresztül bujhatik rajt. A lyuk
fala hullámos felületű a meszes bekérgezés
miatt, oldalai kikiöblösödők, mint a vízmosta
agyagos part marti gödrei. A lyuk falán meg
látszik, hogy nem a kőzet repedéseivel rokon
alkotás, hanem hogy kimosott, kimart valami.
Valóban a kicsi üreg már kezdetleges barlang.
Üregét a víz mosta olyan öblössé.
A hegyek testébe szüremkező víz a mészkő
nek ezernyi repedésén át talál magának útat a
föld alá. Útjában lassan folyik lefelé vagy
cseppé női a hasadék falán és cseppenkint
hull szikláról, sziklára. A hasadékok mélyén
meggyűlik, vízérré, olykor patakká dagad és
kifolyik a hegyből. Ez a földalatti víz útjá
nak a legegyszerűbb esete, a mikor a hegy
tetején beszüremkező esővíz a hegy lábánál
valahol mint forrás, újra napvilágra kerül. Van
nak azonban a földalatti víznek kuszább, szinte
kinyomozhatatlan útjai, de ezeket most hagyjuk.
Megérthetjük a barlang keletkezését a fenti egy
szerű útból is, ha a hegybe szivárgó vizet mun
kájában figyeljük meg.
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A szüremkező víznek oldó munkája a lé
nyeges.
A talajon át a kőzet hasadékaiba szivárgó
esővíz, mint tiszta víz (H2 O) a mészkövet csak
igen kis mértékben képes oldani, azonban
oldóképessége megnövekszik, ha
szénsav
(C 0 2) kerül bele. A szénsavat az esővíz már
a levegőben nyeli el és az esőcsepp már szén
savval jut a földre. Jut szénsav a vízbe akkor
is, a mikor az a talajon, a növények korhadó
gyökerei között szivárog alá. A mészkövet
voltaképpen a szénsav marja ki, a szénsav
oldja folyton folyvást, mert a szüremkező víz
mindig megújul, nyomába újabb, friss és ugyan
csak szénsavval telített víz kerül, míg az oldott
mészszel megrakodott víz. tovább folyik.
A mészkőhegyekből fakadó források eszerint
szüntelenül meszet hordanak el a hegyek bel
sejéből. S hogy valóban mészszel megrakodtan
bugyognak elő a forrásoknál, arra bizonyítékot
eleget találunk. — A Révibarlang forráspataka
nyomban a barlang kijárata előtt rakja le mésztartalmának egy részét. A kolozsvári vasút „csú
csai“ vízesése úgy jön létre, hogy a révibar
lang patakjának vize az önmaga rakta laza,
szivacsos mészkő (mész-tufa) párkányon esik
alá. A tufa kőzetanyaga abból a mészből való,
a melyet a patak a barlangból hozott magával.
Találunk mésztufát más barlang előtt is (Ájivölgy). Hogy a mészkőből fakadó vizek mésztartalmának igazolására fővárosi példával is
éljek, szabadjon a Margitsziget melegforrására
utalnom. A forráskútnak zöld moszatos, kaszkados csorgója szintén mésztufából áll és a
tufát a budai hegyeknek mészkövéből fakadó
forrásvíz rakta le.
Számításokat, méréseket is tettek már arra
vonatkozólag, hogy az alszíni, a földalatti vizek
mennyi meszet hordanak ki a hegyek belsejé
ből. Rávélekedhetünk a parányi vízerek hatásos

3. A szilíczei Lednicze (jégbarlang) rétegzett mészkőben. Középütt
hasadék látható. (Strömpl G. felvétele.)

munkájára az oldás quantitativ adatainak tudta
nélkül is, ha meggondoljuk, hogy a földalatti víz
erek lassú munkájukat évezredek óta szakadat
lanul folytatják. A munka lassú, egy emberi
élet alatt mondhatni észrevehetetlen, de hogy
e folyamatos munkának idővel hatalmas ered
ményei lehetnek, azt maguk a barlangok, a

4. A Kiinpanyászka víznyelő Biharmegyében. (Lóczy L. felvétele.)

helyenkint több km hosszú folyosók és a közbül
tátongó olykor több száz méter magas csar
nokok, kupolák igazolják. Azt a sok ezer köb
méternyi ürességet, a mit pl. a Baradlában úgy
megcsodálunk, a barlangot végig folyó kicsiny
patak teremtette meg és a kioldott anyagot le
vitte a Jósva patakába. Ha megmérjük a Baradla
patak felszínre fakadó forrásánál a forrásvíz
egy literjének mésztartalmát és kiszámítjuk a
forráspatak vízmennyiségét, úgy a szorzások
tömkelegén át megkapjuk annak a kőkoczkának
nagyságát, a mely a Baradlából évenkint ki
kerülő mész térfogatának felel meg. Ha meg
aztán kiszámítjuk azt, hogy ez a számított kőkoczka hányszor férne el a barlang valamennyi
üregében, akkor végeredményben megkapjuk
híres Baradlánk korát évszámokban, illetve év
ezredekben. Okoskodásnak, tudományos játék
nak megjárja még az efféle számítgatás, de hogy
ennek szent igazában ne kételkednénk, az merő
ben tudománytalanság lenne. Annyi, de annyi
módosító, siettető, meg halogató tényező szól
bele egy-egy barlang történetébe, kialakulá
sába, hogy a fent vázolt korszámítást nem
fogadhajuk el véglegesen igaznak.
Van sok más út és mód, a melylyel a bar
langok korát — habár viszonylagosan is, —
de kielégítően állapíthatjuk meg. A praehistoria
és a geológia eligazítanak ebben a kérdésben
is s tán lesz idő, a mikor a barlangnál, ha nem
is évszázadokkal, de tán évszázezredekkel vagy
évtizezredekkel operálhatunk.

1
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Az időegységek talán nagyoknak, túlzottak
nak tűnnek fel, de ha meggondoljuk, hogy a
Baradlát már a kőkorszaki ősember is akko
rának látta majdnem, mint a milyennek mi
látjuk ma, hogy a Baradla az azóta lepergett

5. A Vöröskő víznyelője Szádvárborsa határában (Sziliczei fensík).
(Strömpl O. felvétele.)

évtizezredek alatt kevesett változott, úgy az
évszázezredes időegységet nem vehetjük —
nagynak.
Kövessük immár a mondottak alapján az alszínre igyekvő víz útját és szálljunk le a bar
langok mélyére. Lássuk a barlangok belső ala
kulásait, az ágak, termek elhelyezkedését.
Barlangokról, üregekről lévén szó, voltakép
pen „negativ“ formákat kell megismernünk.
Levegővel, olykor gázzal telt természeti alaku
latokat. A magyar nyelv ideillő szókincse meg
lehetősen szegény, úgy hogy fogyatékosán avagy
megannyi megismételt szóval fejezhetem csak
ki mondanivalómat.
Az alszíni üregek kialakulása — mészkő
ben — körülbelül ott indul meg, a hol a
kőzet repedéseibe szüremkező és a kőzetet
oldó víz a repedést tágítani kezdi. A szi
várgó vagy csörgő víz útjában idők folyamán
barázda vagy hasadék támad. A barázda mélyül,
a hasadék tágul s lassan-lassan szűkszájú, de
hosszú lyuk vagy keskeny, de messze futó,
magasba nyúló sikátor keletkezik a hegy bel
sejében a kőzet repedése mentén. Ahány repe
dés annyi felé nyílnak meg idővel a lyukak és
folyosók. A hova több víz jut, ott hamarabb
tágulnak az üregek; ezek idővel összeérnek és
benn a hegyben, a nélkül hogy tudnók, bar
lang keletkezik. Ha a barlang ürege nem tágul
egész a napvilágig, tudomást a mélyben rejtőző
barlangról vajmi ritkán szerez az ember. Ha
nincs patak, léghuzat vagy másmi egyéb, mely
a mélyben rejtőző barlangokat sejttetné, úgy
az ily barlangok felfedezéséhez csak a véletlen
segít. A Pálvölgyibarlang esetében a véletlent
egy rejtett üreg torkába zuhant birka hozta
meg. A felfedezést aztán — igaz már csak köz
vetve — a birka után kutató bányászgyerek.
Európa hírességének, a dobsinai jégbarlangnak
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felfedezésénél sebzett medve járt elől s csak
utána a vadász. Ha meg hitelt adunk a bar
langvidékeket lakó népek történetkéinek, úgy a
barlangi felfedezők számarányában az eleven
kacsáké lenne az elsőség. Teljesen ugyanaz a
hit terjedt el ebben a tekintetben a nép között,
a milyent a várak „feneketlen“ kútjai és a közeli
folyók vagy a tengerszemek és a tengerek kö
zötti kapcsolatban találunk. Mindazonáltal a
barlangok felfedezésében joggal illeti meg az
elsőség az állatokat. Azok menekülés közben
oltalmat, zord időben tanyát keresve ösztönös
bódorgásaik közben hamarabb akadnak rá a
barlangokra. Az ember — általában — vagy
kíváncsiságból vagy vadászat miatt megy utána
a vadnak és a barlangnak. Az ősember, a kinek
a barlang védett tanyát szolgáltatott, kereste a
barlangokat s nyilván, mert többet vadászott,
mint mi, e keresésében is az űzött vad vezette
legtöbbször nyomra. Külön fajtája a barlang
keresőnek a spelaeologus, a ki maga jár utána
a barlangoknak.
Az imigyen felfedezett barlang nagyon külön
böző lehet. Akár kívül, akár belül. Már a nyí
lásuk, a szádjuk sem egyenlő. Hatalmas, tátongó
üreg pl. a Gellérthegyi Szent Ivánbarlangnál,
vagy a Pálvölgyi barlangok egy némelyikénél;
kicsi alacsony lyuk vagy magas, de szűk hasa
dék más barlangoknál. Sok a változata a szádák nyílásának, környezetének és oly rendszer
telen, hogy eligazodni közöttük alig lehet. A
barlangok belsejében már inkább tájékozód
hatunk.
Azok a nagyobb repedések, a melyekre már
előbb is többször hívtuk fel a figyelmet, való
sággal fővonalakként szerepelnek a barlangok
útvesztőjében. A barlang — eleinte — a hasadékok lefutásába illeszkedik bele. A nagyobb,
a tátongóbb hasadékokhoz simul az üregek el
helyezkedése s csak később, a mikor az üregek
nagyobbakra nőttek és összeértek, mosódik el

ö. A Sziliczei csepkőbarlang bejárata. (Strömpl O. felvétele.)

a barlangok elsődleges vázának szerkezete.
A mennyezeten, a falakon azonban később is
megtaláljuk a repedések nyomát.
Minthogy a repedéseknél mindig egy irány
a főbb, a sikátorok is ebben az irányban lesz
nek a legnagyobbak. A barlang ezáltal elnyúlttá
válik s bizonyos irányban messzebbre terjed
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tova. Keletkeznek üregek a főirányra harántul
álló repedések mentén is, de ezek nem olyan
nagyok, mert ebben az irányban, mivel a kőzet
erre felé nem olyan repedezett, a sikátorok, a
lyukak nem nőhetnek meg olyan könnyen.
A főrepedések mentén vannak a szélesebb, a
hosszabb sikátorok és folyosók, a haránt hasadékok mentén a kisebbek. Ott, hol a két hasadéksor metszi egymást, rendszerint tágasabb,
magasabb üregeket találunk. Jobbadán kerek
alakú, meredekfalú fel- és letörő nagy lyukak
ezek, a melyek formája kéményhez, kürtőhöz
hasonlít talán a legjobban. A kürtök többnyire
nem vezetnek ki a napvilágra.
Nagyjában ilyen egymást keresztező folyosók
ból és közbe-közbe igtatott kürtőkből áll a Pálvölgyi barlangok egésze. Üregeinek kialakult
ságában eszerint egyszerűség tükröződik vissza
s mégis, ha a barlang ágait járjuk, annak út
vesztőjében alig tudunk eligazodni, alakulatá
nak változatosságát pedig meg-meg nézegetjük.
Valóban, a fenti vázlatnál jóval változatosabb
a barlang maga, de a mi a barlangnak volta
képpen változatosságot, rejtelmes érdekességet
és olykor rejtett és csillogós szépséget ad, az
korántsem a barlang fent vázolt váza, hanem
az üregeknek kiburkolása, meze, kárpitja. —
A mennyezetről le-leszakadt kőtömbök ott he
vernek szanaszét az üregek fenekén, közibük
apróbb kő és agyag kerül, mely összeállva szi
lárd padlót von az üregek alján. Olyik kő na
gyobb, vagy a sikátor, melybe zuhant, kicsi és
a kőbuczkó ott akadt meg valahol a sikátor
közepe táján. A megrekedt kő alatt átbújhatunk,

7. A gombaszögi (Oömörmegye) Leontina-barlang bejárata.
(Strömpl G. felvétele.)

tetejébe felkapaszkodhatunk s ha több kő reked
meg így egymás mellett és közeiket agyag vagy
apró kő tölti ki, valósággal két ág, azaz eme
letes folyosó lesz az egykori egynyílásos siká
torból. A falak kárpitját a cseppkövek adják.
Ezekről majd alább esik szó, minthogy egy
általában nem tartoznak a barlangokat kialakító

—

jelenségekhez. A cseppkövek már csak a bar
langok pusztulását jelentik.
Talán fel is tűnhetett, hogy míg előbb a bar
langok kialakulását kizárólag a víznek tulajdoní
tottuk, addig itt a Pálvölgyi barlangnál, vízről

8.

A Tintás-lyukak Szepsi (Abaujtornamegye) mellett.
(Strömpl O. felvétele.)

nem esett szó. Sőt vízzel a barlangban nem is
találkoztunk. Van ugyan a barlangban víz, de
az nagyobb számú turista társaság megitatására
sem elegendő, nemhogy a barlang valamennyi
ágának kialakulását e vedernyi víznek tulajdo
níthatnék. A folyosókat, kürtőket nem ez a víz
teremtette meg. Az a víz, mely az itteni bar
langok kialakulásánál működött, eltűnt és eltű
nik most is, ahányszor víz a barlangba szivá
rog. Ez a víz a barlang alatt tovább folytatja
útját addig — az eleddig ismeretlen — mély
ségig, a hol a leszüremkező víz, miután lejebb
nem szállhat már, vízszintes irányban folytatja
ismeretlen útját.
A Pálvölgyi-barlangban a beszivárgott víz,
(karszt-víz) szintje a barlang alatt van, a miért
a barlang nem vízszintes lefutású. Ha van helyenkint szintes ága, azt a lehulló kődarabok tették
azzá. A barlang ezek alatt még tovább folyta
tódik, le a karszt-víznek ismeretlen szintjéig.
A Pálvölgyi-barlangok eszerint a vízi eredésű
barlangok kialakulásának csak azt az állapotát
tárják elibénk, a mi a kialakulásnak ha nem is
kezdete, de mégis csak a fele. A leszüremkező
víz e barlangban még csak fele útját tette meg,
nevesen a vertikálist, a mely a mészkő napvilági,
esőverte felszínétől lefele a karszt-víz szintjéig
tart. Ezért oly csupa kürtő és csupa hasadék
ez a barlang. A barlangok rendszerében a hasadékos-barlangok typusa. Ilyen a solymári Ördög
lyuk is. A Budapest vidéki többi barlang megint
más typusú. Keletkezésük rendje másmilyen volt.
A hasadékos barlang fenn példázott typusától a vízszintes barlangokig alig van ugrás.
Csak le kell szállnunk a karsztvíznek nívójáig
és legott ráakadunk az iskolakönyvek kedvelt,
igazi barlangjára, az „alagútas“ barlangra. Hír
neves Baradlánkat vegyük szemügyre, e typus
alakulatainak latolgatásánál.
20
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A Baradlán át patak folyik, melynek forrását
és torkolatát a barlangon kívül találjuk meg.
Ahol a patak előbukkan az nem eredete,
mert e kibukkanáson túl, valahol a föld alatt
még tovább folytatódik, sőt a mennyire kinyo
mozható, medre a napvilágra is felvezet. Nem
is egy, hanem egyszerre több helyütt. Ugyanis
e források ott fakadnak a Sziliczei-fensík előtt
lappadó Galyaság halmain. A Baradlától délre
fekvő hullámos dombságon a források csermelye
és főleg az árkok, völgyek zápor-vize, nekifolyik
a fensík meredek déli lejtőjének és ennek tövén
a hegyekbe vész. Tölcséres gödrökben, vagy
tátongó hasadékokban nyeletik el, hogy isme
retlen, talán kinyomozhatatlan utakon folytassa
alszíni útját a barlangban, a hol már patakká
dagad, végigfolyja a hosszú barlangot, majd
ismét eltűnik és alább, Jósvafő község mellett,
mint villanytelepet hajtó forrás bukkan elő és
további útját már napvilági patakként folytatja.
Az ilyen pataknak búvó-patak a neve. S mél
tán, mert a föld alatt bujkál. Alszíni útja voltaképen csakolyan medre a pataknak, mint a fel
színi út.
A patakos-barlangnak kialakulása lényegében
ugyanaz, mint a hasadékos barlangoké. A patak
vize csak úgy oldja a mészkövet, csak úgy tá
gítja az útjában felkeresett üregeket, mint a leszivárgó víz. Éppen csak a tágítás iránya változott
meg, amennyiben a függőlegesből a szintesbe
csapott át. S mert a hegyek inkább szélesek,
hosszúk, mint magasak, a hosszabb útat nyert
vízfolyás nagyobb üregeket vájhat az idők folya
mán. E szerint az a nagyságbéli különbség, a

9. Aggteleki barlang. Függő cseppkövek (stalaktitok) a Baradlában.
(Mikola S. felvétele.)

mi a hasadékos — és a patakos — barlangok
közötUvan, csupán a vízfolyások távolsági kü
lönbségére, azaz az út hosszára vezethető vissza.
A különbség tetemes. Kilométeres ágakról csak
patakmosta barlangoknál beszélhetünk; hasa
dékos, kürtös barlangoknál legfeljebb hektomé-

terekről. Hogy azonban az utóbbi lyukak jóval
félelmetesebbek, azt a mélységek iránti irtózatunk
teszi. A krajnai Rieka 300 m mély lejárója, mely
csaknem függőleges, veszélyesebb út, idegcsik-

10 Aggteleki barlang. Cseppkőoszlopok és álló csepkövek (stalagmitok) a Baradlában. (Mikola S. felvétele.)

landozóbb, mint teszem azt a Baradla ledöngölt
ösvényén tízakkora út. A víznek mindegy. Az
ott éled föl útjában legjobban, a hol mi meg
borzongunk. Sellőn, zuhatagon a víz kaczagva
törtet át, míg szélesre vájt lankás mederben
lomhán hömpölyög tova.
Nemcsak a csermelyek hoznak vizet a Baradlába. Kerül víz bőven a kőzetek hasadékain át
is, mely szénsav tartalmánál fogva szintén oldja
a mészkövet. E csepegő víz hasadékokat, folyo
sókat és kürtőket váj és tágító hatását fölfelé
fejti ki leginkább. A patak vize oldalt lép a
hegybe, oldalt is távozik el, a miért tágítása
szintes irányban nagyobb. A két irányban ható
munka eredménye a hosszú barlang, keskeny
vagy széles ágakkal, a melyek közé alacsony
szakaszok és magasba szökő csarnokok ikta
tódnak.
Az így keletkezett barlangok a legváltozato
sabbak, a legnagyobbak, a legszebbek. Végevárhatatlan ágainak hatalmas arányai bámulatba
ejtenek és növeli ámulatunkat a rejtelmes homály,
mely a vakító magnesium-fény mellett sem képes
a csarnokok kongó üregét teljesen megvilágítani.
Magunk körül még erős világításban látjuk a
csarnoknak elegyengetett agyagos talaját. Nem
messze tőlünk sekély medrében a pataknak kris
tály tiszta vize csillan meg fodros hullámokkal.
A patak partján nyirkos sziklafal, úgy csillog,
mintha gyöngygyei volna kirakva. A fáklya vagy
a magnesium fénye törik meg vízcseppjein és
csillogóvá ez teszi. Messzebbről nem látjuk rajt
a degetes agyagot, piszkos barna színe a ho
mályban beletompul a sejtelmes sötétségbe s
olybá tűnik a barlang terme, mintha sötét kár
pittal vonták volna be. A nedves falak világos
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felületei csillogva rínak ki a sziklák barnájából,
mellettük éles vonalakban az árnyékos részek
sötétlenek. Átmenet a színek között alig vagyon.
Csillogó és vaksötét foltok kerülnek együvé

11. Aggteleki barlang. Mészkőkérgezés és cseppkőcsapok a Baradlában. (Mikola S. felvétele.)

kusza összevisszaságban. Fantasztikus rajzok
vetődnek a falakra s azok lépésről lépésre, a
hogy fáklyánkkal tovább megyünk, folytonosan
változnak. Fantáziánkat szüntelen a megújuló
rajzok kuszasága foglalkoztatja s hol ezt, hol
azt véljük felismerni az árnyak játékában. Még
szabadabban csapong képzeletünk, ha a csepp
kövek alakulatait nézegetjük. Ezek még válto
zatosabbak. Kisebb-nagyobb formáikon annyi a
mintázat, annyi a dudorodás, hogy a rájuk eső
fény és árnyék parányi foltokra, pöttyökre bom
lik. Rajtuk még több rajz ötlik szemünkbe, ala
kulataikon a részletek kibogozásában fáradt sze
münk és agyunk megannyi hasonlóságot vél fel
találni. Annyi alak toppan elibénk a hirtelen
felvillanó fényben, hogy egylátatra megbűvölten
nézünk tekintetünkkel a cseppkövek tündöklő
csoportjába. A kőbálványok villogó sokaságá
ban egymásután ismerünk fel valami földi lényre
vagy tárgyra. Királyok, vitézek, oltárok és egye
bek egy csoportban vannak. Közibükszentek keve
rednek, kerül néhol állat is, míg a függönyszerű
cseppkövek az oldal-szalonnára emlékeztetnek.
Tarka elosztásban találunk itt meg mindent a
föld alatt, zagyva csoportosításban, de mert a
kőbe lehelt alakok mind némán merednek ránk,
valamennyi között béke honol.
Sajátságos hatása a barlangoknak a fantáziá
nak ez az élénk foglalkoztatása. A természeti
szépségek egyike sem kapja meg képzelődésün
ket oly igen nagyon, mint éppen a barlangok
alakulatai. Szinte nyomasztólag hat a búvár
kodó szemre ez a káprázat, valamelyes elfo
gultsággal nehezedik fürkésző gondolatainkra
és a látottak csalóka sorjáztazásában mintegy
megnehezíti a való felderítését. A kik először

vetődnek barlangba, azok érzik ezt az elfo
gultságot.
Amily változatos és káprázatos a cseppkövek
nek költészete, oly ridegen egyszerű azok valója.
Kő és víz az alakító tényezők itt is csakúgy,
mint a barlangi üregek keletkezésénél A csepp
kövek a barlangok keletkezésénél csak folya
mat, csak egyik szakasza annak az észrevehe
tetlenül lassú kialakulási folyamatnak, amelyben
egy emberöltő nyomtalanul suhan el. Csak míg
az odvasodás a barlangoknál még növekedést
jelent, addig a cseppkövek megjelenése az üregesedésnek már hanyatlását jelöli.
A barlangok áthajtó falain apró vékony kő
csapokra gyakran akadunk. Vastag tű-, pálczika
alakú kőnyelek ezek, a melyek hóolvadáskor az
ereszre csimpaszkodó jégcsapokhoz hasonlíta
nak a legjobban. Még az elhelyezkedésük is
olyan e kőcsapoknak, mint a jégcsapoké, a
mennyiben a sziklafalak kiszögelő éleinél vagy
a kőzetek repedései mentén sorakoznak egymás
mellé. Különbség a kő és jégcsapok közt annyi
ban van, hogy a kőcsap, különösen a kisebbje,
— lyukas. Igazi csapok, a melyeken középütt
vékony csatorna fut végig. A vastagabb kő
nyeleken a csatorna már hiányzik. Betömődött.
Ha közelebbről figyelünk meg egy kicsiny
csapot, annak csúcsán tapadó vízcsöppet látunk
csillogni. A vízcsöpp egyre kövéredik, s mikor
már annyira hízott, hogy súlya lehúzza a csap
lyukas karimájáról, a vízcsöpp lehúll. Szertefröcscsen a barlang mészkérges padozatán. A le
hullott csöpp helyén nemsokára újabb rcsöpp
jelenik meg és így tovább. A kőcsap Holyton-

12 .

Aggteleki barlang. Cseppkőcsoport a Baradlában.
(Mikola S. felvétele.)

folyvást csepeg és neve ezért „csepegő-kő“.
(„Csepp-követ“ csak a tudomány csinált belőle,
a német Tropfstein mintájára, a nép maga nem
hívja ennek.) E szakadatlanul tartó csepegéssel
a csepegő-kő keletkezését és növekedését még
nem magyarázhatjuk meg, de ha gondosabban
20*
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figyeljük meg a csap csöppjét, kapunk feleletet
erre a kérdésre is.
A vízcseppben ugyanis a napvilágról a mész
kő repedésein átszivárgó vizet látjuk, amely —
mint említettük — szénsavval megrakodva jut
a barlangba le s így benne feloldott mész is
vagyon. A mész jelenlétéről könnyen meggyő
ződhetünk bármelyik csepegő kőcsapnál,amennyi
ben a vízcseppnek tapadó fele nem tiszta átlát
szó, hanem zavaros, áttetszőén tejszínű. Olyan,
mintha vaiami hályog vonná körül, mely a csap
hoz ragasztja. Hogy a tejszínü zavarodást mész
okozza, azt lehullásánál látjuk, mert a hályog
nem hull le a cseppel együtt, hanem vékony,
áttetsző kéreg alakjában rajta marad a kőcsa
pon, mint tiszta, vízből kivált mészkő. A lehul
lott csepp nyomába más új csepp kerül, melyek
mindegyike oldott meszet hoz magával s azt,
vagy annak csak egy részét a csap végén
csapja ki. A csap karimájára eszerint minden

13. A bánhidai (Komárommegye) Szelimlyuk beszakadt kürtője.
(Mikola S. felvétele.)

egyes csepp meszet rak le s így a csap csúcsa,
csatornácskájának külső pereme lassan-lassan nő.
A csap megnyúlik, egyre hosszabb lesz és nő
lefelé csúcsával, mintha csak gyökere lenne a
mészkőből a barlang üregébe folytatódó repe
désnek. Jut azonban meszes víz a cseppkőnek
tövére, oldalaira is abból a nyirkosságból és
nedvességből, mely a barlang falán észrevehe
tetlen lassúsággal áramlik alá. Ezt a nyirkos
ságot szintén a repedésekből kibuggyanó szüremkező víz táplálja, a melyben ugyancsak van
mész. Ez az oldalakon leáramló meszes víz,
minthogy mindig újabb és újabb mész-kérget
rak le, a cseppköveket megvastagítja. Olyan az
egymásra boruló sok mészkéreg, akár a fák,
gyökerek évgyűrűi, mert minél vastagabb a csepp
kő, annál több burka v an ; átmetszetben annál
több gyűrűt veszünk ki benne és ennek megfelelőleg annál régibb, annál vénebb is a csepp
kő. Hogy azonban minden kőgyűrűnek, minden
mészburoknak éppen egy esztendei növekedés

14. A pelsőczi (Gömörmegye) SzalánUa beszakadt barlangja.
(Strömpl G. felvétele.)

felelne meg, arra vonatkozólag tudományos vizs
gálatok még nem történtek. Bizonyosat ebben
még nem tudunk, de a gyűrűk keletkezését csak
a növekedéssel magyarázhatjuk.
A függő cseppkövek (Stalaktit), azaz kőcsa
pok mellett találunk a barlangokban álló csepp
köveket (stalagmit) is. Ezek sose olyan véko
nyak, mint a csapok. Nem karcsú, kihegyesedő
kőpálczikák, hanem az apróbbja csak kicsi dudorodás a barlang fenekén. Akkora, mint egy fél
dió, vagy egy fél alma. Ha nagyobb, akkor
már tompa, legömbölyödött végű, czölöppé ma
gasodik, vagy ha még nagyobbra nőtt, oszlop
alakú lesz. Több az olyan oszlop, a mely nem
ér a mennyezetig, a mely fölfelé nem forrott
össze a barlang falával és ez esetben fölötte
mindig egy-egy függő cseppkövet is találunk.
Az álló cseppköveknek létrejöttét már a felső
és alsó cseppköveknek elhelyezkedéséből sejt
hetjük. Bizonyosságot erre a csapból kicsorduló
csöpp ad, a melyet az imént már figyelemmel
kísértünk lehulltában, de szertefröccsenésében
még nem. Ez a csöpp nyomot hagy a barlang
ban a pottyanásnál csak úgy, mint odafönn a
csaptól való elszakadásakor, mert egész mésztartalma nem csapódik ki a csap végén, hanem

15. A Szádelői völgy bejárata. (Strömpl G. felvétele.)
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juttat meszes vizet a pottyanás helyére is. Az
a kicsi dudorodás, mely ott támad, ahova a
vízcsöpp hull, anyagában csak olyan cseppkő
mész, mint a csap s hogy az alsó dudorodás
anyagát csak a lehullott vízcseppből nyerhette,
az nyilvánvaló, mert másmilyen víz nem hull
reá. Az álló-cseppköveknek a függő-cseppkövek
től elütő alakját is a vízcsöpp odapottyanásával
magyarázhatjuk, amennyiben a kőre koppant
vízcsepp nyomban ellapul, szertefröccsen és
mésztartalma nagyobb, szélesebb területen rakó
dik le. Az álló cseppkövek ezért tompábbak,
mint a függők. És pedig annál tompábbak,
minél magasabbról hullott le a csöpp.
Az álló-cseppkövek nagyobb, vaskosabb pél
dányainak fölfelé meredt végén igen gyakran
kicsi horpadást találunk és ebben meszes vizet.
A csöpp mindig e kőcsészébe csobban bele és
ilyenkor már nem porzik szét, hanem sértetle
nül, egy darabban kerül az állócseppkő tete
jébe. A kőcsésze azonban mindig teli van,
beléje időközönkint mindig új cseppek hulla
nak s így a csésze szélén túlfolyó meszes víz
lerakodása növeli a czölöpöt.
A kibuggyanó és a szertefröccsenő vízcsepp
egyhangú csepegésére vezethetjük vissza a
cseppkövek két főtypusát és ezekből származ
tathatjuk a cseppkőváltozatoknak ezernyi ala
kulatát. Bizonyára van rendszer ez alakulatok
kifejlődésében, de annak kifürkészése még a
barlangtani kutatások jövő feladatai közé tar
tozik.
Említettük, hogy a cseppkövek megjelenése
a barlangok kialakulásában csak oly kitérő
jelenség, a mely a barlangoknak lassú halódását
vonja maga után. Valóban, ha meggondoljuk,
hogy a cseppkövek ha lassan is, de folytono
san nőnek, nagyobbodnak, idővel oly nagyra
nőnek, hogy lassan kitöltik a barlangnak üre
geit. É szerint ugyan az a víz, mely a kőzetek
ben barlangokat, üregeket váj, az általa kioldott
üregeket ismét eltörni. Az oldott mésznek le
csapódása adja meg a cseppkövek keletkezésé
nek feltételét, viszont a mésznek lecsapódását
a vízben elnyelt szénsavnak kiszabadulása
okozza. Az oldási folyamatnak visszáját látjuk
itt, amikor a víz már nem képes több meszet
oldani, hanem — szénsavát veszítve — a már
oldott mésznek egy részét kicsapja. Kicsapja,
mert a szénsav, mely az oldott meszet lekötve
tartja, kevesbedik meg benne. Végeredményben
tehát a vízben elnyelt szénsavnak elnyeletésén
és kiszabadulásán fordul meg a mésznek oldása
és újra való lerakodása, tehát a szénsav szere
pétől függ a barlangok növekedése és törpülése.
Vegyük közelebbről szemügyre a szénsav ki
szabadulási körülményeit. Bizonyos mennyiségű
víz csak bizonyos tömegű szénsavat tud elnyelni.
A víz mennyiségét a párolgás csökkentheti,
ennek feltételei pedig a napvilágra nyíló, tehát
légvonattal bíró barlangokban vannak meg. Ha
elegendő mennyiségű víz párolog el, akkor meg
felelő szénsavnak is kell eltávozni a maradék
vízből. Kiszabadul a szénsav akkor is, ha a viz
hirtelen zúdul le, pl. zuhatagokon át, vagy ha
a vízcsap szertefröcscsen. Napvilági nyílás, sellő,
vízesés, majd a vízcseppek szétporzása gyakori

jelenség a barlangokban és szaporodik ezek
száma a nagyobb barlangoknál. A nagy ter
mek, csarnokok mennyezete folyton szakadozik,
a tetőről kőtuskók hullnak alá, a melyek fel
fele a napvilágig folytatódhatnak s így idővel
a barlangból szabad kürtő nyilhatik a levegős
felszínig. A barlang — mondhatni — kilyukad.
Kéményt kap csarnoka, a melyen át — télen
— a nehezebb légköri levegő lefelé száll a
barlangba, míg a barlang könnyebb levegője
kifelé jut. Légáramlás keletkezik a barlang és
a felszín között és ez az áramlás a barlangnak
nedves, nyirkos levegőjére csak száritólag hat,
De a barlang nemcsak mennyezetének kilyukadásával nyilhatik ki a nagvilágra. Összeköttetést

16. Pálvölgyi (Budapest) Déry-barlang. Lejárat a tölcsérben. (Bekey
Imre Gábor felvétele.)

teremthet az oldóvíz is, ha annyira haladt odvasításával, hogy üregeit a napvilágig tágította ki.
S az így támadt nyílásoknak szellőztető szerepe
csak úgy van, mint az imént említett kémé
nyeknek. Olykor nem is tudjuk e napvilágra
lyukadó nyílások lefutását, mert sokszor oly
kicsinyek, hogy ember nem járhatja, de elárulja
helyüket mindig az a léghuzat, mely vagy
hidegebb vagy melegebb levegőjével meg-meglobbantja, sőt el is oltja gyertyánk lángját.
A szellőztetést e szerint maga a barlangi víz
és a mennyezetek beszakadozása teremti meg.
Szóval, maga a barlang ezzel mintegy sírját
ássa meg magának. Az a barlang, melybe az
ember a napvilágra lyukadt nyílások egyikén
leereszkedik, kialakulását tekintve — már ha
nyatlóban van. Szépségét, alakulatainak pazarságát tekintve még nem, mert a cseppkövek
csak a szellőztetés idején kezdenek pompázni,
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de a barlangnak, mint üregnek nagysága akko
ron már csökkenőben van.
Van azután még más körülmény is elég, a
mely a barlang eltömődését, elpusztítását siet
teti. Több veszély áskálódik e természeti kin
cseinkre, mint gondolnók. S ha van valami

A barlangrontó jelenségek között ott van
továbbá a patak, mely a magával hordott ho
mokkal és iszappal lassan annyira eldugaszol
hatja a barlangot, hogy nem juthat le ember
robbantások, kotrások nélkül. Hoz finom lágy
iszapot magával a szüremkező víz is, a mely

17. Cseppkőfüggöny és fehér Stalagmit a Déry-barlangban. (Bekey I. G. felvétele.)

vigasztaló ez alvilági szépségeink féltésében, úgy
az csupán az idő, a mely vasfogával — emberi
leg — oly lassan roppantja össze a természetnek
a kőbe faragott, de gyenge testű alkotásait.

J8 . Lebocsátkozás az I. barlang ebédlőjébe. (Bekey I. 0- felvétele.)

ha idővel betömi a kőzetek hasadékait, megrekeszti mintegy a barlangok további kialakulá
sát, sőt a sok iszap eltömheti a barlangokat
is. Még nagyobb veszedelme a barlangoknak a
sziklaomlás. Vagy belől marja ki a barlangok
gyomrát, vagy kívül a napvilágon kezdi el rontó
munkáját. Alant a barlangi mennyezetek kőtuskóinak leszakadásával ugyan tágul is vala
melyest, változatosabbá válik a barlang, de ha
a boltozati omlás meglazítja a csarnokok tetejét,
idővel beszakad az egész boltozat és az egy
kori csarnok helyén nagy töbör (földtölcsér)
támad. Kívülről a sziklaomlás rendesen a bar
langi patak kifolyásánál kezdődik. A sziklák le
omlanak a patak medrébe és a folyamat tovább
halad egyre beljebb, a patak medre fölött bol
tozódó barlang felé, miglen lassan az egész
barlang beszakadozik és a helyén mély, mere
dek falú szurdok támad. Ezek a szurdokok
hazánknak legszebb tájképei. S van belőlük sok.
Ilyen a Tordai-hasadék, a Szádelői-völgy és
Áji völgy, sőt megtaláljuk kicsi másait Buda
pest környékén is a Remete-völgyben és a
pilisszentkereszti Szurdokban. Ezek már teljesen
beszakadt barlangok, míg a csak kezdődő be
szakadások példáját a Fiume melletti Recsinapataknak nagy forrása mellett találjuk. A kitörő
patak fölött hatalmas sziklafal, alatta egymás
tetejébe hullott kőtuskók, míg a nagyforrásnak
kavargó zöldes vize mögött a még emberszem
nem látta, de sejthető barlang napvilágos szádája ásítozik.
Mind e veszedelmek mellett vannak azonban
olyan esetek is, amikor az elpusztulásnak kitett
barlang megmentődik. Vannak olyan helyi körül
mények, amikor a barlangi patak elhagyja a
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A guttapercha termelése
és feldolgozása.

19. Pálvölgyi Bagyura-barlang. Függő-kő. (Bekey Imre Gábor felvétele.)

barlangot, mielőtt azt eltömhetné. Esetleg más
felé veszi útját, más barlangot váj és ezzel a
régit megóvja az elpusztulástól, mert üregét
nem tágítja többé. Mindkét esetben a barlang
szárazzá válik, azért száraz barlangoknak is
nevezik és cseppköveik a legpompázóbbak, mert
a szellőztetés nagyobb mértékű. Az ilyen bar
langokba a szüremkező víz tovább is leszivárog
s mert a levegő szárazabb, a vizek mésztartalma hamarabb és nagyobb mennyiségben csa
pódik le a cseppköveken. A barlangoknak ez a
változata azonban mintha ridegebb volna a
patakos barlangoknál. Hiányzik a pataknak fel
villanó szalagja és halk csobogása.
Nagyvonásokban imigyen megadtuk a bar
langok nevesebb típusainak kialakulását és el
pusztulását. Volna még sok más typus is, a
melyek ecsetelése szintén több érdekességet
vetne felszínre. Ott az odvas barlangok csupa
szádás üregei, amelyeknél a szüremkező víznek
alig-alig jut szerep az üregesítésnál. A vulkáni
hegyek barlangjait sem a szüremkező víz mun
kája teremti meg, mert itt a föld mélyéből ki
tóduló gázok mállasztó hatása érvényesül az
odvasításb?n. A jégbarlangok — alakilag —
nem külön typusok. Kialakulásukat tekintve belesorakoztathatók a mészkő barlangjainak typusaiba s ha ezeket mégis külön csoportba fog
lalják, csak jegük miatt teszik. A jég képződé
sét a barlangok időjárása szabja meg, ez az idő
járás pediglen — elsősorban — a barlang
fekvésétől függ. A barlang alakjától kevésbé,
mert azonos alakú barlangokban hol van, hol
meg nincs jég.
Strömpl Gábor ár.

Rohamosan növekvő szükségleteinek kielégí
tésére mind nagyobb területeket kénytelen az
ipar a maga körébe vonni. Távoli, tropikus
vidékeknek ma már nemcsak fűszereit használ
juk, hanem rá vagyunk utalva egyéb nagyipari
feldolgozás kiindulási anyagát képező nyers
termékeire is. Ilyen nélkülözhetetlen anyag ma
már a kaucsuk és a guttapercha is. Bár a guttaperchafogyasztás (6 —7 ezer tonna évenként)
kicsiny a kaucsukfogyasztáshoz képest (95,000
tonna) a guttapercha mégis igen fontos anyag
ipari szempontból, mert bizonyos czélokra nél
külözhetetlen s a hozzá közel álló kaucsuk sem
helyettesítheti.
Legfontosabb a guttaperchának kábelek elektro
mos szigetelésére való alkalmazása. A táviratok
és telefonbeszélgetések továbbítására, a világí
tási és egyéb czélokra szolgáló elektromos áram
vezetésére fémhuzalokat, rendesen rézdrótot
használnak, mert a fémek igen jól vezetik az
elektromosságot. E huzalokat azonban, ha nem
a levegőben, hanem a vízben, vagy föld alá
fektetve vezetik, be kell vonni valamilyen szi
getelő anyaggal, mert a víz és a föld is vezető
s elvezetné az áramot. A kábelizolálás kérdése
eleinte igen nehéz probléma volt; próbálták a
drótokat üvegcsőbe helyezni, megkísérelték
kaucsukburokkal körülvenni, míg végre rájöt
tek, hogy e czélra a guttapercha a legalkalma
sabb anyag, mert egyrészt nagyon jó szigetelő,
másrészt igen jól ellenáll a tenger sós vizének,
melynek behatása alatt még a kaucsuk is tönkre
megy.
Más czélokra is használják a guttaperchát,
ha nem is oly nagy mennyiségben, mint kábel
szigetelés czéljaira. Orvosi és chemiai eszközök
készítésére, a fogorvosok tömésre, műfogsorok
készítésére, a galvanoplastikában érmekről való
lenyomatok készítésére, a technikában hajtó
szíjak gyártására. Guttapercha felhasználásával
igen jó firniseket és kitteket lehet előállítani,
a melyek vízhatlanok és chemiai behatásoknak
nagyon ellenállóak.
A guttapercha név tulajdonképpen helytelen s
a helyes elnevezés gutta-taban lenne. Gutta a
maláji gettah szóból ered és a fák ragadós izzadmányát jelenti, taban pedig annak a fának a neve, a
bennszülöttek nyelvén, a melyből a guttaperchát
nyerik. A percha nevet a sumatrai kereskedők
adták, annyit jelent, mint rongy, foszlány s annak
a jelzésére való, hogy a kereskedelembeli gutta
percha egymásra rétegzett lapokból jő létre,
A guttapercha chemiai összetételre nézve na
gyon közel áll a kaucsukhoz. Szintén szénhydrogén vagyis szénből és hydrogenből álló vegyület s összetétele teljesen azonos a kaucsukéval
t. i. Cl0 Hl6. Bomlási termékei, a belőle elő
állítható vegyületek teljesen megegyeznek a
kaucsukéval s ezért úgy tekintik, hogy nemcsak
összetétele azonos a kaucsuk összetételével, ha
nem chemiai szerkezetük is egyenlő. A gutta
percha is dimethylciclooctadien, mint ezt a
kaucsukra nézve múltkori czikkünkben kifejtet
tük. A kereskedelembeli guttapercha ezen szén-
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hydrogénen kívül természetesen egyéb anyago
kat, főleg gyantákat is, tartalmaz, de leglénye
gesebb és tulajdonságait megállapító alkatrésze
ez a szénhydrogen, melyet guttának neveznek.
Daczára, hogy összetételére nézve ily közel
áll a kaucsukhoz, sok tulajdonságban mégis el
tér tőle s éppen ezen sajátságai képezik alkal-

sebb melegítésnél a guttapercha törékeny és
gyantás lesz, a kaucsuk szívós és ragadós.
Fontos különbség az is, hogy az ú. n. vulkanisátiós folyamatnak a guttaperchánál nincs
nagyobb jelentősége, míg a kaucsuk ennek a
révén nyeri technikailag értékes tulajdonságait
s a gummigyártásnak ez a folyamat képezi az

1. Guttapercha-fa (Taban merah Palaquium gutta) a singapore-i botanikus kertben.

mazásának alapját. A guttapercha meleg hatá
sának kitéve puha, gyúrható, formálható lesz,
kihűlés után pedig visszanyeri eredeti kemény
ségét, anélkül, hogy rideggé lenne; a kaucsuk
meleg hatásának kitéve megtartja rugalmasságát,
magasabb hőfokon ragadóssá lesz, s kihűlés
után is ilyen marad. A guttapercha plastikus,
formálható és megtartja a neki adott alakot,
míg a kaucsuk rugalmasságánál fogva ellenáll
minden alakváltoztatásnak és mechanikai behatás
megszűnte után visszanyeri eredeti alakját. Erő

alapját. A kaucsuk ugyanis kénnel keverve és
hő hatásának téve ki ellenállóbbá lesz hő és
chemiai ágensekkel szemben, plasticitása meg
szűnik, elasticitása nő, nem ragad többé sem
önmagához, sem más tárgyakhoz. A guttapercha
hasonlíthatatlanul jobb szigetelő, mint a kaucsuk,
bár ez utóbbi is rossz vezető. A guttapercha az
egyetlen anyag, mely a tenger sós vizének hu
zamosabb ideig ellent tud állni, a kaucsukot
megtámadja a tengervíz.
Európába John Tradescant angol utazó és
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ritkasággyűjtő hozott először guttaperchát 1656ban. Már ő felismerte azt a tulajdonságát, hogy
melegben megpuhul és formálhatóvá lesz, de
észlelését értékesíteni nem tudta. A guttapercha
teljesen feledésbe ment s csak 1843-ban fedezte
fel újra egyidejűleg, de egymástól függetlenül
két singapore-i orvos Almeida és Montgomery.
Az utóbbi mintát küldött belőle a londoni
Society of Arts-nak, a mely társulat felismerte
az anyag értékes tulajdonságait s foglalkozott
alkalmazhatóságának kérdésével. Itt ismerte meg
az anyagot Wilhelm Siemens is, 1845-ben, és
mintát küldött belőle bátyjának Wernernek
Berlinbe, hogy végezzen kisérleteket a guttaperchának kábelisolálásra való felhasználása czél-

A guttaperchát, mint a kaucsukot is, tropikus
égöv alatt élő fák tejnedvéből nyerik. Növény
tani helyéről és származásáról nagyon soká za
varosak voltak a fogalmak, hiszen sokáig még
anyagával sem voltak tisztában s a kaucsuk
egy értéktelenebb válfajának tartották. A guttaperchafát már Hooker 1847 ben isonandra gubá
nak minősítette, de utána megint zavarossá
váltak a fogalmak, mert a guttaperchakereskedés jó üzlet lévén mindenféleképen hamisították,
úgy hogy világosan csak akkor kezdtek látni, a
mikor tudományos expeditiókat küldtek ki a
guttaperchát termő vidékre Ezen vizsgálatok
alapján azután véglegesen megállapították, hogy
a guttaperchafák a sapotaceák növénycsaládjába

2. Palaquium-ültetvény.

jából. Ez döntő momentum volt úgy a kábelgyártás, mint a guttaperchafeldolgozás szem
pontjából. 1847-ben fektette le Siemens az első
kábelt Berlinben az anhalti pályaudvaron, míg
az első tengeralatti kábelt Breit fektette 1849ben Folkestoneban. Ezen sikerek valóságos la
vinát indítottak meg. A guttaperchát csodaanyag
nak tekintették s a leglehetetlenebb czélokra
próbálták felhasználni. (Az 1851-i londoni kiállí
táson egy guttaperchából készített hajó volt ki
állítva 1) A hirtelen megnövekedett kereslet
azonban csakkamar hamisításokra, a minőségek
rosszabbodására vezetett és egyszersmind a ter
melés csökkenését idézte elő, mert a nagy ke
reslet kielégítése czéljából rablógazdasághoz
folyamodtak s a guttaperchát szolgáltató fák ro
hamosan fogytak. Az árak jelentékenyen emel
kedtek úgy hogy már az 1881-i párisi elektro
mossági congressus rationalisabb termelést kö
vetelt.

tartoznak, mely az ebenaceákkal (ébenfa) és a
styraceákkal (benzoelgummifa) rokon, ellenben
semmi rokonságban sincs növénytanilag a
kaucsukfák családjával, a mi annál feltűnőbb,
mert az ebenaceák és styraceák nem szolgáltat
nak tejnedvet, míg a kaucsukfák igen.
A guttaperchafák igen kis területen fordulnak
elő 5° északi és 3° déli szélesség, 102° és 112°
földrajzi hosszúság azok a határok, melyeken
belül található. Malakka félsziget, a szomszédos
szigetek Borneo és Sumatra a fő termelési vi
dékek. Újabban Schlechter-féle expeditió NémetGuineában talált guttaperchafákra. A sapotaceák
közül dichopsis vagy palaquium vagy isonandra
fajok szolgáltatják a legtöbb és legjobb gutta
perchát. A guttaperchafák ős typusa a pala
quium gutta, de ez ritka már. Ma legfontosabb
a palaquium oblongifolium, mellette még pala
quium borneense és a palaquium treubii szerepel
nek. E fák az őserdőkben fordulnak elő sík vagy
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dombos vidéken csoportosan, de erdőt sohasem
képeznek, 30 méter magasságig s 12 méter át
mérőjűre nőnek meg.
A tejnedv e kéreg belső rétegeiben foglaltatik
s hogy hozzáférjenek, e kérget át kell vágni.
A guttaperchának a fából való kitermelése
sokáig és a szigorú tilalom ellenére még ma is
rablógazdaság módjára történik, t. i. úgy, hogy

3. Guttapercha-fa törzse, melyet kidöntöttek és a melyen bevágásokat
létesítettek. Alatta a tejnedv felfogására szolgáló levelek láthatók.

a fákat a föld fölött átvágják a bilüong nevű
baltával, kidöntik, az ágakat a parang nevű
eszközzel leszedik s a törzsön egymástól 40—50
cm-nyire széles bevágásokat létesítenek. A tej
nedv ezeken át kicsurog és gyorsan megalvad.
Kampós szerszámokkal (goloch) lekaparják a
massát a malájok és levelekből készített zacs
kókba halmozzák fel, hol az egyes darabok
mindenféle tisztátlanságot magába záró tömeggé
állnak össze. A tejnedv friss állapotban fehér, szür
kés vagy gyengén rózsaszín árnyalattal, de
gyorsan sárgás fehérbe, vörösbe vagy barnába
megy át s kis idővel kifolyása után megalvad
és az egész szivacsos, lukacsos tömeggé mere
vedik meg. A guttaperchatömeget, mely a
zacskóban összegyűlt, átgyúrják, szalagokba
húzzák ki, napon megszárítják és a szalagokat
összepréselik.
Egy-egy guttaperchafa kevés anyagot termel
s így érthető, hogy úgy a termelő maláji benszülöttek, mint a kínaiak, kiknek a nyersguttaperchakereskedelem a kezében van,J igyekeznek
mindenféleképen hamisítani. A malájok e tej
nedvhez mindenféle más, értéktelen tejnedvet
kevernek, a kínaiak pedig a guttaperchát fel
főzik vízzel s fürészport, agyagot stb. adnak
hozzá. A nyersguttapercha bevásárlást ezért
körültekintően kell végezni; az európai keres
kedő vagy megbízottja megjelenik a kínai ke
reskedőnél pl. Singaporéban s gondosan átnézi
az árút, s a rosszabb darabokat visszaveti, a
gyanús darabokat átvágja. Az igy visszavetett
guttaperchából lesz az ú. n. reboiled, mely úgy
készül, hogy az anyagot szétaprítják, vízzel
kifőzik, puha állapotban összegyúrják s a még
puha anyagot gyúrógép hengerei közt engedik
át. A gépből vékony rétegek alakjában jön ki s
a kulik szövet módjára összehajtogatják.
Ez a nyersguttapercha, mely sokszor az em

lített tisztítási processusok nélkül jön piacra,
színre és alakra nagyon sokféle, barnás, vöröses
színű fakeménységű darabok. Nehezítésül néha
egész vasdarabok, kövek vannak benne, ezeket
Röntgen-sugarakkal való átvilágítás útján fel
lehet ismerni s ez fontos a kábelgyárakra nézve,
mert különben tönkre menne a később emlí
tendő tisztítógép. Sokkal rosszabb a guttaperchá
nak gyantával vagy más hasonló anyagokkal
való hamisítása, mert ezek bensőén keverednek
a guttaperchával s az egész darabot értéktelenné
teszik.
Szokták a guttaperchát vegyvizsgálatnak alá
vetni. A vizsgálat első sorban a gyantatartalom
megállapítására terjed ki Megjegyzendő, hogy
a guttaperchában nemcsak hamisításképen lehet
gyanta, hanem mindig van benne már eredeti
leg is. A gutta szénhydrogént alban, fluavil etc.
gyanták kísérik, melyek bár kisebb mennyiség
ben ártalmatlanok, sőt talán kívánatosak, de
nagyobb mennyiségben káros hatásúak. A gutta
percha technikai értékének megítélése szempont
jából tehát fontos ezen gyanták mennyiségi
meghatározása. A vizsgálatnál tekintetbe veendők
ezenkívül még a durvább tisztátlanságok, a fa
kéreg, homok s a mechanikailag bezárt víz.
A termelésnek ezen, most említett módja
azonban csakhamar a guttapercha-fák teljes ki
pusztulására vezetett volna. Az öregebb, jó
anyagot szolgáltató fák mindinkább fogytak s
a bennszülöttek áttértek a fiatalabb fákra, a mi
természetesen a nyersanyag minőségének a rová
sára ment. Ezért megpróbálkoztak a termelés
más módjaival.
Kísérleteket végeztek első sorban a kaucsukfáknál használatos úgynevezett csapolási mód
szerrel, mely abból áll, hogy a fán, annak ki-

4. A maláji guttapercha-gyűjtők szerszámai.

döntése nélkül bevágásokat létesítenek, az ezeken
át kicsurgó nedvet felfogják. Ez a módszer
azonban a guttaperchánál igen körülményes
volna, mert a tejnedv sokkal sűrűbb, mint a
kaucsuknál és nagyon gyorsan megalvad. Hát
ránya még ezen eljárásnak, hogy a fák így
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kevesebbet termelnek, mint ha kidöntik őket és
hogy lassanként elhalnak.
Megpróbálkoztak ültetvények létesítésével is,
a mi a kaucsuk-fáknál oly szép eredményre
vezetett, hogy a termelésnek ma már majd
nem felét ültetvény-kaucsuk teszi. Guttaperchánál ez az eljárás is nagyon nehézkes.
A guttapercha-fák átültetése nagyon kényes, még
saját hazájában is nehéz kultúrákat létesíteni.
A fák termése igen kicsiny, 20—30 évig is eltart,
míg egy ültetvény jó termést hoz, ha egyálta
lában hoz s így érthető, hogy nem igen akad
vállalkozó guttaperchafaiiltetvények létesítésére.
A klimatikus és talajviszonyok befolyásával sin
csenek még tisztában, bár több tudományos
expeditio végzett kutatásokat ebben az irányban.
E nehézségek daczára is fontos volna rationalisan vezetett ültetvények létesítése, mert a szi
gorú tilalommal sem lehet a fák kidöntését meg
szüntetni. A hollandiai kormány által támogatott
tjipetiri (Jáva-sziget) mintaszerű ültetvényen kívül
alig van számottevő^ kísérlet, bár újabban kezd
a magánvállalkozás újra érdeklődni s az ázsiai
szigeteken kultúrákat létesíteni. Az afrikai német
gyarmatokon végzett kísérletek nem vezettek
eredményre.
Több kilátásuk van azoknak az eljárásoknak,
a melyek a guttaperchafák leveleiből (és ágaiból)
vonják ki a guttaperchát. Egy 10 éves fa 15
font, egy 30 éves fa 25 font száraz levelet ad
s ezekben 9 - 1 0 % a guttapercha. Az eljárások
lényege az, hogy a száraz leveleket szétzúzzák

5 A guttapercha-tejnedv koagulálása.

s a bennük foglalt guttaperchát különböző oldó
szerekkel kioldják (széndisuffid, toluól, petróleumaether); az oldószer elpárologtatása után a gutta
percha visszamarad. Az oldószerek a levelekben
foglalt zöld festéket, a chlorophylt is kioldják
s az így nyert anyag eredetileg zöld (úgyneve

zett zöld gutta), de lehet színteleníteni. Ezen
eljárások előnye, hogy tiszta, hamisítatlan anya
got adnak, de hátránya, hogy az így nyert gutta
percha nem tartós, levegő és fény hatásának
rosszul áll ellen. Kábelszigetelés czéljaira nem
igen használható.
A guttaperchát alkalmazó iparágaknak szá
molni kell avval, hogy ha a termelés csökken,

6.

A guttapercha főzése és gyúrása.

az árak emelkedni fognak. A nyersguttapercha
kereskedelem góczpontja Singapore, itt megy át
a világ egész guttaperche termésének körülbelül
e/4 része. Igen sok minőség van forgalomban,
legjobb a Malakke-félszigetről jövő úgynevezett
pahang.
A nyersguttaperchát a kábelgyárban először
is tisztítási folyamatoknak vetik alá. A tisztítás
mechánikai és chemiai. A mechanikai tisztítás
abban áll, hogy a guttaperchát szétaprítják,
meleg vízben megpuhítják, mosógépen megmos
sák ; megszárítják, átgyúrják. A nyersguttapercha
ily módon 50%-ot is veszít súlyából. Néha e
mechanikai tisztítás után még chemiai tisztí
tásnak is alávetik a guttaperchát. Ezen eljárások
főleg a savasság és a szag kiküszöbölésére irá
nyulnak és abban állnak, hogy lúgokkal kezelik
a guttaperchát. A mosott nyersanyag javítását
czélozza az Obach-féle úgynevezett keményítési
eljárás is, mely azon az elven alapszik, hogy a
guttapercha annál jobb minőségű, minél több
benne a gutta szénhydrogen. Az eljárás lényege
az, hogy a gyantákat oldószerekkel kioldják a
guttaperchából. Az így kezelt guttapercha állító
lag tartósabb s különösen golflabdák készíté
sére használják.
Legfontosabb a guttaperchának kábelek szige
telésére való alkalmazása. Kábel alatt az elektro
technikában oly rézhuzalt értenek, mely elektro
mos áram továbbítására szolgál és a mely
guttaperchából, gummiból, impraegnált növényi
vagy állati rostokból, papírból készült szigetelő
anyaggal van bevonva. A kábelt ezenkívül még
egy kender védőhüvely és egy ólomköpeny veszi
körül, sőt sokszor még a fémköpenyt is kender
szövettel vonják be. Tengeralatti kábelek szi
getelésére kizárólag guttaperchát alkalmaznak,
mert igen jól szigetel s igen ellentálló a sós
vízzel szemben; ievegőnek sokkal rosszabbul
áll ellen, mert oxydálódik és törékenynyé lesz
s földalatti kábelek szigetelésére már nem is
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7. A guttapercha hengerelése. A gyűrógépből vékony rétegben jön
ki a guttapercha; a kulik szövet módiára összehajtogatják.

oly ideális anyag, mint submarin-kábelek izolá
lására. A kábelipar óriási guttapercha fogyasz
tásának illustralására szolgáljon az, hogy csak
1896-ig 184,000 tengeri mérföldnyi tengeralatti
kábelt fektettek le, melynek bevonásához 16,000
tonna guttapercha kell s hogy például a London
utczái alatt futó guttaperchával borított kábelek
hossza 1875-ben 3500 mérföld volt s azóta pedig
legalább ötszörösére nőtt meg.
A rézdrótnak guttaperchával való bevonása
igen egyszerű módon történik, mint ez az ábrán
látható. A rézdrótot D ] dobra csavarják fel s
innen C henger alsó részén megy keres.íül; a
henger c dugattyúval van ellátva, melyet csavar
anya és csavar útján hajtanak; a dugattyú és
a henger feneke közti teret megtöltő guttaperchát egy kiköszörült d nyíláson nyomják ki,
a hol a drótot bevonja. A drót innen hideg
vízzel telt, hosszú teknőben fut ide-oda, míg a
guttapercha eléggé megkeményszik ahhoz, hogy
a drótot felcsavarják Dt dobra. A kábelt ezután
különféle szempontokból kipróbálják.
A guttapercha iránt mutatkozó óriási kereslet
természetesen már régen arra vezetett, hogy
igyekeztek a guttaperchát más anyagokkal pótolni.
Ezen anyagokat természetes és mesterséges surrogatumokra oszthatjuk fel. Természetes pót
anyagok alatt értjük az úgynevezett pseudoguttákat vagyis más fák tejnedvéből nyert, a guttaperchához többé-kevésbbé hasonlító anyagokat.
Ilyenek voltak a mundargutta, a garancin etc,
melyek közül azonban egy sem volt valóban
alkalmas a guttapercha pótlására, mert jó tulaj
donságaival csak részben rendelkeztek. Az egyet
len természetes pótlóanyag, mely jelentőséget
nyert, az úgynevezett balata.
A balatát a mimusops balata (Mimusops glo
bosa, Sapota Mülleri) nevű fa tejnedvéből nyerik.8

8.

Drót izolálása guttaperchával.

A balatafa a Sapotaceák növénycsaládjába tar
tozik, mint a guttaperchafa. Főleg Jamaika és
Trinidad szigetén holland, angol és franczia
Guyanában fordul elő, továbbá Brazília Para
és Amazones tartományában. Tejnedvét a benszülöttek italul is használják. A balatafánál lehet
a csapolási módszert is alkalmazni, mert a tej
nedv higabb, mint a guttaperchánál. Az össze
gyűlt tejnedvet deszkákból készült, agyaggal
összetapasztott, lapos szekrényekbe öntve, a
napon hagyják beszáradni, így a balatabőrt
kapják. Tömbalakban is jön forgalomba több
bőr egyesítése révén. A kereskedelemben világos
barna bőr vagy vörösesbarna tömb alakjában
szerepel. Természetesen a balatát is hamisítják
már. Chemiailag, továbbá oldhatóságra nézve a
kaucsuk és a guttapercha közt áll, de az utóbbi
hoz van közelebb. Mint a guttapercha, a balata
is a gutta szénhydrogént tartalmazza, azon-

9. A balata-fán bevágásokat eszközölnek.

ban kisebb mennyiségben, a gyanták mennyi
sége ellenben sokkal nagyobb, úgy hogy a balata
tulajdonképpen egy harmadrangú guttapercha,
bár ennél kissé jobban nyújtható. A balata
feldolgozása úgy történik, mint a guttapercháé.
Először is mechanikailag tisztítják, a mikor
25—50% veszteséget szenved. Főleg hajtószíjak
gyártására használják guttaperchával és pamut
tal összeköttetésben. Egyéb czélokra is alkal
mazzák, különösen guttaperchával keverten, de
kábelszigetelésre nem használható. A balata
technikailag értékes anyag ugyan, de alkalmaz

hatósága korlátolt; néhány czikkre terjed ki s
nincs is kilátás nagyobb alkalmazhatósági körre.
A mi a mesterséges guttapercha pótló anya
gokat illeti, van egész csomó, a mely a guttaperchát bizonyos alkalmazásaiban pótolja, pl. a
celluloid, xillonit, ebonit, stabilit, ambroin stb.
Oly anyagot azonban nem sikerült eddig találni,
mely kábelizolatio czéljaira használható volna
guttapercha helyett. Sok mindenféle keveréket
állítottak össze, de egyik sem vált be. A leg
újabb ilyen compositio a Felten és Guillaumeféle ú. n. guttagenztsch, sok szempontból meg
felelt ugyan, de nem elég ellenálló. Gummi és
pálmazsír elegyéből áll.
Balog Imre vegyészmérnök,
a Magyar Ruggyantaárúgyár vegyésze.

A nagyító üveg.
„Az egészségügyben régen az emberek vé
delmezték magukat a fenevadak, az orosz
lánok, a farkasok, a hiénák, a tigrisek és a
vízi és szárazföldi egyéb szörnyetegek ellen.
Manapság ki fél ezektől? Manapság ezek érde
kessége devalválódott oda, hogy ketreczbe
zárják, tanítják és mutogatják a civilizált világ
nak. Legföljebb jókedvű sportemberek kószál
nak Afrikába vagy Indiába megkeresni a tig
riseket vagy oroszlánokat, ha még vannak,
hogy ott sportszerűen egy kissé mulassanak
velük. Megszűnt a félelmességük. Ellenben a
bacillusok minden neme milliárdnyi tömegek
ben folyton üldöz, ostromol és folyton kerget
bennünket és az lett a mi ellenségünk, a melylyel nem tudunk, nem bírunk, a mely ellen
nem tudunk fegyvert állítani, a mely milliónyi
és billónyi sokaságával úgy eláraszt bennün
ket, hogy védtelenül állunk e tömeginvázióval
szemben.“
(Rákosi Jenő beszédéből)
A japán háború után megkérdezték Nogitól, hogy
minek tulajdonítja a japánok győzelmét?
A tábornok azt felelte, hogy az optikai eszközöknek.
Ez a mondás jut eszünkbe most, mikor azt olvassuk,
hogy szerte a hazában gazdasági egyesületek, munkás
gimnáziumok, szabad lyceumok és más népművelő tár
saságok fölolvasásokat, előadásokat tartanak.
Az a meggyőződésünk, hogy úgy az iskolai nevelé
sünk, mint továbbképző intézményeink az optikai esz
közök alkalmazása nélkül a kultúra javára igazi hódí
tásokat nem érnek el.
Különösen a falvak népének tanításához elenged
hetetlen szükség lenne a nagyító üvegre, a mit most,
a kultúra nagy vívmányainak idejében is, a parasztember csak hírből ismer.
A kultúra legnagyobb áldása az lenne, ha elsősor
ban az embert tudnánk megmenteni, ha meg tudnók
előzni a ragályos betegségeket, ha útját tudnók állani
a pusztító járványoknak. Nagyitó lencse nélkül a véde
kezés érdekében hozott törvények, rendeletek nem
érnek többet az írott malasztnál. A tiszti orvosok ren
delkezései és a szolgabirák büntetései a népet egyszermásszor rábírják valami közegészségügyi cselekedetre,
de sohasem győzik meg arról, hogy annak, a mit „az
urak“ elrendeltek, valami értelme is lenne.
Itt van korunk legnagyobb problémája: a tüdővész
korlátozása. E betegségről kimutatják, hogy évenkint
a nemzet testéből több embert ragad el, mint a mennyi
holttetem borította a mohácsi síkot.

A tüdővész ellen igen dicséretre méltó mozgalom
indult meg. Szanatórium-egyesületek, „Csak egy virág
szálat“ jelszavak, ujságczikkek ezrei, az iskolában, a
községházánál, a korcsmákban, a hivatalokban, a vasúti
kocsikban, a falragaszok százezrei figyelmeztetnek ben
nünket a tüdővész veszedelmére. Leírják bőven, hogy
a vészt szemmel nem látható baktérium okozza, a mely
a hektikás ember megszáradt köpetéből a levegőbe jut
s mindnyájunkat megfertőzhet. Ezt beszélhetik a magyar
parasztnak, az ugyan el nem hiszi, de még sok iskolát
végzett, kaputos ember sem.
Ha azonban minden iskolában volna egy górcső, a
mely alatt megmutatnák a tüdővész megfestett baktériu
mát, s ha a nép vezetői bebizonyítanák, hogy azok
csakugyan a tüdővészes emberből származnak, akkor
majd megszűnnék a fertőzés lehetőségében való, szinte
kétségbeejtő, általános hitetlenség.
Hogy az optikai eszközök népszerűsítésére milyen
kevés történik, azt legjobban tanúsítja az, hogy sem
Ön, kedves olvasó, sem más százezren, nem láttuk
soha nagyító üveg alatt még a nevezetesebb fertőző'
betegségek baktériumát sem. Ki is mutogatna ilyeneket
Magyarországon? Ilyeneket ezidőszerint csak egy-két
magasfokú tudományos intézet laboratóriumában láthat
nak azok, a kik tudományos pályára készülnek. Arról
azonban ezidőszerint szó sincs, hogy a nagyközönség
is hozzáférhetne a górcső alá szánt preperatumokhoz.
Majd ha a falukba kimenő előadó az üveglapocskák
közé helyezett baktériumot megmutatja a falu értelmes
gazdáinak s ha ezek látják, hogy a tüdővész terjesztői
apró kis pálczikák, a kolerabacillusok pedig hajlottabb
pálczikák, ha meggyőződnek arról, hogy a nagyító üveg
alatt golyó- és dugaszhúzóalakú lények vannak, akkor
majd hisz is ezek létezésében, máskép csak annyiba
veszi őket, mint a mesebeli sárkányt.
Igen nagy közegészségügyi és közgazdasági érdekek
fűződnek ahhoz, hogy a népet végre meggyőzük a
mikroorganizmusok milliárdszámra való szaporodásáról
s arról a módról, a melylyel a szervezetet károsan
megtámadják.
Beszélni kellene arról, hogy a tudósok a bacillusokat miként tudják mesterségesen, kocsonyán, tojáson,
burgonyán szaporítani, a bacillusokat hogyan oltják bele
a kísérleti állatokba, hogyan betegednek ezek meg tőlük
s hogyan hullanak el.
így majd elhiszi Bogár Vendel, hogy a kis fia a
difteritiszt a Kása Jánosék beteg gyermekétől kapta el,
mert semmibe sem vették az orvos úr kiragasztott piros
czéduláját.
A nép az állategészségügyi intézkedéseknek sem
hisz. Beszélhet az állatorvos, hogy meszeljék ki az ólat,
az istálót, mert a mész fertőtlenít. A magyar paraszt
még most sem tudja, mire is jó a fertőtlenítés?
Ha azonban az állatorvos, a tanító, vagy a gazdasági
egyesület előadója megmutatná górcső alatt például a
lépfene hasadó, vastag pálczikáit, akkor majd tudnák,
hogy csakugyan van olyan dolog, a miről az urak
beszélnek.
A paraszt ugyanis azt tartja: „Csak azt hiszem, a
mit látok“.
Ez nem is csoda, hisz néhány évtizeddel ezelőtt még
a tudományos világ is kinevette azt a kutatót, a ki
abbeli sejtését ki merte fejezni, hogy a ragályos beteg
ségeket láthatatlan fertőző anyagok okozzák.
Ha az állatorvos rámutatna arra, hogy a fertőtlení
tésnek a górcső alatt meglátható bacillus megölése a
czélja, akkor a nép megértené, hogy az urak miért
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hajszolodnak olyan sokat az istállók tisztántartásáért.
Akkor majd azt is megértené, hogy mégis csak jó a
beteg gyermek szobájának ajtajára kifüggesztett czédula
óvó szavának megfogadása. Így lehet csak meggyőzni
a népet arról, hogy a védő ojtások nemcsak a doktorok
és állatorvosok jövedelmének szaporítására és a szegény
ember nyúzására valók.
A magyar népet sohasem győzik meg paragrafusok
kal és büntető ítéletekkel a járványok és a fertőző
betegségek okairól, az ellenük való védekezés hasznos
ságáról.
Végre a falu annyi büntetést fizet, annyi beteg után
viseli a betegápolás kórházi költségeit, hogy ezek árán
nemcsak egy elég olcsó és a mellett megfelelő gór
csövet, hanem három-négy évtized után, akár egy kisebb
csillagvizsgálót is szerezhetnének a számára. A népre
a tudomány eszközeivel, az optika vívmányaival hassa
nak, mert a falut a hivataloknak legdrákóibb szigora
sem győzi meg. Már pedig a tudást csak meggyőződés
sel terjeszthetjük.
Tanúja voltam az országos csapás között a balatonvidéki szőlők pusztulásának. A népet nem lehetett róla
meggyőzni, hogy a szőlő gyökerét a filoxera nevű rovar
teszi tönkre. Ismertem községi jegyzőt, a ki mindannyi
szor gúnyos kaczagásra fakadt, valahányszor egy bizott
ság a községébe ment, hogy a népet a szénkéneggel
való védekezésre figyelmeztesse. Nem hitt ő sem a
pusztító rovarban.
A meggyőződésem az, hogy Magyarország szőlőinek
nagy részét megmenthettük volna, ha a községekben
górcső alatt megmutatják az ottani szőlőtőke gyökeré
ről levett filoxerát, az általa megszűrt, megdagadt és
elrothadt hajszálgyökeret. így a nép majd elhitte volna
azt is, hogy az amerikai vessző azért jobb, mert annak
szívósabb gyökerében nem tud kárt tenni a filoxera.
Meggyőződésünk az is, hogy a peronosporának egész
országrészekre, sok éven át, kiterjedő pusztításait is
elkerülhettük volna, ha a falvakban nagyitó üveg állt
volna rendelkezésre. Ez alatt a földmívelő nép meg
láthatta volna, hogy a czukorporhoz hasonló anyag
temérdek gombából áll, melynek fonalai behatolnak a
levél szövetébe s ezt kiszárítják. A nagyító üveg meg
mutatja, hogy a peronosporának a levélből kiálló, virág
hoz hasonló részén, apró gömbök vannak, a melyek ha
fölpattannak, por száll szét belőlük. Ez okozza azután
a betegség veszedelmes terjedését.
Egy-egy faluból 300-400 gazdát is beidéztek a
szolgabírósághoz, súlyosan megbüntették őket, de azért
a jövő évben megint csak elvitte a penész a termést.
A nép azt mondta, hogy ha az Isten el akarja venni
a termést, hiába fecskendez ellene az ember.
Az almafának csak nemrég behurczolt betegségében,
a vértetűben, még most sem hisz a nép. Ő az alma
fára rakódott fehér réteget penészszerünek látja, tehát
penésznek is hiszi. A falusi gazda gúnyosan mosolyog
a bajusza alatt, mikor a népies előadó azt mondja,
hogy az a fehérség: szemmel meg nem különböztethető
állatok milliói. Már hogyan is férne el millió állat olyan
kis helyen?!
Ha azonban az előadó úr vinne magával egy gór
csövet, a mely alatt a gazdák sorba nézegethetnék, hogy
a penésznek vélt bevonat milyen állatszörnyetegek tár
sadalma, akkor elhinnék, hogy azokat az ajánlott szer
csakugyan megöli, mint mikor az egeret öntjük le valami
mérgező folyadékkal.
Azok, a kik a magyar tudomány javára a nép között
dicsőségteljes hódításokat akarnak tenni a műveltség,

a közegészségügy, a közgazdaság és a felvilágosodottság javára: szívleljék meg a nagy japán tábornok szavait:
a győzelemhez ma már az optika vívmányai szüksége
sek, a górcső, a melylyel közelebb hozzuk magunkhoz
a láthatatlan ellenséget; e fényszóró, a mely világos
ságot lövel a babonákkal megvert falu tudatlanságának
sötétébe . . .
Sági János.

KRÓNIKA.
A német császár és az Uránia.
Tudvalevő dolog, hogy a német császár Ő felsége
az Uránia Magyar Tudományos Egyesület által felállí
tott Rudolf trónörökös szobrának leleplezésénél legma
gasabb személyét képviseltette és a szobor talapzatára
koszorút helyeztetett el. Az Uránia-Egyesület mélységes
hálával megemlékezvén erről, a német császár családjának
nászünnepélye alkalmából kedves kötelességének tartotta,
hogy hódolatteljes szerencsekívánatait kifejezze a német
császár Ő felségének és az oltár elé lépő magas fiatal
párnak szerencsét és áldást kívánjon. A német császár
Ő felsége Egyesületünk ügyvezető elnökének, Molnár
Viktor államtitkárnak a következő táviratban köszönte
meg az Egyesület üdvözlő táviratát:
„Seine Majestät der deutsche Kaiser lassen dem
ungarischen wissenschaftlichen Verein Urania für die
freundlichen Glückwünsche bestens danken. Der geheime
Kabinetsrat von Valentini.“

A kárászok sugárgomba betegsége.
A halakat pusztító nagyszámú, különböző eredetű
és természetű betegségek között, a sugárgombától
(A k tin o m y c e s ) előidézett halbetegség az, a mely a halak
között még egész új eredetű s aranyhalakon (Carassius
auratus) Dr. Marianne P le h n észlelte először. Ezen új
betegség rövid ismertetését, tekintettel annak haltenyész
tési és tudományos szempontból való fontosságára és
érdekességére, Dr. M. Plehn után (Allgemeine Fischerei
Zeitung 1913. Nr. 9.) a következőkben foglalhatom össze.
A betegséget Dr. M. Plehn, kövér, kétéves arany
halakon észlelte, a melyek lomhaságukkal és túlságosan
dagadt hasukkal vonták magukra figyelmét. Más hal
fajokon még nem sikerült e bajt észlelni, de nagyon
valószínű, hogy előfordul ez az összes pontyféléken és
egyéb halfajokon is. Az erősen dagadt hasú, lomhán
mozgó beteg halak felbonczolásakor kiderült, hogy azok
veséi kórosan elváltoztak és mindkét oldalon túl
ságosan megnagyobbodtak. A beteg halak mindkét
oldali veséje ugyanis körülbelül ötvenszer nagyobb
terjedelmű lett, mint volt egészséges állapotban. Ezen
hatalmasan megnagyobbodott vesék aztán a testüregben
levő összes egyéb szerveket erősen összenyomták és a
hasüreg falát daganatszerűen kitágították. A nyomás
folytán a gyomor és a belek a daganatszerű vesék
között felmaradt keskeny üregben erősen összenyomva
helyezkedtek el, a szintén összenyomott és elsatnyult
petefészek pedig a vesék hátsó része mögé húzódott.
Ezen szervek az erős nyomás folytán rendetlenül mű
ködnek, nem is szólva a kórosan elváltozott vesékről,
a melyeknek működése szintén rendellenes, sőt a baj
előrehaladott stádiumában azok már teljesen be is szün
tetik működésüket, a mi után a beteg hal rövidesen
eldöglik. Ha az ilyen beteg hal kórosan megdagadt
veséit átmetszve megtekintjük, azt tapasztaljuk, hogy ez
telve van sűrűn egymás mellett levő tokokkal (Cysta),
a melyeknek belseje tiszta, átlátszó, gyengén vöröses
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színű folyadékkal telt, s ez a folyadék az egyes tokok
ból könnyű szerrel ki is nyomható. A betegséget elő
idéző sugárgomba ugyanolyan alakú s szerkezetű, mint
az, a mely az emberen és a különböző háziállatokon
az Aktinomycosis-nak nevezett igen súlyos természetű
betegséget okozza. A kárászokon levő sugárgomba szin
tén finom sugaras fonalakat bocsájt ki kerek középső
részéből (Centrum), éppen olyan módon, mint a melegvérűek sugárgombája. A gomba középső része szabad
szemmel nem látható, hanem csakis kisebb nagyítással.
A gomba középpontjából minden irányban szétterülő
gombafonalak finom szálaikkal keresztül-kasul szövik
az egyes belső szerveket, felhatolnak a bőr alatti kötő
szövetbe és a lymphaedények hézagaiba is, különösen
azokba, a melyek az úszók alapjánál feküsznek. Átszövik
az izmokat is olyannyira, hogy az ilyen gombától fertő
zött hal izomzatában mindenütt megtalálhatjuk az apró,
krétafehér pontokat, a melyek a sugárgomba középső
részei. De nemcsak a vesék lehetnek egyedül a fertő
zésnél különösen megtámadva és elváltozva, hanem
egyéb belső szervek is mutathatják a veséknél leírt
kóros elváltozásokat. A betegség lefolyása és a halál
bekövetkezése is különböző lehet. Ugyanis egy hónap
tól e^y évig terjedhet az az idő, a melyen belül a beteg
hal eldöglik.
A sugárgomba okozta betegség az emberen kívül
előfordul a melegvérű állatok között a szarvasmarhán,
a disznón, lovon, juhon, szarvason, őzön, elefánton,
macskán, kutyán és pedig azok testének minden részén.
A gomba rágás- és nyeléskor hatol be a szervezetbe,
előbb a száj-, majd innen a nyelőcső nyálkahártyájába,
ezenkívül a tüdőbe is, a honnan aztán lassan elterjed
az egész testben. A fertőzés későbbi szakában ezen
állatoknál egyes helyeken kisebb-nagyobb csomók és
daganatok képződnek, a melyek elgenyednek és szét
esnek. A szarvasmarhánál különösen az állkapocs-cson
tokban, embernél pedig a szájüregben és a bélben
gyakori ezen gomba fellépése és a keletkezett aktinomycosis-os daganat, a mely a baj kezdeti szakában csak
operáczióval távolíthatók el.
A halaknál is éppen úgy, mint a melegvérűeknél,
valószínűleg a táplálék felvételkor a szájüregen át tör
ténik a fertőzés, azonban a bajnak egyik beteg halról
a másikra való átvitele egyáltalán nem valószínű.
További vizsgálatok fogják a halak ez új betegségének
tüzetesebb ismeretét kideríteni.
Dr. Keller Oszkár.
B a k tériu m ő rző e g y é n e k .

A typhusbaktériumok szervezetünkbe a szájon át
jutnak vagy kezünkkel, vagy táplálékkal. Elszaporodva
lázat, hasmenést, lépdaganatot, fehér lepedéket a nyel
ven, étvágytalanságot stb. okoznak. E jelenségek azon
ban nem mindig lépnek fel együttesen, a mennyiben
könnyebb esetekben csak étvágytalanság és fejfájás
észlelhető. Ez az oka annak, hogy sok esetben a beteg
séget nem ismerik föl és a fertőzés tovább terjed.
A helyes diagnosist csak az excrementumoknak és a
fülczimpa mégszúrásáról nyert néhány csepp vérnek
bakteriológiai vizsgálata állapíthatja meg. Gyógyuláskor
a baktériumok lassanldnt eltűnnek, a mennyiben rész
ben elpusztulnak, részben kiküszöböltetnek. Ha vala
mely typhusos
beteggel egészséges ember jut
direct érintkezésbe, vagy akár indirect érintkezésbe,
(ruhák, élelmiszerek, vagy egyéb tárgyak révén, melye
ket a beteg érintett), akkor a betegtől kiválasztott bakté
riumok az egészséges ember szájüregébe kerülvén, őt
is beteggé teszik. A ragályozó képesség általában a

harmadik héten a legnagyobb, de még ezután is jó ideig
fennáll. A gyógyuló betegeknek ismételt bakteriológiai
vizsgálata a fertőzésnek gátat vet. Az ismételt vizsgálat
azért szükséges, mert sok esetben a baktériumok csak
szakaszosan, egyes napokon választatnak ki s így egyet
len vizsgálat negativ eredménye még nem jogosít fel
arra, hogy a patienst már egészségesnek tartsuk.
Már most egy igen érdekes jelenség derült ki a
gyógyuló typhusbetegek bakteriológiai vizsgálatánál.
A legtöbb beteg baktériumai ugyanis tényleg eltűnnek
a láz elmúlását követő néhány hét múlva; vannak
azonban egyes betegek — főleg nők —, a kik teljes
gyógyulásuk után is éveken át, sőt úgy látszik, egész
életükön át testökben hordozzák a typhusbakteriumokat,
melyek bennük tovább szaporodnak, anélkül hogy bajt
okoznának. Biológiai nyelven szólva, a typhusbaktérium
és az ember közt fennállott parasitikus viszony symbiotikussá vált.
Hogy e baktériumőrző egyének hogyan szerezték
meg e tulajdonságukat, az még nincs egészen kiderítve.
Ilyen bakteriumőrzők úgyszólván mindenütt léteznek, a
hol gyakori typhusmegbetegedések fordulnak elő, mert
Schumacher1 trieri bakteriológus ez irányú vizsgálatai
alapján bebizonyult, hogy egyes, régebben typhusban
szenvedett személyek többször idéztek elő újból és
újból fellépő typhust. A baktériumőrző személy kivá
lasztja a typhusbaktériumokat, melyek neki ugyan nem
ártanak, de kezéről, ruhájáról másokra jutva, fertőzés
okozóivá lesznek. Ha egy baktériumőrző ruhát mos a
patakban, akkor a mögötte mosogató, vagy vizet merítő
emberek fertőződhetnek; mert elég, ha az illető izzadt
homlokát kezével megtörli és később kezét a vízbe
mártja. A fertőzés lehetősége ezzel már meg van adva,
a többi a véletlentől függ. Ha az árnyékszékek tartalma
likacsos, vagy repedéses falú vízvezetékbe vagy kútba
szivárog, ugyanez az eset állhat elő. Bejuthat a typhus
baktérium a tejbe is, ha a baktériumőrző háziasszony a
tehenet feji stb.
Hogyan vegyük elejét e bajnak ? Legjobb volna a
baktériumőrzőket megszabadítani másokra veszélyes
baktériumaiktól. Ez azonban rpa még nem lehetséges.
Sok szerünk van ugyan, melylyel a baktériumokat az
emberi testen kívül megölhetjük, de egy sincs olyan,
mely az emberi szervezetben rejtett zugokban lappangó
baktériumokat megölné, anélkül, hogy az embernek
ártana. Ezért tehát csak általános prophylactikus intéz
kedésekre szorítkozhatunk. Az árnyékszékeket desinficiálni, ruhákat, ágyneműt mosás előtt kifőzni, továbbá
kezeket gyakran mosni kell, vízvezetékeket, kutakat erős, át
nem járható falakkal kell ellátni.
Faragó Lajos.

Tudományos és technikai újdonságok.
A lá tá s ú j e lm é le te . Castelli olasz biológus a
látás létrejöttének egészen új elméletét állította fel, a
mely nagyon hasonlít a hang felfogásának elméletéhez.
Castelli a békák szemének retináját vizsgálta és a benne
lévő szemcsék átmérőjét megmérte. Azt találta, hogy
ezek az átmérők 0 0011 mm-nél kisebbek és 0’0003 tűm
nél nagyobbak, a mely méretek ugyanolyan rendűek, mint
a látható színkép színeinek hullámhosszúsága. Ez ered
ményre támaszkodva azt a hypothesist állította fel, hogy
mindegyik szemcse az átmérőjének megfelelő hullám
hosszúságú fény hatása alatt rezgésbe jön. A szemcsék
tehát optikai resonatorok módjára működnek és ugyan1 Sch. Die Ansteckungsfähigkeit d. Typhuskranken u,
Bazillenträgers. Umschau 1913. 18.
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azt a szerepet játszanék a fény esetében, mint a Corliféle szervek a hang esetében. A szemcsék rezgésüket
közölnék a retina pálczácskáival és csapjaival és ebből
eredne az ideg izgatása. A látásérzet tehát nem chemiai
eredetű — a hogy az eddigi általánosan elfogadott hypo
thesis állítja —, hanem a legteljesebb mértékben physikai, illetőleg mechanikai.
C o r p u s c u la n s p h o s p h o r e s k á lá s . Ismeretes,
hogy a radioactivitas jelenségei önmaguktól lefolyó folya
matok eredményei. Az emberi tudomány e folyamatokba
belenyúlni olyanformán, hogy azokat meggyorsítaná vagy
meglassítaná, előidézné vagy megszüntetné, semmikép
pen sem képes. Egész természetes, hogy a tudomány
e korlátok megszüntetésére törekszik. A kutatók egész
serege azon dolgozik, miként lehetne a testeket mester
ségesen radioactivvé tenni. Mac Lennan némi ered
ményre jutott. Phosphoreskáló anyagokat (kálium-, cal
cium-, barium-, strontiumsulfatokat) katódsugarak hatá
sának tett ki és azt tapasztalta, hogy hosszabb megsugárzás után a körülöttük lévő levegő vezetővé v ált; külö
nösen pedig akkor, ha kissé felmelegítette az anyago
kat. Ugyanezt tapasztalta akkor is, ha elektromos szikrát
üttetett rajtuk keresztül.
A levegő azonban csak a positiv elektromossággal
töltött testek számára vált vezetővé, a negativ elektro
mossággal töltöttek számára nem. Miként régebb idő
óta ismeretes, hasonló tünemény áll elő akkor, ha bizo
nyos testekre ibolyán túli fény esik. Az elektronelmélet
e tüneményeket úgy magyarázza, hogy felteszi, hogy a
szóban forgó testekről nagyon lassú katódsugarak, vagyis
nagyon kis sebességű negativ elektronok lövelődnek ki.
Felteszi továbbá, hogy ezek az elektronok a levegő
moleculáira tapadnak és így a levegőt negativ töltéssel
látják el. Ez a negativ töltés a positiv töltésű test elek
tromosságával egyesül és így azt kisüti. Ezt a magyará
zatot fogadta el Mac-Lennan is és így arra a conclusióra
jutott, hogy a szóban forgó sók a katódsugarak és elek
tromos szikra hatása után hosszabb ideig önmaguktól
kibocsátanak katódsugarakat épp úgy, mint a radioactiv
testek.
Mac-Lennan következtetéseit és kísérleteit megtá
madta Henriot, azt állítva, hogy azok tévedésen alapul
nak. Azonban Volmer igazolta, hogy a Mac-Lennan-féle
tünemény a mondott körülmények között előáll. A jelen
ség bővebb vizsgálata után azonban az a felfogása,
hogy itt nem lehet mesterségesen előidézett radioactivitásról szó, hanem inkább corpuscularis phosphoreskálásról, vagyis oly jelenségről, a milyent már Lenard is
régebben feltételezett.
0
G á z o k tis z títá s a e le k tr o m o s ú to n . Ismeretes
hogy magas (5000 Volt) feszültségű, csúcsokból kiáramló
elektromosság a levegőben lebegő füstalkatrészeket le
csapatia. Ezzel a jelenséggel különösen O. Lodge, angol
physikus foglalkozott nagyon kitartóan. Azt remélte
ugyanis, hogy sikerül neki oly módszert találni, melylyel a nagy angol gyári városokat a füsttől és a nehéz,
sűrű ködöktől megszabadítja és azonkívül egyéb tech
nikai alkalmazásokra is gondolt. Megállapította, hogy
minden fajta füst és köd egyformán jól lecsapódik.
A jelenség kicsiben való bemutatásához nem kell egyéb,
mint magas feszültséget adó villamosgép (dörzsvillamgép vagy megosztógép), csúcsokkal ellátott fémtest (fésű)
és egy szembehelyezett condensaforlap. A csúcsokból
kiáramló elektromosság rárakódik a füst- és ködrészecskékre, úgy hogy azok a szembe fekvő condensatorlapra
repülnek.
Ennek a jelenségnek gázok tisztítására való technikai

felhasználása előre nem látott nehézségekbe ütközött.
Mindenekelőtt az volt a baj, hogy a lecsapódott részecs
kék a szigetelő oszlopokat és rétegeket vezetővé tették,
miáltal az üzem megakadt. Azután bizonyos idő múlva
a csúcsokkal szemben álló condensatorlap egyenetlen
lesz, domborulatok képződnek rajta, úgy hogy az elek
tromosság csak az ezekkel szemben álló csúcsokból
áramlik ki, miáltal a tisztítás egyenetlenné válik.
A zavaró körülmények eltüntetésére sok szerkezetet
gondoltak ki több-kevesebb sikerrel. Újabban ismét
több ilyen irányú szabadalmat jelentettek be. Ezek közül
az egyik ezen az úton csapatja le a kohogázak kátránytartalmát és úgy látszik nagy elterjedésre van reménye.
Ú ja b b fa jta lif tb iz to s ítá s . Az amerikai 50—60
emelet magasságú házakban a liftközlekedés elengedhe
tetlen feltétel. Ugyanazért biztosítására is fokozottabb
gondot kellett fordítani. A 200 méter magasságból leeső
test — pedig ennél magasabb házak is vannak — a
földszintre mintegy 63 méter másodperczenkénti sebes
séggel érkezik le. Ez a sebesség a gyorsvonatok sebes
ségének háromszorosa és a serétes vadászfegyverek
sebességének harmadrésze. Elképzelhetjük tehát, milyen
pusztulás támad, ha a liftkötél elszakad.
Miként a „Scientific American“ jelenti, újabban a
szokásos biztosításokon kívül igen egyszerű, de mégis
nagyon czélszerű biztosítást alkalmaznak. A liftakna alsó
részét mintegy 40 méter magasságban teljesen záró falak
veszik körül, melyben a liftszekrény úgy mozog, mint
hengerben a dugattyú. Ha a kötél elszakad, a szekrény
szabadon esik lefelé és igen nagy sebességgel érkezik
az alsó, minden oldalról zárt, csak felülről nyitott akná
hoz. Itt azonban a sebessége fokozatosan és elég rövid
távolságon belül igen kis értékre száll alá, mert az akná
ban lévő levegő oly gyorsan el nem szabadulhat, hanem
összenyomódik. A lift építője szerkezetének teljes biz
tonságát úgy mutatta meg, hogy ő maga 100 méter
magasságban a szekrénybe beszállt, a kötelet kikap
csoltatta és teljes sebességgel esett le. Nemcsak hogy
semmi baja nem történt, hanem a szekrényben lévő teli
pohár vízből sem csordult ki semmi.
E le k tr o m o s r a d ir o z ó g é p . Amerikában a na
gyobb rajztermekben radirozógépeket kezdenek hasz
nálni. Maga a gép lényegében ugyanaz a fúrógép, me
lyet a fogorvosok használnak; a különbség csak az,
hogy a fúró helyébe különböző keménységű gummikorongokat lehet tenni. A hajtóerőt -jjj- lóerős elektro
motor szolgáltatja, melynek áramvezetéke bármely
lámpavezetékbe becsatolható. A motor forgó tengelyére
hajlékony továbbvíteli tengely van szerelve és ennek
végére jut a gummikorong. Ugyanezt a gépet fel lehet
használni körzők, tűhegyek, rajzolószerszámok, kihúzó
tollak élesítésére és csiszolására.
A v ilá g ű r a u to m o b ilja . A világűrben való köz
lekedés kérdése, melyről eddig csak a költők álmadoztak, a komolyan számító tudósok érdeklődésébe is bele
került. A franczia physikai társulat egyik legutóbbi ülé
sén, miként a „La Nature“ közli, Esnoult-Pelterie fel
olvasást tartott, a melyben a kérdés megoldásának lehető
ségeit akarta megvilágítani. A legutóbbi évek physikai
felfedezései megmutatták, hogy az anyag sokszorta na
gyobb energiamennyiséget bír magában felraktározni
és hosszú időn át megőrizni, mint a mennyiről eladdig
tudomásunk volt. Nem tudománytalan tehát az a fel
tevés, hogy ilyen irányban még tovább haladhatunk és
képesek leszünk bizonyos anyagban sok milliószor több
energiát hasznosítható állapotban felraktározni, mint
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eddig. A kérdésnek ez az oldala — legalább elvileg —
semmi lehetetlent nem tartalmaz.
De milyen legyen az a motor, a mely a világűrben
való közlekedést lehetővé teszi? Van-e elvileg ilyen
motor? A mi használatos motoraink a súrlódást és a
közegek ellenállását veszik segítségül. Ezek természe
tesen a világűrben elvileg sem használhatók. De igen is
képzelhető oly motor, sőt kicsinyben meg is valósít
ható, a mely minden külső segítség nélkül képes az
anyagtól mentes térben mozogni. Ez a reactiós motor,
a melynek egyik fajtáját — persze egészen más czélra —
lövőfegyvereinkben használjuk. Az ágyú elsütése után
hátrafelé mozog. Ugyanaz az ok viszi hátrafelé, a mely
a golyót előre löki. A külső közeg ehhez a mozgáshoz
szükségtelen. Sőt az ágvú a légüres térben sokkal meszszebb gurulna hátra, mint a szabad levegőn.
Azonban, sajnos, az ilyen motornak az energia ki
használási hatásfoka nagyon rossz, alig több 0'3%-nál.
Ahhoz, hogy 1 métermázsa nagyságú tömeget a világ
űrbe kilökjünk, csak mintegy ö millió méterkilogramm
munkára van szükség, azonban a lövőfegyver rossz ha
tásfoka folytán több mint 300-szor ennyit kíván.
Ha már most Jules Verne phantasiáját követve fel
tesszük, hogy sikerült zárt teret benne élő emberrel a
világűrbe kilökni, akkor meg kell gondolnunk, hogy az
ilyen ember egészen más physikai körülmények közzé
jut. A mikor azokon a tereken száguld keresztül, me
lyekben a földi nehézségi erő hatása 0-nak vehető, nem
csak az ő súlya szűnik meg, hanem a házikójában magá
val vitt tárgyaké is. Ha tehát táplálkozni akar, nincs
semmi ok arra, hogy például a pohárban levő víz le
folyjék a gyomrába.
Ezen a bajon a felolvasó úgy vél segíthetni, hogy a
világűr automobilját állandó gyorsulással — tehát folyton
fokozódó sebességgel — mozgatná czélja felé. Az állandó
gyorsulással mozgó testen a tétlenség a súlyhoz hasonló
állandó erőt szolgáltatna. Ily módon persze óriás sebes
ségek éretnének el, a mi szükséges is az óriás távol
ságok legyőzéséhez, de viszont óriás energia-quantumok
is felhasználtatnának.
A felolvasó arra az eredményre jut, hogy 25 kg
radium elegendő volna a Föld-Hold távolság befutására,
ha ebből az anyagból azon rövid idő alatt, a meddig
a repülés tart, az összes energiát ki lehetne venni. Azon
ban tudjuk, hogy a rádiumnak 1780 esztendőre van
szüksége, hogy a benne felraktározott energiának felét
kiadja. És nem ismerünk módot, a mely az energia
kiadást meggyorsítaná.
G á z g y á r tá s h á z i h a s z n á la tr a e l e k t r o m o s
m o to r s e g íts é g é v e l. Kisebb vidéki városaink a leg
több helyen élvezik az elektromos centralek áldásait,
azonban sok helyen nincs gáz. Kétségtelen, hogy az
elektromos lámpák teljesen feleslegessé teszik a gázlámpákat, azonban van a gáznak olyan alkalmazása, a
melyben az elektromos áram nem helyettesítheti. így
üvegfúvólámpák és a közönséges Bunsen-lámpák semmi
féle elektromos szerkezettel sem pótolhatók. Hasonló
képpen a gázrechaud is egyelőre sokszorta olcsóbb mint
a villamos rechaud. Ezekre a czélokra sokszor igen
érzékenyen érezhető a gáz hiánya.
Ezen a hiányon van hivatva segíteni az a kis gáz
gyártó berendezés, melyet a Nantes-i Société nouvelle
du gaz universelle hoz forgalomba. Az egész készülék
két részből á ll: egy kis karburátorból, mely petróleum
ból világító gázt állít elő és egy kis elektromos motor
ból, a mely a karburátor működéséhez szükséges hajtó
erőt szolgáltatja. A motort bármely lámpavezetékbe be

lehet csatolni és néhány pil’anat múlva a karburátor
csövén ömlik ki a gáz. A feltalálók mérései szerint az
így készített gáz előállítási ára semmivel sem maga
sabb, mint az az ár, melyet a városokban szokás fizelni.

KÖNYVSZEMLE.
„Szalay László levelei.“
(Szalay László levelei. Közrebocsátja Dr. báró Szalay
Gábor. Budapest, 1913. Franklin-Társulat.)
Teljesen elfogulatlan szemmel nézve a dolgokat, azt
hiszem, hogy a jeles tettek és alkotások önmagukban
élő valamik, a melyeknek a megértéséhez és mérlege
léséhez mindenre inkább szükségünk van, mint az alkotó
személyének ismeretére. Azonban köztudomású valóság,
hogy kortársaink nem így gondolkoznak. Valamikor
régen, különösen a középkorban, mikor nem volt az
egyének tudatvilága lényegesen különböző, nagyon
könnyen elbújhatott az alkotó a műve mögött De a
renaissance napjaival kezdődő idők, a melyeknek az
egyéniség kifejlődése és a homogen öntudatú társadat
mák bomlása köszönhető, s a mely folyamat még ma
is szakadatlanul tart, minden téren az egyént helyez
ték előtérbe Ez a fordulat már annyira megizmosodott,
hogy manapság minden tett és minden alkotás, legyen
bár az a gyakorlati élet vagy a művészet világába tar
tozó, főleg azért érdekli az embereket, hogy mögötte
megpillanthassák az egyéni lelket, melyből a mű szár
mazott. Kritikánk alig foglalkozik egyébbel, mint az
egyéniséggel, s e mellett a müvekben rejlő objectiv
értékek egész bátran elhanyagoltatnak. Sőt már nem
egyszer, sajnos, legtöbbször a jóízlés nevében tiltakoz
nunk kell ama psychologiai mohóság ellen, a mely
némely ú. n. kritikusunk írásaiban szinte orgiáit üli.
Az ilyen „kutató“ nem kíméli a lelki élet legrejtettebb
zugait, a családi és a baráti viszony legbizalmasabb
perczeit sem : a legnagyobb mérvű kegyetlenséggel tárja
ki az ajtót e kényes virágokra, a melyeknek könnyen
halálos lehet a piacz levegője.
Az egyének iránt való emez érdeklődés szülte a
mémoire-ok és levelezések áradatát, mely kivált a kül
földi irodalmakban szinte vízözönné dagadt az utóbbi
pár évben, de minket — egyelőre — csaknem érintet
lenül hagyott.
Tévedne, a ki azt hinné, hogy ezek szerint minden
emlékirat vagy levelezés kiadása haszontalan fáradság.
Éppen nem. Csak válogatni kell köztük és azokat kell
belőlük a nyilvánosság elé bocsátani, a melyeknek az
egyéneken túlterjedő documentum-értékük van.
Ilyen mértékkel mérve csak örömmel szólhatok
Szalay László, kiváló történetírónk levelezésének kiadá
sáról, s külön ki kell emelnem a kiadó Szalay Gábor
nak azt a helyes tapintatát, melylyel a levelek bizalmas
részleteit ki tudta hagyni. Maga a könyv kettős oknak
köszönheti megjelenését: az egyik a családi kegyelet, a
másik az a körülmény, hogy most van századik évfor
dulója Szalay László születésének.
A jeles történetíró emlékezete elég homályba volt
eddig burkolva. Nagy barátjának, Eötvös Józsefnek
mélyen szántó és meleg emlékbeszédét leszámítva alig
ismerhette meg őt a mai nemzedék reá vonatkozó írá
sokból.
%
Most e levelek és az előttük álló, nemes mérsékletet
tanúsító bevezetés (Szalay Gábor müve) nyomán tiszta
képet alkothatunk magunknak e pályáról, melynél sike
rekben dúsabbat sokat, munkásabbat keveset mutathat
21
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föl a magyar irodalom és közélet. Szalay elénk táruló
élete egy kor történetévé szélesül, a melyben a magyar
ság szellemi önállóságáért folyik a küzdelem. Ezek az
idők az akkor még alig hogy ébredni kezdő Pesten
egy egyöntetű kis csoportot hoztak létre a kiket a
„doctrinairek“ néven szoktunk emlegetni. Közéjük tar
tozott Szalay László is. Közös sorsuk volt, hogy esz
méikért csak a küzdelem volt az övék, de a babér
és a győzelem koszorúja értük mások homlokára jutott.
Szalay, a német műveltségű budai hivatalnok-család
sarja, koraérett gyermek volt. Lényének alapvonása a
kötelesség, mely hazájáért és családjáért szüntelen
munkára ösztökélte. 16 éves korában pártatlan bírála
tokat ír Szemere Pál folyóirataiba. „Szívéből szól, min
dig meggyőződése szerint, soha pártok szelleméből
nem, . . . mivel a való és igaz lebeg mindenkor szemei
előtt.“ Szemere, majd Kölcsey hatása alatt — kinek
patvaristája is volt — buzgón verselget, de belátja,
hogy nem írónak született, s a magyar nyelvben sem
érezte magát egészen otthon. Bár az Akadémia korán
tagjai közé emelte, hátat fordított az irodalomnak és a
törvényhozás és codifikálás munkájára vetette magát.
Azonban, mint maga mondja, ellenzéki szereplésében
sokkal nagyobb része van a reformálás, mint az opponálás vágyának. Kossuthnak nem hive: „er ist ein
reichbegabter Geist, ein grosser Redner, ein Magus,
aber kein Staatsmann, auch kein wahrhaft grosser
Mensch“.
Politikai kiküldetésben szerepelt a frankfurti parla
mentnél, s Kossuth megbízásából Angliában is, s Palmerstonhoz írt két levele igen érdekes adalék e kor
történetéhez.
A szabadságharcz után néma borongással olvassuk
a honát vesztett férfiú svájczi bujdosásának emlékeit,
viszont örömmel állunk meg a „Magyarország története“
czimű műve bölcsőjénél. A hazatérése után való időből
alig van egy-két levele.
Az egész gyűjteményből a komoly, munkás hazafi és
családapa kedves vonásai maradnak meg emlékezetünk
ben, a kinek sikerült néhány tettével az utódok háláját
kiérdemelnie. Nem élt hiába, s jól tette Szalay Gábor,
hogy kiváló rokona meleg szívét is éreztette velünk.
A könyv végén található két repertóriumot örömmel
fogja látni minden irodalomtörténész.
Dr. Nagy József.
P h ilo so p h ia -tö rtén et.

(A philosophia története Thalestöl Platónig. Össze
állította : Zivuska Jenő. Kiadja: Wolf Artur nyomda
vállalata Beszterczebánya. 1912. Ára 6 korona.)
Zivuska Jenő, akinek neve először — hanem téve
dek — a szépirodalom terén tűnt fel, újabban a philosophiai irodalomban teszi nevét jóhangzásúvá. Nem
régiben egy iskolai értesítőben olvastunk tőle a Platon
eszmetanáról egy olyan magvas értekezést, a melyhez
hasonlót erről a themáról magyar nyelven hiába kere
sünk. Igazán philosophusi szerénység, talán éppen
philosophusi járatlanság kellett ahhoz, hogy ezt a nagyértékű értekezést elrejtse Zivuska egy vidéki tanintézet
értesítőjébe.
Bizton reméljük azonban, hogy a Zivuska írásai még
napvilágra kerülnek. Ebben a reményünkben megerősít
bennünket az előttünk levő 300 oldalt meghaladó ter
jedelmű m unkája: A Philosophia története Thalestöl
Platónig, a mit, mim a szerző mondja, ő állított össze.
Igazában ennél többet nyújt Zivuska. Azaz: a hogy
veszszük. E könyvben a görög philosophiai rendszereket

találjuk Thalestöl Platónig, anélkül azonban, hogy a
görög philosophusok töredékeit összeállította volna
Zivuska. Ezt a szerző bizonyára nem is akarta tenni,
gondolván, hogy ezt a munkát (Sokratesig) már a ma
gyar olvasóközönség számára jól elvégezte Sebestyén
Károly: „A görög gondolkozás kezdetei Thalestöl Sokra
tesig“ czimű müvében.
Az a korszak, a melylyel Zivuska foglalkozik, az em
beri gondolkozás legérdekesebb korszakaihoz tartozik,
talán a legérdekesebb is. Az emberi szellem ebben a
korban kezd philosophálni. Ebben a korban teszi az
emberi szellem első kísérleteit arra, hogy a lét rejtélyeit
gondolkozással oldja meg. Ebben a korban veszi át a
gondolkozás a lét problémáit a phantasiától, hogy aztán
soha többé ki ne engedje kezei közül ezeket a problé
mákat. Görcsösen ragaszkodik is azóta a gondolkozás
ezekhez a problémákhoz. Csakhogy amikor a phan
tasia a lét problémáit átengedte a gondolkozásnak, a
mikor e problémákat kénytelen-kelletlenül át kellett
engednie a gondolkozásnak, nem mondott le véglegesen
ezekről a problémákról: a philosophia története ugyanis
arról tesz tanúbizonyságot, hogy a lét problémáinak
megoldási kísérleténél a logikai gondolkozás mellett
minden időben jelentékeny szerep jut a phantasiának
is. Hogy a görög gondolkozás kezdetén, a philosophálásnak legkezdetén, nagy szerep jut a phantasiának,
csak természetes és köztudomású dolog is, hisz itten
a szószoros értelmében még gyermekkorát éli a philosophálás. A gyermek világában pedig, bármelyik olda
láról nézzük is azt, a valóság összeolvad a képzelettel,
a valóságot át- és átszövi a képzelet. — Persze, persze:
a philosophiának ideális nagy és magasztos feladataival
szemben minden időben mindnyájan gyermekek mara
dunk, a kik a lét problémáit minden időben csak gyer
mekek módjára oldjuk is m eg: a gondolkozás nem
akadályoz meg bennünket abban, hogy a mikor egy
séges világképet alkotunk magunknak, a valóságba be
ne szőjjük a képzelet szálait is.
Platon és Aristoteles azt tanítja, hogy a világ dolgai
felett való csodálkozás a philosophia kezdete. Minden
gyermek elcsodálkozik a világ dolgain, minden gyer
mekben van is philosophiai szellem. Csakhogy a gyer
mekek nem élnek kizárólagosan gyermeki környezetben
és főképpen a felnőttek hatása alatt, a kik a gyermek
nek zavarba ejtő kíváncsiskodását kielégíteni nem tud
ván, hatalmi szóval némítják azt el, — a gyermekek nyug
talan kíváncsiskodása és töprengő gondolkozása, —
még a legönállóbbaknál is — mihamar elveszti élénk
ségét és őseredetiségét s a csodálkozástól tágra nyílt
gyermekszemek — elenyésző csekély kivétellel — annyira
megszokják az őket környező, alapjában véve mindig
és állandóan rejtélyes dolgokat, hogy teljesen e'szoknak a csodáktól, a miken a felnőttek különben sem
szoktak komolyan csodálkozni, ellenkezőleg: úgy visel
kednek, mintha nekik a világ és a lét sem csodálatos,
sem rejtélyes nem volna Épp ezért nincs megadva a
lehetősége annak, hogy a kulturvilágban megismétlőd
jék a philosophálásnak nemcsak rendkívül érdekes, de
egyszersmind felette tanulságos első kezdete. Ezt a
nagyszerű látványt örök időkre a görög philosophia
kezdetének szemlélete fogja az emberiség elé tárni.
A görög philosophiának körülbelül az a része, a mit
Zivuska ismertet.
A gondolkozás kezdetben a külvilág dolgai felé for
dul. Legelőször ezeket a dolgokat látja meg s ezeket
a dolgokat találja rejtélyesnek. A szellem még nem
veszi észre önmagát. Az ember lénye elvész a külvilág

dolgai között. Ezért legelőször azt a kérdést kérdi a
gondolkozás: mi a világ ? mi annak lényege ? Erre a
kérdésre keresnek és adnak is feleletet Thales és a
többi ion physikus, csakúgy mint Pythagoras és tanít
ványai és az eleaták, Herakleitos, Empedokles, az ato
misták és Anaxagoras.
Anaxagoras-szal voltaképpen már eljutott a gondol
kozás a szellemiség princípiumáig, a minek aztán oly
rendkívüli nagy szerep jut az emberiség gondolkozá
sában. De a szellem önmagát a maga legközvet
lenebb közvetlenségében a sophistáknál ragadja meg.
A sophistákban ébred magára, eszmél önmagára a
szellem. Egy új világot fedez fel a szellem önmagában.
S ha szilárdan megveti lábát a gondolkozás ebben az
újonnan felfedezett világban, a régi világ kiemelhető
sarkaiból. Ezt próbálják megtenni a sophisták, az em
beri gondolkozás legnagyobb forradalmának jakobinusai.
Ez az új világ, a mit a szellem önmagában felfedezett,
a legnagyobb érdeklődéssel fogva tartja az emberi szel
lemet s a szellemnek most felfedezett végtelenjében
könnyelmű és kalandos vállalkozásokra ragadtatja magát
az ember.
A könnyelmű és kalandos vállalkozásoknak Sokrates
vet véget. Sokrates az egyetlen az emberi szellem e
nagy forradalmában, a ki tudja, mit akar és tudja, mit
kell akarnia: ő az egyetlen, a kinek van támpontja,
hiszen mind tanításával, mind pedig életével és halá
lával úgy jelenik meg előttünk, mint az erkölcsi ideál
megvalósulása; élete és halála olyan, mintha az örök
eszmék világából jött volna közénk ez a Sokrates. Bi
zony, bizony : az égből a földre hozta le Sokrates a philosophiát, az embert pedig a földről felemelte odáig, a
honnan Platonnak csak egy lépést kellett tennie, hogy
eljusson az örök eszmék világához.
Zivuska könyve foglalkozik még az úgynevezett egy
oldalú sokratikus iskolákkal i s : a megaraival, a kynikusokkal és a kyrenaikusokkal s így eljut a philosophia
hatalmas fejedelméhez, a ki a nyugati emberiség gon
dolkozására mind mostanig a legnagyobb hatást gya
korolta, minden idők legnagyobb költőphilosophusához,
Platonhoz, a ki, szerinte „rengeteg észconstructióiban
kimutatja, hogy az igaz és az abban gyökeredző jó a
perez hangulatán, minden esetlegességen felülemelkedik
— örökéletű, örökérvényű.“
Zivuska nagy melegséggel és megfelelő készültséggel
tárgyalja a philosophiának e rendkívüli érdekességű
korszakát. Könyve határozott nyereség a magyar philosophiai irodalomra. A tanuló ifjúságnak és az intelligens
laikus közönségnek különösen ajánlható ez a könyv,
mert abból valóban élvezettel sokat lehet tanulni a
philosophálás kezdetén tündöklő olyan embereknek gon
dolkozásáról, a kikről méltán elmondható az a dicséret,
a mit Anaxagorasról sírirata hirdetett, hogy mindig az
igazság égi ösvényeit fürkészték.
Dr. Bárány Gerő.
„ A r e n a issa n c e.“

(Pater Walter: A renaissance. Fordította Sebestyén
Károly. Budapest, 1913. Révai kiadás )
A Révai féle világkönyvtár kedves ajándékkal lepte
meg azokat a finom ízlésű embereket, a kiknek a művé
szet sorsa a szívükhöz nőtt: kiadta Pater könyvét a
renaissance-ról Sebestyén Károly fordításában.
Nagyon tévedne az, a ki azzal a szándékkal nyúlna
ehhez a műhöz, hogy a renaissance korára vonatkozó
adatokat ismerje meg belőle. Ebből alig van benne
valami, éppen azért csak a beavatott olvashatja gyö

nyörűséggel, a ki már egyébb források nyomán meg
szerette ezt a csodálatosan termékeny korszakot. Ha
hiszünk benne, hogy ez a kor nem halt meg, hanem esz
méi és művészete közvetítésével még ma is él és napjaink
culturájának legbecsesebb alkotó elemeit kell benne
keresnünk, akkor lelkünk legmélyéről fakadódnak fogjuk
vallani azt a kilencz, külsőleg igénytelennek látszó tanul
mányt, a melyek ebben a könyvben találhatók. Mert Pater
a középkornak a világtól elforduló szellemével szemben
éppen az élet szeretetében s a művészet által új élet
alkotásának lehetőségében látja a renaissance-mozgalom
magvát. Éles szeme észreveszi az új szellem kicsírázását
a franczia földön, majd eleven vonásokkal rajzolja meg
érett gyümölcsösé fejlődését az olasz ég alatt, hogy
ismétFrancziaországba kerüljön vissza Joachim duBellayhez. Az utolsó fejezete pedig Winckelmann kapcsán a
a hellén klassicismus valóságos hymnusává lesz. A Pico
della Mirandoláról, Botticelliről, Luca della Robbiáról
Michel Angelo költészetéről, Leonardo da Vinciről és
Giorgione iskolájáról írt fejezetek mind a renaissance
szellemének egy-egy különös sajátságát mutatják be,
hogy végül egységes kép alakuljon ki az olvasó lel
kében. A Picóról és Leonardóról szóló részek a leg
szebbek és legmélyebbek közé tartoznak, a miket valaha
csak e titokzatos emberekről írtak.
A legérdekesebb alak e könyvben mégis maga az
író : Pater Walter. Az ő lelke tűzében megelevenedik
és izzó fényt kap minden benyomás, hogy aztán egy
érdekes személyiség életében kerek egészszé formá
lódjék. Éppen ezért nem lehet az ő ítéleteit tőle külön
választani, „felhasználni,“ mint valami holt adatokat.
A renaissance-nak itt olvasható képe csupán a Pater
W alteré; igazi műalkotás, a melynek megteremtéséhez
az ő lelkére és az ő tudására volt szükség. Mi gyönyör
ködhetünk benne, de el nem sajátíthatjuk. Goethének
Winckelmannról mondott szavai rá is illenek : .Az ember
nem tanul tőle semmit, de valamivé válik általa“.
Dr. Nagy József.
S te in e r S zilá rd : A s z ín e s p h o to g r a p h o z á s.

A Kir. Magy. Természettudományi Társulat által a
Bugát-díjjal koszorúzott pályámű. 265 lap. Ára 6, illetve
4 5 K.
Népszerű tudományos munkát írni a művelt közön
ség számára nehéz feladat. Az írónak nem elég csak
elmélyedni a tárgyába és azt a természetének megfelelő
módon fejtegetni, hanem számot kell vetni az oivasóközönség előismereteivel is. Művelt közönségnek általá
ban azt a közönséget szokás tekinteni, a melynek közép
iskolai képzettsége van. Ez nem azt jelenti, hogy ez a
közönség mindazt tudja, a mit a középiskolákban taní
tani szokás, hanem csak azt, hogy van benne bizonyos
képesség és készség az elvontabb, tudományos gondo
latsorok követésére és hogy a tanítani szokott anyag
nak kisebb-nagyobb töredékét tudja is.
A népszerű tudományos munka írójának a művészete
éppen abban van, hogy eltalálja, mit lehet az olvasótól
feltételezni és hogy melyek tárgyának azok a részei, a
melyek megalapozásra vagy részletesebb megvilágításra
szorulnak.
Steiner Szilárd ezt nagyon jól eltalálta. A könyvében
tárgyalt anyag jó megértéséhez szükséges fogalmak, je
lenségek vagy eszközök közül egy sincs olyan, a melyen
könnyedén átsíklanék s a melyet kellőképpen meg ne
magyarázna, anélkül azonban, hogy unalmassá vagy
hosszadalmassá válnék. Nem unalmas sehol még a
szakemberre sem.
21*
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Az olvasó előkészítése czéljából tárgyalja a színe
ket, a kivonó színkeverést, az összeadó színelegyítést,
a szinérzés magyarázatára szolgáló elméleteket, a fény
hullámelméletét, az interferentia-jelenségeket, a fény
chemiai hatásait és a sensibilisatorok szerepét.
Ezután következik a könyv czímében jelzett tárgy:
a színes photographozás módszerei és e módszereknek
physikai és chemiai magyarázata íg y : a közvetetten
színes photographálás látszólagos és anyagi színekkel
és a közvetett színes photographálás három és két alap
színnel. Továbbá a hasáb- és rácsszínképeknek a ter
mészetes színek előállítására való alkalmazása és a szí
nes nyomtatás.
A függelékben gyakorlati útmutatások vannak a szí
nes photographáláshoz szükséges eszközök- és anya
gokra, azok beszerzési forrásaira és árára, receptek a
szükséges oldatok elkészítésére és útmutatások a photographálásnál előfordulni szokott hibák elhárítására nézve.
A könyvhöz hét színes tábla van mellékelve és a
szöveg között sok magyarázó ábra van. Mivel az absorpciós színképeket magyarázó ábrák a szöveg között
technikai okokból — nem színesek, hanem a színek
helye szóval, illetőleg később a megfelelő Fraunhoferféle vonalakkal van jelezve, azért úgy gondoljuk, hogy
ott, a hol legelőször van hivatkozás a napfény szín
képére, jó lett volna ezt a színképet — a főbb Fraun
hofer-féle vonalakkal — egy táblán beiktatni.
A könyvet egy 53 lapnyi terjedelmű áttekintés vezeti
be a photographálás fejlődéstörténetéről. Azt gondoljuk,
hogy ez a fejezet — tekinve a könyv népszerűsítő czél
ját — itt-ott túlságosan részletező. De mint alapos tanul
mánynak, becses összeállításnak ennek is örvendünk.
Szabó Gábor.
D a r w in : E g y t e r m é s z e t tu d ó s u t a z á s a a F ö ld k ö rü l.

Világkönyvtár. Fordította Fiilöp Zsigmond.
Nemcsak hiányt pótolt, hanem határozottan mulasz
tást tett jóvá a Világkönyvtár vállalat Darwin ezen első
nagyobb munkájának magyarra való átültetésével. Ennek
bizonyítására elég csak azt megjegyeznünk, hogy német
nyelven már megjelenése után alig hat évvel, 1844-ben,
megjelent Dieffenbach fordításában.
Ez a munka Darwin élete legfontosabb eseményé
nek, földkörüli utazásának gyümölcse. Nemcsak a tudo
mány, hanem valóban az egész emberiség sokat köszön
het annak a véletlennek, hogy Fitzroy kapitány, a Beaglehajó parancsnoka, Lawater buzgó híve, legyőzte elő
ítéletét s Darwint, bár orrának alkotása után kételkedett
energiájában,mégis felvette minttermészettudóst hajójára.
A Beagle 1831 deczember 27-én indult el Dawenportból az angol kormányzat küldetésével, hogy DélAmerika déli partvidékein, Patagoniában, a Tűzföldön s
a környező szigeteken a felvételeket tökéletesítse s újabb
felméréseket, megfigyeléseket eszközöljön. Útja két hónap
híján öt évig tartott. Ezalatt a Zöldfoki-szigeteket
érintve, bejárta Dél-Amerika partjait Rio de Janeiró-tól
kezdve a Magalhaes-szorosig, a Falkland-szigeteket,
nyugaton Chile partjait, felment Peruig, majd meg
állapodva a Galapagos-, Tahiti-, Uj-Zealand-szigeteken
és Ausztráliában, a Keeling-szigeteket, Szt.-Helenát,
Ascensiont és ismét a Zöldfoki-szigeteket érintve, hazatért.
Míg a hajó felvételeket végzett, Darwinnak volt elég
ideje és alkalma nagyobb kirándulásokat tenni a szára
zulatokon; így nemcsak az érintett szigeteket járta be,
hanem alaposan tanulmányozta a Pampákat, Patagoniát,
a Jűzföldet, az Andeseket és Cordillerákat meg a
Liánokat. Tanulmányai nem voltak egyoldalúak. Talán

még szerencse a tudományra nézve, hogy Darwin, mikor
útjára indult, nem volt egyoldalúan képzett szaktudós,
mert így figyelme, érdeklődése mindenre kiterjedt.
Darwin született kiváló megfigyelő volt. De nemcsak
megfigyeléseket végzett, hanem sokat gyűjtött is. Külö
nösen nevezetesek Patagóniában végzett paleontologiai
gyűjtései, melyek ma is díszei a londoni Hunter-múzeum
nak. Útjának öt esztendeje alatt Darwin valósággal
emberfeletti munkát végzett, küzködve a tengeribeteg
ség állandó gyötrelmeivel, a melyeknek chronikus utó
hatásai egész élete végéig kínozták. Útijegyzeteit haza
térte után három évre, 1839-ben, tette közzé szóbanforgó munkájában.
Darwin útleírása élvezetes és rendkívül tanulságos.
Az érdekesebbnél érdekesebb állattani, növénytani, geo
lógiai, geographiai, meteorologiai és ethnographiai meg
figyelések káprázatos sora vonul el előttünk egyszerű,
könnyen folyó, érthető előadásban. Stylusának kiválósá
gai mellett is azonban éppen a megfigyelések ezen
sokasága kapcsolatban a naplószerű beosztás töredezett
ségével, könyvét nem könnyű olvasmánynyá teszi. A meg
figyeléseket kiválóan becsessé teszi pontosságuk, melyet
a későbbi utazóknak többször volt alkalmuk igazolni.
Másik jelentőségük pedig egyszerűségükben van. Ezen
megfigyelések szolgáltatták későbbi elméletének leg
fontosabb adatait és támpontjait. De nemcsak materialis,
hanem formalis hatással is volt útja későbbi tudomá
nyos munkásságára. Ő maga mondja, hogy mindig
érezte, hogy gondolkodásának fegyelmezettségét, meg
figyelőképességének kiélesedését ezen útjának köszön
hette. Ezalatt tanulta meg az energikus dolgozást, a
figyelem concentrálását s a látott dolgoknak az olvasott
adatokhoz és a megfontolásokhoz való vonatkoztatását.
Már ezen útleírásban sem elégszik meg a meg
figyelések egyszerű megrögzítésével, leírásával, hanem
igyekszik következtetéseket vonni belőlük. Munkájának
legérdekesebb helyei azok, hol ilyen megfontolásai és
következtetései közben fel-felcsillámlanak hatalmas elmé
letének alapgondolatai. így például mindőn a Patagoniá
ban talált gazdag ásatag emlősfauna után a geológiai
viszonyok tanulmányozása alapján a fauna és térszínnek
nem catastrophalis, hanem lassú átalakulása mellett
nyilatkozik; vagy midőn ugyanitt az állatok túlságos
elszaporodásának akadályairól gondolkodik. A domesticatio elmélete jut eszünkbe, midőn a Falkland-szigetekre
betelepített szarvasmarhák színeltéréseiről beszél. A mes
terséges beavatkozás nagy fontosságai, hatásai jutnak
eszébe, midőn a Cordillerák közt öszvérei kiválóságát
dicséri. A Galapagos-szigetek érdekes faunájának leírása
közben ki is mondja, hogy az éghajlat, táplálkozás
és talaj változásokat hozhat létre; ugyanitt egyes mada
rak csodálatos szelídsége után arra a következtetésre
jut, hogy a madaraknak vadsága, félelme az emberektől
nemzedékeken át öröklött ösztön kifolyása stb.
Megfigyelései, vizsgálódásai gyakran szélesebb körű
s nagyobb jelentőségű nézetekre juttatják; így az állatok
és növények elterjedését, a Cordillerák képződését, a
földrengéseket illetőleg. Az óceáni szigetek korall
zátonyain végzett vizsgálatai pedig tudományos tekintet
ben nagy jelentőségű atoll elméletére vezettek
Nagyon érdeklik őt a vad néptörzsek is, a melyeken
érdekes és sok új ethnographiai, sociologiai és ethikai
megfigyeléseket végzett. Lelkének nemessége nyilatkozik
meg. midőn a missionariusok nagyjelentőségű munkál
kodásáról szól és elítéli a rabszolgaság intézményét.
A fordításban nincs jelezve, hogy minő nyelvből van
átültetve. A német kiadáshoz képest tetemesen ^meg
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van rövidítve. Tekintve azt, hogy a könyv első sorban
inkább a laikus művelt közönségnek van szánva, ez az
eljárás nem ítélhető el. Főleg a geológiai részek hagyat
tak ki, ezenkívül megrövidültek egyéb tekintetekben is
a többi közt a Patagoniáról, Tűzföldröl, Magalhaesszorosról, Falkland-szigetekről szóló részek. Más a két
kötet beosztása is, mint a német kiadásban; egy-két
helyen a naplódatumok is meg lettek változtatva. Nagyobb
különbség van a német és magyar fordítás közt a korallszigetekről szóló fejezetben, de a magyar szöveg javára,
mely sikerültebb és áttekinthetőbb.
A fordítás egészen szabadon van végezve, jó magyar
sággal és könnyen folyó stylusban. Különösen az el
nevezéseknél a magyarosság érdekében egy-két helyen
még jelentéktelenebb eltéréseket is megenged magának
a fordító. Különben az egész fordításon végig meglátszik
a tárgy szeretete és átértése.
Dr. Papp Dezső.
H ein rich L h o tz k y : A z e m b e r is é g jö v ő je .

Fordította Schöpflin Aladár. „Kultúra és Tudomány“
czímű könyvtár 6. kötete. Ára 1 K 20 f.
A munka czélja : Az emberiség jövőjének megálla
pítása háromféle szempontból:
1. a fejlődés általános irányát tekintve;
2. az erkölcsök fejlődését illetőleg;
3. a társadalmi szabadság elérése szempontjából.
Lhotzky mindezeket a megállapításokat véleménye
szerint, természettudományi igazságokként állíthatja ol
vasói elé, holott concrét természettudományi eredmé
nyekre alig hivatkozik s azok a hivatkozások sem eléggé
meggyőzők. A természettudományt érintő egyetlen ko
molyabb kisérlete az, amikor Hackel biogenetikus alap
törvényének kiterjesztését igyekszik megadni. Häckel
törvénye szerint minden élő lény embrionális fejlődése
az illető faj hosszú fejlődését öleli át a lény megszüle
téséig. Lhotzky ezt úgy általánosítja, hogy a gyermeki
évek (nyelvtanulás, járni tanulás) szintén az emberiség
fejlődésének egyik korszakát jelölik; így aztán termé
szettudományi beigazolást nyert a hagyományos para
dicsombeli állapot létezése, mert az első gyermeki évek
nyilvánvalóan az emberiség ily korszakát jelölik. A para
dicsombeli állapot a tökéletesség állapota volt, azonban
az érzéki, physikai tökéletesség állapota. Ebből a töké
letességből akkor léptünk ki a tökéletlenségbe, a mikor
eljutottunk az első fogalmakhoz : a „jó“ és „rossz“ fogal
mához. Ez a tökéletlenség azonban már szellemi töké
letlenség volt s így magasabb állapot az előbbihez képest.
Most középúton áll az emberiség a testi és a szellemi
tökéletesség között: „Tökéletes testi forma voltunk,
tökéletes szellemi forma leszünk“. Tehát a fejlődés
általános iránya a szellemi tökéletesség. Ennek a fejlő
désnek általános fokmérője a vallás: a mily mértékben
halad előre a tökéletesedés, olyan mértékben válnak
feleslegesekké a különféle vallások. Minden vallásnak
két oly főszükséglete van, a mi nagyon távol áll a szel
lemi élettől s így a tökéletességtől is : első főszükség
lete az ismétlés, mely szerint minden embert egyformán
idomít. Ahol pedig idomítás van, ott nyoma sincs a
szellemnek. Második főszükséglete a pénz s így minden
vallás az anyag uralma alatt áll.
A mai vallási czivódásokban az egyházias és a mo
dern világnézet áll egymással szemben. Lhotzky nézete
szerint ezeknél a czívódásoknál az igazi gondolatsza
badság nyit utat a megbékülés felé, de a tökéletes
megbéküléshez új erkölcsre van szükségünk. Ez az új
erkölcs majd „felette áll minden pártnak, nem ismer

családot, népet, nyelvet, , színt, vallást, hitelvet, jót,
rosszat. Csak embert ismer“. Ennek az új erkölcsnek
egyetlen szabálya lesz: „Tiszteld és becsüld mindenki
másban az embert és bánj vele végső czélod közössége
szerint.“ Ezek szerint mindaz, a mi természetes egyúttal
erkölcsös i s ; továbbá minden, a mit az új erkölcs kö
vetel, az benne van Jézus történeti személyében is,
nagy tévedés tehát Jézust összeköttetésbe hozni a keresz
ténységgel.
Az emberiség haladásában tehát a vallási nehézség
megoldást nyer az új erkölcsben, van azonban itt egy
másik, társadalmi jellegű baj is, a mely a szabadság
után való vágyban megnyilvánul. A szabadság a gon
dolkodással támad, de az életnek egy formája; meg
határozó elemei a külső mozgás az egyén számára s
belső szabadság, azaz az ember önuralma, a mi csak
az új erkölcscsel érhető el. A szabadság elérésének
nehézsége abban áll,, hogy a társas vállalatoknál a
tömegnek mindig egy főnek az uralma alatt kell állnia,
a mi látszólag kizárja az egyéni szabadságot. De ha az
emberek az új erkölcs alapján megtanulják a kölcsönös
megbecsülést, akkor szabadságukat arra fogják felhasz
nálni, hogy önmagukat a közös czél elérése érdekében
korlátozzák. De hogyan jutunk el a szabadsághoz,
hogyan jutunk el az új erkölcshöz, meg a szellemi
tökéletességhez? Ezek mind oly kérdések, a melyekre
Lhotzky nem ad feleletet. Azaz mégis; azt mondja,
hogy legjobb, ha nyitott szemmel nézzük a fejlődés
folyását, ne csináljunk semmit, magunktól is a tökéle
tességhez jutunk. Nem csak tévesnek kell kijelentenünk
ezt a felfogást, hanem határozottan culturaellenesnek
is. A passiv szemlélet egy lépéssel sem viszi előre a
fejlődést, ahhoz megfeszített, verejtékes munka kell,
milliók munkája. Lhotzky optimista felfogása, a mely
nek jelszava: „ne magyarázz, hanem élj!“ kielégítő
lehet az isolált egyénre, de nem az előre törtető társa
dalom egyedeire. Az emberiség jövőjének kijelölése,
a mint azt Lhotzky tette, kétségtelenül elfogadható,
hiszen az már régidők óta benne él a köztudatban. Azt
vártuk volna, hogy a czél elérésére, az előrehaladás
megkönnyítésére kapjunk eszméket. Igaz, hogy ez már
magát a haladást jelentette volna, a mi pedig Lhotzky
elveivel ellenkezik. Mindazáltal derűs életfelfogásával,
folyékony nyelvezetével s logikus eszmemenetével a
könyv mindenkinek érdekes olvasmányt nyújt.
Léber Gyula.
A m a th em a tik a i ta n ítá s refo rm já n a k
b ib lio g ra p h iá ja

(Bibliography of the Teaching of Mathematics. 1900—
1912. by D. E. Smith and Ch. Goldziher. Washington,
Government Printing Office. 1912.
E könyvben foglalt anyagot mintegy 8 évvel ezelőtt
kezdte gyűjteni Goldziher Károly, a budapesti polgári
iskolai tanárképző tanára. Egyes részletek megjelentek
belőle a Magyar Paedagogiában. Az volt a terv, hogy
az időközben nagygyá nőtt anyag a mathematikai
tanítás reformja ügyében kiküldött bizottság kiadásában
fog megjelenni; azonban nem volt rá anyagi fedezet.
Goldziher munkájáról tudomást szerzett D. E Smith az
ismert nevű amerikai mathematikus és paedagogus,
a ki szintén foglalkozott hasonló gyűjtéssel. A két
szerző szövetkezett és munkájukat kiadta az EgyesültÁllamok nevelésügyi hivatala (United States Bureau of
Education).
A könyvben szakok szerinti csoportosításban össze
vannak gyűjtve mindazoknak a tanulmányoknak, érte
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kezéseknek, czikkeknek és könyveknek czímei, melyek
1900 és 1912 között a mathematika tanításának reformja
ügyében megjelentek. A német, angol, franczia, olasz,
svéd, dán, holland stb. nyelvű közlemények között igen
tekintélyes számmal szerepelnek a magyarok. A ki a
mathematikai tanítás reformjának irodalmával foglal
kozik, igen jó segítőeszközt talál benne.
Af. S.
W . B ö ls c h e : A term észettu d o m á n y fejlő d é sé n e k
történ ete.

Fordította Schöpflin Aladár. „Kultúra és Tudomány“
czímü könyvtár 3—4. száma, 2. kötet.
A természettudományi világkép kialakulásában Bölsche
két nagy területet különböztet meg. Az egyikben azt a
szakadatlan küzdelmet szemlélteti, a melylyel az ember
a mythosok különböző alakjaiból a görög, arab és ke
resztény világfelfogáson keresztül eljutott a physikai
mindenség ama conceptiójához, a melyet az újkor Kopernikus, Galilei, Kepler és Newton szellemének ered
ményeképpen általánosan hisz és vall. A másik terület
annak a fejlődési tannak a megszületését, kialakulását
és megerősödését mutatja be, a mely teljes érettségét
s föltétien győzelmét Charles Darwin lángeszével érte
el. Ez a két nagy terület azonban ma már nem isolált
egymástól, egymásba olvadt s így együttesen adja meg
a modern XX. század emberének a nagy mindenségről
alkotott fogalmát.
Bölsche könyve — a természettudományok minden
ágát felölelő egyetemességét s népszerű előadási módját
tekintve — tudományos irodalmunkban határozottan
szükséget pótol. Nem igényelheti ugyan azt, hogy szak
tudósok számára, oly könyvek mellett, amilyen pl. Hel
ler Ágostnak „A physika története“ czímű munkája,
komolyan számításba jöhessen, de a művelt nagyközönség kétségtelenül haszonnal forgathatja. A tárgyi
tévedések és szakszerűtlenségek, melyek itt-ott az első
részben előfordulnak, a biológus Bölsche rovására
írandók; a fejlődési tan kialakulását tárgyaló második
részben szerző bizonyára otthonosabban érzi magát.
Némely homályosság, sőt érthetetlenség — eltekintve
a sajtóhibáktól — határozottan a fordítót terheli.
L. Gy.
Dr. H a n k ó V i l m o s : C h e m ia a m in d e n n a p i é le tb e n .

Sok képpel. Budapest, Lampel. 1912.
Szokták mondani, hogy jogász nemzet vagyunk és
bizonyos is, hogy a jogi tudományok és a megértésük
höz és szellemük átértéséhez szükséges ú. n. classikus
tanulmányok még ma is praedominálnak műveltségünk
ben. Bármennyire becses is azonban valamely nemzetre
nézve a fejlett jogérzék, éppen ennyire károssá is vál
hat, ha túlzásbavitele által a nemzetnek kelleténél szé
lesebb rétegei vonatnak el egyéb, legalább oly fontos
sággal bíró társadalmi munkától.
Nálunk a joggal foglalkozó és abból élő emberek
száma aránytalanul nagy gazdasági életünk fejlettségé
hez viszonyítva s még sokkal nagyobb a jogi és a
classikus tudományok kihatása egész műveltségünk ki
alakulására. Mert ugyebár nagyon műveletlen ember
számba megy az, a ki pl. nem tudja, hogy ki volt
Cicero, de senkisem csodálkozik azon, ha valaki nem
tudja, hogy az életben annyiszor előforduló és szereplő
üveg voltaképpen micsoda és hogyan készül. Hiszen
ahhoz nem férhet kétség, hogy az emberek közti vi
szonylatokat szabályozni kell és hogy ebből kifolyólag
a jogi műveltségre szükség van, de talán egyenrangúan

fontos, sőt primärebb szükségletet kielégítő dolog az
is, hogy a mindennapi életben szereplő reális, physikai
és chemiai jelenségekkel tisztában legyünk.
A természettudományi műveltség terjesztése terén
még igen sok a tenni való. Az iskola foglalkozik ugyan
természettudományi oktatással, de egyrészt még ma
sem elegendő mértékben, másrészt még ezen hiányos
tanítás hatását is lerontja az, hogy a köztudat nem érzi
még ma sem eléggé, hogy az ezen irányban való kép
zettség is a műveltség alapelemeihez tartozik; öröm
mel kell üdvözölni minden oly munkát, mely a köz
felfogás megváltoztatását mozdítja elő.
Dr. Hankó Vilmos: „Chemia a mindennapi életben“
czímű könyve* is ily munka, még pedig a legjavából,
mert nehéz feladatot old meg akkor, a mikor az élet
ben minduntalan előforduló chemiai jelenségeket ma
gyarázza meg népszerűén, könnyen érthető módon és
mégis alaposan. Nehéz feladat azért, mert a közönség
ben jóformán még az érzék is hiányzik a természettúdományok iránt, úgy hogy a szerzőnek lépten-nyomon
az alapfogalmak magyarázásával kell foglalkozni. Alap
fogalmakat pedig igen nehéz röviden, világosan, a nép
szerű előadási mód kereteit túl nem lépve, érthetővé
tenni oly közönség számára, mely az új, idegen
dolgok iránt való érdeklődésen kívül alig nyújt más
segédeszközt a szerzőnek a megértés könnyebbé téte
lére, mert a természettudományi ideológia majdnem
egészen ismeretlen előtte, illetőleg csak félig van assimilálva.
Hankó dr. feladatát igen jól oldotta m eg; könyvét
mindenki érdeklődéssel olvashatja, mert a tárgy érde
kes voltán kívül vonzóvá teszi még a munkát az is,
hogy a szerző themáját vonatkozásba tudja hozni a
mindennapi élet egyéb, mindenki előtt ismert jelen
ségeivel. A könyv elolvasását legmelegebben ajánlhatjuk
mindenkinek, a ki érzi, hogy műveltsége ebben az irány
ban hiányos, mert kellemesebb, könnyebben hozzáfér
hető eszközt nem igen tudna találni e hiány pótlására.
A magyar népszerű természettudományi irodalomnak
pedig minél több ily sikerült és a kitűzött czélnak meg
felelő müvet kívánunk.
Balog Imre, vegyészmérnök.
B ek ü ld e tte k

m ég a szerk esztőségb e
könyvek:

a k övetk ező

Ferenczy István levelei. Rimaszombat rend. tan. város
közönségének megbízásából közzéteszi dr. Wallentínyi
Dezső. Rimaszombat, 1913. Ára —.
Dr Baranyay József: Fejedelemjárás Komárom vár
megyében. Budapest. Ifj. Nágel Ottó kiadása. Ára —.
A Franklin-Társulat „Kultúra és Tudomány“ czímű
új vállalatának kötetei közül:
G. Palante: A sociologia vázlata. Fordította dr. Mikes
Lajos. Ára kötve 1 korona 60 fillér. — Kant-breviárium.
Összeállította dr. Gross Félix, fordította dr. Polgár Gyula.
Ára kötve 1 korona 60 fillér.
Az Athenaeum r.-t. kiadásában megjelenő Athenaeumkönytár kötetei közül:
Gabriele d’Anunzio: A tűz. Fordította Lyka Károly.
Ára kötve 1 korona 90 fillér. Gustav A f Geijerstam:
Az öcsike. Az örök rejtély. (Két regény.) Ára kötve
1 korona 90 fillér.
A Singer és Wolfner kiadásában megjelenő Egyetemes
Regénytár kötetei közül:
CrokerB M.: A bűnbak. (Regény.) Fordította Kéméndyné
Novelly Riza. Ára kötve 2 korona 40 fillér. — Ohnet Gy.:
A sas karmai. (Regény.) Fordította Sebestyén Károlyné.
Ára kötve 2 K 40 fillér.
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Antal Sándor: A trondhjemi herczeg kíséretében.
(Regény.) Geiger Richárd képeivel. Gyoma, 1913 Kner
Izidor kiadása. Ára 4 korona.
Drasche-Lázár Alfréd: A nő és a kígyó — és egyéb
elbeszélések. Budapest, Rózsavölgyi es Társa kiadása.
Ára 3 korona 80 fillér.
Falu Tamás: Majális. Budapest, 1913 Singer és
Wolfner kiadása.
Bródy Sándor: Királyok. (Három, egyfelvonásos szín
darab: Rembrandt. — Lajos király válik. — A fejedelem.)
Budapest, 1913. Singer és Wolfner kiadása. Ára 3 K.
Biró Lajos: Tavaszi ünnep. Dráma 3 felvonásban.
Budapest, 1913. Singer és Wolfner kiadása. Ára 3 K.
Dr. Fáik Zsigmond: A söntéstől a rivaldáig. Regény.
Jobbágy Miklós és ifj. Kampis János képeivel. Buda
pest. Eke könyvkiadó-társulat kiadása. Ára fűzve 2 K
40 fillér, kötve 3 K.
Színi Gyula: Pesti konfetti. A Tábori Kornél szer
kesztésében megjelenő Nagyharang Újságírók Könytára
7. száma. Budapest, Nagyharang kiadása. Ára 1 K.
A Lampel R. kiadásában és Radó Antal szerkeszté
sében megjelenő Magyar Könyvtár újabb számai közül:
Gyöngyösi István: Marssal társalkodó Murányi Venus.
Bevezetéssel ellátta Palágyi Lajos. Ára 30 fillér. R. Bracco:
Vége a szerelemnek! Vígjáték 4 felvonásban. Fordította
Radó Antal. Ára 60 fillér.
Az Athenaeum kiadásában és Gömöri Jenő szerkesz
tésében megjelenő Modern Könyvtár számai közül:
Balázs Béla: Történet a Lógody-utczáról stb. Ára 20 f.
Földi Mihály: Péterke, Szeppi, meg a többiek. Elbeszé
lések. Ára 80 fillér. Ibsen Henrik: A trónkövetelők.
Történeti dráma 5 felvonásban. Fordította Puskás E.
Ára 1 korona 20 fillér. Lakatos László: A franczia
menyasszony. Elbeszélések. Ára 40 fillér. Edmondo de
Amicis: Lelkierő. Elbeszélés. Fordította Elek A. Ára
20 fillér. Kaffka Margit: Utolszor a lyrán. (Új versek.)
Anthologia a régebbi versekből. Ára 40 fillér. Dr. Lázár
Béla: Szinyei-Merse Pál (négy műmelléklettel.) Ára 1
korona. Garvay Andor: Bent az erdőben. Dráma 3 fel
vonásban. Ára 60 fillér. Dr. Varjas Sándor: Az álomról.
Freud álomelmélete. Ára 60 fillér. Knut Hamsiim: NewFoundland zátonyain. Elbeszélések. Fordította P. Abrahám Ernő. Ára 20 fillér. Német Andor: Veronika tükre.
Legenda. Ára 40 fillér.

KÜLÖNFÉLE.
U n g v á r m e g y e h o n v é d e lm i b iz o ttm á n y á n a k
felh ív á sa .

Az 1848/49-iki szabadságharcz egyik értékes emléke
LTng vármegye honvédelmi bizottmányának 1848. deczember 24-iki kelettel kiadott felhívása, melyben lelkes sza
vakkal fordul a vármegye hölgyeihez, buzdítva őket a
haza oltárára teendő áldozatra. E közérdekű felhívást,
melynek egy eredeti példányát a csicseri (Ung m.) ref.
egyház iratai között találtam, az alábbiakban szó sze
rint közlöm:
„Nyolczszáz éveken át szívünk vérével védett magyar
honunk, nemzetiségünk, függetlenségünk, szabadságunk
a zsarnokló önkény elbizakodott vérebei által vég
veszéllyel fenyegettetik. A koronás király és ország
gyűlés által hozatott emberi törvények, a népnek a ne
messég által adott engedélyek, a polgári egyenlőség
alapja, a pokolszülte ármányszövők újabb megtámadásai
által leromboltatni czéloztatik. Nem elégszik meg ezen

őrjöngő vérszopók csoportja, az Aldunánál a ráczok,
Horvátország szélein az illírek, túl a Királyhágón pedig
a felbőszített szászok és oláhok borzasztó öldöklései
vel, virágzó városok és falvak elhamvasztásával öregek
és ártatlan gyermekek lekonczolásával, hanem mint lát
szik, már környékünket is lángba borítani akarná. Azon
ban Isten a bűnt hosszú béketűréssel már tovább nem
nézheti 1 hol nagy a veszély, a mindenhatónak hála ! már
kétszeres segéderő megérkezett. Országunk ifjai kész
feláldozással sietnek a veszedelem helyére, segédmentő
kéz tehát s ellentálló sereg nem hiányzik.
Azonban a magokat feláldozni kész ifjak és férfiak
serege, testi ruházat és a sebesültek sebbekötők, tépés
és ágybelivel szűkölködnek. Lelketrázó jelenet, midőn
a harczban vérét értünk ontó ifjú csaknem félmeztelen,
a megsebesített bajnok segély nélkül, s mindezek leg
inkább a fehér ruhaneműek miatt a további harczra al
kalmatlanokká tétetne^.
Hozzátok fordulunk azért Ungmegye lelkes hölgyie!
Nem akarjuk hosszasan mutogatni, mikép századok előtt
Munkács, a szigeti hős és Eger várait, a szabadságot
női kezek is védik, nem akarunk benneteket, ti meg
nem romlott szívű honleányok a harcz terére hívni, mert
hisz vannak ezer meg ezer karok, melyek benneteket
védenek! hanem a haza nagy nevére szólítunk fel:
fehér ruhanemüekkel, inggel, lábbelivel, lepedőkkel,
sebrevaló tépésekkel ne késsetek a haza oltárára ál
dozni. — Nem ! azt fel nem tesszük, hogy a szabadság
ellen küzdő szászok és oláhok leányai a lelkesedésben
benneteket felülmúljanak! Hinni nem akarjuk, hogy Bars
és Sáros lelkes hölgyei dicső példája, megyénk hölgyei
nél visszhangra nem találna. Fel tehát Ung leányai!
kövessétek adakozásaitokkal e dicső példákat s a ma
gyarok Istene által is megszentesített szabadságharczunk
nyerve, s a rabság bilincseit kapunk előtt csörtető vad
ellenség messze e honból kiűzve lesz!
A haza és honvédi bizottmány számol lelkesedéstekre, — az adandó ruhaneműt az alispáni hivatal ren
des névszerinti bejegyzés mellett elfogadja minden perczben s a honvédi bizottmány vele a hazának beszámoland. Kelt Ungvári, deczember 24-én, 1848.
Ungmegye honvédelmi bizottmánya.“
Közli: Minay L.
H ed v ig é s J a d v ig a .

Hedvignek, Nagy Lajos leányának élete két nagy
költő lelkét ragadta m eg: az egyik Vörösmarty Mihály,
a másik Sienkiewicz Henrik. Az egyik legendát írt róla,
a másik a Keresztes lovagok epizódjául szövi be a nagy
királyné sorsát.
Az összehasonlítás lehet olykor-olykor üres eszmehüvelyezés, lényegtelen párhuzamhajsza, de sokszor
aesthetikai tanulsággal járó vizsgálódás is. Ha két ténye
zőt mérlegelünk: tárgyunk nemzeti vonatkozásait s a
két költő classikus jelentőségét, vizsgálódásunk némi
eredménynyel kecsegtet bennünket.
Gyulai Pál kiemeli, hogy Vörösmarty Hedvig\éve\
nemcsak kortársait múlta felül, hanem utódait is.1 Vörös
marty a tárgy lehelletszerüségét a költői lélek eleven
érzékenységével érezte s a művészet legragyogóbb esz
közeivel érzékítette.
Isten Gábor angyalt azzal bízza meg, hogy csókjával
olyan szerelmes leányt illessen, kinek gondolata fedd
hetetlen. Gábor útrakel, már-már elcsügged, mikor
Hedvigre talál. Hedvig éppen a bibliát olvasgatja s
1 Vörösmarty életrajza, V. kiadás, 139. 1.
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jegyese pogány népének a megtérítésére gondol. Gábor
égi ajka gyenge szellő lágy fuvallataként éri a király
leány ajkát.
Ez a legenda elragadó képekkel színesedik meg.
Isten buzdítása, Gábor pillanatnyi kételye, a repülésnek
Milton művészetére emlékeztető leírása, a szerelmes
lelkeket betöltő érzelmek változatosságának mesteri
ecsetelése, a Budáról ég felé szálló felhők, csillagpár
és sugár végtelenül bájos rajza, a hangya hálájának
kedves leírása, a bibliaolvasás és a csókcsattanás jele
nete mesteri egészszé olvadnak össze. Vörösmarty nagy
epikai alkotásaiban a nyelv a keleti fényűzés pazar
színpompájában csillog, Hedvig-ben benső meghatottság
tompítja a veröfényes színorgiát.
Vörösmarty Mihály Gábor angyal lelkén keresztül
láttatja velünk Hedvig étheri lényét, Sienkiewicz arra
törekszik, hogy hőse meghatottságán át mutassa. Zbiszkó
Mazkóval Krakkóba tart. A dómba mennek, hova a
királyné is belép. Láttára a lovagok térdre rogynak.
Szentségének híre volt, csudák keringtek róla. Még a
daczos kereszteslovagok is meghódolnak előtte. Bámulta
mindenki, hogy „a hatalmas magyarországi Lajos gyer
meke“ a pogány litvánok megtérítésének szentelte ma
gát. Angyali jósága távoli vidékekről vonzotta az ide
geneket. „Ö volt a közvetítő Isten és a gyarló emberek
közt.“1 Könyörgésére eső támad, szava hallatára a zor
dón urak is megszelídülnek. Öltözködése szerény, ada
kozása bőkezű. Mikor az oltárhoz lépett s ájtatosan
feltekintett az égre, Zbiszkót csudás bűvölet fogta el.
Erein szent lelkesedés pezsgett keresztül: a végekre
szeretne repülni, hogy pogányokat kaszaboljon. Imádottjának, Danusiá-nak csak három lovag halálát Ígérte, de
Jadvigáért egész sereget kiirtana. Isten áldását kéri az
imádkozó királynéra. Nemsokára gyászos hír rendítette
meg Krakkó lakosságát. Jadvigát vészes betegség támadta
meg. Mikor halálhíre elterjedt, a lelkek megkövültek a
fájdalomtól. A király, „a szegény bűnös“ sem talált
vigasztalást.
Noha Jadviga csak mellékes szerepet játszik Sien
kiewicz regényében, feledhetetlen a hatás, melyet az
olvasó lelkére tesz. Anna Danuta, Danusia és Jaghienka
jellemében is elbűvöl a kedves nőiesség rajza, de Jad
viga nemes lényéből igéző szendeség sugárzik s magasztosb erények csillámai áradnak el rajta. Gárdonyi Géza
rajzolta ilyen glóriás fényben Margit királyleányt Isten
rabjaiban Mint Jancsi fráter, Zbiszkó is rajongó imá
dattal tekint az eszményképre, mintha fénykoszorú
övezné s angyalok repdesnének körülötte.
Vörösmarty alkotása kerek szerkezetű egész, Sien
kiewicz rajza egy, a kor hangulatát tükröző regény
czélját szolgáló rész csupán. Sienkiewicz rajzába több
közhelyszerű legendás elem vegyült, míg Vörösmarty
Hedvig\e nagyrészt a képzelet alkotása. Vörösmarty
Hedvigbe a jövőbe néz, Sienkiewicz Jadvigája már fé
nyes múltra tekinthet. Hedvig még menyasszony, Jadviga
a lengyel király hitvese, Hedvig hivatásra készül, Jadviga
már betöltötte azt. Éppen úgy elbűvöl Vörösmarty
művészete, mint a Sienkiewiczé. de Hedvig rajza egé
szen légies, Jadvigáéban erősebb a valószerüség; míg
Hedvig szent cselekedetre vágyik, Jadviga szent csele
kedeteket mível.
Elek Oszkár.
A „k ő-csata“ .

. . . Hejh, azok voltak ám csak a régi jó idők Perugiában, Közép-Olaszországnak ebben a művészeti és
irodalmi kincsekkel bőven ellátott ős-városában, — a
1 Keresztes lovagok, I. k., 99. 1.

mikoron még úgy hat-hét évszázaddal ezelőtt, nagy
buzgósággal és sok harczi kedvvel vívták a kő-csatát
(Battaglia de’Sassi) az eröskarú perugiaiak a piatea
communis-on, a mai elnevezésű Piazza del Municipio-n . . . Az akkori sportok minden ágában járatos
lakosság különösen nagy kedvelője volt a harczi játé
koknak s ezek között főképpen a ma már egészen
ismeretlen kő-csatának, a melynek hevében szaporán
kopogott és dübörgött a kő-zápor a küzdő felek vértezetén, pajzsán és sisakjain kora hajnaltól késő alko
nyaiig . . . Ez a Battaglia de Sassi (praelium lapidum)
egészen a Xlll-ik század kora éveitől a XVIII-ik századig
olyan különlegessége volt Perugiának, mint — hogy
mást ne mondjunk — Szegednek a paprikája, Miskolcznak a kocsonyája vagy odakünn a Szent-Márk-tér a
szép Velenczében.
Ennek a régi etruszk városnak (Róma Krisztus szü
letése előtt 310-ben hódította meg) viaskodásra egyéb
ként is bőséges hajlandóságú népe a játékot nemzeti
szórakozásnak tekintette. Következetesen érvényre jut
tatta azt az eléggé nem dicsérhető egészséges meggyő
ződést, hogy a sport, a harczi játék, jótékonyan fej
leszti a test és lélek erőit s kellő egyensúlyban tartja
azokat. Ennek tudatában aztán úgyszólván sportból
állott az életük főként az őszi és tavaszi hónapokban.
Már kora hajnalban játékra gyülekeztek a fiatalemberek
s vitézi tornában mérkőztek délelőtti 9 óráig. Ekkor
következtek a — gyermekek s 11 óráig ők foglalták le
Perugiának akkori három játszóterét, úgymint: a Piazzát,
a mai Piazza del Municipiót, aztán a Piazza di Sopramurát és a Campo di Battagliát. Az általános ütközet
azonban délelőtti 11 órakor kezdődött. Résztvettek
ebben a fiatalok és az idősebbek egyaránt és pedig
oly nagy számmal, hogy a miként az angol W. Heywood
„Palio and Ponte“ ez. könyvéből tudjuk, egy-egy ilyen
általános kő-csatában, mely késő alkonyaiig eltartott,
több-kevesebb sebesüléssel egyetemben, — akárhány
szor többen vettek részt — kétezernél.
A Battaglia de’ Sassi tehát, — melynek az egykorú
írók feljegyzései szerint „Mazzascudo“ volt az eredeti
neve — úgyszólván éltető elemükké vált a jó perugiaiaknak ott a Piazzán a mai napig is fennálló s mütörténeti értékű városháza környékén, melynek még 1281-ben
rakták le az alapkövét. Ennek a nagyszabású kő-csata
beosztásának és lefolyásának megismeréséhez tudnunk
kell, hogy Perugiának akkorában, a XIII—XlV-ik szá
zadban két főrésze volt: a parte di sopra és parte di
sotto. A minthogy; nálunk is, nagyobb városainkban,
manapság is széliében használatos az „alsó-város“ és
„felső-város“ megkülönböztetés. Ezeknek a városrészek
nek a lakosai voltak a küzdő-felek. A mikor aztán a
váltakozó hadiszerencse jóvoltából, a parte di sopra
sikeresen tönkresilányította legyőzött ellenfelét, a parte
di sotto-1: ez utóbbi nem nyugodott addig, míg a köl
csönt vissza nem adta s helyre nem köszörülte a meg
tépázott vitézi bécsületet.
Tudnunk kell továbbá, hogy Perugia akkorában, közigazgatási és hadviselési szempontokból, öt kerületre
volt osztva, öt főkapuval. Mindeniknek megvolt a maga
külön játéktársasága, a „Compagnia del Sasso“, mely
nek kizárólagos teendője volt a Battaglia de’ Sassi
rendezése. A keleti kerület kapujának Porta Sole volt
a neve, a nyugatié Porta Santa Susanna; északra volt
a Porta Sant’ Angelo, délkeletre a Porta San Pietro,
délnyugatra pedig a Porta Borgue. Aztán meg, részint
a decorum kedvéért, nagyrészt pedig azért, hogy a
küzdő csapatokat egymástól már külsőleg is könnyen
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meg lehessen különböztetni: mindenik porta harczosainak megvolt a maguk külön színe, akár csak ma
napság lóversenyeken a különböző versenyistállók
nak. így a Porta Sole minden egyes bajnoka a fehér
színt viselte, a Porta Santa Susanna színe volt a kék,
a Porta Sant’ Angelo-é a vörös, a Porta San Pietro-é
a sárga, míg a Porta Borgue férfiai a zöld színnek
igyekeztek diadalt szerezni. A hatalmas nézőközönség
ben aztán minden egyes szilinek meg volt a maga
pártja, természetesen mindenki első sorban a saját
kerületebeli küzdőknek kívánta a győzedelmet s bár
ezt kifejezetten sehol sem találtam feljegyezve, de haj
landó vagyok feltételezni, hogy az egyes színek győzel
mére — fogadások is történtek s ezek lehettek a mai
totalisateurnak első csirái . . .
A Battaglia de’ Sassi küzdő feleinek két osztálya
volt: a könnyű fegyverzetű Lanciatori vagy Jactores és
a tulajdonképpeni mazzascudo-játszók, az Armati. A küz
delmet a Lanciatori-k nyitották meg ködobásokkal s
aztán vették át a szerepüket a tetőtől-talpig beburkolt
Armati, a kik aztán a döntő csatát vívták. Öltözetük
nek és felszerelésüknek W. Heywood érdekes leírá
sát adja.
A Lanciatori-k lábpánczélt, vagyis kemény, ki nem
cserzett bőrből való hosszú kamáslit viseltek. Fejükön
érczsisak volt. Pajzs helyett erős posztóból készült
széles köppenyt vettek fel, a melynek egyik szárnyát
aztán a bal karjuk köré csavarták; így védekeztek az
ellenfél támadásai ellen. Egyedüli fegyverük a kő volt,
a mellyel valóságos kőzáport zúdítottak a másik tábor
nyakába. A voltaképpeni harczosok, az Armati-k, kik
döntő küzdelemben már bírókra is keltek ellenfeleikkel,
— talpuktól a fejük tetejéig fel voltak fegyverkezve a
kőzápor ellen. Fejükre vastag érczsisakot tettek fel, a
melyen csak a két szemnek volt egy-egy kis üreg
hagyva; a nyakuk vastag szövettel volt bepólyázva, a
melyet még külön keményített bőr takart. Vállaik,
mellük, hátuk és hasuk gondosan be volt burkolva
csepü- és vattaréteggel, a mely fölé még külön vaspánczél jött A czombokat szintén vaspánczél takarta;
lábszáraikat háromszoros vászonszövet fedte be, a mely
őz-bőrrel volt kibélelve; az alsó-lábszáraikat, — úgy
mint a Lanciatori-két, cserzetlen bőrből készült kemény
lábpánczél védte a kődobások ellen. Az alsó karokra
és kezekre pánczél-keztyüket húztak. Meg kell még
említenem, hogy a sisakjuk még háromszoros kemény
nemezzel volt körülvéve s az illető bajnok rangja és
vagyoni helyzete szerint bíbor-szövettel, vagy ezüsttel
volt ékesítve. A különböző porta-k színeit a sisaktoll
jelölte. A pánczél felett bíbor díszkabátot viseltek.
A harczi játék kezdetén a parte di sopra bajnokai a
piazza egyik kijelölt végén állottak fel, a parte di sotto
férfiai pedig az ellenkező oldalon. A Lanciatori-k voltak
a támadók s kölcsönös ködobásokkal nyitották meg a
viaskodást. Mikor ezek már erősen közeledtek egymás
felé: jöttek az Armati-k, jobb kezükben egy-egy pálczával, mely szíjjal, vagy szalaggal a kézcsuklójukhoz volt
erősítve, — balkezükben pedig pajzsot tartottak. Egy
adott jelre mind a Piazza középrészére nyomultak elő,
hogy küzdő ellenfeleiket visszaszorítsák a Lanciatori-k
kőzápora közben. Ez természetesen nem ment simán,
mindkét részről kemény volt az ellentállás és csakha
mar kifejlődött a teljes küzdelem. Egymásra rohant a
két tábor, — messzebbről buzgón működtek a Lancia
tori-k s a mint Heywood megjegyzi, a Piazza közepén
dulakodó tábor felett a levegőt szinte elsötétítette a
repülő kövek zápora. Az Armati-k pedig ugyanám dol

goztak pálczáikkal és pajzsaikkal. Szó sincs róla, hogy
bármiként is kímélték volna egymást. Elvégre is, olyan
tökéletes burkolattal nem is igen tehettek valami sok
kárt egymásban, — ámbátor tény az is, hogy a sebe
sülés éppenséggel nem volt kizárva.
Nők, gyermekek és öregedő férfiak a Piazzát körül
vevő házak ablakaiból kísérték nagy figyelemmel a
battagliát. S úgyszólván mindennapos dolog volt, hogy ha
egy-egy csapat már lankadt, vagy tétovázni kezdett,
az annak pártjához tartozó idősebb emberek is a küzdő
térre rohantak s maguk is ugyancsak kivették részüket
a nagy mérkőzésből.
Késő alkonyaikor aztán végtére is elnémult a harczi
zaj. A küzdő felek, sokszor sajgó végtagokkal és olda
lakkal, pihenni tértek, hogy új erőt szerezzenek a követ
kező küzdelemre. A kődarabokkal teleszórt Piazzára
ráborult az éj s a Battaglia de’ Sassi harczosai boldo
gan aludtak Perugiában . . .
Zsoldos Benő.

CSILLAGÁSZATI KRÓNIKA.
Új ü s t ö k ö s 1 91 3/a ( S c h a u m a s s e ) .

Május 7-én reggel 3 óra 5 perczkor Schaumasse nizzai
csillagász egy gyengefényü üstököst fedezett fel. Fel
fedezése pillanatában az új üstökös a Delphini csillag
képében tartózkodott s észak felé irányult mozgással
bírt Az eddigi megfigyelésekből számított pálya para
bolára vezetett.
Ú jabb a d a to k a c silla g o k e ffectiv h ő m é rsé k le té h e z .

ía ^Rosenberg a Schwarzschild-féle photometrikus sötétedési elv alapján 70 csillag effectiv1 hőmérsékletét hatá
rozta meg újabban. Nordmann korábban más módszer
alapján foglalkozott a problémával s olyan értékekhez
jutott, melyekkel az újabb keletű Rosenberg-féle adatok
tűrhető egyezésben vannak. A kétféle úton nyert ered
mények közti eltérések részben onnan is származnak,
hogy a két kutató a színkép nem azonos részét vette
vizsgálata alapjául.
Nordmann a Planck-féle törvény alapján végzett
vizsgálatai folyamán arra is jutott, hogy az izzó álla
potban levő testeknél az optikai sugárzás viszonya az
összsugárzáshoz 6430 foknyi hőmérsékletnél maximális
értékűvé válik, mi figyelemre méltó azért, mert a Nap
effectiv hőmérsékletéhez közel áll (a Nap effectiv hő
mérséklete Nordmann szerint 5320 absolut fok). Ezt a
viszonyt Nordmann optikai teljesítménynek nevezte. Mi
vel a Nap effectiv hőmérséklete az optikai teljesítmény
maximális értékéhez közel áll, következik, hogy a Napé
nál melegebb és hidegebb állapotban levő csillagok
optikai teljesítménye kisebb.
Az optikai teljesítmény értékével az egyenlő fényű
csillagok effektiv hőmérséklete is kiszámítható. így
Nichols szerint Arcturus összsugárzása Wega összsugárzásának 2 2-szerese. Mivel pedig a két csillag látszó
fénye egymással egyenlő, az optikai teljesítmény kifeje
zésével Arcturus effectiv hőmérséklete 3400 absolut fok
nak adódik, ha Wegáét 12,200 foknyinak vesszük.
A z ü stö k ö sp á ly á k a p h e liu m p o n tja in a k e lo sz lá sá r ó l.

Ez a problema az üstökösök eredetére vet fényt.
Nemrég Pickering kimutatta, hogy az ellenálló közeg
hatása az üstökösökre ezek kicsiny sűrűsége miatt ab
ban nyilvánul, hogy nagy apheliumtávolság esetében a
1 L. Uránia 1 9 1 1 . évfolyamának 4 7 7 . lapját.
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parabolikus és elliptikus üstököspályák tengelyei az idők
folyamán elfordulnak a Nap mozgása irányában, a mi
azt jelenti, hogy az apheliumpontok a napmozgás antiapex pontjához közelednek. Az ellenálló közeg ezen be
folyása a fényes nagy gázburoktól körülvett üstökösökre
jobban hat, mint a gyenge telescopikusokra s hogy azok
az apheliumpontok, melyek eredetileg a napmozgás irá
nyától 90°-nyira állottak, nagyobb értékkel változtatják
helyzetüket és gyorsabban jutnak az antiapex irányába,
mint ez az ezen iránytól kevésbbé eltérőknél történik.
Ezeket a következtetéseket a tények graphikai vizsgálata
igazolta.
Pickering tanulmányában szereplő87 telescopikusüstö
kös aphelpontjai egyenletesen vannak az égen eloszolva
s csak az éggömb azon pontján mutatnak sűrűsödést,
melynek ekliptikális coqrdinátái: X — 270°, ß = - 9°.
A 60 fényesebb üstökös közül pedig 30-nak apheliumpontjai olyan körbe esnek, melynek sugara az éggömb
Vg-adával egyenlő, a mely tehát a X — 101'2°, ß = —24°4
ekliptikális coordinátákkal meghatározott hely körül,
mint középpont körül 42 foknyi sugárral írható. A nap
mozgás antiapexpontjának helye pedig Boss szerint
X = 90.°5, ß =
34.°3, Campbell szerint X = 92.°0,
ß = —27.c5 értékű ekliptikális coordinátákkal van meg
adva. A két meghatározás eredményei közti eltérés nem
véletlen, mivel az ellenálló közegnek a csillagrendszer
mozgásához való relativ mozgása következményeként,
vagy mint a napmozgás iránya változásának kifejezése
ként is értelmezhető.
Eddington újabban arra mutatott, hogy a kérdésnek
hasonló szempontból való első feldolgozása Carrington
tói ered. Eddington nagyobb anyagot dolgozott fel ha
sonló szempontból. 400 üstököspálya apheliumpontjainak graphikumjából az apheliumok eloszlása majdnem
egyenletes és csak a X= 90oß = 0°; a X = 210° és ß = —70°
ekliptikái coordinátákkal meghatározta két hely körül
találni sűrűsödést. Az első sűrűsödési hely keletkezését
Pickering főleg a fényes üstökösöknek tulajdonítja, me
lyek apheliumpontjai X = 97°, ß = —16° coordináták
kal adott hely körül concentrálódnak. Azonban Pieckering azon adata, hogy a gyengébb üstökösök apheliumpontjai a X — 270°, ß = —90° értékkel meghatározott
pont körül sűrűsödést mutatnak, nem igazolódott be.
A kérdés physikai magyarázata az üstökösök természe
téről hozzáférhetetlenül megokolt felfogást tételez fel.
Azon az alapon, hogy a hyperbolikus pályák ritkák és
ezeknek excentrumosságai az egységnél nem lényegesen
nagyobbak, Eddington az üstökösöket a naprendszer

tagjainak tartja, mivel ha az üstökösök a végtelen világ
űrből jönnének, a legtöbb üstököspálya excentrumossága az egységnél lényegesen nagyobb volna. Az aphe
liumok egyenletes eloszlása azt az elméletet is kétsé
gessé teszi, mely szerint az üstökösök az ősi napköd
külső részeiből származnának, mivel az egyenletes el
oszlás gömbalakú ködtömeget tételez fel, mi a közön
ségesen felvett lencsealakkal ellenkezik.
Új r ö v id p e r ió d ű sú k e ttő s c silla g .

Aitken 1901-ben a Lick-observatorium 36 hüvelykes
refractorával az A 88 al jelölt 7'2 rendű csillagról kimu
tatta, hogy physikailag kettős. A két componens egy
mástól való távola csak 017 ívmásodpercz, azaz olyan
kicsiny, hogy positiószöge változásának megfigyelése
nagy nehézséggel járt. Az 1901., 1902., valamint az 1913.
évi megfigyelések azt mutatták, hogy e csillag positió
szöge gyorsan változik, mi rövid keringési időre mutat.
A pályaszámítás 1212 évi periódusra vezetett.
A c s illa g o s é g 1913 j ú n iu s h a v á b a n .
I. Állócsillagok.
Június közepén a meridián észak-dél irányában a
Perseust, a Kis-Gönczölt, a Sárkányt, a Csőszt, a Mér
leget metszve, Scorpio és Centaurus között ér a hori
zont déípontjához. Keleten a Aquilae (Atair), nyugaton
a vörös Regulus áll a horizont felett. A tejút a világos
éjjelek miatt egyrészt, mély állása miatt másrészt ked
vezőtlen körülmények között észlelhető. A nyári csillag
képek közül Andromeda és a Sas emelkedtek ez idő
tájt a horizont fölé.
Júniusban több olyan csillag van a felettünk elterülő
égen, melyek nagy saját mozgással bírnak. Egyes csilla
goknál a saját mozgás értéke jelentékeny. Ha Hippachos
ma feltámadna, Arcturust (a Bootist) 2 ‘/ ü holdátmérővel
egyenlő ívdarabbal elmozdulva találná. Nem minden
csillagnak van ily nagy saját mozgása s csak a modern
műszereinkkel végezhető finomodott megfigyeléseinknek
köszönhetjük a csillagok saját mozgása értékének pon.
tos megállapítását. Halley volt az első, ki egyes csilla
gok helyzetének az ó-korból ránk maradt híres csillagcatalogusban, az Almagestben adott helyzetekkel való
összehasonlítása által a saját mozgást megállapította.
Argelander pedig adott ki először olyan csillagcatalogust a XIX század elején, melyben 560 csillag saját
mozgásának értéke is adva van. Mödlernek pedig kö
szönhetjük a Bradley-féle catalogus 3200 csillagja saját
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mozgásának a meghatározását. 1910-ben Boss olyan
csillagcatalogust adott, mely 6188 csillag saját mozgá
sának értékét adja. Igen nagy értékű saját mozgással
bír a Hattyúban levő 61-el jelzett csillag, 5'2" az évi

feltéve, hogy időközben saját mozgásuk értékét nem
változtatják, egy mintegy 20 ívpercznyi átmérővel bíró
csillaghalmazt fognak képezni. Egyenlő saját mozgásuk
folytán összetartozó csoportot képeznek ß, y, 8, 8,

I. A csillagos ég Budapesté 1913 június 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

saját mozgás ; a Centaurié 37, a Bootesé 2 3, ß Hydraeé
2 2, x Cetié 19 ívmásodpercz.
Több csillapcsoport saját mozgása egyenletes úgy
irányra, mint értékre nézve. így a Hyadok csoportja
ma kiterjedt csillagcsoport, mely 65 millió év múlva,

Ursae majoris, Sirius, Gemma, ß Aurigae, 37 és 38 Ursae
majoris, 8 Leonis, melyek 19 km/sec sebességgel az
égnek azon pontja felé mozognak, mely a = 309 fok
és d — —42 fok által van adva. Ilyen közös saját moz
gással bíró rendszer a Plejádok csoportja is.
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Az eddigi vizsgálatok alapján valószínű, hogy minden
csillagnak van saját mozgása. Hogy aránylag még kevés
nek ismerjük értékét, annak oka, hogy pontos positiókkal bíró csillagcatalogusaink nem régiek. így mi és utó
daink is csak anyagot gyűjthetnek e téren későbbi
nemzedékek részére, mely részben alapul fog szolgálni
a világegyetem helyes megismeréséhez. De már most is
több általánosabb érvényű vonatkozásunk van a saját
mozgás és a csillagok spectráltypusa között. így a nagy
saját mozgással bíró csillagok a második spectráltypushoz tartoznak, a hová tudvalevőleg Napunk is tartozik.
Ebből következtetni lehet, hogy a íl-ik spectráltypushoz
tartozó csillagok vagy gyorsabban mozognak az I-ső
typushoz tartozóknál, vagy ezeknél közelebb vannak
hozzánk. Kapteyn pedig arra az eredményre jutott, hogy
azok a csillagok, melyek nagy saját mozgással bírnak,
az égen egyenletesen van eloszolva.
A távcső segélyével a különböző időre szóló csillagpositiók összehasonlításából származtatható saját moz
gást combinálva a spectroscoppal adott s a csillag
mozgásának a látósugárba eső componensével, adja az
illető csillag valódi mozgását. Az eddigi vizsgálatokból
adódott, hogy a saját mozgás iránya egyenes, hogy tehát
a csillagok zárt pályán nem mozoghatnak.
1.
alatti rajzunk egyébként a fölöttünk elterülő részét
a csillagos égnek úgy mutatja, mint ezt június közepén
este 9 órakor látjuk, ha háttal északnak fordulunk s
fejünk fölé tartva nézzük.
II. Nap és Hold.
A Napnak a csillagok közti útját június hóra la) áb
ránk mutatja. Egyenlítői coordinátiáit, kelte és nyugta
idejét, valamint a napátmérő és az időegyenlet értékét
június néhány napjára adja a következő táblázat:
cn
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A táblázat szerint a nappal hossza június 25-éig 15
perczczel n ő ; e napon 15 ó. 45 p. a nap hossza (leg
hosszabb nap). E naptól a hó végéig pedig 3 perczczel
csökken a nap hossza. Június 22-én reggel 2 ó. 5 p.-kor

—
a Rák jegyébe lép a Nap; e napon kezdődik a csillagá
szati nyár.
A Hold útját június hóra la) és 16) ábráink adják
és pedig 1., 8., 14., 22. és 30-ára, továbbá a következő
napokra eső főphasisok idejére:
Júnus 4-én este
9 ó. 13 p.-kor újhold,
„ 11-én délután 5 ó. 54 p.-kor első negyed,
„ 18-án este
7 ó. 10 p.-kor holdtölte,
„ 26-án délután 6 ó. 57 p.-kor utolsó negyed.
Június 10-én reggel 5 ó.-kor földközelbe, 25-én reggel
4 ó.-kor földtávolba jut a Hold. Földközelben 57 90 földsugárnyira, földtávolban 6339 földsugárnyira lesz a
Földtől.
III. Bolygók.
Mercur (£) előretartó, 2-án felső együttállásban lesz
a Nappal, azután alkonycsillag, középben 7,9 ó. körül
nyugszik. Venus ($) előretartó, hajnalcsillag, átlagban
reggel 2 ó. körül kel. Mars (<J) előretartó, átlagban
reggel lh2 ó. körül kel. Jupiter (2f) hátráló, átlag este
9 ó. után kel, nagy déli állása miatt kedvezőtlen meg
figyelési objectum. Saturnus (t>) előretartó, hajnalcsillag, középben reggel 3 ó. tájban kel. Uranus (£) hát
ráló mozgású, átlagban este Vall ó.-kor kel. Neptun ( ^ )
direct mozgású, átlagban este 10 ó. körül nyugszik.
IV. Tünemények.

a) Constellatiók. Junius 1-én délután 5 órakor Venus
együttállásban a Holddal. 2-án reggel 0 ó.-kor Mercur
felső együttálásban a Nappal. 4-én délután 1 ó.-kor
Saturnus együttállásban a Holddal. 12-én délután 5 ó.-kor
Mercur legnagyobb északi helioczentrikus szélességé
ben. 20-án reggel 3 ó.-kor Jupiter, 29-én este 6 ó.-kor
Mars, 30-án este 8 órakor Venus együttállásban a
Holddal.
b) Csillagfödések. Junius 16-án este 9 ó. 29 p.-kor
rc Scorpri 4‘1-edrendű csillag, 19-én reggel 0 ó. 46 p.kor W. Sagittarii fényváltozó csillag, 20-án este 11 ó.
38 p.-kor cu Sagittarii 4 8 adrendű csillag, 21-én reggel
1 ó. 2 p.-kor A Sagittarii 50-adrendű csillag geocentrumos együttállása a Holddal, nálunk is látható födéssel.
c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. 3-án este 10 ó.
9 p. 42 mp-kor Jupiter II. holdjának, 8-án reggel 0 ó.
43 p. 31 mp.-kor I. holdjának, 11-én 0 ó. 44 p. 19 mp.kor II. holdjának fogyatkozása, belépéssel; 11-én este
9 ó. 51 p. 25 mp.-kor III. holdjának fogyatkozása kilé
péssel ; 15-én reggel 2 ó. 37 p. 34 mp.-kor I. holdjá
nak, 18-án este 10 ó. 47 p. 29 mp.-kor III. holdjának
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fogyatkozása belépéssel; 19-én reggel 1 ó. 51 p. 5 mp.kor 111. holdjának fogyatkozása kilépéssel; 22-én reggel
4 ó. 31 p. 43 mp.-kor I. holdjának, 23-án este 11 ó.
0 p. 19 mp.-kor 1. holdjának, 26-án reggel 2 ó. 45 p,
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A csillagos ég 1913 julius havában.
1. Állócsillagok.
Julius közepén a délvonal a horizont északi pontja
körül álló Szekeresből indul ki s a Kis-Gönczöl, a

2. A csillagos ég Budapesten 1913 július 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

57 mp.-kor III. holdjának, 27-én reggel 0 ó. 3 p. 1 mp.kor IV. holdjának fogyatkozása, belépéssel; 27-én reggel
2 ó. 42 p. 43 mp.-kor IV. holdjának fogyatkozása kilé
péssel.

2a. A Nap, a Hold és a

b o ly S ^ k

Sárkány, a Hercules, valamint az egymásba fonódó
Kígyó és Kigyótartó átmetszése után a Scorpio és Nyilas
között a horizont délpontjánál eltűnik. A délvonalhoz
párhuzamosan álló tejút az égboltozat keleti felét két

útja a csillagos égen 1913 július hóban.
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részre osztja. A keleti részében a nyári csillagzatok
közül Andromeda, Pegasus, a Vízöntő, Bak és a Nyilas
látható.
II. Nap és Hold.
2a) ábránk mutatja Napunk júliusi útját a csillagos
égen, a következő táblázat pedig a hó néhány napjára
adja a Nap coordinátáit, kelte és nyugta idejét, a
nappal hosszát, valamint az idöegyenletet és a napát
mérő értékét.
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Ezen adatok szerint a nappal hossza a hó folyamán
53 perczczel fogy.
A Hold júliusi útját 2a) és 2b) ábráink mutatják
és pedig julius 1., 7., 14., 22., 29. és 31-ére, továbbá
a főphasisok idejére, melyek a következő napokra
esnek:
Julius 4-én reggel 6 ó. 22 p.-kor újhold
„ 10-én
este 10„ 54 „ első negyed,
„ 18-án délelőtt 7„ 23 „ holdtölte,
„ 26-án
„
11„ 15 „ utolsó negyed.
Julius 7-én reggel 1 ó.-kor földközelben, 22-én este
8 ó.-kor földtávolban lesz a Hold. Távolsága a Föld
től 57‘24 illetve 63'52 földpályasugár e napokon.
III. Bolygók.
Mercur (5) 20-áig direct mozgású, innen hátráló;
7-én legnagyobb nyugati kitérésében, ekkor V410 ó. este
nyugszik. Venus (9) előretartó hajnalcsillag, a hó elején
reggel V42-kor, végén reggel 1 óra előtt kel. Mars (c?)
előretartó, hajnalcsillag; középben éjfél után kel. Jupi
ter ( 4 ) hátráló; egész éjjel látható, Saturnus ( 1) ) előre
tartó, hajnalcsillag, reggel Vs2 ó.-kor kel középben.
Uranus (&) hátráló, egész éjjel figyelhető. Neptun (¥ )
előretartó, nappal nem látható.

nagyobb nyugati kitérésében, szögtávola a Naptól
45° 44': 5 én délután 4 órakor Jupiter szembenállásban
a Nappal. 6-án reggel 3 ó.-kor Mercur együttállásban
a Holddal; ugyanaznap délután 3 ó.-kor Mercur le
szálló pályacsomójában. 7-én délután 4 ó kor Mercur
legnagyobb keleti kitérésében; szögtávola a Naptól
26°12'. 17 én reggel 4 ó.-kor Venus legnagyobb helioczentrikus szélességében. Ugyanakkor Jupiter együtt
állásban a Holddal. Ugyanaznap délelőtt 8 ó.-kor Venus
együttállásban a Tauri állócsillaggal, utóbbi 2°27'-czel
délre marad. 19-én reggel 2 ó.-kor Neptun együttállás
ban a Nappal. 22-én reggel 2 ó.-kor Venus együttállás
ban Saturnussal; Venus l°18'-czel délre marad. 23-án
délután 1 ó. 2 p.-kor a Nap az Oroszlán jegyébe lép.
28- án délután 4 órakor Mars együttállásban a Holddal.
29- én reggel 9 órakor Uranus szembenállásban a Nap
pal. Ugyanaznap este 7 órakor Saturnus és 30 án reggel
8 órakor Venus együttállásban a Holddal.
b) Csillagfödések 29-én reggel 4 ó. 10 p.-kor y Tauri
55-edrendü geocentrumos együttállása a Holddal, nálunk
is látható födésseJ.
c) Jupiter holdjainak fogyatkozása. Julius 1-én reggel
0 ó. 54 p. 34 mp.-kor Jupiter I. holdjának fogyatkozása
belépéssel, 9-én este 11 ó. 30 p. 47 mp.-kor szintén I.
holdjának fogyatkozása kilépéssel. 13-án reggel 3 ó.
8 p. 6 mp.-kor II., ugyanaznap este 8 ó. 52 p. 2 mp.kor IV. holdjának fogyatkozása kilépéssel. 17-én reggel
1 ó. 25 p. 16 mp.-kor I. holdjának, 18-án este 7 ó. 53 p.
55 mp.-kor ugyancsak I. holdjának fogyatkozása, kilé
péssel. 24-én este 9 ó. 52 p. 0 mp.-kor III. és ugyan
aznap este 9 ó. 48 p. 31 mp.-kor 1. holdjának fogyat
kozása, kilépéssel. 30-án este 9 ó. 40 p. 3 mp.-kor
Jupiter II. holdjának fogyatkozása, kilépéssel és 31-én
este 10 ó. 42 p. 52 mp.-kor III. holdjának fogyatkozása
belépéssel.
d) Hullócsillagok. Júliusban két nagyobb hullóraj
esedékes. Julius 25 és 31-ike között a Delta Aquaridák
raja fogja Földünk pályáját keresztezni, 31-én pedig
még egy a Hattyúból kisugárzó hullóraj is észlelhető.
Mivel Holdunk julius utolsó hetében csak éjfél után
fog zavarólag fellépni, előreláthatólag szép látványban
lesz részünk.

A csillagos ég 1913 augusztus havában.

I. Állócsillagok.
IV. Tünemények.
a)
Constellatiók. Junius 2-án reggel 4 ó.-kor Jupiter
Augusztus közepén este 9 óra körül délről észak
együttállásban a Holddal. 4-én reggel 1 órakor a Nap
felé a Nyilas legfényesebb csillagjából indul ki a meri
földtávolban; ugyanaznap reggel 5 órakor Venus leg
dián, majd a Sas, a Kígyótartó között a Lant felé halad,

36. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen41913 .augusztus hóban.

—
melynek legfényesebb csillagja, a Wega közel a zenit
hez delel. Ezidötájt a zenitet a Lanton kívül még a
Hattyú, a Sárkány és a Hercules övezik körül. A Sár
kányon és a Kis-Medvén keresztülhaladva, a kelő Sze-
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A Cassiopeia és a Kis-Medve között elhelyezkedő
Cepheus csillagképben több érdekes változó csillag van.
Az « és Y Cepheivel tompaszöget képező ja Cephei in
tensiv vörösfényű változó, maximalis fényében 37, a

3. A csillagos ég Budapesten 1913 augusztus 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk és fejünk fölé tartva nézzük.

keres mellett jut a délvonal a horizont északi pontjához.
A tejút a meridiánt a zenittől délre metszi s úgy augusz
tus elején, mint utolján holdfény hiánya miatt szép
látványt nyújt.

minimalisban 47 csillagrendü. A fényváltozás szabály
talanul folyik le kettős, illetve hármas periodicitással.
E csillagképben egy másik híres fényváltozó csillag is
van, mely typust képez: o Cephei. A változás periódusa

3a. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1913_augüsztus hóban.
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5 nap, 8 óra, 48 perez; a fénynövekedés 1 nap, 14 óráig
tart, a csökkenés pedig 3 nap, 19 óráig. Legnagyobb
fényében 4-ed, legkisebb fényében 5-ödrendű a csillag. Ez
a csillag, mely visualis kettős egy aranysárga speetroscopikus főcsillagból és a tőle 41 ívmásodpereznyire
levő 6-odrendű kék kísérőből áll. A 5 Cephei-typusú
változók általában olyan spectroscopikus kettős csillagok,
melyeknél a keringési idő a fényváltozás periódusával
megegyezik.
II. Nap és Hold.
Napunk augusztusi útját a csillagos égen 3a) ábránk
mutatja; coordinatáit, kelle és nyugta idejét, a nappal
hosszát, az időegyenlet és a napátmérő értékét augusz
tus néhány napjára pedig alábbi táblázat adja.
A Nap
cN3n
3 emel elhajlása
< kedése

03 w
O -N
Cl co
CO
kelte ny.
<~

ó. p.
1 8 440
11 9 22-4
21 9 59-8
31 10 36-5

ó. p.
4 39
4 52
5 5
5 19

A Nap

+18° 79'
+15° 23-9'
+ 12° 15-4'
+ 8° 47-4'

ó p. ó. p.
7 32 14 53
7 17 14 25
7 0 13 55
641 13 22

'qj
cV
<
--ó 57

Napátmérő

p. mp.
+6 10-44
+5 8-15
+3 8 44
+0 23 33

31'31*44"
31'34-06"
31' 37 64"
31'41 76"

T3

0

A táblázat adatai szerint a nappal hossza augusztus
folyamán 1 óra 31 perczczel fogy. Augusztus 23-án este
7 óra 48 perczkor a Szűz jegyébe lép a Nap, Augusz
tus 31-én pedig részleges napfogyatkozás lesz.
A Hold augusztusi útját 3a) és 3b) ábráink adják és
pedig augusztus 1, 5, 12, 20, 28 és 31-éré, továbbá a
Hold főphasisainak idejére. Ezek:I.V
augusztus 2-án délután 2 óra 14 p.-kor újhold,
9-én reggel 5 „ 19 „
első negyed,
»
16-án este 9 n 43
»
„
holdtölte,
25-én reggel 1
34
„
utolsó negyed,
31-én este 9
54 „
újhold.
»
Augusztus 3-án éjfélkor földközelben, 19 én délelőtt
földtávolban lesz a Hold; 5653, illetve 63 67 íöldsugárnyira lesz e két napon a Földtől.
III. Bolygók.
Mercur (£) augusztus 14-éig hátráló; e napon reggel
3 órakor megállapodik és azután előre tart; 4-én alsó
együttállásban a Nappal, azután hajnalcsillag; középben
reggel */24 órakor kel. Venus (?) direct mozgású, hajnalcaillag, átlag reggel 1 óra után kel. Mars (c?) előre
tartó, középben este Va-12 óra körül kel, 24-én este
7 órakor együttállásban Saturnussal. Jupiter (4) hátráló,
átlag éjfél után nyugszik. Saturnus (7)) élőretartó, éjfél
körül kel. Uranus ((5) hátráló, középben reggel 1/24 óra
körül nyugszik. Neptun (40 előretartó, hajnalcsillag.
IV. Tünemények.
a) Constellatiók. Augusztus 4-én délben Mercur alsó
együttállásban a Nappal. 6-án reggel 0 órakor Mercur
legnagyobb déli heliocentrikus szélességében. 13-án
reggel 5 órakor Jupiter együttállásban a Holddal 22-én
délután 2 órakor Mercur legnagyobb nyugati kitérésé
ben; szögtávola a Naptól 18° 25'. 24-én este 7 órakor
Mars együttállásban Jupiterrel; előbbi l o10'-czel északra
marad. 25-én reggel 4 órakor Mercur felszálló pálya

csomójában. 26-án reggel 8 órakor Jupiter, 9 órakor
Mars, 29-én reggel 1 órakor Venus, 30-án este 7 óra
kor Mercur együttállásban a Holddal.
b) Csillagfödések. 24-én 10 óra 5 perczkor 27 Tauri
3’8-adrendü csillag geocentrumos együttállása a Hold
dal, nálunk is látható födéssel.
c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Augusztus 1-én
reggel 1 óra, 52 perez, 20 m.-perczkor Jupiter III., este
11 óra, 43 perez, 11 m.-perczkor I. holdjának fogyatko
zása, kilépéssel. 7-én reggel 0 óra, 17 perez, 11 másodperczkor I. holdjának fogyatkozása, kilépéssel. 8-án reggel
2 óra, 42 perez, 15 m.-perczkor III. holdjának fogyat
kozása, belépéssel. 9-én reggel 1 óra, 37 perez, 57 m perczkor, 10-én este 8 óra, 6 perez, 38 m. perczkor és
17-én este 10 óra, 1 perez, 28 m.-perczkor I. holdjának
fogyatkozása, kilépéssel. 24-én este 6 óra, 50 perez,
33 m.-perczkor II. és este 11 óra, 56 perez, 23 m -percz
kor I., 31-én este 9 óra 29 perez, 24 m.-perczkor II.
holdjának fogyatkozása, kilépéssel,
d) Hullócsillagok. Augusztus 8—15-ike között Föl
dünk pályája belejut a Perseidák hullócsillagraj gyűrű
jébe. 3. alatti csillagtérképünkön a raj radianspontja

t

O— jellel van megjelölve. A raj megfigyelését csak

I

12-ike után zavarja a Hold.
e) Részleges napfogyatkozás. Augusztus 31-én egy
csak Grönlandban és Észak-Amerika északi partjain
látható részleges, különben jelentéktelen napfogyatkozás
lesz, melynek legnagyobb phasisa a napátmérő részei
ben kifejezve 0‘152. Egyébként
a fogyatkozás kezdete aug. 31-én este 9 óra
a legnagyobb sötétülés
„ 10 „
a fogyatkozás vége
„ 10 „
Tass

19 perez,
9
59 „
Antal.

K im utatás
a József főherczeg szobor-alapra történt adakozásokról.

XIX.
371. Záborszky Jenő, főherczegi igazgatósági
titkár gyűjtése (az 1754. sz. gyűjtőíven . 100’—
(Az 1754. sz. gyűjtőíven adakoztak: Szathmáry Kornél 1, Radich Ákos 2, Gairlu Béla
10, Dorogsághy 1, V. Pál 2, F. Elek 2,
dr. Keömley Nándor 2, Ney Béla 2, Frey
Alajos 2, Koválik József 2, Knubels Rezső 2,
dr. Szabó Viktor 1, dr. Zombory János 1,
M. 1, X. 1, Fritsch 1, Schramm 10, H. 10,
L. 20, F. J. 20, Záborszky 7 K = 100 K.)
372. Uránia m. tud. színház r.-t......................... 188 23
Ö s s z e s e n ...................
28823
Múltkori kimutatásunk . 29,73676
Ö s s z e s e n ................... 30,024*99
Fogadják mind a gyűjtők, mind az adakozók hálás
köszönetünket. A gyűjtőket — kik íveiket még be nem
küldték — tisztelettel kérjük, szíveskedjenek a gyűjtés
eredményével beszámolni. A gyűjtöíveket — még ha
üresek volnának is — szíveskedjenek az ívtartók okvet
lenül visszaküldeni Böngérfi János ellenőr czímére.
(Budapest, VIII., Mátyás-tér 14. sz., 1. em., 1.)

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:
1.
Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3. — 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata. —
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100.
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. — 104. Kivándorlóink
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15.
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. —
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23.
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. —
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos
29. A magyar föld zenéje.— 30. Egyiptom. — 31. Erdély
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118.
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35.
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I.
Első királyaink az Árpádházból. — 36.. Szent László
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II.
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. —
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127.
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50.
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131.
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132.
czunk 18484/9-ben. — 52. A magyar alkotmány helyreSpanyolország története a középkorban. — 133. A
állítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. —
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? 136. — Spanyolzat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
ország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. —
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. —67. Pozsony és
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69.
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztéséretörténete. — 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154.
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
agyagipara. — 156. Schiller.
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81.
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország
E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88.
kívánatra mindenkinek megküld:
A magyar nemzet története vegyes házakból származott
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a
Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90.
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.
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2 .0 0
2 .0 5
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Lsmberg. Strvj, Kas'a
Fiume, Zágráb
Róma, Triest, Fiume
Gödölló
Brassó, Kolozsvár
Kunszentmiklós-Tass
Gödöllő
Hatvan
Bicske
Grácz, Fehring
Sarajevo, Belgrád
Bártfa, Csorba, Kassa
Paks
Bukarest, Kolozsvár
Hatvan
Győr
Berlin, Ruttka
Fiume Tapolcza
Szabadka
B ru c k -K , S z o m b a th ., Sop'

Miskolcz
Bicske
Nagyvárai, Debr., Arad
Gödöllő
Bukarest, Arad
Berlin, Ruttka
Konstantinápoly
Lemberg, Kassa
Wien, Sopron
Bukarest, Arad
Sarajevo, Bród, Szabadit
London, Páris, Wien
Eszék, Pécs
Hatvan
Poprád Felka, Kassa
Grácz, Fenring
Kunszentmiklós-Tass
Bicske
Nagykáta
Tapolcza, Balaton űrt
Péczel
Gödölló
Szolnok
Bukarest, Debreczen
Bruck-Királyhida
Poprád-Felka, Kassa
Wien, Grácz
Stanislau, M.-Szigei
Sofia, Belgrád
Bukarest, Arad
Szerencs
Berlin, Ruttka
Bicske
Tapolcza, Balatonfüu
Nagykáta
Fiume, Bród
Lawoczne, M.-Sziget
Gödöllő
Wien, Grácz
Csorba, Kassa
Bicske
Péczel
Vinkovcze, Pécs
Brassó, Arad
Triest, Torbágy
Berlin, Ruttka
Róma, Fiume, Pécs
Kiskőrös
Lemberg, Przemysl
Solia, Belgrád
Grácz, Triest
Gödöllő
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HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

F elh ívás előfizetésre.
Az U rá n ia az 1913. évvel immár tizen n egyedik
évfolyamába lépett.
Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czikkekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.
A tizenharmadik évfolyamban 96 nagyobb és 200 kisebb
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan,
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan,
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika,
ipar, iparművészet, művészetek, bölcsészet, széptan,
nyelvtudomány, irodalomtörténet, történelem, műve
lődéstörténelem, néprajz, jog- és államtudományok,
társadalomtudományok, neveléstudomány stb. köréből.
Munkatársaink díszes sorában vannak: A p á th y István,
A tla sz Ni., B alla A., B a ro s Gy., B á n ya i E., B árán y G., B a rla S z a b ó } ., B á n y a i)., Bellosics B., B enkóczy E., Bexheft Á ,
B ibó 1., B itzó Sarolta, B önge'rfi]., C holnoky J., C sefkó Gy.,
C sű rös F., D é z s i L, D ie tz L., D ienes P., D ienes V., D ió s
sz ilá g y iS ., D i v a ld K.,E c se d i I., E le k 0., E n drei G., E rd élyi P.,
E rő d i B ., N y.F a rk a s G., Fehér }., F itos V., Fröhlich K .,G a a l
Mózesné, H a lá sz Gy., H . G a b n a y F., G á lo s R., G ön czi F.,
G örög I., G u lyá s Pál, G yön gyösy L., H an kó V., H egedűs
Árpád, ifj. H egedűs S., H o ffm a n n O., H u s zá r V., Ján osi
I., Juba A., K a lló s E., K a p itá n y K., K á rffy Ö., K á rm á n F.,
K árm án T., Koch I., K ovács Gábor, K ö rö si Henrik,
K övesligethy R., Krécsy Béla, Kriesch A., K r is tó f Gy.,
K upcsay F., L á n g Margit, L á n g N., L éber Gy., L eh r A.,
L óczy L., L ó sy J., Lörenthey I., M a h ler E., M arczin kó F.,
M á d a y \ . , M á rk i S., M o sd ó ssy I.,M o e s z G., M y sk o v szk y E.,
N a g y J., N em ényi 1., N ó g rá d y L., N u ricsán ]., b. N y á r y A.,
O rbán Gy., P a p Károly, P a ta k K., P ékár Gy., P eth ő S.,
P écsi A., P éterfi Tibor, P ro h á szk a Ottokár, P ru zsin szk y
Pál, R a k o d cza y P., R a p a ics Raymund, R á tz 1., R á cz D.
Endre, R á cz Lajos, R eil L., R ied l Frigyes, S a jó K., Se
bestyén Károly, S elén yi Pál, S o m o g y i Antal, Sulek J.,
S z a b ó G., S za b ó L, S za b ó Z., S zádeczky Gy., S z á s z Alfréd,
S z á s z Z., Szekeres K., S zelén yi Ö., Szentpétery I., Szerem ley
B., S ztrach on N., S zűcs István, T ankó B., T ass Antal,
Thiering Oszkár, Tóth Rezső, T ró csá n yi Z., K ű s s Árpád,
Vértesy Jenő, V isnya A., W eber A., W indisch R., Yrk A.,
Z ila h i L., Z em plén Győző, Z so ld o s B. stb.

URÁNIA MAGY. TUD. EGYESÜLET
TISZTIKAR:

Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az U ránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban
kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.
Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további
odaadó szíves támogatását.
Az U r á n iá -iz x «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi
tagoknak az U rán ia előfizetési ára: egész évre 8 kor.,
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal,
Budapest, V., Hold-u. 1 6 .) küldendő. Előfizetést egy
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.
A z « U rá n ia » szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
A la p ító ta g az, ki az egylet pénztárába egyszer s
mindenkorra legalább 2 0 0 koronát fizet (ha ez összeget
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5 °/0-os
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes ta g az, a ki köte
lezi magát három éven át 1 0 kor. évi tagdíjat fizetni.
Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket
élvezi:
1 . díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait,
köztük az BU rá n ia “ czímű havi folyóiratot, melynek az
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;
2 . évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy
erkélyszéket, akár egy páholyt 5 0 °/o-os árkedvezmény
mellett válthat;
3 . résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken évenkint művészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunkki;
4 . szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.
5 . és végül 3 0 ° / 0 árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki akciója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.
A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t.
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár
P reszler A n tal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 1 6 . sz.) bejelenteni
szíveskedjenek.
Az U ránia-egyesület elnöksége.

„URÁNIAMAGYARTUDOMÁNYOSSZÍNHÁZ“
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.
IGAZGATÓSÁG:
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Rákosi Jenő
Dr. Erődi Béla
Lóczy Lajos
Zsilinszky Mihály.
F ő t i t k á r : Dr. Szász Károly.
Titkárok:
Déri Gyula

Dr. Finály Gábor.

Je gyzők:
Dr. Kupcsay Feliczián
Dr. Szűcs István
Dr. Szekeres Kálmán
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K ö n y v t á r o s : Dr. Lőrenthey Imre.

Tagok:
Dr. Bezsilla Nándor
Dr. Kövesligethy Radó
Bedő Béla
Dr. Lukács György
Dessewffy Arisztid
Dr. Lichtenberg Kornél
Dr. Erődi Béla
Révai Mór
Gerster Béla
Dr. Schiller Henrik
Dr. Klupathy Jenő
Dr. Szász Károly
Dr. Várady Gábor
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AZ U R ÁN I A M. T. E. K Ö Z L Ö N Y E
E folyóiratot az Egyesület tagjai
az évi illetmény fejében kapják.

MOLNÁR VI KTOR
közreműködésével
szerkesztik
legifj. SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

Nietzsche.
Nietzsche könyveit olvasva, a gondolat mér
hetetlen perspectivája tárul fel előttünk s a mystikus háttérből egy sajátos philosophiai rendszer
bontakozik ki nagy körvonalakban.
Ez a philosophia nem metaphysika. Úgy
tapasztalta Nietzsche, hogy minden metaphysikai
rendszerben van egy pont, a hol szerzője egyéni
meggyőződésére bukkanunk: ott lappang a
háttérben egy ötlet, egy elvont fogalmakon át
szűrt szívbéli kívánság, a melyet utólag kere
sett mesterséges érvekkel és elvekkel szokás
védeni. Elvekkel az ember nagy ravaszul gyön
géit takargatja. A végső elvek tudományának,
a metaphysikának az a szerep jutott, hogy át
hatolhatatlan tüskebozótként feltartóztassa és
visszariaszsza a támadót. A mi pedig ekkora
védelemre rászorult, minden rendszernek gyönge
pontja, subjectiv oldala: az ethika, erkölcstan.
Erre a területre vetette magát Nietzsche, ezt a
tudományt akarta űjjá teremteni, mert vélemé
nye szerint épp olyan kezdetleges, mint a
milyen raffinált korunk erkölcsi érzése. Hedo
nismus, Utilitarismus, idealismus, Optimismus
és Pessimismus és valahány ethikai világnézet
eddigelé felütötte fejét, mind békatávlatból látja
a világot, a modern ember pedig támasz és
tanács nélkül áll a lét problémája előtt. Vessen
kiki egy pillantást környezetére: mindenfelé
szétágazó utak és bizonytalan czélok. Egyik
őrülten fut élvezetek után, a másik teste sanyar
gatása árán pénzt kuporgat, a harmadik félre
vonulva a világtól, agyrémeket kerget sivár
magányban. Mindenkinek, többnyire csalfán,
saját ösztöne és szüksége diktálja értékképze
teit, életczélját. Sírba szálltak a régi ideálok,
új emberek, új eszmék kellenek. És Nietzsche
már érzi a jövő philosophiájának közeledését,
ő az előhírnöke.
Alaptétele, hogy az emberi lélektől elválhatatlan valami öntudatlanul parancsoló ösztön: az
uralomvágy. A mindennapi életből vett szám
talan példával is igazolható az. Mindenütt, a
hol az élet, ott a hatalom vágya; még a szolga
akaratában is benne van. Hogy az erősnek
szolgáljon a gyönge, arra az a vágya készti,
hogy a nálánál gyöngébbnek ura legyen. így
ír Nietzsche a Wille zur Macht czímű művé
ben : „Akarjátok ennek a világnak nyitját meg

találni? Ez a világ hatalomvágy — és semmi
egyéb. Az vagytok ti magatok is — és semmi
egyéb.“ Ezek Nietzsche utolsó müvének utolsó
sorai.
A milyen az ember ma, olyan ősidők óta.
Elfogulatlan szemmel nézve az emberiség tör
ténelmét, be kell vallanunk, hogy fékezhetetlen
uralomvágy, mások kizsákmányolása, kíméletlen
rideg önzés voltak mindenkor a társadalom
alapelvei. Hogyan alakul és fejlődik például
egy régi görög íuoXíc ? Meg nem tört akarat
erőtől duzzadó emberek, ragadozó állatok a
szó igazi értelmében, gyöngébb, békésebb fajra
vetik magukat, rabszolgává, eszközzé szorítják
le, hogy mások vállán mindig magasabbra és
magasabbra emelkedjenek. A ki bírja, marja.
Ök, a kiválasztottak, az életrevalóbb faj, tapasz
talatból tudják, hogy néhány erős és veszélyes
ösztönnek: vakmerőségnek, furfangnak, rabló-,
bosszú- és uralomvágynak köszönik létezésü
ket ; ezeket erényeknek tartják, nagyra növelik;
mert különben az elégedetlen, leigázott rab
szolganép irgalmatlanul elpusztítja őket a föld
színéről.
így aztán kétféle erkölcsi értékelés tám ad:
van úri morál és van szolga-morál. Ha az ural
kodó osztály határozza meg az erkölcsi értéket,
akkor tiszteletreméltó és előkelő a büszke, fenkölt lélek, ellenben megvetendő a gyáva, a
haszonleső, a meghunyászkodó ember, leg
kivált a hazug; minden aristokrata azt hiszi,
hogy a szegény ember hazudik. Az előkelő
embert jellemzi még, hogy tiszteli az erőt, a
hatalmat, kemény és szigorú önmaga és mások
iránt. Csak a maga fajtáját becsüli, kötelességei
csak egyenrangúakkal szemben vannak; kisebb
emberekkel úgy bánik, a hogy éppen jónak látja.
A második typus a szolga-morál, az elnyo
mottak, a szenvedők és fáradtak philosophiája.
A rabszolga bizalmatlan és gyanakvó termé
szetű, leszólja a hatalmasok erényeit, de magasz
talja az alázatosságot és könyörületességet, a
türelmet és szorgalmat, mert ezek hasznos eré
nyek: legalkalmasabbak arra, hogy a lét nyo
morát enyhítsék. Rossz az az ember, a kitől
félni kell, jó, a ki a légynek sem árt. A szolga
morál, mivel lényege a haszon, éppen visszája
az úri morálnak.
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Az első moralis rabszolgalázadás a zsidó
nép történelmi szereplésével kezdődik. Prófétáik
felforgatják az antik világ értékképzeteit, náluk
gazdag, istentelen, gonosz és erőszakos, más
felől szegény, szent és jóbarát egyet jelent. Ezt
a munkát betetőzi a keresztyénség a felebaráti
szeretet elvével. Pártját fogja az elnyomottnak,
vigaszt nyújt a szenvedőnek, bátorságot önt a
csüggedezőbe és mindevvel évezredekre vissza
vetette az emberiséget fejlődésében. Mert a
felebarátok tömegében mindig akadt sok csenevész, beteg, elfajult; ezt a fölösleget, melynek
pusztulnia kellett volna, megtartotta a keresz
tyénség az egész faj elkorcsosulásaárán. A szel
lemi bénák érdekében letört minden nagyságot,
feláldozta a szellem merészségét, önérzetét,
férfiasságát, míg végre előállott egy törpe, nevet
séges typus, a csürhe — a hogy Nietzsche
elnevezte —, egy jámbor, beteges, középszerű
valami: a modern európai ember. A ki már
most számot vet korunk demokratikus mozgal
mával, mely a keresztyénség örökébe lépve,
folytatja a harczot az egyesnek minden maga
sabb becsvágya, úri kiváltsága, nagyratermettsége ellen és lázasan dolgozik az autonom
tömeg, a jogegyenlőség, a középszerűség érde
kében, a ki mindevvel számot vet, annak lelki
szemei elé még a jelennél is sivárabb kép tá
rul : sivár és vigasztalan képe a jövő társadal
mának.
Nehéz feladat hárul így a philosophiára. Itt
nincsen megalkuvás, hanem gyökeresen át kell
alakítani a régi értékképzeteket és új czélokat
tűzni az emberiség elé.
E világnak ősrégi babonája a jó és rossz
ellentéte. Ne gyilkolj, mert ez bűn, légy irgal
mas, mert ez erény, így szól az erkölcsi tör
vény. „Törjétek össze a régi táblákat“, kiált
Zarathustra, mert az olyan szó rabolt és gyil
kolt Cbak igazán: elrabolta és meggyilkolta a
jobb jövőbe vetett reményeket. Az új czél jó
és rossz határán túl van, az új czél az ember
emelkedése. Nietzschének a jövőbe tekintő
szeme előtt egy hatalmas és veszedelmes aristokrata typus lebegett, egy emberfölötti lény,
az Übermensch. Hogyan emelkedjék odáig az
ember? Sajátságos jelenség, de gyakran észlel
hető, hogy bizonyos fajok éppen kedvezőtlen
körülmények közt tenyésznek és erősödnek,
míg bő táplálék és gondos ápolás mellett a
typus variatiójára, elfajulásra hajlanak. Az em
ber is mostoha viszonyok között fejlődött a
legbiztosabban, leleménye nőtt a veszélyben,
esze finomodott és élesedett a kényszer alatt.
A középkori egyház szigorú censurája, a Scho
lastika aristotelesi rabigája, minden észellenes
zsarnokság, minden grandiosus ostobaság jó
eszköznek bizonyult a szellem nevelésére. Úgy
tetszik, hogy a természetnek ez volt mindenkor
a moralis imperativusa. Engedelmeskedj valaki
nek, még pedig soká, mert különben magadat
se becsülöd meg és elpusztulsz. De ez az esz
köz nem elegendő; a fajnevelés szolgálatába
kell fogni az államot is, az egyházat, a társa
dalmat és a házasságot. Eddigelé évszázadok
alatt ha akadt egy-egy valóban nagy ember,
egy Übermensch, egy culturbestia, a milyen

volt például Alkiabiades, Borgia Caesar, Napó
leon. Egy nemzet eddigelé a természet kerülő
útja volt, hogy egy-két ilyen embert világra
hozzon. De ha sikerül a régi értékképzeteket
átformálni és évezredek akaratát új ösvényre
terelni, akkor közel az idő, hogy feltámad a
büszke faj, melynek sasszemei és oroszlánkörmei lesznek.
íme Nietzsche philosophiája, a mennyire ily
vázlatosan a körvonalait meg lehet rajzolni.
Rendszerét élesen kiemeli néhány szállóigévé
vált kifejezés, a milyen : Der Wille zur Macht,
Herren- und Sklavenmoral, Umwertung aller
Werte, Jenseits von Gut und Böse, Übermensch.
A jelszavak újak és eredetiek, de a tan nem
annyira, mint a hogy első pillanatra látszik.
A határtalan önzést már a görög sophisták
hirdették, annak a kíméletlen aristokrata-követ
kezetességnek pedig Hobbes Tamás, egy XVII.
századi angol philosophus volt első apostola, a
bellum omnium contra omnes elvével.
Nietzsche a közönség kedvencze manapság,
könyveinek gyakran kegyeletsértő és kirívóan
inhumanus iránya daczára. E jelenség magya
rázata jórészt abban rejlik, hogy az ösztönök
kiemelésével, az erőteljes, szilárd akaratú egyé
niség jogának hangoztatásával fontos mozzana
tokra mutatott, a melyeket ideje már egyszer
megszívlelni. Másfelől ragyogó előadása segí
tette Nietzschét népszerűségre. Ö a német
aphorisma-stylus legnagyobb mestere, e nem
ben Schopenhauert is felülmúlja. Zarathusthrájában felelevenednek a biblia képei, a keleti köl
tészet gondolat-rhythmusai. Úgy bánik a nyelv
vel, mint egy hangszerrel, mindig a fül számára
ír és ösztönszerüleg kerüli az újfelnémet papi
rosnyelv szörnyeteg-phrasisait.
Nietzsche könyveinek legnagyobb varázsa
azonban maga az író egyénisége. Szembeszökő
két vonása a becsületesség és büszkeség. Be
csületes volt, megvetette az álszenteskedést.
Tisztán akart látni mindent, mások szívében,
önmagában, az eszmékben és rendszerekben.
Gúnyolta nemzetét, melynek erénye a ködös
homály. Ez az értelmi becsületesség nem egyéb,
mint az erkölcsinek egy formája, ez késztette,
hogy gondoljon és írjon olyat, a mivel ellent
mond önmagának is. Egész lénye tele van
ellentmondásokkal, egyik fejlődési korszaka a
másiknak egyenes megtagadása, sőt egy és
ugyanazon művében is ellentmond önmagának.
A mikor a gondolat felvillant agyában, akkor
igaznak érezte s egyébbel nem törődött. Sze
szély és önbizalom olykor elfogulttá tette, büsz
kesége türelmetlenséggel és fanatismussal ha
táros. Mint Petőfi Sándor, az övétől eltérő
véleményt sohasem tűr: ellenfelét meg se hall
gatja s már szemébe mondja, hogy nincs igaza.
Szellemi fensőbbsége tudatában szentül hiszi,
hogy minden eszméje egy-egy biztos lépés az
absolut igazság felé.
Sokszor tévedett, de hát ki nem tévedett?
S bizony nagy emberek tévedései tanulságo
sabbak az apró emberek igazságainál. Nagy
ember, nagy gondolkozó, nagy író volt Nietzsche.
Loisch János.
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Miképpen nö fel az ember ? 1
A felnövekvés lefolyását javarészt közismert
nek tudjuk. Magunk is keresztülmentünk rajta:
gyermekekből felnőttekké lettünk s előttünk
növekedett és növekszik fel az újabb nemzedék
és így önmagunk felnövekvéséről és a környe
zetünkben élő gyermekek fejlődéséről mind
annyiunknak van emléke, tapasztalata, megfi
gyelése. Különböző korú gyermekeket látunk
napról napra és a köztük mutatkozó eltéréseket
sokszor van alkalmunk jól szemügyre venni.
De ezen megfigyeléseink, észleleteink legnagyobb
részt csak önkénytelenek, alkalomszerűek és csak
egyetlen, nem mindig megbízható eszközünk
v an : a szemmérték. Egyedül szemmértékünk
útján szoktuk csak közönségesen észrevenni a
gyermeki test nagyobbodását, hol gyorsuló, hol
lassabban történő növekvését. Szem mértékünk
útján azonban csak nagyjában vagyunk képe
sek a felnövekvés lefolyását megismerni. Észreveszszük pl., hogy a gyermek kinövi a ruháját.
Czipője, nadrágja, kabátja szűk vagy rövid lesz.
Néha elég ehhez egy fél esztendő, néha azonban
hosszabb időn keresztül is, 1— 1Va éven át is
jó volna egy ugyanazon ruha, ha egyáltalán
szó lehetne arról, hogy a ruha a gyermeknél
ennyi ideig eltarthasson. Ilyen és ehhez hasonló
közönséges tapasztalatokból tudjuk, hogy a nö
vekedés nem egyenletes, ‘azaz nem egyforma
gyorsasággal történik az egész gyermek és ifjú
koron keresztül, hanem vannak évek, a mikor
mintha vesztegelne a növekedés, alig vehető
észre, viszont máskor pedig hirtelen gyorsa
sággal nagyot nő a gyermek. Körülbelül tudjuk
e köznapi tapasztalatok alapján, hogy e lassúbb
és gyorsabb növekvés mely évekre esik és tud
juk azt, hogy a fiúk és leányok növekvése és
kifejlődése között némi csekély eltérés van. Ezen
túl már csak nagyon ritka esetben terjed a
mindennapi tapasztalás határa. E tapasztalatok
kal azonban az, a ki a felnövekvést alaposab
ban és tüzetesebben akarja megismerni, nem
elégedhetik meg és nem elégedhetik meg külö
nösen a tudomány. Jóval többet óhajtunk ennél
megtudni és hogy ez lehetővé váljon, a tudo
mány nagyarányú, pontos vizsgálódásokat, meg
figyeléseket végzett és végez most is. Ezer meg
ezer különböző korú gyermeket mérnek meg az
anthropologusok, az újszülöttől az ifjúkor vé
géig, még pedig nemcsak az egész test hosszú
ságát és súlyát, hanem a tagok és szervek
méreteit is külön megállapítják. E tömérdek
mérés számadatait összesítik, statistikákban, táb
lákban szemléletes görbe vonalakkal feltüntetik
és ilyen módon igyekeznek pontosan megálla
pítani a felnövekvés lefolyását. A tudomány
által megállapított adatokból lehető teljes rész
letességgel vagyunk képesek a gyermekkori
testi fejlődést leírni és azt a menetet feltüntetni,
a melyen minden ember keresztülmegy, míg a
felnőttkort eléri. Ezekből a tudományos vizsgá
1 Főbb forrásművek: Dr. C. H. Stratz: Der Körper
des Kindes und seine Pflege. — Dr. Hermann Dekker:
Naturgeschichte des Kindes. — Dr. Karl Mischke: Wie
wächst der Mensch ? — E. Sichart: Das Kind in der
Kunst.

lódásokból tűnik ki csak teljes világossággal,
minő óriási testi változáson megy keresztül az
ember a csecsemőkortól a teljes kifejlődésig,
hogy minő eltéréseket mutat az emberi test a
csecsemő-, gyermek-, ifjú- és felnőttkorban és
hogy az egészséges, zavartalan kifejlődés ese
tén milyeneknek kell lenniök gyermekeinknek a
felnövekvés minden korszakában és minden
évében.
Azt a nagy változást, átalakulást, a melyen
az emberi test keresztülmegy a felnövekvés két
évtizedet meghaladó idején, legáltalánosabban
azzal jelezhetjük, ha az újszülött és a felnőtt
ember magasságbeli és súlybeli adatait össze
hasonlítjuk. Az újszülött súlya 3500 gr (fiú),
illetőleg 3250 gr (leány), hosszúsága pedig 50
cm.1 A felnőtt férfi és nő súlya pedig (a 20-ik
év betöltésekor) 69 illetőleg 5772 kg, magas
sága pedig 180, illetőleg 170 cm. A felnőtt
ember tehát 3 és V2-szerte hosszabb, maga
sabb és 16-szorta súlyosabb, mint az újszülött
csecsemő. Minő hatalmas nagy testi fejlődésen
kell keresztülmennie minden embernek, míg
teljes nagyságát és erejét eléri! A titokzatos
életerőnek két hosszú évtizeden keresztül foly
tonos építőmunkásságot kell kifejtenie, — a lát
hatatlan apró kis sejteknek, a melyekből az em
beri test áll, mérhetetlenül meg kell sokasod
nak , hogy a test a kifejlődés befejeződéséig
teljes hosszúságát, szélességét és súlyát elérje,
a tagok kellőképp meghosszabbodjanak, kiala
kuljanak, használatra alkalmasak legyenek és a
szó szoros értelmében kész emberekké váljunk.
S mindez történik a legtökéletesebb arányos
sággal, symmetriával, aesthetikával és követ
kezetességgel. A természet csodás, felséges al
kotó munkásságát elsősorban önmagunk kiala
kulásán szemlélhetjük. Nem kell nekünk feltét
lenül távoli, ritkán látható természeti jelenségek
és tünemények után kutatnunk, hogy a termé
szet nagyszerűségének látványa előttünk feltá
ruljon. Önmaga az ember az a lény, a kiben
első sorban megnyilvánul a természet nagyszerű
sége és egyike a legcsodálatosabb folyamatok
nak az emberi szervezetnek önmagából való
kialakulása.
Mily tehetetlen, önmaga fenntartására teljesen
képtelen lény is az ember világrajövetelekor.
Semmiféle más élőlény sem születik oly gyá
moltalannak, mint az ember. Járásra-kelésre
alkalmatlan, tagjai használatára képtelen, érzék
szervei nem működnek, nem lát, nem hall, tel
jesen tehetetlenül vergődik fekvőhelyén. S ha
jól megnézzük kis testét, bár mindent megta
lálunk rajta, mégsem találjuk egészen olyannak,
mint a felnőtt testét. Mindenekfelett fel fog
tűnni, hogy aránytalanul nagyobb a feje, viszont
1 A mértékszámok Stratz munkájából valók és normalértékek, nem átlagértékek. A testméreteket ugyanis
Stratz úgy állapította meg, hogy csakis teljesen norma
lis fejlettségű szülők kifogástalan szervezetű gyerme
keiről nyert adatokat használt fel. Más anthropologus,
mint Quételet, a ki először végzett rendszeres vizsgá
lódásokat a felnövekvésre vonatkozólag 1871-ben, átlag
értékeket állapított meg, azaz a gyermekeket minden
kiválogatás nélkül tette vizsgálata tárgyaivá. Az e czikkben felhasznált összes számadatok legnagyobbrészt
Stratz által megállapított normalértékek.
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sokkal rövidebbek a lábai, mint a felnőttéi. Ha
nekünk felnőtteknek aránylag véve akkora fe
jünk lenne, mint a csecsemőé, akkor éppen
kétszer akkora fejünknek kellene lenni, mint a
mekkora van. Ha pedig aránylag véve csak
akkora hosszúságú lábunk lenne, mint a mek
kora a csecsemőé, akkor alsó lábszáraink felé
nek hiányozniok kellene, persze a térd ehhez
képest jelentékenyen magasabb helyet foglalna
el. Tehát a kis csecsemő nem tekinthető a fel
nőtt ember kicsinyített másának, miniature-jének,
a ki csak abban különbözik a felnőttől, hogy
kisebb, hanem tagjai, egész testéhez viszonyítva,
más arányúak. Vagyis a csecsemőnek más test
alkata van, mint a felnőttnek. S másnak is kell
lennie, mert a csecsemő kevesebb életfeladatot
teljesít. Mire valók volnának a csecsemőnek a
jól kifejlett lábak, mikor még semmi szüksége
sincs arra, hogy járjon. Vagy mire valók vol
nának a csecsemőnek a jól kifejlett fogak, mi
kor az első esztendő legnagyobb részében tisz
tán csak tejjel él. A természet semmi fölösleges
szervvel vagy taggal sem szerel fel bennünket.
Csak olyan szerveink vannak, a melyek az élet
fenntartására szükségesek. A csecsemőnek ugyan
mindama szervei megvannak, a mik a felnőtt
nek, de azok a szervei, a melyeket használnia
egyelőre nem kell, csak készenléti állapotban
vannak és használatra csak a későbbi fejlődés
által lesznek alkalmasak. S ha ilyenféleképpen
pontosabb mérések alapján összehasonlítjuk az
újszülött testét a felnőttével, akkor kitűnik, hogy
a csecsemő teste aránytalan, formátlan a telje
sen kifejlett emberpéldányhoz viszonyítva. A fej
az egész test nagyságával összemérve arányta
lanul nagy, mert az egész testhosszúságnak egy
negyedét teszi ki, míg a felnőtt ember feje egész
testhosszúságának csak egy nyolczada. Ez a
nagy fej, a melyet az egész fiatal csecsemő for
gatni még nem képes, úgyszólván nyak nélkül
illeszkedik a törzsre. A mell gömbölyű, dom
ború, hordóformája van, magasan felfelé emel
kedik, nem úgy mint a felnőtté, a mely széles,
egyenes és inkább lefelé terjeszkedik. A karok,
de különösen a lábak, felette rövidek. A test
középpontja a csecsemőnél a függőlegesen lelógasztott karok csuklójával esik egy vonalba,
míg a felnőttnél a könyökkel. Mindezeken kívül
feltűnik az arcz kicsinysége (mert a fej nagy
ságát a koponya rendkívüli nagy terjedelme
okozza). Ez a kicsiny arcz széles, holvilágképszerü, alsó része kialakulatlan, mert az alsó
állkapocs a fogak kibúvása folytán csak később
fejlődik ki. A szemek aránylag nagyok, ezek
nek van szükségük a legkisebb fejlődésre. Jel
lemző még a csecsemő testének sokszor rend
kívüli kövérsége. Vastag zsírréteg, mely a cse
csemőnél a bőrben van elhelyezve, míg a fel
nőtteknél legnagyobbrészt az izmokban, mint
egy melegítő öv veszi körül a fiatal testet és ez
az anyatermészet szükségszerű óvóintézkedése
a hideggel szemben nagyon érzékeny csecsemő
javára. Mindezekhez képest tehát a csecsemő
— első sorban azonban az újszülött — rövid tag
jaival, nagy buksi fejével, elégedetlen kis ábráza
tával, nagy kövérségével, tömzsi alakjával az
érdektelen ember előtt nem tűnhet fel szépnek.

De nemcsak az újszülöttön és csecsemőn, ha
nem a kisdeden és serdültebb gyermeken, sőt
az ifjún is megállapíthatók ez aránytalanságok,
és tulajdonságok, a melyek azonban a felnö
vekvés ideje alatt egyre jobban eltűnnek. A fej
lődésben levő emberi testen tehát nem talál
hatjuk meg a szépség egyik legfontosabb kellé
két: a tagok arányosságát és éppen ezért az
igazsághoz híven nem igen beszélhetünk a gyer
mek szépségéről. Az emberi test teljes szépsége
csakis az egészen kifejlődött emberpéldányon
található fel. De ha a gyermeki test aránytalan
sága miatt nem vetekedhetik is a felnőttével,
vannak olyan, csakis a fiatalság éveiben meg
levő tulajdonságai, a melyek folytán a kicsi
nyek, mint vonzó jelenség, kedves látvány hat

1. A felnőtt és az újszülött nagyság-arányai. (Stratz után).

nak ránk. A ragyogó, aránylag nagy, bámész
szemek, a melyek a csecsemőkorban kékesen
csillognak, a kecses kicsi kezek, a rózsás, fény
lő, bársonyos bőr, a gyermek egész lényén elömlő bűnnélküliség, tudattalanság és elfogulat
lanság, mindenek felett pedig az életnek az az
üdesége, a mely teljes pompájában csak a
gyermeknél lelhető fel, mindezek oly tulajdon
ságok, a melyek a legnagyobb varázst gyako
rolják ránk és ha a gyermeki test a szépség
követelményeit teljes mértékben nem elégíti is
ki, éreztetni képes velünk azt a bájt, azt a
kellemet, a mely csak a gyermekeknek adatott
meg és a mely a felnövekvés befejeződésével
rendszerint elenyészik. Tehát a kis gyermeknek
sokkal inkább bájáról, kelleméről szólhatunk,
mint szépségéről.
Az eddig elmondottakból is teljesen nyilván

valóvá lett, hogy a felnövekvés nem áll pusz
tán csak az egész test egyenletes nagyobbodá
sából, hosszulásából és vastagodásából. Az új
szülöttnek a felnőttétől eltérő testi arányai van
nak és hogy az eltérések elenyészszenek, az
egyes testrészeknek különböző gyorsasággal kell
nőniök. Az újszülöttnek aránylag véve legrövi
debbek a lábai, ehhez képest a lábainak kell
a leggyorsabban nőniök. Utána a törzsnek és
a karoknak kell a növekedéssel sietniök és leg
lassabban kell fejlődnie a fejnek. S valójában
úgy is történik, hogy születési hosszúságuknak
a fej kétszeresére, a törzs háromszorosára, a
kar négyszeresére, a lábak pedig ötszörösükre
nőnek. Vagyis a kar és kevés híján a törzs
is kétszer olyan gyorsan nő, mint a fej, a lá-
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A felnőtt ejnber és az újszülött teste. (Stratz után).

bak pedig ennél is gyorsabban fejlődnek. A fel
növekvés előrehaladottsága szerint ilyen módon
mind jobban eltűnnek az aránytalanságok,
úgy, hogy az ifjú testen már alig állapítha
tók meg.
De nemcsak a testrészek különböző gyorsa
sággal történő fejlődése tekintetében vannak
eltérések, hanem a felnövekvés egész lefolyása
sem történik egyenletesen. A hosszulás, a magasodás nem egyforma gyorsasággal megy végbe.
Vannak évek, mikor nagyon lassan történik a
növekvés, 2—3 év lefolyása alatt is alig vehető
észre az, hogy a gyermek magasabb lesz. Ez
években a hosszulás helyett inkább abban áll
a növekvés, hogy szélességben fejlődik a gyer
mek, tagjai köpczösebbek, vastagabbak lesz
nek, arcza teltebb. Ezt a 2—3 évre terjedő
időszakot, a mely a felnövekvés ideje alatt

3-szor észlelhető (3-ik ízben 5 évig terjed),
teltségi korszaknaknak nevezzük. Más években
viszont észrevehetőleg gyorsabban megy végbe
a növekvés: a gyermekek 2—3 év alatt hirte
lenebből megnyúlnak, viszont teltségtikben
visszamaradnak és ez a jelenség két ízben ész
lelhető a felnövekvés ideje alatt. E gyorsabb
növekedési időszakokat viszont nyúlási korsza
koknak hívjuk. A felnövekvésnek tehát hullámzó,
rythmikus menete v a n : a teltségi időszakra
ugyanolyan hosszú ideig tartó nyúlási időszak
következik és ezt ismét teltségi időszak váltja
fel. S így, ha nem történik is a növekedés
egyenletesen, végbemegy szép szabályszerű hul
lámzással, rythmikussággal. A legnagyobb hoszszúsági növekedés az első esztendőben törté
nik. A csecsemő ez egy év alatt 50 cm-ről 75
cm-re nő, tehát 25 cm-rel lesz hosszabb. Ha
ilyen arányban nőnénk tovább, akkor 20-ik
évünk betöltésekor 5 és fél méteres óriásokká
lennénk. Az utána következő 2. 3. és 4. évek
ben azonban a növekedés jelentékenyen las
súbb és fokozatosan hanyatlik. A 2. évben 10,
a 3-ikban 8, a negyedik évben pedig már csak
4 cm-rel magasodik a kisded. Ezekben az évek
ben inkább szélességben fejlődnek a kisdedek,
szétnyomott, tömzsi, alacsony typusúak és ezért
kövérségük, teltségük szembetűnő. Ez a három
év az első teltségi korszak. Az 5. 6. 7. évek
ben pedig első nyúlási korszakát éli a gyermek,
ekkor nagyobb mértékű és fokozatosan emel
kedőben van a magasodás: az 5-ik évben 6,
a 6-ik évben 8, a 7-ik évben pedig 10 cm-rel
lesznek magasabbak a gyermekek, tehát meg
nyúlnak, észrevehetőbben magasabbak lesznek
és ennek következtében karcsúbbaknak tűnnek
fel. A nyúlási korszakban is azonban telteknek
kell lenniök a formáknak, a nyúlás nem jelent
soványodást. A 8. évvel beköszönt a második
teltség korszaka, a mely szintén három évig tart,
a 8. 9. és 10. években. Ekkor szintén fokozato
san hanyatlik a magasodás (4, 3, 2, cm) és
bár nagyon mérsékelten, de emelkedik a súly.
A 11. évvel beköszöntő második nyúlási kor
szak már 5 évig tart: a 11. évtől a 15. évig.
Ez az az időszak, a mikor leginkább tűnik fel a
gyermekek hirtelen megnyúlása, egyszerre nagy
szökkenéssel haladnak előre a fejlődéssel. Még
pedig a fiúk legtöbb esetben 15. esztendejük,
a leányok pedig 16. esztendejük folyamán nőnek
a legrohamosabban. A 16. esztendőtől a 20-ik
esztendőig van az érés korszaka, a melyet har
madik teltségi korszaknak is szoktak hívni.
A fejlődésben a 10. évig a fiúk és leányok
között nagyobb mértékben mutatkozó különb
ség nincs. A két nem nagyon csekély eltérés
sel, egyformán növekszik eddig az ideig. A l l .
évtől kezdve azonban a két nem fejlődése na
gyobb eltérést mutat. Ez évtől kezdve ugyanis
a leányok felülmúlják a fiúkat és 16 éves
korukig a fejlődésben előbbre vannak. Különö
sen 13 éves korukban bizonyulnak fejlődöttebbeknek a leányok, mint a fiúk. Ekkor 9—10
cm-rel magasabbak, 4—6 kg-mal súlyosabbak
a leányok, mint a hasonlókorú fiúk. A 15. év
elmúlta után a leányok növekvése egészen ellanyhul, a fiúk utolérik és túlszárnyalják őket,
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fc^mekeinek. A primitívebb, kezdetlegesebb fajok
Ega fejlődésben a nyugateurópai gyermekek 15—16
P é v e s korig tartó fejlettségéig jutnak csak el a
H felnőtt korban, mint pl. a négerek, a mongolok.
h Sőt elég jelentékeny különbségek állapíthatók
iheg az északi és déli európai nemzetek között
is a felnövekvést illetőleg. A déli népek gyer
mekei, köztudomás szerint előbb fejlődnek ki,
érnek meg, mint az északiak és általánosság
ban nem is érik el azokat a méreteket, a melyet
az északiak. Az olasz fiúk pl. a 15., 16., 17.
években nagyobbak ugyan, mint a hasonlókorú
svédek, de már 18 éves korban a svéd és né
met ifjak magasabb termetűek az ugyané korú
olasz ifjaknál. A mi magyar gyermekeink még
e szempontból kellőképpen nem vétettek vizs
gálat alá. Az életsors is döntő hatással van a
testi növekvésre, a mennyiben a jó módban
élő gyermekek kedvezőbben fejlődnek, gyor
sabban nőnek és nagyobbak, erőteljesebbek
lesznek, mint a rossz sorsban élők.
Az elmondottak alapján nagyjában körvona
lazhatjuk, hogy milyennek kell lennie a jól ki
fejlett emberi testnek a felnövekvés egyes kor
a
szakaiban és teljes kifejlődöttségében. Az előbb
B^ Testmagas
Testsúly
'S
ság
o;'de2
közölt felnövekvési táblázat számadatait kell
SS
elsősorban irányadóul venni, de az ott feltün.'O
Életkorszakok
•S
g'
tetteken kívül a lábhosszúságnak az egész test
«■S1íP0O
cm
hez való viszonya és a testközép helye is szá
kg
mításba veendő. így pl. a lábak hossza az
|.8
£M
újszülöttnél az egész testhosszúságnak egyharmadát teszi ki, míg a felnőttnél az egész test
‘■fr /g 75
I. Csecsemőkor 1 4I/
25
9
6
hosszúság felét. A testközép pedig az újszülött
II. Semleges
nél a derék közepével esik egy vonalba, a köl
gyermekkor
85
25
10
döknél van, míg a felnőttnél a törzs alsó végé
127,
37,
14
a) első teltség ] 3 57* 93
8
17,
nél, a lábak kezdődésénél. E határok között az
f 4 57,
97
2
16
4
egyes
életkoroknak megfelelő fokozatok álla
í 5 5% 103
6
177,
IV,
píthatók meg. Tehát a teljes testi kifejlődöttség
111
b) első nyúlás ] 6 6
8
19
17,
7 67* 121
csak akkor állapítható meg, ha az arányok a
10
22
3
megfelelő életkorra megállapított ezen adatok
kal vagy egészen, vagy csak nagyon csekély
III. Bisexualis
-O
i
'C
CÖ
"
C
Ö
'=3 CD
'
1
3
D
CD
CD
gyermekkor
eltéréssel összevágnak. Pl. az igazi gyermek
r
_
!4
8
A
:
125
korban, a 7— 14 éves korban levő gyermekek
a) Második
9 — 128
26
2
testmagasságának a fejmagasság 6-szorosát túl
teltség
1
/
267, 277, / 2 17,
10 67, 130
kell haladnia és el kell érniök a 7 és V^szeres
11 6»/* 135 138 5 8 307, 327, 4 5
fejmagasságot.
A 7 éves gyermek fejének hossza
12 7 140 143 5 5 33 357, 27, 3
b) Második
körülbelül 19—20 cm, egész testmagassága
40
4
13
146
12
37
155
6
77*
47,
nyúlás
14
151 158 5 3 40 46
3 6
pedig ennek 6-szorosa, azaz 120— 121 cm.
15 77, 160 160 9 2 47 52
7 6
A 14 éves gyermek testmagassága 151 — 158
cm között állapítható meg, fejmagassága pedig
16 _ 162 162 2 2 55 53
8 1
ennek 7 és V4 része: 21—22 cm. Az igazi
IV. Érés
17 77* 165 163 3 1 60 55
5 2
gyermeki test teljes jellegzetességében a 7 éves
18 — 170 165 5 2 64 56
4 1
korban szemlélhető legjobban. Az e korban levő
19 8 175 168 5 3 67 57
3 1
gyermek a magasságbeli fejlődésnek jóval túl
20 — 180 170 1 5 2 69 577, 2
1 2I
haladta már a felét, súlybeli fejlődésének azon
A felnövekvés az előbbiekben nagy vonások
ban még csak egy harmadát érte el. A gyerkal feltüntetett korszakok szerint megy végbe.
mekábrázat kerek és telt, a testalkat nyúlánk
E fejlődési menet összeállítása, a nyugateuró
és karcsú. A nagy szemekből, az ártatlan tekin
pai nemzetek, elsősorban a német nép körében
tetből és a magatartásból bűntelenség és tudat
eszközölt mérések alapján történt és a normális
talanság sugárzik ki. Élénk mozgalmasságában,
kifejlődés szolgált irányadóul. A felnövekvés
üde tisztaságában és fesztelen magatartásában
azonban fajok, népek, földrajzi és éghajlati kö
ekkor tűnik fel a gyermek kecsességének egész
rülmények és ezeken kívül különböző életsors
teljében. A másik jellegzetes typust a felnövek
szerint is kisebb nagyobb változások szerint
vés idején, a gyermekkor elmúltával az ifjúkor
megy végbe. A műveletlen, természetes állapot
kezdetén találjuk fel. A fiúknál a 15., 16, a
ban levő ú. n. vadnépek gyermekeinek felnöleányoknál a 13., 14., 15. esztendőkben. Ezek
vekvése alatta marad az európai népek gyeraz évek a kamaszévek, illetőleg a bakfisidők.
Gyarapodás
kg-okban

növekedés
cm-ekben

\ Életévek

A 20-ik évben, a mikor a felnövekvés nagyobbára véget ért, a leányok átlag 10 cm-rel ala
csonyabbak, mint a fiúk.
A súlynövekvés általában kevésbbé megbíz
ható mértékét adja a fejlődés lefolyásának, mint
a hosszúság-növekvés. A súly ugyanis sokkal
inkább függ az egyéni hajlamosságtól, a külső
körülményektől, a táplálkozástól, életmódtól stb.
és így a fejlődés feltüntetésénél csak másod
sorban jöhet tekintetbe. Csak a csecsemőkorban
biztos mértéke a fejlődésnek a súlynövekvés'
mert ebben a' korban az étel legnagyobbrészt
te j: azaz minden csecsemő egyformán táplál
kozik. De azért a súlynövekvés tekintetében is
megállapítható bizonyos szabályosan váltakozó
hullámzás, a mely nem egészen esik egybe a
nagyságnövekedéssel. A fiúknál az absolut leg
nagyobb súlynövekvés az első év leszámításá
val a 15., 16. években, a leányoknál pedig a
14., 15. években állapítható meg.
A felnövekvés korszakait és számadatokban
feltüntetett lefolyását, Stratz után az alábbi táb
lázatban szemlélhetjük:

f
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Átmenet a gyermekkorból a ifjúkorba. A fiúk
magas, nyúlánk termetüek, ösztövérek, hosszú
tagokkal. Meglehetős formátlanoknak, kialaku
latlanoknak látszanak, arczvonásaikban a gyer
mekiesség tűnőiéiben van, de az érettség nem
jut még kellőképp kifejezésre. Elvesztették már
gyermekségüket, de férfiasságuk még nem ala
kult ki. Az előbbi években történő gyorsabb
növekvés folytán karjaik és lábaik meglehetős
hirtelenséggel jelentékenyen meghossszabbultak
és mindaddig, míg e hosszabbá vált tagokat
meg nem szokták, nem tudnak velük mit csi
nálni. Az a törekvés, hogy férfiaknak láttassa
nak, esetlenekké és idétlenekké teszi őket. Ez az
az időszak, a mikor legkevésbbé szoktunk a
fiatalok testalkatával és mozgásaival megelé
gedve lenni és a mikor lényük tele van hatá-

A teljes kifejlődöttséget nem minden felnőtt
ember éri el, sőt a statistikai vizsgálódások
szerint jelentékenyen többen vannak azok, a
kikben meglett korukban sem állapíthatók meg
a teljes érettség méretei, mint azok, a kik tel
jesen normalis fejlettségüek. Egy tudós (Lange)
egy millió felnőtt embert vizsgált meg ebből a
szempontból és azt találta, hogy ez egy millió
ember közül csak 295,000 volt teljesen kifej
lődött, míg a többi 705,000 ember kisebb-nagyobb mértékben fejletlennek bizonyult. Száza
lékokban kifejezve ahhoz az eredményhez jutott,
hogy száz újszülött közül csak 60 éri el a
20 évet és ezen 60 közül csak 18 a normális
fejlődés végső fokát. E szomorú tény teljes
világosságot derít arra, hogy a testi satnyulás
milyen nagy mértékben harapódzott el a cultur-

3. Növekvési arányok. (Stratz után).

rozatlansággal, ellentmondásokkal. A leányok
a bakfisidőkben szintén átmeneti korszakukat '
élik. Nyúlánk testalkat és ha nem is telt, de
gömbölyű formák jellemzik. Lágy, gyöngéd vo
nalak az uralkodók, arczuk megtartja gyerme
kiességét, még pedig nemcsak ez években,
hanem később is, mert hiszen a nőkben a gyermekies tulajdonságok a későbbi korban is fenn
maradnak. Bizonyos félénkség, zavart tartózko
dás mutatkozik ugyan magukviseletében, de
esetlenség, ügyetlenség nélkül. Mozgásaik ez
átmeneti időben sem veszítik el természetessé
güket, ha csak rossz nevelés következtében
kényeskedő szégyenlősség nem mutatkozik raj
tuk. E bakfis-kor§zakban tehát a serdülő leány
kák külső testformáikban, alkatukban és moz
gásaikban egyaránt kedves, gyönyörködtető lát
ványt nyújtanak. A festőművészet ilyen bakfisleánykák alakjában ábrázolja Psychét, Ámornak,
a szerelem istenének kedvesét.

nemzetek körében és milyen óriási emberpusz
tulás történik egyrészről a kedvezőtlen átörök
lés, másrészről a felnövekvés alatti rossz körül
mények folytán, mint rossz életmód, hiányos,
meg nem felelő táplálkozás, egészségtelen la
kás, friss levegő és napfény hiánya miatt. Eme,
az átöröklésből és a gyermekkori nélkülözések
ből eredő bajok és ártalmak az általános testi
gyengeségen kívül betegségeket is idéznek elő,
a melyek a test kifejlődését akadályozzák vagy
lehetetlenné teszik. Különösen nagy károkat
okoznak a fiatal testben a pajzsmirigynek elcsenevészesedése, az angolkór és a skrofula.
Az ezen bajokban szenvedő gyermekek kisebb
termetüek, szabálytalan alakúak és erőtlenek
lesznek, általában a testi kifejlődés alacsonyabb
fokán maradnak. Ezeknek a felnövekvést nagy
ban akadályozó hatásoknak bővebb ismertetése
azonban hivatásos orvosnak lehet csak tiszte.
Csak annyit tartok e tekintetben szükségesnek
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felhozni, hogy a testi gyarapodásban szerepet
játszó chemiai és mechanikai erők érvényesü
lését biztosítani és előmozdítani szükséges.
Szükséges gondoskodni arról, hogy legyen a
fejlődő szervezetnek elég tápláléka, a melylyel
a testi nagyobbodást fedezhesse, legyen rom
latlan tiszta levegője és éltető, napfényes vilá
gossága és legyen elég szabad mozgása, mert
a test önmagát hozza létre saját tevékenysége
által.
A felnövekvés pontosabb ismeretéből több
fontos tanulságot szűrhetünk le. Mindenekelőtt
a gyermekről alkotott egész felfogásunkra nézve
döntő fontosságú az a tény, hogy a gyermeki
testnek kisebb méretein kívül is a felnőttétől
eltérő alkata van. Ez a testrészek arányaiban
mutatkozó eltérés abból magyarázható meg,
hogy más életfeladatai vannak a gyermeknek,
mint a felnőttnek. Ezen szűkebbkörü életfela
datok teljesítésére teljesen alkalmas a gyer
meki szervezet, az egyes fejlődési fokozatoknak
egészen megfelelő arányai, berendezése és mű
ködésképessége van. Ezért azon régi és több
ször hallott felfogás, a mely szerint a gyermek
nem kész, egész lény, hanem hiányos, tökélet
len, fogyatékos szervezetű, nem felel meg az
igazságnak. A gyermek is egész ember, csak
hogy alacsonyabb feljettségi fokon van, mint a
felnőtt. Fejlettségi fokának megfelelőleg tökéle
tesen kialakult a szervezete.
A másik tanulság az, hogy a kifejlődésnek
határozott időt és egymásra következő fokoza
tokat szabott ki a természet, a melyeken min
den embernek keresztül kell mennie, hogy kész
emberré növekedhessék. Ha tehát a fejlődést
megakadályozzuk, a gyermeket meg nem felelő
körülmények közt neveljük fel, nem adjuk meg
mindazt, a mi a felnövekvéshez szükséges, így
az elegendő és egészséges táplálékot, a friss
levegőt és napfényt, játékos mozgást, — vétséget
követünk el a természet ellen. A hol a fiatal
gyermekeket is felnőtteknek való fárasztó mun
kára használják fel és játékos szórakozásaitól,
szabad mozgással járó kedvteléseitől és kellő
pihenésétől könyörtelenül megfosztják, a fiatal
test kifejlődését késleltetik és akadályozzák. Már
pedig nem érhet senkit sem nagyobb szeren
csétlenség e földi életben, mint azt az embert,
a ki fejlődését akadályozó körülmények között
volt kénytelen felnevelkedni és e miatt egész
életén keresztül viselnie kell az ebből eredő
károkat. Elsatnyultan, meggyengült erővel kerül
ki az életbe és tőle nem függő okok következ
tében nem veheti ki az élet javaiból azt a részt,
a mely szerencsésebb körülmények között meg
illette volna. E végből minden szülőnek arra
kell törekednie, hogy gyermekeik az egész fel
növekvés ideje alatt gyermekek maradjanak.
A gyermekek őrizzék meg minél tovább gyer
mekségüket, fiatalságukat, mert csakis hosszú
zavartalan kifejlődés biztosítja, hogy életerős,
egészen kész emberekké lehessenek.
Barcsai József.

Kemény és Balzac.
A magyar irodalmi aesthetika a XIX. szá
zadban, főképp a németek mintájára, szívesen
ruházta fel nagyjainkat idegen nagyok nevével.
Volt magyar Vergiliusunk, magyar Lessingünk,
magyar Shakespeare-ünk, magyar Scott Walterünk, magyar Balzacunk. Az ilyen dísznévhez
elég volt, ha a Vergilius eposokat, a Lessing
bírálatokat, a Shakespeare tragédiákat, a Scott
romantikus, a Balzac élethű regényeket írt.
Éreztük gyengeségünket, és erőnket szerettük
a világirodalom kiválóságainak nevéhez fűzni.
Van ebben egy kis kérkedés, de van benne
valami a nemzeti szerénységből és önlebecsü
lésből is. Az összehasonlító kritika az utóbbi
vonást árulja e l: pontos, gondos akart lenni s
eközben az itthoniak eredetiségét, genialitását
csak félve vette észre. Köztudatunkban Petőfi
akkor lett igazán nagy, mikor már az olaszok,
németek, francziák és angolok megcsodálták.
Igaz, hogy ebben Meltzl Hugó és Brassai Sámuel
polyglott folyóirata, meg az a lelkes buzdítás,
a mivel e két tudósunk az idegen költőket —
többnyire ismerőseiket — fordítására serken
tette, volt Petőfi igazi méltánylásának a meg
indítója, de azért a külső elismerés helyezte őt
a magyar lyra trónusára.1 Keménynek, a ki
viszont regényirodalmunk királya, nem voltak
ilyen propagálói: müveinek idegen fordítói igen
közepes hírű emberek s az ő munkáinak élve
zése olvasóitól még nagy elmélyedést is kíván.
Talán ezek az okai, hogy Kemény a nemzet
köztudatában Gyulai írásai és Péterfy Jenő
gyönyörű, bár sok tekintetben subjectiv essay-je
után sem sokkal több, mint a mit a mystikusan
hangzó magyar Balzac név fejez ki.
*
A mi köze a két lángésznek valóban van
egymáshoz, azt inkább a tiszta philologus psychologia, mint a munkáik részleteit összehason
lító philologia dönti el. Ha azokat a kritikus
szellemeket nézzük, a kik Kemény munkáival
igazán behatóan foglalkoztak, Péterfy Jenő és
Gyulai Pál tűnik elénk. Egyik sem aprólékos
adatgyűjtő. Inkább szabad, bátor szemmel néz
nek körül ismereteik tárházában és az abban
látottakból csak a végső eredményeket össze
gezik. Meglátják a nagyok közös sajátságait,
átugorják a majdnem tudatuk küszöbe alatt
összerakódott, egybevágó szálacskákat és a
kész következményekből ítélnek. Módszerükkel
— sokszor talán a világosság rovására, de annál
közvetlenebbül: akárcsak Carlyle és Emerson —
inkább érzik, mint magyarázzák az igazságot.
És Keményben mindkettő világosan érzi a
Balzac-kal való rokonságot.
Előre kell bocsátani a modern psychologus
aesthetika amaz eredményét, hogy az intellectus
hasonló körülmények között hasonlóképpen nyi
latkozik meg a testben. Az utóbbi az előbbi
nek hordozója, így tehát anyagi szervezetünk
és az azt érő hatások az intellectualis megnyil
vánulásban szintén nagy szerepet játszanak.
1 Még Gyulai is csak azután foglalkozik vele.
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Ugyanúgy disponált test ugyanoly, vagy ahhoz
hasonló lelki dispositiókat mutat. Hogy aztán
a szervezet békóiból kiszabaduló, önálló emberi
lélek később hogyan hat vissza a természet
közönséges törvényei szerint vakon megnyilat
kozni akaró anyagra, az az öntudatos egyéni
ség önformáló ereje. Bergson szerint az utóbbi
az intuitio keretébe vág.
Ha már módszerünk így az anyagból, a test
ből indul ki, rögtön feltűnnek a két lángelme
emberi megjelenésében levő közös vonások.
Balzac életírói és jellemzői közül különösen
kiemelkedik Mme Surville, Sant-Beuve, Houssaye, Hillebrand, Mirecourt, Lovenjoul1 és a ki
őt a legrealistikusabban állítja elénk: Le Breton.
Soraikból mint colossus, hatalmas erejű, szen
vedélyekben, nagyravágyásban izzó alak lép ki.
A Théátre-Frangais előcsarnokában levő mell
képe, a szülőföldjén — Toursban — felállított,
Fourniertől való és ma Ville D ’Avray ben, egy
kori lakása előtt álló szobrai — mely utóbbi Rodin
genialitását dicséri — meg nehány arczképe a
massivitásnak olyan hatását kelti bennünk, mint
Kemény leírásbeli és fényképei. Alakjuk hasonló,
de vonásaikban a külső hasonlatosság semmi,
vagy legfeljebb az, hogy mindkettőnek bolto
zatos a koponyája, meg hogy az arczukon le
felé görbedő erős vonal arczkifejezésüknek kü
lönös, egyénies színt ad. Nem is a külső forma
az, a miből ábrándos phrenologiával és physiognomikával következtetést akarnánk vonni lelki
sajátságaikra, hanem az önmagában rajtuk mu
tatkozó erő, a mi a nem psychologusokban is
valami párhuzamba állító hajlandóságot kelt.
Szervezetükre nézve, mely akaratukat hor
dozza, mindketten szívósak. A vérükben van
egy kis terheltség. Balzac anyja, a mellett hogy
szellemes, okos nő, igen ideges, ingerlékeny
természetű. Fián a sok olvasás miatt tizennégy
éves korában agybántalmak mutatkoznak, me
lyek következtében el kell hagynia az iskolát;
később pedig, élete alkonyán — valószínűleg
a megfeszített munka miatt — szívbaj gyötri,
mely meg is öli.
Kemény, bár régi családból származik, mely
kicsapongásokra hajlik, egyébként egészséges
szervezetet örökölt. De míg Balzacnál gyer
mekkorában mutatkoznak agybaj tünetei, neki
a kimerítő, idegizgató munka után, élete végén
homályosul el agya.
Ifjúságuk egymás mellé állításánál feltűnik,
hogy a franczia író a vendöme-i collegiumban,
hova hat évig jár, lusta, gyenge tehetségű tanu
lónak bizonyul, bár szívesen olvas össze min
dent: jogot, archaeologiát, theologiát, psychologiát. Az intézeti könyvtárt ő használja a leg
buzgóbban, de ismereteit rendszertelenül gyűjti.
A magyar író ellenben Nagyenyed collegiumának egyik dísze; ő is sokat olvas, de az ő
tanárai, főképp id. Szász Károly, családjának
közeli ismerőse, igen méltányolják tehetségét
és szorgalmát. Balzacot állandóan fenyítik, az
intézet börtönét jól ismeri, mert lépten-nyomon
büntetésben részesül; daczos természete, ön
1 Haszonnal forgattam Róbert Habs-nab a „Chouans“hoz irt német bevezetését. (Reclam.)

fejűsége az iskolában általánosan ismert. Ez a
hiba Keményben is megvan, de neki olyan
atyai jóbarát áll az oldalán, mint Szász Károly,
a kit az értékes fiú igen szeret s a ki viszont,
midőn egyik tanár ellen iskolai lázadás tör ki,
melyben írónk a főkolompos, tehetséges tanít
ványa mellett szeretettel és erélyesen kitart.
Hanem hogy Kemény sem tartozott a régi
iskola minta-diákjai közé, azt a nagyenyedi
collegiumból való kilépése után rögtön meg
mutatta, mert Marosvásárhelyen a három évi
joggyakorlatot nem bírta ki s midőn egy év
múlva vizsgálati engedélyt kért, de nem kapott,
jegyzeteit a Marosba szórta és a jogi vizsgála
tot sohasem tette le.
Mégis mindkét író észjárása a jog köszörűkövén
élesedett. Balzac mint tizennyolczéves ifjú egy
párisi ügyvéd irodájába lép, majd a midőn ta
nulmányait részint magániskolákban, részint a
Sorbonne-on elvégezte, atyja egy ismerősük ügy
védi irodájának egy részét akarja vele átvétetni.
Ö azonban e kívánság teljesítését kereken meg
tagadja s mert szüleinek anyagi veszteségek miatt
el kellett hagyniok Párist, két évi próbaidőre
csekély évjáradékot adtak neki, melyből, írói
dicsőségről álmodozva és dolgozgatva nyomo
rog. Megpróbálkozott a drámával (Cromwell),
de barátai tetszését nem nyeri meg vele. Ezután
neki való téren, a regényíráson kísérletezik.
Álnév alatt Walter Scott munkáira emlékeztető
romantikus történeti képeket fest, a melyek
(Oeuvres de Jeunesse) csak az emberi lélek
jövendő nagy elemzőjét sejtetik benne. Huszon
hatéves koráig mintegy harmincz kötetre terjedő
regényt ír össze, de vágya, hogy hírt, dicsősé
get, függetlenséget biztosítson magának, egy
általán nem akar teljesedni. A szellemes, könynyed francziák a döczögős, nehéz stylusú mun
kákon — bár a genialitás megérzik rajtuk — nem
tudnak lelkesedni. Kevesebb lángelmével és jobb
stylussal hamarabb vitte volna többre.
Kemény, körülbelül ugyanilyen idős koráig,
szintén történeti és jogi problémákkal, meg
a mellett regényírással foglalkozik. Ő azonban
nem olyan termékeny, mint a nagy franczia.
Már huszonnégyéves, midőn nyilvánosan is meg
mutatja eredményét azoknak a kitartó tanulmá
nyoknak, melyeket különösen hazánk története
és jogélete terén folytatott. (A mohácsi vesze
delem okairól. Erdélyi Híradó. [Nemzeti társal
kodó.] 1838.) Míg otthon gazdálkodik, olvas,
ismerősöket látogatni és tőlük az életet tanulni
jár, a zord barát, Martinuzzi alakja, szülőhelyé
nek, Alvincznek emlékei között kisérgeti és lassan,
mintha szürcsölve élvezné a szomorú és mégis
nagyszerű korszak történetét, tovább gyűjtögeti
az adatokat Izabella királynő és a remete czímü
regényéhez, melyet még Marosvásárhelyre me
netele előtt és ottidőzése közben tervezgetett.
Csató Pálnak, az Athenaeum szerkesztő-társá
nak folyóirata számára félve küldözget belőle
részleteket (1839. 40. sz. 1840. I. 18. sz. és II.
24. sz.), de egészen sohasem adja ki. Megfon
toltan, állandóan dolgozva, önmagát művelve
készül a dicsőség útjára.
Mikor Balzacnak nem sikerül első drámája,
melyről azt akarta, hogy „breviáriuma legyen
23
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népeknek és királyoknak“, nagy önbizalommal
veti oda „les tragédies ne sont pás mon fait,
voilá tout“ és új utat tör a regény terén.
Kemény, úgy látszik, történeti, jogi és regény
írói álmokkal egyszerre foglalkozott s mind a
három iránya mellett ki is tartott.1 A milyen
nagy akaraterővel fordul Balzac, a boldogulás
gondolatát tartva szeme előtt, a munkához,
nemcsak az irodalmi, de az üzleti speculatiók
révén való boldogulás felé, ugyanolyan belső,
kitartó, de még kevésbbé ingadozó állhatatos
sággal tör Kemény egy másik formában a maga
czéljai felé.
Akaraterejük összehasonlítása jellemzi talán
a legjobban közös sajátságaikat. A franczia író,
a ki harmincz kötetnyi mü kiadása után még
az ismeretlenségben, a nyomorúságban, a „maga
függetlenítésének“ gondolatával vesződik, a régi
rómaiak egy elhagyott aranybányájának kikuta
tására, zsebében nehány száz franc-kai, Sardiniába utazik, majd ananásztermesztéshez akar
fogni, aztán új papirosanyag feltalálásával fog
lalkozik, majd meg Moliére és Lafontaine olcsó
kiadására vállalkozik, máskor pedig könyvnyom
dát alapít: hogy sok vagyonhoz jusson s vele
az élet örömeihez, meg a nyugalomhoz is, a
melyre az író vágyódik benne. Vállalataival
egymásután bukik meg, de az a haszna meg
marad belőlük, hogy tapasztalatai alapján a
leghívebben írhatja meg Mercadet ou le faiseurjét és Az eltűnt illusiók-at.
Keményből ez a kincs-után-törés, ez az üzleti
szellem egészen hiányzik. Vagyonának egy ré
szét a legelőkelőbb gestussal dobja oda a Pesti
Napló megalapításához, de maga az üzleti rész
szel nem sokat törődik : mintha áldozatot hozna
a nemzet oltárára, melynek szüksége van egy
jó lapra.
Balzacnak ez anyagi irányú erőfeszítései köz
ben mégis sikerül a közfigyelmet magára vonnia,
mert elkészül első, nagy, igazán művészi értékű
regényével: „Le dernier Chouan, ou la Bretagne
en 1800“ (1827. 4. köt.) czíművel, melyben a
még akkor emlékezetben levő royalista mozgal
makat eleveníti meg. Előbbi regényeit A. de
Viellerglé et lord R ’hoone és Horace de SaintAubain álnevek alatt adta ki, az utóbbit azon
ban a saját nevén. Ettől a sikertől kezdve aztán
ismeretes termékenységével dolgozik tovább és
elfoglalja azt a dicsőséges helyet, a melyet meg
is érdemelt. Akaratereje tehát egy irányban, a
a legértékesebben érvényesül. Speculatiói min
dig csődöt mondottak, sőt jórészt azt a vagyont
is felemésztették, a mit munkái hoztak. De az
ő daemoni akaratereje az irodalmi és üzleti
működésben nem merült ki. Mindenáron ré
szese akart lenni valami különös szerelemnek,
a minek illusióját a nő nagyon előkelő rangjá
tól várta.
És ebben szinte nevetséges, sőt sokszor ala
csonylelkű. Berny asszonytól, a ki az ancienne
régime leírásában szellemi támasztéka is volt,
ettől a koros hölgytől, adósságai kifizetésére
nagy anyagi támogatást „fogadott“ el. Castries
herczegnőnek folyton nyomában járt s nem
1 Balzac azért később is írt drámákat, de igen keveset.

vette észre, hogy az csak bolondítja. Sohasem
látott előkelő hölgyeknek, gazdagoknak, ára
dozó szerelmesleveleket irt, egyszerre többnek
is. Végül Hanszka grófnőhöz, a lengyel Rzsevuszky herczegi családból származó asszonyhoz,
tizenhatévi „hűség“ után, hozzáköthette sor
sát; de a valamikor gazdag nő, kinek már
unokái voltak, az adósságaitól végre megsza
badult íróhoz egy kis életjáradékkal menekült
a vénkori házasságba. Balzac ekkor már olyan
roncscsá lett, hogy szívbajából kifolyólag állan
dóan tartózkodnia kellett mindenféle izgalom
tól, szembaja miatt pedig még írni sem tudott.
Az akarata ölte meg, mely a dicsőség, a gazdag
ság és a földi örömök felé hajtotta. Az elsőt
teljesen elérte, a többi azonban csak játszotta
vele a comédie humaine-i.
A két író akaratát párhuzamba lehet ugyan
állítani; de mert törekvésük egészen más irányú,
akaratuk megnyilvánulása mégis más. Míg Bal
zac az írói dicsőség mellett pénz, hiú külső
ség illusiójával csábító szerelem után rohan,
sokszor képmutatóan csalja önmagát s másokat
és egészen realista világfelfogásnak hódol, addig
Keményt, a mellett, hogy nem csábítgatja a va
gyon, tetteiben nyílt őszinteség jellemzi és
egész élete munkásságán végigvonul a positiv
morál után való törekvés, meg a bensőséges
hazaszeretet. A nagy magyar regényíró épp oly
élesen lát, mint a franczia, de az anyagiak he
lyett ideális értékeket állít a maga és hősei
szemei elé. Az éleseszű és élesszemű Kemény
regényeiben reálisan, élethíven állítja be a sze
replőket, megérti és megérteti emberi mivoltuk
ból származó gyengeségeiket, megvilágítja tetteik
okát, sajnálkozik rajtuk, bölcselkedik sorsukon,
azonban a kis egyes saját boldogsága után
vágyó énjéért sohasem dönt a tiszta, nemes
erkölcs kárára. Akaratát nem is önmagáért edzi,
feszíti meg. A puritán szellemű kálvinista iskola
meggyőződésből fakadó eszményi elvei irányít
ják. „Az egyén közre hatva nyeri valódi bevégzettségét“, mondja és „akaratát, önmérsékle
tét, emlékező-tehetségét mesterségesen növelte
már tanulókora óta.“ 1 Pessimismusa magára
vonatkozó dolgaiban sokszor megakadályozta a
tettben; de a nemzet érdekében dolgozik akkor
is, ha nem hisz munkája eredményében.
Szerelmei az előkelő nőkhöz, a vele egyenlő
rangúakhoz, legnagyobbrészt eszményiek. Vére
ugyan épp oly izzó, kicsapongásra hajló, mint
a francziáé, de minden tekintetben folyton igyek
szik magát fékezni. Jósikához (1845 decz. 15.)
írt levelében például a következő sorokat talál
juk : „Én eléggé törekszem solid ember lenni,
de bizony könnyebb egész könyvtárt az eszélyes
életről megtanulni, mint egy kis balszokást vagy
rossz hajlamot elfelejteni.“ A szerelemre is
gondolhatott e közben, melynek érzéki csábjait
irodalmunkban senki oly fényes színekkel nem
festette, mint éppen ő. (Főképpen első regényei
ben.) De gondolhatott arra a rossz szokására
is, melylyel szellemét írás közben ébren tar
totta. S ezek a rossz szokások újra emlékeztet1 Kortársa. Komáromy Ferencz czikke. (Érd. Hiradó
1889. 224. sz.)
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nek Balzacra. Bár külsőségeknek látszanak,
a mellett szólnak, hogy mindkét író akaratereje
physikumuk, szervezetük munkaképességét mes-'
terségesen tartotta fenn. Mindkettőjük szomorú
pusztulásához ez is sokkal járulhatott hozzá.
A franczia író, főképpen nemzete közvélemé
nyében — s így mintázta meg Rodin — úgy
él, mint egy robustus, testes ember, a ki éjfél
kor felkel, barátkámzsába öltözködik, izgatottan
ír-ír, miközben sok feketekávét iszik, a mitől a
gondolatok és képek rajonkint vonulnak el
lelki szemei előtt s neki csak a megfelelőket
kell közülök kiválogatnia. Ugyanezt a képet —
egy kis külsőség leszámításával — a mi leg
nagyobb regényírónkról szintén meg lehet fes
teni ; legfeljebb az lesz a különbség, hogy az
éjjeli munka előtt néha, sőt többnyire le sem
fekszik s hogy a legerősebb szivarokkal tartja
ébren szellemét. Mindkettőnek szüksége volt
a nagy izgalomra, a mi az associatiót meg
könnyíti.
Világos, éles elméjükből, akaraterejükből, erő
sen szenvedélyes, érzéki természetükből folyik,
hogy a realismust, az életnek költői művekben
addig csak elvétve festett oldalait jobban meg
látják és jobban tudják visszatükröztetni. Talán
ez az oka annak, hogy mind Keménynek, mind
a franczia regényírónak egyes helyeit a kritiku
sok oly szívesen hasonlítgatják össze Shake
speare munkáinak egyes részleteivel. Balzacot
például éppen Taine veti össze a brit óriással.
Ha a magyar írónál a franczia realismus hatá
sát akarnék kimutatni, philologiai pontosságú
összehasonlítást igen nehezen, vagy csak na
gyon erőszakolva tudnánk adni. A hol Balzac
a rideg életet festi, úgy a hogy elénk tárul,
szinte hideg; legbensőbb énjéből majdnem
semmi különös szánakozást sem sugároz alak
jaira. Keménynél ellenben mindig érezzük a
keserű vonást, mely írás közben ajkai körül
lebegett, vagy — a míg egyik-másik személyét
kegyetlen kínokban fetrengve rajzolja — a
a maga életének megható siratását. Sokszor
mintha Schopenhauerrel mondaná: az élet oly
rossz, a milyen csak lehet, de — s ez az ő
szava — próbáljátok megjavítani, bár nem igen
hiszek megjavíthatóságában.
Realismusuk csak annyiban hasonlítható össze,
hogy mindenikük az életet igyekszik híven fel
tüntetni, mert a romantikus iskola lehetetlen
jellemzését erőszakoltnak, visszatetszőnek látják.
Az igazság, valószínűség és valószerüség a czéljuk, ezek elérésében azonban mindegyik egyéni.
IJne oeuvre d ’art est un coin de la creation, vu
a travers un tempérament — mondja Zola — s
ők műveikben a természet egy-egy darabját ad
ták a saját egyéniségük látószögéből.
Hogy írói képességeik különbözőségét minél
világosabban megértsük, állítsuk egymás mellé
Balzac fösvényét: Gobsecket és Keményét: az
öreg Kassait (Rajongók). Rossz tulajdonságaik
mellett mindegyikben van valami különös szép
vonás. Ha mind a kettőt kivetkőztetjük a kor
nak, társadalomnak gúnyájából, a melyben él
nek és a mely különös színt és varázst köl
csönöz nekik, előttünk áll két ember, a kik
csak egyben hasonlítanak egymáshoz, hogy

mindegyik kincset harácsol össze. Gobseck is,
Kassai is megrészegszik a hatalom visszfényé
től, melyet a vagyon nyújt, de egyik sem él
az annak elköltéséből járó élvezettel. Gobseck
gyönyörködik abban, hogy a durva életet szem
lélheti, melynek nyomorúságait a pénz előtt a
legelőkelőbbek is feltárják. Az ifjú Derville-nek
— mert ismeri tehetségét, kitartását — nagy ka
matra ugyan, de külső biztosíték nélkül pénzt köl
csönöz, hogy ügyvédi irodát vehessen át. Mikor
ez a védencz adósságai kifizetése után meg
kérdezi az uzsorást, hogy miért szedett tőle oly
nagy kamatot, a felelete: „fel akartalak men
teni minden hálálkodástól és meg akartam adni
a jogot arra, hogy ne érezz irántam hálát.“
Restaud grófnak, a kit megcsal költekező, az
uzsorás kezébe került felesége, a gróf gyermeke
javára azt a tanácsot adja, tetesse magát pazar
lónak s pro forma adja el vagyonát egy jó
barátjának, hogy megmentse azt fiának. Úgy is
történik és ebben Gobseck önzetlenül jár el,
viszont nyugodtan tűri, hogy a saját vére, tör
vénytelen gyermeke egészen elzíilljék. Csak a
halála előtt gondol reá.
Az öreg Kassait nem kell külön jellemeznünk.
Gyüjti-gyüjti a pénzt, nyomorog, gyűlölködik
Pécsi Tam ásra; unokaöcscsét, Elemért, a kihez
még a legtöbb emberi érzéssel van, elválasztja
kedvesétől, mert az ellensége leánya. Pécsire
rázudítja a halált, mely az ő öcscsét találja, a
kire keservesen összegyűjtött vagyona nézett
volna. Most már aztán egész életének munkás
sága kárba veszett.
Gobseck zsugori, fösvény, de egyszersmind
cynikus philosophus; s tetteiben van valami
igazságos logika és morál. Kassaiból hiányzik
a philosophus, hiányzik mindenféle morál; ő a
megtestesült fösvénység, a ki egyetlen jó tulaj
donságával, öcscse iránt érzett szeretetével lesz
tragikus.
Gobseck egy előttünk elfutó, jól megfestett
egyén, a kinek minden vonása szórakoztat, ér
dekel, gondolkodásba ejt. Kassai azonban szinte
typus, a kinek lénye borzadást kelt bennünk s
végül mégis kénytelenek vagyunk megsajnálni,
vele érezni.
Jól mondja Péterfy, hogy „Balzac előtt a bűn
színjáték“. Ő csak mint egy sokat látott néző
vesz részt hősei sorsában. Kitünően látja meg
és írja le őket, de ritkán és akkor sem valami
mélyen érez velük. Kemény előtt a bűn egy
darabja az életnek, melyhez magát is hozzá
tartozónak érzi. S itt kell megemlítenünk róla,
hogy sokszor az erényt is úgy állítja be, mint
a bűnt,1 mert a magyar író a saját lelkében
végbemenő, saját szívével átélt eseményeket veti
papírra. Stylusukat szintén psychologiai egye
zőségük és egyéni különbségük magyarázza meg.
Általánosságban egyikük sem jó stylista. Ennek
nem csupán az az oka, hogy jogi tanulmányok
kal és jogászkodással foglalkoztak, hanem in
kább gondolatbőségük. Azt, a mi munka köz
ben gazdag associatiójú, mesterségesen felizga1 Balzac alakjaiban a graine de folie_ növekszik s
emészti fel az egészséges szervezetet (Péterfy), Kemé
nyéiben az önmagukkal való tusakodás.
23*
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tott agyukban megfordul, mindketten gyorsan
igyekszenek megrögzíteni. Balzacról határozot
tan feljegyzik életírói, hogy nem volt ideje tár
gyával sokat törődni, azt átalakítgatni. Nagy
termékenysége és munkái felépítése is amellett
tanúskodik. Legtöbb regényén meglátszik a gon
dosság hiánya. Nagy bevezetéssel, részletes le
írásokkal és jellemzésekkel az expositiót ki
nyújtja, a cselekvényt eleinte lassan bogozza,
végül azonban, midőn jellemeit, az események
szálait a kezünkbe adja, nagy ugrásokkal, rövi
des tovább-bonyolítással kísér bennünket a be
fejezéshez. Ez az eljárása valami különös ide
gességet árul el, a mely olvasóira is átragad,
úgy hogy hosszú közbevetésekkel megtűzdelt
mondatain, nehéz szerkesztésein átugrunk. Le
írásai pontosak, de néha akadémikusak. Igaz,
hogy sokszor erőt vesz rajta a festő és ilyen
kor vannak lapjai, melyek szinte lyrai szépsé
geket rejtenek; máskor meg a szobrász szemé
vel lát, plastikus, de majdnem mindig, minden
átmenet nélkül zökken a bonyodalmas mese
szálainak bogozásához. Nem hiába mondja a
franczia: le style c’est l’homme, Balzac nagy
akaraterőt, kicsapongó képzelődést, idegességet,
óriási ismeretet rejtő egyénisége rajta van min
den írásán.
Ugyanezt el lehet mondani Keményről is.
Görgő mondatai egész gondolatrajt, lépten-nyomon feltolakodó, de eltompított érzéseket, bősé
gesen hullámzó képeket tárnak elénk. De neki
volt ideje és türelme, vagy inkább szeretete a
tárgyai át- meg átérleléséhez. Ha egy jó esz
méje támadt és nem írhatta le, hű, erős emlé
kező tehetsége elraktározta az ihlet, a munka
ideje számára. Egy-egy tervét évekig hordja
magában s főleg történeti regényei, melyekhez
gondos tanulmányokat végez, mikor megírásuk
hoz fog, világosan állnak lelki szemei előtt. Ez
magyarázza meg, hogy érettebb korabeli mun
kái (az első kettő: Gyulai Pál, az Élet és ábránd,
meg a társadalmi regényei közül a Ködképek. . .
leszámításával) különösen pedig Az özvegy és
leánya szerkezetben messze kimagaslanak Balzac
müvei felett. Roppant tudományát ő is elő-előtárja. Philosophusokról, költőkről, festőkről,
szobrászokról, zeneszerzőkről s műveikről itt-ott
a leggondosabb tudós és aestheta ítéletével lep
meg. S róluk adott pillanatnyi hangulatos képei
mindig jellemzők. Az ő leírásai szintén gondo
sak; néha hosszadalmasak, nehézkesek, de más
kor meg ragyogóak, kevés szóval sokat mon
danak és mély érzelmet keltenek.
Balzac az eseményeket és jellemzéseket néha
szaggatottan fűzi össze, gondolatai nem kap
csolódnak egymás mellé. Keménynél az utóbbi
val a legritkább esetben találkozunk. Balzac
kereste gondolataihoz a szót, ahárhányszor a
nyomdai correcturán is hétszer-nyolczszor vál
toztatott, törölt vagy bővített egy mondatot
— Kemény kéziratai azonban majdnem tiszták:
ő csak a kész gondolatokat jegyezte le — legfel
jebb formájukat nem köszörülte ki.
Abban azonban megegyeztek és ez újra ön
álló, egyéni találkozás, hogy a costume-jétől
megfosztott örök embert minden milieu köze
pette apróra szét tudták szedni. Balzac az ő

jelen és közelmúltja harczai között írja le,
Kemény ezenkívül a távolabbi múltba is éles
történeti érzékkel tudja beállítani. Balzac — a
maga különös egyénisége módja szerint — az
emberi életből mégis többet ölel fel, több vál
tozatot mutat be mint a mi nagy írónk. A
Comédie humaine ben (összegyűjtött munkáiban)1
a tudós, a művész, a gavallér, a pap, a keres
kedő, a politikus, a katona; a fösvény, a pazar,
a könnyelmű, a megfontolt; az apa, a gyermek,
az ifjú, az agglegény; a jó, a gonosz, a szürke
egyéniség — mind-mind felvonul. A magán-, a
vidéki, a párisi, a politikai, a katonai, a mezei
élet festése mellett philosophiai és analytikai
tanulmányokat is ad. Lefesti a gyermek-, az
ifjú-, a férfikor szerelmét és csalódását, a tiszta
érdeknélküli érzelmet, a számítást, a magukat
eladó lelkeket, a csalódottakat, a csalókat, a
közt képviselő egyeseket, szóval majdnem be
láthatatlan perspectivát állít elénk. A romanticismussal szemben egyenesen keresi a részletek
pontos, szinte fényképszerű rajzát.
Kemény is át fogja az egész életet, de nem
oly nagy változatossággal; viszont legtöbb regé
nyében a tragikus elemekben, éppen lelkének
különös egyéni dispositiója alapján, mélyebb
húrokat pendít meg. (Ezt Péterfy érezte ki belőle
a legvilágosabban.) Az ő jellemzései szintén
pontosak, de nem olyan részletesek: nem ter
jeszkednek minden aprólékosságra. Talán úgy
fejezhetnők ki, hogy a külsőben nem oly igen
realistikusak. Inkább a főbb, jellemzőbb voná
sokat lesi el az életből; nem annyira fényképszerű, mint művészi hatások leírására törekszik.
Az életet viszonyainál, lelki alaphangulatánál,
nemzeties voltánál, környezeténél fogva eszményiesebben állítja be.
Bogy Balzacot jól ismeri, az tagadhatatlan;
hanem a művész szemével olvassa, a ki nagy
egyéniségét éppen ezért senkinek sem rendeli
alá. De ugyanúgy olvassa Scott Waltert — a
nagy franczia író első tanítómesterét —, a ki
vel a jelzett psychologiai alapokon, azonban
azokat inkább csak messziről jelezve, Riedl
Frigyes már 1878-ban (Pesti Napló 136 —142. sz.)
gondosan összehasonlította és negativ ered
ményre jutott. Ugyanígy olvassa Dickenst,2 ki
— mint Péterfy mondja — forró képzelmével
valódi poklon hajtja keresztül a bűnt, vagy
pedig addig füröszti humorában, míg mérges
fulánkját kiadja.
Keményt különben, mert nagy, mindent át
fogó szellem, mélyérzésű, művészi lélek, igazi
ihleteti genie, többé-kevésbbé minden kiváló
lángészszel össze lehet hasonlítani. (Turgenyevvel, Tolstojjal is összevetették.) De az össze
hasonlítások csak arra valók, hogy önállósága,
1 Scenes de la vie privée. (La femme de trente ans,
La grenadiére, 27 m ű); Scénes de la vie province (pl.
Eugénie G rande); Scénes de la vie parisienne (La
derniére incarnation de Vautrin, Le pere Goriot, César
Birotteau, La cousine Bette); Scénes de la vie politique
— militaire — de Campagne, Études philosophiques
(La peau de Chagrin, melyet igen messziről Kemény
Alchimet, a vén törpé-jével össze is lehetne vetni, —
Louis Lambert) Études analitiques (La physiologie de
mariage.)
2 Boz Dickenst munkája több helyén is megemlíti.
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nagy conceptíójú alkotóereje annál fényesebben
tűnjék elénk. Kemény és Balzac párhuzamba
állítása tehát alapjában csak lángeszük psycho-,
logai egyezősége szerint történhetik.
Dr. Pitroff Pál.

foglalkozni, majd elemzem e benső emlékeket,
aztán újból elolvasom a Szent Genovéva
históriáját s összevetem azzal, a mi megmaradt,
azt, a mi elveszett s végül beszámolok arról,
hogy milyen hatást tett rám a történet most,
mit hagyott meg a régi emlékekből s hogy látom
e mese-emlék-múltamat azután, hogy elolvastam
újból e történetet.

Szent Genovéva históriája.

I.

— Gyermekmese-emlék lélektani elemzése. —

A történetre így emlékszem:
Volt egy várúr, a kinek el kellett mennie messze
földre csatába. Nem szívesen ment el, mert fiatal
feleségét kellett itthon hagynia. Mikor a várúr el
ment vitézeivel, egy más lovag jött a várba, a ki
összejátszott a vár-kulcsárral. Ez a lovag fele
ségül akarta venni Genovévát, az igazi várúr fiatal
feleségét. Genovéva azonban nem akart hozzá
menni feleségül. Erre a lovag a vár legmélyebb
börtönébe vettette. A gonosz kulcsár mindennap
ellátogatott hozzá és a nélkül, hogy szenvedé
sein megindult volna, rábeszélésével gyötörte
a szegény nőt. Genovévának a börtönben gyer
meke született, érre a gonosz lovag meg
parancsolta néhány katonának, hogy vigyék el
Genovévát gyermekével együtt az erdőbe és
öljék meg. A katonák el is vitték. Havas téli
idő volt, sok kutya ment velők s a katonák
nagy köpenyegekbe voltak burkolva, mindenik
lándzsával volt felfegyverkezve. Sokáig mentek
az erdőben, de Genovévát s kis gyermekét nem
ölték meg. Genovéva kis gyermekével ott maradt
az erdőben. Mezítláb volt és csak hosszú ingé
ből állott minden ruházata. Hosszú fekete haja
végig omlott hátán. Kis gyermekével egy bar
langban húzta meg magát. Egy őz jött a bar
langba s az táplálta gyermekét. Ő erdei gyöke
reket keresgélt magának. Fiát Fájdalomfinak
nevezte. A gyermek felnőtt, mindenüvé együtt
járt az őzzel s nagyon szerette anyját. Nagyon
ügyes jó gyermek volt. Anyjának és neki a ruhája
falevelekből s háncsból volt szőve.
A várúr hazajött a csatából, feleségét el
veszettnek hitte. Egy alkalommal bent vadászott
az erdőben, azt az őzet űzte, a melyik gyer
mekének táplálója is volt. Egész a barlangig
kergette s itt rátalált feleségére és fiára. Genovéva
rettegve állt meg a hiányos öltözetben előtte.
Végre is megismerték egymást. Fiát magasra
emelte fel örömében. Kürtjébe fújt, elő jöttek
vadásztársai. Megparancsolta, hogy hozzanak
ruhákat. Fiát lóra ültette, feleségét pedig hor
dozható hintóba tették s úgy vitték haza.
Ennyi az esemény, a mire emlékszem. Most
elmondom, milyen képeket látok. Látom a várat,
de nagyon határozatlanul, a Genovéva börtö
nét is határozatlanul látom. Egészen élesen em
lékszem arra a jelenetre (s bizonyosan tudom,
hogy az képben is ábrázolva volt) mikor a kato
nák kísérik az erdőben Genovévát. A föld havas,
Genovéva elől megy mezítláb, hosszú fehér ing
ben, gyermekét kebelére szorítja, utána a kato
nák jobb oldalról, rajtuk köpönyeg, lándzsáikat
középen fogva, hegyük kissé lefelé billentve áll,
utánuk hosszúfülű vizsla kutyák s olyan, mintha
ezek is ellenségei lennének Genovévának. Na
gyon élesen emlékszem egy erdei tisztásra, a

A mese psychologiájávaí foglalkozom s erre
vonatkozó gondolataimmal s tanulmányaimmal
kapcsolatban jutott eszembe a Szent Genovéva
históriája czímű mese vagy, mondjuk, történet.
Régi, gyermekkori emlékeim legfényesebbike
ez a mese. Nyolcz-tízéves lehettem, mikor elő
ször hallottam s először olvastam, tehát harmincz-harminczkét esztendeje. Azóta nem olvas
tam, nem is volt kezemben ez a kis ponyva
irodalmi füzet s mégis oly hiven, oly pontosan
és frissen emlékezem rá, mintha csak az imént
ért volna véget anyám meséje (mert ő mondta
el). Látom a durva papirosú, maszatos lapu kis
füzetet, kövér betűit, a czímlap rossz nyomású
képét, melyen a fejét bánatosan lehajtó, sokat
szenvedett Genovéva képe volt kis gyermeké
vel ; emlékezem a benne levő képekre is és a
történet is mindaz, a mi a képekkel együtt ki
fejezésre jutott benne, úgy élnek lelkemben,
mint az én kis gyermekkorom nagy örömének
legbecsesebb, legértékesebb emlékei, mint egy
élő forrás, melyből ma is folyton merítek s
melynek üdesége ma is frissítőén hat rám s
egy csapásra zsongásba hozza lelkemet, han
gulatokat s érzéseket keltve fel benne.
Évtizedeken keresztül névtelenül élt bennem
e történet emléke s most. hogy újból felmerült,
egyszerre nagyszerű világosságot derített az én
gyermekkoromra. Kép kép után tolul elém, me
zők, erdők, emberek, jók és rosszak, szenve
dések elevenednek fel, melyeket átéltem akkor
valóban, melyekben hittem ; aggodalmak, me
lyek mélyen megragadták-lelkemet és friss örö
mek, melyek eltöltötték szívemet.
Mi az oka ennek? Mi volt az oka egyálta
lában annak, hogy ez a mese hatott reám s
hogyan tükröződött gyermekegyéniségem e mese
szeretetében s oly erős, annyira maradandó nyo
mot hagyó átérzésében? Ezek a kérdések, me
lyek még egy csomó ellemzés alá vehető kér
dést, összebogozott szálat vonnak magukkal.
S ha sikerül ezeket szigorú önelemzéssel meg
fejteni, kibogozni, egy kis bepillantást nyerünk
nemcsak a gyermekpsychébe, hanem a mese
hatásába is. Feladatunk tehát az, hogy az introspexist kellő őszinteséggel és szigorúan végez
zük, kizárjunk minden olyan körülményt, a mely
zavaróan hatna s a feléledt mese-emlékek valódi
ságát befolyásolná. Előbb látnunk kell mi ma
radt meg. mert ezek lesznek azok az emlékek,
melyek valóban megragadták a 8—10 éves gyer
mek lelkét s melyek suggestiójuk alá hajtották
a gyermeket.
Introspexisünk e zavartalanságát csak az biz
tosíthatja, ha legelőbb is azt keresem össze, a
mi a meséből megmaradt. Ezzel fogok legelőbb
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melynek zöld pázsitján keresztül egy patak
folyik; a patak partján áll egy őz, fejét fel
tartja és figyel, egészen olyan, mintha rám
nézne, szembe velem.
Látom, de határozatlanul, a barlangot, mely
nek szájában ül Genovéva s gyermekét nézi,
hogyan játszik. Olyan ötéves korúnak látom
Fájdalomfit, de háncs-ruhájára nem emlék
szem. Egészen elmosódott az a körülmény, ho
gyan s mikor találja meg a várúr ismét fele
ségét, de azt egészen világosan látom, a mint
magasra emeli fiát örömében. Látom Genovévát,
a mint a bokrok mögé rejtőzve, szégyenlősen
áll, haja most is le van eresztve (ez, azt hiszem
képben is ábrázolva volt). Egészen bizonyo
san emlékszem arra a képre is (ez is ábrázolva
volt), hogyan mennek vissza a várba. A várúr
és Fájdalomfi lovon ülnek, Genovéva hordoz
ható hintón s mellettök megy az őz. A várúr
nyakában hatalmas szarú-kürt van.
Legélesebben emlékszem Genovévára. Szép,
szelíd, bánatos arczát világosan látom, a Fáj
dalomfiát határozatlanul, sem a várúrra nem
emlékszem, sem a lovagra, csak határozatlanul.
A gonosz kulcsár arczát sem látom, csak úgy
gondolom, mintha egy kövér embert látnék,
kinek kezében mindig kulcs van. Egyetlen egy
más alakra sem emlékszem.
Nézzük most már, hogy a mese mely elemei
maradtak meg emlékezetemben: A várúr távo
zása (határozatlan képben), az idegen lovag
megérkezése, csábításai (egészen elmosódott',
Genovéva ellenkezése (elmosódva), szenvedése,
de csak szenvedése (egészen élesen); útja a kato
nákkal az erdőben (egészen élesen), a barlang fel
találása (elmosódva), a mentő őz megérkezése
(egészen élesen s világosan), szenvedéseik az
erdőben (határozatlanul), Fájdalomfi barango
lásai az erdőben (egészen élesen), az erdei tisz
tás (egészen élesen), az erdő (elmosódva), a várúr
vadászása és azőz üldözése (határozatlanul), meg
érkezése a barlanghoz (elmosódva), Genovévá
val találkozása és fia felemelése (egészen élesen),
a mint kürtjébe fu j (élesen), a kísérők megér
kezése (elmosódva, határozatlanul), a találkozás
öröme (elmosódva), hazatérés a várba (egészen
élesen és minden vonásában tisztán). Hogy mi
történt aztán a várban, megbünhődtek e a go
nosz emberek, mi történtfájdalomfivals Genovévá
val, arra egyáltalában nem emlékszem.
Érzésem mély és erős hangulattól színezett,
valahányszor Genovéva szenvedéseire gondolok,
e mellett minden más eltűnik; ez az érzés mintha
fájdalmas lenne és komor. Csupa vidám öröm
az erdei tisztásnak az őzzel elgondolása, olyan,
mintha sugárban fürödnék az a kis pázsitos
erdei rét, látom a csillogó tiszta patak vizét és
a virágokat. E két kép belső szemlélése nyo
mán szinte ellenálhatatlan vágy támad bennem
odamenni az erdőbe s olyan mintha az egész
esemény e két dolog körül forogna, mintha egy
sereg meg nem határozható érzés kelne fel
bennem, melyet hol a szomorúság, hol az öröm
színez, de sohasem annyira, hogy akár egyik,
akár másik túlságos élességgel s határozottság
gal ragadná magával lelkemet. Mintha minden
összefolyna egy végtelenül jóleső, örvendetes,

nagyon kellemes érzésbe, mintha félig álmod
nám az egészet, mintha valami felemelne s
lengetve vinne. Az egész nagyon kellemes érzés
és mélységes hívése annak, hogy mindaz úgy
volt, a mint én érzem. S ez annyira betölti,
annyira átfogja lelkemet, hogy egy pillanatra
sem árnyékolja be a kétkedés. Odaadó hit ez,
vagy jobban mondva nem törődés azzal, hogy
való-e vagy sem, csak egész valóm teljes át
adása azoknak az érzéseknek, hangulatok
nak és eseményképeknek, melyek bennem fel
keltek. Mintha nem a történet lenne a fontos,
hanem az, a mit én elgondolok és én érezek,
mintha nem a meséből, hanem az én legbel
sőbb és legsubjectivebb énemtől kapnék min
dent, mintha nem egy kívülem folyó esemény
lenne az, a mit én látok, hanem mintha én
magam élném az egészet át, mintha én ott
volnék s a történet az énemből folyna.
És mindez oly természetes, oly őszinte és
intensiv érzése és átélése az egész eseménynek
még ma is, most is, hogy szinte egy külön ént
látok, az én gyermek-énemet, a mint szemléli
az eseményt, melynek immár én vagyok a köz
pontja. Az a gyermek-én úgy tűnik fel, mintha
ő volna az átérző s én az átélő, cselekvő egyén.
S míg az esemény ezen intensiv árjában
úszom, más emlékek szövik át magát a Genovéva
meséjét, emlékek, a melyek elmossák a mese
szálait s újakat szőnek bele, melyek nyomán
örvendetes, jóleső érzések és emlékek kelnek
fel s mint a szellő, enyhe fuvalmakon ringatva
visznek magukkal. Aztán olyan, mintha mi sem
történt volna, mintha egy pillanatra sem téved
tem volna más mezőkre, ismét ott vagyok a
mesében. Újból látom az én szeretett alakjai
mat, Genovévát, Fájdalomfit, az őzikét, látom
az erdő mosolygó tisztásat és látom a pribék
katonákat, a zord börtönt, de nincs harag, sem
indulat bennem, inkább csak megindultság, mely
a Genovéva történetének képeivel, e képek
nyomán támadt más képekkel, felkeltett érzéssel
együtt, mely egész valómat betölti, nagyon
harmonikus és meg nem zavart egységes sub
je c ts állapottá fonódik össze. És ez az állapot
pihentető, megnyugtató és csodálatosan kellemes.
Ha már most elemezem azt, a mi a mese
cselekvény-emlékeiből megmaradt s azt, a mi
a mese érzelem-emlékeiből még ma is frissen
felkel bennem, a következő tapasztalatokat von
hatom le.
A mint az elmondott cselekvény-emlékekből
látszik, mindaz, a mi a cselekvényben leglénye
gesebb, megmaradt; Genovéva szenvedése a
börtönben, elűzetése az erdőbe, a mentő őz
megérkezése, Fájdalomfi felnövekedése, a férj
megérkezése, Genovéváék hazatérése. A mese
fordulópontjai ezek. Ezek azon ütközők, melye
ken az események nyugodt árja feltornyosul háborogva, hogy újból tovább siessen a czél felé.
Ez az eseménygerincz érdekesen tünteti fel a
a mese egész szerkezetét s annak a gondolatmenetét, a ki az egészet megconstruálta. Az
alkotó értelemnek a mese ezen elemeivel kel
lett előbb tisztába jönni, ez a mese veleje. Ez
a csupasz cselekvény, ez a cselekvény éltető
lelke. Mindaz, a mi ezen kívül van, csak any-
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nyira maradt meg lelkemben, a mily fontosságú
a mese sodrának menete. E kevésbbé fontos
meseszálakon kívül, melyek elmosódva marad
tak meg, bizonyára volt még egyéb más mellék
színező szála is a mesének, de ezek teljesen
elvesztek, mivel egyáltalában nem fontosak.
Mindez érdekes a mese alkatára. A mese
szerkezete — s most nem a csinált, hanem a
mesealkatot legtisztábban feltüntető népmesékre
gondolok — egyszerű, világos, nem sokfelé ágazó,
csak egyszálú, a cselekvény, mely mint egy
rohanó patak sodra, gyorsan, zuhogva tör előre.
Nem azért érdekes, mert sokféleképpen, sokféle
szálból, raffináltan van összefonva, hanem azért,
mert mindig új és új mezőkre visz s új cselekvény-mozzanatokat tüntet fel. Minden népmese
ilyen: a cselekvény-mozzanatok egész sorozata.
A hős akadályokon megy át, a kétfejű sárkány
után következik a háromfejü, azután a hétfejű,
majd ennek leküzdése után a tizenkétfejű sár
kány. A kásahegy után az üveghegy,"ezután a vas
hegy, az ezüsthegy, majd az arany- s a gyémánythegy; a legidősebb testvér után a fiatalabb
s a még fiatalabb. Szóval bármely népmesét
elemezzünk is, a cselekvénynek azt az egy
másra fokozását, azt a mozzanatról mozzanatra
való hirtelen bukást mindeniknél fellelhetjük. A
mese legkisebb részében is megtaláljuk az ese
mény e gyors perdülését, ezt a lázas cselekvést,
ezt a mindig akarást s az akarásnak ezen min
den akadályon áttörő gyors egymásutánban való
teljesülését. A mesében az akarat s az egyének
akarata hirtelen actióba öltözik: az akarat és
az actió egy. Erről a nagyszerű akaratról már
szóltam1 a játék psychologiája tárgyalásában,
most ismét találkozunk vele. Akkor a játékban
nyilvánuló gyermek-suggestióból magyaráztuk
meg, most a gyermek meseszemléletére vet vilá
got s a gyermek egyéniségére s meseélvezésé
nek forrására, okára.
A gyermek a meséből mindazt nem szemléli,
a mi aprólékos, a mi a cselekvény activitása
szempontjából nem fontos, ő csak a forduló
pontokat figyeli és ezeket jegyzi meg. Többre
nincs szüksége, mert a többit elvégzi maga,
elvégzi annak a suggestiónak a hatása alatt,
melyet benne a mese megteremtett. Ez a suggestio
a forrása a gyermek activitásának, annak a belső
átélésnek, mely a gyermek lelkében végbemegy,
mikor a mese hatása alá került. A csupasz cselekvényfordulók csak arra valók, hogy újabb és
újabb impulsusokat adjanak a gyermek lelké
nek, mintegy bizonyos irányba tereljék.
A tenni akarás, mely jellemzi s magyarázza
a gyermek játékát, a gyermek egyéniségé
ben gyökerezik. És a gyermekegyéniség érde
kesen nyilatkozik meg azon mesealkotások
ban, melyeknek szerzője maga a gyermek.
Ilyen mesealkotást elemezve,12 arra jutottam,
hogy a gyermek által írt regény csupa esemény,
leírás, elmélkedés alig van benne s ha van is
itt-ott, csak nehány sorból áll. A Biblia Ó-szö
vetség része az ősember beszéde s az a fen
1 Uránia 1912 júniusi szám : A játék tényezői s A
gyermek és a játék. 153. lap.
2 Gyermek 1913. 1. szám. Gyermek-Írók.

séges előadás, mely a világ teremtéséről szól,
nagyszerű emléke annak, hogy miként gondol
kozott az ős, a primitiv ember: cselekvényben,
mert ez felelt meg az ő tényleges szemléletben
lefolyó gondolkozási formájának. A képletekben
gondolkozás épp úgy, mint a szövevényesebb,
a részletekre jobban kiterjeszkedő, a részleteket
aprólékosan rajzoló előadás, már a fejlettebb
culturai fokon álló ember sajátsága, gondolko
zási formája.
Tekintettel most már a gyermek egyéniségére,
megállapíthatjuk azt, hogy felesleges és a gyer
mek szempontjából hiábavaló munkát végez az
író, ha a gyermeknek szánt történeteit teleszövi
leírásokkal, elmélkedésekkel, az esemény apró
lékos részeinek rajzolgatásával. Ezen az úton
a gyermek követni nem fogja, ez a gyermeket
csak megzavarja, élvezetét megrontja, mert a
maga gyermeklelkének activitását meghiúsítja
azzal, hogy a helyett, hogy csak impulsusokat
adna ténykedésének, szabadon a gyermekre
hagyva activitását, mindent elmond, mindent
megmond s ezzel a mindennel útját vágja a
gyermek akaró lelke szabad érvényesülésének.1
Az ilyen gyermekirodalom olyan, mint a művészi
bábu, mint az a kis gőzmozdony, mely a tech
nika remeke: a gyermek megbámulja, de nem
tud vele mit kezdeni, legfeljebb azt, hogy szét
szedi, elemeire bontja. A könyvnél ezt nem
teheti, de elúnja az olvasást s mint unalmas
dolgot félreteszi.
így magyarázhatjuk azt is, hogy mi okozza
a gyermekmese élvezetét. Az az activitás, mely
benne végbemegy a mese hallgatása és olvasása
alatt. Az ő cselekedni akarásának, folyton ját
szani akaró ösztönének a jó mese, a mese cselekvénye újabb és újabb impulsusokat ad, mint
egy folyton arra ingerli, hogy cselekvő akarata
érvényesülhessen, cselekedjék. Nem aesthetikai
élvezet ez kezdetben, inkább a gyermekösztö
nök élvezete. De ez az ösztönélvezet vezet a
gyönyörködés aesthetikai formájához, mert épp
úgy, mint a játéktevékenységben is, előbb csak
egyszerű cselekvés-sorok kapcsolódnak össze,
majd később a cselekvéssel sokféle érzelem s
színező hangulat fonódik egybe; itt is, a mese
hatása alatt a gyermek fejlődésével mind több
és több lesz a lelki érdeklődés, mind színesebb
érzelmek kelnek fel s mind jobban elmélyül a
gyermek lelke abban az örömben, melyet a
mese által benne felkeltett átélés előidéz.
Ez az átélés szinte mérhetetlen értékű a gyer
mek testi és lelki fejlődésére, a gyermek morá
lis világnézetének, jellemének kialakulására és
ismereteinek gyarapítására. A gyermek testi fej
lődését is szolgálja a mese (bármily hihetet
lenül hangzik is), mert minden olyan, a mi
jóleső örömmel jár, előmozdítója a szervezet
építő munkásságának. Az érzelmi változatok,
melyeken a gyermek lelke átmegy, épp úgy
a testi fejlődés előmozdítói, mint jellemének
képzői. Persze a dolog természeténél fogva
inkább az utóbbi szempontból fontosak, de
azért súlyos physikai zavarokat idézhetnek elő
a test fejlődésében a gyermeknél épp úgy, mint
1 V. ö. Brandes : Moderne Geister. 279. 1.
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felnőtteknél az erősebb elszomorító, lehangoló
vagy félelemérzelmek.
Erre vonatkozólag a 3 —6 éves óvodás gyer
mekről vannak adataim : nem azokat a mesé
ket szeretik a legjobban, melyekben félelmes
elemek vannak (a farkas megeszi a bárányt),
nem is ezeket játszák el, hanem azokat, melyek
jókedvre hangolok s jó érzést keltők. A gyer
mek elutasításában nevelő ösztön nyilatkozik
meg, mely keresi mindazt, a mi előmozdítólag s
kerüli mindazt, a mi a fejlődésre zavarólag hat.
És ez nagyon fontos tapasztalat, melyből az
következik, hogy a gyermeknek ne borzalmak
kal, félelmekkel tele meséket mondjunk, hanem
olyanokat, melyekben vidámság, öröm van. E
tekintetben legragyogóbb alkotásokat a nép
mesék között találunk, melyek tele vannak
tréfával. Az élet zord tragédiái nem gyermek
nek valók!
Szent Genovéva históriájában sok a tragikus
s mégis ez maradt meg legélesebben az én
meseemlékeim között, pedig ugyanezen időben
hallottam sok népmesét, apám elmondta Garay
Obsitosát, magam is elolvastam s le is írtam,
jól emlékszem rá; olvastam állatmeséket a
Czuczor verses fordításában s mégis ez maradt
meg legrégebbi meseemlékeim közül, épp úgy,
mint valamivel későbbről, 13— 14 éves korom
ból, a Jókai Csataképek czímű kötetének sok
novellája közül a Bárdy-család tragédiája. Ezt
sokat elmeséltem társaimnak, a Genovéva his
tóriáját azonban soha senkinek.
Mielőtt e fenti kérdésre megfelelnék, még
valamiről szólanom kell. Visszanyúlva gyermek
korom emlékeibe, azt találom, hogy vallásos
színezettel csak egyetlenegy, a Szent Margit
alakja élt lelkemben. Mély meghatottsággal szem
léltem gyakran képét, melyet egy képes újság
ból vágtam Jd és sokáig tartogattam egy fa
dobozban. 0 volt az én meghitt patronám,
pedig egyebet nem tudtam róla, mint azt, hogy
magyar volt. Ezt azért mondom el, nehogy úgy
tűnjék fel, mintha a Szent Genovéva történetét
a vallásos érzés ragasztotta volna meg lelkem
ben. Nem, soha ezzel az érzéssel nem gondol
tam rá és soha ez az érzés nem kelt fel ben
nem. Ez az egy bizonyos, az is bizonyos, hogy
sem az ő erkölcsi nagysága, melylyel ellenállt
a lovag gonosz kísértéseinek, nem játszott sze
repet, de még az ellene gazul cselekvők sze
replése sem, mert hiszen ezekre részben nem,
részben homályosan emlékszem csak. Még csak
igazság, a jóság és jámborság diadalmaskodása
sem, mert egészen elfelejtettem azt, hogy aztán
mi lett velük. Igaz, hogy a fő mozzanatra em
lékezem, de önelemzésem arra vall, hogy ez
nem a leglényegesebb. Mi tehát?!
Nem a psychologus fog felelni, feleletet adok
azzal, a mi ellenállhatatlanul mintegy rátolul
ajkaimra: a mese egész kerekségében él bennem
s a mese változatos actusai azok, melyekre én
emlékezem, melyet gyengéd érzelem színez. Ez
az, ez az oka és az én egyéniségem, mely ma
az, a mi volt gyermekkoromban.
Nézzük csak, ezt a Genovéva történetét olyan
korban hallottam, mikor már a vasorrú bábák
ban,. a hétfejű sárkányokban, Hüvelyk Matyi-

ban, kakaslábon forgó kastélyokban gyökerező
hitem teljesen megrendült. Mindezeket már nem
hittem, szórakozhattam velők, szerethettem őket,
de mindezek emléke elmosódott. A Genovéva
története egészen más, ezt én nem niint mesét
tekintettem, hanem mint valóságot. És nem volt
okom, hogy másnak tekintsem, hiszen nincs
benne semmi olyan, a mi meg nem történhe
tett volna. Én mindent valónak vettem s ez
előttem értékessé tette épp úgy ezt a történetet,
mint később a Csataképekből a Bárdy-család
történetét, melyből szintén minden esemény
mozzanatra oly világosan emlékezem. S az az
érdekes, hogy ebből sem azok az emlékeim élnek,
melyek akkor támadtak, mikor másodszor is
elolvastam később, hanem a melyek már régeb
ben keletkeztek, mikor először gyermekkorom
ban elolvastam, mikor még hittem, hogy valóban
minden úgy történt, a mint az író leírta. Ez is
arra vall, hogy valóban a gyermek valósághívése volt a fő megragasztó, megtartó ok.
Hogy én a valóságot kerestem s mindig csak
azt, hogy én azt szerettem, a mit az élet szem
pontjából reálisnak tartottam, az az én gyermek
egyéniségemtől függött. Ilyen voltam. S még
valami. A Genovéva történetében sok az érzelmi
elem. Ez színezi az egész eseményt. Mély megindultságot keltett az ő története. Maga Genovéva,
Fájdalomfi, az őz, mind oly bájos, oly gyen
géd, oly tele érzéssel. Gyermek-egyéniségem sze
rethette gyengéd, finom érzéseiket, ezek iránt
könnyen hangolódhatott. És jól emlékezem,
de hallottam is, hogy olyan magamnak élő
gyermek voltam, mással még játszani se sze
rettem. Az ilyen gyermekek befelé élnek, könynyen sértődök, érzékenyek, keveset beszélnek,
mogorvák vagy álmodozók. Én sokat kikaptam,
hogy kerülöm az embereket s mogorva vagyok.
Mindez nem önvallomás, hanem egy gyermek
egyéniség rajza. E tükörben válik érthetővé s
megmagyarázhatóvá az, hogy miért tett rám oly
nagy hatást a Genovéva története s egyszer
smind figyelmeztető arra is, hogy a gyermek
jellem, a gyermek-egyéniség pontos ismerete
mily fontos, mily szükséges arra, hogy ennek
az egyéniségnek egyrészről meg tudjuk adni azt
a táplálékot, a mi neki a legkedvesebb, de más
részt meg azért is, hogy újabb és újabb ala
kító hatásoknak tudjuk kitenni s ha szükséges,
a gyermek lelkét meg is tudjuk gyógyítani.
Visszatérve megrajzolt gyermekegyéniségemre,
még csak azt mondom el, hogy ma Dickens a leg
kedvesebb íróm s éppen azért legkedvesebb,
a miért a Genovéva történetét megszerettem.
Dickensben megtalálom azt, a mit szeretek, az
élet realitását, az élet valóságát, hiszek az ő
alakjaiban; és megtalálom a másik elemet is,
az érzelmes aláfestést, a sok gyengéd s meg
indító érzelmet.
Valami megkapó van ebben s valami nagyon
fontos és értékes a nevelés és a leendő ember
szempontjából, hogy már a gyermekben ott
van, nem az ember kicsiben, hanem ott szunynyad az, a ki ha egyszer felkel, hatalommá lesz
egy egész élet felett, boldoggá vagy boldogta
lanná téve nemcsak őt, hanem mindazokat, kiket
a sor§ köréje sodort.
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Érdemes tehát, hogy ne górcsövekkel, mint
a kísérleti lélektan, a gyermektanulmányozás
ellenségei szeretik gúnyolódva mondani, hanem
sokoldalú lélekkutatással igyekezzünk belelátni a
gyermek egyéniségébe s megismerni ezt a szer
kezetet. Megismerni és nem górcsövezni!
Még egygyel kellene beszámolnom, hogy e
gyermekmese-emlékem fáradságos önelemzését
teljessé tegyem a tanulság szempontjából és
ez az, hogy e mesetörténet révén milyen er
kölcsi értékekhez jutottam s megnyilvánult-e
hatása valami tényben. Erre bármennyire igye
kezem is felderíteni a rég elmúlt időt, vissza
emlékezni nem tudok. Arra emlékezem csak,
hogy sokat foglalkoztatott ez a történet s hogy
magános ődöngéseimben, csendes gyermekme
rengéseimben gyakran átrezdült, mintegy átvo
nult lelkemen a Genovéva története; játékaim
ban meg-megakasztott. Egy pillanatra megállt
a kis gyermekkéz, tétlen maradt, míg a Genovéva
históriájának visiója átvonult. A többit elfelej
tettem. Nem idézi már fel azt semmi, de hiszen
nem is szükséges. Az a mi olyan mélyen bele
vésődött a gyermekiélekbe, hogy harmincz-harminczkét év sok minden benyomása sem tudta
elmosni, bizonyára értékes hatást tehetett. El
sem gondolható e nélkül. Már maga ez is érté
kes, hogy a gyermeklélek elringatózott gyakran
a mese emlékén, hogy ez lekötötte figyelmét s
hogy az emlékek nyomán újból s újból friss
érzéshullámok érték, melyek újabb érzés-szála
kat rezegtettek meg.
A mesék lábatlanul végzik belső építő, fej
lesztő munkájukat, az érzelmi élet kialakításá
ban van nagy szerepük s ez a szerepük nem
játszódik le a gyermekkorral, mert íme az én
mesém még most is él bennem és mindig az
rám nézve, a mi volt: ragyogó hatalom, csodás,
bűvös varázsló, kinek egyetlen érintésére egy
egész világ ébred fel bennem, érzések húrja
rezdül meg, valami nagyszerűen harmonikus
zene hulláma ragad magával és leteszem munka
szerszámomat, mint letettem egykor a játékot s
önfeledten adom át magamat a meseemlékek
hatása alatt felkelt boldogító, tiszta örömnek.I.
II.
Újból átolvastam Genovéva életét. A régi
ponyva-füzetet nem kaphattam meg, de alig
hiszem, hogy a harmincz-harminczkét év előtti
től ennek tartalma bármiben is különböznék.
Kérdezősködésemre azt a felvilágosítást kaptam,
hogy a kiadványok öntve várják az újabb nyo
mást. A füzet, melyben a kérdéses történet van,
nyolczadrét ív; czíme Genovéva élete. Gyönyörű,
szép és érzékeny történet a jámbor anyák és
gyermekek számára. Hét szép képpel. (Buda
pest, 1911 /III. Rózsa Kálmán és neje rt. nyom
dája.)
A történet első fejezete elmondja, hogy mi
kép lesz Genovéva Siegfried gróf neje. Erről a
fejezetről teljesen megfeledkeztem. A következő
fejezetből, a melyben el van mondva, hogy a
Siegfried-vár magas sziklán épült, gyönyörű
vidéken, továbbá le van írva, hogy „midőn a
gróf szép fiatal feleségével a kastély kapujához
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közeledett, már minden szolgája és jobbágya
legjobb ékükben készen állottak a nemes me
nyegzőpár fogadására“. A tömeg csodálkozása,
Genovéva „földfeletti“ szépsége, jósága, bőke
zűsége, mind el van mondva. Aztán részletesen
le van írva, hogy egy este hadi trombiták harsantak fel a kastély előtt; hírnök jött, hogy a
mórok „rögtön Frankhonba törtek“ s a gróf
nak is csatlakoznia kell a király seregéhez. A hadi
készülődés, a lovagok jövése, menése, majd
Genovéva búcsúja férjétől, a gróf harcza a
mórok ellen, megsebesülése, jó két oldal. Három
teljes oldal szól arról, hogy Goló, kit a gróf
leghübb szolgájának nevezett s Genovévát rá
bízta, hogyan igyekezett „megbuktatni Genovéva
erényét“. Kísértései, mesterkedései, majd csel
vetése a gonosz szolgának, bőségesen el van
magyarázva.
E két fejezetből mindössze annyi maradt meg,
hogy a várúr eltávozott messze földre csatába.
Sem Genovéva otthoni életéből, sem a várbavonulásból, sem a harczra készülődésből nem
maradt meg semmi. A Goló buja érzelmeit raj
zoló hosszú leírásból a gyermek rosszat nem
ismerő, nem sejtő lelke olyan véleményt alko
tott, mely az ő gyermeki tapasztalata, isme
rete körének legjobban megfelelt, hogy jött
egy lovag, s feleségül akarta venni Genovévát.
Érdekes és jellemző ez arra, hogy a gyer
mek ismeretei, tapasztalatai, hogyan associálódnak akkor, ha a gyermek olyanról hall, a mit
még nem tud teljesen megérteni. Az érthetet
lent olyannal helyettesíti, a mit már ismer.
A Goló érzékiségéből annyit érthetett meg az
én gyermeklelkem, hogy Goló valamit akart,
de hogy tulajdonképpen mit, azt még nem tud
tam. Bizonyára édesanyám is úgy mondta,
hogy feleségül akarta venni őt, s én ezt a
magyarázatot elfogadtam, nem is másítottam
meg akkor sem, mikor újból s újból elolvastam
a történetet.
E két fejezetből a lényeges az, a mi lelkem
ben megmaradt, ez a cselekvény csattanója, a
többi a cselekvény színezője vagy okbeli, lélek
tani magyarázata. Ez a gyermekre nem fontos.
A népmese nem okul, nem okoskodik, nem
színez, nem fejtegeti az eseményt, csak a csat
tanókat, a cselekvény-mozzanatokat adja.
A következő fejezet elmondja, hogy Genové
vát Goló börtönbe vetette, kínozta, hogy meg
törje s „minden eszközt és utat megkísérelt
vágyai kielégítésére“. A dajkát béreli fel, hogy
ügyét elősegítse a grófőnél. A gonosz asszony
nem könyörül még akkor sem, mikor a gyer
mek megszületett. Genovéva imádságára két
angyal jött s ezek ápolták őt s kis gyermekét.
Mindezen részletek elvesztek, elfelejtettem azt
is, hogy a gonosz Goló hogyan ítéltette halálra
a szegény nőt férjével, elveszett Genovéva min
den panaszkodása, levélírása, melyben búcsút
vesz férjétől, mikor meghallja, hogy halálra van
ítélve.
Ebből a fejezetből csak egy emlék maradt
meg, hogy Genovéva a börtönben szenvedett,
gyermeke született és hogy a lovag kínoztatta.
Még az angyalokról is megfeledkeztem. Na
gyon természetes, mert hisz a cselekvényhez
24
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ez alig tartozik. Pedig az angyal-jelenetet kép
ben is ábrázolja a kis ponyvafüzet két helyen
is, a czímlapon s bent a szövegben. Ez a kép
inkább a vallásos irányzat kedvéért van s nem
a leglényegesebb actust illustrálja. Tehát a kép
is hiábavaló, ez sem tesz hatást, ha a cselekvénynek nem leglényegesebb actusát támogatja !
Genovéva búcsúját szüleitől szintén képben
ábrázolja a füzet s mégis elfelejtettem teljesen
ezt is, de élesen emlékeztem arra a képre, mely
az esemény egy igen fontos actusát ábrázolja,
hogy miként kísérik Genovévát az erdőbe, hogy
megöljék Goló szolgái. Ez a kép egészen pon
tosan megmaradt emlékemben az eseménynyel
együtt. Persze a lényegtelen körülményeket el
felejtettem, jeléül annak, hogy ezekkel nem sokat
törődtem a mese olvasásakor sem.
A következő fejezetből, mely arról szól, hogy
„hogyan élt Genovéva a zordonságban és vígasztaltatik Isten által“ megfeledkeztem sok dolog
ról, egész emlékem az volt, hogy Genovéva
sokat szenvedett, de hogy ez a sokat szenve
dés miben állt, elfelejtettem, s csak az maradt
meg, a mi táplálkozásával függött össze:
hogy ő gyökereket keresgélt, a kis gyermeket
pedig őz táplálta. S még az, hogy egy bar
langban húzta meg magát, a többi részlet, min
den csodás elemével: hogy a farkas bárány
bőrt hozott, hogy az állatok Fájdalomfival ját
szottak, hogy Genovévának az angyal szép
feszületet hozott, kihullott emlékezetemből. Pedig
ez az utóbbi ismét képpel, még pedig szép,
poétikus képpel volt illustrálva. Genovéva fenyő
erdő szélén ül, előtte a levegőben szétterjesz
tett szárnynyal angyal függ, feszületet tartva
kezében. A kép hatásos volta sem segített, mert
a gyermekelme az ezen eseményt színező lyrai
résznél nem szívesen időzött, csak átfutott rajta
s csak a Genovéva szenvedésének emléke ma
radt meg, Fájdalomfiról pedig, hogy az erdő
ben barangolt.
Emlékszem, szerettem én is erdőben játszani.
Az ősök eltemetett foglalkozásainak ösztön-em
léke ez, mely újból és újból fetámad a gyer
mekben : barangolni az erdőben (s ha erdő
nem volt, megelégedtünk a kukoriczással is)!
Az erdő szeretete a felnőttekben is megvan,
valami mélységes vágy él az erdő után a fel
nőttekben is. Vájjon aesthetikai oka van-e ennek,
vagy talán inkább az ősöktől átöröklött ösztön
emlékek sugallatára szeretjük felnőtt korunkban
is annyira az erdőt?!
Az bizonyos, hogy engemet gyermekkorom
ban nem az erdő szépsége ragadott meg, mert
a természeti szépet a gyermek nem érzi, nem
látja, nem veszi észre. S ha én mégis szeret
tem az erdőben játszani, akkor ennek nem
aesthetikai, hanem biológiai oka volt. Az erdő
nek ez a „szeretete“ magyarázza meg azt, hogy
ez a részlet: Fájdalomfi barangolása az erdő
ben s az erdei tisztás oly élesen megmaradt
emlékemben.
A következő fejezet arról szól, hogyan gyá
szolta Siegfried gróf Genovévát? Ebből a feje
zetből semmi sem maradt meg emlékezetem
ben. Az esemény holt pontra jut, ez a fejezet
egy lépéssel sem viszi tovább az eseményt.

A gróf érzelmeinek festése annyira nincs bele
kapcsolva az eseménybe, hogy szinte az ese
ményen kívül állónak látszik. A felnőtt egyént
ez a lyrai részlet, ez az érzelemfestés, a gróf
subjectiv világának rajza érdekelheti, de a gyer
meket nem, hiszen ő nem a más érzelmei után
hanem pusztán a maga belső átélésének hatása
alatt érez. E belső átélésnek a forrása pe
dig cselekvény s nem elmondott és megfestett
érzelem.
Ilyen sajátsága a gyermeknek közös a primi
tiv, az egyszerű emberrel, a kinek egyéni saját
ságai a mese tükrében vetítődnek le. Innen a
mesének szilárd esemény-kapcsolata; jellemrajz
helyett esemény, melyet az egyén visz véghez.
Innen van az, hogy az érzelem festése a nép
mesében oly kevés szavú, egy-egy jellemző
jelző csak, mely az érzelmet legélesebben vilá
gítja meg. Ez az oka annak, hogy a népmese,
de a nép lyrája sem írja le a természetet, ha
nem megszemélyesíti, mintegy activvá, cselek
vővé teszi. És a ki megfigyelte, jól tudja, hogy
az egyszerű ember és a gyermek belső érzel
meinek activ cselekvésjelekben ad kifejezést és
a művelt ember, mikor a fékező cultura bilin
cseit széttöri az ősösztön ereje, erős érzel
meinek épp így cselekvésben ad kifejezést.
Hogy gyötrődött Siegfried gróf lelkében, ez
mélyebb hatást nem kelthetett bennem, mert
activitásával a cselekvénybe bele nem szövődik.
E fejezet után következik a „Hogyan találtatik fel ismét Genovéva“ czímü fejezet. A feje
zet tartalmából csak a lényeges vonások marad
tak meg, az aprólékos körülményrajzot elfelej
tettem, némileg módosítottam is a cselekvényt,
mondhatnám összevontam. A hosszadalmas be-'
szélgetés, kérdezgetés, a gróf megdöbbenése,
majd ellágyulása, kihullott emlékezetemből, de
megjegyeztem azt, hogy Genovéva hiányos öltö
zetében remegve állt meg ura előtt. Összevon
tam a cselekvényt azzal, hogy én úgy emlé
keztem, hogy Fájdalomfi is a barlangban volt,
mikor apja odaérkezett, holott a gyermek az
erdőben járt gyökeret keresni. Szóval ismét csak
a leglényegesebbje, a legmozgalmasabb rész
maradt meg.
Éppen így a következő fejezetből is csak a
cselekvény sodrára emlékeztem: a gróf kürt
jébe fújt, előjöttek vadásztársai, ruhákat s hintót hozatott stb. Pedig az eredetiben bőven le
van írva, hogy örült Fájdalomfi a kürthangnak,
hogy jöttek elő a vadászok mindenfelől, hogy
mutatta be feleségét és fiát társainak a gróf,
hogy lakomáztak kint az erdőben s hogy cso
dálkozott a sohasem látott dolgokon Fájdalomfi.
Aztán a diadalmenet az erdőtől a várig, hol
már az egész vidék népe együtt volt. Az úton
találkozik Genovéva két zarándokkal is, kik
bocsánatot kérve járulnak hozzá, mert az a két
katona az, a kinek Genovévát meg kellett volna
ölni Goló parancsára. Elfelejtettem azt is, hogy
Genovévát mindenfelől, mint szentet, seregestől
jönnek látogatni az emberek; a Goló sorsával
sem törődhettem, pedig az borzalmas színek
kel van ecsetelve s elfelejtettem a történet ér
zelmes befejezését is teljesen, pedig oly szépen
mondja: „élete csendes tavaszi estvélyhez hason
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lított. . . és halála olyan volt, mint a nap szép,
kellemes lealkonyodása . . . a kis szarvastehén
sírhalmára feküdt és többé onnan nem távozott
el . . . és egy reggelen a sírhalmon holtan
találták“.
*

Összevetve most már azt, a mi megmaradt,
azzal, a mi elveszett, azt látom, hogy mindaz
megmaradt, a mi lényeges alkotórésze a cselekvénynek; ez annak a jele, hogy az tette gyermeklelkemre a legnagyobb hatást, a mi a cselekvényből a legfontosabb. Azok a részek, melyekre
már nem emlékeztem, vagy nem fontos cselekvényrészek, vagy aprólékos körülményrajzok,
vagy érzelemfestések. Továbbá, hogy hiába volt
az illustratio, a kép, még ez sem tette hatáso
sabbá a történetet, ha az nem volt valóban
lényeges része a cselekvénynek, vagy ha a kép
nem úgy volt megalkotva, hogy valóban kitűn
jék belőle a cselekvény adusának fontossága.
A lényegtelent ábrázoló képek a gyermekre ha
tást nem tesznek, a nem megfelelő képeket
pedig a gyermek úgy alakítja, a mint azt ő
elképzeli, mert a gyermek a mesét mint activ
szereplő élvezi. A cselekvény-adusokat lelkében
átéli s ez élményei képekké alakulnak és így
élnek tovább emlékezetében.
Ezt tudni fontos a gyermeklélek aesthetikája
szempontjából is, fontos tudni mindazoknak,
kik a gyermeknek mesélnek, vagy gyermeknek
írnak s könyvet illustrálnak. A gyermek aesthetikai élvezete biológiai forrásból fakad, ebből
táplálkozik. Cselekvényt akarok, mert cselekedni
akarok, mondja a gyermek és a gyermekhez
nagyon hasonló egyszerű ember is csak csele
kedni akar. A detectiv-regények, a Nick Carter
históriák, rémregények közkedveltsége ebben
leli magyarázatát. S ha a népnek vagy a gyer
meknek szánt dolgok még oly bölcsen vannak
is megírva, ha még oly írói művek is, mégsem
tudnak a gyermek s a nép leikéhez hozzáfér
kőzni. A gyermeknek s az egyszerű embernek
nem csak irodalom, hanem más irodalom kell.
Adjunk tehát neki más irodalmat. Arany János
Toldi-\a (a trilógia első része) a legclassikusabb példa a népiességre. Csupa activ cselek
vény, minden szál egy esemény sodrába fonva,
egyetlen egy epizód van benne, de az is a
magyar nép kedves szokását, a mulatós virtust
mutatja be. Leírás, érzelem, oly kevés, csak
éppen annyi, a mennyit el lehet a cselekvény
megakasztása nélkül az eseménybe vegyíteni.
Érzelemfestés semmi, de annál több olyan ese
mény, a mely érzelmet fakaszt. A Petőfi János
vitéz-e lyrai részleteivel korántsem oly tökéle
tesen népies alkotás, mint az Arany Toldi-ja.
A népnek még a lyrai költeményei is inkább
eseményekbe öltözött érzelem, mint puszta érze
lemfestések.
Ne csodálkozzunk azon, ha a még oly silány
alkotásokat is megszereti a gyermek s a nép,
ha egyébként az ő biologiai-aesthetikai vágyá
nak megfelelnek. Ne csodálkozzunk azon, hogy
a Genovéva története még ma is annyira kere
sett irodalma a népnek. Ez a silány fordítás,
barbár magyarságával, esetlen mondataival meg
találja útját a gyermek leikéhez is, mert sok

esemény-actusa van. S minél primitívebb a
gyermek, mondhatjuk, annál inkább kell neki
az actusos mese.
Jusson eszünkbe az a mese, a mely minden
mese között a legelső volt, melyet legelőször
hallottunk olyan korban, mikor még csak éppen
hogy gügyörészve tudtuk mondani a mama,
apa, nevet. Ez az egyszerű mese a „Volt egy
szer egy kis kertecske“. A gyermek tenyerét a
tenyerembe fektetem s az ujjammal jelzem, hogy
ott volt a kis kertecske, „abba volt egy kis
nyulacska, fönn egy ember meglátta, meglőtte,
a kis nyulacska meg erre szaladt ide-ide .. .“
Végigfutok ujjaimmal a kis karocskán, a hón
alj alá. És a csöpp gyermek hányszor mondja
no’ még, no még, — s valahányszor elmondom,
hogy örvend a mozgásnak, melyet ujjammal
végzek.
Ilyen mozgó, cselekvő mese kell a gyermek
nek s ha ez a mese költői alkotás, ha nem
művészietlen, száraz esemény-csombékok egy
más mellé kötése, akkor vele nemcsak bioló
giai gyönyörűséget okozunk a gyermeknek,
hanem, a „művészi“ élvezetre is előkészítjük
az utat. És a mese hatásában ez is fontos!
*
Még egy-két feltett kérdésemre kell megfelel
nem. Milyen hatást tett rám a mese most,
mit hagyott meg a mese régi emlékeiből s hogy
hogyan látom e mese emlékmultamat az elolva
sás után?
A mese szinte bosszantott. Nem volt érde
kes, együgyűnek s nevetségesnek találtam — nem
a tárgyat, hanem a feldolgozás módját. A rossz
nyelvezet, a lapos és magyartalan kifejezések,
az elbeszélő logikátlansága felborzolta bennem
a kritikát. S ez a kritika lehetetlenné tett min
den meseélvezetet. A népmesét gyönyörűséggel
olvasom ma is, de ez összetörése minden köl
tőinek, minden költészetnek.
Ez azonban nem érintette az én régi mese
emlékemet. Egészen úgy tűnt fel, mintha az más
mese lett volna, mintha más mese emlékezete
élne bennem. Oly tiszta öröm forrása most is
annak az akkor hallott és olvasott mesének az
emléke, mint volt az újból elolvasás előtt.
A régi gyermek-emlékek csak oly dúsan fakad
nak fel bennem s lelkem épp úgy megtelik han
gulattal, mint előbb.
Ez a mese nem ártott semmit, ez el nem
törült egyetlenegy drága nyomot sem a régi
ből. Úgy látok, oly tisztán most is mindent a
gyermekkor arany sugarával behintve. A törté
net egy alakja sem kopott meg és érzem, hogy
a Genovéva meséje az maradt nekem, a mi
volt: egy drága emlék, egy kedves pihenő,
hova szeretettel szállók vissza megnyugodni,
örvendeni: az érzelmek tisztán buzgó forrása,
melyből szívesen merítek ezentúl is.
És a mesének ez adja meg másik nagy
értékét: hatása mindig megmarad, mindig él
velünk együtt, el nem vénül, hanem a fiatalság,
a frisseség üdeségében él tovább lelkűnkben;
zorddá nem válik, mert rajta nincs hatalma sem
a tudásnak, sem az élettapasztalatnak. Meleg
ségéből nem veszít, sőt kedvességében mindig
24*

348

nyer; aranyos derűjében szívesen fürdetjük lel
künket s szívesen menekülünk vissza a napsü
téses ragyogó verőfénybe mindig, hogy a bol
dog gyermekkor emlékein fáradt lelkünket meg
pihentessük.
Igazán beteljesedett rajtam a Sidney Smith
mondása, melyet Baine idéz (Neveléstud. I. 95):
„hogyha boldogítjátok gyermekeiteket most, bol
doggá teszitek őket húsz év múlva is az emlé
kek által.“ Hozzátehetjük: a mese-emlékek által.
Dr. Nógrády László.

A szigetek mint a növény és állat
földrajz érdekes problémái.
Az élő lények elterjedésével, eloszlásával fog
lalkozó tudomány újabb hajtása a biológiai
kutatásoknak. Az állatok és növények elterjedé
sével foglalkoztak ugyan már a XVIII. század
tudósai is, a növény- és állatföldrajz önálló tudománynyá azonban csak a XIX. században fej
lődött. (Humboldt Sándor, Wallace.)
Czéljának és feladatának elsősorban azt tekin
tette, hogy az élő lényeknek a földön való el
terjedéséről, eloszlásáról összefoglaló, áttekintő
képet nyújtson, fauna- és floraterületeket s
ezeken belül kisebb egységeket állapítson meg.
(Schour, Wallace stb.) Feladata ezzel azonban
még nem volt kimerítve. A tudományos kutatás
természete megkívánta, hogy a flora és fauna
területek kialakulásának okait, feladatait és tör
ténetét is beható vizsgálat alá vegye, mert csak
így lehetett az élő lények mai elterjedésének és
eloszlásának több érdekes és sajátságos jelen
ségét megfejteni. Nem volt elég ezen czélből
csak a jelenkor geographiai és geológiai ténye
zőivel számolnia (Griesebacli, Drude stb.), ha
nem segítségül kellett hívnia az összehasonlító
anatómiai, morphologiai, fejlődéstani, rendszer
tani és őslénytani kutatások eredményeit is.
(Heer, Engler stb.) S még ilyen apparatus mel
lett is sok jelenség megmagyarázása csak fel
tevések és elméletek felvétele mellett sikerült.
Különösen Darwinnak a fajok keletkezéséről
szóló tanai, továbbá az alkalmazkodási és fej
lődéselmélet voltak azok, melyek fényt derítet
tek az állat és növényföldrajz több érdekes és
megmagyarázhatatlannak látszó problémájára,
így a többi közt a szigetek, különösen az oczeániak annyira eltérő, sajátos, önálló flórájának
és faunájának kialakulására is.
Mint ismeretes, a szigeteket continentalis és
oczeáni szigetekre szokás beosztani. Ez az el
különítés azon alapszik, hogy előbbiek több
kevesebb idővel ezelőtt a szárazulatoktól váltak
el, ezekkel az újabb vagy régibb geológiai kor
szakokban összefüggésben voltak, míg az utób
biak az oczeánokban képződtek leggyakrab
ban a vulcanok vagy korallok működése folytán.
A nem régen levált continentalis szigetek fló
rája és faunája általában megegyezik azon na
gyobb földségekével, a melyekkel azelőtt össze
köttetésben állottak. így pl. a Britt-szigetek
megegyeznek Nyugat-Európával, az Ázsia keleti

partjai mentén fekvő szigetek Ázsiával, a nyu
gatindiai szigetek Amerikával stb. A fauna és
flora egyezéséből viszont következtetni lehet
egyes szárazföldek régebbi összetartozóságára
olyan esetekben is, mikor talán ezen tény mellett
egyéb tényezők alig szólanak. Sokszor csak a
fossilis maradványokból lehet erre következtetni,
így pl. hogy Malta szigetén elefántfélék csont
maradványait találták, csak azt bizonyítja, hogy
ez a sziget valamikor összefüggött a szárazulattal.
Kisebb eltérések azért a continentalis szige
tek flórájában és faunájában is vannak. A con
tinens egyes állat- és növényfajai ugyanis az
elvált kisebb földterületeken egy bizonyos idő
múlva kihalhatnak. A mi érthető is. Mert az
ilyen elzárt területen az állat- és növényfaj fenn
maradását veszélyeztető tényezők, mint a nagy
hideg vagy meleg, szárazság, dagály, ellensé
gek, növényi és állati élősködők, továbbá a
fajokra ártalmas beltenyészet hatásai sokkal in
kább érvényesülhetnek, mint a nagy össze
függő szárazulaton, hol a fajállomány egyedeinek jobban van alkalmuk ezekkel szemben
magukat biztosítani s hol az egyedeknek egy
bizonyos területen a kedvezőtlen viszonyok és
körülmények közti rendellenes megfogyatkozását
mindig pótolhatja a szomszédos területekről való
bevándorlás.
Másrészről előfordulnak néha a szigeteken
olyan fajok is, a melyek ma már a continensen
nem élnek. Régebben itt is megvoltak, de va
lami okból kihaltak, míg a szigeteken fennma
radtak, mint a régebbi idők maradványai. Kü
lönbséget idézhet még elő az is, hogy a sziget
nek elválása után a continensre új fajok ván
dorolnak be, a melyek azonban a szigetekre
már nem juthatnak el. Mindezen körülmények
azonban csak hoss abb, geológiai s nem törté
nelmi értelemben vett, idő alait okozhatnak elté
réseket. Néhány száz év a Föld történetében
alig számít; a geológia százezer és millió évek
kel dolgozik. Hogy csak egy példát említsünk
a Britt szigetek faunája és flórája lényegében
ma is teljesen megegyezik Nyugat-Európáéval,
pedig ez a szigetország több ezer év óta külön
vált Európa törzsétől.
Csakis ilyen hosszú időközök felvétele mel
lett érthető meg az a jelenség, hogy egyes
continentalis szigetek, vagy elmúlt geológiai
időkben kétségtelenül összetartozó földségek
flórájában és faunájában olyan nagy eltérések
vannak. Madagaszkár állatvilága egészen más
mint Afrikáé; az itt élő rovarevők, czibetmacskafélék és félmajmok nem találhatók ma Afriká
ban. Czelebeszen nincsenek meg azok a maj
mok, macska és szarvasfélék, a melyek a hozzá
aránylag közel fekvő Borneóban gyakoriak; s az
egymáshoz még közelebb fekvő két kis Szundaszigetnek, Báli és Lomboknak állat- és növény
világa egészen különböző. Ausztrália faunája
és flórája pedig határozottan csodálatra kelti a
kutatót, sehol másutt nem látható alakjaival és
életjelenségeivel. Ez a föld tele van természet
rajzi különlegességekkel. Csodálatos változatos
ságban élnek itt más földrészek emlőseinek
erszényes képmásai — erszényes majmok, rág
csálók, rovarevők, ragadozók, kenguruk stb.
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A kacsacsőrű emlős és hangyász sün nem ele
veneket szülnek, hanem tojásokat raknak, mint
a madarak. Nem volt itt a fehér ember letele
pedése előtt majom, ló, ökör és ragadozó állat;
barlangokban lakó jégmadarai, strucczféléi, a
paradicsom és lantmadár más földrészeken nin
csenek képviselve. Sajátos a növényvilága is az
óriási eucaliptusokkal, melyeknek levelei nem
vízszintesen, hanem függőlegesen állanak, a
sajátságosán módosult levelű növényekkel, fa
alakú páfrányokkal és a sűrű, tüskés bokrok
seregével. Pedig régebbi geológiai időben két
ségtelen, hogy Ausztrália is összefüggött a
Maláji szigetekkel és Ázsiával. Honnan van tehát
ez az óriási eltérés flórájában és faunájában ?
Az ilyen problémára a fejlődés elve és elmé
lete derít fényt. A földön nem mindig ugyan
azon állat- és növényfajok éltek, mint ma. Ä le
tűnt geológiai korok üledékeiből a mai szerve
zetektől teljesen eltérők maradványai kerültek
napfényre. Sőt az őslénytani kutatások eredmé
nyei azt is világosan beigazolták, hogy a föld
újabb korszakaiban a szervezetek fokozatosan
fejlettebbek és tökéletesebbek lettek. Az újabb
üledékek maradványai mindjobban közelednek
a mai szervezeti typusok felé. így pl. bizonyos,
hogy a magasabb rendű emlős állatok sokféle
sége csak a harmadkor különféle korszakaiban
fejlődött ki, míg a megelőző jura- és krétakor
szakokban csak az alsóbbrendű emlősök, az
erszényesek népesítették be a földet. Ha már
most elgondoljuk, hogy egy sziget, mondjuk
pl. Ausztrália, mely tetemes nagysága mellett
is szigetnek tekinthető, még a krétakorban el
vált a többi szárazulattól, belátható, hogy rajta
az erszényesek, mint a krétakorszakbeli fauna
maradványai maradtak meg, míg a nagyobb
összefügő continenseken a magasabbrendü emlő
sök sokfélesége bontakozott ki azon végtelen
hosszú idő alatt, mely azóta eltelt.
A fajok ugyanis nem állandók. A geológiai
nagy idők folyamán változásoknak vannak alá
vetve, a melyek következtében új formák, új
fajok keletkeznek. Hogy mik azok a tényezők,
a melyek ezen változásokat előidézik, hogy
Lamarck, Darwin, Eimer, Spencer, Jickeli vagy
De Vries és mások magyarázatát fogadjuk el,
az ezúttal reánk nézve teljesen mindegy.
Még a jelen korszakban, sőt a történelmi
időben is tapasztalható volt, hogy egyes fajok
kihaltak Magunk is tanúi lehetünk, hogy egyes
fájok fogynak s a kihalás felé közelednek; láthatjuk
lépten-nyomon, hogy a fajok mint küzdenek
egymással, mint nyomják el a jövevények a
régi polgárokat s miként változik a flora és
fauna képe.
Az életerősebb formák és fajok valószínűleg
kisebb területeken belül keletkeznek, a hol erre
kiválóan kedvezőek voltak a körülmények. Innen
vándorolnak tovább, visszaszorítva a gyengébb
törzsalakokat mindaddig, míg a helyi körülmé
nyek és a climatikus viszonyok az ő terjesz
kedésüknek is határt szabnak. így beigazolható
hogy Afrikába Ázsiából és különösen Indiából
vándoroltak be fajok, minek folytán az afrikai
fajok nyugatra és délre szorultak. Madagaszkár
sziget azonban még az utolsó nagy beözönlés
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előtt elvált a continenstől s így az akkor beván
dorolt fajok, mint a mai egyenlítői és déli Afri
kában annyira elterjedt antilopok, lófélék, orr
szarvúak, elefántok és giraffok már nem juthat
tak el ide.
A fauna és flora nagy eltérései tehát mindig
nagyon régi különállásra, elválásra utalnak, így
Madagaszkár, Borneo-Czelebesz, Báli-Lombok és
Ausztrália eseteiben is.
Nem kell azonban azt hinnünk, hogy az ilyen
a continensektől nagyon régi időben elkülönült
kisebb területeknek faunája és flórája csak relictumokból áll. Ezek a kisebb területek esetleges
kedvező körülmények közt s különösen meg
védve a fajbevándorlások nagyobb veszedel
meitől, alkalmas fajkeletkezési czentrumokká
válnak. Itt tehát a régi fajokból a megváltozott
körülmények közt új formák, új fajok is kelet
kezhetnek, míg a continensen maradtak sorsa
a kihalás. Ennek következtében most már a
continensre és a szigetre a geographiai és geo
lógiai tényezők későbbi esetleg ugyanazon ér
telmű megváltozásai sem hathatnak egyformán,
mert már ezek a tényezők két különböző substractumot, állat- és növényvilágot találnak.
Természetes, hogy így a hatások eredménye
sem lehet ugyanaz s az egyenlő tényezők hatá
sai folytán keletkezett formák és fajok is elté
rők lesznek. A régóta elkülönült szigeteken
azért az eltérő fajoknak csak egy része relic
tum, másik része új, a szigeten képződött faj
s mint ilyen specialis, jellegzetes faja az illető
területnek.
Ezek után megérthetők lesznek az oczeáni
szigetek flórájának és faunájának valóban bá
mulatra méltó sajátosságai és érdekességei.
Különösen érdekesek növény- és állatföldrajzi
szempontból a vulcani működés folytán kép
ződött szigetek s ezek közt is elsősorban a
Kanári- és Galapagos szigetek, melyek Humboldt
és Darwin utazásai és tanulmányai révén lettek
nevezetesek a tudományban.
A Kanári-szigetcsoport tizenhárom szigetből
áll. Afrikától nyugatra és a ráktérítőtől északra
terül el az Atlanti-oczeánban az afrikai partok
tól 60 s a Gibraltári szorostól 350 tengeri mér
föld távolságban. De maguk a szigetek annyira
szétszórtak, hogy 550 km távolságban terülnek
el az oczeánban. A szigetcsoport növényfajai
nak majdnem egyharmada jellegzetes faja ezen
szigeteknek; vannak sajátlagos állatfajai is,
különösen a madarak és csigák osztályából.
Mindazonáltal a flora és fauna képe, eltekintve
nehány mediterráni fajtól, általában NyugatAfrikára emlékeztet.
A Galapagos-szigetcsoport az egyenlítő tájé
kán, Dél-Amerikától körülbelül 600 tengeri mér
földdel nyugatra fekszik. A szigetcsoport tíz fő
s ezek közt is csak öt nagyobb szigetből áll,
a melyeken az aránylag kis kiterjedéshez képest
igen dús a növényzet és állatvilág. A növényés állatfajok legnagyobb része jellegzetes. Érde
kes, hogy az ilyen állatfajok egy jó része a
magasabbrendü állatcsoportokra esik. Darwin
szerint egy egérfaj, 29 madár, néhány gyík- és
teknős- s végre 15 halfaj. A csigák, melyeket
Darwin itt gyűjtött, mind jellegzetes fajoknak
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bizonyultak. Ez különben általános jelenség az
oczeáni szigeteken, melyek úgyszólván mind
egyikének vannak néha nagyobb számban is
jellegzetes csigafajai. A csigák fajképződési gaz
dagsága úgy látszik ezen állatok csekély elter
jedési képességével kapcsolatos. A jellegzetes
és csak itt előforduló állajfajok is azonban na
gyon emlékeztetnek Nyugat-Amerika fajaira.
Sajátságos eltérésük, hogy a madarak és rovarok
általában kisebbek és sötétebbek, mint az Ame
rikában élő megfelelő fajok. Semmi sincs külső
megjelenésükben, a mi Darwin szerint arra a
feltevésre indítana, hogy ezek az egyenlítő vidé
kéről származnak.
A növényfajoknak több mint fele jellegzetes
új fajnak bizonyult e szigeteken. Különösen
jellemző a fészkesek családja; 21 idetartozó faj
közül 20 jellemző a szigetekre; ezek 17 nembe
tartoznak, melyek közül 10 csakis ezen szige
tekre szorítkozik. Hooker szerint a flora mind
azonáltal kétségtelenül nyugatamerikai jellegű.
Azonban a szigetcsoport flórája és faunája
nemcsak a maga egészében annyira elütő, ha
nem az egyes szigetek közt is nagy az eltérés.
A különböző szigeteknek meg van a maguk
jellemző teknős-, gyík- és pintyfaja: a scalesia
nevű faalakú fészkes növénynemnek hat faja
él ezen szigetcsoporton, a hat faj közül azon
ban egy sem fordul elő két szigeten, épp így
az euphorbia-nem hét faja közül egy sem. Tehát
nem olyasféle eltérésről van szó, hogy minden
szigetnek meg volna a maga teknős-, gyík- vagy
euphorbia neme, hanem mint Darwin mondja,
„több szigetnek megvan a maga teknős-, rigó-,
ökörszem- és különféle növényfaja s e fajoknak
a különböző szigeteken ugyanazon általános
szokásaik vannak, hasonló területeken laknak
s a szigetcsoport természeti háztartásában nyilván
ugyanazon szerepet játszszák.“ (Fülöp, Darwin,
Egy természettudós utazása a Föld körül. II.
k. 151. 1.)
Pedig a szigetcsoport tagjai látható közel
ségben vannak egymáshoz. Sem a talaj, sem
az éghajlat, sem az együttélő lények általános
jellege nem tér el egymástól. Darwin ezeket a
szigeteket Amerika mellék - bolygócsoportjának
nevezte, melynek tagjai physikailag hasonlók
ugyan, de a szerves lényeket illetőleg eltérők,
egymáshoz azonban mégis közeli rokonok s vala
mennyien rokonai, bár kisebb mértékben a nagy
amerikai szárazföldnek. Valóban nem csodálhatni,
hogy a változatos és érdekes flora meg fauna
Darwint azon kijelentésre ragadta, hogy „az ember
megdöbben a teremtő erőnek azon a mennyi
ségén, mely e kicsiny, kopár és sziklás szige
teken megnyilvánul“.
Hogyan alakulhat ki az ilyen geologiailag
aránylag nem is régi vulcanikus eredetű oczeáni
szigeteknek rendkívüli változatos faunája és
flórája ?
Elsősorban tekintetbe jöhet az ember közre
működése, kinek révén nagyon sok növény- és
állatfaj került és kerül az ilyen oczeáni szige
tekre. Ezek a flora és fauna legkevésbbé érde
kes tagjai.
A fauna és flora másik része a bevándorolt
fajokból került ki. A növények elterjedésének

még az aránylag széles tengerrészletek sem vet
nek gátat. Az elterjedésben főszerepet játszanak
a szelek és viharok, a melyek nemcsak mikroskopikus spórákat, hanem csiraképes magvakat
és terméseket szállítanak. Különösen kedvező
helyzetük van e tekintetben a Kanári-szigetek
nek, a hová Afrika felől állandó keleti passat
szél fú. Magvakat szállítanak el a madarak is
lábaikon és tollazatukon; a gyümölcsevők pedig
sokat elhullatnak. Tekintetbe jöhetnek azonkívül
még a tengeráramlások is. Évszázadok és ezredek alatt ezen tényezők működése mellett tekin
télyes számú növényfaj kerülhetett így a szára
zulatokról az oczeáni szigetekre.
Hogy egy újonnan kialakult sziget benépe
sítése aránylag milyen rövid idő alatt megtör
ténhetik, legszebben Krakatau-sziget classikus
példája bizonyítja. Ezt a szigetet a Szunda-szorosban 1883-ban a Krakatau vulcan kitörése
alkalmával a láva és a hamu teljesen elborí
totta, úgy hogy rajta minden élet megszűnt.
Három évvel később meglátogatta a szigetet
egy hollandi természettudós s a parti övben
tíz különféle virágos növény magvait, terméseit
találta, sőt már fiatal növényeket is látott. A
partmenti sziklákon hétfajta virágos növény és
11-féle haraszt tenyészett. A magvakat és spórá
kat kétségkívül a szél hozta ide a Szumatrától
50 km távolságra fekvő szigetre, hol azok a
vulcanikus sziklákat borító iszapos, moszatos
bevonaton csakhamar csírázáshoz is jutottak.
De nemcsak a növényeknek, hanem egyes
állatoknak sem szab gátat a tenger. A száraz
földi emlősök csak az ember révén juthatnak
át. Nem így azonban a madarak. Természete
sen ők sem jószántukból repülnek neki az isme
retlen szigeteknek, hanem valószínűleg a nagy
viharok térítik és hozzák őket ide. Grönlandból
és Islandból gyakran sodor a vihar madarakat
az európai partokra. Sőt nemcsak madarakat,
hanem rovarokat — pillangókat, szitakötőket,
sáskaféléket s egyebeket is elsodorhat a szél a
szárazulatokról a szigetekre. Egyes pókfélékről
pedig ismeretes, hogy fonalaikon milyen nagy
utakat tehetnek meg. Természetesen ezek az ese
tek nem gyakoriak, miért is az Ízeltlábú fauna
a szigeteken mindig sokkal szegényebb, mint
a continenseken. A vízi állatokat a tengeráram
lások sodorhatják el a szigetekre, sőt ezek a
védettebb petéket is, milyenek pl. a gyíkpeték,
elszállíthatják.
A oczeáni szigetek flórájának és faunájának
törzse ilyenformán a beszállított és bevándorolt
fajokból került ki. Itt azután a hosszú idők
folyamán s a kedvező körülmények és viszo
nyok közt, a melyek közül elsősorban az ellen
séges fajok hiánya vagy csekély száma szere
pel, ezen bevándorlóit fajok átformálódtak, új
alakokká és fajokká alakultak. így fejlődtek ki
ezen szigetek jellegzetes, sajátos fajai és csakis
ezen feltevés mellett érthető a fajok azon cso
dálatos eloszlása, a melyet fentebb a Galapagosszigetcsoporton bemutattunk. A jellemző en
demikus fajok azonban új jellegeik daczára ma
gukon hordják ősi származásuk bélyegeit. A
Kanári-szigetek jellegzetes fajai Nyugat-Afrika,
a Galapagos-szigetekéi Nyugat-Amerika, Új-
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Guinea és Új-Zeeland fajai Ausztrália faunájá
val és flórájával nem tagadhatják meg rokon
ságukat.
Kevésbbé érdekes és változatos az oczeáni
korallszigetek élő világa. Flórájuk és faunájuk
fajokban szegény s különösen jellemző a jelleg
zetes fajok hiánya. Kivételt talán csak a csigák
osztálya képez, melynek fajváltozatokra való haj
landóságát fentebb érintettük A csendesoczeáni
korallszigetek flórája és faunája nagy egyforma
ságot tüntet fel. Az Ázsiához és a Maláji-szigetekhez közelebb esők indiai, az Ausztrália felé
fekvők ausztráliai jellegűek, avagy mindkettőt
egyesítik. A jellegzetes fajok hiánya, geologiailag szólva, arra vezethető vissza, hogy ezek a
szigetek sokkal fiatalabbak, semhogy rajtuk új,
sajátos, jellemző fajok kifejlődhettek volna.
Dr. Papp Dezső.

A peloría.
A természet legérdekesebb és legtitokzatosabb
jelenségei közé tartozik a peloría, vagy mint a
növényterratologia egyik magyar úttörője nevezte
virágszabályosodás. Értjük alatta pedig a két
oldali részarányos (symmetrikus,zygomorph) virá
goknak sugarasan részarányos (actinomorph)
alakban való megjelenését. Könnyebb érthetőség
kedvéért álljon itt a következő analogia. Az em
ber szervezete a kétoldali részarányosság sze
rint van felépülve, vagyis egy középső síkkal,
(symmetria sík) két egyenlő (jobb és bal) félre
osztható külsőleg. Egyszer láttam egy ázsiai
bálvány-képét, melynek fején több arcza és en
nek megfelelőleg több pár keze és lába volt,
míg a háta e tagoknak, mint összenövési rész,
közös volt. Ez a bálvány körülbelül úgy viszony
uk a normális ember szabásához, mint a peloriás virág a symmetrikus virághoz.
A peloriát a gyujtovány füvön (Unaria vul
garis) fedezték fel Z i o b e r g 1742-ben Upsala
melletti kis szigeten talált oly gyujtoványfüveket, melyeken szabályos részarányos virágok
voltak. A gyujtoványfű normális virágai kétol
dali részarányosak. Van alsó és felső ajkukmelyek a párta csövét elzárják és a zygomorphiát teljessé az egyetlen sarkantyú teszi. A su
garas virágnak ajkai nincsenek, ezek helyén
egyetlen gömbformájú pártarész foglal helyet
és több (3—9) sarkantyúja van. Ez a virág a
kor botanikusait gondolkodóba ejtette és magya
rázatát keresték, már a kornak megfelelő tudo
mányos apparátussal. L i n n é a Species plautarumban (859. o.) ezeket írja róla : „Linariae
proles hybrida . . . genus constitueret nisi fruc
tus semper abortiret; naturae prodigium . . .
Egyik tanítványával R u d b e r g D á n i e l l e l
dissertatiót is Íratott róla. (1749).
L i n n é , A d a n s o n , J u s s i e u külön fajnak,
még pedig hybrid fajnak tartották, mely két
különböző species között átmenetet képez. Egyik
másik phisiologus azon véleményen volt, hogy
a növény a Linaria vulgaris és a dohány (Nicotiana tabacum), vagy a beléndek (Hyosciamus

niger) kereszteződéséből eredt. A későbbi bota
nikusok azonban csakhamar felismerték a való
ságot, a mikor kimutatták, hogy itt nincsen ke
reszteződésről szó, hanem csak virágrendellenes
ségről, mely nemcsak a Linarián, hanem más
növényen is előfordul. Ez azonban semmit sem
változtatott a virág rejtélyességén. A „peloria“
mint faji jelző megszűnt és a mint terratologiai
műszó tovább is fennmaradt a virágszabályosodást jelölve. A peloria görög szó : TtéXcop, mely
monstrumot jelent.
A míg szórványosan peloriás gyujtványfüveket Európa több pontján találtak, addig mind
gyakoriabbak lettek azon növényfajok, melyeken
virágszabályosodást szintén észleltek. így a. Lina
ria genus majdnem összes fajain és egyéb
fajokon a tátogatok (Scrophulariaceae) család
jában (.Antirrhinum = Oroszlánszájstb) továbbá
az ajakosok családjában (Lamium, Salvia stb.)
Gyakori még a peloriás virágok előfordulása a
kétoldali symmetrikus boglárka-félék (Ranunculaceaé) között (Delphiniumok = szarkalábok stb.)
Az ide tartozó harangláb virágokat (Aquilegia)
állandósult peloriának tekintjük. És még egyéb
növényeken is (Cytisus, Trifolium, Calceola
ria stb.).

1. A gyujtovány'fű,

1.

normális,

2.

peloriás virága.

Alaktani szempontból a peloriás virágokat
többféle módon létrejöttnek tekinthetjük. A
legegyszerűbb eset, midőn a symmetriát köl
csönző virágrész, vagy virágrészek egyszerűen
eltűnnek és a mi visszamarad sugaras szabású.
Ilyent mutattam én ki a mezei szarkalábon (Del
phinium consolida)}
A mezei szarkaláb pártaszerű csészéje 5 levelű
szabályos csillagot képez. A csésze sarkantyúja
és a 4 levelű párta teszi a virágot bilaterralissá
(2. ábra, 1. rajz). Ha már most a párta nem
fejlődik ki és a sarkantyú is elmarad, (2. ábra,
6. rajz) létrejön a peloriás szarkaláb virág. 1909
őszén az Istenhegyen sok oly szarkaláb tövet
találtam, melyek kizárólag ilyen az Anemonekhez leginkább hasonló virágokkal rendelkeztek.
Érdekes, hogy itt az átmenetek egész sorát talál
tam a normalis virágoktól a peloriásig. Az át
meneti formák (2. ábra, 2—5. rajz) világosan
mutatták a párta és a sarkantyú elsatnyulásának
folyamatát.
A peloriás virág másik gyakoribb létrejövési
módja, hogy a páratlan, vagyis a symmetriát
kölcsönző párta többes számban (3—5) jelenik
meg. Ebből a részből eredetileg a virágban csak
egy volt, most már 3—5 van jelen. Ez ugyan
csak a szarkaláb, másfajta peloriás virágaiból
1 Természettudományi Közlöny 1910. évf.
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(3. ábra 11. rajz) érthető meg a legjobban.
Ugyanazon a réten, melyen a pártanélküli virá
gok megjelentek, találtam ilyen peloriás virágo
kat is, oly átmeneti alakokkal vegyesen, melyek
a peloriás virág keletkezésére fényt derítenek.
A 3. ábra 1— 11. rajza világosan mutatja ezt a
metamorphosist.
A 3. rajz a normalis virág, hol a párta (p)
felső része ép (1), mélyedt (2), szívalakú (3).

2. A mezei szarkaláb párta nélküli pelóriájához. 1. Normális virág.
2 - 5. A párta fokozatos elsatnyulását mutatja. 6. A peloriás virág.

mélyebben metszett szívalakú (4), lehet. Az 5.
rajz a párta felső rész félig széthasadását mutatja.
A 7. rajzban a párta teljes kettéhasadása van
feltüntetve. A 8. rajzban már két előre néző
párta van jelen, de csak egy sarkantyú. A 9. és
10 rajzban a párta helyzete már nem az, mint
az előbbiben. A két párta ugyanis nem párhu
zamosan áll egymással, hanem szögben, néha
derékszögben és két sarkantyú van már jelen.
A l l . rajz a 3 pártás és 3 sarkantyús fejlett
peloriás virágot mutatja be.
Nehogy azonban valaki azt gondolja, hogy a
peloriás virág úgy jön létre, hogy először a normá
lis virág fejlődik és azután ez az említett és
rajzban feltüntetett fokozatokon átmenve alakul
át peloriás virággá. Minden virág, mely egy-egy
fokozatot képvisel, egy tökéletesen kifejlődött
virág, mely már tovább nem fejlődik, hanem
elhervad. Miben van tehát ezen fokozatok jelen
tősége? Abban, hogy e fokozatok a peloriára
való hajlandóságot demonstrálják oly módon,
hogy a peloriás sajátság a számok emelkedése
arányában fokozottabb mértékben lép fel. A fo
kozatok alapján pedig jogosult az a feltevés,
hogy ez esetben a kettős peloria az eredeti pár
tának széthasadása folytán, a hármas pedig a
másodiknak újból való széthasadása folytán jött
létre. Addig, míg erre nézve újabb és valószí
nűbb feltevést nem találnak, be kell érnünk
evvel.
A szarkaláb e peloriájához hasonlót más szarkalábfajokon és a harangláb (Aquilegia vulgaris)
virágain (itt állandósulva), a sisak virág- (Aco
nitum) fajokon is találunk.
A peloria keletkezésének egy harmadik faj
tája hasonlít ehhez, s különösen a pillangós
viráguak (Papilionaceák) családjában fordul elő.
Itt nem az egész párta többes számban való
megjelenése idézi elő a sugaras részarányossá

got, hanem az egyes páratlan pártarészek1 lép
nek fel többes számban és a virág csillagszerű
lesz. Az előbbi esetekben a magképző szervek
nem változtak helyzetileg, mert azok úgyis suga
rasan állottak, az utóbbiban azon, ha azok egy
oldalra állottak, vagy másként mutatták a symmetriát szintén sugaras helyzetbe kerülnek.
Végül a negyedik fajta peloria a látogatók
nál és az ajakosoknál fordul elő. A csöves virá
gok symmetriáját a nyitott, vagy zárt kettős ajak,
néha sarkantyú adja; a magképző szervek kö
zül a két főbb porzós porzók szintén symme
tr i e s elhelyezésűek. A peloria már most úgy
alakul, hogy a pártacső hengeres lesz többékevésbbé, a két ajak visszafejlődik és a pártá
nak sugaras szabású nyitott vagy zárt bejáratot
kölcsönöz. A két rövidebb porzó oly hosszú
lesz, mint a főbb porzók és néha kifejlődik
egy ugyanoly hosszú ötödik is. A termő pedig
a virág közepén foglal helyet. A hol sarkantyú
van, a sarkantyúk többes számban lépnek fel,
vagy eltűnnek egészen. Néha a kétféle peloria
a csöves és sarkantyús ugyanazon tövön is föl
lép. Ehhez a csoporthoz tartozik a gyujtoványfiivek, az oroszlánszáj, a mezei zsálya stb. peloriája. A közönséges gyujtoványjű (Linaria vul
garis) virágai a peloriás átmenetek érdekes soro
zatait mutatják.
A peloriás virágok okaira többen igyekez
tek rámutatni, de tisztán ebben a dologban
még nem látunk. Sokan kiindulva abból, hogy
a peloriás virágok leginkább a virágzati tengely
csúcsán, (Linaria vulgaris) lépnek fel és hogy
a kocsány többé-kevésbbé megvastagodást mutat
sem az, hogy a kocsány megvastagodást mutat.
Egyébként ki kell emelnem, hogy vannak növé
nyek, melyek virágzatain normálisan is kétféle,
actinomorph és zygomorph virágok lépnek fel.

3. A mezei szarkaláb peloriájához. 1—7. Mutatja a párta fokozatos
hosszanti széthasadását. 8. Két párta, egy sarkantyú. 9. Két párta,
két sarkantyú. 10. U a. 11. Három párta, három sarkantyú.

így a fészkesek (Compositae) és az ernyösök
(Umbelliferae) virágzatain. A virágzat szélén levő
nyelves (fészkesek), vagy sugárzó (ernyösök) virá
gok bilaterálisak, a közepén lévők sugarasan
szabályosak. így némi jogosultsággal gondoltak
több virág összeolvadásának tekintik, mely már
a virágrügy tenyésztő kúpjaiban megy végbe.
Hogy a pelorizálás már a bimbóban megy végbe
az valószínű, de sem az nem kizárólagos, hogy
csak a tengely csúcsán lépnek fel e virágok,
egyesek arra, hogy a peloriás virágok a tengely
1 Vitorla, csónak.
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csúcsán jelenvén meg, hasonló viszonyokról
van szó. Kár, hogy ezt a szép feltevést a tények
megczáfolták.
Vannak a kik a peloriát ősi állapotra való
visszaütésnek tekintik. Ezek H e c k e l E r n ő
ama hypothesiséből indulnak ki, hogy a növé
nyek törzsfejlődésében először a sugarasan sza
bályos virágok tehát a rózsa, a kereszt és csil
lag formák jöttek létre, ezek a rovarokhoz való
alkalmazkodás folytán fokozatosan egyoldalúak,
vagyis zygomorphok lettek. Ha már most egy
ilyen zigomorph virág actinomorph alakban lép
fel, ez csakis ősi állapotra való visszaütés lehet.
Ebből magyarázza a symmetrikus virágoknak
actinomorphiára való hajlandóságát, mely a nö
vényben ősidőktől fogva benne szunnyadoz és
egy-egy alkalom felszínre hozza azt.
Mások meg peloriára való hajlandóságot, dispositiót tételeznek fel bizonyos növény csalá
dokban.
P é n z i g O t t ó a híres terratologus a peloria okául valami rendkívüli külső körülményt
tekint, mely a növényt egész lényében, mint
egy megrázza. Ilyen lehet pl. a főhajtás meg
csonkítása, lelegelése, lekaszálása stb. A táplá
lék hiánya is lehet előidézője. Azt hiszem és
tapasztalataim is igazolni Iá szanak ezt, P é n z i g
a legközelebb jár a közvetlen ok megállapítá
sánál. A „Peloriás Unaria vulgaris előfordálása
Budapesten“1 czímű dolgozatomban felhívtam
a figyelmet arra, hogy a pelorias gyujtoványfüvek kivétel nélkül mind táplálékban szegény,
megműveletlen köves talajon fordultak elő, míg
jól megművelt mezőkön tenyészők között a leg
szorgosabb kutatás mellett sem találtam peloriás
virágokat.
1912 őszén a Kis-Svábhegyen több Unaria
genistaefóliát találtam peloriás virágokkal. E vi
rágokat közelebbről megtekintve, rögtön észre
vettem, hogy mindegyikének magháza betegesen
meg volt nagyobbodva, s szétmetszve egy-egy
rovarlárvát találtam bennük. Nyilvánvaló volt,
hogy a rovarélősködés idézte elő a peloriát, a
mit az ellenőrző vizsgálat is megerősített, t. i.
a normalis virágokban rovarlárvát nem találtam.
E kis közlemény nem volna teljes, ha meg
nem emlékezném D e V r i e s véleményéről, a
ki mutatiós elméletében a peloriás gyujtoványfű
keletkezését úgy fogta fel, mint a mely hirtelen
ugrásszerűen jön létre; semmiféle átmenetet nem
mutatván, hol itt, hol ott üti fel fejét s peloriás
sajátsága több ivadékon keresztül fennmarad
hat, öröklődhetik. Ennélfogva egyik bizonyíté
kát képezte mutatiós elméletének, mely szerint
a fajok nem hosszú idők folyamán, átmeneti
alakok közbejövésével alakulnak át új fajokká,
( Da r wi n ) , hanem hirtelen, ugrásszerűen (mu
tatio) jelennek meg. Ma már a peloriás gyujtoványfűnek, annyi mindenféle átmeneti alakjai
ismeretesek, hogy mutatióról ebben az esetben
igazán nem beszélhetünk.
Fehér Jenő.
1 Magyar Bot. Lapok 1912. 275. o.

A cellulose és ipari feldolgozása.
A cellulose-ról a művelt közönség tudja azt,
hogy a növények testében általánosan elterjedt,
a sejtek szilárd falát alkotó s a szénhidrátok
sorába tartozó anyag. Tudja esetleg azt is, hogy
a tiszta cellulose sajátságai: a rostos szerkezet,
a szilárdság, rugalmasság és chemiai tartósság
teszik éppen alkalmassá a növényi szőrt, mint
a gyapotot, meg a len, kender és egyéb növé
nyek hosszú háncssejtjeit a textilipar és a papi
rosgyártás alapanyagává. Eléggé ismeretes, hogy
cellulose-ból lehet „nitrocellulose“-k at; collodiumgyapotot és lőgyapotot, ezekből pedig
cellulose-t, illetőleg füstnélküli lőport készíteni.
De ennyivel aztán rendesen meg is elégszünk
s így a cellulose-ról sokkal kevesebbet tudunk,
mint azt nagy fontosságánál és rendkívül sok
oldalú alkalmazásánál fogva tudnunk kellene.
Mert éppen a cellulose chemiai természetéről,
chemiai változásairól, a melyek technikai tulaj
donságait is rendkívül változatossá és használ
hatóvá teszik, kell tájékozva lennünk, hogy
sokoldalú ipari alkalmazását megérthessük.
A cellulose, mint neve is mutatja (cellulose
a latin cellulosusból = a sejthez tartozó), a
növényi sejtfal főanyaga. A magyar „sejtanyag“
elnevezés nem helyes, mert hisz nem a sejtnek
képezi anyagát; a „sejtfalanyag“ név nehézkes és
a mellett nem teljesen fedi a fogalmat, mert a
sejtfal anyagát a cellulose-n kívül egyéb szénhydratok sőt zsírnemű és aromás vegyületek
alkothatják.
Mangin szerint a fiatal sejtek oszlásánál fel
lépő választófal még nem cellulose-ból, hanem
pectinből áll. A pectin is szénhydrat, de más
összetételű és chemiai hatásoknak sokkal kevésbbé ellenálló anyag. Csak a másodlagos
sejtfalban lép föl a cellulose, de az idősebb
sejtek falában már idegen anyagok rakódtak le
és elfásítják, elparásítják vagy elnyálkásítják a
sejtfalat.
A sejt elfásodását a lignin vagy faanyag
okozza. A lignin valószínűleg a cellulose vegyülete aromás szénvegyületekhez tartozó anyagok
kal. Czapek szerint a fiatal fákban mindig coniferin található. Graafe szerint, ha fát vacuumban 180°-ra hevítünk vízgőzzel s a maradékot
benzollal kivonjuk, akkor nyerjük a lignint,
mint vanillin, brenzcatechin cellulose-val való
esterszerü vegyületét.
A paraanyagban a suberin nevű glycerinester, tehát egy zsírnemű vegyület van phellonsav mellett. Mindezek, különösen a paralúgokban sokkal jobban oldhatók, mint a cellulose
és így eltávolíthatók. A pectinanyagok, meg a
sejtfalban sokszor jelenlévő sók és a kovasav
savakkal oldhatók ki. Csaknem tiszta termé
szetes cellulose-t csupán a növényi szőrszálak
és különösen a gyapotnövény magján lévő sző
rök szolgáltatnak. De még ez is zsírt, pectint
és hamuanyagot (sókat) tartalmaz, úgy hogy
aetherrel, szódával, vízzel való kimosás után kap
juk csak meg a tiszta cellulose-t.
Tévedés volna azt hinnünk, hogy a cellulose
a növényországon kívül nem található. Az állati
sejteket rendesen nem veszi körül burok, de a
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cellulose előfordul a zsákállatok (Ascidia, Salpa)
köpenyében, továbbá Ambronn-nak a nápolyi
zoológiái állomáson végzett vizsgálatai szerint
sepiák, apró rákok (Copepoda), skorpiók test
takarójában, sőt a kígyók bőrében is. Az egy
sejtű ostoros ázalékállatoknál is (Euglena, Peridinea) cellulose-ból áll a sejt burka.
A cellulose — habár chemiai módszerekkel
kaptuk is meg — mindig eredeti sejtszerkeze
tét, sőt a sejtfal réteges vastagodása alatt nyert
finomabb réteges szerkezetét megtartva jelenik
meg. Különben fehér, rugalmas, nedvességet
szívó, 1*5—1’6 fajsúlyú test.
Szilárdsága és rugalmassága különböző a
szerint, hogy miféle és milyen korú növényré
szekből nyertük. így pl. a háncsrostok különö
sen len és kendernél 13—25 kg terhelést bír
nak meg a keresztmetszet négyzetmilliméteren
ként maradó alakváltozás nélkül, tehát igen
nagy a rugalmassági határuk; e tekintetben a
kovácsvas és aczélhoz hasonlíthatók. Ámde a
rugalmassági határ átlépése után igen hamar
szakadnak, tehát szívósságuk, nyúlási képessé
gük sokkal csekélyebb. Megfordítva van a dolog
fiatal sejteknél és általában a táblás parenchymatikus sejteknél. Ezek már 1—2 kg terhelésre
erősen és maradóan megnyúlnak, de csak
8— 12 kg nál szakadnak el. Ez a viselkedés a
sejtek növekedésénél játszik szerepet.
A cellulose physikai tulajdonságai közé tar
tozik még kettős törése is, mely a polarizáló
mikroskop alatt észlelhető. A mikroskop sötét
látterében a cellulose világosan jelenik meg és
pedig a gyapotcellulose egyszínűén, szürkén,
lenből, ramiéből stb. nyert cellulose pedig szín
játékot mutat.
A cellulose chemiai elemzése azt mutatja,
hogy 44% szénből, 6'2% hydrogenből áll oxygenen kívül. Eszerint a cellulose moleculájában 6 szénatomra 10 hydrogen- és 5 oxygenatom jutna. Általános képlete
volna
tehát, a mi megegyezik a keményítőével, a má
sik fontos növényi szénhydrattal. Csakhogy nem
tudjuk mai módszereinkkel — a melyek a gőzzé
alakításra vagy változatlanul oldódásra vannak
alapítva — a molecula súlyát meghatározni s
így nem tudjuk megmondani, hogy hányszor
hat C, tíz H és öt 0 atomból áll a moleculája. Kétségtelen azonban, hogy a cellulose a
keményítővel együtt a szénhydratok „polysaccharid“ csoportjába tartozik és pedig ezek közül
is a legmagasabb moleculasúlyúak: a saccharocolloidok közé, melyek nem kristályosodnak
(habár Gilson egy-két esetben cellulosekristályokat állított elő) és a kristályos sók olda
taihoz hasonló „igazi“ oldatokat nem képeznek,
vízben nem oldódnak, alkoholban sem. Azon
ban híg savakkal főzve a cellulosek is, habár
sokkal nehezebben, mint a keményítő, hydrolizálnak azaz vízfelvétel mellett egyszerű saccharidokká (monosaccharidok vagy glükózok) a
milyen a szőlő- vagy gyümölcsczukor, esnek
szét. A cellulose is, miként a keményítő, szőlőczukrot szolgáltat a hydrolysisnél. Tehát moleculája a többi magasabb szénhydrat mintájára
„n “ számú szőlőczukor molecula tömörülésé
ből „n— 1“ molecula víz vesztése mellett fel

épültnek tekinthető, így pl. a „raffinose“, ez
a répában előforduló kristályos polysaccharid
C1SH3.20 16 képletű és 3 molecula C6 H12 0 6-ra
esik szét a hydrolysisnél, tehát 2 molecula víz
vesztéssel épült fel.
A keményítőre több kutatónak sikerült a
moleculasúlyt C120 H200 0 1( 0 és még magasabb
értékekben közelítőleg megállapítani. Már pedig
a cellulose minden tulajdonsága a keményítő
nél magasabb moleculasúlyra mutat; tehát két
ségtelen, hogy a cellulose háromnál sokkal több
C6 Hia Oö-ból áll. A magas „n“ érték mellett
az n. C6 H12 0 6—(n — 1) H2 0 polysaccharid
képlet tehát helyesnek vehető n. C6 H12 Oö —
n. H20 és ezt összevonva n. Cö / / 10 0 5 alak
ban is. Ez utóbbi a cellulosenak szokásos che
miai jelölése.
-*A cellulose benső chemiai szerkezetéről csak
annyit tudunk, hogy — mint általában a saccharidok — hydroxyl (0 H) csoportokat kell tar
talmaznia.
Ezek a hydroxylok savanyú és basikus jelle
gűek egyaránt lehetnek
A cellulose vízben, alkoholban, aetherben, híg
savakban és alkaliákban oldhatatlan; a csírá
zásnál keletkező diastaz nevű enzym — a mely
a keményítőt elczukrosítja — a cellulose-ra ha
tástalan. Azonban Schulze mutatta meg, hogy
számos növényből oly cellulose állítható elő,
mely a cellulose minden tulajdonságával bír
ugyan, de híg savakban nagy mértékben old
ható, a diastaz hatással van reá, a hydrolysis
nél pedig szőllőczukron kívül „mannózu-i is
szolgáltat. A mannóz ugyanaz a 6 szénatomos
monosaccharid, a melyet Fischer a mannit nevű
alkohol oxydatiójával nyert s ezáltal a szénhyd
ratok alkohollal való szerkezeti kapcsolatát be
bizonyította. A cellulosenak ezt a fajtáját kávé
babban, kókusz- és szezámolajsajtolásnál vissza
maradt pogácsában, továbbá az aréka-dióban,
a datolyamagban, borsóhéjban, a növényi ele
fántcsontban stb. találták.
Reiss éppen azért, mert sok növény magjá
ban van felhalmozva ez a cellulose, a mely a
csírázásnál oldódik és egyébként is oldhatósá
gánál fogva belekerülhet a növényi nedvkerin
gésbe, tartalék-táplálóanyagnak tekinti és „reservcellulose“-nak nevezte el. Mások „hemicellulose“ néven állítják szembe az igazi cellulose-val.
Mindenesetre a cellulose név ezek szerint nem
egyetlen vegyületre, hanem egy vegyületcsoportra vonatkozik és e csoporton belüí dextrocellulose-kat, manno-cellulose-kat és glüko-mannocellulose-kat kell megkülönböztetnünk, aszerint
hogy kénsavval főzve a hydrolysisnél csupán
dextrózt vagy mannózt, esetleg a mannózon
kívül még más glükózokat (hat szénatomos
monosaccharideket) kapunk-e.
Láttuk, hogy a cellulose, különösen a typikus dextrocellulose — a milyen a gyapot —
mennyire ellentáll a chemiai hatásoknak. Azon
ban nem mondhatjuk, hogy e hatások közben
a cellulose változatlan maradt. Ellenkezőleg, a
technika szempontjából is fontos a cellülose-nak
az a sok elváltozása, a mely különféle hatá
sokra létrejön. Ezek a változatok a cellulose
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szilárdságát, nedvszívó, festődőképességét, chemiai tartósságát befolyásolják vagy éppen egé
szen új tulajdonságokkal ruházzák fel. Tekint
sünk végig a különböző külső hatásokkal szem
ben a cellulose viselkedésén.
A fény levegő és nedvesség jelenlétében a
cellulose-t lassan oxydálja. Száraz légkörben
azonban a cellulose rendkívül tartós. Régi papi
rosok és szövetek megsárgulása a fehérítésnél
vagy enyvezésnél bennmaradt sók katalyzáló
hatása folytán előrehaladt oxydatióra mutat.
Az elektromos áram átvezetésénél a vízben
suspendált, tehát finoman elosztott cellulose
rostjai az anódhoz gyülekeznek. A cellulose
ezen viselkedését felhasználják a tőzeg víztele
nítésére. Az anódon összegyűjtött növényi ros
tokat azután megszárítva és finoman felaprítva
tőzegliszt gyanánt használják fel. A tőzeglisztet
hús, gyümölcs szállítására, tüzelésnél alágyujtószerül és más czélokra lehet felhasználni.
Az elektromos áramot a cellulose a tiszta
víznél jobban vezeti, de ha 80— 120°-on kiszá
rítjuk, akkor a száraz levegőnél is hétszerte
csekélyebb a vezetőképessége, tehát szigetelőanyagnak alkalmas.
Hevítésnél zárt térben csak 200°-on fölül
bomlik. Eleinte sok C 0 2 és más gázok távoz
nak, majd folyós termények is keletkeznek, vé
gül visszamarad a cellulose-szén, mely még
mindig tartalmaz hydrogent és oxygent. Körül
belül 34% marad vissza a destillatio után mint
cellulose-szén; 5*2% C2 és 17% más gáz, mint
szénoxyd, mocsárgáz, világítógáz (C2 H2) ; a fofolyós termékek között eczetsav, aceton, víz,
kátrány és methyi-alkohol választható le.
Savakkal szemben a cellulose látszólag igen
ellenálló. Azonban már igen híg savak is befo
lyásolják a cellulose szilárdságát, törékenynyé
teszik. Girard 1875-ben írta le legelőször és
nevezte el „hydrocellulose“-nak azt a celluloseféleséget, melyet savak hatására kapott. Ő tisz
tított gyapotot 12 órán át 55% -°s kénsavban
tartott s az így kezelt gyapot törékeny, az ujja
között porrá morzsolható anyaggá változott.
Az elemzés arra mutatott, hogy a cellulose a
víz elemeit vette fel moleculájába. De híg sa
vakkal is előállítható; így már 3%-os kénsav
ban itatva a gyapotot, ha utána a savat beszá
radni hagyjuk vagy 60—70°-ra melegítjük, meg
kapjuk a hydrocellulose-t.
A hydrocellulose vízszívó képessége is sok
kal csekélyebb, mint a cellulose-é. A gyapot
normalis nedvességtartalma 6’6%, a megenge
dett, illetőleg az adás-vételnél számításba vett
legmagasabb átlagos víztartalom 8'5%. A hydrocellulose-nál 4—5% a víztartalom. ? *
A hydrocellulose ellentétben a cellulose-val
és megfelelőleg annak, hogy a hydrolysis folya
matával képződött, már reducálja bizonyos mér
tékben a Fehling-féle oldatot. A Fehling-oldat
úgy készül, hogy 34 gr rézgáliczot 500 cm3
vízben oldunk, aztán külön 173 gr Seignettesót (borkősavas kalium-natrium) és 50 gr marónatront 500 cm3 vízben. Ezt a két oldatot hasz
nálat előtt összeöntjük és ilyen alakban általá
nosan használatos a szénhydratok vizsgálatá
nál. Ugyanis a monosaccharidok kivétel nélkül

valamint a magasabb moleculájú szénhydratok
is hydrolysis után különböző mértékben reducálják az oldatot, azaz felmelegítve vörösrézoxydot választanak le belőle. Ebből megítélhethetjük azt is, hogy melyik szénhydrattal van
dolgunk.
A hydrocellulose-nak mintegy ellentéte az a
cellulose-féleség, melyet többféleképpen nye
rünk a cellulose-ból és pedig ha ezt vízben
aprítjuk, sóoldatokkal vagy alkaliákkal kezeljük
vagy ha rövid ideig erős savak hatásának teszszük ki. Ekkor a cellulose megduzzad, szilárd
sága növekszik, de egyúttal zsugorodik is a
rost. Ez a féleség a „hydratcellnlose“. A hydratcellulose összetételében nem igen tér el a hydrocellulose-tól, de szilárdsága, rugalmassága, nedv
szívó- és festődő képessége az összes cellu
lose féleségeknél nagyobb, tehát ez a technikai
lag legértékesebb cellulose-fajta. Hydratcellulose
van a pergament papírban, hydratcellulose a
műselyem is, mert a cellulose oldószereiből
kiválasztva — a mint az a müselyemgyártásnál történik —, hydralizált alakjában jelenik
meg. Az úgynevezett „mercerizált“ pamut se
más, mint hydratizált cellulose. Mercer észlelte
először, hogy gyapotot 16—25%-os kali- vagy
natronlúgban hidegen kezelve, a gyapot meg
duzzad, erősen zsugorodik, a nedvességet job
ban megtartja, nehezen szakad és erősebben
festődik. Ha a lúg hatása közben erősen kife
szítve tartjuk vagy a zsugorodás után nyújtás
nak vetjük alá, akkor a mercerizált pamut élénk
selyemfényt kap.
A mercerizálást a textiliparban a fonalakon
vagy szöveteken lehet eredményesen végezni.
Ha csak a festődőképességet akarjuk növelni,
úgy a szöveteket előbb fehérítjük és utána
mercerizáljuk, de szép fényt csak fehérítés előtt
mercerizálva érhetünk el. A szövet vagy fonál
körülbelül 21—28%-os lúgon megy át, azután
feszítőrámákba kerül, innen kikerülve mossák
és savval közömbösítik a fölösleges lúgot. Ezeket
a műveleteket fonalaknál úgynevezett „revolver
gépek“ automatikusan elvégzik néhány perez
alatt. A selyemfényt még finom barázdák,
(5—10 egy milliméteren) hengerek közt való
benyomásával növelik. Ha az ilyen mercerizált
árút nedvesen még fütött hengerpárok közt is
sajtoljuk, akkor a kapott selyemfény maradandó
lesz, holott régebbi eljárással készült merceri
zált árúk elvesztették fényüket, ha nedvessség
érte őket.
Melegen az alkaliák nem mercerizálnak, ha
nem észrevehetően oldják a cellulose-t. Hosszú
ideig főzve már 30%-os natronlúg is feloldja
a cellulose-t, de csak levegő hozzájárulása mel
lett. Zárt edényben, ha a levegőt kiűztük, még
erős nyomás mellett is alig támadják meg a
híg lúgok a cellulose-t. Ennek a gyakorlatban
a papíripar veszi hasznát, midőn a fából a lig
nint és egyéb anyagokat ily módon távolítjuk
el a cellulose mellől, hogy aztán az így nyert
cellulose-t papirosanyagul használhassuk.
A pergamentpapir készítése is hydratcellulose
képződésén alapul. Már Mercer figyelte meg,
hogy ásványi savak 60%-nál nagyobb tömény
ségben rövid ideig hatva a mercerizáláshoz
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hasonlóan változtatják meg a cellulose-t. Girard
azt állította, hogy az itt képződő cellulose-féleség a hydrocellulose nak kocsonyás állományú
alakja, a melyet ő „amyloid,,-nak nevezett el.
És pedig azért, mert a keményítőhöz (amylum)
hasonlóan ez is megkékül jódoldattól, habár
a kék szín kimosás után eltűnik. Csakhogy ez
az amyloid nem reducálja a Fehling-oldatot
észrevehetően, azonkívül szilárdsága és rugal
massága folytán is a hydratcellulose-félékhez
sorolandó. Ez a kocsonyás amyloid tapasztja
be az enyvezetlen papír rostjait és likacsait, ha
egy két másodperczig erős kénsavba mártjuk
és így „pergamentté“, víztől járhatatlanná válik.
Az amyloid mellett különben hydrocellulose is
képződik, tehát a pergamentpapir a kettőnek
keveréke.
Maga a készítés úgy történik, hogy enyve
zetlen papírszalagot ólommal bélelt medenczékben üveghengerek mozgatnak. A medenczében
75—84% -os kénsav van; fontos, hogy a kén
sav concentratiója ne változzék, mert erősebb
concentratio mellett oldható kénsav-cellulose
vegyület képződik. A hatás ideje is állandóan
1—2 másodpercz kell, hogy legyen ; rövidebb
időtartamnál pergament nem képződik, hosszabb
idő mellett pedig az amyloid oldódik.
A hőmérséklet állandóságára is ügyelni kell.
A művelet után a fölösleges savat gyorsan és
tökéletesen ki kell mosni, másként hydrocellu
lose képződik és a papír törékeny lesz. Azután
szárítják, nyújtják és glycerinnel hajlékonyabbá
teszik a papirost.
Említésreméltó a cellulose viselkedése sóol
datokkal szemben. Neutralis sókat absorbeal,
vagyis megrögzít magán a cellulose. így pl.
ólomsókat annyira visszatart, hogy gyapottal
az ivóvízben mutatkozó legkisebb ólomsómenynyiségeket is összegyűjthetjük és így az ivó
vízbe jutott ólom mennyiségét quantitativ módon
meghatározhatjuk. Híg sóoldatokat pedig való
sággal megbont a cellulose, úgy hogy a sóol
dat fémes alkotórészét megköti és szabad savat
választ ki. A papírgyártásnál pl. timsóoldattal
itatják a cellulose t, ebből az aluminiumot hydrooxyd alakjában magába veszi a rost, a mosó
vízben pedig szabad kénsavat lehet kimutatni,
s ettől, gondos kimosás nélkül, a papír törékenynyé is lehet.
Concentralt sóoldatok, különösen fémchloridok 40%-os vagy még töményebb oldatai, ele
inte megduzzasztják, hydratizálják a cellulose-t,
majd hosszabb ideig melegítve fel is oldják.
Ezen alapszik az iparilag fontos vulcanfiber
(vulcanised fibre = vulcanizált rost) készítése.
Körülbelül 60%-os czinkchlorid- vagy czinksulfat-oldatban enyvezetlen és tiszta celluloseból készült papirost áztatunk, a papiros kocso
nyás hydratcellulose-vá alakul nagyrészben, felü
lete tapadós, enyvszerü lesz. A sóból 18 —20%
czinkoxydot rögzít magában. Sok ilyen kocso
nyás papirosréteget egymásra helyezve, erős
nyomással összesajtolják, a fölösleges sót ki
mossák és forró fémlapok között az egyneművé
lett tömeget sajtolás közben megszárítják. Az így
nyert anyag szívós, rugalmas és úgy munkál
ható meg gyalulással, fúrással, mint a fémek.

Készítenek belőle zajtalanul járó fogaskerekeket
és egyéb gépi alkatrészeket, edényeket, szige
telő anyagokat. Glycerinnel kezelve hajlíthatóvá
lesz s ekkor „flexible fibre“ a neve. Ameriká
ban nagyban gyártják, évenkint körülbelül 400
ezer dollár értékben és ennek majdnem 40%-át
exportálják Európába.
Savanyú sók olyan hatással vannak a cellulose-ra, mint a híg savak: hydrocellulose-vá ala
kítják, törékennyé teszik. Ennek is van szerepe
az iparban a gyapjúszövetek úgynevezett szenesítésénél, carbonisatiójánál. A szenesítéssel
ugyanis a gyapjúhoz mindig keveredett növé
nyi rostokat, tisztátlanságot akarjuk eltávolítani
oly módon, hogy a rostokat törékenynyé teszszük
s ezután könnyen kimoshatok, eltávolíthatók
lesznek a szövetből.
Ilyen szenesítési eljárást már 1852-ben aján
lott Köbér, a ki Girard előtt észrevette a híg
savaknak a cellulose szilárdságát tönkretevő
hatását. Újabban kaliumbisulfat, tehát egy
savanyú só oldatával vagy még inkább czinkchloriddal és sósavval végzik a szenesítést a
szövetiparban.
A cellulose-nak igazi oldószerei nincsenek,
mert a cellulose-t oldatba vivő anyagok egy
úttal meg is változtatják a tulajdonságait úgy,
hogy az oldószerekből sohasem a typikus cellu
lose-t, hanem annak mindig egyik változatál
sikerül csak visszanyerni. Erős kénsav példáut
szenesedés közben oldja a cellulose-t, ekkor
azonban a kénsavnak a cellulose-val való estere
(a sókhoz hasonló vegyülete) képződik. Ha az
oldatot mindjárt vízzel hígítjuk, akkor a kocso
nyás hydratcellulose, az amyloid válik ki, a mely
jódtól megkékül.
A cellulose felismerésére szolgáló általános
reactio: concentralt kénsav vagy phosphorsav
és jódoldat, esetleg czinkchlorid és jódoldat
okozta kék szín tehát minden esetben amyloidképződésen alapul. Ha azonban a concentralt
kénsav vagy phosphorsav hatása után hosszabb
ideig állani hagyjuk az oldatot, esetleg mele
gítjük, akkor vízzel való hígítás után is oldat
ban marad a cellulose-kénsav. Most híg kén
savval főzzük az oldatot és ekkor a cellulose
dextrinné és szőlőczukorrá alakul. Ugyancsak
szőlőczukrot kapunk, ha híg savakban kezdjük
mindjárt az eredeti cellulose-t melegíteni és soká
főzzük.
A mint látható, ily módon elméletileg arra a
jelentős eredményre jutottunk, hogy czukrot és
ennélfogva szeszt is lehet fából előállítani. Meg
is próbálták ezt nagyban, gyári üzemben érté
kesíteni, de az így előállított termékek üzemi
költségei oly nagyok, illetve a fából nyerhető
szesz viszonylagos mennyisége oly kicsiny, hogy
az eljárás éppenséggel nem versenyképes a
burgonyából készült alkohollal szemben; még
a fában és vizi erőkben gazdag Svédországban
és Norvégiában sem lendült fel „az alkoholt
fából“ gyártó ipar. Maga az eljárás Claassen
és Tomlinson szabadalma szerint történik és
vele egy tonna fürészporból 779 liter szesz
nyerhető. Chamotte-téglával bélelt forgó henge
rekbe kerül a fürészpor; körülbelül az anyag
1%-át kitevő mennyiségű kéndioxid- (S 0 2) gázt
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vezetnek be és ezután a zárt hengerekbe víz
gőzt bocsátanak mindaddig, míg körülbelül hét
athmosphaera nyomásán elő. Ilyen körülmények
között a fában levő cellulose-t 40—45 perez
alatt elezukrosítják. Ekkor a keletkezett illő
olajokat (terpeneket), eczetsavat és a S 0 2 gázt
fúvással kiűzik a hengerből, a visszamaradt
barna tömegből a ezukrot forró vízzel kilúgoz
zák, az oldatban a savakat mészszel semlege
sítik, azután a ezukros oldatot erjedni hagyják
és a keletkezett szeszt ledestillálják.
Mások (Simonsen, Voerkelius) kísérletei sze
rint híg kénsavval 6—8 athmosphaera nyomás
alatt érhető el hasonló eredmény. Simonsen a
papirgyártás czéljaira a fából calciumbisulfittal
nyert tiszta cellulose-t használta fel, 40 súlyrész
sulfitcellulose-ra 250 cm3 0 5 százalékos— tehát
igen híg — kénsavat használt és 1*/2 óra alatt
40-50'Vo ezukrot nyert. Fürészporból hasonló
körülmények között már l/i óra alatt megtör
ténik a ezukrosítás, de az elérhető eredmény
csak 22'5°/o ezukor. Vagyis 100 kg fürészpor
ból 6 5 kg alkohol nyerhető.
Legjobban megközelíti a cellulose igazi oldó
szerét a Cross és Bevan által ajánlott concentralt
sósav, melyben felényi mennyiségű cinkchlorydot
oldunk fel, úgy hogy körülbelül 14 fajsúlyú
folyadékot kapunk. Ebben a folyadékban a
cellulose azonnal és csaknem változás nélkül
oldódik. Ipari czélokra használják ezt az oldási
módszert a már említett szenesítésnél a textil
iparban. Egyébként azonban a sokkal fonto
sabb oldószere a cellulose-nak az ú. n. Schweizerféle reagens: a rézoxydnak ammoniákosoldata,
röviden rézoxydammoniak. Schweizer 1857-ben
ismerte fel először a ce!lulose-ra való hatá
sát. Úgy készül, hogy 2%-os rézgáliczoldatból natronlúggal kicsapják a rézhydroxydot,
a zöldeskék csapadékot kimossák, kisajtolják
és erősen ammoniaktartalmú vízben oldják. Ez
a folyadék oldja a cellulose-t, habár lassan.
Pauly szerint 45 gr cellulose oldódik egy liter
olyan rézoxydammoniakban, mely 15 gr rezet
tartalmaz, a tökéletes oldásra nyolez nap kell,
az oldat azonban igen alkalmas müselyemgyártásra. Az oldat átlátszó, kék színű; ha sokáig
nyílt edényben tartjuk, cellulose és rézoxyd válik
le belőle. Gilson répagyökérből és káposzta
torzsából származó cellulose mellől a rézhydrooxydot sósavval eltávolítván, a cellulose kris
tályos tűk, részben pedig kristályos rögök ú. n.
sphaero-kristályok alakjában maradt vissza. Az
egyébként mindig amorf és colloid állományú
cellulose tehát kristályos változattal is bírna, a
mit pl. keményítőnél még nem észleltek.
Az oldatból különben savak, alkaliák, só- és
czukoroldatok, sőt alkohol egyaránt leválasztják
a cellulose-t, a mi arra mutat, hogy nem igazi
oldat, hanem csak colloid módjára finoman el
oszlott állapotban volt jelen. Gílson észlelte még
azt is, hogy széndioxyd-gáz bevezetésére is
kiválik a cellulose az oldatból, de csakis a
dextrose-cellulose, úgy hogy ha mellette mannózvagyis hemicellulose is volt, az oldva marad és
elválasztható a typikus cellulose-tól.
A cellulose-nak még csak egy jelentősebb
oldószerét említhetjük s ez a czinkchlorid-oldat.

4—6 súlyrész czinkchloridsót, 6— 10 súlyrész
vízben oldva és egy súlyrész cellulose-t bele
keverve, kocsonyás tömeget, majd vízfürdőn
melegítve sűrű, syrupszerű folyadékot kapunk.
Wynne és Powell angol szabadalma szerint
ebből a folyadékból nyílásokon átsajtolva fona
lakat nyerünk, melyek elszenesítve izzólámpa
fonalakul szolgálnak.
Brownert hidegen is fel tudta oldani czinkchloridban, ha előbb erős natronlúggal hydratizálta a cellulose-t. Ebből megpróbált műselymül szolgáló fonalakat nyerni, mert ha az olda
tot vízzel hígítjuk, akkor a cellulose válik ki,
de az így nyerhető cellulose fonál nem szilárd.
Látjuk, hogy a cellulose oldásánál mindig
felmerült az eszme, az oldatból a selyemre em
lékeztető fonalat nyerni. Eredetileg azonban
Chardonnet grófé az érdem, hogy a selyem
tulajdonságaival nagyrészben bíró műfonál esz
méjét felvetette és megvalósította. Megfigyelte
a selyemhernyó munkáját, mely abban áll, hogy
a szája mellett levő két rendkívül finom mirigy
kivezető nyíláson át sajtolja a mirigy váladékát:
egy sűrűn folyó, nyúlós masszát, a mely a leve
gőre jutva, gyorsan megszilárdul és a selyem
fényű fonalat adja.
Ha tehát a szilárd, rugalmas cellulose vala
milyen sűrű oldatát finom nyílásokon átsajtol
juk olyan közegbe, a hol a cellulose ismét ki
válik, akkor folytonos és a selyem fényével
bíró fonalat kaphatunk. Chardonnet azonban
nem magát a cellulose-t, hanem annak egy salét
romsavas esterét: a cellulose-dinitratot vagyis a
collodiumgyapotot találta alkalmasnak a müselyemkészítésre és 1885-ben lépett a nyilvá
nosságra eljárásával.
Ha tiszta és zsírtalanított gyapotot alkalmas ke
verékben „nitrálunk^, vagyis a cellulose hydroxyl(—OH) gyökeit N 03-mal, a salétromsavmaradék
kal helyettesítjük, akkor salétromsavas estereket,
rossz elnevezéssel „nitrocellulose-kat“ kapunk.
A cellulose hat atom szenére számítva, legfel
jebb három nitratgyököt vihetünk be, tehát a
cellulose szerkezetére ez annyiban világot vet,
hogy legfeljebb három hydroxyl csoport van
benne Ez a legmagasabb nitrát: a lőgyapot
alkohol aetherkeverékben nem oldható, de az
alacsonyabb n itrat: a collodiumgyapot igen.
Collodiumgyapotot következőleg állíthatunk
elő: 150 gr vízben 600 gr kénsav és 250 gr
salétromsav elegyét nyílt agyagedényekben 20
gr gyapotra engedjük hatni; a hatás közel két
óra hosszat tartson, miközben a hőmérséklet
15C°-on maradjon. Azután a nitrált cellulose
rendesen aluminiumból való centrifugákra ke
rül, a felesleges sav eltávolítása végett. Most
szárítani kell a terméket, hogy legfeljebb 30%
nedvesség maradjon csak benne. Ekkor 40 rész
alkohol és 60 rész aether elegyében annyit ol
danak fel, hogy az oldat mintegy 20% nitro
cellulose-! tartalmazzon. Ez az oldat kerül a
fonóedényekbe, de előbb gyapotszűrőn átsajtolva
tisztítják. A fonóedények alján vannak a fonó
nyílások. Ezeken a rendkívül finom (0 09 milli
méter átmérőjű) nyílásokon erős nyomással saj
tolják át a fonóedényben levő folyadékot. Char
donnet eredetileg 60 atmosphaera nyomással
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dolgozott, de eljárásának javítói, különösen
Lehner, a folyadékot hígabban folyóvá tudta
tenni és így a nyomásszükségletet 35 atmosphaerára szállította le.
Az átsajtolt nyúlós, fonálszerű tömeg folyó
vízbe kerül, a hol gyorsan megszilárdul, a víz
áram tekercsekhez sodorja, a melyek felgombo
lyítják a fonalat. Az aethert szívással eltávolítják,
az alkoholt vízzel kimossák és a Chardonnetfonál kész, azonban még robbanékonyságát kell
elvesztenie. E czélból „denitrálni“ kell, vagyis
nitrogentartalmától meg kell fosztani. Ezt a
műveletet 35C°-os fürdőkben végzik, natriumvagy ammoniumsulfid-oldatával. Ezek a sulfidok
a nitrocellulose-t megbontják, a nitrogentartalom
alászáll 0'05%-ig, miközben az anyag 40%-át
is elveszti súlyának. A denitrálás után még
hypochlorid- vagy permanganátoldatokkal fehé
rítik, a fényt nyújtással növelik. A Chardonnetseljem készítését többszörösen javították. így
De Vivier jégeczetben (víztől mentes eczetsav)
oldja a nitrocellulose-t és az oldathoz halenyvet meg a guttapercha szénsulfidos oldatát ele
gyíti. Lehner pedig valódi selyemárúk hulladé
kát oldja jégeczetben, a melyhez alkoholaetherben oldott nitrocellulose-t elegyít. Evvel a folya
dék viscositását és így a sajtoláshoz szükséges
nyomást csökkentik.
De mindamellet a Chardonnet-selyemnél ma
már sokkal jobb gyártási módjaink vannak a mű
selyem előállítására. így a Pauly szabadalmaz
tatta müselyem (németül Glanzstoff-Seide). Pauly
a műselyemgyártás czéljaira magát a cellulose-t
oldja fel rézoxydammoniakban. Az oldószer ké
szítésénél fémrézből indul ki. Rézhulladékot önte
nek le eljárása szerint nagy hengerekben erősen
ammoniakos folyadékkal és hűtött levegőt szorí
tanak be a hengerekbe. A hengerek köpenynyel
vannak körülvéve, melyben hütőkeverék kering.
Ily módon, ha a hőmérsékletet állandóan-j-5°-on
alul tartják, a folyadékban literenkint 40—50 gr
réz oldódik, hololt az előbbi eljárásoknál csak
15—20 gr (1897. évi szabadalom). Az így ké
szült folyadékban gyengén mercerizált gyapotot
old fel Pauly, úgy hogy az oldat körülbelül
10% cellulose-t tartalmazzon. Fémszöveten át
szűri az oldatot és fonóedényekből 4—5 atmosphaera nyomással préseli át a fonónyílásokon
híg eczetsavba vagy kénsavba, a hol a folya
dékból kiválik azonnal a szilárd cellulose.
40C°-nál nyújtás közben szárítják a nyert mű
fonalat.
A Pauly-selyem gyártása, mint e rövid le
írásból is kitűnik, kevésbbé tűzveszélyes anya
gokkal, kevesebb ártalmas gázzal dolgozik kisebb
nyomásszükséglet mellett, mint a nitro- vagy
Chardonnet-selyemgyártás. Emellett tartósabb
is a nyert fonál, úgy hogy a Pauly-selyem vezet
ma a műselyemgyártás terén. Ámde nagyon
kétes még, hogy meddig, mert erős verseny
társa támadt egy újab műselyemben: a viszkóz
selyemben. A viszkóz (viscose) tulajdonképen a
cellulose egy estere. Úgy nyerik, hogy tiszta cellulose-ból való nyersanyagot (gyapothulladékot,
fából nyert sulfidcelluloset, papírgyártáshoz való
rongypépet) finomra foszlatva, natronlúggal öszszegyúrják. Két súlyrész cellulose-ra egy súly

rész marónatron é s4 —6 súlyrész víz jut s ekkor
pépes állományú alkalicellulose keletkezik, mert
a cellulose absorbeálja a basist, sőt valószínű
leg vegyületet képez vele. Az alkalicellulose-t
most 10% széndisulfiddal gyúrják össze, úgy
hogy körülbelül 15C°-on jól záró edényekben
háromórai kezelés alatt a cellulose xanthogensavas estere, vagyis a cellulose-sulfocarbonat
keletkezik. Ennek a szerkezete a szénsavsókéra
emlékeztet, csak az oxygént kén pótolja.
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cellulose-t jelenti). Ez a vegyület sárgásvörös,
sűrű (viszkózus) folyadék, mely vízzel tetszésszerint hígítható. Rendesen 10% cellulose-tar
talomra hígított oldatát hívják viszkóznak. Ez a
viszkóz a vasat, rezet megtámadja, azért is fa
vagy czinkedényben tartják. A levegőn bomlik,
miközben kocsonyás hydratcellulose válik le
belőle; raktározásnál tehát vízréteggel borítva
hűvös helyen tartandó, de 14 napnál tovább
még így sem tartható el. Ha a viszkózt nagy
felületen szétosztva melegítjük, visszamarad egy
kocsonyás, kiszárítva pedig bőrnemű cellulose:
a viszkoid. Ez vízben oldhatatlan, nem tűz
veszélyes s mint ilyent előnyösen lehet szövetek
vízhatlanná tételére, továbbá a collodium és
cellulose pótlására felhasználni. Készítenek belőle
csontutánzatokat, díszműárúkat is.
A viszkóz legértékesebb azonban a műselyemgyártásra. Viszkozitását mérik, ha kell hígítják
és 4—6 atmosphaera nyomás alatt üvegből vagy
platinából készült fonóedények nyílásain át
natriumbisulfát-fürdőbe sajtolják. A megszilár
dult cellulose-fonalat a még benne maradt kén
től natriumsulfid oldattal megtisztítják és fehérí
tik. Ez a viszkóz-selyem, a mely a csekély üzemi
költségeknél fogva kétségtelenül a jövő mű
selyme. Éppen a legújabb szaklapokban olvas
ható, hogy az elberfeldi „Glanzstoff-Fabrik“ és
a frankfurti Chardonnet-Lehner-selymet feldol
gozó gyár egyezséget kötöttek, hogy ezentúl
csak viszkóz-selymet fognak feldolgozni. Pedig
ez a kettő Németország legnagyobb műselyemgyára és a viszkóz-selyemnek csak Sydowsaueben, Stettin mellett volt nagyobb gyára.
A müselyemgyártásnak van még egy igen
fiatal, de nem versenyképes ága: az acetyl-selyemgyártás. Ez az acetylcellulose-t, vagyis a
cellulose eczetsavas esterét állítja elő és annak
alkalmas oldószeréből készíti a fonóedényekben
a fonalat.
A cellulose egy vagy több molecula eczetsavval képezhet estert vagyis cellulose-acetatot.
Schützenberger 1869-ben állította elő legelő
ször eczetsavanhydriddel. A műselyem készíté
sére alkalmas a cellulose-pentacetat [n.C6 H50 5.
.(C2 H3 0.2)5], melyet Cross és Bevan szerint úgy
kapunk, hogy eczetsavanhydridet czinkchloridoldattal és gyapottal több órán át forralunk.
Jégeczetben, nitrobensolban, chloroformban, acetylentetrachloridban oldódnak a magasabb cellulose-acetatok, de vízben kicsapódnak. Ha üveg
lapon kiöntve, vékony hártya alakjában vissza
marad az oldatból az acetylcellulose, igen alkal-
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mas filmkészítésre, mert kevéssé gyúlékony,
sőt Eichengrün legújabb szabadalma szerint
kámforral összegyúrva, valósággal éghetetlen,
azaz meg nem gyújtható anyagot nyerünk:.a
cellont vagy cellitet.
Az acetatselyem ma még csekélyebb jelentő
ségű, a többi műselyem is csak csekély hánya
dát szolgáltatja a forgalomba kerülő selyemnek.
A műselymek általában kevésbbé szilárdak és
tartósak, mint a valódi selyem, különösen ned
vesen és melegen szakadósak, a mi megfesté
süket nehezíti. Önmagukban nem is igen dol
gozzák fel őket, hanem valódi selyemárúkat
mintáznak velük, azonkívül zsinórok, csipkék,
szobaberendezések készítésénél használják fel.
A valódi selyemtől meg lehet különböztetni
őket elégetésüknél, mert nitrogéntartalmúk nem
lévén, nem is terjesztenek égett szőrszagot,
mint a valódi selyem. Továbbá a valódi selyem
nickeloxydammoniakban oldódik, a műselyem
nem.
Egymástól való megkülönböztetésükre szol
gálhat a következő m ódszer: Fehling-oldattal
egy próbacsőben leöntve, körülbelül 10 perczig
vízfürdőn melegítjük a vizsgálandó műselymet.
Ha Chardonnet-selyemmel van dolgunk, akkor
az zöld színt mutat és sárgásvörös rézoxydot
reducál az oldatból. Ha változás nincs, akkor
a selymet kimosva, czinkchloridoldattal öntjük
le, az oldatot többször hígítjuk, az így mosott
Pauly-selyem alig vagy csak rövid időre színeződik, míg a viszkóz kékeszöld színt vesz fel
hosszabb időre.
A műselymekből az utóbbi években átlag 5V2
millió kg készül, míg a valódi selyemből — de
beleértve Khina és Japán fogyasztását is —
50 millió kg Törül dolgoznak fel évenkint. A
feldolgozott műselymek 80—90 millió korona
értékével tehát még mindig 1700 miiló korona
értékű valódi selyem áll szemben.
A műselymek közül jelenleg a Pauly-selyemből 2 5 millió kg-ot, a Chardonnet-féléből P7
milliót, a viszkózból pedig 0 7 millió kg-nyit
dolgoznak fel évente. De kétségtelen, hogy a
viszkóz a közel jövőben már előre fog nyo
mulni, mert hisz a Chardonnet-, Pauly- és visz
kóz-selyem üzemi költségei úgy állanak, mint
1 2 :9 :6 .
Érdekes lesz még megemlíteni, hogy az ipari
feldolgozás mennyire fokozza a fából előállított
termékek értékét, illetve mennyi értéket kép
visel 1 m3 fából nyert viszkóz-selyem.
1 m3 fa az erdőben . . . .
3 6 K értékű
ebből nyert 150 kg facellulose
36 „
„
„
„ papír . . . .
48 „
mesterséges lószőr (durva mű
selyem) ............................... 1800 „
viszkóz-selyem.......................... 3600 „
„
ace tat-sely em .......................... 6000 „
„
Korántsem merítettük ki és nem is sikerülhet
egy czikk keretében kimeríteni a cellulose-vizsgálatok és a cellulose-ipar összes eredményeit,
de áttekintésünk hézagos maradna, ha a cellulose
éllettani chemiájáról meg nem emlékeznénk.
A cellulose emészthetőségéről, illetve erjesztő
enzymek és bacteriumokkal szemben való visel

kedéséről számos adat van. Mitscherlich figyelte
meg rothadó burgonyán a sejtfal oldását. Ha
sonlóan ismeretes, hogy a fonálmoszatok hímés nősejtjeinek copulatiójánál és egyéb sejtfusióknál feloldódik a sejtfal valamely erjesztő enzym
(a cellulose) hatására. Parasita gombák is ily
módon fúrják át magukat a sejtfalon a sejtbe
és a növény belső szöveteibe.
A hemicellulose-król különben tudjuk, hogy
híg savakban is oldódnak. Nagyon sok mag
és hüvelyesek héja tartalmaz hemicellulose-t,
úgy hogy ezek az állatok bélcsatornájában nagy
részben megemészthetők. A növényevők és a
vegyesen táplálkozók (tehát az ember) bélrend
szerében az igazi cellulose is részben oldódik,
mert itt is előfordul a celluláz, az erjesztőenzym. Sőt Weiske magán és másokon végzett
kísérleteiből kitűnt, hogy a zöld főzelékeket
korai, zsenge állapotban fogyasztva a fiatal,
még nem fásodott cellulose teljesen emészthető.
De a cellulose igazi erjedését a mindenféle
cellulose-t nagy tömegben fogyasztó növényevő
állatokban a bélnek és különösen a hatalma
san fejlett vakbélnek bacterium-florája eszközli.
Ha egy növényevő vakbeléből vett folyadékba,
cöcalfolyadékba, cellulose-t helyezünk, az gyor
san feloldódik az üvegben is. Ha azonban a
folyadékot előbb felfőzzük, a cellulose-erjedés
elmarad, a mi nyilvánvalóan bacteriumok mű
ködésére mutat.
Tieghem szerint a Bacillus amylobacter, a
vajsavas erjedés bacteriuma, működik itt is, mert
vajsav képződik. Hoppe-Seyler szerint először
hydrolysis történik és monosaccharidok képződ
nek, de ezekből továbbmenőleg mocsárgáz
(methan) és széndioxyd. Ezek a gázok tényleg
megtalálhatók a növényevők bélgázaiban. Tappeiner vizsgálta 1881-ben a cellulose-erjedésnél
keletkező gázokat. Palaczkokat töltött meg vattá
val meg papírral és 1%-°S húskivonattal. A
palaczkok némelyikét sterilizálta, másokba pedig
kérődzőkből vett gyomorváladékot tett. Az utób
biakban élénk erjedés indult meg, a keletkezett
gázok széndioxyd és hydrogen vagy methan
voltak.
Omeliansky vizsgálatai kimutatták, hogy az
erjedést okozó bacteriumok nem amylobacter
fajok. Ellenben Omelianskynak folyamiszapból
sikerült krétából és kaliumphosphatból álló táp
láló talajon kitenyészteni azt a bacteriumfajt, a
mely képes a szűrőpapírt és egyéb tiszta cel
lulose-t is nyálkává (pectin) alakítani, majd
pedig teljesen feloldani. A keletkezett gázok
ugyancsak széndioxyd és hydrogént tartalmaztak,
emellett vajsav, valeriánsav és eczetsav is ke
letkeznek, tehát mindazok a termékek, melyek
növényevők belében és bélgázaiban előfordul
nak. Ez az Omelianskytól „Bacillus fermentationis cellulosae“-nek nevezett bacteriumfaj
még abban is különbözik az amylobactertől,
hogy jódoldattól nem kékül meg, mint az
utóbbi.
Omeliansky szerint a természetben lefolyó
cellulose bomlás, a víz alá került és így a levegő
től elzárt növényi részekben szintén az iszap
ban jelenlevő erjesztő bacteriumnak tulajdoní
tandó. Az erjedés termékei itt is szénoxyd, hydro-
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gen és főleg methan (CH4), a mely épp ezért
a mocsárgáz nevet kapta. Itt ugyanis a kelet
kezett hangyasav, eczetsav és vajsav is tovább
bomlanak.
Az eczetsav CH3 COOH -*■ CH4 -f- COj, érte
lemben pl. methanra és széndioxydra bomlik.
De nemcsak megbontani tudják a cellulose t
erjesztő bacteriumok, hanem felépíteni is. így
Tieghem vizsgálatai szerint a „Leuconostoc
mesenterioides“ bacterium czukros nedvekből
kocsonyás cellulose-t készít egyrészt, másrészt
pedig manittá és növényi gummivá alakítja. Ez
történik a „békanyál“ néven ismert mosz.attelepek nyálkás burkainak képződésénél is.
A cellulose tudományos vizsgálatainak és
ipari feldolgozásának itt előadott áttekintéséből
világosan kitűnik, hogy számos tudományos és
gyakorlati téren egyaránt fontos eredményt mu
tathatnak fel a cellulose-val foglalkozó kutatá
sok és még a jövőben is hasonló eredmények
várhatók.
Wollák Gyula.

ségek tényleg egyenlők, azt kámforral lehet
megmutatni. Ha a felületre kámforport szórunk,
a szemcsék úgy az olajhártyán, mint a tiszta víz
felületén egyenlő sebességgel mozognak. Sőt
használhatjuk a Devaux-féle hajót, melylyel
ezeket a jelenségeket nagy közönség előtt is lát
hatóvá tehetjük (1. kép). A Devaux-féle hajó vékony
staniolból kivágott kis hajóalak, melynek hátsó
részére pecsétviaszszal kis kámfordarabka van
erősítve. A hajóra zászlóval ellátott árbóczot
lehet erősíteni, hogy mozgása messziről is lát
ható legyen. Ez a kis hajó a maximumig szét
terjedt olajhártyán épp oly sebességgel mozog,
mint a szabad víz felületén. Ha a papirosszalag
segítségével az olajhártya felületét csökkentjük,
a hajó mozgása lassul, sőt meg is szűnik.
A legfontosabb kérdés, mekkora az olajhár
tyának ez a kritikus vastagsága, a mikor sza
badon kiterjedhetett a maximumig?

Olajhártyák vízen és higanyon.
H.
Devaux, bordeaux-i egyetemi tanár a
Revue générale des Sciences f. évi 4-ik számában
beszámol a vízre vagy higanyra csöppentett
kis mennyiségű olaj egyensúlyát illető, 1903 óta
folytatott kísérleteiről. Az olaj mennyiségét mind
inkább csökkentve, sikerült oly vékony olajhár
tyákat figyelnie meg a víz vagy higany fel
színén, a melyek számításai szerint egyetlenegy
réteg moleculából állanak.
E kísérletek a legegyszerűbb eszközökkel
végrehajthatók. Csak a következők szükségesek:
porczellán- vagy üvegtál (a milyent a photo1. Devaux kísérletei olajliártyákkal.
graphusok használnak), üvegfonál, pipetta, zsírkő,
olajfélék, benzin és közönséges írópapiros.
Devaux vizsgálataiból kitűnt, hogy két egy
Devaux ezt a kérdést aránylag igen egyszerűen
mástól különböző eset áll elő, aszerint a mint
oldotta meg. 1 cm3 tiszta oieint (glycerin tria vízre helyezett olajcsepp igen kicsiny, vagy
oleatot) feloldott 1000 cm3 benzinben s ezzel az
elegendően nagy a víz szabad felületéhez képest.
oldattal megtöltött oly csöppentőt, a melynek
Ha a tálba vizet öntünk, felületét finom zsíregy cseppje átlagban ^ cm3 köbtartalmú. Egy
kőporral megszórjuk és azután üvegfonál vagy
hegyes tű segítségével igen kis olajmennyiséget
ilyen csepp olajtartalma tehát goböö cm3'
helyezünk el rá, akkor előáll az első eset. Az
Ezt a cseppet ráhelyezte a vízre, a benzin
olaj szinte pillanat alatt hártyává terjed szét,
szinte
egy pillanat alatt elpárolgott s vissza
melynek határa jól látható, mert az olajfelület
maradt az olein, melynek köbtartalmát így pon
zsírkőportól mentes. A szétterjedés a felületi
tosan ismerte. Az előbb leírt módon felismerte
feszültségek munkája folytán jön létre és addig
az olajhártya szabad határát, lemérte hosszú
tart, a míg a határon a két feszültség egyenlő
ságát, szélességét, tehát területét és az ismert
nem lesz.
köbtartalom segítségével kiszámította vastag
De lehet másképpen is eljárni. Elegendő menyságát.
nyiségü olajjal az egész víz felületét be kell vonni
Kitűnt, hogy a vizen lehetséges legvékonyabb
és zsírkőporral megszórni. Ezután egy papír
olaj
hártya vastagsága
szalaggal, a melyet a tálon átfektetünk, az olaj
VI jj[x, vagyis V I milliomod milliméter.
hártya egy kis részét elhatároljuk és a szalag
elhúzásával kiszélesítjük. A határolt olajhártya
Ennek a számnak igen nagy az elméleti fon
a papírszalag után terjeszkedik, azonban ez csak
tossága, mert egyezik az olajmolecula elméletileg
bizonyos határig történik, a mikor a terjesz
kiszámítható átmérőjével. így pl. Perrinnek a
kedés megállapodik: a zsírkő határolta olaj
molecularis constans számára nyert értékét fel
hártya hátramarad s olaj és zsírkő nélküli tiszta
használva az olajmolecula átmérője számára,
vízfelület tűnik elő.
113 {x»jlt nyerünk. Az eltérés a kísérleti hibák
Hogy az olajhártya határán a felületi feszült
határán belül van.
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Ebből a megegyezésből az a nevezetes következ
tetés vonható, hogy a kiterjedésének maximumán
lévő olajhártya egyetlenegy réteg moleculából áll
Levonhatjuk azt a további következtetést, hogy

s a fellépő teljes fényvisszaverődés folytán zsírkőpor nélkül is jól észlelhető.
Ez a vastag hártya igen érdekes élettünemé
nyeket mutat. Keletkezésének pillanatától kezdve
meghatározott evolutiónak van alávetve és egész
sereg fejlődési fokozaton megy keresztül a végső
stabilállapot felé. Az evolutio ideje annál kisebb,
minél tisztább a víz. Ha ugyanazon a vizen
egymás után többször csináljuk a kísérletet, az
evolutio lassul és az egyes phasisok határozot
tabban alakulnak ki.
A hártyán keletkezése pillanatában igen élénk
interferentia színek jelentkeznek, épp olyanok,
a milyeneket a szappanhártyák mutatnak. Azon
ban csakhamar köralakú fekete foltok támadnak,
mintha ott a vízfelület olajtól mentes volna
(2. ábra).1 A foltok fokozatosan nagyobbodnak
s rövid időn belül mindegyiket gyöngyökhöz
hasonló finom csöppekből, gömböcskékből álló

2 Olajhírtya a vízen. Az evolutio kezdő fázisa.

a lestek állapotának jellemző mechanikai saját
ságai — a milyenek: a folyadékok felületi fe 
szültsége és a szilárd testek merevsége — csak
nem változatlanul megmaradnak egészen a moleculák vastagságának határáig, azonban hirtelen
eltűnnek, mihelyt ezt a határt át akarjuk lépni.
Devaux mérései és kísérletei tehát az anyag
szaggatott voltának és a moleculák létezésének
újabb bizonyítékát, sőt a moleculák megméré
sének új módszerét szolgáltatják.4

4. Olajhártya a vízen. Az evolutio harmadik fázisa.

'3 . Olajhártya a vízen. Az evolutio második fázisa.

füzér veszi körül (3. ábra). Azután a kisebbek bele
olvadnak a nagyobbakba (4. és 5. ábra), végre az
egész felület egyforma sötétne tűnik fel, a melyet
finom csöppecskék hálózata borít(6.ábra). Devaux
megmutatja, hogy a víz felülete ez esetben is fedve
van a gömböcskék között igen vékony olajhártyá
val és hogy a vizen levő olaj általában ebben a
szaggatott alakban lesz stabil állapotúvá és nem
pedig úgy, hogy az olajtömeg az egész felületen
egyenletes vastagságban oszlik el, a hogy az
ember gondolná. Ez az egyenletes vastagságban
való eloszlás csak kivételesen áll elő, vagy pedig
igen nagy olajtömegeknél.
Devaux részletesen megvizsgálta ezt az ese
tet, vagyis azt, mikor gömböcske nélküli egyen-

Devaux bőven vizsgálta a második esetet is,
a mikor a víz felületére helyezett olajcsepp
akkora tömegű, hogy szétterjedve az egész felü
letet beborítja, az edény falaihoz ér és így nem
terjedhet ki szabadon a maximumig.
Ebben az esetben az olajhártya elég vastag

1 Devaux igen egyszerű módot talált e hártyás alak
zatok fixálására. Vesz egy lap tiszta írópapirost és azt
ráborítja az olajos vízre abban a pillanatban, a mikor a
megörökítendő alakzat látszik. Ezt a papirost azután
megszárítja és utána tintás tálba teszi, ismét kiveszi,
vízsugár alatt lemossa. Megszárogatás után a hártya
alakzatainak éles rajza tűnik elő. A hol ugyanis olaj
érte a papirost, ott a tinta nem fogja meg a papirost.
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letesnek látszó hártya borítja a víz felületét.
Különösen fontos volt megtudni ennek a hár
tyának vastagságát. A meghatározás nem volt
nehéz. Előbb leírt módon, papírszalag segítsé
gével, a hártya egy részét határolta és azután
eltolva a papirost, a hártyát engedte kiterjedni
szabadon a maximumig. Nevezetes körülmény,
hogy az ilyen módon kezelt hártyák csak vala
mivel nagyobbra terjedtek ki. Vagyis a gömböcske nélküli hártya vastagsága közelítőleg
egyenlő a hártya minimális vastagságával, tehát
akkora, mint egy molecula átmérője. Ha tehát
több olaj van, mint a mennyi szükséges 1 moleciilaréteg alkotására, akkor ez a többlet gömböcskékben gyűlik össze.
A megelőző megfigyelések magyarázatát adják
egy különös és érdekes ténynek. Ha a kiterje
désének maximumán levő olajhártya felületét
eredeti kiterjedésének 7 10 vagy V20 részére szo
rítjuk össze, észreveszszük, hogy a hártya fénye
eltűnik, elhomályosul, mintha igen finom köd

Egyébként minden jel arra mutat, hogy a hártya
valóban egyenletes és homogen, mert a leg
csekélyebb vastagság változás is jelentékeny
feszültségkülönbözeteket idéz nála elő, a mely

6. Olajhártya a vízen. Az evolutio végső fázisa. A fehér pontok között
terül el a nagyon vékony olajhártya.

különbözetek arra törekszenek, hogy mindenütt
helyreállítsák a hártya homogen voltát, különösen
pedig a moleculáris távolságok egyenlőségét.

5. Olajhártya a vízen. Az evolutio negyedik fázisa.

lepte volna be. Ha mikroskopon át vizsgáljuk,
látjuk, hogy az olaj töménytelen, különböző nagy
ságú (10 'x, 5 (j., 1 |x s még kisebb) gömböcskére oszlott. Napfényben végezve ezt a kísér
letet, látjuk, hogy a ködfátyol már jóval azelőtt
jelenik meg, mielőtt a hártya felülete értékének
felére csökkent volna.
Újabb beigazolása és közvetlen bizonyítéka
ez annak, hogy mihelyt az olajhártya kiterjedése
csökken s az ezáltal egy moleculánál nagyobb
vastagság elérésére törekszik, gömb öcskék kelet
keznek, a melyekben az olajtöbblet legnagyobb
része csoportosul.
Ez a tény érdekes kilátást nyit előttünk a
moleculáris hatások mezejére. Megmutatja külö
nösen, hogy azok az erők, a melyek valamely
folyadék felületi feszültségét eredményezik, majd
nem teljesen egyetlenegy molecularétegben, még
pedig a legfelsőben székelnek.
Különben nyilvánvaló, hogy egy hártya vastag
sága, ha az egyenletes, nem lehet egy mole
culánál nagyobb, de két moleculánál kisebb.

7. Olajhártya a vízen. A felesleges olaj a fehér foltok helyén gyűlik
össze elég vastagon, a fekete foltok helyén a két molecula vastag
ságú igen vékony hártya feszül ki.

A maximalis és minimális terjeszkedés közötti
különbözet tehát a moleculák egymástól való
távolságával függ össze, a melyek az első esetben
lazán, a második esetben szorosan helyezkednek
egymás mellé.
A gömböcskékkel ellátott hártyák vastagságát
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is megmérte Devaux. Itt is úgy járt el, mint
előbb. Egy ilyen hártyának nagy fekete, gömböcskétől mentes foltját papirossal elkerítette és
szabadon engedte kiterjedni. Ismét igen érdekes
eredményre jutott: az így elkerített hártya ki
terjedésének maximumát átlagban kétszeres terü
letnél érte el. Ebből tehát az következik, hogy
az olajgömbök és olajkorongok közötti hártyák
kiterjesztés előtt két moleculavastagságúak voltak.
Ha igen bőven veszünk olajat, akkor a víz
felületén akár 1 mm vastagságú lapos olaj
korongok keletkeznek és maradnak meg stabil
egyensúlyban. De ezek az olajszemek nem
állanak egyedül, mert a víznek többi felületét,
a mely olajtól mentesnek látszik, 2 molecula
vastagságával bíró igen vékony olajréteg fedi,
a mely egyensúlyban tartja a milliószor vasta
gabb olajszemeket (7. ábra).
Hogy mennyire különös egyensúlyi helyzet ez,
jobban felfogjuk, ha a méreteket képzeletben
mintegy félmilliószor megnagyobbítjuk. Ez eset
ben a vékony olajhártya vastagsága 1 mm vastag
ságra növekszik fel és ez egyensúlyban van az
1 km magasságú olajkorongokkal.
Devaux rámutat arra is. hogy a szappanhártyák fekete foltjai teljesen azonos természe
tűek, mint az olajhártyák fentebb leírt fekete
foltjai, a különbség csak a méretekben van:
az olajhártyák fekete foltjainak maximalis vastag
sága 2—3 [xfi,, a szappanhártyáké pedig 6 —
12
(1 ftji = milliomod mm).
Ha az olajcseppet víz helyett higanyra helyez
zük, az előbbiekhez igen hasonló eredményeket
kapunk.
A higanynál is tapasztaljuk, hogy a szétterjeszkedésnek pontosan megszabott határa van
s hogy a hártyák vastagsága ezen a határon
majdnem mindig ugyanaz, azaz a typushoz
nagyon közel eső. Ha az olaj elég nagy menynyiségben van jelen, ugyancsak színes, vastag
hártyát alkot, a mely gyorsan fejlődve, gyön
gyökkel körülvett fekete foltokat fejleszt (4. ábra)
s végül cseppecskékkel beszórt igen vékony
hártyává szélesül. Más folyadékok (kénsav, szap
panosvíz, destillalt víz) hasonló fejlődési fokokat
mutatnak a higanyon, el kell tehát ismernünk,
hogy itt általános horderejű jelenségekről van
szó.
Ily módon az anyagoknak egyetlenegy réteg
moleculából álló, teljesen homogen hártyákra
való reducálása, a mi eleve phantastikusnak
látszhatott, teljesen megvalósítható. Ez a meg
valósítás számtalanszor szemünk láttára megy
végbe, úgy hogy mi sem gyakoribb és közön
ségesebb, mint ezen végtelen vékony hártyák
jelensége.
A megállapított tények lehetővé teszik a moleculáris hatások közvetlen kísérleti tanulmányo
zását, a mely még bizonyára számos titkát fogja
felfedni az anyag számunkra eddig láthatatlan
világának.
Szolchányi Károly.

KRÓNIKA.
Az iskola-állam.
Az állampolgári nevelés, a modern köznevelés új
jelszava, mind szélesebb köröket hódít meg. A mióta
Kerschensteiner a róla szóló elméletét kifejtette, vele
együtt a legkiválóbb paedagogusok, szociológusok ke
resik a hozzávezető utakat. Bizonyos, hogy ez utób
biak között első hely illeti meg az iskola-államot vagy
iskolaközséget, a mely kicsiben az államot képviseli s
mintegy „állam az államban“. Ez a gondolat a nevelés
történetében koronként, mint egyes rajongóknak kísér
lete fel-feltünik, hogy rövid idő múlva elméletben és
gyakorlatban egyaránt feledésbe merüljön. Az első hatá
rozott lépést az iskola-állam felé Pestalozzi tette, a
mikor megalapította a munkaközösség elve alapján álló
nevelőintézetét, a hires „Neuhof“-ot. A mit ő egyéni
ségében rejlő hibáknál és a körülményeknél fogva meg
valósítani nem tudott, sokkal állandóbban sikerült az
tanítványának, Fellenbergnek, a kinek iskola-állama a
„Hofwyl“-en közel félszázadig tartotta magát. Feilenberg
iskola-államához tartozott a Wehrli-féle „szegények isko
lája“, melynek alapelve a szegénységnek legyőzése, a
szegényekben rejlő erőnek fejlesztése és kiképzése, a
szellemi és testi munkának czélszerü összekapcsolása
állal. De már ezen emberbaráti intézetekkel egyidőben
alkalmazzák az iskola-állam alapelveit a vagyonosabb
osztályok gyermekei számára létesített iskolákban is.
A szellemi és testi munka összekapcsolása munka
közösségben alapja a mai iskolaközségeknek is. Ezeknek
berendezésére, mint Pestalozzinái, egy-egy földbirtok
szolgál, erdős, dombos vidéken, bőven ellátva vízzel,
zöld mezőkkel, szántóföldekkel és kertekkel. A birtok
távol van a nagyvárosok közvetlen közeléből, de még
sem túlságosan messze. Egy ilyen iskola-birtok kiseb
bített állam, a tanuló benne az iskola polgára, jogokkal
és kötelességekkel. A tanuló monarchiában él, melynek
feje az iskola vezetője, miniszterei a tanítók, míg a
személyzet képviseli a munkáselemet, a melylyel való
érintkezés a munkaadók és munkások viszonyát ismer
teti meg a növendékkel, a ki ezáltal a modern világ
nak talán legfontosabb gazdasági és társadalmi kérdé
sébe nyer betekintést. Nem játék, az élet komoly való
sága az iskola-állam, a melyben mindenki az egész
javáért dolgozik, a gyermek ismeri a mindennapi meg
élhetés és a jövő boldogulás gondjait. Az idősebb
tanulók már felelősségteljes tisztségeket viselnek, mint
kezelőtisztek, gazdasági felügyelők, közmunkák tervezői
és vezetői. Az „államiban a praefectusok „a nép“ kép
viselői, ők gondoskodnak a rend fenntartásáról, tanács
adói az igazgatónak és a tanítóknak. Maguk a tanítók
a tanulók tapasztaltabb barátai, a kik a tanulásban, a
játéknál, a műhelyben és a mezei munkában egyaránt
mellettük állanak.
Havonként az iskola polgárai összegyűlnek, hogy
egy-egy erkölcsi kérdést, valamely közös ügyet meg
vitassanak. Parlamentté alakulva, komolyan folyik ilyenkor
a tanítók részvételével a tárgyalás.
Egy angol paedagogus, Reddie Cecil dr. alapított,
először egy ilyen nevelőintézetet „Abbotsholme“ néven,
Rocester mellett, 1889-ben. Az iskolát elnevezte „NewSchool“-nak, „Új-iskolának“, a mennyiben az egyoldalú
angol nevelőrendszerrel szemben feladatul tűzte ki a
gyermekek összes tehetségeinek harmonikus kiképzését
és felvette a tanítás keretébe a munkát a mezőkön, a
kertekben és a műhelyekben.
Németországban „Landerziehungsheim“ név alattnyert
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polgárjogot ez a nevelési rendszer. A tanulók ezekben
nem osztályokat alkotnak, hanem családokat, a tanító
a családfő, mellette áll a praefectus, a mindnyájuk a közös
bizalmát élvező idősebb tanuló.
Lélekemelő az a munka, a mely ezekben az inté
zetekben, Ilsenburgban, Haubindában, Biebersteinben
folyik. Valósággal az élet iskolái ezek, a melyekben
gépek zúgnak, asztalos-, lakatos-, fazekas-, szabó-, suszterműhelyekben serénykednek, marconigrammokat küldenek
világgá, a sejtek szaporodását, a typhus bacillusait
vizsgálják, míg kinn a földeken érik a búza és a cséplő
gép mellett okleveles tanárok és művelt családok gyer
mekei versenyt dolgoznak a napszámosokkal
A tanulók önkormányzata azonban a legtökéletesebb
a Berthold-féle iskolában, Berlinben. Talán a continens
legérdekesebb iskolája ez. Az iskolai életnek legfőbb őre
az iskola-bíróság, mely áll a választott elnökből és két
bíróból. Minden panasz a tanítók és a tanulók részéről
ezen bíróság elé tartozik. Berthold egész nevelési rend
szerét az önkormányzatra alapítja. Hasonló nevelőintézetek nagy számmal vannak Amerikában. Az osztályok
választókerületeknek felelnek meg, a melyek polgármestereket, alpolgármestereket, bírákat, sőt tűzoltó pa
rancsnokot is választanak.
Hazánk néhány középiskolájában már szintén tör
téntek kísérletek ebben az irányban, még pedig nagyon
biztató sikerrel. Ha a mai iskolának a jellemképzés és
az élettel való kapcsolat megteremtése égető problémái,
különös figyelmet érdemelnek az iskola-állammal történő
kísérletek, melyek ezen a téren számottevő haladást
jelentenek.
Gyulai Aladár.
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az édesvíz kilúgoz, nem elég arra, hogy a tengerek
óriási sómennyiségét megmagyarázza. A vulkáni jelen
ségek azonban megmagyarázzák a kősó óriási mennyi
ségeit.

H azán k le g n a g y o b b só b án yá ja .

Az idei nyárnak elemi erővel pusztító csapásai párat
lanok voltak a maguk nemében. Az árvizek akkora
területeket borítottak el, hogy arról igazi fogalma csak
annak lehet, a ki látta, miként léptek ki a folyók med
rükből, hogy messzire elhallatszó zúgásukkal belepjék
a termőföldeket. Ez időtájt hazánk legnagyobb sóbányá
ját, a marosújvárit, tanulmányoztam, melyet az árvíz
hatalmasan megrongált. Önkénytelenül a vízaknai sós
tavak jutnak eszembe, melyeknek keletkezése az ottani
sóbányákba behatolt egykori árvizekre vezethető vissza.
Marosújvárra is elemi erővel tört be a víz. Július
12-én hajnali három órakor a Marostól körülbelül egy
kilométernyire fekvő bányatelepen, ott, a hol a kősó
kibukkanik a felszínre és a hol a bányával communikáló üregek vannak a domboldalon, hatalmas locscsanással csapott be a víz a bányába, beszakadással fenye
getvén mindazokat az utczákat. melyek a bánya felett
terülnek el. A fürdőtelepen ekkor már méternyi magas
ságban úsztak a szállodai bútorok a víz színén. A fürdő
vendégek az éjjelt a szabadban töltötték.
De térjünk a bányára!
Marosújvár annyi kősót termel, hogy ha Magyarország
összes többi sóbányái megszüntetnék a bányászatot,
egyedül Marosújvár évtizedekig eltudná látni sószük
ségletünket. Marosújváron kincstári sósfürdő is van,
melynek 26%-os sósvizét a bányából emelik fel és
vezetik a fürdőépület medenczéibe. A vasúti állomás
mellett pedig szódagyár van, mely a kősóból szódát
készít. Keresve az okát a kősó ily nagy mennyiségének
a vulcanismushoz jutunk, mint oly tényezőhöz, mely a
tengerbeli kősó nagyrészét szolgáltatja. Az édesvíz ki
lúgoz ugyan az elmálló kőzetekből valamelyes sót,
de éppen a chloridokaí alig, mert a chlorid a felszínes
kőzetekben nem igen fordul elő s így az a só, melyet

1.

Egy szép részlet a tárna sótömzséből.

Minden vulkáni kitöréskor ugyanis megjelenik a kősó
fehér kivirágzás alakjában s oly nagy mennyiségben,
hogy a kik szemtanúi voltak a kitörésnek, egész fehér
nek mondják a vulkáni hegyeket. Innen származik a
tenger sója is, mert a vulkáni kitörések a legősibb idők
óta, a föld első megszilárdulása óta, tartanak s minden
kitörés alkalmával sublimálódott a kősó, melyet a leg-

2.

Tánczteremnek nevezett erkély. Az asztal, az oszlop~rés a falak
sóból vannak, a kerítés,‘A padok és a padló fából.

közelebbi eső feloldott s a patakokba, folyókba, végül
a tengerekbe hordott. A tengereknek későbbi geológiai
korokban történt elzáródása és elpárolgása folytán ma
radnak vissza a kiapadhatatlannak látszó kősótömegek.
A marosújvári són (1. és 2. ábra) azonban sajátságos
csíkoltságot veszünk észre. E csíkoltságot világosabb

i
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és sőtétebb szürke sávok idézik elő. E sötétebb szürke
szín pedig agyagzárványokból származik. E sávozásnak
magyarázata ahhoz a kérdéshez vezet bennünket, hogy
hogyan keletkezett általában a sótömzs. Valószínű
ugyanis, hogy a kősó a tenger vizének elpárolgásakor
v íz s z in te s e n kíterülő réteg gyanánt keletkezett és tömzsformát1 csak utólagosan vette fel azáltal, hogy tangen
tialis erők összetolták e réteget. Ha a kősótestre foly
tonosan tangentialis erők hatnak, akkor gyűrődések
keletkeznek, melyek egész hegyben végződhetnek. E
folyamat mellett azonban azt constatálhatjuk, hogy a
marosújvári kősó teste kristályosán szemcsés és tel
jesen likacstalan, semmiféle nyílás nincs rajta, holott
más kőzeteken ily gyűrődések esetén feltétlenül oly

3. A kősó hasadási irányai.

repedéseket
nak. Ha pl.
ívei, a hol
repedeznek

5. Természetes szentkép a sótömzsben.

látunk, melyek még hosszú ideig tátongamészkőrétegek gyúródnék, akkor a nyergek
legnagyobb a széthúzó erő, össze-vissza
s e repedések sokszor nyitva maradnak.

három irányban (a 3. ábrán a —b — c-vel jelölt vonalak
irányában) kitünően hasad s a legkisebb ütésre is elválik,
ezen h á ro m ir á n y o n k ív ü l a zo n b a n lé te zik m é g h a t m á s ik
ir á n y

is

(d, e, f , g , h, i),

m e ly e k b e n

sz in te n

en ged a

4. Sóstalaktitok.

Hogy a kősóban ez nem fordul elő, azt a kősó rend
kívüli plasticitása magyarázza meg. A kősó ugyanis
1 Tömzsnek nevezi a kőzettan valamely kőzetnek nagy
kiterjedésű, szabálytalan alakú, a mélység felé növekvő
átmérőjű, nagyjából köralakú átmetszette! bíró tömegét

k o h a e sio ;

ezek a diagonalis irányok. Ez irányban is
csuszamlási lapok állnak elő, ha össze akarjuk préselni.
A kősó tehát alkalmas a molecularis eltolódásra s ezért
gyűrődésekor szemcséi minden irányban engedik és a
keletkezett hézag nyomban kitöltődik. A kőső ezen tulaj
donságával még csak e g y test bír s ez a jég.
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A marosújvári sóbányában, még pedig a régebben
feltárt Rudolf-aknában olyan jelenséget is látunk, mely
csak mészkőbarlangokban szokott előfordulni. A menynyezetröl ugyanis helyenként megkeményedett sóolva
dékból álló csapok — s t a la k tito k — lógnak le (4. ábra.).
Megjegyzésre érdemes, hogy van a Holt-tenger mellett
egy hegy, melynek barlangjaiban szintén stalaktitok
lógnak le a tetőről. Az 5. ábra egy természetes szent
képet ábrázol vagy ötven méter magasságban a talap
zattól. Az agyagos kősó e helyen véletlenül egy Szűz
Máriához hasonló alakká tömörült.
Sajátságos, hogy a sóból való női alak nem magában
álló tünemény. Éppen a fent említett Holt-tenger melletti
sóhegy produkál női alakokat. Az esővíz oldó hatása
folytán ugyanis a sóhegy főtömegéből időnkint egyes
prisma alakú kőtömbök válnak külön, melyek mereven
állva, mint a földpiramisok, vagy magános oszlopok,
vagy távolról tekintve, emberi, főleg női alakokhoz
hasonlítanak. Ilyen képződmények látásából, melyek a
képzeletre is hatnak, könnyen keletkezhetett a bünte
tésből kővé dermedt asszony eszméje, Lót feleségének
sóbálványnyá való változása.
F a r a g ó L a jo s .

végére finom aczéltűt, a másik végére pedig íróónt erő
sített. Az aczéltűt rátette a földgömb valamely pontjára
és az íróónnal megrajzolta a felező főkört. A száraz
földek és tengerek területét kísérleti úton határozta
meg. Egyenletes vastagságú staniolpapirosból meg
felelő alakot kivágott, súlyát lemérte. Lemérte azonkívül

A földgömb szárazföldi és oceanikus felei.
A szárazföldek és tengerek eloszlása a földgömb
északi és déli felein nem egyforma. A Föld egész terü
letéből, mely kerekszámban 510 millió km!-t tesz ki,
esik
az északi félgömbön I szárazföldekre 100 millió km'
Itengerekre
155 „
„
a déli félgömbön)
szárazf8ldekre43Itengerekre
212

■

2.

ábra.

egy négyzetdeciméter nagyságú stanioldarab súlyát,
így egyszerű osztással kiszámította a szárazföldek vagy
tengerek területét. Meghatározásainak eredménye az,
hogy a Föld continentalis sarka D u m e t- szigetre esik, a
mely Francziaország nyugati tengerpartján fekszik;
pontos helymeghatározási adatai
szélessége 47° 24' 42" északra
hosszúsága 2° 57' 13" Grennwichtöl nyugatra.
E pontból, mint sarkból megrajzolt főkör a földgömböt
oly két részre osztja, hogy az egyiken a lehető legtöbb
szárazföld, a másikon a lehető legtöbb tenger legyen:
a continentalis i szárazföld 115.403,561 km* 45-5°/0
félgömbön | tenger
139.646,839 „ 54-5%
az oceanikus j szárazföld 28.715,289 „ 11 *3"/0
félgömbön I tenger
226.335,111 „ 88 7%.

Tudományos és technikai újdonságok.

Hogyan kell a földgömböt úgy felosztani két fél
gömbre, hogy az egyikre a lehető legtöbb szárazföld,
a másikra pedig a lehető legtöbb tenger essék ? Ezt a
kérdést már régóta próbálják a geográfusok megoldani.
Az első félt nevezik continentalis, a másikat pedig
oceanikus félgömbnek. A földgömbnek az a pontja, a
honnét ezt a felező főkört rajzolni kell, a földgömb
continentalis, illetőleg oceanikus sarka.
Alphonse Berget párisi tanár most ezt a felosztást
igen nagy pontossággal újból megcsinálta és eredmé
nyéről a franczia tudományos akadémia ezévi jún. 2.
ülésén tett jelentést. Eljárása igen egyszerű és könnyen
ismételhető. Lehető pontos földgömböt használt, a
melyhez egy negyedfőkört készíttetett. Ennek egyik

A D a c h s te in - jé g b a r la n g . Az utóbbi három év
alatt a „Verein für Höhlenkunde in Österreich“ a Dachstein-hegységben igen terjedelmes barlangokat kutatott
fel, a melyek között egy hatalmas jégbarlang is van,
méltó párja a mi világhíres dobsinai jégbarlangunknak.
A barlang több nagy teremből áll, melyek egymással
galériákkal vannak összekapcsolva. Mindjárt a bejárat
nál egy mély jéggel töltött szakadék van, a melyen át
haladva, az első hatalmas terembe, a „Tristan-Dom“-ba
lehet jutni. Padlózatát majdnem teljesen sík jégmező
borítja, a melyen szeszélyes alakú jégstalagmitok cso
portosulnak. Ebből a teremből egy alagúton át a 120 m
hosszú, 70 m széles és35m magas „Parsival-Dom“-ba
lehet jutni. Ez is tele van igen érdekes jégalakzatokkal.
Folytatása újabb hatalmas barlang, melyben már nin
csenek jégalakzatok; legnagyobb terem benne a 200 m
hosszú, 100 m széles és 30 m magas „König ArturDom“. A belőle kiágazó melléktáratok szép cseppkő
képződményeket mutatnak.
N e w - Y o r k v á ro s ú j v íz v e z e té k e . New-York a
hozzá tartozó részekkel együtt jelenleg mintegy 51
millió lakost számlál, az évi szaporulat körülbelül 140,C00
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ember. Ennek az embertömegnek vízzel való ellátása
óriási feladat elé állította a város vezetőségét. A régi
vízvezeték 75 km távolságból 1.575,000 m3 vizet hozott
naponként, a mi nem volt elegendő. Az új vízvezeték
építését 1806-ban kezdték meg. A víznyerő terület 150
km-re New-Yorktól, a Catskill-hegységben fekszik, nagy
sága 2300 km2 (Hont m. területe 2600 km2). Ha teljesen
ki lesz építve 3.365,000 m3 vizet fog szállítani napon
ként. Jelenleg csak az egyik rész kész, a mely egymaga
2.250,000 m3 vizet ad naponta. Ez a víztömeg a régi
vízvezeték szolgáltatásával együtt 3.825,000 m3 vizet
ad naponként, úgy hogy egy-egy lakosra fejenként 750
liter víz jut (Budapesten ennek körülbelül a harmad
része).
Az új vízvezeték óriási víztömege egy nagy tartóba
jut, a melyet egy völgy elzárásával létesítettek, a völgy
záró gát hossza 1418 m, magassága 58 m, a víztartó
egész köbtartalma 585.000,000 m3. E tartóból a vizet
New-Yorkba óriás méretű csöveken vezetik; közbe még
biztonság okából két új víztartót és magában a város
ban egy víztartót létesítettek, a mely akkora capacitású,
hogy egymaga két hónapig láthatja el a város vízszükségletét.
A vízvezetés igen nagy nehézségekkel járt. Hegye
ken és folyókon keresztül aknákkal és siphonokkal
vezették a vizet. A Hudson folyó alatt 335 m mélyre
kellett lemenni, mert csak ekkora mélységben találtak
eléggé ellenálló sziklatalajt. A Hudson-siphon úgy készült,
hogy mindkét parton 4 3 m átmérőjű és 335 m mély
kutat fúrtak és a kutakat alul ugyanolyan méretű aknák
kal összekötötték. Elképzelhető, mily óriási nyomást fejt
ki e mélységben a víz a siphon oldalfalaira. Az építési
költségek mintegy 1000 millió koronát tesznek ki.
A vas r o z s d á s o d á s a f e s t é k r é t e g e k a la tt.
Általában el van terjedve az a meggyőződés, hogy a
festékréteg a vasat megóvja a rozsdásodástól. Dr. E.
Liebreich és dr. F. Spitzer kísérletileg megállapították,
hogy ez nem így van. Észrevették ugyanis, hogy polí
rozott vastábla éppen ott rozsdásodott meg a legjob
ban, a hol a festékréteg a legvastagabb volt. E külö
nös jelenség kipuhatolására azután rendszeres kísér
leteket végeztek. Különböző festékeket használtak és
mindegyikkel vaslapokra egyszeres, kétszeres, három
szoros és négyszeres réteget vittek fel. A többszörös
rétegek felvitelénél vártak, míg az előző megszáradt.
Ezeket a vastáblákat azután 24 óráig áramló vízgőz
hatásának tették ki. A festékrétegek eltávolítása után
azt tapasztalták, hogy valamennyi tábla az egyszeres
rétegek alatt rozsdamentes maradt, ellenben a több
szörös rétegek alatt mindenütt volt rozsdásodás és
pedig annál nagyobb, minél több réteg fedte. Ebből
tehát az következik, hogy egy réteg jobban óv, mint
többszörös réteg. E különös jelenség okát abban lát
ják, hogy a festék többszörös felvitele az előző réteget
porosussá teszi és így az a nedvesség áthatolására
alkalmas lesz.
Ú j b a r o m e tr ik u s fo r m u la m a g a s s á g o k k i 
s z á m ítá s á r a . Berget a franczia akadémia június 30-iki
ülésén egy igen egyszerű formulát mutatott be, hegyek
magasságának kiszámítására. Ez a formula a következő:
z = 30

(t + 269)

a hot z a két hely magasságkülönségét, D az egyidőben leolvasott barometerállások különbségét, h a barometerállások középértékét, t a hőmérsékletek közép
értékét jelenti. E formula csak 3000 méter alatt hasz
nálható és az elkövetett hiba kisebb V4°/0-nál.

Ú jd o n sá g o k a k in e m a to g r a p h ia te r é n . Ber
linben ez év október 1-én megnyílik a tanítási czélokat
szolgáló filmtár, a mely az iskoláknak rendelkezésére
fog állani. A délelőtti órákban a tanár vezetése mellett
megjelenő tanulóknak előre kijelölt, a tantárgyakkal
összefüggő képsorozatokat fognak bemutatni. A délutáni
órákban meghatározott programm szerint összeállított
tudományos előadások lesznek, a melyekben- álló és
mozgóképek egyformán fognak szerepelni. Az intézet
nek már 23,000 méter tudományos film áll rendelke
zésére.
Egy amerikai mérnök, Frank B. Gilberth, a kinematographiát felhasználta a különböző gyártási munkák
tanulmányozására. A munkások mozdulatairól telvételeket készíttetett és az egyes képeket nagyítóüvegekkel
gondosan tanulmányozta. Ilyenformán kitűnt, hogy a
munkások egész sereg felesleges, időtrabló és fárasztó
mozdulatokat tesznek. Egyes kiválasztott munkásokat
azután egyszerű és helyes mozdulatokra betanított és
az ő munkájukról újból felvételeket készíttetett, ezeket
aztán a gyár többi munkásai számára vetítette. Ilyen
módon sikerült a gyártási időt felényire megrövidíteni.
A chicagói vasúti társaság alkalmazottai részére elő
adásokat tart, a melyben a vasúti szerencsétlenségek
megelőzésére és a szerencsétlenség megtörténte utáni
viselkedésre nézve oktatja ki őket. Ez előadások meg
felelő mozgóképek kapcsán történnek, a melyek a főbb
baleseteket mutatják be és azt hogyan kellett volna el
hárítani.
Németországi nagy gyárak közül többen (így külö
nösen a Siemens-Schuckert-Werke) a kimenatographiát
reclamczélokra használják fel. Főbb készítményeik elő
állításáról igen gondos kivitelű kinematographfelvételeket készítenek és ezeket sok példányban a technikai
iskolák, a mérnökegyesületek és a nagyközönség ren
delkezésére bocsátják. Egy-egy ilyen film összehason
líthatatlanul nagyobb eredménynyel terjeszti a gyár hír
nevét, mint bármilyen más reklámozó mód.
A R ö n tg e n -su g a ra k in te r f e r e n tiá ja . A Rönt
gen-sugarak mibenlétére vonatkozólag kezdettől fogva
két felfogás alakult ki. Az egyik felfogás szerint a
Röntgen-sugarak éppen olyan igen nagy sebességgel
tovarepülő anyagi részecskék, miként az őket létrehozó
katódsugarak; a másik felfogás az aether lüktetésszerű
mozgásának — rezgésének — tekintette őket, tehát
olyan természetű jelenségnek, a milyennek a fénysugarat
tekintjük. Az első felfogás mellett szólt az a körül
mény, hogy a Röntgen-sugaraknál visszaverődést, törést,
interferentia jelenséget nem lehetett tapasztalni, továbbá
az, hogycorpusculáris természetű jelenségekkel oly közeli
kapcsolatban vannak. Hiszen a Röntgen-sugarak corpuscularis természetű katódsugarakból erednek és viszont
maguk is képesek a gázokat ionizálni, vagyis apró
részecskékre szétbontani. Mindezek daczára a tudomány
inkább hajlott a másik felfogás felé.
Nagyon számos azon elméleti és kísérleti vizsgála
toknak száma, a melyek a Röntgen sugarakra vonatkozó
két felfogás tekintetében dönteni próbáltak. Végre a
múlt esztendő meghozta a végleges döntést. Sikerült
ugyanis kétségbevonhatatlan kísérletekkel igazolni, hogy
a Röntgen sugarak is képesek visszaverődésre, törésre
és interferentiára.
Az eldöntésnek következő előzményei vannak: Bravais
elmélete szerint a kristályokban az atomok rácsszerűleg
helyezkednek el. Persze térbeli — és nem felületbeli —
rácsokra kell gondolnunk. A rácsok közének nagysága
megállapítható a molekulasúlyból, a sűrűségből, a mole-

368
kulák számából és a kristálytengelyek fekvéséből Az
erre vonatkozó számítások szerint e köz 10-8 cm kö
rül van.
Minthogy a Röntgen-sugarak hullámhosszúsága csak
jóval kisebb lehet, mint az ibolyántúli sugaraké: igen
közelfekvő gondolat volt az, hogy a kristályok a Rönt
gen-sugarakkal szemben épp úgy fognak viselkedni, mint
a karczolással előállított optikai rácsok a fénysugarak
kal szemben. Várható volt tehát, hogy intenferentia je
lenségek jönnek létre. Laue előzetes elméleti megfonto
lásokat és számításokat végzett arra vonatkozólag, hogy
milyen rendű interferentia jelenségek jöhetnek létre. Ne
hézséget az okozott, hogy itt térbeli rácsokról volt szó.
Mindazonáltal Lauenak sikerült egypár egyszerű kris
tály formára vonatkozólag megállapítani, hogy az interferentiacsíkok maximumai minő térbeli elrendezésben
várhatók.
E számításoknak eredményeit azután W. Friedrich és
P. Knipping kísérletileg is megvizsgálták. Eredményei
ket a Sitzungsber. d. Münchener Akad. d Wiss. 1912-ben
tették közzé. A vizsgálatokhoz szükségük volt lehetőleg
kis keresztmetszetű párhuzamos Röntgen-sugárnyalá
bokra. Ezeket úgy kapták, hogy a Röntgen-csövet ólom
lapokkal vették körül, melyekbe megfelelő ablakokat
vágtak. A nyert sugárnyaláb végső átmérője 0’75—15 mm
között változott a felhasznált kristály szerint. A sugár
nyalábot a kristályra ejtették (legszebb eredményeket
rézgálicz, czinkblende, kősó és gyémántkristályokkal
kaptak). A kristály mögé photographlemezt tettek. Ele
gendő hosszú ideig tartó exponálás után a photographlemezen tényleg megjelentek az elméletileg előre látott
interferentia foltok. Ezek pedig állottak középső kerek
és körülte concentrikus körökben elhelyezett kisebb és
gyengébb foltokból. Az interferentia kép bővebb vizsgá
lata azt is megmutatta, hogy a Röntgen-sugárnyaláb
többféle hullámhosszúságú sugarak complexumát tar
talmazta, a melyeknek hullámhosszúságai P27X10'8»
1-90X10-8, 2-24X10-8, 3-55X10'8, 4 83X10 8 cm voltak.
Ezekből a kísérletekből kétségtelen, hogy a mikor
kristályra Röntgen-sugarak esnek, akkor oly secundärsugarak keletkeznek, melyek intenferentiára képesek.
Ezek a secundärsugarak tehát csak elektromagnetikus
hullámzások eredményei lehetnek. Minthogy pedig ezek
meghatározott periódussal bírnak, tehát a beeső Röntgensugarak sem lehetnek más természetűek.
Hasonló eredményeket találtak még Bragg, Barkla,
Hupke, Keene, Broglie és mások.
E kísérleti eredmények nemcsak a Röntgen-sugarak
természetére vonatkozólag adtak felvilágosítást, hanem
egyszersmind nagy mértékben megerősítették a Bravaisféle kristály elméletet, a mely szerint a kristályokban
az atomok meghatározott térbeli geometriai alakzatok
ban (Raumgitter) helyezkednek el.
M.
A f é n y h a tá sa a te le p h o n r a . Hogy a fénynek
van-e mágnességet előidéző vagy megszüntető hatása,
annak megállapítására sok kísérlet végeztetett, minden
határozott eredmény nélkül.1
G r o tr ia n 2 abból a meggondolásból indulva ki, hogy
a fénysugárzás hatása — ha van egyáltalában — a
1 A vizsgálatok össze vannak állítva R ies, Das Licht
in seinen elektrischen und magnetischen Wirkungen,
1909. czímű könyvben.
2 G r o tr ia n , Die Wirkung von Strahlen auf das Te
lephon. Annalen der Physik, 1912. Heft 16.
G ro tr ia n , Einige ergänzende Beobachtungen zur Wir
kung von Strahlen auf das Telephon. Annalen der
Physik, 1913. Heft 4.

vasnak csak vékony felületi rétegében idézhet elő vál
tozást: a sugárzásnak a telephon vékony mágneses leme
zére való hatását tanulmányozta. A telephon tekercsét
érzékeny árammutató műszerrel kötvén össze, mindjárt
az első kísérletekben kapott inducált áramokat. Külön
böző szerkezetű telephonok és különböző fényforrások
alkalmazásával megállapította, hogy fénybehatás követ
keztében a telephon mágneses lemezének mágnesi vezetőképessége (permeabilitása) megváltozik. Alkalmas fényszűrők segítségével megállapította azt is, hogy a hatásnak
körülbelül 12*4/;,-e a fény ultravörös sugaraitól, Vs-e pedig
a látható sugaraitól származik. Hogy az ultraibolya suga
raknak van-e ilyen hatásuk, azt még nem sikerült meg
állapítania.
S z. G .

KÖNYVSZEMLE.
„Gr. Andrássy Gyula élete és kora.“
(M o n o ri W e rth e im e r E d e : G r ó f A n d r á s s y G y u la élete

A Magyar Tudományos Akadémia megbízásá
ból, kiadatlan források alapján. 11. kötet: Az 1877 január
15-i titkos konventióig. 111. kötet: Andrássy életének
utolsó évei és halála. Budapest, 1913. A két kötet ára
30 korona.)
A legterjedelmesebb magyar életrajz fekszik előttünk.
Valóban kevés államférfinak jutott az a szerencse, hogy
már az utána következő nemzedék ily nagy mértékben
megbecsülje őt. Gróf Andrássy Gyulának jóformán már
kortársai szobrot emeltek s halála után két évtizeddel
a Magyar Tudományos Akadémia Wertheimer müvében
olyan emléket állít a nagy államférfinak, mely semmi
esetre sem marad el az Országház előtti érczemlék
mögött. A kik emezt látják, talán csak Andrássy nevét
jegyzik meg, de a kik elolvassák Wertheimernek három
hatalmas kötetét, avval a tudattal teszik le a könyvet:
Andrássy megérdemelte a szobrot, mert nagy állam
férfiú volt.
Hogy mint Magyarország vezetőemberének mit
köszönhetünk neki, azt az életrajz első kötetének meg
jelenése után már elmondottuk.1 Súlyos problémák előtt
állott az ország, mikor ő lett miniszterelnök s elvezette
az országot a nyugodalmas fejlődés békés útjára, úgy
hogy joggal mondhatta külügyminiszterré való kineve
zésekor: „Magyarországon minden oly szilárdan áll, hogy
akár a 11 éves fiam is lehetne Magyarország miniszterelnöke.“ S mikor a külügyek vezetését Beust kezeiből
átvette, tapasztalhatta, hogy ezeknek a szálai is össze
vissza vannak kuszáivá. Beust a maga fondorkodó ész
járásával nem volt alkalmas egyéniség tiszta és világos
diplomatiai helyzetek teremtésére. Az európai politika
vezetőemberei eleinte Andrássyban sem nagyon bíztak.
Az orosz Gorcakov már csak azért sem látta szívesen
a külügyek élén, mert magyar volt s attól tartott, hogy
a magyar forradalmi kormány egykori konstantinápolyi
megbízottja sohasem fogja elfelejteni az orosz interventiót. S azonkívül azt is tudni vélte Gorcakov, hogy
Galicziában Andrássy tudtával egy oroszellenes felkelés
szálait szövegetik. Pedig nagyon csalódott. Andrássy
csak a panslavismusnak volt ellensége, de nem Orosz
országnak. Lord Beaconsfield sem becsülte sokra Andrássyt s ezt a külügyek vezetője határozottan elődjének,
a most londoni nagykövetté kinevezett Beustnek köszön
hette, a ki Andrássyt egészen helytelen világításban
é s k o ra .

1 Uránia 1911. évfolyam 1. szám.
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állította az angol külügyminiszter elé. Bismarck, a ki
személyesen is ismerte, már kezdettől fogva nagyra
tartotta. Az osztrák udvari körök egyszerűen nem tar
tották olyan politikusnak, a ki nagyobb nemzetközi
feladatok megoldására képes lenne.
Andrássynak határozott és világos politikai czéljai
voltak. E czélokat ő tisztán látta, elérésükre kijelölte
magának a követendő utakat és semmiféle pillanatnyi
siker kedvéért nem tért le a maga becsületes útjairól,
így hamarosan észrevehették az európai vezetöpolitikusok, hogy Andrássy — bár nem czéhbeli politikus —
minden tekintetben imponáló és vezetőszerepre hivatott
államférfiú. Azt a helyzetet, melyet az akkori politikai
körülményekhez képest a monarchiának a két szomszéd
nagyhatalommal szemben el kellett foglalnia, ő kezdettől
fogva tisztán látta. Bár a Balkánon két államunk és
Oroszország versenytársak voltak és bár főleg katonai
körökben még mindig ott kísértett a „Bosszú Sadováért“
gondolata s éppen ezért még az oly nagy befolyású
Albrecht főherczeg is egyesülni szeretett volna a czári
udvarral Németország ellen, Andrássy meg volt arról
győződve, hogy a monarchia érdekei nagyon megsínylenék, ha kicsinyes szempontoktól vezettetve, ő ezen
érzelmi momentumok után indulna. Akkori felfogása
szerint nekünk mindkét állammal jó viszonyt kell fenn
tartanunk. A három császár esetleges szövetsége lehet
a monarchia népei számára a fejlődés legbiztosabb
alapja. Ennek érdekében sokat fáradt. Végre 1872 szep
temberében, az egész világ figyelme közepette, a német
császár, az orosz czár és a mi uralkodónk, külügy
minisztereik kíséretében, találkoztak Berlinben s ezzel
Andrássy elérte első nagyobb czélját. A három császár
szövetségében — az ő szavai szerint — olyan politikai
háromszög alakult, melynek egyik oldalát Ausztria és
Magyarország képezte s így mindig módjában volt arra
ügyelni, hogy a másik két oldal, t. i. Németország és
Oroszország, ne jusson közelebb egymáshoz, mint a
hogy mi akarjuk. Ferencz József nagyon meg volt elégodve Andrássy működésével. Hiába izgattak ellene
Ausztriában — főleg a szlávok — s később még a
szabadelvű németek is, a kik az ő működésében Magyarország túlsúlyát látták érvényesülni s hiába czikkezett
ellene még a komoly „Neues Wiener Tagblatt“ is „Wien
oder Terebes“ czímű czikkében, felszólítván a külügy
minisztert, hogy térjen vissza Magyarországra, mert
Bécsben nincs reá szükség. Az uralkodó hallani sem
akart arról, hogy megváljon attól a miniszterétől, a ki
Németország és Oroszországhoz való viszonyunkat
annyira megjavította.
A három császár szövetsége azéit nem Ígérkezett
nagyon hosszúéletűnek; már 1875-ben elhidegülés támadt
Németország és Oroszország között. Gorcakov úgy tün
tette fel Bismarckot, mint a ki újból meg akarja rohanni
a lábrakapó Francziaországot. Bismarckot ez nagyon
bántotta, de jól esett látnia Andrássy correct, megbíz
ható politikai működését. Ez bírta a kanczellárt arra,
hogy az orosz barátságból az osztrák-magyar barátság
felé kanyarodjék.
Erre a monarchiának amúgy is szüksége volt, mert
úgy látszott, hogy a Boszniában és Herczegovinában
napirenden levő lázadások a balkáni kérdések egész
tömegét felszínre vetik s akkor aligha lesz elkerülhető
az orosz és osztrák-magyar érdekek súrlódása, esetleg
összeütközése. Oroszországnak nagy tervei voltak a
Balkánon s az osztrák katonai körök is már régen
tervbe vették Dalmáczia „Hinterland -jának a meghódí
tását. Andrássyt éles ellentét választotta el e köröktől.

Az ő politikai számvetésében is ott szerepelt a két tar
tomány megszállása, de ö nem akarta ürügyül felhasz
nálni a lázadásokat a két tartomány elfoglalására, hanem
európai szempontból nézve az eseményeket, az volt a
felfogása, hogy a monarchiának csakis a kényszerűség
folytán szabad az occupatióhoz nyúlni akkor, ha Török
ország többé nem tudja a két tartományt megvédeni.
Ekkor mindenesetre meg kell akadályozni e tartomá
nyoknak Szerbia és Montenegró által való megszállását.
E politikájától — a monarchia jövőjét szem előtt tartva
— csak egy árnyalattal tért el az 1876-iki reichstadti
találkozás híres „Résumé“-jében. Itt ugyanis már hatá
rozottan megegyezett Gorcakovval, hogy ha a küszöbön
levő török-szerb és montenegrói háborúban Törökország
leveretnék, Bosznia-Herczegovina a monarchia által
annectáltassék. Reichstadtban a monarchia keleti hatal
mának egyik alapkövét rakta le Andrássy. Mert vala
hányszor azóta Oroszország'megpróbálta magához ragadni
a Balkánon a kizárólagos hatalmat, ez a kísérlet itt
nyert hatalmi állásunkon mindig szétporlódott. Ez And
rássy egyik legnagyobb érdeme.
A szerb-török háború váratlan eseményei időközben
újabb bonyodalmakat idéztek elő a Balkánon. Török
ország győzelmei s Szerbia leveretése maguk után vonták
Oroszország beavatkozását. Andrássy nehéz helyzetbe
jutott. A papíron biztosítva volt a monarchia balkáni
részesedése, de Andrássy nagyon jól tudta, mennyire
nem lehet megbízni Goréakov ígéreteiben. A Budapesten
1877 január 15-én aláírt katonai egyezményben — a
mely pontosan meghatározta a két nagyhatalom és
Szerbia rreg Montenegró területgyarapodásának lehető
ségét —- még jobban biztosítani akarta a monarchiát
az esetleges háború veszedelmeitől. 1877 áprilisában a
minden engedménytől vonakodó Törökország megkapta
Oroszország hadüzenetét s evvela keleti kérdés Európá
nak ez az idült betegsége — újból kitört a legvehemensebb tünetek között.
Plevna bevétele után az oroszok gyorsan nyomultak
Konstantinápoly felé s kényük kedvük szerint diktálták
a feltételeket a levert ozmánoknak. Andrássy politiká
jának döntő pillanata előtt állott: meg kellett mutatnia,
rendelkezik-e annyi erővel, hogy a monarchia érdekeit
minden eshetőséggel szemben megvédje. Nem tűrhette,
hogy az eddigi megállapodásokkal ellentétben Orosz
ország most úgy lépjen fel, mint Bulgária, Szerbia, Mon
tenegró, Románia egyetlen megalkotója, a balkáni keresz
tények kizárólagos védelmezője, sót hogy még Bosznia
és Herczegovina jövendőbeli közigazgatása felől is
Önkényesen rendelkezzék. Erélyes fellépésre készült s
bár nem akart háborút, de mozgósítani akart, hogy
fellépésének kellő nyomatékot ádjon. Azonban úgy a
közvélemény, mint az uralkodó idegenkedett az erélye
sebb lépésektől. A király méltatlankodott ugyan Orosz
ország szószegése miatt, de csak nehezen tudott meg
barátkozni a 11. Sándorral való háború eszméjével s
ezért Andrássy tervei nem voltak előtte rokonszenvesek.
Andrássy nem engedte magát befolyásoltatni ezen a
téren s felvetette a bizalmi kérdést, mire a király
legfeltétlenebb bizalmáról biztosította. Ez a bizalom adott
neki erőt a további lépésekhez s elépéseknek—küzdelmes
diplomatiai tárgyalásoknak — eredménye a berlini con
gressus.
Andrássy interventiója folytán Anglia és Németország
is feltétlenül szükségesnek jelentették ki a san-slefanói
béke revisióját. S Oroszországnak meg kellett hajolnia.
Bennünket a congressuson legközvetlenebbül Bosznia
és Herczegovina érdekelt. Láttuk, hogy mi volt Andrássy
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politikai felfogása a két tartomány megszállását illetőleg ;
az idő, a mikor ezt meg kellett tenni, elérkezett. Mivel
Törökország maga nem akart ebbe beleegyezni, olyan
tárgyalások után, a melyek igazi fényében mutatják be
Andrássy díplomatiai tehetségét, rábírta a hatalmakat —
magát Oroszországot sem véve ki — hogy a monarchia
mint Európa akaratának végrehajtója vonulhasson be a
két tartományba.
Az occupatio — bár elkerülhetetlen és politikai szük
ség volt — mégis nagyon ellenszenves fogadtatásban
részesült a két állam politikai köreiben. Végrehajtása
után teljes erővel törtek a politikai szenvedelmek a kül
ügyminiszter ellen. Andrássy úgy látta, hogy az eddigiek
nél is viharosabb küzdelmekre kell előkészülnie. Külön
féle körülmények, mint a szlávoknak Ausztria kormány
zásában való nélkülözhetetlensége, a katonai körökkel
való elégületlensége és differentiái s főleg egészségi
állapota megérlelték benne azt a már korábbi elhatáro
zását, hogy a monarchia külügyi kormányától megválik.
A király, nehéz szívvel ugyan, de méltányolva az okokat,
belenyugodott Andrássy távozásába.
Még mielőtt végleg eltávozott volna, megvalósíthatta
egyik legkedveltebb politikai tervét, a német-osztrákmagyar szövetséget. Valamikor, midőn Bismarck még
az orosz barátság vizein evezett, ő ajánlotta fel e szövet
séget Bismarcknak. De Bismarck akkor jobban bízott
az orosz támogatásban, mint a mienkben. Később be
látta, hogy tévedett s mivel tudta, hogy Andrássy most
is akarja a szövetséget, 1879 augusztusában, Gasteinban.
maga ajánlotta azt fel. Pedig I. Vilmos hallani sem akart
az Oroszország ellen irányuló szövetségről. Lemondással
fenyegetődzött, perfidiának minősítette a tervet, de
hiába. Mert Bismarck viszont az esetben akart lemon
dani, ha az államérdek feláldoztatnék a császár sze
mélyes érzelmeinek. A két lemondási szándék közül
végre egyik sem valósult meg, Vilmos császár engedett
s Andrássy végtelenül boldog volt, hogy sikeres diplomatiai működésére feltehette a koronát s hogy utolsó
tollvonásával, melyet hivatalában tett, megerősíthette
Németország és Ausztria-Magyarország barátságát s
hosszú időre biztosíthatta a kettős szövetséggel Európa
békéjét.
Wertheimer e két kötete valósággal reconstructiója
a múlt század nyolczadik évtizede politikai világának.
Igen nagy munkába kerülhetett az anyagnak a különféle
levéltárakból való kiásása, de a kutató fáradhatatlan
sága mellett külön ki kell emelni az anyagnak objectiv,
minden túlzástól tartózkodó, igazi historikushoz méltó
feldolgozását is. A ki meg akarja ismerni az Andrássykorszak mozgalmas politikai életét s ennek az útvesz
tőiben megbízható, jó kalauzt akar: az Wertheimer
hatalmas munkájához forduljon. Bizonyos, hogy nem
fog eltévedni.
Dr. Marczinkó Ferencz.

Williams Archibald:
Újkori híres utazók; angol eredeti nyomán átdolgozta
Mikes Lajos. Egy, a figyelmet elejétől végig lekötő
könyv, mely a pólusok zord birodalmától az egyenlítő
forró, buja növényzetű vidékéig a világ minden részéből
hoz érdekes rajzokat. A XIX. század felfedezőinek, emez
energia herosoknak munkájából mond el érdekes részle
teket. Az ő elbeszéléseik nyomán nyerünk képet amaz
óriási küzdelmekről, borzalmas kalandokról, melyekkel
minden talpalatnyi újonnan felfedezett földdarabért meg
kellett fizetniük. Nem egy Scottéhoz hasonló, szívhez
szóló tragédia van e könyvben elbeszélve. És ha az
ember ezt elolvasta, akkor megtanulja méltányolni a

modern kutatók munkáját, meg tudja becsülni a modern
geographusok, földmérő és vasútépítő mérnökök mun
káját, kik daczára a cultura nagy haladásának, most is
épp oly harczokat vívnak természeti viszonyokkal, benn
szülöttekkel és állatokkal, mint a régi kutatók. A szö
veget számos szép kép tarkítja. Kiadta a FranklinTársulat.

Volkmann, Fragen des physikalischen Schulunter
richts. Leipzig, 1913 Ára 2 2 M.
A sok kérdés közül, a melyet ez a könyv érint,
aránylag részletesen ezeket tárgyalja:
Mire törekedjünk a physika tanításában ? Rendszeres
ségre, teljességre-e, vagy megelégedjünk-e azzal, hogy
egyes, alkalmasan választott fejezetek révén vezessük
be a tanulókat azokba a gondolatokba és eszmékbe, a
melyek a tudomány történetében és mai életében sze
repet játszottak és játszanak? Eredménye, melyet részben
a physika fejlődése történetéből vett példákkal — hogy
t. i. milyen szerepet játszott a mechanika, az atom-tan
és az aether a physika systematikájában —, részben a
mai rendszeres tankönyvek „modern scholasticismusá“val (a testek általános tulajdonságai stb.) világosít meg,
az, hogy a szigorú rendszerességre való törekvést, a
mely a tudomány egészséges fejlődésének is akár
hányszor akadálya volt, kerülni kell.
Milyen szerepe legyen a mathematikának a physika
tanításában ? Kant ama nyilatkozatának kedvezőtlen
hatását tárgyalva, hogy „a természettanban csak annyi
igazi tudomány van, a mennyi mathematika“, továbbá
a physikai feladatoknak még szokásos mathematikai
tárgyalási módjait bírálva és különösen a feladatok
mesterkéltségét elítélve, arra az eredményre jut, hogy
semmi esetre se legyen olyan szerepe a mathematikának,
hogy a tanulók arra a véleményre jussanak, hogy a
physika a mathematikának voltakép csak alkalmazása,
vagy hogy talán a physika a mathematikának egy for
mája, hanem hogy az a felfogás érlelődjön meg bennük
és maradhasson meg az iskola elhagyása után is, hogy
a physika külön tudomány, a mely nem csak mathe
matikai alkalmazások szempontjából művelhető.
A physika tanításának milyen befolyása lehet a nume
rikus számításokra ? Minthogy a physikában a való
ságból menthetők a feladatok és minthogy a számí
tások mindig vonatkozásban maradnak a valósággal,
azért könnyen meg lehet állapítani a „pontosság“ fogalmát,
könnyen lehet hozzávetőleges számításokat végezni és
el lehet kerülni a felesleges, illusorius eredményeket adó
számításokat. Ily módon a számítások a felsőbb osz
tályokban is értelmesekké lesznek, nem pusztán mecha
nikusak.
Végül foglalkozik e könyv a tanulók laboratóriumi
gyakorlatainak kérdésével is. Különösen ajánlja a meteo
rológiai észleltetéseket és a meteorologiai tényezőknek
az időjárással való összefüggése tanulmányozását.
Szabó Gábor.
Beküldött könyvek.
Vojnich O szkár: A keletindiai szigetcsoporton. Úti
jegyzetek. Singer és Wolfner. 1913. Ára 6 kor.
Bródy Sándor: Húsevők. Kis regények. Singer és
Wolfner. 1913. Ára 3 kor.
Schweriner: Lepecsételt parancs alatt. (Egyetemes
Regénytár.) Singer és Wolfner. Ára 1 kor. 20 fill.
Színi G yula: A rózsaszínű hó. Novellák. (AthenaeumKönyvtár.) Athenaeum. Ára 1 kor. 90 fill.
J. V. Jensen : D’Ora asszony. Regény. Ford.: Karinthy
Frigyes. (Ath.-Könyvtár.) Athenaeum. Ára 1 kor. 90 fill.
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Bródy M., Pásztor Á., Szomaházy I .: Lipótváros. 80
kis történet. (Vidám Könyvtár. Szerk. Tábori Kornél.)
Ára 40 fill.
Adorján A., Nagy Endre, Tábori K .: Anekdoták stb.
(Vidám Könyvtár.) Ára 40 fill.
Dr. Révész Béla: Állatlélektani tanulmányok. Singer
és Wolfner. Ára 3 kor.
Porse Vilmos: Hullámok. Költemények. Seprős V.
könyvnyomdája Pankotán. Ára 2 kor.
A Gömöri Jenő szerkesztésében megjelenő Modern
Könyvtár következő füzetei:
É. Boutroux: A természettörvény fogalma stb. Ford.:
Fogarasi Béla. 80 fill. — L. Bruun: Van Zalsen boldog
évei. Regény. Ford.: Zoltán V. 1 kor. — Stendhal: El
beszélések. Ford.: Moly T. 60 fill. — Bacsányi János
költeményei. Rendezte: Váry Rezső. 40 fill. — Győri
Ernő: Áldott legyél te. Színjáték 3 felv. 40 fill. — Nagy
Lajos: Mariska és János. Elbeszélések. 40 fill. — Balázs
B.: Dialogus a dialógusról. 40 fill. — Somlyó Z.: Sötét
baldachin. 60 fill.
Bing E. 1.: A cserkészet útmuta
tója. 60 fill.

KÜLÖNFÉLE.
Fakult Írások.
Egy kopott bőrbe kötött kézirat van a kezemben
A czíme a hátára van nyomatva : „Iter patrio exoticum.“
Ez azonban nem jelzi mindazt, a mit e könyv rejteget
magában. Mert igazában nemcsak útleírás ez, hanem
bölcs mondások gyűjteménye is. Háromszázötven meg
sárgult papírlap van fekete betűkkel beszántva. Eleinte
gondos, apró, később szétfolyó, nagybetűs írás. Érthető
ez az eltérés ! Fiatalon kezdte s öreg korában végezte
be a könyvet jó Naszályi János, palotai prédikátor.
Az első lapon ott büszkélkedik czifrázatoktól körülvéve
„Ex libris Joannis Naszályi, procurantis Norinbergae
die 15a Ao 1789.“ jeléül az ifjúság lángsugárú remé
nyeinek, mely bizonyára meredeken magasba szökkenő
pályát mutatott a sokat tanult, nagytudományú ifjúnak!
S hogy reményei mivé lettek, hogy ifjonti álmai mire
váltak, ö maga írja oda jegyzetei végére, de czifrázatok nélkül: „1818-ban. Néhány ellenem támadott hall
gatómnak méltatlan üldözésekre és háborgattatásokra
kitétetődtem. De az ártatlan ügyeket védelmező isteni
gondviselés mellett azokon szerencsésen győzedelmet
vettem !“ Hja bizony ilyen volt a magyar református
prédikátor so rsa ! Utrecht után Miszló, Norinberg után
Palota s még annak is örülhet, mert igen könnyen ki
hordják kurátor-presbiter uraimék a határra! Nekik
nem imponál Heidelberga minden tudománya! Mintha
csak Apáczai Cseri János, Szenczi Molnár Albert zak
latott, nyugalmat, otthont nem találó lelke sóhajtana
felénk eme pár sorban !
Az útleírás szól Magyarországról, Ausztriáról, MorvaCsehországról,Frankoniáról, Bavariáról, alsó-felső Rénusi
részről, Wesztfaliáról, Hollandia-Belgiumról, a Palatinaturról és Svéviáról. Tapasztalatai a legközvetlenebbek,
hiszen van módja, alkalma megnézni mindent. Kocsin,
néha gyalog útazik! Csak a Rajnán mehet hajón. S míg
lassan járó, álmodozásba ringató tutaja elhalad a hősi
múltnak annyi romokban heverő, de némán is oly be
szédes emlékei előtt, leike elszáll az elhagyott hazába,
kevés költői készséggel, de annál mélyebb érzéssel
jegyzi a „pugyellarisába“ :

„De én mint számkivetett,
E kietlen helyeken
Csak idegen nemzetet
Látok; nem tudván nyelveken.
Mint a néma csak hallgatok,
Velek egy szót sem szólhatok
Lelkem keserűségére!

Ah, ha lelkem emlékezik
Szívem szárnnyal igyekezik
Boldog hazánk földjére!“
Azt írja le, a mit közvetlenül lát, szemlél! A falvak,
városok kinézése, környéke, tájképi szépsége, neveze
tes épületek, múzeumok, gyűjtemények ! Aránylag na
gyon keveset vesz észre a népi életnek rejtettebb voná
saiból. Úgy mondhatnám a testet nézi s a lelket nem
keresi. Nem kutatja a politikai vonatkozásokat, nem
érdeklik — a mi feltűnő — a kor forrongó eszméi,
tudomást sem vesz a „liberté, fraternité, égalité“
lángbaborító hármas szentségről, a helyett szinte hide
gen mondja: „Megnéztem ezelőtt különösen csak a
királyoknak és főrendeknek mulatságokra rendeltetett,
de már most Józsefnek, amaz embereket szerető feje
delemnek parancsolatjából mindeneknek számokra egyátaljában ki nyittatott Augarten nevezetű valóban királyi
kertet!“ S aztán meséli mit látott, mi van ott, mintha
más sem érdekelné őt e világ hívságos változásai köze
pette, csak a természet s a művészek alkotta remekek.
Philosophusi magaslatról nézi a világot, nem fut a világ
javai után, hiszen nagyon jól tu d ja: „Nem az a boldog
gazdag, a ki sokat bír, hanem a ki keveset kíván!“
Mutatóul e régi kéziratból közlök egy pár érdekes
részletet.1
„Die 21 Április 1789. délelőtt 10 óra tájban beér
vén Austriában, elhagytam kedves Hazámnak határát.
Másnap — 22 Ápr. délelőtt nyoltz órakor be érkeztem
Bétsbe, megállván a Landskotsival a belső városon a
Fejér Farkas czimerü Vendégfogadóban; de ott meg
nem szállottam . . . hanem kimentem a Leopoldstadtba,
felkeresvén a gyűrű ezímerű Ring nevű vendégfogadót,
a mellyben ebédelni és vacsorálni szoktak az akkor
ott levő Magyar Atyafiak mind közönségesen.
A Prátert, a Bétsi lakosoknak ama kiváltképpen való
mulató erdejöket majd minden vasárnap estve megláto
gattam. Ez az erdő ez előtt tartatott a vadállatoknak
számokra és abba is tsak a királyoknak és főemberek
nek volt szabad bejárások; hanem azt is az a minde
neket szerető Fejedelem mindjárt édes Annya halála
után minden személyválasztás nélkül mindeneknek meg
nyittatta. Ezt az erdőt a természet oly szépen készí
tette, hogy az a sok nagy munkával s mesterséggel
készült mulató Helyeket is feljül halad. Ebben vágynak
számtalan sok deszka sátorok, színek, székek, az ott
mulató embereknek számára elrendelve; azokon kívül
külömb külömbféle mulatságokra kigondolt és készült
eszközök, mi neműek a Forgó hinták, Fa Lovak, Hintók, Czélzó eszközök, a Muzsikások számokra készí
tett kórusok. Megjegyzést érdemel itt az is, hogy itt
láthat az ember minden vasárnap Béts városában lakó
és mulató mindenféle rendeket, mindenféle Európai
nemzetségből való embereket, számtalan és különös
módú kocsikat. Hintókat, öltözeteket, mulatságok at,
1 Az eredeti helyesírással közlöm.

372
akkor halhat minden szegletben külömb külömbféle
török és más muzsikákat.
Voltam a császári és királyi Bibliothecában, mellyben a Pedellus állítása szerint akkor 300,000 darab
könyvek találtattak ; a könyveknek külső tekintetek vagy
formájok nagyon közönségesek, kivévén az Eugenius
könyveit, a melyek piros kordoványban és karmazsin
ban köttettek. Van benne két ég és két Föld golyóbis,
melyeknek a diaméterek legalább is van félölnyi nagy
ságú, ott vágynak az Ausztriai háznak 17 oszlopai,
tiszta fejér márvány kövekből kifaragva. A Boltozatjá
nak festése igen gyönyörű, melyet festett Dániel Grau
1773-ban. Az átriumában vágynak a kőfalak közzé ra
gasztva, felette régi monimentumok Római Inscriptiókkal. Van a többek között két rendbéli dűlt oszlop, a
mely 2000 esztendősnek mondatott, az Amazonoknak
tartományokból.
Megnéztem az Universitás bibliothecáját is, a mely
nem tudom mivel alább való amannál.
A királyoknak Schönbrunn nevű mulató ditsőséges
kastélyokat és kertjeket két ízben megjártam. Ez egy
ditsőséges négy Stockra épült valóban királyi palota,
melyet Mária Terésia és II. József császár építettek.
Voltam ennek 45 szobáiban a 2 stockon, a melyek
mind igen felségesek. A falaik és boltozatjaik vagy
stukaturáik közönségesen mind aranyozva vágynak, a
pádimentumáik pedig legritkább fagyökerekből mester
ségesen kirakva, némely szobákban nevezetesen oly
simán kipallérozva, hogy vigyázva járjon benne az
ember, hogy el ne csuszamodjon és fényesen, hogy az
embernek az árnyéka benne meglátszik. Majd minden
szobákban vágynak több v. kevesebb tükrök, melyek
nek nagyságok bámulásra valók. Szélességek 4 sőt több,
hosszúságuk pedig 8 vagy több suknyiak.
A császár hálószobája zöld tafotával egész földig
bevonva, az ágya pedig szőrrel tömött zöld selyem
párnákkal megvetve s ugyan zöld selyem szőnyegekkel
bévonva.
A chinisches kabinetnek falai egészen Indiai fekete
fákkal és drága kínai porczellánokkal vágynak nagy
mesterséggel készítve és igen gazdagon felcifrázva.
Egy más szobának falán le van festve II. József csá
szárnak első lakodalmi pompája, esküttetése, ebédje,
estvéli kávézása. Ferencz császár háló szobája, mely
ben fejér márvány kőből ki van metszve a melyéig
Amalia hercegkisasszony a Franiz királyné ezen alá
írással : .Forrna Venus, actu Minerva“. A Bétsi por
cellán szoba, van benne a többek között egy porcellán
lántz, melyről függ az Agnus Dei, és valami egy tenyér
nyi diaméterű Ferentz császár monétája, mind aranyo
zott porcellánból.
Voltam a született némák és siketek ,oskolájában,
exameneknek alkalmatosságával két ízben, a mely min
den szombaton délelőtt 9 órától fogva 12-ig tartatik.
Ezek a némák olvasnak, noha nehezen érthető szóval,
melyet magok nem hallanak. írnak, igen szépen, még
pedig nem tsak a magok, de még a Tanítójoknak is
gondolatit, melyeket ő kezének s újjainak mozgatásával
szájának járásával ad tudtokra. Leírnak minden metaphysikai szollásokat is, jó számvetők. Van tipographiájuk, melyben többnyire némák a legények. A többiek
a tanulmányokon kívül pántlikákat, strimpfliket szőnek,
kötnek varrnak. Nappal együtt dolgoznak, éjjel a férfiak
külön, a leányok is külön hálnak. Ekkor voltak szám
szerint negyvennyoltzan.
Az eddig való Austria földjének mivoltáról közön

ségesen. Mennél többet mentünk Moráviának, mind
annyival jobb-jobb földet értünk és tapasztalható képpen
oltsódott minden, kivált az akkor divatjában levő gyümölts, a cseresznye, oly olcsó volt, hogy már a vége
felé Austriának két krajcár árával egy ember tökéle
tesen jól lakhatott. Az életek, kivált az ősziek, igen
szépek és gazdagok voltak. Különös ezen a tájon, hogy
ott még tsak egy talpallatnyi föld sem volt haszontala
nul, sőt még legelőt sem láttunk, mindenütt be volt
valamivel vetve, valamig tsak a horizonton széllyel lát
hattunk. Madarakat pedig nagyon ritkán, verebet pedig
egyet sem láttunk!“
Közli: Dr. Vasadi Balogh György.

Egy nyári utazás tanulságai
(Levél a szerkesztőhöz.)
Tisztelt szerkesztő uram ! Nyaram egy részét Luczernben töltöttem; tanfolyamot hallgattam, melynek tárgya
a hydrobiologia vagyis a víz — pontosabban az édes
víz növényeinek és állatainak — élettana volt Nem
tartom magamat eléggé szakembernek e kérdésben,
hogy ítéletet mondjak az egyes előadások értékéről, bár
feltehető, hogy a maguk körében oly elismert erők,
mint pl. Hans Bachmann és Gottlieb Barkhardt, bizo
nyára a legjobbat és legújabbat nyújtották. De talán
éppen ez a nem-szakember voltom, mely visszatartott
attól, hogy a rákok csápjai alkatának finomabb nuance-ait
megismerjem, talán éppen ez tett képessé arra, hogy
más általánosabb szempontokat találjak, melyeket viszont
szakember-társaim részletező vizsgálódása kikerült.
Ha magyar ember külföldre kerül, természetszerű
kötelessége megkeresni azt, mi az, a mi itten jó, mi az
a mi nekünk is jó volna s ha talált ilyet, próbálnia kell
a külföldi virágot hazai földbe ültetni. Nézzük első
sorban e tanfolyamot. Vájjon nem magától kínálkozik-e
Balatonunk arra, hogy egyszer a nagyközönség, az
intelligens nagyközönség részére felfedezzék, nemcsak
mint nyaraló- és üdülőhelyet, hanem, mint a tudományos
kutatás tárgyát. Jól tudom, hogy van egy sokkötetü
müvünk, mely a Balatont mindenféle tudományos, föld
rajzi, földtani, élettani stb. szempontból a lehető leg
alaposabban tárgyalja, de azt, a dolog természeténél
fogva, csak a tudósok nagyon is szűk köre olvassa és
olvashatja. A nagy munka ilyen tanfolyamok egyik for
rása gyanánt szerepelhet, de azokat semmiképpen nem
pótolhatja. Ismerem az Uránia-Színház „Balaton“ czímü
darabját is. Azonban éppen e tanfolyamon láttam, meny
nyivel másképp láthatni és érthetni meg a vidék arczulatát, ha az előadó azt mondhatja: „íme, itt van ez a
gránit, amott gyűrődések vannak !“ — mint a legtökélete
sebb rajzokból vagy fényképekből. Természetes, hogy
ilyen előadásokat, melyeknél a kirándulás karöltve jár
a tanulmányozással, épp úgy [a Tátrában, Erdélyben
vagy akár Budapesten is lehetne tartani. A Balaton talá
kezdetnek már csak azért is jó volna, mert rajta a
hydrobiologiai szempontok volnának a döntők, ilyen
cursusokat pedig most majd minden nevezetesebb tó
partján tartanak.
Nézzük a résztvevőket! Természetesen javarésze
tanár vagy tanító, ki e részletkérdés iránt érdeklődik
és tudását fel akarja frissíteni, hogy majdan tanítvá
nyainak juttasson belőle, vagy esetleg önállóan tovább
búvárkodjék. Érdekesebb volt azonban az a másik rész,
urak és hölgyek, kik nem voltak hivatásos természettudósok, hanem a kérdésekkel tisztára élvezetből fog
lalkoztak. A hallgatóknak ez a typusa az, mely leg-

373
inkább meglepett és melynek hiányát fájlalom nálunk.
Összefügg ez részben az eddigi természettudományi
tanítással, részben az irodalom irányával. Még csak alig
kezdik helyenként azt a módját a tanításnak, melynek
czélja nem bizonyos tények ismerete, hanem folyamatok
megismerése, a hol példának okáért a vérkeringést a
tanuló nem (vagy nemcsak) sematikus rajzok alapján
tanulja meg, hanem olyképp, hogy maga helyezi azt a
halacskát vagy rákot a nagyítója elé és maga figyeli
meg a vértestek vándorlását. De folyóirataink legtöbbje
is ugyanilyen hibában szenved. Majd minden czikk
lényegben azt mondja: „Ezt és ezt csinálták mások“
— esetleg „Ezt pedig én csináltam“ —, de a legritkább
esetben találni meg azt, hogy „Amazt pedig próbáld
meg te, tisztelt közönség !“ Pedig éppen a természettudományok terén van a hozzáértő, nem czéhbeli mun
kájának létjogosultsága. A legkevesebben tudják, hogy
a microskoppal való dolgozás sem nem bonyolultabb,
sem nem drágább, mint egy jobb géppel való photographálás; és minő csodás élvezeteket nyújt a vele foglal
kozónak ! Az egysejtű növények bámulatos geometriai
részarányossága csak épp úgy, mint az állatvilág kép
viselőinek hihetetlenül bonyolult szervezete. Éppen a
hydrobiologiai megfigyelések nagyon alkalmasak ilyen
nézegetésekre: hiszen a legtöbb állat itt csaknem át
látszó s így a szíve verését, a belek mozgását, a szem
forgását kitünően lehet meglátni. A külföld példája
mutatja, hogy nagyobb közönségnek ilyen kedvtelése
nem utopia, különösen Angliáé, hol a dillettansok révén
akárhány új állatfaj vált ismeretessé (bár sokszor ugyan
azt a fajtát ötször-hatszor is felfedezték, a kellő iro
dalom ismeretének híján), vagy Németországé, hol a
„Microkosmos“ az ő olcsó árával és erős elterjedésével
óriási kört tudott magának teremteni.
Egyáltalán nem hiszem azt, a mit rendesen ilyenkor
szokás mondani: „Hja, a mi közönségünk az más, az
még nem érett meg ezekre a dolgokra !“ Ám nézzék
meg az ócsárlók, mily tömeg jelentkezik egy-egy, akár
tárgyánál, akár előadójánál fogva, érdekesebb előadásra.
Nem a közönségünkben van a hiba, hanem talán azokban,
a kik nekik a természettudományokat nyújtják. A ter
mészetrajz pl. az a tantárgy, melytől a középiskola
VI. osztályában elbúcsúzunk, hogy vele lehetőleg az
életben ne találkozzunk. Valami igen nagyon úgysem
tanuljuk meg, hiszen nem „érettségi tárgy“. A városi
ember aztán évtizedekig elélhet avval, hogy lovon,
kutyán és macskán kívül más emlőst, verében és galambon
kívül más szárnyast akár sohase lásson. Nagyon jól
tudom, hogy vannak múzeumok és van állatkert. De
mikor jut a rendes foglalkozású ember ahhoz, hogy
múzeumokba járjon? És az állatkert legnagyobb láto
gatottsága vájjon nem hat óra után kezdődik, a mikor
a legtöbb állat már nem látható? Megint csak külföldi
példára kell utalnom : azokra a kedves madárvárakra
(voliére), melyeket Zürich és Luczern terein találtam,
melyekben minden belépődíj nélkül örülhet az ember
a sokféle madár csicsergésének és figyelheti életük
módját. Más helyeken a terek élénkítésére nemcsak az
egyhangúan csobogó szökőkutakat láttam, hanem a víz
tartókban az állóvízre jellemző növény- és állatvilágot
(vízirózsák, moszatok, csíborok stb.).' Mindezek igény
telen, aránylag olcsó terjesztői a természettudományos
műveltségnek, melynek azután meg is van bizonyára a
nyom a: Budapest, mely pazar palotákat épít az elemi
tudás terjesztésére, bizonyára nem fogja sajnálni az
erre szükséges költséget, midőn az összes lakosság
művelődésének nagyobbításáról van szó.

Talán nagyon is sokfelé kalandoztam e levelemben,
itt is, ott is beleütődve a létező dolgok conservativ
erejébe, de ha e különböző indítvány közül csak egyik
vagy másik valósulna meg, már akkor nem hiába irta
volna meg e levelet tisztelő híve,
—ó.—

CSILLAGÁSZATI K RÓ NIK A.
Újabb adatok spectroscopikus kettős csillagokról.
A bonni csillagkatalógus —1° 943 számmal jelölt
csillagját, melynek spectroscopikus kettős voltát Adams
régebben kimutatta, újabb időben Daniel figyelte meg
az allegheng-observatoriumon az ú. n. Mellon-spectrographfal. A folyó év derekáig elhúzódó megfigyelé
sekből a rendszer keringési idejére (a súlypont körül)
3 05 nap adódott; a spectrogrammok még azt is mutat
ják, hogy a színkép vonalainak időszakos mozgásaiban
a K-val jelölt calciumvonal nem vesz részt. Ezen vona
lat létesítő anyag Daniel mérései szerint másodperczen
ként 17 kilométer sebességgel távolodik tőlünk a látó
sugár irányában. Dániel ezen eredményei a Harlmannféle és a csillagászati krónikában már régebben ismer
tetett elmélet helyessége mellett szólnak. Tudvalevő
leg Hartmann még 1904-ben 5 Orionisról (mely l°-nyi
távolságra van fenti csillagtól) is megállapította, hogy
színképében a K calciumvonal nem vesz részt a színkép
többi vonalának elmozdulásában, mi arra mutat, hogy
e csillagok színképében a calciumvonal tulajdonképpen
nem is a csillag fényétől ered, hanem azon hatalmas
calciumgőz-felhők által létesített absorptiótól, mely fel
hők a világűrben naprendszerünk és a kérdéses csilla
gok között elhelyezkednek.
U Sagittaeről 1901-ben mutatták ki, hogy algoltypusú
változó csillag; fényváltozásának köze 2T csillagrend,
továbbá, hogy maximalis fényében 6 9, a minimalisban
90 csillagrend e csillag fényessége. Miután a Hawardcsillagvizsgáló lemezein a csillag történetét 1887-ig
sikerült visszafelé követni, igen pontosan lehetett a fény
változás periódusát meghatározni; Graff 3’380603 nap
ban állapította meg a kérdéses periódust. A periodustartam alapulvétele mellett az 1907., 1910. és 1911. év
ben végzett spectroscopikus megfigyelések felhaszná
lása mellett a rendszer pályáját is sikerült kiszámítani.
A főbb adatok a következők:
A pálya excentrumossága
0 035
A pálya sugara
3.090,000 km
A rendszer sebessége
—19*1 km
A pálya csekély excentrumossága miatta perihelre nyert
adat bizonytalan.
A spectroscopikus kettős csillagok közül újabban
d Tauri és 113 Herculis pályája is meg lett határozva.
Előbbiét 1905 november 18-ika és 1910 február 20-ika
között nyert 31, utóbbiét 1910 június 5 és 1913 márczius 9-ike között nyert 30 felvétel alapján számították
ki. d Tauri pályája köralakú, 3.57124 napos periódus
sal, a rendszer sebessége -f28'7 km; 113 Herculis
periódusa 2453 nap, pályájának excentrumossága 042
s a rendszer sebessége —23 2 km.

Újabb adatok a fényváltozó csillagok physikájához.
Seares RR Draconis fényváltozó csillagot 1912 szep
tember 10-én bekövetkezett minimuma alkalmával kö
zönséges és sárga fényszűrővel isochromatikus leme
zekkel felváltva figyelte. A fényszűrőt úgy alkalmazta,
hogy a lemezek érzékenysége a szemével egyezzék; a
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fényszűrők ilyetén választása mellett az isochromatikus
lemezekkel nyert fényességi adatok a visualis meg
figyelések útján nyerhetöket helyettesítik. Ezen photovisualis és photographikus fényességek között érdekes
differentiák lépnek fel, mint ezt a következő adatok
mutatják. Az 1912 szeptember 10-én nyert felvételek
ből adódott, hogy a photographikus maximum 9-64
csillagrend, a photographikus minimum 1346 csillag
rend; a fényváltozás amplitúdója tehát 3'82 csillagrend.
A photovisualis maximum 9‘98, minimum 13*23 csillag
rend, az amplitúdó 3 25 csillagrend. Az amplitúdók kö
zötti különbség 0 37 csillagrend.
A fogyatkozás-jellegű fényváltozóknál a fényesebb
componens sűrűsége rendszerint nagyobb a gyengébb
fényűénél. Shaphley azonos eloszlású tömeg felvétele
mellett kiszámította, hogy ezen csoporthoz tartozó vál
tozók fényesebb componens közepes sűrűsége Napun
kénak V7-ével, a sötétebb componensé a Nap sűrűsé
gének V30-ával egyenlő. Ha ilyeneknél a fényesség a
centrumtól a szélek felé fogy, úgy a fényesebb componensek sűrűsége a Napénak 7n-edrészével lesz egyenlő,
míg a sötétebbre nyert adat változatlan marad. Ezekből
következik a két componens fejlődési stádiumának
lényeges különbsége. A felmerülő viszonyok behatóbb
tanulmányozásával sok helyütt foglalkoznak. A radialis
sebesség meghatározása útján sok sikert nem remél
hetni, mivel a sötétebb componens színképét még mini
mum esetén sem lehet photographiailag rögzíteni, de
a gyengébb componens színindexe meghatározható a
photographikus és visualis fénygörbék összevetéséből.

Újabb adatok a Nap physikájához.
M. A. Evershed a kodaikanali observatoriumon vég
zett multévi megfigyeléseket a protuberantiák moz
gásának tanulmányozására használta fel. 1. Evershed
felfedezte azon tény segélyével, hogy a Nap megfordító
rétegének magasságában jelentkező napfoltok penumbráiban kifelé irányult mozgások lépnek fel, míg a ma
gasabb régiókban mindig befelé irányult mozgással bíró
hydrogen és calciumgázok vannak. M. A. Evershed
különösen a protuberantiák egy specialis esetével, a
sugaras alakú protuberantiákkal foglalkozott és kimu
tatta, hogy a tőle észlelt tizenegysugaras protuberantia
mozgása a foltok penumbráinál tapasztalható mozgá
sok természetétől eltérő, a mennyiben többnél mozgás
egyáltalán nem lépett fel, de a hol kimutatható volt,
mindig kifelé irányult volt. Ezek a sugaras alakú protu
berantiák azáltal tűnnek ki, hogy mindig egy határo

zottan jelentkező centrumból törnek elő és mindig csak
a napfoltok felett keletkeznek.
A Cataniában múlt évben végzett megfigyelések a
protuberantiák eloszlására nézve adnak felvilágosítást;
189 azon napok száma, melyeken megfigyelés végez
tetett; 69 napon protuberantia nem volt. Az észlelt
protuberantiák száma 232 volt, melyek közül 66 a Nap
északi, 166 a Nap déli felén jelentkezett. Az anyag
statistikai feldolgozása szerint a protuberantiák száma
napi közép szerint szabálytalanul oszlik el. Az év négy
negyedében a közepek 10, 10, 16, 10 voltak. A mi a
protuberantiák fellépésének helyét illeti, azon eredmény
adódott, hogy a nap pólusai és -(- 60° heliographikus
szélességek között csak elvétve jelentkeznek. Leggyak
rabban -f- 45° és —20°-nyi heliographikus szélesség
alatt jelentkeznek, de különösen —50° heliographikus
szélesség körül csoportosulnak.
Az 1898 január 22-én, az 1905 július 30-án és az
1908 január 3-án beállott napfogyatkozások alkalmából
nyert photographikus felvételek alapján meg volt álla
pítható, hogy a Nap koronájának egyes helyeiből, mint
centrumokból kiinduló sugarakban állandó jellegű nap
foltok léptek fel, melyek a fogyatkozás idejekor a Nap
szélein tartózkodtak s magnetikus zivatarokkal voltak
kapcsolatosak.
Az 1874-től 1910-ig terjedő greenwichi napfolt-positió meghatározásokat Capon abból a szempontból dol
gozta fel, kimutatható-e a foltok helyzetéből a Nap
légkörének refractio-hatása. Mikor a foltok a középső
meridán felé közelednek, magával a szélességgel növekvő
helyzetváltozás megállapítható, a különböző heliographi
kus hosszúságok alatt pedig a szögsebesség változása
constatálható. Mindkét jelenség refractio-hatásból ma
gyarázható. De ha van a Nap légkörében refractiohatás, úgy ez a napátmérő látszólagos megnagyobbo
dásában, a foltok niveau-jának emelésében is nyilvá
nulna.

A csillagos ég 1913 szeptember havában.
I. Állócsillagok.
Szeptember közepén este 7 óra körül az égi egyen
lítőnek a nappályával való metszéspontjai a horizontba
esnek s ezért a tavaszpont a horizont keletpontjával, az
őszpont pedig a láthatár nyugatpontjával esik össze.
A nappálya látható részének legmagasabb pontja alig
emelkedik 15°-nyira a láthatár fölé s ezért ezidőtájt az
állatövi csillagképek kedvezőtlen helyzetet foglalnak el.

3b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1913 szeptember hóban.
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Egyébként este 9 óra körül, mint ezt rajzunk mutatja,
következőleg helyezkednek el a csillagképek.
Közel a zenith-hez, alig néhány foknyira alatta, delel
a Hattyú, melynek ß-ja kétszínű kettős csillag; a sár-ga
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a tejút mellett áll a Lant; e csillagképben van a híres
változó, ß Lyrae, a többszörös rendszerből alkotott
s Lyrae és ß és y Lyrae között a híres gyűrűs köd.
A Lanttal szemben látható a kiterjedt Hercules, mely

3. A csillagos ég Budapesten 1913 szeptember 15-én este 0 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk és fejünk fölé tartva nézzük.

főcomponens 3-adrendű, a tőle 34 ívmásodpercznyire
lévő kék kísérő 4-edrendű. A Hattyú alatt a Delphini,
ettől délnyugatra a Sas terpeszkedik. Az éggömb dél
nyugati negyedében találjuk még a Sas alatt a Bakot,
ettől délnyugatra a nyugvó Nyilast, melytől nyugatra a
Kígyótartó áll közel a horizonthoz. A Hattyútól nyugatra

mellett a Korona és a Kígyó van. Az északnyugati
negyedet a Nagy- és a Kis-Gönczöl és a Sárkány fog
lalja e l; e negyed nyugati határában még a Csősz is
látható.
Az éggömb ezidötájt látható keleti fele csillagokban
szegény. A délkeleti negyedben a Hattyútól keletre
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délután 5 órakor Saturnus együttállásban a Holddal.
23-án este 9 órakor Mars együttállásban a Holddal.
25-én délben Vénus együttállásban a Leonissal; előbbi
0° 17'-czel marad északra. 27-én este 10 órakor Vénus
együttállásban a Holddal.
b) Csillagfödések. Szeptember 8-án 7 ó. 12 p.-kor
W Sagittarii fényváltozó csillag geocentrumos együtt
állása a Holddal, nálunk is látható födéssel. 10-én este
8 ó. 26 p.-kor A Saggittarii 50-adrendű állócsillag geo
Napunk szeptemberi útját a csillagos égen 2a. és
czentrumos együttállásban a Holddal, födéssel. 15-én
2b. ábránk m utatja; coordinátáit, kelte és nyugta idejét,
reggel 1 ó. 51 p.-kor tp Aquarii 4 4-edrendü csillag geoa nappal hosszát, az időegyenlet és napátmérő értékét
czentrumos együttállásban a Holddal, nálunk is látható
szeptember néhány napjára adja a következő táblázat.
födéssel. 21-én reggel 2 ó. 40 p.-kor 17 Tauri 4 0-adrendű, reggel 2 ó. 49 p.-kor 19 Tauri 44-edrendű,
A Nap
A Nap
reggel 3 ó. 6 p.-kor 20 Tauri 3 9-edrendű állócsillag
Nap
Q.
átmérő
<
L
>
geocentrumos
együttállása a Holddal, bekövetkező és
N
co emelked elhajlása kelte nyug.
nálunk is látható födéssel.
c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Szeptember 2-án
ó. p. ó. p. ó. p.
p. mp.
ó. p.
reggel 0 ó. 4 p. 11 mp.-kor Jupiter IV. holdjának
1 10 407 +8° 25-8' 5 20 6 39 13 19 - 0 4-85 31'42-22"
fogyatkozása, belépéssel; ugyanaznap este 8 ó. 20 p.
10 11 12-6 +5° 5-3' 5 32 6 21 12 49 - 2 53-52 31'46-60"
7 mp.-kor I. holdjának fogyatkozása, kilépéssel. 5-én
+
1°
147'
12
15
6
25-38
31'5174"
5
45
6
00
20 11 48-5
este 9 ó. 55 p. 31 mp.-kor III. holdjának fogyatkozása,
30 12 24 5 -2 ° 39:11 5 59 5 39 11 40 - 9 50-60 31'57 06"
kilépéssel. 9-én este 10 ó. 15 p. 7 mp.-kor I. holdjának
fogyatkozása, kilépéssel. 12-én 10 ó. 42 p. 7 mp.-kor
Ezen adatok szerint szeptember hó folyamán 1 ó.
III. holdjának fogyatkozása, belépéssel. 18-án este 6 ó.
39 p.-czel fogy a nappal hossza. Szeptember 23-án dél
6
p. 47 mp.-kor IV. holdjának fogyatkozása, belépéssel;
után 4 ó. 54 p.-kor a mérleg jegyébe lép a Nap s e
ugyanaznap
este 6 ó. 38 p. 54 mp.-kor I. holdjának
napon kezdődik a csillagászati ősz. Szeptember 30-án
fogyatkozása, kilépéssel; ugyanaznap este 9 ó. 34 p.
nálunk nem látható részleges napfogyatkozás lesz.
7 mp.-kor IV. holdjának fogyatkozása kilépéssel. 25 én
A Hold szeptemberi útját 2 a) és 2 b) ábráink ad
este 6 ó. 42 p. 32 mp.-kor II. holdjának fogyatkozása,
ják és pedig szeptember hó 1., 4., 11., 19. és 26-ára,
kilépéssel; s ugyanaznap este 8 ó. 33 p. 58 mp.-kor
továbbá a következő napokra eső főphasisok idejére:
I. holdjának fogyatkozása, kilépéssel.
Szeptember
7-én délután 2 ó. 22 p.-kor első negyed
d) Teljes holdfogyatkozás. Szeptember 15-én egy
„
15-én
„2 „ 2
holdtölte
nálunk nem látható teljes holdfogyatkozás lesz. Buda
„
23-án
„ 1 „ 46
„ utolsó negyed
pesti középidőben a fogyatkozás kezdete általában
30-án reggel 6 „ 13 „
újhold.
szept. 15-én délután 0 ó 9 p.-kor
Szeptember 1-én reggel 8 órakor földközelben, 15-én
a teljes fogyatk. kezdete „
1 , 18
délután 1 órakor földtávolban, 29 én este 7 órakor
a fogyatkozás közepe
2 n 5 „
2 , 52
a teljes fogyatkozás vége
újból földközelben lesz a Hold; e napokon 56-07, 6371
a fogyatkozás vége általában
4 „ o „
illetve 56'07 földsugárnyira lesz a Földtől. Szeptember
helyek
zenitjében
Ezen
időpontokban,
a
Hold
azon
15-én nálunk nem látható teljes holdfogyatkozás lesz.
áll, melyeknek földrajzi coordinátái:
X — 194° 57' Greenwichtől keletre <p = —3° 46'
III. Bolygók.
178° 16'
- 3 ° 30'
Mercur (^) előretartó, hajnalcsillag, 16-án felső
—3° 19'
166° 49'
155° 22'
—3° 8'
együttállásban a Nappal, azután alkonycsillag Venus (9)
—2° 52'
138° 41'
direct mozgású, hajnalcsillag, átlagban reggel 1 ó.-kor
A holdtányér északpontjától számítva a belépés
kel. Mars (c?) előretartó, átlagban este 10 ó. körül kel.
49°-al kelet, a kilépés pedig 107°-al nyugat felé történik.
Jupiter ( 4 ) szeptember 4-éig hátráló, azután előretart;
A fogyatkozás mértéke a holdtányér átmérőjének részei
átlagban este 11 ó. körül nyugszik. Saturnus (7)) előreben kifejezve: 1435.
1artó, középben este V2IO ó. körül kel. Uranus (£)
Ezek szerint a fogyatkozás Észak- és Közép-Amehátráló, középben reggel 1 ó. körül nyugszik. Neptun
rika legnagyobb részében, a Csendes Oczeánon, Auszt
( ¥ ) előretartó, átlagban éjfél körül kel.
ráliában, Kisázsia kivételével Ázsiában és az Indiai
Oczeánon lesz látható.
IV. Tünemények.
e)
Részleges napfogyatkozás. Szeptember 30-án egy
a)
Constellatiók. Szeptember 3-án délután 1 órakor
csak
keleti
Délafrikában, Madagaskárban, az Indiai
Mercur együttállásban o. Leonis F3-adrendű állócsillag
Oczeán
déli
részeiben és a déli sarkvidékeken látható
g a l; előbbi l°9'-czel marad északra. 4-én délután 3
részleges
napfogyatkozás
lesz, mely budapesti közép
órakor Jupiter megállapodik és előretartó mozgású lesz.
idő
szerint
5-én este 8 órakor Mercur legnagyobb északi helio
szeptember 30-án reggel 4 ó 12 p.-kor kezdődik és
centrikus szélességében. 9-én reggel 1 órakor Saturnus
„ * „
„ 7 „ 52
„
végződik.
negyedfényben a Nappal. Ugyanaznap délelőtt 10 óra
A legnagyobb sötétülés „ 6 „ 52
„
áll be. A leg
kor Jupiter együttállásban a Holddal, lt-én reggel 7
nagyobb
fogyatkozás
pillanatában
a
fogyatkozás
értéke
órakor Venus felszálló pályacsomójában 16-án délután
a
napátmérő
részeiben
kifejezve:
0
825.
4 órakor Mercur felső együttállásban a Nappal. 18-án
délután 1 órakor Mars felszálló pályacsomójában. 22-én
Tass Antal.
Idő
egyenlet

A nappal
hossza

Pegasus jellegzetes négyszöge, ez alatt a Vízöntő és a
Halak képlete található. Pegasus fölött az Andromeda
van, melynek fele az északkeleti negyedbe nyúlik. A tejút
mentén, mely a meridiánt közel 45°-nyi szög alatt met
szi, Cassiopeija, Perseus és a Szekeres található; a
Bika pedig a hozzátartozó Fiastyúkkal éppen kelő
ben van.
II. Nap és Hold.
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:
1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3.
Zrínyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15.
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23.
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. —
29. A magyar föld zenéje.— 30. Egyiptom. — 31. Erdély
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35.
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50.
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 18484/9-ben. — 52. A magyar alkotmány helyreállítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. —
54. Petőfi Nándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. —67. Pozsony és
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69.
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori
története.— 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A
Marosr mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81.
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88.
A magyar nemzet története vegyes házakból származott
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90.
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.—
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100.
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. — 104. Kivándorlóink
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107.
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. —
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118.
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I.
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II.
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. —
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127.
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131.
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132.
Spanyolország története a középkorban. — 133. A
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? 136. — Spanyolország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. —
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154.
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies
agyagipara. — 156. Schiller.
E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.
A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet
kívánatra mindenkinek megküld:
Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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BUDAPEST, 1913.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

F elh ív á s előfizetésre.
Az Uránia az 1913. évvel immár tizennegyedik
évfolyamába lépett.
Iránya, czélja ezután is a régi marad: tudományos
alapon, de könnyed, élvezetes formában megírt czikkekben s apróbb közleményekben tájékoztatni tagtár
sainkat és előfizetőinket az egyes tudomány-szakok
nevezetesebb és érdekesebb kérdései s az újabb kuta
tások megállapított eredményei felől.
A tizenharmadik évfolyamban 96 nagyobb és 200 kisebb
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan,
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan,
élettan, földrajz, földtan, orvosi tudományok, technika,
ipar, iparművészet, művészetek, bölcsészet, széptan,
nyelvtudomány, irodalomtörténet, történelem, műve
lődéstörténelem, néprajz, jog- és államtudományok,
társadalomtudományok, neveléstudomány stb. köréből.
Munkatársaink díszes sorában vannak: Apáthy István,
Atlasz M., Balla A., Baros Qy., Bányai E., Bárány G.,BarlaSzabó]., Bányai}., Bellosics B., Benkóczy E., Bexheft Á.,
Bibó I., Bitzó Sarolta, Böngérfi J., Cholnoky J., Csefkó Qy.,
Csűrös F., Dézsi L., Dietz L, Dienes P., Dienes V., DiósszilágyiS.,DivaldK.,Ecsedil.. ElekO., Endrei G., ErdélyiP.,
Erődi B., Ny.Farkas G., Fehér ]., Fitos V., Fröhlich K., Gaal
Mózesné, Flalász Gy., H. Gabnay F., Gálos R., Gönczi F.,
Görög I., Gulyás Pál, Gyöngyösy L., Hankó V., Hegedűs
Árpád, ifj. Hegedűs S., Hoffmann O., Huszár V., Jánosi
I., fuba A., Kallós E., Kapitány K., Kárffy O., Kármán F.,
Kármán T., Koch I., Kovács Gábor, Körösi Henrik,
Kövesligethy R., Krécsy Béla, Kriesch A., Kristóf Gy.,
Kupcsay F., Láng Margit, Láng N., Léber Gy., Lehr A.,
Lóczy L., Lósy J., Lőrenthey I., Mahler E.; Marczinkó F.,
Máday I., Márki S., Mosdóssy \.,Moesz G., Myskovszky E.,
Nagy}., Neményi I., Nógrády L., Nuricsán J., b. Nyáry A.,
Orbán Gy., Pap Károly, Patak K., Pékár Gy., Pethő S.,
Pécsi A., Péterfi Tibor, Prohászka Ottokár, Pruzsinszky
Pál, Rakodczay P., Rapaics Raymund, Rátz 1., Rácz D.
Endre, Rácz Lajos, Reil L., Riedl Frigyes, Sajó K., Se
bestyén Károly, Setényi Pál, Somogyi Antal, Sulek J.,
Szabó G., Szabó L., Szabó Z., Szádeczky Gy., Szász Alfréd,
Szász Z., Szekeres K., Szelényi Ö., Szentpétery I., Szeremley
B., Sztrachon N., Szűcs István, Tankó B., Tass Antal,
Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Trócsányi Z., Fass Árpád,
Vértesy Jenő, Visnya A., Weber A., Windisch R., Yrk A.,
Zilahi L., Zemplén Győző, Zsoldos B. stb.

URÁNIA MAGY. TUD. EGYESÜLET

Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére s
az ismeretek terjesztésére irányuló feladatát, minél jobban
kielégítse az olvasók igényeit. Különösen számítunk a
fiatal írónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fognak bennünket ezután is felkeresni.
Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további
odaadó szíves támogatását.
Az Urániá-i az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8 kor.,
mely összeg az egyesületi pénztároshoz (Preszler Antal,
Budapest, V., Hoid-u. 1 6 .) küldendő. Előfizetést egy
évnél rövidebb időre nem fogadunk el.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s
mindenkorra legalább 2 0 0 koronát fizet (ha ez összeget
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5 #/0-os
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 1 0 kor. évi tagdíjat fizetni.
Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket
élvezi:
1 . díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait,
köztük az „Uránia “ czímű havi folyóiratot, melynek az
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;
2 . évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy
erkélyszéket, akár egy páholyt 5 O°)0-os árkedvezmény
mellett válthat;
3 . résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken évenkint művészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunk ki;
4 . szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.
5 . és végül 3 0 V0 árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki akciója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.
A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t.
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár
Preszler Antal, min. s. hiv. főigazgató, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 1 6 . sz.) bejelenteni
szíveskedjenek.
Az Uránia-egyesület elnöksége.

„URÁNIAMAGYARTUDOMÁNYOSSZÍNHÁZ“
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E folyóiratot az Egyesület tagjai
az évi illetmény fejében kapják.

MOLNÁR VIKTOR
közreműködésével
szerkesztik
legifj. SZÁSZ KÁROLY és MIKOLA SÁNDOR

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

A Kelet.
Országok, népek, nemzetek megítélése mindig
nehéz és problematikus feladat, még nehezebb
és problematikusabb azonban, ha egy oly merőben
elütő világról akarunk magunknak helyes fo
galmat alkotni, mint a minő a Kelet.
A Kelet! Már ez a szó magában a gondo
latok és képzetek beláthatatlan raját kelti fel
bennünk. Mindnyájunkban szinte kiírthatatlanul
benn él a Kelet képe, úgy a hogy azt gyer
mekkorunktól fogva magunknak megalkottuk,
a hogy ezt apránként, lassanként feldíszítettük,
felcziczomáztuk és a hogy képzeletünk színe
sedett, új requisitumokkal bővült, kiszínesítettük
a Keletről alkotott képzeteinket és egyre szebben,
kívánatosabban bontakozott ki lelki szemeink
előtt. A Kelet maga már nem is mint egy bizo
nyos körülhatárolt földterület, mint földrajzi fo
galom jelenik meg előttünk, hanem mint gon
dolatvilágunk egy része, mint lelkünk lelke,
mint a mindnyájunkban élő vágy megtestesü
lése színes képek, romantikus regék és tündéri
mesék után, mint az irrealitás realizálása, a
bennünket körülvevő szürkeség és prózaiság
ellentéte, a lélek romantikus hajlamainak utolsó
mentsvára.
Emez a priori képzetek annyira befolyásolják
mindnyájunk tudatát, hogy szinte személyes
sértésnek veszszük, ha a Keletről alkotott fogal
mainkat megbolygatják. Ösztönszerűleg ragasz
kodunk azokhoz a színes képekhez, melyek a
Kelet felemlítésénél előttünk feltámadnak, mert
érezzük, hogy ha ezeket is elveszik tőlünk, akkor
a mai embernek nincs hová menekülnie az őt
körülvevő rettenetesen színtelen és reális világból
s ha elvették tőle a képzeletének eddig anyagot
és táplálékot nyújtó csillogó és káprázatos szí
veket, képzeletvilága teljesen összeomlik.
Nekünk, felnőtteknek, az a Kelet, a mi a
gyermekeknek a tündérmesék. Mikor megszűn
tünk hinni a tündérmesékben, jönnek az utazási
regények, távol világok csodás leírása, régmúlt
idők hangulatteljes elővarázsolása. Később, las
sanként, a kritikai szellem fejlődésével, tudásunk
tágulásával, ebből is sokat eldobunk, sok képzet
nek— amiben addig szentül hittünk — fordítunk
hátat, de azért mindig marad egy-kettő, a mitől
nem tudunk elválni, a mihe: görcsösen ragasz
kodunk. S e képzetek legállhatatosabbja Kelet

színdús, ragyogó világa, mely késői, szinehagyott
phantasiánkat is megélénkíti és egy Sumurun
vagy Kismet csodatarka, álomszerű tündéri látvá
nyosságának megteremtésére hevíti agyunkat.
Mi sem természetesebb, hogy e képzetek
egész ítélőképességünket befolyásolják, hogy
mintegy különös színezetű pápaszem tolódik
közénk és az igazi Kelet közé, úgy hogy a
valóságos Keletet is e pápaszemen át nézzük
és mindent, a mit ott látunk, a mi onnan kerül
hozzánk, a mi tudásunkhoz vagy érzésünkhöz
szól, e különös világításban jut öntudatunkhoz,
így nagyon nehéz a Keletről objtctivJtéletet
alkotni és mindaz, a mit róla hallunk, a mit a
Keletet megjárt emberek magukkal hoznak, a
miről és a hogyan beszámolnak, magán viseli
e sajátságos megvilágítás színezetét. A keleti
utazók, a Keletről szóló könyvek, a keleti tárgyú
képek, sőt még a keleti motivumú műtárgyak
is subjectiv jellegűek. Mind — jobbára önkény
telenül — magukon viselik a Kelet sajátságos
befolyását, a mit a franczia Je mirage oriental11nak nevez és a minek sajátságával abban az
országban, mely leginkább hódolt e mirage-nak,
foglalkoznak leginkább.
Mi még minden gondolkodás és ítélet nélkül
vagyunk rabjai e mirage-nak s a legkülönbözőbb
hangnemben ismételjük a Kelet ősrégi jelzőit,
szent pathos-szal és meggyőződéssel hirdetjük a
Kelet közkeletű szépségeit és ha egyébként nem
volnánk annyira reálisak, egy új keresztes
háborút indítanánk Kelet megmentéséért, a mint
hogy a hamis romanticismus nevében már nem
egy háborút indítottak. De ha idáig még sem
megyünk, egész Európa kesereg Kelet pusztu
lásán és sűrű könnyeket ont a romanticismus
ez utolsó mentsvárának elmúlásán. Mintha csak
bennünket ért volna, jajgatunk a Keletet ért
szörnyű csapás felett és a mostani balkáni
háború alapjában háború volt a mindnyájunkban
féltve őrzött keleti tündérvilág ellen, a mint hogy
eleinte egész Európaa törökökkel rokonszenvezett
és ha később ellenük fordult is a közvélemény,
ez nem a győztes szövetségesek iránt való
rokonszenvböl történt, hanem amaz ösztönszerü
haragból és elkeseredésből, hogy a törökök
le hagyták magukat győzni és meghazudtolták
beléjük vetett hitünket és bizalmunkat.
25

De bizonyos részvét és sajnálkozás meg
maradt bennünk. Egészben mégsem tagadhattuk
meg a bennünk szinte gyökeret vert sympathiákat
és így azután a törökök vereségére ezer és ezer
mentséget találunk s a legyőzötteket körülvevő
dicsfény ragyogó sugárkévéjével takarjuk be
ama tátongó örvényt, melynek rettenetes fertője
a maga borzalmasságában egy pillanatra fel
tárult előttünk.
Nem akarunk látni. Még mindig féltjük a
bennünk élő mirage-t és inkább megmásítjuk
az eseményeket, semhogy bevallanók magunk
nak az igazat. Ebbéli törekvésünkben segítsé
günkre jönnek azután az írók, a költők, az
irrealitás minden apostola, a hírlapirodalom
mindent elnyomó szóáradata, mely a közfelfo
gásnak kedvez, a közvélemény szájaíze szerint
igazítja, magyarázza, helyesbíti az eseményeket.
Es a közönség oly hálás e szolgálatért, mely
meghagyja naiv hitében és engedi, hogy továbbra
is megőrizze Keletről táplált véleményét. Leg
feljebb egy kis földrajzi eltolódást vesznek
tudomásul. Míg azelőtt a Kelet a Szávánál kez
dődött (még előbb a Lajtánál), most majd a
Bosporusnál kezdődik. De még marad elég
hely phantasiánk benépesítésére. Hisz Bagdad,
Damaskus, a rózsás Siras, a ragyogó Cairo
még nem kerültek európai kézre és a romanticizmus még szabadon díszítheti fel a távol e
világát a maga díszlettárával.
De mielőtt még e távoli világba mennénk,
könnyes szemekkel veszünk búcsút a barbár
Nyugat áldozatául esett vidékektől. Ezer és ezer
hang kél az elveszendő Kelet megmentésére.
Legelői Pierre Lotival, a ki a Turquie Agonisantejában Törökország leghevesebb, legragyogóbb
tollú, de egyszersmind legkevésbbé objectiv védő
jének mutatkozik be. Ha Lotitól függne, Török
országot vissza kellene állítani régi nagyságában
és fényében. Természetesen kérdés, hogy hol
lennének határai? Loti szerint legalább is Bécs
faláig kellene terjedniük. S benn a Solimánok
és Selimek világának kellene lennie a maga
érintetlenségében. Hogy azután ez a világ meg
nyerné e Loti tetszését, már más kérdés. így
könnyű visszakívánni „a régi jó időket“, a mikor
tudjuk, hogy nem következhetnek be és az
európai ember rajongása Kelet iránt részben
eme sajátságos logikátlanság terméke, a phantasia
csapongása az öntudat kissé gúnyos, kissé megilletődött vállvonogatása mellett: „Tessék, hisz
úgyis ártatlan mulatság az egész, mely, az igaz,
hogy nem használ, de nem is árt, ellenben
szép“.
Ehhez járul még Lotinál és a Lotihoz hasonló
gondolkozásuaknál culturellenes felfogásuk, mely
a modern állapotoknak és viszonyoknak csak
hátrányait, viszont a Kelet világának csak
fényoldalaít látja meg. Ez a jelenség sokkal
gyakoribb, semmint hinnők. Az igaz, hogy a
legtöbbnél akadémikus jellegű marad és csak
távolból lelkesednek a Keletért, de ha egyszer
közvetlen érintkezésbe kerülnek vele, hama
rosan kiábrándulnak belőle, hacsak nem úgy
utaznak, mint a legtöbb turista, vagyis az
express-vonat vagy a luxus-hajó ablakából nézik
a világot, a mikor azután minden szépnek,

csodásnak és elbájolónak tűnik fel és sehogy
sem tudják megérteni, hogy vannak emberek,
a kik mindezt a szépséget, csodás és bájos
dolgokat nem tudják méltányolni.
. Vannak olyan elfogult és romantikus lelkek
is, a kik mindenütt csak azt látják, a mit felajzott képzeletük látni enged. Nekik köszönhetjük
azokat a remek útleírásokat, azokat a ragyogó
képeket, azokat a lelkes phantasmagoriákat, a
miket évszázadokon át a Keletről kaptunk. Ezek
mindenesetre képzeletünk meggazdagodását,
költői és művészi látásunk tökéletesbedését
jelentik és mi volnánk az utolsók, a kik ezek
jogosultságát megtagadnók. Csakhogy mindig
meg kell tudnunk vonni azt a határvonalat,
mely a költészetet a valóságtól elválasztja. De
míg ez a mi világunkban mindig sikerül s a
valónak színes köntösbe burkolásánál könnyen
meg tudjuk különböztetni a valót a phantasiától,
sőt itt az ellenkező végletbe esünk, a mikor
hajlandók vagyunk a bennünket körülvevő világot
nagyon is józan megvilágitásba látni, addig a
Keletet illetőleg talán a legnehezebb feladat a
fény és árny mértékét megtartani és teljes objectivitással ítélni meg a dolgokat.
E feladat elvállalására nemcsak a Kelet leg
különbözőbb helyein eltöltött tizennégy évi tartóz
kodás jogosít fel bennünket, hanem az a kivált
ságos helyzet is, hogy ott a legkülönbözőbb ele
mekkel kerültünk érintkezésbe és úgy a nyugati,
mint a keleti körökkel fentartottuk érintkezé
sünket, a mi által ítéletünk minden egyoldalú
befolyásolástól ment lett és sűrű s gyakori uta
zásunk, egy helynek többszöri felkeresésével
megóvott bennünket attól, hogy túlságosan (akár
kedvező, akár kedvezőtlen irányban) alá legyünk
vetve egy hely, egy környezet hatásának. Addig
a legtöbb európai, ha Keletre kerül, jobbára
egy hely, egy bizonyos kör, gondolatvilág be
folyása alá kerül és mert e befolyás a Keleten
rendszerint nagyobb mint Nyugaton, az egyéni
ellenállóképesség kisebb, az így nyert fogalmak
és képzetek annál erősebbek, szinte kipusztíthatatlanok lesznek.
Az európai ember, ha Keletre kerül, saját
ságos lelki változáson megy át. A Keletnek vagy
rajongó imádója, vagy halálos ellensége lesz.
De legkevesebb képes objectiv ítéletre. Ennek
oka talán az, hogy az őt körülvevő világ sokkal
több érzését hozza rezgésbe, a legkülönbözőbb
érdekeket, előítéleteket, előzetesen megalkotott
ítéleteket kelti fel, semhogy a világ és esemé
nyek hideg és pártatlan szemlélője tudjon ma
radni. Mert ne felejtsük el, hogy a Kelet és
Nyugat között óriási különbség van. Szinte
egészen más világ az, a mi az embert a Bos
porus vagy a Szajna partján körülveszi. Mások
az emberek, a viszonyok, a szokások, erkölcsök,
gondolkodásmód stb. stb. Ehhez járul még,
hogy a legtöbb európai, a ki a Keleten járt,
ott is csak azt látja, a mit a Nyugaton látott,
ugyanazokkal az emberekkel érintkezik, épp
úgy él, akárcsak otthon. A legtöbb európai
ember, ha a Keletről hazatér és kérdezzük tőle,
hol volt, azt feleli Konstantinápolyban és Cairóban, épp abban a két városban (vagy csak az
egyikben), mely legkevésbbé keleti. S még ha
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legalább e városokat járta volna be, e városok
lakosságával ismerkedett volna meg, de hiszen
a legtöbb a Palace-szállóban lakott, kocsin járta
be a várost és tolmács segélyével érintkezett e
városok lakóinak ama rétegével, mely az idege
nekre rendezkedett be és az idegenekből él.
Ez természetesen nem akadályozza meg az illető
„keleti utazókat“, hogy hazatérve le ne adják
véleményüket a Keletről és esetleg egy alaposan
tájékozott könyvet ne írjanak htjukról, úgy a
hogy a napjainkban itt járt japán hírlapíró
mondja, hogy a legtöbb európai, a ki Japánról
könyvet írt, csak pár hétig volt ott, addig is
európai szállóban lakott, csak európaiakkal érint
kezett, de azért feljogosítottnak érezte magát
arra, hogy Japánról egy „vastag“ könyvet írjon.
Hisz még a Keleten állandóan élő európaiak
sem ismerik a Keletet. Konstantinápolyban több
mint százezer európai él, a kiknek több mint
fele még sohasem volt Stambulban, ez óriási
város török részében, sőt ismerek egy írót, egy
nagyhatalom ottani gazdasági tudósítóját, a ki
egy évben ha egyszer átmegy Stambulba. a mi
nem akadályozza meg, hogy Kelet egyik leg
jobb „ismerője“ legyen és tekintély minden
keleti dologban.
így születnek azok a könyvek, nézetek, véle
mények, melyek azután behálózzák az egész
Nyugatot és kellően praeparált képzetünkben
oly hálás talajra találnak. S maga a legnagyobb
is, a kinek a Kelet romantikus beállítása a leg
többet köszönhet, Pierre Loti, körülbelül szintén
ily távlatból látta a Keletet. Tudjuk, hogy Pierre
Loti mint a franczia haditengerészet egyik leg
elegánsabb, legragyogóbb szellemű tisztje tel
jesített szolgálatot a keleti vizeken állomásozó
franczia hadihajókon. Már ekkor írói babér
övezte homlokát és a hová ment, mint írót, mint
exotikus dolgok hangulatos festőjét fogadták.
Természetes, hogy mindenki igyekezett őt ebbeli
felfogásában megerősíteni, hajlamát még jobban
kiélezni és a „poétikus“ vonásokat még jobban
kidomborítani. Abban a ragyogó és üres tetszelgésben kimerülő társaságban, mely a perai
kosmopolita világ créme-je s melynek körében
Loti minden szabad idejét töltötte, minden más
színben fog feltűnni, mint az élet nyomorúsá
gával küzdő, ezer és ezer baj alatt meggör
nyedő százezrek világa, mely pedig, mint min
denütt, a keleti világ igazi ábrázatját nyújtja.
S az az egy-két ú. n. diplomata-világ agyonbeczézett, vértelen és színtelen török női tagja
is, a kiket Loti török tárgyú regényeiben leírt,
főleg utolsó, rengeteg sikertelért „Désenchantées“jában egészen mások, mint az a millió török
asszony és leány, a ki fekete köntösben és át
látszatlan fátyolban mint megannyi talány, né
mán surran el mellettünk.
A legnagyobb hiba, hogy az ily egész sajá
tos és különös szempontból megírt könyvek
általános Ítéletet és véleményt keltenek fel és
Pierre Loti-féle egy-két alakot rögtön a török
nők typusának vesszük, attól eltekintve, hogy
még ez a két alak sem hű, mert a török nő
nem fogja lelkét feltárni egy idegen előtt, legkevésbbé azonban egy író előtt, a kiről tudja,
hogy minden szó, a mit mond, a nyilvánosság

elé kerül s ezzel eleve számolva, önkénytelenül
is érdekes, romantikus színben tünteti fel ma
gát, szerepet játszik, a mint hogy a keleti ember,
ha európaival kerül össze, sohasem mutatkozik
be a maga valóságában s minden szava, tette
az idegenre való tekintetből ered. Innen fakad
az a sok panasz, hogy a keleti ember ravasz,
megbízhatatlan, holott ő csak olyan, mint bár
mely más ember, csakhogy az európaival szem
ben bizalmatlan, óvatos s valljuk meg, joggal.
Nagyon sokáig kell vele érintkeznünk, kell,
hogy saját maga meggyőződjék arról, hogy
bennünk megbízhat, míg levetkezi tartózko
dását és bepillantást enged leikébe. Már pedig
ehhez a legkevesebb keleti utazónak van ideje,
arról nem is szólva, hogy a nyelvismeret hiánya
eleve megakadályozza a két elem érintkezését
és egymás közelebbi megismerését. De még
a kik éveket, esetleg egész életüket töltik a
Keleten és beszélik nyelvüket, azok sem men
tesek minden előítélettől. Hiszen a legtöbb
anyagi előnyök keresése végett tartózkodik Ke
leten és már ez a keleti ember ellenségévé
teszi. A tudósok, mérnökök kutatók stb., a kik
bejárják a Keletet, nagyon is egyoldalúan, saját
szempontjukból néznek mindent s legkevésbbé
törekszenek megérteni a keleti psychét, a mely
ma is ismeretlen előttünk s mint minden isme
retlent, felruházzuk képzeletünk játékával és
mindazt, a mit róla el szeretnénk hinni, rájuk
költjük.
Az ismeretlen, a titokzatos, a más varázsa, a
„mirage oriental“ egyik legnagyobb ereje. Mert
nem tudjuk, hogy milyen, olyanná tesszük, a
minőnek szeretnök látni, szépnek, ragyogónak
és főleg mindabban dúsnak, a minek hiányát
leginkább érezzük. S ehhez a sziveket a ren
delkezésünkre álló leggazdagabb festékládából,
az Ezeregyéjszaka regéiből veszszük és az ennek
színeivel önönmagunk által megrajzolt kép előtt
gyönyörködve megállunk és azt mondjuk re á :
ez a Kelet.
Hogy ez a jelenség nem új, sőt ellenkezőleg
örökkeletü, az bizonyos. Hisz a Kelet nostalgiája
már meg volt a görögöknél és a rómaiaknál,
az igaz, hogy akkor több joggal, hisz akkor
minden tudás Keletről jött. „Ex Oriente lux!“
tartották akkor és erre támaszkodva még ma
is a Kelettől várjuk a megváltást. Igaz, hogy a
Kelet befolyása megmérhetetlen és megbecsül
hetetlen, hiszen a görög tudás és művészet is
keleti — egyiptomi és phoeniciai — eredetű és
az egész culturemberiség gondolkozása, világ
nézete, tetteinek és cselekedeteinek titkos rugói
az évezredes zsidó-keresztény befolyásolásra vevethető vissza, mely viszont még keletibb, babyloniai és perzsa forrásokból táplálkozik. Eme
vallási úton keletkezett különös praedispositio
egész gondolkodásunkra rányomja jellegét, hiszen
a keleti legendáktól, „mint a pentateuch világ
teremtésének és az emberiség babyloniai színe
zetű első történetének varázsától ma sem tud
tunk megszabadulni s mindnyájunk lelkében
megcsendülnek Dávid zsoltárának hangjai vagy
a hegyi prédikáczió szavai, melyek úgy képeik
nél mint gondolatmenetüknél fogva typikusan
keletiek. Sőt azok a fogalmak, a melyek talán
25*
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a legnagyobb szerepet játszották az emberiség
gondolkodásában, mint az ördög és az angyal,
keleti, speciálisán perzsa eredetűek s maga a
Megváltás tana is csak Keleten keletkezhetett,
ott, a hol a Bűnbeesés tételét felállították.
Eme pár vonással csak jelezni akartuk a
Kelet befolyásának eredetét és azt a mély ba
rázdát, melyet a keleti vonatkozások lelkűnk
ben szántottak. Úgy vagyunk ezzel, mint a
gyermekkori mesékkel, tanításokkal és első be
nyomásokkal, melyek kiirthatatlanul megmarad
tak lelkűnkben és minden későbbi képzet alapjául
szolgálnak. S mint a gyermekkori emlékek bizo
nyos meghatottságot, vágyódást keltenek fel,
úgy meghatódunk és vágyódunk az emberiség
gyermekkorának minden emléke után és haj
landók vagyunk azokat ragyogó dicsfénynyel kö
rülvenni, melyen át még szebbeknek, még tündöklőbbeknek tűnnek fel.
Örök emberi tulajdonságok ezek, a melyek
gyakran oly őserővel lépnek fel, hogy egész
korszakokat, nemzeteket rabjukká tesznek és
oly lépésekre késztetik, melyek különben ért
hetetlenekké válnának előttünk. Ezt leginkább
a keresztes háborúk korában látjuk. Igen érde
kes volna azokat a számos okokat tanulmány
tárgyává tenni, melyek eme minden idők egyik
legnagyobbszabású tömegmozgalmát előidézték
és irányították. Bizonyos, hogy a vallási rajon
gáson, kalandvágyon és egyéni ambition kívül
nagy szerepet játszott benne a Kelet niesés
varázsa is, mely a középkor naiv leikeire főleg
a távolból ellenállhatatlan erővel hatott. Ne
felejtsük el, hogy a középkor barbár világához
képest Keleten fejlett cultura, káprázatos fény
űzés és megállapodott jólét uralkodott, hogy a
Kelet tudományos és művészi hírneve, asszonyai
nak szépsége, földjének gazdagsága igen messze
terjedt és minél távolabbra jutott, annál mesé
sebb arányokat ért el, annál káprázatosabb
színeket öltött fel. S mi sem természetesebb,
hogy a középkor lovagjai, kóbor vitézei és földtelen parasztjai ellenállhatatlan erővel indultak
neki az ígéret földjének, kivált ha ezzel Isten
nek tetsző cselekedetet követhettek el.
Főleg az első keresztes háborúk után terjedt
el a Kelet csodás híre. A háborúból visszatért
vitézek nem fukarkodtak színesebbnél színesebb
leírásokban és a mit magukkal hoztak, a tömér
dek zsákmány, csak növelte az otthonmara
dottak phantasiáját. S a költészet mindjárt az
első pillanattól fogva hálás anyagra talált a
Kelet dicsőítésében. Akár mint ellenfelet, akár
mint mesés világot tárgyalták, a Kelet egyre
jobban gazdagodott a színben és pompában.
Ariosto, Tasso keleti tárgyakat dolgoznak fel
és megindul a meseszövés, a népkönyvek naiv
feldolgozása, úgy hogy lassanként egy új kép
zeletbeli világ alakul ki, mint a régieknél Ophir
vagy Atlantis, a felfedező spanyoloknál Eldo
rado.
Harun el Rasid, Saladin és a többi keleti
uralkodó Európában népszerűbbek, mint magán
a Keleten. Körülöttük valóságos legendák ke
letkeznek, melyek saját, egyéni composition kívül
főleg az ezeregyéj regevilágából táplálkoznak,
mely szintén ez időben jut el Európába és ter
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mészetes, hogy az így alkotott kép hű tükre
az akkori idők vágyának, phantasiájuk merész
ségének, titkos gondolataik irányának, a való
nyűgeiből kiszabaduló lelke szabad szárnyalá
sának.
Mi tulajdonképpen e regevilágot kaptuk örök
ségül és még mindig ezen át látjuk a Keletet.
De míg a középkor elején a Kelet többé- kevésbbé megfelelt a róla alkotott képzeteknek és
Damaskus vagy Cairo szépsége jogosan keltette
fel a középkor irigységét, a kik a Nyugaton
sehol sem találtak hozzájuk hasonlót s a bag
dadi kalifák udvarának fénye sokszorosan felül
múlta az európai uralkodók udvartartását, míg
a középkori arab tudományosság és művészet,
ipar és kereskedelem összehasonlíthatatlanul
felülmúlták az európait, addig az évszázadok
folyamán Európa mérhetetlenül előrehaladt és
a Kelet majdnem ugyanannyit hanyatlott. Csak
a Keletről alkotott fogalmak és képzetek marad
tak meg régi formájukban. Az idő legfeljebb
még új vonásokkal gazdagította meg, hisz az
irodalom és a művészet gondoskodott arról,
hogy az itt-ott elkopott színeket felfrissítse. A
gazdag phantasiával rendelkező írók és művé
szek mindig szívesen kalandoztak el Kelet me
sés világába és a később kifejlődött romanticismus teljes erejéből Keletre vetette magát,
mint a leghálásabb talajra, mely leginkább lát
szott alkalmasnak ábrándjainak színtéréül.
Itt a Keleten semmi sem akadályozta meg
őket. A vidék csodaszép volt, az emberek böl
csek, vitézek, nemesek és jámborak, szóval
mindenképpen megfeleltek a romanticismus kö
vetelményeinek. Ezt annál könnyebben elérhet
ték, mert a legkevesebb látta közülök a Keletet,
vagy ha egy-kettő, mint Volney, járt is ott, is 
mét csak azt látta ott, a mit látni akart. Volney
az ellentétet kereste a Nyugat és Kelet között,
a Nyugat elől menekült és így természetes,
hogy a Kelet csak azt nyújtotta neki, a mit
keresett. Viszont a „Lettres persanes“ magát a
XVIII század végének gondolkodását elevení
tette meg perzsa alakban, míg a párisi polgár
a Keletet a „Malade imaginaire“ balettjelenete
szerint képzelte el magának.
A romanticismus e világában látott napvilá
got a sok keleti költemény. Voltaire, Goethe,
Byron, Heine, Wieland mind Keletre tették át
vágyaik világát és a hívők és követők ezrei
Keletet varázsolták fel maguk előtt, mint álmuk
országát. Mozart zenéje is a Keletre ragadta el
hallgatóit és a keleti költők, Hafiz, Firduszi
versei ekkor láttak napvilágot. Bodenstädt
Mirza Shaffi keleti utánzású dalai ekkor arat
tak világsikert és maga Nietzsche is Zoroászterhez fordul, hogy új világnézetének formát
nyújtson.
Nem csoda, hogy a minden oldalról ily ha
talmas erővel feltóduló keleti láz minden kriti
kát és gondolkodást lehetetlenné tett. Hogy mily
hatalmas volt ez általános keleti lelkesedés,
mutatja a krimi háború, mely egy oly távoli,
idegen eszméért, mint Sebastopol ostroma, ké
pes volt halálba kergetni a francziák, olaszok
és angolok tízezreit, a nélkül hogy ez otthon
csak a legcsekélyebb elkeseredést vagy tiltako
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zást váltotta volna ki. Sőt a közvélemény hatá
rozottan lelkesedett Kelet megmentéséért és ha
Törökország érti a módját, hogy az akkori minden
oldalról önkéntelenül feléje áramló lelkesedést
felhasználja és regenerálására fordítja, akkor ma
is nagyhatalom lenne és nem kellene a sebastopoli győzelem után 56 évvel majdnem egész
európai birtokait feladni.
Hogy e keleti lázban mi is résztvettünk, csak
természetes. Mi mindig könnyen hajlottunk a
romanticismus felé, rajongtunk a csillogó képek
ért és szívesen lelkesedtünk a mások ügyéért.
Ehhez járultak még érzelmi mozzanatok. Hisz
alig egy-két éve telt el annak, hogy Török
ország menhelyet nyújtott a szabadságharcz
emigránsainak és még élénk emlékünkben élt
Rákóczi és Thököly bujdosása, a kik a szultán
birodalmában fejezték be tragikus pályafutásu
kat. S a gyengébb iránti részvét, a közös eredet
hangoztatása, a török-magyar barátság kieme
lése azóta is a gondolkodás nélkül ítélőknek
requisituma maradt, mely remek szónoklatokra,
fényes hírlapi czikkekre nyújtott alkalmat, a nél
kül hogy egy díszkardon kívül valami reális hasz
not — akár nekünk, akár a törököknek — ered
ményezett volna. Ellenben megfeledkeztünk arról,
hogy hazánk elpusztulását, rettenetes visszaveté
sét a culturában és fejlődésben, azóta jelentkező
minden bajunkat a 150 éves török uralomnak
köszönhetjük. Oly tény ez, a mit soha, semmi
féle barátság el nem tüntethet s ha a múlt
bűnei a jelen állapotának megvizsgálását nem
befolyásolhatják, sok minden megértését elő
mozdíthatják. Elsősorban, hogy a Kelet elpusz
tulása, culturájának visszafejlődése a török ura
lommal kezdődik. Az igaz, hogy a rokonfajú
mongol becsapás, főleg a szintén török Timurlán hódításai mintegy előkészítették a török
uralmat. A Timurlán féle koponyahegyek az el
pusztított városok, kiirtott országok véget vetet
tek minden culturának s utána beteljesedett az
arab közmondás: „a hová a török ló lába ér,
ott többé fű nem nő“.
Nem is nőtt ott többé fű. Az az élénk élet,
mely azelőtt Damaskus és Bagdad utczáit be
töltötte, megszűnt. A világhírű damaskusi ipar,
syriai selyemszövés évről évre hanyatlott, míg
végre megszűnt. A mesopotámiai csatornákat
senki sem gondozta többé, eliszaposodtak és a
homok lassankint betömte. A keresztes háborúk
idején Antiochia még virágzó város volt, az
Otrontes völgye elragadta az Itália gazdag
vidékét is ismerő lovagokat, ma minden rom
és elhagyatott pusztaság. A középkorban Cairo
volt a mohamedán tudományosság központja,
virágzó szellemi és művészi élet folyt ott s
mikorára Napoleon oda került, jóformán romokra
talált s a hajdan hatalmas és virágzó Alexandria
helyében egy nyomorúságos arab falura lelt.
Egyiptomnak azóta elért felvirágozása és rend
kívüli fejlődése a Mohamed-Ali dynastiának,
az európai befolyásnak és a Szuezi csatorná
nak köszönhető.
Míg a hajdani Kelet legfőbb helyei, culturá
jának góczpontjai egyre jobban hanyatlottak és
a teljes jelentéktelenségig sülyedtek, addig az
új török birodalom új fővárosa, Konstantinápoly,

egyre jobban emelkedett jelentőségében, de
nem egyszersmind culturális fontosságában. Mert
tisztában kell azzal lennünk, hogy a keleti cul
tura, a mennyiben ezt élő szervezetnek veszszük,
a török uralommal megszűnt fejlődni és mint
minden, a mi nem fejlődik, visszafejlődik, úgy
a keleti cultura is egyre jobban hanyatlott,
megmerevedett és szinte tetszhalottá vált. Ugyan
a XVI. század a török irodalom és cultura
nagy felbuzdulását látta, a nélkül hogy ennek
eredménye lett volna. Nem is lett folytatása.
Valósággal elaludt minden. N em js csoda. A
török nem alkotó, dolgozó elem. Ő hódító, pa
rancsoló, úr. Egész tevékenysége kimerült új
országok elfoglalásában, a hódítás szervezésé
ben és a hódítók nagy étvágyának kielégítésé
ben. Ehhez járult még az a rettenetes palotaés kegyenczuralom, a miről mai embernek
fogalma sincs. A szultánok, a kik ebben nem
állanak az ég fiai mögött, sohasem jutottak a
való élettel érintkezésbe, de épp oly kevéssé
az utána jövők hosszú sora: a vezérek, basák,
bégek, agák, effendik, a kik után következtek
a jogtalan, emberszámba nem vett raják milliói.
A legfelül megadott példa az egyéni élvezésre,
nemtörődömségre, kíméletlen harácsolásra így
terjedt egyre tovább és évszázadok alatt anynyira megrögződött, hogy most már aligha
lehet kiirtani.
Ehhez járult még egy mindennél fontosabb
körülmény és ez a török faj kialakulása. Mi ter
mészetesen az oszmánli törököt (ellentétben
a turáni őshazában visszamaradt csagatáj-törökkel) hajlandók vagyunk tiszta turáni fajnak
tekinteni. A legegyszerűbb logika is megtanít
bennünket arra, hogy e tétel mennyire téves.
Mert ha elfogadjuk is, hogy Ertogrul népe
tiszta őstörök volt (a mihez legalább is sok
kétség fér, mert az ilyen hódító, rabló, martalócz csapathoz tömegestől csatlakoznak min
denféle kalandorok), e húsz-harminczezer ember
(itt is túlmagas mértéket véve) nem lehetett
egy tíz-húszmilliós nép őse. Már csak azért sem,
mert a török mindenütt az első sorban harczolt
és a csaták áldozatai az ő sorukból került ki.
Míg tehát az ő számuk egyre csökkent, addig
a beolvasztott idegen elemek száma egyre növe
kedett. A török uralom alapja mindenütt a val
lás volt és a ki ezt felvette, vele eo ipso az
uralkodó faj tagja lett. így városok, falvak,
egész országrészek egyszerre lettek mohamedá
nok és váltak ezzel törökké. A janicsárság intéz
ménye csak növelte e keveréket. E katonaság
számára az egész birodalomból szedték össze
a hét évesnél idősebb fiúkat, a kik között tehát
a nem törökök szerepeltek a legnagyobb tömeg
ben, a mi nem akadályozta meg őket, hogy
mindnyájukból fanatikus törökök váljanak. Az
első szultánok, főleg a hódító Mohamed, egész
néptömegeket telepített át egyik helyről a má
sikra, főleg Konstantinápolyba, a hol a legve
gyesebb eredetű lakosság keverődött össze.
Ehhez járult még, hogy a mohamedán férfi nem
törődik neje származásával. A legkülönfélébb
asszonyok kerültek a mohamedán háremekbe.
A sok háború mindenünnen a rabnők ezreit
vetette a török lakosság közé és járult hozzá
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a faj további kereszteződéséhez. Egész a leg
utóbbi időkig az egész Keleten nyílt rabszolga
kereskedés uralkodott és a nagyurak háremei
nek lakossága ma is rabszolganő. A szultánok
és császári herczegek felesége jobbára cser
kesznő, török asszony alig kerül háremükbe,
úgy hogy a jelenleg is uralkodó Oszmán-dynastia épp oly joggal mondható cserkesznek mint
töröknek.
Keleten, a hol sem nemesség nincs, sem
semmiféle születési előjogot nem ismernek, a
hol nincs családi név, anyakönyv sohasem volt
és a legkevesebb tudja, ki és mi volt nagy
apja, nem lehet fajról és nemzetről, eredetről
és származásról beszélni. Az a pár millió ember,
a ki ma törökül beszél, a világ minden részé
ből került össze és a legkülönösebb keveréket
alkotja. Egy pillantás elég, hogy erről meg
győzzön bennünket. Ha egy konstantinápolyi
törököt egy angorai vagy konjai török mellé
állítunk (a ki még leginkább megközelíti az
eredeti török typust) mintha ég és föld volna
kettőjük közt a különbség. Az első magas, nyú
lánk termetével, finom metszésű arczával, hoszszú, keskeny végtagjaival, selymes hajával a
vérkereszteződés classikus példája, míg utóbbi
többé-kevésbbé megközelíti a mongol typust.
Csakhogy míg mindenütt másutt a vérkeresz
teződés (mint ezt legjobban az Egyesült Álla
mokban látjuk) a legkedvezőbb eredményt mu
tatja, addig a török fajnál mintha az összes
ősök egy irányú sajátsága tűnne fel hatványo
zott mértékben az utódokban Ez az irány a
contemplatiós, szemlélődő, csendes, energia és
iniciativa nélküli lelkiállapot, mely a legnagyobb
önzéssel, csak saját egyéni érdekeivel és czéljának meglátásával párosul. Bennük szinte ki
halt minden associatiós érzés, a közös érdekek
és czélok meglátása, a felelősségérzet és a kö
vetkezmények belátása. Valami sajátságos álom
szerű állapotban leledzenek, mely ugyanis kife
jezésre juttatja énjüket a nélkül, hogy mások
énjéről, vagy akárcsak a hozzájuk legközelebb
esőkéről tudomást vennének.
Innen van az, hogy a családi érzés (tágabb
értelemben) teljesen hiányzik náluk. A szülők
csak addig törődnek gyermekeikkel, míg egy
fedél alatt vannak velük. A hogy a leány férjhezment, vagy a fiú kilépett az életbe, meg
szűnik irányukban minden érdeklődés. Á test
vérek a legritkább esetben tartják fenn egymás
sal az összeköttetést. Számtalan példa igazolja
és nemcsak a kevésbbé művelteknél, hogy a
testvérek nem tudnak egymásról semmit és hogy
a szülő egykedvűen a vállát vonogatja, ha gyer
mekéről kérdezősködnek. És ezen semmiféle
frázis nem segíthet. Mert a nyugati „culturát“
elsajátított keleti ember elsősorban a nyugati
nyelvek frázistömkelegét veszi át, a miben csak
hamar meglepő jártasságra tesz szert. így csak
hamar hangoztatja a családi szeretet és tűzhely
jelszavait, melyek pedig sehol sem annyira
frázisok, mint épp a keleten. Csak ott volt
lehetséges, hogy a szultánok mintegy családi
intézménynek tekintették testvéreik meggyilko
lását, a hol a köznapi világ sem látott semmi fel
tűnőt hitves-, gyermek- vagy rokongyilkosságban.

Családi tűzhelyről különben sem igen lehet
beszélni keleten, a hol a család — a mi értel
münkben — merőben ismeretlen. Már ennek
alapja, a szülők kölcsönös szeretete és meg
becsülése is hiányzik. A nő az egész keleten
alárendelt szerepet játszik s a nélkül, hogy a
háremélet eléggé ismert adatait itt ismételni
akarnók, felemlítjük, hogy a keleti ember soha
sem teszi feleségét élete osztályrészesévé, nem
osztja meg vele gondját, nem avatja be gondo
lataiba, nem teszi törekvése társává. Még csak
a háztartást sem bízza rá, mely jobb családok
ban teljesen a cselédek kezében van. Ugyanez
vonatkozik a gyermekekre, a testvérekre és az
esetleges rokonokra. A keleti ember számára
alapjában véve az egész világ idegen. Csak egy
áll hozzá közelebb és ez a barát, annyira, hogy
a testvér (arabul ác/iu, törökül kárdás) szót is
a barátra érti. A barátság kiterjedt és az egy
szerű embernél eléggé bensőséges. Tágabb érte
lemben kiterjed minden hittestvérre és a jámbor
mohamedán minden muzulmánt testvérének te
kint, a nélkül azonban, hogy ezzel valami nagy
terhet vállalna magára. Mert ha egy imát el
mond is felebarátja lelki üdvéért vagy egy-egy
kenyeret szán is a szegények asztalára, nagyon
meglepődnék, ha nagyobb igényekkel állanának
elő. Sokat emlegetik a mohamedánok jótékony
ságát. Régebben, ha egy-egy szultán vagy basa
elharácsolt egy nagy birtokot, kifosztott egy
országot, építtetett egy közkútat, szegényekházát
vagy kiosztatni rendelt pár száz kenyeret a
szegények között — a mik semmi arányban sem
állottak az elrabolt vagyonnal — eleget vélt tenni
Isten és embertársai iránt érzett kötelezettségé
nek. Épp úgy a mostani keleti ember is hagyja,
hogy a szomszédja éhezzék, legfeljebb egy-két
kiváltságos „házi" koldusnak vagy dervisnek
engedi meg, hogy konyháján jóllakjék.
A mostani balkáni háború második időszaká
ban, a kormányra került fiatal-törökök nagy
reményt fűztek a nép lelkesedéséhez és önkén
tes áldozatra hívták fel. Az eredmény semmis
volt. A jó törökök is azt az elvet követték:
„vitam et sanguinem, sed avenam non“. Hama
rosan el is ejtették a belföldi kölcsön eszméjét.
Az önmegadózás ugyan sehol sem valami nép
szerű, de Keleten semmi, de semmi sem léte
sül a köz erejéből. Egész Törökországban nincs
egy török közintézet, társadalmi egyesülés (az
idegeneket és a nem mohamedán vallásúakat
természetesen nem számíthatjuk ide), nincs egy
magánosok által létesített iskola, kórház, nincs
egy rendezett városi tanács, valamire való közbiztonság vagy városi közigazgatás. Az igaz,
hogy ennek legfőbb oka az eddigi áldatlan
politikai helyzet volt, mely minden privát kezde
ményezést rosszallóit De nem volt ez azelőtt
sem. Sem a középkorban, sem azelőtt. Minde
nütt és mindig egyéni uralom jellemezte a
Keletet. A kalifától az utolsó kadi-ig, mind a
saját akaratát decretálta és saját előnyét kereste.
Szervezkedésről, közös munkára tömörülésről
szó sem lehetett És a hosszú századok alatt
ez ugyancsak megbosszulta magát. A törökben
kihalt a köz iránt minden érzés. A mi rajta
kívül esik, nem érdekli és a más sorsa nem
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indítja meg. Meg sem mozdítja ujját, ha a
szomszéd háza ég és arról, hogy tűzoltóságot
szervezzen, mindaddig szó sem volt, míg az
idegenek ezt szinte erőszakkal rájuk nem kény
szerítették. Tudjuk, hogy a konstantinápolyi
tűzoltóságot Széchenyi Ödön gróf szervezte.
Már pedig ő előtte is égtek házak, sőt még
nagyobb számban, hisz a török mindenütt fából
épít és a kis faviskók annyira egymásra dől
nek, hogyha az egyik kigyullad, a többi veleég.
Ez pedig a török nyitott tűzhely és szénmele
gítő mellett vajmi könnyen megesik. Épp így
szinte lehetetlen a törököt arra bírni, hogy
házát tűz ellen biztosítsa. Ha Allah úgy akarja,
hadd égjen, ez a felelete. Az igaz, hogy újab
ban ez is kezd megváltozni és a biztosítótársa
ságok üzlete rohamosan emelkedik.
De még röviddel ezelőtt nem így volt, és még
most is a Kelet legnagyobb részén, melyet mégnem
„mételyezett“ meg a hitetlenség átkos szelleme,
az Allahba vetett hit ma is oly megingathatatlan
mint volt századokon át. S itt következik a val
lás nagy szerepe, mely még mindig uralja a
keleti ember lelkét és még mindig irányítja egész
gondolkozását és minden tettét. De sajátságos
módon, a vallás itt is inkább passiv mint activ
szerepet játszik. A nagy kérdések nem izgatják
többé az embereket. A középkor vallásos vitái,
a különböző secták torzsalkodásai elcsendesed
tek. A fejlődésnek sehol semmi jele, ellenben
bizonyos tanok mélyen befészkelték magukat a
lelkekbe s kiirthatatlan gyökeret vertek maguk
nak. Az emberek önkénytelenül is e tanok sze
rint élnek, cselekednek és gondolkoznak. Szünösszüntelen magukban hordják, mint egy örökölt
terheltséget, soha le nem vetkőztethető kényszer
képzetet. E tanok elseje és legfontosabbja a
fatumba, a kismetbe vetett hit. Ez öli meg a
Keletet, ez dönt romba minden mohamedán
államot. Ez egymagában többet ártott nekik, mint
minden elveszített háború, mint minden elemi
csapás. Ez leköti kezüket, megbénítja gondol
kodásukat. S e hit uralma megrendíthetetlen, ez
mint élő igazság lakozik lelkűkben. S hasztalan
küzdenek ellene. Csakis a vallással együtt lehet
kiirtani lelkűkből. A modern mohamedán hitet
len és nem hisz a kismetben, ha ugyanez
mint gondolatainak titkos rugója öntudatlanul is
be nem folyásolja.
A másik ilyen, épp oly veszedelmesen kiélezett
tan a töröknél a túlvilági gyönyörökben való hit.
Ez épp oly mélyen gyökerezik a mohamedán
ember lelkében, mint a kismet és a kettő kar
öltve megakadályoz minden tevékenységet, mun
kát és előrehaladást. Minek, mondja a kismet,
hisz ha a sors úgy akarja, minden munka és
fáradtság nélkül is minden meglesz, mígha a
sors ellenem szegül — ez pedig előre meg van
írva időtlen időktől fogva —, akkor úgyis hiába
való minden, úgy sem sikerül. S ha sikerülne
is, veszi át a szót a másik tan, mit nyernél
vele. Hát érdemes e e pár évért, a mit e földön
töltesz, vesződni, mikor a túlvilág vár az ő
örökkétartó gyönyörével és boldogságával?
És e kettős tan megköti a mohamedán ember
kezét, ellankasztja akaratát és lelohasztja azt a
csekély energiáját, a mije még volna. Ennek

ellenében, az igaz, hogy azzal a derűs, békés,
szelíd nyugalommal ruházza fel, a mit mi annyira
csodálunk és nem tudunk eléggé irigyelni.
A Keleten járó nyugtalan és lázas idegzetű
európai megdöbbenve áll meg a minden perczben összedőléssel fenyegető ház eresze alatt
békés nyugalommal csibukozó török előtt és nem
győzi eléggé csodálni nagy lelki nyugalmát és
hősies viselkedését. Pedig e békés nyugalom, e
hősies viselkedés magyarázata egyszerűen a nem
gondolkodás, a következményekkel való nem
számolás. A török minden elhatározást és az
ezért járó felelősséget Allahra bízza és azzal azt
hiszi, mindennek eleget tett. A többi már Allah
dolga. Ha rászakad a fedél, azért is Allah fele
lős, minek engedte.
így aztán nem csoda, ha csupa rom, pusz
tulás az egész ország. A legvirágzóbb városok
tele vannak bedőlt házakkal, leégett negye
dekkel, melyek eltakarításáról senki sem gon
doskodik. Az évszázados szemét dombokat alkot
az utczákon, az egyes városokon átfolyó vizek
tele döggel, hulladékkal, a melyből azután
a legnagyobb lelki nyugalommal merítik a vizet
és iszszák szüretlenül. Oly nagy területek mint
fél Magyarország, orvos, gyógyszertár és kórház
nélkül vannak. Igazi mohamedán nem is hív
orvost. Minek is, mondja. Ezért a gyermekhalandóság rettenetes. Smíndehhezjárula modern
betegségek pusztítása, a tuberculosis, a himlő,
főleg pedig a lues. Egész vilajetek, főleg Sivas, Ván, Erzerum, Angora és egész Syria,
véges végig meg vannak fertőzve, annyira, hogy
mint pl. a Békaa területén, Syriában, nincs is
ember, a ki ne volna luetikus. Ez egyszersmind
kitűnő világítást vet az ott divó erkölcsökre,
melyek bizony ott sem jobbak, mint bárhol
másutt, a hol emberek laknak. Ádám fiai és Éva
leányai ott sem tagadják meg magukat. A nők
hermetikus elzárása különben is csak a városok
ban s itt is csak a vagyonos osztálynál lehet
séges. A dolgozó nő nem járhat fátyolban, sem
feridzsében, a testét beborító fekete köpenyben,
mely minden mozgását megakadályozza, de meg
ennek sem ügyelhet minden léptére, mint a
gazdag basák feleségére és így bizony ballépé
sek itt is előfordulnak. Hogy ez mennyire el van
terjedve, bizonyítja, hogy Syriában vagy Egyip
tomban 10— 11 éves leányt kell elvenni felesé
gül, hogy még ártatlan legyen és Anatólia egjes
vidékein egészen bevett szokás a feleségcsere.
Válásról pedig szó se legyen, annyira gyakori.
Csak egy formula kimondásába kerül és az
asszonynak el kell hagynia férje lakását, de
viszont rövidesen rá újból férjhez mehet s ren
desen talál is. Mert az asszony az egész Kele
ten igen megbecsült munkaállat, a ki egész nap
dolgozik, szakadatlanul munkában van. A moha
medán lehetőleg ki is használja a próféta ked
vezését, háremét kiegészíti a megengedett négy
feleségre. Csakhogy ennek rendesen a férj vagyoni
helyzete szokta útját állani. Az asszony a Kele
ten is drága, nem eltartása, mert erről egymaga
gondoskodik, hanem mert meg kell venni apjá
tól, a ki nem igen adja olcsón.
A mohamedán asszonynak általában nincsen
rosszabb dolga a keleteurópai nőnél. Ez főleg
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a falusi asszonyra vonatkozik, a ki majdnem úgy
él, mint a többi asszony az egész világon s ha
dolgozik is, férje megbecsüli. Férjét jobbára
maga választja, vagy legalább is ismerte előző
leg, hisz falun a fiúk és lányok látják egymást
és beszélnek egymással. Legfeljebb mint asszony
nem érintkezhet többé férfiakkal. Vetélytársnője
nem igen akad, mert a nők száma ott sem igen
múlja felül a férfiakat és kevés az a férfi, a
kinek több felesége lehet.
Egészen más a helyzet a városi asszonynál,
főleg a vagyonos osztályban. Az asszonyokat itt
tényleg zár alatt tartják, mint árúczikket veszik
szüleiktől s a házasság előtt nem is látták
leendő férjüket, a kinek később is engedelmes
rabnői maradnak. A keleti romantika főleg a
háreméletet színezte ki ragyogó vonásokkal,
holott ez alapjában véve igen unalmas, egyszerű
és szürke valami. (Természetesen az ótörök háre
met értve alatta, mert a modern, a mit Keletet
bejáró asszonyaink látnak — ha ugyan oda
bejutást nyernek —, inkább franczia szalonok
nak felelnek meg.) Hiányával vannak ezek min
den poétikus vonásnak, épp úgy mint az asszo
nyok, a kik bennük laknak. Kövér, elhízott
teremtések, a kiknek érdekességét csak a fátyol
és a folytonosan zárt szobában való tartózko
dástól nyert rendkívül halványszínük adja. Az
igaz, hogy mindig ki vannak festve. Szellemileg
még jelentéktelenebbek. Alig egy-kettő tud közü
lük írni, olvasni. A külvilágról mit sem tudnak,
de nem is érdekli őket s a hogy a háremélet
ellankasztotta, szellemileg megölte őket, ugyanaz
a sors vár gyermekeikre, a kik közül a fiúk hét
éves korukig, a leányok pedig férjhezmenetelükig
maradnak a hárem nyomasztó, minden friss leve
gőt és napsugárt kizáró világában.
Hogy mily nemzedék kerül ki e világból, már
láttuk. A kismet, a túlvilági gyönyörökbe vetett
hit és a háremnevelés hármas terhe alatt roskadt
össze az egész Kelet. Ez ölte meg minden akarat
erejét, gondolkodását és törte meg életkedvét. E
hármas teher súlya nem engedi felemelkedni s
megroppanva, megtörve, egykedvűen nézi, mint
terjed körülötte a pusztulás, mint foszladozik
és bomladozik minden, a mi a Kelethez tartozik.
Ez a rettenetes nyugalom, megadás téveszt meg
mindenkit, a ki a Keleten jár, ezt valami bölcs
resignatiónak, mély philosophiai felfogásnak
tekintik, holott a legtöbb esetben csak gondolat
nélküliséget és nemtörődömséget jelent. Ugyanaz
ez mint az a virágos keleti nyelv, mely az
európait elkápráztatja, holott az egész csak szo
kás, minden komolyabb gondolat és jelentőség
nélkül. A keleti hozzá van szokva, hogy érzel
meiről és gondolatairól ne beszéljen s ezt fedi
el a sok virágos kifejezés, a mely felett bőven
rendelkezik. S miután a legtöbb európai a keleti
embert illető Ítéletét az ő beszédjük alapján
alkotja meg, természetes, hogy ez mindig hamis
következtetésekre vezet.
Ugyanezt érik el egyes jelenségek. így a
törökök jószívűségére felhozzák példának, hogy
a török városokat ellepő kóbor kutyákat meny
nyire gondozzák, eleséget visznek neki, a terhes
és szopós kutyák alá kosarat tesznek stb. Ellen
ben megfeledkeznek arról, hogy a török a kutyát

házába sohasem fogadja be, hogy csak a konyha
hulladékot dobja ki nekik, de még inkább hogy
e jótékonyságot nem gyakorolja embertársaival
szemben és a koldusok, nyomorgók, a társada
lomból kivetettek száma Törökországban legalább
is nem csekélyebb mint egyéb országokban.
Hogy ez még sem oly kirívó, annak oka egy
részt az enyhébb kiima, összehasonlíthatatlanul
nagyobb igénytelenségük és az ezzel kapcsolatos
általános szegénység.
Fogalmunk sem lehet arról a szegénységről,
mely Törökország belsejében uralkodik. Alig
lehet valahol egy jobb házat látni, a lakosok
egyforma ködmenben járnak, mely egy egész
életen át eltart, élelmük az örökös piláf és még
egy-két főzelék, a szobák csupaszok, sehol semmi
dísztárgy, egy felesleges dolog. A leggazdagabb
nál épp ha még egy szőnyeg akad. Pénz egész
falvakban nem kerülne össze talán egy piaszternyi. És a mily szegényes életük, oly színte
len gondolkodásuk. Egyhangú munkában telnek
el itt az évek, melyek most is csak olyanok, mint
századokkal ezelőtt. Egy új gondolat nem támad
agyukban. Szegények ők lelkileg és testileg. Csep
pet sem meglepő, hogy nem tudtak ellenállani a
bolgárok támadásának és a mikor a csatába vit
ték őket. jóformán vágóhídra is hajtották.
Ilyen szürke, kopott és fakó az a Kelet, melyet
a mi képzeletünk oly ragyogónak, festőinek és
gazdagnak rajzol. De ne feléjtsük el, hogy e
gyakran Istentől és embertől elhagyatott puszta
ságok fölé a legszebb kék ég borul, melyet
csak elképzelhetünk, hogy a nap ragyogásában
a rongyok is bíbornak tűnnek fel és a vidék
vonalai, a kéklő hegyek, az olajfaliget, a fügefa
pagony ma is ugyanaz, mint abban az időben,
a mikor ez a föld valóban mindnyájunk anyja
és bölcsője volt. És mikor mi Keletért rajon
gunk, nem is a mai szegényes, színtelen és
nyomorúságos Keletet látjuk, hanem emlékeink
és vágyaink képzeletbeli világát, melyben min
den szebb, ragyogóbb és vonzóbb a valóságnál.
De az itt ecsetelt fakó és szegényes Kelet épp
úgy elmulóban van, mint a hogy nincs már
meg az a képzeletbeli Kelet sem, melyről ábrán
dozni szoktunk. A Kelet rohamosan civilizálódik
és ezzel megszűnik érdekesnek lenni. A cultura
kiegyenlítő hatása máris mindenütt érezhető a
Keleten, a hová az ú. n. civilisatio a vasúttal
és az idegenekkel jut. Ez természetesen elsősor
ban az előkelőbb és vagyonosabb osztálynál
érvényesül, mely legelőször siet levetni minden
sajátosságát és lázas erővel igyekszik euró
paivá, sőt nagyon is európaivá válni. Hogy
a cserével nyer-e, már más kérdés. Tudás
ban mindenesetre gyarapodik s ezt kell
talán a legnagyobb eredménynek betudnunk,
másodsorban, hogy a kismet, a túlvilági gyö
nyörökbe vetett hit és a háremnevelés hármas
terhét levetni igyekszik magáról, a mivel meg
szabadul Kelet legnagyobb átkától. Ennek elle
nében a kelleténél is tovább viszi a külsősé
gekben is Európa utánzását. Nemcsak a legutolsó
párisi divat szerint öltözködik, hanem házát is
európaiasan rendezi be, sőt városait is európai
módra szabályozza. így a régi festői, ha sok
tekintetben kiábrándító Kelet helyett kapunk egy
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mást, Európának roszszul sikerült utánzatát, mely
még kevésbbé fog megfelelni Keletről alkotott
képzeleteinknek. S a nyugatiaktól oly merőben
különböző keletiek helyett az európaiak minden
rossz tulajdonságait átvevő, de erényeik nélkül
szűkölködő féleurópaiakat kapunk, kik még azt
a rokonszenvet is elvesztik, a miben eddig a
keletieket mint keletieket részesítettük.
Keletről alkotott képzeteink így mindenképpen
revisióra szorulnak. A keleti mesék elveszítették
minden jogosultságukat, távoli országok és a
múlt helyett képzeletünknek a jövőbe kell szállania, hogy szabad, minden korlátnélküli térre
találjon. Ellenben a Keleten is átvette uralmát
a munka és a fejlődés és ha az ottani így
átalakuló világ nem is oly színes és ragyogó,
mint az a Kelet, mely eddig képzeletünkben élt,
de legalább lakóinak az eddiginél több jólétet,
egészséget és tudást fog nyújtani és mi, huszadik
századbeli emberek, ezzel is megelégszünk.
Atlasz Márton.

A gróf Teleki-könyvtár kincsei.
Hazai és külföldi kéziratokban és ősnyom
tatványokban alig van gazdagabb magánkönyv
tárunk a marosvásárhelyi gróf Teleki-thékánál.
Alapítója, gróf Teleki Sámuel, erdélyi kanczellár
(1775—1822), tudományos kutatásai közben ne
mes gyüjtőszenvedélylyel, szerencsés kézzel sze
rezte össze ezt a kb. 40,000 kötetet számláló
könyvanyagot,1 a melyben egyaránt fellelhetők
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1. Initiálék a marosvásárhelyi gróf Teleki-théka Corvinájából.

1 Az 1885-ben a magánkönyvtárak közé sorozott gróf
Teleki-bibliotheca (röviden: Teleki-théka) négykötetes
latinnyelvü catalogussal bír; Pars 1. Viennae 1796, P.
11. V. 1800, P. III. V. 1811, P. IV. V. 1819. Nem ősei
től öröklött vagyona, hanem valóságos szerzett gazda
sága (Kazinczy szerint 800,000 írtba került volt) a kanczellárnak ez a Bécsben 1794-ben alapított, MarosVásárhelyre 1802 után leszállított hatalmas könyvtárgyűjtemény, a melyhez felesége I. gr. Bethlen Zsuzsánna
tekintétyes számú magyar nyelvű könyvanyaggal járult.
Rendes nyitási napjai nincsenek, de bármikor meg
tekinthető kívánatra; könyvet kölcsön belőle sem ma
gánosok, sem tudományos intézetek nem kaphatnak, a
helyszínén kell búvárkodniok az érdeklődőknek.

az akkori tudományosság kutforrásai, eredmé
nyei éppen úgy, mint a főúri könyvkedvelő
fáradságos és költséges becsvágyát is teljese
dettnek találhatjuk benne a könyvészeti érde
kességek nagy száma miatt. Tudományos értéke
magasztalói közül elég Kazinczy Ferenczre vagy
az idősebb Bolyaira hivatkozni, a ki a többek
közt így nyilatkozik a könyvtárról (fiához írott
levele 1853 sept. 8): „ . . a ’ Teleki thékában
kedvesen lehet elálmodni ezt az alig kiáll
ható kedvetlen életet, csak a belső szem előtt
a külső nyissa fel pl. La Place: Mechanique
Coeleste ’s több hasonlókban ezer évek’ gyö
nyöre’ forrása van.“
Nagy közművelődési értéke a könyvtárnak az,
hogy valóságos muzeális jellege v an ; ásvány
tani, őslénytani gyűjtemény, képek, szobrok
emelik az oszlopos, galeriás csarnok-templomszerü könyvtárhelyiség harmonikus hatását.
Hogy eleddig kellően nem érvényesülhettek a
könyvtár tudományos becse mellett ezek a most
felsorolandó, a nyomdászat előtti korból fenn
maradt remekek, meg a könyvnyomtatás bölcső
korából való első termékek, annak oka a könyvtár
különleges helyzete, alapítása óta történt valósá
gos petrificálódása, holott pedig még a felüle
tes szemlélésnél is ezek tükrözik vissza teljes
egészében a könyvtáralapító nagy körültekin
tését, a melylyel megszerezni igyekezett úgy a
vallásos tárgyú könyvészeti ritkaságokat, mint
minden más tudományágba vágó könyvérdekes
séget; ha nem is hazai eredetűek és nem is
hazai vonatkozásúak ezek a kiváló példányok,
mind a mellett, hogy idegen műveltség szol
gálatában állanak: a kanczellár nagy culturérzékére vallanak mégis, mert tudományszeretetének fényes tanúbizonysága, a könyvtár
alapítás mellett döntő súlylyal bírt előtte a
beszerzendő ilyen ritkaságok feltünősége, szép
sége ; a ki, mint ő, a szépet és tökéleteset ked
velte minden vonatkozásában a korában még
hozzáférhető legszebb hártyakéziratok megszer
zésén túl az ősnyomtatványokban is csak a
lehető legdíszesebb kiállításúakat vásárolta meg,
még ha a szövegbeli pontosság rovására történt
is a másolás1 az illető könyvnél vagy kéziratnál.
Jelen ismertetés nem akar az egyes szöve
gek kritikai értékével foglalkozni; nem czélom
1 A könyvírás, könyvfestés volt a renaissance előtti
korban a gondolatközlés egyik formája; a könyvírók,
festők nevüket a könyvdíszítésnél használt vörös festék
anyagától a „minium“-tói kölcsönözték (miniatűrök,
miniature). Ezek a miniatorok, illuminatorok többnyire
barátok voltak, a kik a firenzei Bibi. Laurentiana-ba,
vagy a római B. Vaticanaban, vagy a velenczei B. Martianaban másolgatták az ott levő görög, római classikus
remekeket; az 1460. körül feltalált könyvnyomtatás első
művelői is még kézirat gyanánt kínálták és árulták leg
első termékeiket (incunabulum). melyeknek kora 1501-ig
tart külföldön, nálunk 1473—1711 ; természetes, hogy
űjabb kiadásokkal némely művek veszítettek ritkaságuk
ból, de a kéziratokkal egyértékü „editio princeps“-ek
ma is óriási értékkel bírnak; rendkívüli érdekességük
és értékük abban áll ezeknek a könyvritkaságoknak,
hogy ezekben él a miniatorok és a legelső könyvnyom
tató mesterek művészete, midőn a kezdőnagybetűket,
oldalszéleket minél színesebbé, minél díszesebbé töre
kedtek tenni; ezeknek az „initiálék“-nak a kimunkálá
sában valóságos mesterek voltak a byzanczi, olasz, bur
gundi, vagy provencei ízlésben dolgozó könyvdíszítők.
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tudományos fejtegetésekbe bocsátkozni,a könyv
tár egész anyaga részletezésébe és méltatásába
merülni; kicsiny a terem arra, hogy a könyv
tár egyik legnagyobb kincse, a közismert XV.
századbeli Teleki-codex bemutattassék, vala
mint az ugyancsak magyarnyelvű, Szabó Károly
által itt felfedezett közel tíz unicum (egyetlen
példány) magyar nyomtatvány felsoroltassék;
a könyvtár nagyszámú magyar ősnyomtatványa,
ha a szerényebb kiállítás miatt nem szerepel is
a mutatósabb darabok között: culturalis érté
kűket nem a külszín rovására írták a nyelvtudomány lelkes művelői és barátai; ezzel a

muto dominum. Ex dono Jacobi Spigelii, jure
consulti Anno sal. MDXVIII.“
Ugyan e lap alján a Mátyás hollós czímere
a cseh oroszlános magyar czímerben a jelleg
zetes M. A. (Mathias Augustus) betűkkel.
Másolója neve hiányzik, provenientiája isme
retlen Gömbölyű, cursiv írással van festve külön
ben a könyv, a hártyákon a szélekbe szúrt pontok
a vonalközöket jelzik és a könyvmásoló körző
jéből származnak.
Indiáiéi fonadékos, csigavonalas növényi dí
szek, sőt a legfelső kezdőbetű, a nagy „N“
szárai között egy torz emberi alak is előfordul;

3. Initiálék az „Epistolae Pii Secundi“ czímű hártyakéziratból.

rövid bemutatással nincsen más szándékom,
mint az, hogy a könyvtár legdíszesebb kiállí
tású, kézi festéssel készült lapdíszítéseiből, oldalczirádái és indiaiéiból néhányat nyilvánosságra
hozzak, hogy ez által is biztosítsam a gr. Teleki
könyvtár számára azt a méltó helyet és meg
becsülést, melyet a hazai és nyugateurópai nem
zetek könyvtárai sorában mindenha kiérdemelt.
Nemzeti történeti szempontból legnagyobb
értéket képvisel a Corvin-codex, a mely kis
ívrétben az egyszerűbb Corvin-codexek ízlésé
ben készült hártyakézirat.
Mátyás király hírneves könyvtárából, a Biblio
theca Corvina-ból mindössze 112 kétségtelen
Corvin-codexet mutatnak fel az újabb hazai
bibliographiai kutatások; ezeknek egyike ez a
fára húzott vörös, préselt bőrkötésű, dús aranyczirádás, a hollós czímerrel ékes táblájú, Cor
nelius Tacitust tárgyazó műdarab, a mely nyu
gatról, antiquariustól került a könyvtárba; már
1518-ban külföldi tulajdonosé volt, az első lap
felírásából kitetszően : „Beati Rhenani sum. Nec

csak néhány dísz kezdőbetű fordul elő benne,
a melyeket egyenes vonalú idomok határolnak,
az egyik csúcsból kifutó kipengő vonaldíszítéssel.
Sokkal fényesebb kiállítással bír ennél a 333
lap terjedelmű, valamivel nagyobb ívrét formá
tummal biró : „Epistolae Pii Secundi“ — hártya
kézirat. (II. Pius levelei.)
II. Piusnak (költői nevén Aeneas Sylvius
1405 —1464) kortársaihoz írott levelei vannak
ebben a műben, a melynek szintén eredeti be
kötési táblája van, mint a Corvinának: fára
húzott barna bőr, gazdag vonalmenetekkel.
Legelső lapján a Mahomedhez írott levél egy
része foglal helyet, mert a díszes és gondos
kivitelű keret meglehetős teret követel magának
a szövegterjedelem rovására; a gyönyörű inda
díszes, lombozatos, virágokkal, gyümölcsökkel
ékes lapszéldíszítmény alulról a Piccolomini
czímerből ered; a mustra közeinek színét maga
a hártya ad ja; háttere, a mely a rajzban sötét
nek van feltüntetve, pontokkal tarkított kék,
zöld, vörös mezőkből áll; a ritka szép szín26*
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összhangot még fokozza a helyenként ötlet
szerűen alkalmazott aranyozás, a mely minden
helyen, így a nagy betűk egész terjedelmében
is: achattal a hártyára „rálapolt“ aranylemez;
maga az ornamentika az olasz díszítő jelleget
viseli magán; határait nem merev vonalak ad
ják, mint a Corvinán levő díszeknél, hanem a
mustra szeszélyes kanyarodásainak megfelelően
párhuzamosan húzódnak a zeg-zúgos határ
vonalak; ugyanígy hajladozik a keretszél az
initialéknál is.
Maga az írás nem túlságosan művészi, leg
alább a keret és a kezdőbetűk szépségeivel
nincs kellő arányban a latin betűs szöveg. Úgy
írója, mint festője, valamint eredete ismeretlen.

előfordul az első lap oldaldíszítményén, a többi
illustratiók a^szentírás megfelelő jeleneteit tárgyazzák az ekkor divatos időszerűtlenséggel; a
fejezet-kezdőbetűk és sorok: vörösek, a többi
szöveg festőanyaga a khinai tus, a melynek
koromfeketesége még sem üt át a leheletszerű
vékony bőrlemezen; ennek a könyvnek az anyaga
— eltérően a többi hártya-kódexek anyagától
— a méhmagzat bőre, a melyet tehát csak az
anyaállat elpusztítása árán nyerhettek; az idők
nemes patinája valami sárgás-barna színnel
vonta be az egyes hártyalapokat, az oldalszéli
díszek színezése, eleven csillogása a helylyelközzel alkalmazott aranylemeznek, a lapokon
messze elterülő színes kifutások finom rajza

4. A „Biblia sacra latina“ lapszélei és betfidíszei.

Bekezdő nagybetűi, a melyeknek anyaga arany,
kerete halványzöld, kék, piros szegélyezést!,
szintén rendkívüli tökélylyel vannak készítve;
a sarki kifutások is körül vannak véve sötétebb
színű kerettel.
Úgy írás, mint festés tekintetében a legkivá
lóbb hártyakézirat a „Biblia Sacra Latina“ (latin
szent biblia), melyet a catalogus a Xl-ik század
ból eredőnek tar), kétségtelenül tévesen ; az írás,
melyről nem hiába mondja a XIX századbeli
előszó, hogy „betűi első tekintetre érczbevésetteknek látszanak, nem pedig írói náddal (cala
mus) írottaknak; valóban olyan igen nemes
formájú, oly elegans gót ízlésű betűkből áll
a szöveg, hogy ennek ismeretlen „íróművésze“
nem közönséges tehetséggel bírhatott.
Oldalszéli díszítményei, initialéi sajátságos
alkotásúak; pazar módra van összehordva em
beri, állati, növényi vonaldísz ezekbe; a sűrűn
előforduló szörnyállatok a román művészetre
emlékeztetnek ugyan, de maga a színhatás, öt
letes színösszeválogatás, mozaikszerű elhelyez
kedése a formáknak és színeknek: byzanczi
stylust sejtetnek; maga a másoló barát képe is

méltán ragadja a legnagyobb bámulatra a nézőt.
Igaz, hogy az arczok, ruhák, redőzetek mere
vek, de a mozdulatok ugyancsak elevenek;
szinte lehetetlen mértéket tartani a magasztalásban, ennyi művészi szépnek ilyen kis terü
leten való jelentkezésénél; csak az a kár, hogy
bekötési táblája kedvéért — a mely a XIX. szá
zad elejéről való lehet — egyes lapszéli díszek
megcsonkultak.
A XV. századnak bizonyára végéről való eme
műremek 739 hártyalapból áll, a melyeken 159
initiale és 3.520,000 betű van két oszlopban
elhelyezve, (a már említett előszó szerint);
alakja nyolczadrét, eredete ismeretlen; valami
várostromot emleget az előszó, de sem hely,
sem idő nem léven említve: nem elfogadható
adatait nincs miért közölnöm.
Ötszáz esztendőt meghaladó kora az üde,
friss hatásnak, szépségnek örök mintája lehet.
Számos papircodexein túl a könyvtárnak van
egy díszkötésű, Rákóczi György kezétől 1633-ból
származó hiteles diariuma, a melynek lapszéli
dísze magyaros motívumokkal ékes, anyaga:
arany, vörös, kék ; egyszerű, nemesen folyó dísz,
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ismétlődő tagokkal. A külföldi incunabulumok
száma 51, a mely nagyon is számottevő mennyiség
nemcsak anyagi értéküket, hanem culturális be
esőket tekintve is. Nagyságuk különböző, eredeti
lapterjedelmükből a könyvkötés és fűzés termé
szete miatt elveszett ugyan valami, de ízléses
margója meg van azért mindegyiknek hagyva;
latin, görög, német nyelvű ősnyomtatványai
közül a könyvtárnak 33 az olasz eredetű, a
többi német munka; nem érdektelen felemlíteni,
hogy a hazánkban levő legnagyobb incunabulum
gyfijteménynyel, a Magyar Tudományos Aka
démiában levő körülbelül tízezernyi incunabulum
anyagával való összehasonlítás fa Hellebrandt
Á.-féle 1886. évbeli gondos egybeállítás nyomán)
azt eredményezte, hogy 38 olyan incunabulum
van a Teleki-könyvtár birtokában, a melyeknek
egyazon évbeli kiadása nem fordul elő az aka
démiai lajstromban.
A könyvnyomtatás eme legelső termékei lát
tára szinte kétes értékűvé zsugorodik az a mon
dás. hogy van haladás a művészetben, a könyvnyomtatásban. A legkényesebb művészi ízlése
ket is meghaladó betűoszlop elhelyezés a lapokon,
ízléses elosztású kiállítása a hasáboknak, a
kézi festésű középnagyságú és nagyobbarányú
kezdőbetűk rendkívül kellemes és felemelő ha
tásúak ; a papír anyaga megbámult helyenként,
de ez mint nemes patina valósággal hozzátar
tozik ahhoz a bájos képhez, a mit egy-egy ilyen
remekbe készült könyvlap mutat; némelyiknél
magyarázó jegyzetek kísérik apróbb betűkkel a
nagyobb arányú betűkből szedett szöveget;
nagyon is meglátszik a főúri nemes ízlés ezek
nek a példányoknak az összeválogatásában;
nem hiába nevezik a katalógusok ezeket a könyvpéldányokat : exemplum rarissimum et elegantissimum-oknak; maga a könyvtáralapító kanczellár nagy gonddal jegyezte fel egy-egy elő
zék papírjára kedvencz darabjainak ritka voltát,
hivatkozva az akkori könyvpiacz jegyzékeire;
valószínűleg azért kezdődik az incunabulumok
sora 1475-beli nyomtatványnyal, mert az azelőtti
productumok nem elégítették ki a kanczellár
előkelő ízlését; az 1475-ös „Seneca“ már min
denkori bámulat tárgyát képezheti.
Az itt bemutatott ábra a „Legendae Sanctorum“-nak Koberger-féle, 1481-es, Nürnbergben
megjelent kiadásából való; gothikus ízlésű latin
betűs szövege rendkívül friss hatású, a melyet
nagyban emel ez az első lapon levő kézi fes
tésű nagy U betű; eleven színű, finom rajzú,
kék, zöld, vörös, arany színekben pompázó
initiale ez, a melyhez hasonló több is fordul
elő a szövegben, ha kisebb arányokban is.
De legyen akár latin, akár gothikus, akár
görög betűkből álló szöveg a könyvtár incuna-

bulumai között: betűformák, egész kiállítás
tekintetében bátran felvehetik a versenyt bár
mely későbbi korból eredő nyomtatványnyal,
mert mindegyik darab valósággal „szépmívű“,
hogy ezzel a homerosi kifejezéssel éljünk, a
mely az e fajta szépségektől már elszokott és
eltompult lelkekből is képes hatást kiváltani.
Egyaránt élvezhetik ezeket nemcsak azok, a
kik ezeknek a könyvritkaságoknak mély jelentő
ségét a tudomány nézőpontjából tudják érté
kelni, hanem azok is, a kiknek nincs, vagy nem
volt módjukban irodalmi készültséggel fogadni
ezeket a remekbe készült könyvpéldányokat,
valósággal mindegyik könyvnek megvan a maga
külön „mondanivalója“, a maga sajátos, be
fejezett, harmonikus formájával szinte tágítja
mindegyik még az érzéketlen lelket is és fogékonynyá teszi olyan gyönyörűségek iránt, a
melyeket csak a szépnek, csak a nemesnek
megértése adhat egyedül.
A könyvek lelke, a könyvritkaságok lelke szól
ezekből; de szavakkal vissza nem adható öröm
ennek a léleknek, ennek a művészetnek, ennek
a tudásnak a megérzése, a hogy ezt megérezni,
megérteni, élvezni tudta a könyvtár alapítója, a
ki ezt a dús szellemi kincset tovább élvezni
örökül hagyta nekünk.
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Arany János Karlsbadban.
I.
Ismeretes dolog, hogy Arany János nem tar
tozott a vasegészségű egyének közé. Egész élete
tele van nyűglődéssel. Fejfájás, gyomorbaj, hülés, vérhas, májbaj, epekő senyvesztették külön
ben sem valami túlságosan erős szervezetét.
Élete utolsó éveiben látó- és hallóidegei majd
nem teljesen megszűntek működni. Mindezek a
betegségek külön-külön is súlyos természetű
bajok. Ha nem jelentkeznek is egyidőben, akkor
is nagymennyiségű életerőt őrölnek meg még
az ellenállani könnyen tudó testből is. Mennyi
vel súlyosabban emésztették Arany Jánost, ki
nek teste különösen érzékeny volt a kóros vál
tozások iránt — együtt és egyszerre! Mert
Arany Jánosnak a hatvanas évek végétől kezdve
birkóznia kellett egyszerre többel is. Múzsájá
nak oly gyakori, olykor évtizedes némasága, a
sokféle töredék, vázlat, elkezdett és soha be
nem fejezett strófák, tervezgetések, költői álmo
dozások, miknek valóra válását hasztalan remélgette: eléggé igazolják, hogy a lélek erős volt
ugyan, de a test nem. Ámbár — hiszen ez is
köztudomású — Aranyban a lelki energia is
túlságosan erélytelen, akarat nélküli, töprengő
volt. Egy Petőfi barátságára, költői példájára,
biztató és magával sodró lelkesedésére, önbizal
mára volt szüksége hogy megszólaljon, merjen
írni költeményt, nem a divatos formákban és
modorban,purpureus pannus-sza\, hanem a maga
egyénisége szerint, szabadon, fenségesen . . .
A Szilágyi István ösztökélése, a Petőfi diadalt
jelentő s diadalt Ígérő, bátor példája nélkül
vájjon felemelkedett volna-e Arany irodalmunk
legmagasabb csúcspontjára? Vájjon nem maradt
volna-e közönséges átlag ember, a milyen egykor
akart lenni ? Vagy több vált volna-e belőle,
mint közönséges versificator? Hiszen még a
Szilágyi és Petőfi indítására elkezdődő dicső
séges irodalmi bevonulás után is hányszor veszti
el Arany önbizalmát, munkakedvét, erejét! Nem
egyszer esik alá a költészet égi világából, a
nagyrabecsülések és költői látomások világából
a köznapi élet robotjába. S még itt is kellet
lenül s kedvetlenül vergődik, mint a szárnyaszegett sas. Teste, lelke sokkal érzékenyebb
volt az átlagnál. És ezen érzékenység miatt a
valóságos bajt százszorozva érezte. Elefántnak
látta a szúnyogot. Ezért csendül fel ajkán oly
gyakran a panasz, a keserűség és reménytelen
ség. Ezért mondhatja pályájáról, hogy töredék.
Vájjon a testi bántalmak hatottak-e annyira ke
délyére, lelki világára, hogy önbizalmát el elve
szítse, alkotóerejének termékenységében kétel
kedjék, hogy elkezdett, sőt nem egyszer befejezett
művét is értéktelennek tekintse, a mely nem
érdemli meg a nyilvánosságra hozatalt? Avagy
talán a sok lelki szenvedés, töprengés súlya
alatt veszítette el teste aczélosságát, ellenálló
képességét annyira, hogy elő-előtörő betegsé
geiben sokkal többet és inkább szenvedjen, mint
mások? Lelkének erélytelensége duzzasztotta a
valónál nagyobbra a test kóros elváltozásait?
Vagy fordítva a test betegségei tágították ki

mérföldnyire szellemi hypochondriájának hatá
rait ? Oly kérdések, melyekre csak a hozzá
közelállók, kezelő orvosainak megjegyzései, fel
világosításai után lehetne valamilyes feleletet
adni. A távolabb álló csak a tényekből indul
hat ki. A tény pedig az, hogy Arany János
hatvanöt esztendőt élt. Oly hosszú élet, mely
nem vetekedhetik ugyan a Mathuzsáleméval, de
a melyet a halandók legnagyobb része az em
beri kor végső, leghosszabb határának tekint.
Tény továbbá az, hogy az irodalmi kritika
Arany Jánosnak még azon műveit is, a melyek
nek értékében, sikerében ő maga egyáltalán nem
bízott, a magyar költészet remekei közé sorolja
s mélyen sajnálja, hogy egyiket másikat szer
zőjének túlzott aggodalmassága töredéknek, rom
nak hagyta. De töredékes mivoltuk ellenére is
nagyra becsüli. Tény tehát az, hogy Arany Já
nos testi- és lelki bajait a kelleténél nagyobb
mértékben sínylette, hogy hypochondriája kiter
jedt testének állapotára épp úgy, mint lelkének
világára.
Kettős irányú hypochondriájának gyökérszá
lait születésének s gyermekkora első éveinek
körülményeiben kereshetjük és találhatjuk meg.
Mikor Arany született (1817), szülei már mind
ketten öregek. Tíz gyermekük közül csak a legnagyobbik leány és a tizedik szülött, költőnk,
maradt életben. A meghalt nyolcz testvér közül
költőnk egyet sem ismert, mind elhaltak előtte.
Aligha tévedünk, mikor Arany János testének
különös érzékenységét szüleinek agg korával s
az elhalt testvérek feltűnően nagy számával
hozzuk kapcsolatba. Szinte azt mondhatnók, hogy
Arany János terheltnek született. Terheltnek nem
azért, mintha valamely positiv betegséget örö
költ volna. (Atyja és a maga szembaja között
ilyen összefüggés nincs; mindkettőjüknél a kor
ral együtt járó szemgyöngeség volt; atyja külön
ben visszanyerte látóerejét — minden gyógy
kezelés nélkül). De terheltnek mondható annyi
ban, hogy szervezete nem volt oly aczélos,
izmai oly erősek, mint egy más, egészen nor
mális körülmények között világra jött egyéné.
Mennyivel tűzállóbb pl. egy Petőfi szervezete;
pedig Arany is csak úgy paraszti sorban élő
szülők gyermeke volt, mint Petőfi. íme Arany
testi hypochondriájának eredő szála! Ám lelki
töprengései is a szülői házba, a gyermekkor
első éveibe nyúlnak vissza. „ . . . Én valék —
írja önéletrajzában — öreg szüleim egyetlen
reménye, vigasza; szerettek is az öregség min
den vonzalmával, mindig körükben tartottak és
rendkívül vallásosak lévén, e hajlam reám is
korán elragadt; az ének és szentírás vonzóbb
helyei lettek első tápja gyönge lelkemnek s a
kis bogárhátú viskó szentegyház vala, hol fülem
soha egy trágár szót nem hallott, nem lévén
cseléd, vagy más lakó, mint öreg szüleim és én.
Azt hiszem, hogy a kora komolyság ettől van
kedélyemben. Testvéreim nem voltak, más gyer
mekekkel ritkábban volt alkalmam játszani, ter
mészetes, hogy a lélek komolyabb irányt vön.“
Öreg szülői érthető okokból különösen féltették,
aggódtak miatta. És nem ok nélkül. Méltán
retteghettek, hogy a kilenczedik koporsóra is
rákerül a sor, hiszen a fiú testalkata oly gyönge,
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hogy bár nagyon vágyott, még sem engedték
meg neki az iskolába járást sem. Nincs mit
csodálkoznunk, hogy a mikor Arany János'esz
mélni kezdett, majdnem hasonló aggodalommal
és féltékenységgel figyelte és ítélte meg álla
potát, mint egykor öreg szülői. Ilyen vérségi
eredet és ilyen komoly csecsemő és gyermek
kor után nem is lehetséges másképpen. „Nekem
nem volt erélyem küzdeni“ — írja magáról
Arany. És e szavakkal körülbelül híven jelle
mezte kóros testi és lelki érzékenységét. Ritkán
jut eszébe s még ritkábban érzi Horatius versé
nek igazságát:
Durum, sed levius fit patientia,
Quidquid corrigere est nefas.

Mikor nagy néha eszébe jut, balzsamként osz
latja gyötrődését (Tompa Mihályhoz,(Pest, 1868
júl. 5-én.)
II.
Azonban Arany János betegségei ugyancsak
nem voltak pusztán képzeletének szörnyszülöttei.
1865. decz. 28-án halt meg leánya, Piroska édes
anyja, Juliska, Szél Kálmán szalontai ref. pap
(ma is él) felesége. A súlyos lelki megpróbál
tatás okozta fájdalom búskomorságra hajló kedé
lyét még búskomorabbá tette. Ez év óta régibb
keletű testi bajai is nagyobb fokban léptek föl.
1853 óta koronkint megújuló fej- és fülzúgás
ban szenvedett s egy még fiatalsága éveiben
kapott tüdőhurutja a hajlott korral mind terhe
sebbé vált. Tompához írott s fent említett leve
lében írja ezeket: „Beteg voltam, vérhasba
estem, most kezdek belőle üdülni. Kegyetlenül
fogott: azt hittem, utolsó lesz; de rögtön alkal
mazott orvosi segély szerencsésen s aránylag
rövid idő alatt kihúzott belőle. Most tehát már
csak régi szokott bajaimmal vesződöm.“ Ugyan
ekkor kezdődnek máj- és epekőbántalmai.
1870-ben Kovács Sebestyén Endre operálta s
a jobboldali bordák alól 3—4 darab epekövet
távolított el. Még a későbbi napokban is jöttek
ki epekövek, 8—9 darab, a melyeknek legna
gyobbika egy kis diónagyságú lehetett. (Jegy
zetek önéletrajzához. VII. 2. Összes munkái X.
kötetében.) Ezek a bajok egy nem képzelgő
természetű egyént is sírba dönthetnek. Igen ter
mészetes, hogy Arany János is igyekezett beteg
ségeinek a kigyógyítására, ha lehet, vagy leg
alább is enyhítésére. Valószínűleg gyomor-,
máj- és epekőfájdalmaira tekintettel ajánlották
neki, hogy Karlsbadba.n keressen üdülést.
Karlsbad ugyanis éppen az említett betegsé
gekben nyújt teljes gyógyulást, vagy legalább
is lényeges könnyebbülést, javulást. E tekintet
ben Karlsbad meleg vizeinek hatása páratlan s
mint ilyen évszázadok óta világszerte ismeretes.
Karlsbad városa Csehország északnyugati részé
ben van ott, hol a Tepl-patak az Eger folyóba
torkollik. Éghajlata, környezete igen kellemes.
Mert a város, de kivált a Tépi völgyébe fel
nyúló fürdőváros magas dombokkal, rengeteg
fenyő- és lomberdőkkel van körülvéve s így
széltől mentes. Úgy maga Karlsbad, mint az
egész vidék az ú. n. Egerland, tiszta német.
Az egész vidék meg van rakva természeti- és

történeti kincsekkel. Itt van a kaolin, a porczellángyártás hazája. Majd minden községben
van egy-két porczellángyár. Ezenkívül számos
községben várkastélyok, várak romjai meredeznek az ég felé s vonják magukra a figyelmet.
Némelyik helységhez számos monda fűződik
(pl. Haus-Heilungen). Másokban meg egy-egy
nagy ember emlékének tisztelete van kifejlődve,
így pl. Elbogenben és Dallvitzban Körner Tiva
darnak, a szigeti Zrínyi Miklósról drámát írt
hírneves német költőnek az emlékezete részesül
gyöngéd tiszteletben. Az előbbiben a városi
múzeumban egy kis Körner-szoba van, az utób
biban pedig a város közepén elterülő kastély
kertjében réges-régóta ápolják és tartják élet
ben az ú. n. Körner-tölgyeket, a melyek alatt
egykor pihenni szokott a német szabadságnak
ez a vonzó jellemű hőse. Kétségtelen azonban,
hogy Arany Jánost az orvosi tanács kizárólag
a híres karlsbadi vizekért, egyesegyedül az üdü
lésért küldte ide. Arany 1869-ben kezdte láto
gatni Karlsbadot. Úgy látszik, hogy neki is jót
tett, szenvedéseit enyhítette, betegségének mér
gét szelídítette. Erre lehet következtetnünk abból,
hogy Arany 1869-től 1876-ig Karlsbadnak állandó
fürdővendége.
Első ottléte a hivatalos Carlsbader Curliste
120. számában, mely 1869 július 6-án kedden
jelent meg, a következőleg van megörökítve:
Partienzahl Ankunft

6047

2. Juli

Name und Charakter

Wohnung

Herr Johann Arany,
Sekretär der unga
rischen Akademie
aus Pest.

Walter Scott,
Hirschensprungstrasse

Ugyancsak az 1869-iki kéziratos Protokollban
fel van jegyezve, hogy Arany Jánosra 325 frt
gyógydíjat s 2 frt zenedíjat rótt ki a fürdő
igazgatóság s hogy július 30-án utazott el Karlsbadból.
1870ben Arany a 7467-ik vendég, július 11én érkezett oda s ugyancsak a Walter Scottban
lakott, augusztus 15-én jött el. Ez évben már
egyszerűen úgy tölti ki bejelentőlapját: Schrift
steller aus Pest.
1871ben1 száma 7848, július 10-én érkezik
oda, augusztus 8-án távozik. Lakása a Schloss
platz Jäger nevű háza.
1872ben1 száma 8825, július 9-én érkezik
oda, augusztus 15-én távozik. Lakása a múlt évi.
1873ban száma 8568, július 9-én érkezik
oda, távozása nincs bejegyezve. Lakása ugyanaz.
1874ben száma 10639, július 21-én érkezik
oda, távozása nincs bejegyezve. Lakása ugyanaz.
1875ben száma 10369, július 14-én érkezik
oda, távozása nincs bejegyezve. Lakása ugyanaz.
1876ban száma 11011, július 20-án érkezik
oda, távozása nincs bejegyezve. Lakása ugyanaz.
Gyógy- és zenedíjban 1871-ben 4 - f 2 = 6 frtot,
míg 1872-ben 6~|—
3 = 9 frtot fizetett. 1873-tól
kezdve pedig mindig: aus Buda-Pest.
Ezek szerint Arany János nyolcz ízben kereste
fel Karlsbadot s nem kilenczszer, mint a hogy
Arany László írja a Gyulai Pál-féle életrajz
1 Ez években a név hibásan Aranynak van kiszedve.
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nyomán (Összes művek X. kötet; jegyzetek az
önéletrajzhoz és a bevezetéshez.) Az 1869. év
előtti s az 1876. év utáni vonatkozó iratokat,
melyek Karlsbad városa levéltárában őriztetnek,
átkutattuk s ezek alapján bizonyossággal állít
ható, hogy Arany nem 9-szer, hanem 8-szor
volt Karlsbadban. És pedig rendszerint július
első felében, vagy legalább is a közepe táján
érkezett oda s egy hónapig tartózkodott ott.
Arany jános karlsbadi életmódja alig külön
bözhetett az általánostól Legalább a Csengery
Antalhoz 1870 augusztus 2-ról, Karlsbadból
keltezett levél ezt mutatja.
„Míg köröttem — írja Csengeryhez — az egész
világ háborog: én nyugton ülök itt, Csehország
szélső völgykatlanában, vagyis nyugtalanul csak
annyiban, mert ötkor kelnem, harmadfél órát
pipa nélkül sétálnom kell és csak aztán jutok
reggelihez, hol egy csibuk és a lapok olvasása
minden fáradságért kárpótol.“ Tehát korán kelt
s legalább 3—4 pohárral kellett innia a hőfor
rások valamelyikéből. Ezért kellett aztán har
madfél órát sétálnia pipa nélkül, hogy aztán
karlsbadi szokás szerint, gazdag reggelihez
ülve újságolvasás és csibuk mellett hosszasat
pihenhessen.
A nappal többi hátralevő részében rendsze
rint a Jäger előtti pádon üldögélve töltötte idejét,
vagy pedig sétára indult az erdőkbe a Hirschensprung-szikla és emlék felé vagy még tovább
a Findlaterstempelen tűiig. Ott aztán leült az
egymást keresztező erdei sétautak csomópont
jában. Ábrándozva pihent. Általában jól érezte
magát. Utóbb említett levelében írja Csengerynek : „Én a fürdő kellemetlenségei tálig éreztem
az idén. Nem tudom, jő-e crisis hazatértem után :
de itt alig veszek észre változást egészségi
állapotomon. Az idő folyvást szép, néha rövid
záporral, mely után a lég annál tisztább, az
erdő annál zöldebb, a séta annál kellemesebb.
Ide kellene jönnöd, míg nem késő: egy évi
kúra téged tökéletesen helyrehozna.“ — Azt,
hogy Aranynak Karlsbad enyhületet hozott, a
Csengeryhez írott hivogatás és a fürdőknek
évről évre felkeresésén kívül, bizonyítja a Toldi
Szerelmének következő szakasza is (IX. é. 96.
szak.):
Ott, honnan a szarvas lezuhant a mélybe,
S hol a fürdő épült a forrás fölébe,
Ötszáz évvel utóbb — vagy igen már többel,
Sokat ábrándozott egy beteg ősz ember;
Megáldotta vizét nagy jótéteményért
Ha nem új életért, új életreményért,
S ha valaha czélhoz bír jutni ez ének:
Köszöni e forrás csuda hévvizének.
uI.

III.
Annak, hogy Arany János évek során át fel
kereste Karlsbadot s hévvizénél ábrándozott,
enyhülést vagy legalább új életreményt talált,
három emléke van Karlsbadban.
Az egyik a Schlossplatz 6. számú Jäger nevű
ház falába illesztett márványemléktábla. A kér
déses ház a Marktbrunn és a Schlossbrunn
nevű források felett az ú. n. Schlossbergen
épült egyenlő magasságban a Schlossturmmal,
melyben régente magasrangú vendégek érkezte-

kor „örömet szoktanak lőni“. A legújabb időkben
ezt a kinyúló kis hegyéit, a mely éppen a für
dőhely kellős közepén van, pompás árkádokkal
és sétányokkal szépítették. Bizonyos, hogy ré
gebben is a város legszebb pontjai közé tarto
zott'. Hisz mindjárt itt kezdődik az ú. n. Wes
tend fürdőrészlet, melynek villáit Amerika millio
mosai lakják. Maga a Jäger elég szerény épület,
talán éppen a legrégibbek közé tartozik. Két
emeletes és karlsbadi szokás szerint mansardszobái is vannak. Földszintje 3 ablakos a hom
lokzaton. A közbeeső ajtó, illetőleg bejárat a ne
gyedik ablak helyét foglalja el. Az emeletek és
a fedélköz 4 —4 ablakos. Építője nem sokat
tekintett arra, hogy művészi legyen. A földszinti
bejáró felett van a falba illesztett fekete már
ványemléktábla, mely Arany Jánosra emlékeztet
Szövege e z :
Zur Erinnerung
an den ungarischen Dichter Johann Arany.

Arany János
ebben a házban lakott
1869, 1870, 1871, 1872, 1873, 1874, 1875,
1876. években.

Ha már most a hivatalos kurlista imént kö
zölt adatait ez emléktábla szövegével össze
vetjük, ellentmondást találunk. A kurlista ada
tai szerint (pedig ez vehető döntőnek, mert
hisz mindig az illető vendég sajátkezűleg kitöl
tött bejelentési lapja alapján készül) Arany
1869 és 70-ben nem lakott a Jägerben, hanem
a Hirschensprunggasse Walter Scott nevű házá
ban. A Walter Scott a Hirschensprunggasse
(néha Hirschensprungzeile néven is) 18. sz. a.
épült ugyancsak két emeletes és mansardos s
szintén egyszerűbb lakás, már t. i. a karlsbadi
viszonyok szerint. Baloldali szomszédja a Makart,
jobboldali a London nevű ház. Közvetlenül mö
götte nyúlik fel a 498 m magas Hirschensprungszikla, alatta a Sprudel, a gyógyforrások legnevezetesebbike. Arany János két évben ebben
a házban lakott s nem — mint az emléktábla
mondja — a Jägerben. A Jägerben 6 évben
lakott csupán, a két első évben a Walter
Scottban. Hogy csúszhatott be ez a téves adat
az emléktábla szövegébe? Mi a magyarázatáé
téves feljegyzésnek? Semmi más, mint az ártat
lan hazugságok egyik fajtája. Utánjárásom sze
rint abban az időben a Jäger és a Walter
Scott ugyanazon egy személy birtokában volt.
A Walter Scott később más tulajdonos kezébe
került, míg a Jäger megmaradt a régi birtokos
nál. Éz pedig az emléktábla felállításakor —
bár tudta — mégsem árulta el, hogy Arany
1869 és 70-ben az ő házában lakott ugyan,
de ez a ház nem a Jäger, hanem a Walter
Scott. Úgy látszik nem akart semmi pretium
affectionist jelentő tulajdonságot átengedni az
új birtokosnak.
Arany János karlsbadi üdülésének második
emléke egy feliratos pad, éppen a Jäger előtt.
A sötét bordeauxra festett pad anyaga és alakja
eléggé elárulja, hogy nem mai készítmény.
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E pádon szeretett Arany János üldögélni. A ház
falához támaszkodólag egy kis lugasféle is lát
ható. Ebben az asztal stylusa teljesen egybevág
a pádéval. Mondják, hogy Arany ezt is szerette
és használta. A pad támlapján a következő
magyar felírás olvasható:
E helyt feledve bút, feledve bánatot pihenj
S míg egy sóhajt hazádba nem repítsz, tovább ne
[menj. 1862.

A harmadik emlék szintén egy pad, künn a
karlsbadi erdőben az ú. n. Franz Josefshöhe
mellett, hét erdei sétaút találkozó pontjában, az
Ecce homo kápolnával átellenben. Ez a pad kő
pad (beton); felirata ugyanaz, mint az előbbi
nek, azzal a különbséggel, hogy a vers fölött
a középen nagy betűkkel olvasható e z : Arany.
Ezek az emlékek nem nagy jelentőségűek a
karlsbadiak előtt. Hiszen a karlsbadiak csak a
magyar pénzt ismerik; magyar irodalomról,
magyar költészetről, Arany Jánosról semmit se
tudnak. Néhány zeneírónkat ismerik az operetteirodalom útján, no meg a Hallod-e te körösi
lány kezdetű csárdást a katonazenekarok isme
retes ungarische potpourri-jából. A városi könyv
táros — középiskolai tanár, a ki irodalmi téren
is működik — szintén nem tudott semmit se
Aranyról. De egy eredeti kérdése mégis volt.
Mikor leírtam neki Arany János nevét s ő a
szó végén az y t észrevette, azt kérdezte: Was
war sein Name früher? Ezen azonban nincs
miért felette csodálkoznunk. Karlsbad és kör
nyéke az osztrák nagynémetek földje. Egyéb
ként is Karlsbadban majd minden tizedik házon
van emléktábla: Mozart, Bismarck, Wagner
Richard mellett egész rakás másodrangú nagy
ság jutott ilyen — némileg reclamszerű emlék
táblához. Az ott megfordult nagy magyarok
közül egyedül Arany kapott emléktáblát. S ha
a helybelieket, a más nemzetek fiait nem ér
deklik is ezek az emlékek, legalább az odató
duló magyarságnak a figyelmét, érdeklődését
és kegyeletes emlékezetét felkelteni kiválóan
alkalmasak.1
IV.
A karlsbadi üdülés vájjon hagyott-e nyomot
Arany költészetében?
Erre vonatkozólag emlékezetbe kell idéznünk
életrajzából azt, hogy épp ez időben túlnyo
móan fordításokkal — görög és angol — fog
lalkozott. E hosszú évtized — tulajdonképpen
tizenkét év — alatt (1865—1876) — írja Arany
László12 — eredeti művein alig dolgozott vala
mit. Egy ízben (1873) megkísérlette elővenni
Bolond Istókot, „mint az öregasszony a letett
kötésD, de csak egy énekig haladt vele; majd
1874 óta Toldit (Toldi Szerelmét) próbálta né
hány versszakkal odább „vonszolni“ — de pár
heti munka után mindannyiszor fájdalmas lélek
kel kellett meggyőződnie arról, hogy a munka
1 A két pádon olvasható évszám — 1862 — szintén
hibás. Arany ebben az évben Szliácson üdült. Útköz
ben Madáchot is meglátogatta. Karlsbadban nem volt,
csak 7 évvel később kereste fel először.
2 Arany János összes müvei. IX. kötet, XVIII. 1.
Bevezetés.

„nem megy“. Ez a tizenkét év volt Arany éle
tében a leghosszabb némaság korszaka. így hát
Karlsbadra emlékeztető sűrű nyomokat haszta
lan keresünk költői művei között is.
Valószínű ugyan, hogy elkezdett műfordításait
(Aristophanes) itt is folytatta, de positiv adat
erre nincs. Egy műfordítása és két töredék köl
teményéről biztosan tudjuk, hogy itt készült és
pedig 1869-ben.
A műfordítás eredetije latin szöveg. Lobkovitz
Bohuszláv írta a XV. században. A költemény
latin szövege a karlsbadi Mühlbrunn nevű for
rás fejénél könnyen olvasható nagy betűkkel
táblára van kiírva. Alkalmasint itt ismerte meg
Arany is e 16 soros hexameteres költeményt s
itt kapott kedvet, hogy lefordítsa. A költemény
a karlsbadi források páratlan gyógyerejét dicséri
mythologikus bombastokkal s azzal a kíván
sággal végződik, hogy fakadjon - is örökké, le
gyen üdvös az emberi nemnek.
Tőled az agg erejét, a félénk lyányka virágzó
Szépségét s valamennyi beteg hadd nyerje meg újra
Felgyógyulását s térjen vidulva honába
Mind, ki törött testét kristály vizeidbe meríté.1

A két eredeti költemény közül az egyiknek
czíme Nőmhöz, kelte 1869 július 12. Karlsbad.
A költeménytöredék így hangzik:
Ezernyolczszáz harminczkilencz —
Irtuk már e levelet:
Harmincz éves, Julim é d e s!
Lelki frigyem teveled.2
Ifjú voltál, ifjú voltam,
Árva voltál én szegény:
Nem volt messze, olyan össze —
Illő pár a földtekén . . .

Mint ez a nejéhez írott torsoszerű alkalmi
költemény, mint a Lobkovitz-féle fordítás, 1869ben keletkezett a következő keserű humorral
telt kis alkalmi vers i s :
Búcsú a fürdőtől.
Isten veled Karlsbad szép tá ja ! —
Örökké az ember nem állja,
Rothad neki tüdeje — m ája;
így végződik a földi pálya.
Alás’szolgája!

E költői forgácsok mellett valóban érdekes
nek és költői becsűnek kell tartanunk a Toldi
II. részének azt az epizódját, a melyikben elbe
széli, hogy IV. Károly császár mint fedezi fel
a karlsbadi gyógyforrásokat — Toldi Miklós
jelenlétében. (Toldi Szerelme IX. é. 73—102.
strófa.)
A sírrablásért s orozva ölésért halálra üldö
zött s átokkal sújtott Toldi bujdokol előbb a
Bakony rengetegeiben, onnan fel a Vág men
téig. Itt találkozik a fekete halál közeledtét hir
dető gyülevész zarándok csapattal. Közéjük áll
s megyen a tömeggel. A zarándok csapat tör
vényei szerint ő is köteles volt egész múltját
feltárni, meggyónni, különben nem lehetett volna
1 Régente Karlsöűdban csak fürdő curát alkalmaztak
az orvosok; az ivó gyógykezelés — ma ez a fő — száz
évnél nem sokkal régibb.
2 Arany 1840 novemberében vette feleségül Ercsey
Juliannát.
27
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testvér. Kobzosnak, az üldözött Zács-ivadéknak
mondja el múltját. S a két üldözött szív barát
ságra dobban; sorsuk oly igen hasonló: többé
el sem hagyják egymást. Kobzos-Szeredai már
huzamosabb idő óta ismeri a gyülevész hordát,
eddig is kénytelen-kelletlen tűrte nyegleségét.
Most a még névről nem ismert Miklósnak le
leplezi a társaságot. Miklós dühre fakad s osto
rával szétrebbenti őket. Erről a tettről ismeri
fel, hogy a testvér senki más, mint a híres és
nagyerejü Toldi Miklós. Most már ketten bujdokolnak tovább Csehországban. Toldi kolos
torba akar lépni; de ételpusztítóra nem igen
van szükség, hát tovább bujdosnak. Egy nap,
mikor az Eger vize mellett fölfelé ballagnak,
fülüket vidám, harsogó kürtszó üti meg, zászlós
lándzsák tűnnek fel. Toldi, mint a fejedelmi
udvarok szokásának ismerője, sejti, hogy valami
herczegi, királyi kíséret az. Félrehúzódnak egy
dombra, míg a menet elvonul. Zökögve-zokogva
vonszolja a menet végén nyolcz ló a rugóra,
— azaz magyar módra — készített szekeret
(a kocsit, a melyet nem régiben találtak fel
Komárom megye Kócs nevű községében). Hát
egyszer a kocsi elakad a záp agyagos mély
sárban, a hegyi vízmosásban. A sok kényes
öltözetű udvari népség egy ideig jobbra-balra
tekintget. Majd elhatározzák, hogy be kell menni
a faluba hídnak való deszkáért s vonszoló ök
rökért. Toldi nem nézheti sokáig ez ügyefogyottságot, leugrik a partról. Először a rúdjánál
fogva akarja kiemelni a szekeret, de úgy nem
megy. Akkor a juhdt felnyilalja háttal, kiemelte
szépen s kitevé a partra.
Ekkor odainté a kocsiban ülő,
Kérdi nevét, rendjét s mely föld neki szülő?
„Ilyen erőt egyet tudok a világon,
Azt, ki a rablóktól kisöpré országom.“
Monda, — hanem Toldi megismerte ám már,
Hogy ez maga Károly, a cseh király-császár.

Erre Toldi felfedi magát, röviden elmondja
bűnét és szándékát, hogy szeretne kolostorba
vonulni. Károly császár azt feleli Toldinak, hogy
bűnét nem ima, hanem kard moshatja le. Ura
— Lajos király, az ő veje — olasz földön har
czol, menjen oda csatázni, vagy álljon be hozzá
a seregbe. Legalább pillanatnyi üdülésre meg
hívja királyi várába — a neve Könyökvár, így
jő ki magyarban1 — vadászatra. Toldi a Kob
zos élénk bíztatásaira is, elfogadja a császár
kegyét s megy vele a várba.
Elbogenben Toldi és Kobzos királyi ellátás
hoz jutnak. Másnap megújultan ébrednek fel
kürtzsivaj és kopóugatás között. Gyorsan felöl
tözködve lemennek az udvarra, ott lovat adnak
alájuk. Majd jő a császár is s a menet útnak
indultakor csak úgy odaveti Toldinak: „Hadd
lám, tudsz-e űzni vadat úgy, mint rablót?“
Ezzel az egész raj fordula keletnek (a karlsbadi erdőségek felé). Csakhamar egy tízágú
1 Elbogen Karlsbadtól 11 km-nyire. Károly császár
vára ma is áll, állami fogház. Az Eger itt egy szinte
teljes kört kanyarodik s e kanyarulatba épült a vár is:
Innen neve is. Arany szerint a vár könyököl a folyóra.
. . . Épült meredek hegyhátra
Mely az Éger vízbe könyököl és lábat
Vet neki tréfából s karikát csináltat.

szarvas kerül a császár fegyvere elé. Igazában
Toldinak állt a vadászszerencse. De hát Toldi
ildomos udvari ember, lovát csak lépésben
ereszté s hagyta, hogy a vad a királynak essék.
Azonban a második vad csakugyan a Toldi
csattanó hurokjába esik. A császár és kísérete
bámulnak a vadászat e szokatlan nemén, mind
odaszaladnak a zsákmányhoz. A császár mondja:
„No ilyet nem láttam, se semmi elődöm.“ Mire
Miklós hetyke önelégültséggel felel: „így szoktuk
ezt, Felség, a magyar alföldön.“
Azonban a kopók már futnak a hegyre,
Visszhangzik az erdőn ugatásuk egyre;
Nosza mind utánuk, legelöl a császár:
Ritka jelenség az, a mi odafent vár.

Az ebfalka egy koszorús gímet üldöz el egé
szen a hegyi párkány legszéléig. Ott a meg
ijedt pára a meredek kőszálról a mélységbe
veti alá magát s szörnyet hal. Eb is kettő utána
ugrik, de az is elpusztul. Károly s a vadászok
a lejtőn lekerülve keresik a gímet. Hát a mint
a völgyben keresgélnek, egyszerre csak rotyogó
üst zubogásához hasonló hangot hallanak, a
táj tele sűrű fehér gőzzel.
Arrafelé tartván, terebély bikkfáknak
Tisztásán, a patak mentibe, mit látnak!
Vizet a sziklából forró meleg árral
Törni elő buzgó, hét ölnyi sugárral;
Tetején ez oszlop ragyogó virágba
Foszladoz és hull mint szomorúfüz ága,
Szikrázik a naptól s patakba lefolyván
Zöld, veres, meg barna kérget rak az alján.
Ez alatt a gímet az ebek meglelték,
Vidám csaholással hírtadva jelenték;
De Károly a völgyet megszerető nagyon,
Lön gondja utóbb, hogy neki nevet adjon:
Csatola még hozzá két falu határát
S a hol a forróvíz kilövi sugárát,
Emele ott fürdőt, telepíte várost:
Az egész világnak gyűlőhelye már most.

így folyt a vadászat nap nap után. Azonban
Toldinak nincs soká maradása. Újra csuhás
szentté öltözik a lovag s jelenti a császárnak,
hogy menni akar. A császár megajándékozza
tarsolylyal, öltözettel, lóval. A Kobzossal elhatá
rozzák, hogy elmennek Olaszországba, a Lajos
táborába. Álruhát öltenek, a Pejkó is ott terem
s délre a két bajnok elindula menten.
V.
Nyilvánvaló, hogy ez az epizód: Karlsbad
felfedezése Toldi Miklós jelenlétében, Arany
karlsbadi időzésének köszönhető. Arany épp ez
időtájt, a hetvenes évek második felében fek
szik neki a Toldi Szerelmének. Karlsbadban
megismerkedve a helyi mondával és viszonyok
kal, beleszőtte azokat verses regényébe. A helyi,
az idegen monda hímes szövetét átszőtte egy
szép magyar szállal s ez által mintegy költői
magyarázatát adja annak, hogy miért keresi fel
a világ összes nemzetei közül aránylag legtöbb
magyar Karlsbadot. Persze ez csak költészet, a
mely pretium affectionist keres és talál ott is, a
hol igen reális okok működnek közre.
Meglepő, hogy Arany az idegen mondának
ebben az episodikus alkalmazásában is mennyire
ragaszkodik a hagyományhoz, mennyire megőrzi

395

az epikai hitelt. Magának a mondának fő moz
zanatait — kiindulás Elbogenből, a vadászat,
a magát aládobó vadnak keresése, a forrás fel
fedezése — érintetlenül hagyja, illetőleg dol
gozza fel. Az elakadt kocsi közbeszövése nem
az Arany inventiója, de alkalmazása ebben a
mondában teljesen eredeti.1 Ugyancsak eredeti
Toldinak és Szeredainak a jelenléte a forrás
felfedezésénél. Arany igen finom tapintattal úgy
intézi a mese szálait, hogy Toldi a felfedezés
nek csak nézője, egy véletlenül jelen levő ma
gyar. Meghagyja az eredeti mondát, hogy Károly
császár veszi észre a forrásokat, kíséretének
többi tagjai észlelik elsőnek a csodás természeti
jelenséget.
A tájék leírása is teljesen hű Ez természetes
is, hisz Arany ismerhette az egész vidéket,
Elbogennel együtt. Szinte keressük a kátyút,
melyben a császár szekere elakadt, a dombot,
melyre ToldiéK félrehúzódtak. A kiálló szikla,
honnan a vad alávetette magát, ma is áll, tete
jén egy zerge bronzalakja emlékeztet a mondára.
Alatta a Sprudel, Karlsbad leghíresebb és leg
melegebb bővizű forrása, mely még ma is, bár
vizének egy részét más útra terelték, 6—8 m
magasra fröcscsen fel s ott szomorúfűz mód
jára szerte páráivá hull alá s folyik (azaz folyt
mert ma már nem pocsékolják vizét oly könynyen) a Tepl-patakba. Vizéből zöld, veres, meg
barna kéreg, az ú. n. Sprudelkő rakodik le, a
mit csiszolva — tárgyak, eszközök díszítésére
használnak fel.
Az Arany elbeszélése azonban nemcsak a mon
dái hagyományhoz hű, nemcsak a természeti
alakulatok leírásában valószerű, hanem költőileg is kiváló, művészi.
Már az itt közölt vázlatos előadásból is ki
tűnik, hogy a helyi mondának a Toldi Miklós
bolyongásával való összekapcsolása minden
mesterkéltség nélkül történik meg. Mi sem ter
mészetesebb, mint az, hogy a cseh földön
bolyongó, üldözött Toldi összetalálkozik Károly
császárral, a ki úgy is mint ellenség, úgy is
mint barát, igen jól ismerte Toldi nagy szemé
lyes erejét. Igen természetesen van elmondva
az is, hogy Toldi nem akarja magát azonnal
megmutatni, valamint hogy a császár se ismeri
fel azonnal — hisz hány vitézt kellene akkor
eszében tartani; — hanem az erőről, arról biz
ton és azonnal ráismer.
Az így természetesen megszerkesztett s be
illesztett epizódnak elég jelentékeny szerepe van
a cselekvény további bonyolodásában is. A csá
szár szavai eszébe juttatják Toldinak nagy ere
jét s azt, hogy ha van vétke, azt nem kolos
torban imát mormolva teheti jóvá, hanem csata
téren ellenséget zúzva, őrölve A császártól ka
pott bíztató szó és pénz meg ruhaajándék
birtokában csakugyan elszánja magát Toldi,
hogy elmegy olasz földre, a Lajos seregébe:
eddigi czéltalan kóborlását félbenhagyja s most
már eltökélt szándéka újra vitézi életmódot foly
tatni, nagy erejét ura nemzete javára gyümölcsöztetni. Mert bűnt követett el, egyelőre még
1 Petőfi is alkalmazza János vitézében az egyetemes
mesemondásnak ezt a jelenetét.

álalakban marad, barátcsuhában jár-kel s vitéz
kedik. De érezzük, hogy ennek az alakoskodás
nak egyszer vége lesz s minden jóra fog for
dulni. A karlsbadi epizód a Toldi bolyongásá
nak nemcsak földrajzi, de erkölcsi fordulópontja.
Toldi magára eszmélve mintegy összeszedi ma
gát s az eddigi hozzá méltatlan s teljesen tar
talom nélküli kóborlás helyébe a vitézi életre
és tettekre törés világos szándéka lép. Van
czélja, nagy és hozzáillő. Biztosak lehetünk,
hogy Toldi jeles dolgokat fog véghez vinni
most is, mint mindenkor, mikor valami czélgondolat támad lelkében. A czélgondolat min
denkor fokozza energiáját, a czéltalanság perczeiben megfeledkezik magáról és sülyed. Most
már nem féltjük többé ettől a méltatlan élet
módtól. Van czélja, ismét látni fogjuk a hőst,
kinek teste erejét, lelke nemességét eddig is
annyiszor megcsodáltuk. íme ez az epizód
aesthetikai értéke s fontos jelentősége a mű
cselekvényében, a Toldi Miklós regényes élettörténetében.
VI.
S ezzel röviden ismertettük Karlsbad hatását
Arany János életére és költészetére. Látjuk, hogy
a 8 éven át megismétlődő s egy hóig tartó
karlsbadi gyógykezelés Arany egészségére, kedé
lyére jó hatással volt: új életerőt, vagy legalább
új életreményt lelt ott. Ott időzésére 3 emlék
eszméltet. Költészetére valami nagy hatást nem
gyakorolt. Egy kisebb jelentőségű s helyi érdekű
műfordítás s két töredékes versecske mellett
csupán a Toldi Szerelmének egyik epizódja kö
szönhető Karlsbadnak. Ez epizód tartalma az,
hogy miként fedezi fel Károly császár Toldi
Miklós jelenlétében a karlsbadi gyógyforrásokatt
Arany ez epizódban a német helyi mondáhűen alkalmazva kapcsolja bele a Toldi élete
történetébe s aesthetikai jelentőséget kölcsönöz
az által, hogy az itt nyert indítékok hatása
alatt felhagy a czéltalan bolyongással s megy
vitézi életre, ura királya kegyelmébe olasi
földre.
E mellett nem szabad felednünk azt sem, hogy
a Toldi Szerelmének befejezéséhez is itt kapott
kedvet Arany, a mint ezt a fentebb idézett
egyik versszak mondja. És ez Karlsbadnak
Aranyra gyakorolt hatásában előttünk a leg
becsesebb, nagyon becses mozzanat.
(Szászváros).

Dr. Kristóf György.

Jellemfejlesztés és akaratnevelés.
A mostani felfogás szerint az ember jellemét
nem mindig cselekedetei árulják el, hanem azok
az érzelmek, melyek szívét eltöltik s azok a
gondolatok, melyekkel e világot megítéli. Más
szóval: felebarátaink igen szeretnék, ha hangoz
tatott nagy szavaik, nem pedig tetteik szerint
ítélnék meg őket, talán azért, mert e kettő között
kevés összhang látszanék az egymásmelletti
megtekintésnél. Annyi bizonyos, hogy a moder
nekkel ellentétben a régi nagy írók nem szavaik
ban, hanem tetteikben jellemezték hőseiket s
27*
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ez az eljárásuk csodálatosképpen egészen kielé
gíti művészi érzékünket és igazságszeretetünket is.
Kinek van már most igaza? Ha gondolkozunk
e kérdés felett, rájövünk arra, hogy az ember
sohasem egészen bizonyos a felől, hogy érzel
mei és gondolatai egészen az övéi-e, lehetnek
azok utánzóit, rákényszerített vagy betanult érzel
mek és másoktól átvett gondolatok, de a cselek
vés, az akarat megfeszítése bizonyosan az övé.
Az az ellenvetés, hogy a körülmények az embert
érzésével és gondolatával ellentétes cselekvésre
indíthatják, csak látszaton alapszik. Hiszen a
körülmények megítélésében éppen az a fontos,
hogy melyiket tartja az illető oly heves hatású
nak, hogy enged neki, vagy ha nem gondolko
zik is öntudatosan, mi gyakorol rá olyan ellen
állhatatlan nyomást, hogy szerinte cselekszik?
Az emberre tehát mégis csak jellemző lesz a
cselekvése.
A cselekvést pedig az akarat indítja meg, e
nélkül tett el nem képzelhető. Jól mondja Jago
Shakespeare Othellojában (í. 3 sz.) „Testünk a
kert, akaratunk a kertész. Ha tetszik: csalánt
vagy salátát vetünk bele, izsópot ültetünk s
kigyomláljuk a köményt. Egyféle füvei foglaljuk
el az egészet, vagy többfelé osztjuk. Parlagon
hagyjuk henyeségből, vagy tenyészővé tesszük
iparral. Mindez egyedül akaratunktól függ.
Tőlük függ, hogy ilyenek vagy amolyanok
legyünk.“ Akaratunknak ereje és iránya lesz
tehát az, a min egész jellemünk alapszik.
A nevelés czélját úgy határozzák meg röviden,
hogy nem egyéb az, mint becsületes, derék jel
lem fejlesztése. Ha mi nevelők e czélt, el is
akarjuk érni, figyelmünket a jellem alapjára: az
akaratra kell irányítanunk. Az akaratnak mindig
van czélja (e nélkül meg sem indulhat) s két
forrásból táplálkozik: egy gondolati és egy
érzelmi forrásból. Megindulhat-e az akarat, ha
a czél felé csak a belátás vezérel, s az érzelem
nem támogatja, vagy esetleg ellene van? Igen.
Megindulhat-e, ha az érzelem támogatja s a
belátás ellenzi ? Igen. Az akarat-folyamatra fon
tos tehát az érzés és a belátás. Fontos az akarat
czélja is, melyet ösztönző vagy ellenző hatások
közepette végeredményben mindenki önmaga tűz
maga elé. Így jutottunk el azokhoz a vég
pontokhoz, melyekkel számolnunk keli, midőn
a jellemet fejleszteni és az akaratot nevelni
akarjuk.
Az egészen kicsi gyermek akarata mindig oda
irányul, hogy valami kellemeset megszerezzen
magának, vagy valami kellemetlent „eltávolítson.
Az ilyen kicsi gyermeket sem érzések ébresz
tése, sem beláttatás alapján nem lehet sem jó,
sem rossz cselekedetre rábírni. De ne higyjük,
hogy akaratának a jó felé való irányítása, vagyis
valójában erkölcsi nevelése, még meg sem kez
dődhetik. S ő t! A szoktatás és a példa az a két
nagyon fontos eszköz, mely már ezen a fokon
működésbe lép. Az első oly nagyhatású, hogy
mint mondani szokták, általa egyes dolgok máso
dik természetünkké válhatnak. Ennek az eszköz
nek egészen a 18-ik életévig helye van. S nagyon
csalódnak a kényelmes szülők, mikor azt hiszik,
hogy rendre, tisztaságra és hiedelemre nem
szoktatott gyermekeik egyszerre megjavulnak

majd, ha eszük oda érik, hogy belátják hibáikat.
Ritkán ; pl. a kit kis gyermek korában nem szok
tattak az evés csendes elvégzésére, később is,
mihelyt megfeledkezik magáról, szomszédai nagy
bosszúságára zajjal fogja a rágás és nyelés
műveletét végrehajtani. Nagy következetességgel
kell rászoktatni a gyermeket különösen a rend,
tisztaság, udvariasság, illemtudás, mértékletesség
erényeire; az ő kis akaratának iskolája az is,
hogy alkalomadtán hallgatni tudjon, visszatartsa
nevetését, vagy sírását. Már az 5—6 éves gyer
mek képes erre. A példa pedig oly nagyfon
tosságú irányító eszköz, hogy még felnőtt korunk
ban is hat reánk. Az egészen kicsi gyermeknél
valóságos suggeráló ereje v an ; alapszik a gyer
mek utánzási hajlamán és nevelőjéhez való
ragaszkodásán. És mivel mindenféle intelemnél
mélyebb nyomot hagy a gyermek lelkében az,
a mit maga körül lát, Ellen Key-jel együtt a
neveléstani írók nagy csoportja elsősorban a
felnőtteket szeretné megjavítani — s méltán! Az
iskola azonnal gondoskodik példáról, mihelyt a
gyermek a terembe lép, ott van a legtöbb eset
ben igazán jóakaratú tanító, a ki mesékben és
olvasmányokban a jót állítja elé, ott van a pap,
a ki Istenről és Jézusról szól neki. Pap és
tanító pedig karöltve iparkodnak elhárítani azt
az esetleges rossz példát, melyet, sajnos, a
különféle helyről összeverődött osztálytársak
adhatnak a jobbaknak. És az elemi iskola már
egy másik nevezetes eszközzel is szolgálja az
akaratnevelés nehéz problémáját: megtanítja a
gyermeket figyelni. A rendszeres figyelem a szel
lemi munkában éppen olyan tornája az akarat
nak, mint a testgyakorlat az izmoknak. Ha gon
dolataimat össze tudom szedni és figyelmemet
hol erre, hol arra a tárgyra tudom irányítani,
ugyan az, mintha izmaim fennakadás nélkül tel
jesítik kiszámított mozdulataimat. Nem akarok itt
bőven szólni arról a kétségtelen igazságról, hogy
a torna, mely gyakorlás által a gyermeknek
megadja a biztosságot, hogy ura a maga izmai
nak, nagy mértékben fejleszti az akaratot (s igen
nagy akaratmegfeszítésre taníthat, így tehát nagy
az erkölcsi befolyása). Szólni akarok inkább arról,
hogy miképpen lehet a gyermeket már ezen a
fokon a jó cselekedetre és a rossz kikerülésére
vezérelni. Rá kell szoktatni a gyermeket leg
kisebb korától kezdve arra, hogy a cselekvés
előtt gondolkozzék. Tudnia kell, hogy mit akar
cselekedni s mi lesz annak a következménye,
így kifejlődik benne az az erkölcsi felelősségérzet, mely megóvja később is a helytelen útra
tévedéstől, megszokja, hogy tetteinek erkölcsi
milyenségét megkülönböztesse, megszereti a jót
és irtózni fog a rossztól. Minél jobban kinő a
gyermek a szoktatás és suggestio egyedüli alkal
mazásának korából, annál inkább szükséges,
hogy meglegyen benne az az erő, hogy saját
magát a cselekvés egész jelentőségének átgon
dolására kényszerítse, hiszen nagyobb korában
állítják őt a körülmények fontosabb döntések elé.
Hogy a gyermek képes legyen az önuralomra
és higgadtságra s feltétlenül a jobbik úton
induljon meg, az iskola mindent elkövet, min
den rendelkezésére álló szellemi és physikai
eszközt megragad. Ezért törekszik az iskola
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részint tervszerű, részint alkalomszerű erkölcsi
oktatást nyújtani növendékeinek. Egészben véve
pedig tanításterve és berendezése arra szolgál,
hogy a nemes érzelmeket és az értelmet kifejleszsze. Az érzelmek nemesítése tervszerűen
történik a vallásórákon és az irodalom kereté
ben, midőn pl. Kölcsey Parainesisét, vagy Deák
leveleit olvastatja a tanár, vagy magas szárnyalású költeményeket éreztet át tanítványaival.
Alkalomszerű az erkölcsi tanítás, ha a történe
lem tanára a nemes jellemek életének tanulsá
gaira hívja fel a figyelmet, vagy ha a természet
rajz előadója a növények és állatok ápolására
tér ki. Alkalomszerű erkölcsi magyarázat az is,
ha a tanár a növendékek magaviseletét, szoká
saikat, egymáshoz való barátságukat beszéli meg.
Általános azonban a vélemény, hogy mindez
nem elég.
A paedagogusok is igen jól tudják, hogy a
jóra irányuló akaratot megszilárdítsák, egyik
részük az akarat egyik forrását: az érzelmet,
másik részük a másik forrást vagyis a belátást
akarja jobban kiművelni. Az első csoport az,
a mely az erkölcsi nevelést a vallásra alapítja,
az észtől egészen függetlenül egy morális érzést
akar fejleszteni, melyben vezéreljen az Isten
iránti szeretet, bizalom iránta, megnyugvás az ő
akaratában, engedelmesség parancsaival szem
ben és hit abban, hogy a túlvilág meghozza a
maga jutalmát mindenki számára. A másik cso
port Sokrates mondásából indul k i: erkölcs
annyi, mint tudás, tudása a jónak és rossznak.
Ezek elvetik az elsők félelemébresztését; a fenye
getést, a jutalomcsillogtatást, még a lelkesítést
is, a belátást akarják világossá tenni, bemutat
ván a veszélyeket s az okosság szigorú kapcso
latát, hogy rosszból jó sohasem következik, s
hogy becsületesnek, tisztának és egészségesnek
legfőbb jó és okosság. A baj csak az, hogy a
hívő sokszor nem jó igazán, s nem mindig jár
a helyes úton az, a ki pedig tudja, hogy mit
kellene tennie. Az igazság az, hogy erkölcsi szí
nezetű tettnek nem volna szabad másképp létre
jönnie, csak úgy, hogy az ész különböztesse meg
a cselekvést, az ítélet mérlegelje annak követ
kezményeit s csak ha a morális érzelem jóváha
gyását is megállapította a belátás, lépjen fel tel
jes energiával az akarat.
Abban az egyben azonban teljesen megegyez
nek mind az érzelem, mind az értelem kiműve
lői, hogy gyakorlás nélkül az erkölcsi erő sem
válik oly hatalmassá, hogy bármikor cselekvés
képes legyen. Ma a szülők határtalan kényelem
szeretete minden feladatot az iskolára bíz. Nem
csak a tudományokban való előkészítését, a meg
figyelés, ítélőképesség, önálló dolgozásra való
hajlam fejlesztését, hanem még a jó modornak
és erkölcsi nemességnek a gyermekbe nevelését is.
És mindenhez gyakorlatok járulnak, mert ma már
nemcsak a szépírást gyakoroltatjuk, hanem a
természettant és a vegytant is. A testi nevelés
otthoni teljes elhanyagolása arra kényszerítette
a nemzetet és emberiséget szerető iskolát, hogy
a torna, játék, úszás stb. tanításával a testneve
lés nehéz feladatát is magára vállalja Most még
az erkölcsi jó gyakorlása is az iskolára hárul ?
Hol vegyük erre az időt és alkalmat ?

Bain az erkölcsi erényeket három csoportba
foglalja: okosság, igazságosság és jóindulat eré
nyeire Az elsőhöz tartoznak a mértékletesség, taka
rékosság, tisztaság, rend stb., melyek önjavunkra
vonatkoznak. A másodikhoz a tartózkodás mind
attól, a mivel valakinek kárára lehetünk, a jog,
kötelesség, büntetés kölcsönös viszonya s az
egyes helyzete a mindenkivel szemben. A har-'
madik, a jóindulat erénye több az igazságosság
nál, mert azt kívánja, hogy jót tegyünk tekintet
nélkül a társadalmi szükségességre; az önfeláldo
zás, jóság, szánalom, részvét stb. tartoznak ide.
Bain e felosztással segítségérevanatanárnak.hogy
a maga feladatát áttekintse s megrajzolja az
utat, a melyen az önzetlenségig vezetheti a tanuló
kat, de első pillantásra észrevehető, hogy a tanár
ezeket az erényeket csak igen kis mértékben
gyakoroltathatja. Figyelmeztetheti tanítványait az
okosság erényeire, de vájjon miképpen gyako
roltatja vele a mértékletességet? Ha rend és
tisztaság tekintetében szoktatja is, mi az ahhoz
a rengeteg alkalomhoz képest, melyet az otthon
nyújt ? S ha a szülő ezeket az alkalmakat ki
nem használja, vagy a maga rendetlen és pisz
kos életmódjával felesleges időpazarlásnak tün
teti fel a tanár erőlködését, vájjon ki lesz az oka
annak, ha az iskola fáradsága kárba vész ?
Valamivel több alkalma van az iskolának arra,
hogy az igazságosság erényeit gyakorolja, Maga
az iskola egy kis társadalom, hol az egyes
hamar megtanulja, hogy, ha ő maga békesség
ben akar élni, igazság szerint neki is békében
kell hagynia másokat. A kölcsönös türelem,
kívánságainknak másokéhoz való alkalmazása,
megbecsülés, önuralom, a feljebbvalókkal szem
ben engedelmesség és a kötelességteljesítés olyan
dolgoknak fognak feltűnni előtte, melyek nélkül
nem boldogulhat. Mindezeket a családban is
látnia kell a gyermeknek, itt csak fokozottabb a
mérték. A jóindulat erényeire: a jóságra, rész
vétre, odaadásra, szeretetre csak úgy taníthatja
meg az iskola a növendéket, hogy ráirányítja
figyelmét mások életkörülményeire. Iparkodik
kizárni az önző érdeket, hogy a gyermek a nél
kül érdeklődjék környezetének baja vagy öröme
iránt. Azonban, a míg a szülői ház sok alkalmat
nyújt az önzetlenség és jóakarat gyakorlására
(valaki beteg pl.) addig az iskola csak olvasmá
nyokra, elképzeltetésre és szóval való intelmekre
szorítkozhatik. Figyelmezteti az iskola a gyer
meket arra a jó érzésre, mely a helyes cselek
vés után egész lelkünket eltölti, s remélheti, hogy
ennek alapján gyakorolni fogja azt a növendék.
Ennyi, a mit az iskola megtehet. Csak egy
lépés van még, melyet a svájczi iskolák után
mi is megtehetünk. A II. moralpaedagogiai con
gressus kiadványainak II. kötetében (357. 1.)
közli Hermann Bertschinger (Zürich) azt a ter
vet, melynek alapján erkölcstani olvasókönyvek
is készülnek a népiskolai tanulók számára, s
a mely szerint külön órákon megbeszélés alá
kerülnek a gyermeknek szüleivel, testvéreivel,
a cselédekkel, a tanítókkal stb. szemben való
kötelességei. Lassan lépésről lépésre halad a terv
előre, szemmel tartva, hogy a gyermek tapasz
talatainak körén belül maradjon s három éven
belül életének minden örömét és bánatát és a
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társadalommal és nemzettel szemben való köte
lességeit is magyarázat tárgyává teszi. A svájczi
iskolák megokolása a külön erkölcstani órák
bevezetése dolgában az, hogy a vallásfelekezeti
erkölcsi oktatás nagyon szép és jó s a világért
sem törlendő, de mivel igen távol van a gyer
mektől, szükséges, hogy az ő életéből és tapasz
talataiból kiindulva adjunk neki irányítást. A
tanárnak e kérdések tárgyalása igen nehéz, sok
tapasztalatot és tapintatot kíván, de sok örömöt
is ad, mert a gyermek szeret ilyen kérdések
ről beszélni, s ha kedves formában (jól mondja
Bain, hogy az erkölcstanítónak kétszeresen ked
vességre kell törekednie) elmondja, hogy milyen
nek kell lennie a gyermeknek, ha vendégek
jönnek a házba, vagy hogyan kellene fogadni
egy új idegen növendéket az osztályban, bizo
nyos, hogy nagyon figyelnek reá s a hatás el
nem maradhat. Mert mindent meg kell mon
dani a gyermeknek, még azt is, hogy szeresse
a szüleit és legyen hálás nekik, mert az a maga
kis játékos eszével nem gondol reá, hogy azok
érte mennyit fáradnak. Meg kell mondani neki,
hogy miképpen viselkedjék, ha valaki beteg a
családban, vagy ha nagyszüleinél vagy idege
neknél tartózkodik. Mondhatnák sokan, hogy ez
illemtan! mindegy, de nagyon fontos s vég
eredményben mégis erkölcsi színezetű s nagyon
igazat adok azoknak a református gimnáziumok
nak, melyek külön órákat óhajtanak szentelni
ezeknek a dolgoknak Mert lehet pl. egy nagyon
derék jószívű fiú, a ki beteg barátját elhanya
golja, bár sajnálja, de mivel nem látta, nem
hallotta senkitől, nem is tudja, hogy miképp
kellene vigasztalnia a szenvedőt. Tehát tanítsuk
mi is a gyermeket ilyen erkölcsi és modorbeli
dolgokra; a kérdés csak az, hogy mikor és
hogyan? A svájczi módszer szerint az elemi
iskola IV—V—VI. osztályában történik ez az
oktatás, nálunk szintén a III—IV. osztályban
kezdődhetnék a családban és az iskolában tör
ténő események megbeszélésével, a középiskola
és az elemi V—VI. osztálya folytathatná a nem
zethez és a társadalomhoz való viszony meg
beszélésével — vagy a középiskola I. osztályá
val venné kezdetét az egész. Ennek eldöntését
rábízom az illetékes vezetőkre, az azonban
bizonyos, hogy a 8— 12 éves gyermek tapasz
talataihoz közelebb állana ez a tárgy, mint az
a nagy tudományoskodás, melyet nyelvtanban
és természetrajzban némely elemi iskolában is
észrevehetünk. A hogyan kérdésénél felmerül,
hogy külön órákat kell-e szentelni az ilyenféle
erkölcstannak, vagy az irodalom és történe
lem keretében kell közöltetnie? Külön órák
nélkül kellemesebb a tanítás, mert a gyermek
nem érzi, hogy prédikálnak neki, de külön
órákkal meg volna a biztosíték arra, hogy a
növendék kap erkölcsi magyarázatokat, mert
amúgy a hanyagabb vagy más felfogású tanár
könnyen megfeledkezhetik erről s kitölti az
órákat tárgyi magyarázatokkal. Hiszen oly sok
az anyag a középiskolában, hogy alig van idő
a helyesírás begyakorlására! S még egy a
fontos: mihelyt az ilyen erkölcsi oktatás meg
kezdődik, kapnia kell a tanárnak a tanításterv
mellé részletes vezérkönyvet is.

Mindezt azzal kapcsolatban mondottam el,
hogy mindent a legkisebb részletig meg kell
mondanunk a gyermeknek, hogy akarata tuda
tos legyen. A kisebb czélok kitűzése után az
általános nagy czél, a nagy ideál kitűzése a
fontos, hiszen czél nélkül akaratfolyamat meg
nem indulhat. A keresztyén egyházak az emberi
akarat legfőbb czéljának Jézust állítják fel, az
ő alakja az eszménykép, melynek megközelíté
sére törekedjünk. A hágai erkölcsnevelési con
gressus szónokai és írói kivétel nélkül elfogad
ták ezt a czélt, nehányan azonban kissé távolinak
tartják s nem gondolják hibának, ha a fiatal
növendék a maga hajlamainak megfelelő ideált
választ, ki ember lévén, gyarlóbb, de az ifjú
tehetségéhez és vágyaihoz közelebb áll s job
ban felfogható előtte, mint a minden emberi
erény tökéletes egyesülése. Nagyon sok szónok
rámutatott arra, hogy éppen e ponton van az
irodalmi oktatás nagyobb fontossága az exact
tudományok tanítása fölött. A mathematika,
physika és vegytan kifejleszthetik a logikát, a
földrajz és természetrajz megismertethetnek a
körülöttünk levő világgal, de nem adnak alkal
mat arra, hogy a gyermek emberi cselekvések,
körülmények, eszmék, czélok és jellemek felett
ítéletet gyakoroljon. Már pedig, ha órákat szen
telünk annak, hogy ismertessük az állatok és
növények életfeltételeit a gyermekkel, akkor még
inkább szükséges, hogy az ember erkölcsi és
társadalmi életének körülményeiről is szóljunk.
Ha nem bocsátható ki a gyermek a középisko
lából a szabad esés törvényének ismerete nél
kül, kibocsátható-e a legparányibb emberismeret
nélkül ? Emberi érzésekkel, sorsokkal, esélyek
kel és küzdelmekkel az olvasmányokban ismer
tetjük meg őt, mélyítjük erkölcsi belátását és
buzdítjuk a nemes jellemek példáján. Bizony,
az iskolai czélra kiválasztott irodalmi művek
nemcsak arra szolgálnak, hogy rajtuk a hős
költemény vagy dráma poétikai szabályait álla
pítsuk meg, hanem hogy erkölcsileg irányítsuk
az akaratot. Első feladatunk a nemes jellemek
szemléleténél a csodálat felébresztése, ez a fel
emelő és kellemes érzelem megindítja a kép
zeletet, mely nekünk szintén hatalmas segítőnk.
Mert jó, ha a gyermek beleéli magát azokba
a nemes eszmékbe, melyekért a hősök áldoza
tokat hoztak, magáévá teszi világfelfogásukat s
előkészül arra, hogy neki is sok akadálylyal és
veszélylyel kell megküzdenie.
Meg kell itt említenem az erkölcsi nevelés
ben nevezetes negativ és positiv módszer kér
dését is. Az első abban áll, hogy tiltunk és
hibákra, bűnökre figyelmeztetjük a tanulót s
elijesztjük őt. Pl. azt mondjuk: kerüld a mértékletlenséget s rajzoljuk az iszákos ember
csúnya és szomorú életét s családjának pusztu
lását. A positiv módszer a figyelmet mindig az
erényekre irányítja és buzdít. Ennek az irány
nak lelkes harczosa F. J. Gould (A második
moralpaed. congr. iratai II. köt. 334. 1.), ki azt
mondja, hogy nem sok bölcseség van abban,
ha mindig azt hajtogatjuk: ez tilos, ez nem jó,
ezt ne te d d ! — inkább mondjuk meg, hogy
mit kell tennie, s bár csábító, hogy elijesztő
színekkel fessük a hanyagság, rendetlenség és
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ingaíagság árnyképeit, mégis jobb, ha a kitar
tás, pontosság és szilárdság világító példáját
állítjuk elé. A negativ módszer a félelem, irtózat és szomorúság eszközeivel dolgozik, melyek
mindig gátlók, a positiv a csodálat, öröm és
szeretet érzelmeivel, melyek elősegítők. Világos,
hogy szülőknek és tanítóknak e mellé kell
államok.
Sokat lehetne még beszélni a jutalmazás és
büntetés eszközéről is, melyeknek alkalmazásá
hoz olyan nagy-nagy tapintat szükséges — való
ban, szinte tragikus érzés fog el bennünket az
erkölcsi nevelés kérdéseinek átgondolásánál:
milyen bonyolódottság! hányféle befolyás s
mindegyiknek megvan a maga kikerülhetetlen
következménye! Láthatatlan szálak kötnek egy
máshoz mindent s vájjon a mi rendező kezünk
nem okoz-e egy kis javítás miatt nagy rombo
lást? A nagy óvatosság pedig nem gátolja-e
cselekvésünket a legjobb pillanatban? Nem
tehetünk tehát egyebet, mint hogy megrajzol
juk az erkölcsileg tökéletes ember képét s ipar
kodunk belevésni a gyermek leikébe a jellemes
embernek az egész emberiségre kiható előrevivő
hatását s rábízzuk, hogy ez a felelősségérzet,
melyet hazájával szemben is érez, akaratát a
jó önzetlen megvalósítása felé irányítsa.
(Beszterczebánya.)
Dr. Bitzó Sarolta.

lépést tettek. Az előtt állanak ugyanis, hogy a
földkerekség egyik legnagyobb, a hatásától várt
eredmények tekintetében pedig határozottan
páratlanul álló vízgyűjtőt működésbe hozzák.
A waldecki völgyzáró gáttal elzárt herzhausenwaldecki vízgyűjtő ez, mely — mint a németek
remélik — a Weserre nézve a legsikerültebb
szabályozás jelentőségével fog bírni.
A porosz országgyűlés, hogy a Rhein és a
Weser közötti régi, híres iparnak és kereske
delemnek újabb lendületet adjon, 1904-ben el
határozta, hogy vízi útjait szaporítja és a meg
levőket megjavítja. A felvetett tervek között a
legnagyobb tetszéssel az találkozott, mely a

A herzhausen-waldeckí vízgyűjtővölgy/
(Európa legnagyobb mesterséges vízgyűjtő medenczéje.)

A múlt század nyolczvanas éveiben, a mikor
Poroszországban a vízgyüjtővölgyek egész hosszú
sorának létesítését határozták el, majd később,
úgy másfél évtized múlva, mikor ezeknek nagy
része már készen állott, a mi folyóirataink és
hírlapjaink is sokat írtak a modern vízgazdál
kodásnak erről a neméről. A német nemzet
nagy közgazdasági vállalatai iránt való csodálat
és a magyar közvélemény érdeklődésének fel
keltésére irányuló törekvés, továbbá a példa
követésére való rábírás vágya érzett ki azokból
a czikkekből. Még misem történt nálunk ezen
a téren, a mikor a németek egy újabb hatalmas
1 E czikknek szomorú actualitást adnak azok a pusz
títások, melyeket az árvizek ez esztendőben Magyarországon okoztak. A földmívelési minisztérium adatai
szerint majdnem 1 millió métermázsára tehető az árvíz
okozta kár csupán búzában. Ha az egyéb károkat is
tekintetbe veszszük, bizonyára nem nagyítunk, ha az
egész kárt 50—60 millió koronára becsüljük. Ennyi
megy veszendőbe a nemzeti vagyonból egy év alatt.
Mindezektől a károktól meg lehet menekedni. Új dol
gokat sem kell kitalálni. A tudomány és a technika
egészen biztos módszerekkel rendelkezik a veszedelmek
elhárítására. A természetnek hatalmas energiája az ár
vizekben nemcsak pusztulást hoz, hanem el is vész.
Pedig ez az energia leköthető, feltárolható, elrakható,
úgy hogy ezáltal nemcsak a pusztulástól menekszünk
meg, hanem öntözési, hajózási czélokra elegendő vízzel
és ipari és közlekedési czélokra energiával is rendel
kezhetünk. És csodálatos, hogy, a mikor iskoláinkban,
társas és tudományos összejöveteleinken évről évre tár
gyaljuk Széchenyit, még sem akad Széchenyi lelkű állam
férfiú és politikus, ki e vészek elhárítását és gyümöl
csözővé tételét élete feladatává tenné.
Szerk.

1. A W eser és az Ems vízkörnyéke.

következőket tartalmazza: ássanak csatornát
Herne és Homberg között (lásd „A Weser és
az Ems vízkörnyéke“ ez. térképet), hogy a Rhein
össze legyen kötve a már meglévő Ems-Dortmund csatornával, ezt az utóbbit pedig a Be
vergern—Bramsche - Minden — Hannoveren át
húzott csatorna által kössék össze a Weserrel, sőt
az ezen túllévő, de a vízkörnyékébe tartozó tar
tozó Leinevel. A csatornákat az összekapcsolt
folyók lássák el vízzel.
A szükséges vízmennyiségből másodperczen
ként 7 5 m3 esett a Weserre. Akkora víztömeg
ez, a mennyit a Weser régi feladatának hátránya
nélkül nem nélkülözhetett.
Mivel a terv ennek daczára sem veszített nép
szerűségéből, szóba jött a mesterséges víznö
velés kérdése. A Weser csatornázásának terve
csak gyenge pártolásban részesült, mert ezt a
műveletet itt sok ismert hátránya kísérte volna.
A legfontosabb kifogás az volt, hogy a folyó
középső és felső szakaszáról nem hárította volna
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el az évről évre fenyegető árvízveszedelmet.
Annál hatalmasabb szószólói akadtak azonban
a vízgyűjtővölgy létesítése tervének, melynek
nagy előnye, hogy hatása alatt a vízerő egész
éven át közel egyformává lesz. 1905 április 1-én
tehát olyan tartalommal emelkedett törvény
erőre a javaslat, hogy a folyó felső szakaszában
alkalmas völgyekben összegyűjtik a téli hónapok
vízfeleslegét és ezt a száraz hónapokban felhasz
nálják a Weser vizének emelésére.
A folyó vízkörnyékének beható tanulmányo
zása igen jó eredményre vezetett. A Weserbe
ömlő Fulda nagy baloldali mellékfolyójának az
Eddernek völgyében olyan szakaszra akadtak,
mely fekvés, kiterjedés, szerkezet, csapadék-

formatiókból állanak ezek a hegyek, csak ittott egy kicsiny területen bukkan fel a puhább
összetételű, vizet átbocsájtó homokkő. Léptennyomon volt alkalmunk a hegység geológiai
szerkezetét megfigyelni, mert csupaszon állnak
az út mentén az erősen összeránczolt, meredeken
feltolt hatalmas agyagpalapadok.
A herzhausen-waldecki völgy hossza 27 km,
a legnagyobb szélessége — abban a magas
ságban, a meddig a víz emelkedni fog — 1000 m,
a legkisebb 175 m. A tengerszíne felett való
magassága a waldecki zárófalnál 203 m. Az a
pont pedig, a meddig a víztömeg felemelkedik,
245 m magasan van a tengerszíne felett. A víz
réteg legnagyobb magassága tehát 42 m lehet.

2. Az Edder Herzhausen és Waldeck közötti szakaszának térképe. (A folyó mentén látható világosabb színezés azt a területet jelzi, melyet a
víz az elzárás után el fog önteni.)

mennyiség és csapadékeloszlás tekintetében cso
dálatosan alkalmasnak és egymagában elégnek
mutatkozott a jelzett célra. Azonkívül kitűnt,
hogy a főczélt olyan mellékeredmények fogják
kísérni, melyeket eddig egyetlen művelet végre
hajtásával nem is tartottak elérhetőnek.
Az Edder a Rothhaar hegységben ered 600 m
magasban és 135 km-nyi út után, miközben
460 m-t esik, egyesül a Fuldával. A Fulda aztán
a Weserrel még ennek felső folyásában egyesül
s így e két mellékfolyó hatása a folyam egész
hosszán érezhető. Sőt mivel a Weser mellék
folyókban szegény, azért a vízállása majdnem
kizárólag e két mellékfolyó vízmennyiségétől
függ. Az Edder iránya általában kelet-észak
keleti. Az elzárásra kiszemelt völgy a közép
folyásában Herzhausen és Waldeck között van,
a folyónak egy nyugat-keleti irányú szakasza,
mely oly messze fönt van északon, hogy ennél
feljebb csak a torkolatánál emelkedik. Ezt a
szakaszt észak felől 350 m közepes magasságú
hullámos hegyvidék határolja, mely ugyancsak
meredek fallal ereszkedik le a folyóra. Délről
jóval magasabb a vidék, de lankásabban eresz
kedik le a folyó felé. Kemény carbon- és devon-

Akkora köbtartalom ez, mely pontos számítás
szerint 202 4 millió m3 vizet fogadhat be.
Befogadhat, de azzal is számot kell vetni,
hogy megvan-e az Edder Waldeckig terjedő
szakaszának az évenkinti megtöltéshez szükséges
csapadéka?!
Ennek a kérdésnek tisztázása végett 1905—
1910 pontos méréseket végeztek és ezek alapján
a következő adatokhoz jutottak.1
Az Edder a Waldecki zárófalig 1430 km2-nyi
területnek a vizét gyűjti össze.
Az évi csapadék az egyes pontokon külön
böző, de mindenütt jelentékeny. A legerősebbek
a Rothhaar hegységnek magasabb részei, a hol
a csapadék évenkinti átlagos magassága 1300 mm
Legszárazabb az északkeleti rész 500 mm éven
kinti csapadékkal. Az egész terület évenkinti
csapadékának közepes magassága 838 mm.
Az Edderen és Waldeck alatt lefolyt vízmennyi
ségről és ennek a téli és nyári hónapok között
való megoszlásáról a következő táblázat tájé
koztat :
1 Az adatokat Soldau und Hessler: Die Waldecker
Thalsperre (Marburg, 1911.) czímű, a hivatalos anyag
alapján készült munkából vettem.
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Esztendő
1905-1906
1906-1907
1907—1908
1908-1909
1909-1910

Tél
4880
486-5
433-3
3776
5454

Nyár
112-5
133-4
148-3
127 0
129-5

Összesen
600 3 millió, m3
6199
581-6 „
„
504-6 „
,
6749
„

E szerint a vízkörnyék egy négyzetkilométe
réről másodperczenkint átlag lefolyik: télen 20-8,
nyáron 57, egész évben 31 *2 1. víz.
A vízlefolyás októberben kezd növekedni.
A maximumot február—márcziusban éri el. Majd
júniusban rohamosan csökken és szeptemberben
a minimumra ér.

a legbővizűbb hónapok, február és márczius
csapadéka részére kell rendelkezésre állani.
Éppen az a legnagyobb előnye a herzhausenwaldecki vízgyűjtőnek az eddig létesített kisebbek
felett, hogy ez a föntartás a völgynek a bő
csapadékhoz mérten is nagy köbtartalma követ
keztében lehetséges. Ez a 30 millió m:i-nyi köb
tartalom elég lesz arra, hogy az eddig ismert
legnagyobb lefolyást is, 900 m:;-t másodperczen
kint — pedig ilyent csak egyszer, még 1841-ben
észleltek — 250 m3-re, vagyis akkorára csök
kentse, a mennyit az Éddernek a zárófal alatt

3. A völgyzárógát építése. Hossza a koronában 400 m, az alapban 270 m, magassága 48 m lesz.

Magas vízállás idején Waldeck alatt átlag
175 m3, alacsony vízállás idején 2 3 m3 víz
folyik le másodperczenként. De mértek már
900 m3-t is és tartós nagy szárazság idején lehet
számítani 1 m3 lefolyására is. Árvízveszedelmet
az Edder kizárólag csak a téli hónapokban
okozhat, mert a legnagyobb víz, melyet valaha
a nyári hónapokban mértek, 250 m3 volt másod
perczenkint. Ezzel pedig még nem okoz zava
rokat a Weseren.
E rendelkezésre álló adatok alapján a waldecki
zárófal kezelési rendje a legpontosabban elő
írható és a hatása alatt keletkező változások
apró részletekre megállapíthatók.
A gyüjtővölgy teljes megtöltéséhez szükséges
202’4 millió m3 víz a téli hónapokban feltét
lenül összegyűjthető, mert a föntebbi adatok
szerint még a csapadékban legszegényebb télen
is lefolyt majdnem kétannyi víz. A gyűjtést
novemberben kell megkezdeni, de január végéig
a medenczét csak 30 millió m3 híjával lesz
szabad megtölteni, mert ekkora köbtartatomnak

lévő szakasza veszély nélkül levezethet és a
mennyivel a Weseren sem okoz árvízvesze
delmet. Mivel pedig az Edder, ez a nagyesésü
hegyi folyó a Weser vízkörnyékének legvesze
delmesebb víznövelője, a saját nagy vizének
csökkentésével az egész területen meg fogja
szüntetni az árvízveszedelmet. Kassel, Münden,
Hammeln és Minden környékén szép darab
földek, melyek eddig az árterületbe estek, művelhetők lesznek. A Weser csatornázása ezt a bajt
ily gyökeresen nem orvosolta volna. Viszont
meg a novembertől márcziusig összegyűjtött
vízmennyiségből a nyári hónapokban annyi jut
a Wesernek, hogy ellátja a csatornát és azon
kívül Mündennél — még alacsony vízállás esetén
is — átlag 1*10 m, Hammelnél 1'25 m, Mindennél
pedig már közel másfél méter mély — mélyebb
mint az Oderáé, vagy az Elbéé — vízi útja lesz.
A nyár végén mégis marad a gyűjtőben 20
millió m3 víz, mely szükséges arra, hogy a ki
nem számítható kedvezőtlen körülmények esetén
nem kevesebb, mint másodperczenkint 6 m
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vizet kaphasson a Weser. Mindezeken felül
tiszta haszonként készen áll a felhasználásra
12,500 lóerővel felérő vízierő, melyet a létesí
tendő heringshauseni vízgyűjtő tartalmának és
a Wesernek a Minden melletti erejével együtt
fogak értékesíteni.
A rendszeres kezelésnek biztos eszköze lett
a völgy alsó végén a víz folyásával szembe
épített nagyszerű zárófal, melynek rendeltetése,
hogy az alázúduló víztömeget megállítsa, fel
gyülemlésre kényszerítse és a mikor itt az ideje,
csatornáin át a czélhoz mért arányban átbocsássa. Az elzárásra oly előnyösen praedestinált herzhausen-waldecki völgy zárófala is a
maga nemében páratlan alkotás.

hatolna a faltömegbe, akkor az oda helyezett
biztosítócsövek felfogják és levezetik.
A víz átbocsátása a zárófalon három külön
féle felszereléssel fog történi. 6 m magasan a
fal alapjától 12 cső van befalazva. Ezek közül
a hat baloldali, melyeknek átmérője 1‘50 m, a
turbinák táplálására, a hat jobboldali pedig,
melyeknek átmérője E35 m, a víz szabályszerű
levezetésére szolgál. Hogy tetszés szerint több
vagy kevesebb vizet bocsáthassanak át, szűkebbre
és tágabbra alakítható szerkezettel van ellátva.
Ezek közül az egyik a cső belsejében, a másik
pedig a fal homorú oldala felőli végén van. A
teljes elzárás végett pedig, vagy veszedelem
esetén a gyűjtőmedencze felől magának a víz-

4. Berich faluba mely egészen a víz alá fog kerülni.

A hatalmas fal fekvő boltozatként, domború
oldalával néz szembe a szép völgygyei, a leendő
tófenékkel. Hajlása megfelel egy 305 m sugarú
kör görbületének. 48 m-nyire benne fekszik a
folyó kemény sziklamedrében. Oldalai is a hegy
szilárd kőtömegébe vannak alapozva. Magas
sága 48, hossza a koronában 400 m, az alap
ban 270 m. A fal erőssége és tömege csak
legalul van a víztömeg teljes nyomásához
mérve, míg felfelé a nyomás csökkenésének
arányában az is csökken. így érthető meg, hogy
a zárófal ahhoz a nagy feladathoz mérten, mely
rá vár, nem nagy méretű. Keresztmetszete majd
nem egy a kisebbik befogójára állított derék
szögű háromszög, melyre fent egy másik kisebb
derékszögű háromszög támaszkodik úgy, hogy
átfogója tapad annak az átfogójához, a kisebbik
befogója pedig gyalogjáró gyanánt szolgál a záró
fal tetején.
A zárófalnak a domború, a vízfelüli oldala
egész magasságban erős vízálló réteggel van
bevonva, melyet ismét a mechanikai hatások
ellen 75 cm vastag törtkővakolat véd. Ha e
nagyszerű védelem daczára a víz mégis bé

nek a nyomásával zárólap szorítható a csövekre.
Ezek a csövek elegendők másodperczenként
250 m3 víz levezetésére.
A második szerkezet a zárófal közepén levő
152 5 m hosszú és E45 m széles nyílás, me
lyet csak kivételesen, a nagyon hirtelen támadt
nagy vizek lebocsátására fognak használni.
A harmadik szerkezet a zárófal koronája alatt
14*4 m-nyire elhelyezett 255 m tág cső. Ezek
rendszerint zárva lesznek. Csak akkor nyitják
meg, ha a zárófal valamely okból nem bírná
el a víz egész nyomását. Az átbocsátó képes
ségük oly nagy, hogy minden várható magas
vizet levezethetnek, mihelyt a víz a fal koro
nája alatt 10 m magasan áll.
A kéthatmadrészben fejtett kőből épült hatal
mas fal cm2-en kint 1500 kg nyomást bír el. A víz
legnagyobb nyomása azonban csak 19 3 kg
lesz egy cm2-re, tehát kerek 80-szor kevesebb,
mint a mennyinek a fal ellen tud állni.
Ezen építmény segítségével fogják Német
ország egyik legbájosabb völgyét hullámok alá
temetni. Néhány száz családot vernek majd ki
ezek a hullámok régi fészkéből és fosztanak
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meg nehány kis történelmi emléktől, mert „Germánia anyának szüksége van a német ■föld
nek erre a darabkájára, hogy gyermekei közül
ezreket, vagy talán milliókat is boldogíthasson
vele.“ Apró falvaknak földmíves és vaskohó
munkás lakói ezek, kik most ilyen országos
esemény passiv szereplői lettek. Bőbeszédűen
felelgetnek a kérdezősködőknek, hogy minden
anyagot összehordjanak ahhoz a sok íráshoz
és beszédhez, mely most az ő, nagy változás
küszöbén álló völgyükről a hatalmas Német
országban és annak határain túl is történik.
Az első áldozat a „Stollmühle“, (lásd „Az
Edder Herzhausen és Waldeck közötti szaka
szának térképé“-t) egy csekély üzemű, de gyö
nyörű környékű malom, mely éppen az utóbbi
tulajdonsága miatt kedvencz kiránduló helye
volt a waldecki fejedelmi családnak. A XV11I.
század közepéig vashámor volt a közelében.

lesz majd a nagy víztömegnek majdnem a har
mada és ez adta az építéshez szükséges nagy
mennyiségű kemény követ — naponként 400
nr-t fejtettek és ebből válogattak. Ha a berichi
kohótól visszatekintünk, a meddig a szem ellát
széltében és hosszában, minden víz alá kerül.
A község 28 ha-nyi szántóföldjéből alig marad
ki valami.
A Werbe-patak északra felnyúló völgyéből
egy 3 km hosszú szakasz is meg fog telni víz
zel. A legészakibb szögletében fekvő NiederWerbe községnek 16 udvarházát éz 40 ha szántó
földjét elönti a víz.
Sok víz befogadására alkalmas a folyó most
következő szeszélyes kanyarulatánál elterülő
bringhauseni völgy is. Bringhausen egykor ahhoz
a mögötte elterülő dombon épült lovagi várhoz
tartozott, melynek egyes részei — oldalfalak,
a pincze bolthajtása, a várba vezető út, a

5. Waldeck vára és Edder völgye. A nyíl mutatja a völgyzáró gát helyét.

A vízzel való ellátására szolgáló csatornának
és az Edder kicsapásai ellen épített védőgátjá
nak egy darabja még most is ott van.
A folyó balpartján a „Stollmühle“ felett van
Berich falucska, mely az egykor hozzátartozó
Vornhagen nevű majorsággal együtt egészen
víz alá kerül. Berich helyén régebben híres
ágostonrendi apáczaklastrom volt. Alighanem a
a Battenberg-család alapította. A reformáczió
idején a klastrom egész személyzete Luther
híve lett és a waldecki gróf gondnoksága alá
került. Mikor kihalt, a klastrom értékes ingat
lanait grófi birtokká tették. A grófi család bérbe
adta és jó jövedelméből alapította a korbachi
gymnasiumot A bérlők a XVIII. század köze
pén egy falucskát, Berichet építették a környé
ken és két század múlva megvették az egész
birtokot örök áron. A volt zárdának szép temp
loma még most is áll.
Ugyancsak a balparton, a Werbe patak tor
kolatánál van a berichi kohó;' 1755-ben épült
ipartelep ez, mely alig több mint százéves mű
ködés után a rossz közlekedési viszonyok kö
vetkeztében megszűnt. Itt áll a nagy zárófalnak
negyvenszerte kisebb modellje, a melyen ki
próbálják azokat az előintézkedéseket, melyek
amott szükségesek. A régi kohó vízhajtója adja
hozzá a szükséges 100 liter vizet másodper
czenként.
Ez a vidék, Berich környéke az egész gyűjtő
völgynek legbecsesebb része. Ezen a területen

kripta — még ma is láthatók. A vár előnyös
fekvésénél fogva mindig fontos szerepet játszott;
a harminczéves és hétéves háborúknak külö
nösen sok csetepatéja zajlott le a környéken.
A harminczéves háború jól ismért krónikása,
Wahl is itt lelkészkedett és itt fogott hozzá
munkája megírásához. Víz alá kerül a község
69 udvarháza és 460 ha nyi szántóföldjéből csak
220 ha marad szárazon.
Eddig a völgy Waldeck területén fekszik, de
amint a bringhauseni határt átléptük, már hesseni,
illetve porosz területen járunk. A völgynek ez
a nyugati fele egészen vadregényes. Erdeiben az
emberi kéztől még nem érintett faóriásokat
látunk, melyeknek fontos szerep jut majd abban,
hogy a törmelékképződést megakadályozzák,
illetve annak a völgybe való bejutását meg
gátolják. Ez a jelenség különben seholsem ad
hat okot az aggodalomra. Az Edder egész víz
környéke a Rothaar- hegységtől le Waldeckig
sűrű erdővel van borítva, melyeknek ápolását
tervbe vette az illetékes tényező.
Hessen egyik legrégibb községének, Aselnek
30 udvarházát önti el a víz és 280 ha-nyi
szántóföldjéből csak 160 ha fog a víz színe
felett maradni. Harbshausen község birtokából
elvesz 55 ha, Herzhausenéből 20 udvarház és
130 ha szántóföld. Ezeken kívül még nehány
község kisebb birtokot veszít.
Az egész vízalá bocsátandó terület kiterjedése
1170 ha, melyből eddig 930 ha-t mezőgazda
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ságilag gyümölcsöztettek, 240 ha pedig erdő
ség volt.
Az egész vállalat 19.750,000 márkába (körül
belül 23 millió K) kerül. Ebből a fal építésére
esik 2.850,000, a magántulajdon kisajátítására
9.000,000, a hasznaveheletlenné vált utak pót
lására 7.900,000 márka.
A völgy főszépségének, a waldecki várnak a
bekövetkező változás igen előnyére fog válni.
Waldeck vára közvetlenül a folyó partján, a
zárófaltól kissé északnyugatra fekvő meredek,
szép bazaltkúpra emlékeztető, jól alámosott dolo
mittetőn áll. A legrégibb német várak egyike.
Építője és építésének ideje ismeretlen. 1120-ban
történik említés az első egyénről, a kinek neve
mellett a vár neve áll: Bernhard von Waldeck.
Még ugyanabban a században a Schwalenbergcsalád birtokába jut, mely a XIII. század óta „Gra
fen von Waldeck“-nek nevezi magát. 1665-ben
megszűnt souverain urak lakóhelye lenni. Miután
egy ideig a háborúk viszontagságai emésztették,
1700 óta többféle állami czélra — levéltárnak,
fogháznak stb. — használták. 1906-ban aztán
egy élelmes vállalkozó hozzálátott a fekvésében
rejlő holttőkét gyümölcsöztetni és — a törté
nelmi emlékeket becsületesen megkímélve —
fényes vendéglővé alakította át. A leendő tó
lesz a legfőbb előmozdítója annak, hogy a
környék leglátogatottabb üdülő- és kirándulóhelyévé legyen.
1913 októberében fogják megkezdeni a víz
gyűjtést. Néhány hónap múlva aztán az apró
szántóföldekkel teli csendes völgy Németország
egyik legjelentékenyebb közgazdasági tényező
jévé lesz. Az ember esze és keze így töri egyre
nehezebb igába a hatalmas Glóbust!
Sebes Gyula.

A forgalomban levő élelmiszerek
ellenőrzése.
Minden időnek megvolt a maga kérdése, a
mely az általános érdeklődés középpontjában
állott és igényt tartott az emberiség széles réte
geinek együttes érdeklődésére. Napjainkban nem
csak egyes, hanem nagyszámú kérdések vetődnek
felszínre, a melyek az általános érdeklődést
jogosan megérdemlik. Ilyen kérdés egyebek
között ezidőszerint a forgalomba hozott élelmi
szerek ellenőrzésének kérdése is, a mely kér
dés már jó néhány év óta felszínen van és
általánosan érdeklődésnek örvend. E kérdést
különböző czímeken, általánosságban vagy csak
részleteiben, mint élelmiszerellenőrzés, élelmi
szertörvény, tápszertörvény, élelmiszerhamisítás,
élelmiszerkönyv, tárgyalja immáron évek óta,
úgy a napi-, mint a szaksajtó. A szaklapok,
különösen a mezőgazdaságiak és kereskedel
miek, e kérdést mezőgazdasági, illetőleg keres
kedelmi szempontokból méltatják és tárgyalják.
A napisajtó is foglalkozik e kérdéssel, sok jó
indulattal és jóakarattal, de kevés szakismerettel.
A mennyire e sorok írójának alkalma volt e
különböző közleményekhez hozzájutni és azokba
beletekinteni, azokból azt a tapasztalatot merí

tette, hogy mindeme közlemények nem alkal
masak arra, hogy tiszta, világos képet adjanak
a kérdésről annak, a ki nem szakember és a ki
erről a kérdésről tiszta világos képet és főleg
teljesen tárgyilagos magyarázatot óhajt kapni.
Az alábbi sorok czélja megismertetni a közle
mény czímében feltüntetett kérdést teljes tárgyi
lagossággal, hogy minden egyes olvasó, kinek
szakismeretei nincsenek, teljes tájékozottságot
nyerhessen e fontos kérdésről. Legczélszerübb
a látszólag egyszerű kérdést, mely voltaképpen
sok fontos részletkérdést ölel fel, úgy meg
beszélni, hogy egyenkint feladva a részletkér
déseket, ezekre mindjárt megadjuk a feleletet.
Lehetőleg szigorú tárgyilagosságot tartunk szem
előtt.
1. Miért kell az élelmiszerek forgalmát vagy
kereskedelmét ellenőrizni?
Az élelmiszerellenőrzés czélja elsősorban vé
delmezni az egészséget. Eléggé ismeretes, hogy
az élelmiszerek, különböző okokból kifolyólag,
az egészségre ártalmas hatásúak lehetnek. Van
olyan élelmiszer, a mely már eredeténél fogva
káros hatású az egészségre, ilyenek a beteg
állatok húsa, a liszt, mely anyarozsot tartal
mazó gabonából őröltetett és még mások. Ma
gában véve jóminőségű, kifogástalan élelmiszer
az egészségre ártalmassá válhat azért, mert el
tartásakor természetes bomlást szenved. Például
kifogástalan jó hús, bizonyos módon, bizonyos
időn túl eltartva megromlik s ekkor már ártalmas
hatású az egészségre. A különben kifogástalan
táplálószerek feldolgozásánál, elkészítésénél azo
kat szántszándékkal oly anyagokkal elegyítik, a
melyek miatt azok az egészségre ártalmasakká
válhatnak. A könnyen bomlásnak, romlásnak
induló élelmiszereket, húst, tejet, túrót, conserveket, hogy tartósabbak legyenek, úgynevezett conserváló anyagokkal elegyítik, melyek ezek rom
lását meggátolják vagy késleltetik. A conserváló
anyagok a szervezetre éppen nem közömbösek,
sőt egyesek közülük valóságos méregszámba
vehetők. Az így conservált élelmiszerek az egész
ségre ártalmas hatásúak, ha azokat állandóan
fogyasztjuk. Bizonyos élelmiszerek véletlen szenynyeződés következtében válhatnak az egészségre
ártalmas hatásúakká. Az ivóvízbe, a tejbe és
egyéb élelmiszerekbe is fertőző betegségek csirái
kerülhetnek, a mikor ezek az egészségre szintén
ártalmasak.
Az élelmiszerellenőrzés főfeladata mindeme
élelmiszereket kiküszöbölni a forgalomból.
Eme néhány adat is meggyőzően igazolja az
élelmiszerellenőrzés czélját, rendeltetését és szük
ségességét. Feladata ezenkívül megakadályozni
a fogyasztók anyagi károsodását. A kereske
delem különböző ágaiban különböző minőségű
árúczikkeket találunk. így van ez az élelmiszerpiaczon is. Teljes értékű elsőrendű árún kívül
csekélyebb értékű is van, sőt olyan is, a melyet
utánozottnak, hamisítódnak vagy romlottnak kell
neveznünk. A csekélyebb értékű élelmiszereket
a forgalomtól elvonni, a piaczokról kitiltani
nem lehet. Ezeknek is van értékük..Nemzetgazdasági szempontból is nagy kárt okozna
ezeknek a forgalomból való kitiltása. Megköve
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telhetjük azonban, hogy minden olyan élelmi
szer, mely a normalis árúnál kevesebbet ér,
úgy kerüljön forgalomba, olyan megnevezéssel,
jelzéssel és külső kiállítással hogy a vevő és
fogyasztó minden kétséget kizáró módon lát
hassa s tudhassa, mit vesz, nehogy teljes értékű
árúként fizesse meg a kevesebbet érőt. A midőn
az élelmiszerellenőrzés ez irányban felügyel és
szükség esetén beavatkozva, szabályozó hatást
gyakorol, közvetve a népesség táplálkozását
előmozdítja. Külön magyarázatra nem szorul,
hogy a kevesebbet érő élelmiszer igen gyakran
csekélyebb mennyiségű tápanyagot tartalmaz.
Ha tehát a fogyasztó ezt nem tudja, öntudat
lanul is hiányosan táplálkozik.
Röviden összefoglalva a mondottakat, az élelmi
szerellenőrzés hivatott arra, hogy megakadá
lyozza ártalmas, hamisított, vagy egyébként
csekélyebb értékű táplálószerek forgalomba ju
tását, a melyek a fogyasztót egészségileg, anya
gilag, valamint a táplálkozás szempontjából is
megkárosítják. Megvédelmezi azonkívül hatha
tósan a tisztességes kereskedelmet a tisztesség
telen verseny silány termékeivel szemben.
2. Minő alapon történik az élelmiszerek ellen
őrzése ?
Nehogy anyagilag, egészségileg s más tekin
tetekben is károsodjék a fogyasztó-, a termelőés a kereskedőközönség, az élelmiszerek forgalombahozatala a legtöbb culturállamban tör
vényesen van szabályozva. E törvények rend
szerint élelmiszer- vagy tápszertörvény néven
ismeretesek. E törvények védelmében rendszerint
nem csupán csak a szorosan vett élelmiszerek
részesülnek, hanem az ú. n. élvezeti szerek, nem
különben bizonyos használati czikkek is. Élelmi
szerek pl. a tej, vaj, túró, sajt, olaj, zsír, hús,
kenyér, tésztafélék stb. Ezek elkészítéséhez szük
séges bizonyos anyagok, fűszerek, nemkülönben
eszközök, cserép- és fémedények, a melyek rend
szerint szintén élvezik e törvény védelmét.
A napi élelmen kívül bizonyos élvezeti szereket
is fogyaszt az emberiség, kávé, tea s. i. t., a
melyeket szintén véd az élelmiszertörvény. A leg
régibb élelmiszertörvénya Németbirodalomé,mely
1879-ben kelt. A legfiatalabb élelmiszertörvények
afranczia, a svájczi és az északamerikai EgyesültÁllamoké. Hazánkban élelmiszertörvény czímen
nincsen törvényünk. Mindazonáltal legfontosabb
élelmiszereink törvényes védelemben részesülnek.
Az 1895. évi 46. t.-cz., mely a mezőgazdasági
termények, termékek és czikkek hamisítását tilal
mazza, nálunk ugyanazt a rendeltetést hivatott
teljesíteni, a melyet más országokban az élelmi
szertörvény. E törvényünk védelme alá tartoznak
összes legfontosabb élelmiszereink s e törvény
védelme szükség esetén, az ezideig oda fel nem
vett élelmiszerekre is kiterjeszthető. É törvényünk
idővel élelmiszertörvénynyé kiegészíthető. Ezidőszerint azonban ez még korai volna. Szükséges
egyelőre e törvények kibővítése, kiegészítése, a
mi egy-két évtized munkájába kerülhet. Ezután
lesz czélszerű annak az élelmiszertörvény nevet
adni. és akkor tehető ez azzá minden zökkenés
és rázkódtatás nélkül.

3. Hol vegye kezdetéi az élelmiszerellenőrzés és
minő legyen annak terjedelme ?
A külföldről behozott élelmiszereket, valamint
az ezek előállításához szükséges anyagokat a
vámvonalon át csak előzetes megvizsgálás után
volna szabad behozni. A belföldön az élelmiszerforgalom rendszeres felügyelet alatt álljon. Ha
tásos felügyelet szempontjából annak nemcsak
a kész élelmiszerre kellene szorítkoznia. Az ellen
őrzésnek az élelmiszer előállítása és gyártása
helyén kellene megkezdődnie. A vizsgálat kiter
jeszkednék a nyers anyagokra, a közbeeső ter
mékekre, valamint ellenőriztetnének a mindezek
eltartására szánt helyiségek is.
4. Mire van szükség hatásos ellenőrzés szem
pontjából ?
Mindenekelőtt arról kellene gondoskodni, hogy
az egész élelmiszerellenőrzés, illetve az azt ki
egészítő ítélkezés egységes alapokon nyugodjék.
Sem a termelő, sem a gyáros és a kereskedő
igényeit ki nem elégíti a bizonytalanság. Mind
egyiknek tudnia kell, mit szabad, mit nem sza
bad. Mi van tiltva, mi van megengedve. Egy
séges alapul szolgálhatna, ha mindama követelmé
nyek, melyek az élelmiszer normalis minőségével
szemben támaszthatók, olyan alakban állapítatnának meg, a melyek az ítélethozatalra hivatott
hatóságokra kötelezők volnának. Ezt magába a
törvénybe felvenni több okból kifolyólag nem
volna czélszerű. Az összes érdekeltek, a tudo
mány, az ipar, a kereskedelem s a mezőgazdák
köréből kiküldött bizottság együttesen megálla
pítaná a kereskedelmi élelmiszerek szabványait
(Standard). Ebbe az összeállításba fel volna
veendő az élelmiszerek szabatos meghatározása,
azoknak megjelölése s azok megvizsgálásánál
követendő eljárások, nemkülönben az is, hogy
minő alapokon kell azokat megbírálni és minő
esetekben kell kifogásolni az árút. Ez össze
állításnak törvényes ereje volna. Eme össze
állítás neve élelmiszerkönyv. Hogy ez minő
hathatósan egészíti ki az ú. n. élelmiszertörvé
nyeket, illetőleg azokat, melyek ezek szerepét
betöltik, kimerítően volna magyarázható. A ki
merítő magyarázat helyett elégséges, ha ide
iktatjuk azt a határozatot, a melyet a birodalmi
tanácsban helyet foglaló országok kísérletügyi
intézményeinek szövetsége 1911. évi április hó
3., 4., 5-én megtartott ülésén kimondott.
Ausztriában két évvel ezelőtt jelent meg az
osztrák élelmiszerkönyv, a Codex alimentarius
Austriacus, első kötete. Ennek megjelenése alkal
mából mondta ki az említett szövetség az alábbi
határozatot:
„Az osztrák mezőgazdasági kísérletügyi intéz
mények szövetsége nagy örömmel üdvözli a
Codex alimentarius Austriacus első kötetének
megjelenését. E munka az élelmiszertörvény
eredményes végrehajtásához feltétlenül szükséges
s igen alkalmas arra, hogy mindennemű bizony
talanság és eltérő magyarázat az e téren fel
merülő ítélkezéseknél a jövőben elkerülhető
legyen. “
E határozat eléggé világosan magyarázza az
élelmiszerkönyv czélját és rendeltetését. Mind
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azonáltal nem felesleges, ha még külön is ki
emeljük az élelmiszerkönyv jelentőségét az élelmi
szerek gyártóira és kereskedőire nézve. Mindama
országokban, a hol jól szerkesztett élelmiszer
könyv van érvényben, úgy az élelmiszergyáros,
mint a kereskedő is nagy haszonnal forgathatja
azt. Ebből tudja meg azt, hogy az egyes élelmi
szereket minő módon, minő összetétellel és jel
zéssel kell és lehet forgalomba hozni. Ebből
tudja meg azt, mit szabad, mit nem szabad
azokkal tennie. Tudja, hogy az ellenőrző hatóság
minő alapokon bírálja el a forgalomba hozott
élelmiszereket, tehát eleve arra fog törekedni,
hogy csak azt az élelmiszert hozza forgalomba,
a mely az élelmiszerkönyvben kifejtett követel
ményeknek megfelel. S ezt is úgy hozza forga
lomba, a mint ezt előírja az élelmiszerkönyv.
Nem jön tehát abba a helyzetbe, hogy akarat
lanul is összeütközésbe jön a fennálló törvé
nyekkel. Nem fordulhat elő az sem, hogy hely
telenül alkalmazott gyári vagy kereskedelmi
szokásokból kifolyólag vétkezik az érvényes
törvény ellen.
Az élelmiszerellenőrzéshez szükségesek azután
élelmiszervizsgáló intézetek és megfelelő képzett
ségű élelmiszer-chemikusok. Ez utóbbiak kép
zettsége megfelelő legyen úgy elméleti, mint
gyakorlati szempontból és a mi különösebben
fontos, ez legyen a főfoglalkozásuk. Behatóbb
indokolás nélkül is megérthető, hogy az élelmi
szervizsgálatot jól, úgy mellékesen elvégezni
nem lehet. Az élelmiszervizsgálat az alkalmazott
chemiának eme legújabb és igen terjedelmes
ága teljes egész embert s teljes munkaerőt kíván.
Mindenütt ott, a hol az élelmiszervizsgálat úgy
van szervezve, hogy azt mint mellékfoglalkozást
látják el bizonyos intézmények, ez csak olyan
tessék-lássék megoldás, a mely éppenséggel nem
felel meg az élelmiszertörvények szellemének,
de ezenkívül szakszerűség szempontjából is ki
fogásolható.
Az élelmiszervizsgáló intézeteknek azonban
nem csupán az a feladatuk, hogy állandó fel
ügyeletet gyakoroljanak az előzőkben kifejtett
elvek alapján. Van azoknak ennél fontosabb
feladatuk is, és ez a tanítás és felvilágosítás.
Hányszor tapasztalható, hogy a kiskereskedő,
anélkül hogy fogalma volna erről, kifogásolható
élelmiszert árusít, vagy valaminő árút helytelen
elnevezésen ád el, vagy pedig készletét czélszerűtlenül tartja el. A kereskedők felvilágosí
tása és tanítása szintén az élelmiszervizsgáló
intézetek feladata volna és az érdekeltek, úgy
hiszem, szívesen vennék a tanítást, úgy szóban,
mint írásban. A nagyközönség — a fogyasztó —
tanítása is szükséges volna. Részint a táplál
kozás körébe vágó kérdésekről kellene tájékoz
tatni azt, megfelelő módon. Részben az élelmi
szerek beszerzésére kellene azt kioktatni. Még
a műveltebb köröknél is bámulatos tájékozat
lanság tapasztalható e téren, a minek oka részben
az iskola is, mely nem készíti kellőképpen növen
dékeit elő a gyakorlati életre. Ha az élelmiszerellenőrzésnek olyan szervezetet adunk, hogy az
lehetőleg kerüli a kereskedők zaklatását és eré
lyesebb rendszabályokhoz csak akkor és ott
folyamodik, a hol jó szóval semmit sem tud

elérni, ez az ügynek kiváló hasznára válik. így
megszerzi a kereskedő bizalmát és ezáltal sok
mindenféle eddigi hiány és kifogás megszűnik,
illetve orvosolható. Nem hagyom figyelmen
kívül azt a körülményt sem, hogy a kereskedő
is meg van így védve és szállítói sem károsít
hatják meg őt.
Minden nagyobb városban városi élelmiszervizsgáló intézetet kellene szervezni és pedig úgy,
hogy az csupán csak evvel foglalkozzék. A kezde
ményező lépések hazánknak már igen sok váro
sában megtörténtek eddig, sajnos azonban, a
megvalósítás még késik. Mi ennek az oka, nem
tudom. Ha helyesen és kellő körültekintéssel
szervezik eme intézményeket, ez nem róna el
viselhetetlen terheket az őket felállító városokra.
Amúgy sem szabad ezeket úgy tekinteni, mint
jövedelmet adó intézményeket. Idővel azonban
mind a vizsgálati díjakból befolyó jövedelemből
fenntarthatok, a mint ezt a budapesti fővárosi
élelmiszervizsgáló és vegyészeti intézet is bizo
nyítja, a mely most már jövedelmével tartatik
fenn s nem a főváros közönsége által.
Egy városban sem szerveznek semmiféle köz
egészségügyi intézményt avval a czélzattal, hogy
az jövedelmet szolgáltasson. Azokra szükség
van és fenn kell tartani azokat áldozatok árán
is, vagy esetleges jövedelmük szolgál fenntartá
sukra. Minden városnak ilyen közegészségügyi
intézménye az élelmiszervizsgáló intézete is. Ha
anyagi áldozatokkal jár is azok felállítása és
fenntartása, attól sem lenne szabad visszariadni,
mert hisz az ezek fenntartására fordított összeg
bőven meghozza a maga erkölcsi kamatait.
A városi élelmiszervizsgáló intézet mindenütt —
nagyobb városokban feltétlenül — idővel kibővíthető és átalakulhat városi vegyészeti inté
zetté. Hogy ez utóbbi minő hasznot biztosíthat
az őtet fenntartó városnak, csak egy hosszabb
czikk keretén belül volna elmondható. Egyébként
e sorok írója a „Városok Lapja“ 1910. évi 19.
füzetében ezt megtette és itt, hogy a közlemény
terjengősségét kikerülje, csak utalja az érdek
lődőt említett közleményére.
A közlemény elején említett és zsinórmértékül
kitűzött tárgyilagosságot, a szerző úgy véli, meg
tudta tartani. A mennyiben az előző fejtegetések
egyik-másik része bővebb tárgyalást és újabb
méltatást kívánna, szerző mindig örömmel áll
az „Uránia“ olvasóinak rendelkezésére.
A czímben kifejtett kérdés az előzőkben olyan
mértékben van megbeszélve és kifejtve, a mely
a figyelmesebb olvasó igényeit is kielégítheti.
Dr. Windisch Rikárd.

A gyrostat.
Manapság, a repülőgép és automobil kor
szakában, figyelmünk akaratlanul is ráterelődik
a tengely körül gyorsan forgó testek törvényszerűségére. A közönséges pörgettyű viselke
dése szinte megcsúfolni látszik a nyugalomban
levő testek egyensúlyi állapotát szabályozó tör
vényeket. A kisebbik tengelye körül megpörgetett
keményre főtt tojás forgás közben felemelkedik,
míg végül nyugodtan forog tovább a nagyob
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bik tengelye körül. Az automobil és a repülő
gép motorja, a hajók propellercsavarjai, az egy
vágányú vasút pörgettyűje, a hullámcsapásóknak
kitett hajók stabilisatora viszont már inkább
gyakorlati szempontból hívják fel figyelmünket a
tengely körül gyorsan forgó testek a gyroskopok vagy gyrostatok törvényszerűségére.

1. ábra.

Közismeretes a gyroskop legegyszerűbb for
mája. Korong, melynél a tömeg lehetőleg a
kerület közelében van elhelyezve, forog a sík
ján merőleges és középpontján átmenő tengely
körül. A tengelyre felcsavart zsineget egy rán
tással lecsavarjuk és a korong gyors forgásba
jön. A zsinegre kifejtett erős rántás, a mely
némi ügyességet és gyakorlottságot igényel,
idővel a tengelyt és a csapágyakat megrongálja,
azonkívül pedig a gyrostat sebessége is hirte
len alászáll. Dr. J. G. Gray gyrostatját egy ke
retbe helyezi el és gyorsan forgó elektromotor
segítségével hozza forgásba. Az elektromotor
meghosszabbított tengelyére bőrkorong van erő
sítve, ehhez szorítja oda a gyrostat tengelyét.
Ez a mód már gondosabban kikészített ten
gelyt és csapágyakat tesz lehetővé, úgy hogy
könnyen el lehet érni a perczenkénti 8 —10 ezer
forgást, a mely sebességet a gyrostat tíz perczig,
esetleg tovább is megtart. A Gray-Burnside
gyrostatnál. a melyet Andrew Gray mutatott be
a Royal Institution-ban (John J. Griffin &
Sons londoni tudományos műszerkészítő czég
gyártmánya) a gyrostat sebességét bizonyos
határok között tetszés szerint változtathatjuk
és állandó értéken tarthatjuk, a mennyiben
a gysostat gyors forgású elektromotor. Ez az
elektromotor a többiektől annyiban különbözik,
amennyiben különbözik a repülőgépek Gnome
motorja a régibb motoroktól. A motor forgó része
ugyanis kívül, álló része pedig belül van elhe
lyezve, a míg a most szokásos elektromotoroknál
a forgó rész a motor belsejében van. Ilyen

módon a Gray-Burnside gyrostatnál nagy a
tehetlenségi nyomaték és állandó, de amellett
bizonyos határok között változtatható a sebesség.
Az 1. ábrán látható a villás állványon elhe
lyezett gyrostat. A szelelőlyukakkal ellátott házi
kóban forog a motor az XX’ tengely körül, a
gyrostat foroghat a villában az YY’ tengely kö
rül és végül a villa a ZZ’ tengely körül, úgy
hogy a gyrostat forgási tengelye minden hely
zetet felvehet. A három forgás tengelyei egymást
egy pontban, még pedig a gyrostat tömegközép
pontjában metszik. A forgási csapágyakban,
illetve ízületekben fellépő súrlódás az egyes ré
szek gondos kidolgozása következtében lehető
leg kicsiny, de azért mégis elegendő ahhoz,
hogy a pörgésben nem levő gyrostat helyzetét
állandóan megtartsa. A pörgésben levő gyrostat
azonban igyekszik forgásának tengelyét és ezen
tengelyének térbeni irányát megtartani és ellenáll
minden olyan erőnek, a mely a forgási tengely
irányát igyekszik megváltoztatni. Az előbb em
lített súrlódási erő például már nem elegendő
nagy ahhoz, hogy a gyors pörgésben levő
gyrostat pörgési tengelyének irányát megváltoz
tassa.
Ez a gyrostat tehát gyors pörgése alkalmá
val állandó irány jelzésére használható, akár
csak a mágnestű. Az ilyen gyrostatikus compasnak a mágneses compasszal szemben van
még az a jó oldala is, hogy nem befolyásolják
a hajó vázát képező és a hajóban levő nagy
vastömegek.
A pörgésben levő testek ezen tulajdonságát
tudvalevőleg az ú. n. vontcsövű fegyvereknél
is felhasználják. A csőbe vágott csavarmenetbe
szorosan beillő golyó ugyanis, a míg a csövön
áthalad, gyors forgásba jut. Éppen ezért a fel
merülő egyenetlenségek nem befolyásolják a
golyónak a cső hossztengelye által megszabott
irányítását. A torpedólövegek a víz egyenlőt
len ellenállása következtében, a mennyiben azt
áramlások, vagy a vízben levő testek esetleg be
folyásolják, még jobban ki vannak téve annak,

2. ábra.

hogy irányuk megváltozzék; éppen azért a tor
pedólövegek belsejébe gyrostatot helyeznek el,
a mely a löveg hossztengelyével egybeeső ten
gely körül pörög. Ilyen önmagát irányító tor
pedó mintáját tünteti fel a 2. ábra. A gyrostat
a löveg belsejében szabadon foroghat; ha a
vázat oldalt forgatjuk is, azért a gyrostat pör
gési tengelyének irányát megtartja. De a löveg
tengelyének és a gyrostat pörgési tengelyének
egymástól való eltérése a váz végén levő kis
kormánylapátot elforgatja. A kormánylapát ezen
elfordulása a vízben levő torpedó löveget ismét
eredeti irányába viszi vissza.
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Visszatérve az 1. ábrán látható gyrostattal
szerezhető tapasztalatokhoz, könnyen megálla
píthatjuk, hogy ha a gyrostat nem pörög és reá
* egy, az előbb említett súrlódási erőnél nagyobb
erőt működtetünk, a mely a gyrostatot tömegközéppontja körül el akarja forgatni, akkor az,
mivel a súrlódás lehetőleg kicsiny és egyen
súlyi helyzete közömbös, rögtön enged az erő
forgató hatásának és forgás jön létre az erő
iránya és a tömegközéppont meghatározta
síkban.
Máskép áll a dolog, ha a gyrostat gyors
forgásban van. Az az erő, a mely a nyugvó
gyrostatot az Y Y ’ tengely körül forgatná, a
gyors forgásban levőt a Z Z ’ tengely körül for
gatja el, viszont pedig az az erő, a mely a
nyugvó gyrostatot a Z Z ’ tengely körül forgatná,
a gyors forgásban levőt az Y Y ’ tengely körül
forgatja el. Általában azaz erő, a mely a nyugvó
gyrostatot a pörgési tengelyre (1) merőleges
valamely tengely (2) körül elforgatná, a gyors
forgásban levő gyrostatot az (1) és (2) tenge
lyekre merőleges irány (3) körül forgatja el.
A (3) irány körül fellépő forgást praecessiónak
nevezzük.
A mennyiségi viszonyokat illetőleg most már
a következők jöhetnek tekintetbe. A gyrostat
tehetetlenségi nyomatéka a pörgési tengelyre
vonatkozólag (/) és a pörgési tengely körüli
szögsebesség (coj, a (2) tengelyre vonatkozó for
gató nyomaték (Z) és a (3) tengely körül fel
lépő praecessionalis mozgás szögsebessége (w2).
Ezen négy mennyiség között igen egyszerű össze
függés áll fenn, a mennyiben L = í (ü1 w2. Ha

3. ábra.

ezen négy mennyiség közül az egyiket meg
változtatjuk, akkor, mivel / állandó, olyan vál
tozás áll elő, hogy a fennmaradó két mennyi
ség közül az egyik megváltozik.
A 3. ábrán tanulmányozható a praecessio
eme törvényszerűsége. A forgató nyomaték a

gyrostat meghosszabbított
felfüggesztett súlyos testek
létre, a melyek a nyugvó
tengely körül lebillentenék.

pörgési tengelyére
következtében jön
gyrostatot az YY’
A pörgésben levő

4. ábra.

gyrostat azonban nem billen le, tengelye meg
marad vízszintesen és az egész el kezd forogni
és forog (d2 szögsebességgel a Z Z ’ tengely kö
rül. Ha szabályozó elektromos ellenállás vál
toztatása által a motor szögsebességét (coj) fokoz
zuk, a praecessio szögsebessége (w2) megkiseb
bedik. Ha több súlyt függesztünk a gyrostatra,
vagyis a forgató nyomatékot (L) megnöveljük,
a praecessio szögsebessége (<d2) is nagyobb lesz.
Ha a praecessiót siettetni igyekszünk, a gyrostat
az Y Y ’ tengely körül elfordul és felemeli a
rajta levő súlyt, jeléül annak, hogy nagyobb
forgató nyomaték hozná csak létre a gyorsabb
praecessiót. Ha a praecessionalis mozgást hát
ráltatjuk, a gyrostat az YY’ tengely körül ismét
elfordul, enged a rajta levő súly forgató hatá
sának, mivel a praecessio sebessége kicsiny
ahhoz, hogy a működő forgató nyomatékkai
mozgó egyensúlyt tartson.
A pörgésben levő testek tengelyének valamely
külső erő hatása alatt történő irányváltozására
a gyrostattal egy ú. n. háromujj-szabályt álla
píthatunk meg. Jobbkezünk hüvelykujját a pör
gési tengely irányában az erre merőlegesen ki
feszített mutatóujjat azon tengely irányában tartva,
a mely körül a külső erő a pörgő testet elfor
gatni igyekszik, akkor az előbbeni két ujj irá
nyára merőlegesen kifeszített középső ujj meg
adja azon tengely irányát, mely körül a prae
cessionalis mozgás történik. A forgások irányát
illetőleg a csuklóból az ujjak hegye felé nézve
vagy mindhárom mozgás megegyezik az óra
mutató irányával, vagy pedig közülük kettő az
óramutató járáséval ellenkező.
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A gyrostat biztos egyensúlyi helyzetének érde
kes esetét tünteti fel a 4. ábrán látható összeállítás.
Állványról függő két keresztezett láncz végeit
egy rúd tartja össze, ehhez a rúdhoz van felül
megerősítve a gyrostat. Ennél az összeállítás
nál a nyugalomban levő gyrostat egyensúlyi
helyzete kétszeresen is labilis. A két láncz
függélyesen igyekszik lelógni, ki akar bontá

si.^r ábra.

kozni a keresztezett helyzetből, hogy a rúd
és vele együtt a gyrostat a lehető legmélyebb
helyzetet foglalja el. Azonfelül a gyrostatnak a
rúdra vonatkoztatott helyzete is labilis, a meny
nyiben a gyrostat az egyensúly legkisebb meg
zavarása következtében igyekszik a rúd alá le
fordulni. Az ilyen összeállításnál a gyrostat
mozgásának kétszeres szabadsági foka van.
Nyugvó gyrostattal az ábrán feltüntetett hely
zetet hosszabb időre megtartani majdnem tel-

ségi erő siettetni igyekszik, éppen azért a lánczok és a rúd visszafordulnak a kezdeti helyzet
felé. Vegyük a másik esetet, a gyrostat igyek
szik a rúd körül lebillenni. Forgató nyomaték
működik a függélyes síkban, minek következ
tében a gyrostat függélyes tengely körül végez
praecessionalis mozgást, a lánczok igyekeznek
kibontakoznia keresztezett helyzetből, de akkor a
nehézségi erő igyekszik siettetni a praecessiót,
úgy hogy a gyrostat a rúd körül vissza fordul.
Ez az egyensúlyozás csak akkor jön létre, a
mikor az egyensúlyi helyzet kétszeresen labilis.
Ha a lánczok nincsenek keresztezve, vagy pedig
a gyrostat a rúd alatt van, az egyensúly labilis
akár pörög a gyrostat, akár nem.
Kétszeresen labilis egyensúlyi helyzetű össze
állítást tüntet fel az 5. ábra, a mely egyszer
smind az egyvágányú vasút mintája gyanánt is
szolgálhat. Á két vékony rúd közül az egyik
van csak alul (az ábrán nem látható) kis alá
támasztási lapba beerősítve, másiknak kihegye
zett végei pedig éppen csak hogy a két rúd
meghatározta függélyes síkban biztosítják az
egyensúlyi helyzetet, úgy hogy a mikor a gyro
stat nem pörög, okvetlenül eldől ebből a síkból.
A gyrostat felső végére erősített súly következ
tében magának a gyrostatnak egyensúlyi hely
zete is labilis a keretben. Meg lévén a két sza
badsági fok, ez az összeállítás pörgő gyrostattal
biztos egyensúlyi helyzetet mutat. A két rúd
vége által meghatározott egyenes az egyvágányú
vasút vágánya, a vágány irányára merőleges
vízszintes irányú tengely körül forogható és a
függélyes tengely körül pörgő gyrostat a kocsi
belsejében elhelyezett egyensúlyozó gyrostatnak
felel meg Két vágány esetében a gyrostat át
fordul, viszont alul elhelyezett súlylyal nem
egyensúlyozza az egyvágányú vasutat.
1907-ben Schick, hogy a hajók járását hul-

6. ábra.

jesen lehetetlen. Egészen máskép áll a dolog,
ha a gyrostat pörög. Ebben az esetben a lán
czok nem bontakoznak ki és a gyrostat nem
billen a rúd alá. Stabilis egyensúlyi helyzet
esete forog fenn, a mely a következőkép jön
létre. Tegyük fel, hogy a két lelógó láncz igyek
szik a keresztezett helyzetből kibontakozni, a
gyrostatra tehát forgató nyomaték működik, a
melynek síkja közelítőleg vízszintes, ennek kö
vetkeztében a gyrostat praecessiót végez, mely
nek tengelye a rúd. Ezt a praecessiót a nehéz-

lámzó tengerben nyugodttá tegye, gyrostatot
alkalmazott a hajókra. A hajó túlságosan nagy
ingásba csak akkor juthat, ha a hullámcsapá
soknak egymásra következési ideje körülbelül
megegyezik a hajó saját lengésidejével. A gyro
stat hatása nagyjából abban áll, hogy a kisebb
hajók lengésidejét lényegesen megnöveli; az
így megnövelt lengésidő lényegesen nagyobb
lesz a hullámcsapások egymásra következési
idejénél, a hajó erős hullámcsapások daczára
aránylag csak igen kis kilengéseket végez.
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A 6. ábra tünteti fel a Schick-féle elrendezés
mintáját, a hajót egy váz pótolja, a mely hossztengelye körül a kívül elhelyezett tartó csap
ágyaiban foroghat, illetve lenghet. A gyrostat
függélyes tengely körül pörög és a hajó ten
gelyére merőleges és a tömegközéppontján át
menő tengely körül végzi praecessionalis moz
gását. A praecessio viszont nyomást fejt ki a
gyrostatot tartó csapágyakra és ez a nyomás
hat a hullámcsapások ellenében. Ennek a nyo
másnak a nagysága / w1 a>2, a hol o>2 a prae
cessio mindenkori szögsebessége, / a gyrostat
pörgési tengelyére vonatkozó tehetetlenségi nyomatéka, co1 a pörgés sebessége. A praecessio

7. ábra.

sebességét (w2) a csapágyaknál alkalmazott
fékek segítségével változtathatjuk, miáltal a csap
ágyakra kifejtett, a hullámcsapások ellenében
működő nyomás is változtatható.
Oly hajókkal végzett kísérletek, melyek gyrostattal voltak ellátva, azt mutatták, hogy a hajó,
a mikor az egyensúlyozó készüléket nem járat
ták, a hullámcsapások következtében a 35°-os len
gést is elérte, működésben levő egyensúlyozó
készülékkel azonban lengései még az l°-ot sem
haladták túl Ezek a viszonyok nagyjában be
mutathatok a 6. ábrán feltüntetett elrendezéssel.
Lengésbe hozzuk a vázat, de a gyrostatot nem
hozzuk pörgésbe. A váz leng, megvan a bizo
nyos nagyságú lengési ideje. Megindítjuk a
gyrostatot, mely azonban a vázban meg van
rögzítve és ismét lengésbe hozzuk a vázát. A
lengésidő marad ugyanaz, a mi az előbb volt.
Engedjük, hogy a gyrostat praecessionalis moz

gást végezzen, a mennyiben a rögzítő készü
lékből kiszabadítjuk, ismét lengésbe hozzuk a
vázat, most lényegesen nagyobb lett a lengés
idő, ha végül még a surlodó készüléket is fel
rakjuk, akkor nemcsak hogy lényegesen meg
nagyobbodik a lengés ideje, hanem a lengés
is hamarosan megszűnik.
Az automobil, a repülőgép, a propellercsava
ros és a lapátkerekes hajók szerkezetüknél fogva
szintén ki vannak téve gyrostatikus hatásnak.
Az automobil motorának lendítőkereke meg
lehetősen nagy sebességgel forog egy a kocsi
hosszirányában elhelyezett tengely körül. Hir
telen jobbra vagy balra való fordulás a motort
praecessionalis mozgásba igyekszik hozni, minek
következtében a kocsi eleje, vagy pedig hátsó
része igyekszik felemelkedni a motor forgási
irányának és a jobbra vagy balra való fordu
lásnak megfelelően. Ha pedig az automobil
eleje az utat keresztező mélyedésbe ereszkedik
alá, ez ismét praecessiós mozgást létrehozó for
gató nyomatékot eredményez, a mely abban
nyilvánul, hogy a kocsi hossztengelyét igyek
szik elfordítani a vízszintes síkban.
A lapátkerekes hajók hirtelen fordulása szin
tén praecessiós mozgást eredményez, a minek
következtében vagy az egyik, vagy a másik
lapát merül jobban bele a vízbe. A propeller
csavarral hajtott hajóknál a hajó fordulása, mi
vel a propeller tengelye párhuzamos a hajó
tengelyével, a propellertől származó praecessiós
mozgás azt eredményezi, hogy a jobbra vagy
balra fordulás és a csavar forgása szerint a
hajó orra, illetve farka merül bele, illetve emel
kedik ki a vízből. Ez a jelenség természetesen
nem lép fel az úgynevezett kettős csavarú ten
geri gőzösöknél, a melyeknél két propellercsa
var forog ellenkező irányban.
A repülőgépeknél és a kormányozható lég
hajónál a motor forgó része és a légcsavar gyro
statot képez, a mely nagyon is számbavehető
sebességgel pörög. Mivel a forgási tengely a
gép hossztengelyével esik egybe, azért a gép
kanyarodása következtében a praecessionális
mozgás azt eredményezi, hogy a gép orra emel
kedik vagy pedig alásülyed. Igaz ugyan, hogy
ezt a mozgást a magassági kormánynyal lehet
ellensúlyozni, de ezen ellensúlyozás következ
tében a gép egyes részeiben, különösen pedig
a kötésekben és megerősítésekben olyan nagy
feszültség keletkezhetik, hogy a gép ennek kö
vetkeztében el is törhet. Sok szerencsétlenség
történt már ilyen módon hirtelen kanyarodás
következtében. Szinte érthetetlen módon eltört
a gép valamelyik része és így a gép alkalmat
lanná vált a repülésre. Mivel a nyomás az
/ w1(í)2 szorzattal egyenlő, a hol jelen esetben o>2
a gép kanyarodásának szögsebessége, nyilván
való, hogy az ilyen szerencsétlenségek elkerü
lése, vagy legalább is a gép kímélése végett
lehetőleg kerülni kell a hirtelen kanyarodást.
Ha a gyrostat egy inga lencséjét képezi,
akkor ennek az ingának egész más lesz a moz
gása, ha a gyrostat pörög, mintha nem pörög.
A 7. ábra tünteti fel ezt a berendezést. Három
lábú állvány felső részén van a külön e czélra
elkészített ízület, mely nemcsak hogy engedi az
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ingát akármilyen irányba lengeni, hanem egy
szersmind a gyrostat pörgésére szükséges áram
bevezetésére Is szolgál. Ehhez az Ízülethez van
hozzáerősitve az inga rúdja. Az inga lencséje
a gyrostat; a rúd és a gyrostat forgási ten
gelye egymásnak meghosszabbításai és egy
egyenesbe esnek. A gyrostat másik végén, ugyan
csak a tengely meghosszabbítását képező toll
van, a mely az inga alatt elhelyezett papírlapra
mintegy lerajzolja az inga mozgását. Ha az ingát
egyensúlyi helyzetéből felemeljük, a szabadonbocsátás után lengéseket végez, a rajta levő
toll a papiroson egyenes vonalat rajzol, ha a
gyrostat nem pörög. Ha viszont az ingát egyen-

is megváltozik s a Spektroskop két különböző
vonalat fog feltüntetni.
Ennek a jelenségnek mechanikai analogonját
ugyancsak megmutathatjuk az előbbeni ingával,
megjegyezve, hogy az előbb felemlített inga
mozgás is már bizonyos értelemben analogon
ját képezi a Zeeman-féle általános jelenség le
írásának. Az ingát megindítjuk, de úgy, hogy
körlengést végezzen; ha most ezenfelül még
a gyrostatot pörgésbe hozzuk, akkor a fellépő
gyrostatikus forgató nyomaték (L) a centripetalis erőt kisebbíteni, illetve nagyobbítani
igyekszik az inga körmozgásának leírási iránya
és a gyrostat pörgési irányának megfelelően,

súlyi helyzetéből felemeljük, elengedjük és azon
felül egy kis oldalvást irányuló lökést is adunk
neki, a gyrostatot pedig pörgésbe hozzuk, akkor
a toll a papirosra a 8. ábrán feltüntetett nyomot
hagyja hátra Ezek a rajzok az oldalt irányuló
kezdeti lökés különböző nagyságának felelnek
meg. Az alakok különös volta mutatja még azt
is, hogy az inga kezdeti kilengése az Ízületben
fellépő súrlódás miatt aránylag gyorsan kisebbedik.
Jelen esetben a kezdeti lökésből eredő sebes
ségen kívül a gyrostat a földnehézségi erő
okozta forgató nyomaték hatása folytán egyszerű
ingamozgást végezne. Ezen ingamozgás közben
azonban a gyrostat pörgési tengelye w2 szögsebességgel változtatja folytonosan irányát, mi
nek következtében új forgató nyomaték lép fel.
Ezen forgató nyomaték, a melynek nagysága
az előbbeniek szerint / co1 oo2, az előbbeniekben
felemlített háromujjszabály értelmében működik,
úgy hogy síkja mindenkor merőleges az w2
síkjára. Tudvalevő, hogy az inga mozgása egyen
lőtlenül változó mozgás, éppen azért L nagy
sága is egyenlőtlenül változik. Amikor u)2 iránya
éppen ellenkezőre válik, az L is éppen ellenkező
irányban hat.
A magnetooptika egyik alapvető kísérlete a
Zeeman-féle jelenség. A szokásos fogalmazás
ban szólva a natrium Dj vonala, ha a fény
sugár igen erős mágneses téren erővonalak irá
nyában halad át, kettőssé válik. Ezt annak tulaj
donítjuk, hogy a homogen természetes fénysugár
két különböző periodusú ellipsisben polározott
fénysugárra szakad. A mágneses erő ugyanis a
mindenféle, tehát már esetleg körpályán rezgő
elektronok centrifugális erejét kisebbíti illetve
nagyobbítja a körpálya leírási iránya szerint; a
centrifugális erő változása folytán a periodus

úgy hogy két különböző periódust kapunk. A
kisebbik periodus akkor jön létre, ha a pörgés
és a forgás iránya ellenkező, a nagyobbik pedig
ha a két irány egyező.
Az itt felsorolt kísérletek és összeállítások
egyrészt alkalmasak a gyrostat és általában a
gyors forgásban levő testek mozgási törvényei
nek megállapítására, másrészt bemutatják azon
összeállításokat és mintákat, a melyekben a
gyrostat tulajdonságai vannak felhasználva, végül
pedig analógiát nyújtanak a physika egyik igen
lényeges és leírásában meglehetősen elvont ter
mészetű jelenségére. Andrew Graynak a „Nature“
angol folyóiratban közölt felolvasásában, különö
sen pedig a Gray-Burnside, gyrostatot gyártó
czégnek1 ismertető füzetében van még jó ne
hány kísérlet és összeállítás leírva, melyekkel
végzett kísérletek majdnem mutatványszámba
mennek és az eszközök önegyensúlyozása szinte
vetélkedik a czirkuszi akrobaták ügyességével.
Fröhlich Károly.

KRÓNIKA.
Uránia-Színház.
Az Uránia-Színház első premiére-je ebben az idényben
egy hatalmas mozgókép, mely a Bulwer Pompeji utolsó
napjai czímű híres regénye nyomán készült s mely Se
bestyén Károlynak, a kitűnő aesthetikusnak rövid, érdekes
conférance-ával kerül színre.
Volt, a ki kifogásolta, hogy az Uránia-Színház — leg
alább egy időre — mozi-vá változott. Pedig nem illetheti
vád a színház vezetőségét, mert hiszen min fordul meg
1 A gyrostatot John J. Griffin & Sons (Kemble
street. Kingsway. London W. C.) czég gyártja, a ki a
czikkben közölt clichéket szívességből engedte át.

a kérdés? Azon, hogy a mozgókép olyan-e, a mely tár
gyánál és tartalmánál fogva beleillik a színháznak a
tudományok és művészetek népszerűsítésére irányuló
komoly hivatásába vagy sem?
Nos hát, a Pompeji utolsó napjai czímű hatalmas
film igazán sikeresen szolgálja ezt a feladatot. Sőt két
szeresen is. Mert egy világhírű regényt ismertet meg
rövid másfél óra alatt, ösztönzésül szolgálva azoknak,
kik a regényt nem ismerik, annak elolvasására, másod
szor a regény tárgyánál fogva ez a mozgókép volta
képpen kitűnő korképet nyújt a Kr. u. 1. század római
életéről, e világ culturájáról
Technikai szempontból is elsőrendű mű ez a mozi
s miután igazán magasan álló bevezető-szöveggel is el
van látva, színrehozatala az Uránia vásznán valóban
nem kifogásolható.
De általában véve is! A mozi névhez, igaz, sok nem
épületes mellékkörülmény fűződik. A gombamódra el
szaporodott mozikban alantas, néha aljas históriák kerül
nek vászonra, melyek alkalmasak a nagyközönség lel
kének durvítására, a fiatalságénak megmételyezésére.
De ne feledjük, hogy a mozgókép a legnemesebb szel
lemi élvezetek nyújtására is alkalmas és az ismeretközlésnek s a nevelésnek már ma is egyik hatalmas
eszköze, mely előtt fejlődés, tökéletesedés és elterjedés
tekintetében a jövendőnek ma még el sem is igen kép
zelhető perspectivája nyílik. Ne feledjük, hogy egykor
a könyveket is üldözték, mint a melyek a lélek meg
rontására alkalmas dolgok, s általában az irodalom ma
is, míg egyfelől üdítő és tápláló italt önt életünk serle
gébe, másfelől irtózatos méregpohárral kínál. A mint
üldöznünk kell a pornographiát a betűk birodalmában,
épp úgy küzdenünk kell az akármiféle kép ellen, ha az
erkölcstelenséget ábrázol és terjeszt. De nagy buzgal
munkban ki ne öntsük a fürdővel a gyereket — s ne
hogy a szuvas és rothadt fát irtogatva, az emberiség
hasznára és gyönyörűségére szolgáló eleven fák gyöke
reit metélgessük.
A mozgókép már eddig is jelentékenyen kiegészítő
része volt az Uránia-Színház előadásainak. Kizárólagos
ságot nem követelhet ott magának, az bizonyos; de ha
egy-egy elsőrendű irodalmi és művészeti keretben meg
jelenő nagy film kínálkozik: bátran előállhat vele a szín
ház vezetősége, mely ilyen előadásokkal is igazolhatja,
hogy feladatának magaslatán áll.

Az activ nitrogen.
Az activ oxygen, az ozon keletkezése, létezése és
tulajdonságai már régebb idő óta ismeretesek. Az oxygennek ez a módosulása akkor keletkezik, ha a gázban
nagyfeszültségű elektromos kisülések mennek végbe.
Sokkal kevésbbé ismeretes azonban az a körülmény,
hogy a nitrogénnek is keletkezik egy módosulása a benne
végbemenő nagyfeszültségű elektromos kisülések követ
keztében. A nitrogénnek ez a módosulása, melyet a
nitrogen-molekulák atomokra való szétszakadásának tu
lajdonítanak, a közönséges nitrogéntől eltérő tulajdon
ságokat mutat. Az activ nitrogen keletkezésével és tulaj
donságaival R. J. Strutt foglalkozott, a ki kutatásait az
Imperial Collegében végezte és ezirányú két évi munkás
ságának eredményeiről a Royal Institutionban számolt
be (lásd Nature 1913. 283 1.).
A nitrogen a benne végbemenő kisülések következté
ben sárgás színben világító gázzá válik, a mely világítását
egyideig meg is tartja. A mellékelt ábrán látható készü
léken keresztül a nyíl jelezte irányban nagy sebességgel,
ritkított, mindössze néhány milliméter nyomású nitrogént

szivatnak keresztül. Az a edényben végbemenő elektro
mos kisülések következtében a b edénybe beömlő gáz
élénk sárga fényben világít. Ezt a jelenséget néhány
németországi tudós a nitrogénnél kevert, csak nyomai
ban létező oxygennek tulajdonította, de ugyancsak Német
országban mutatták ki, hogy a jelenséghez az oxygennek
semmi köze. Strutt megmutatja, hogy az oxygén ellenkező
irányban befolyásolja a kísérletet, a mennyiben, ha a
nitrogénhez két százalék oxygent kevert, akkor a nitro
génnek előbb említett sárgás világítása egyáltalában nem
jött létre. Ezen sárgás világítást ezek után annak tulaj
donítja, hogy az atomokra szakadt nitrogenrészecskék
igyekeznek egymással újra molekulákká egyesülni és
ezen egyesülés hozza létre a világítást.
Ennek az egyesülésnek az időtartamát a hőmérséklet
befolyásolja és ez talán az egyedüli chemiai folyamat,
a mely annál gyorsabban megy végbe, mennél alacso
nyabb a hőmérséklet. A tiszta, ritkított nitrogént tartal
mazó zárt üveggömböt egy tekercsbe tartja bele, melyen
keresztül Leydeni-palack gyors kisülései mennek végbe.
A csőben így indukált elektromosság már elegendő
ahhoz, hogy a nitrogént activ nitrogénné tegye. Az üveg
edénynek csőben végződő részét folyékony levegőbe

mártva, ott a világítás élénkebb lesz, de viszont a vilá
gítás hamarabb szűnik meg. Ez a jelenség azt mutatja,
hogy az alacsony hőmérséklet az atomok egyesülését
sietteti. Egyéb, az előadásban be nem mutatott kísér
letek kizárják azt a feltevést, hogy az élénkebb világítás
a cső hideg részében végbemenő concentratiónak a kö
vetkezménye.
A nitrogén-atomok ezen egyesülése végbemehet fény
hatással kapcsolatban, de viszont fényhatás nélkül is.
Más chemiai folyamatok közül ismeretes a tiszta fém
platinának a folyamatot ezirányban befolyásoló felületi
hatása. Előadásában Strutt erre a czélra oxydált rezet
használ, melyet a hosszabb csőben helyez el. A gömböt
beletartva az indukáló tekercsbe, a nitrogen világít, de
ez a világítás azonnal megszűnik, a mint az üvegedényt
úgy tartja, hogy a csőalakú nyúlványból az oxydált rézrúd beleessék a gömbbe. Ez a jelenség azonfelül azt is
mutatja, hogy a ritkított gáz gyorsan diffundál, mert
hiszen kell, hogy a gáz minden részecskéje eljusson az
oxydált rézrúdhoz.
Ha az activ nitrogént más vegyületekkel hozzuk érint
kezésbe, akkor igen sok esetben chemiai egyesülés jön
létre, a mi közönséges, hideg nitrogen esetében nem
fordul elő. Az ábrán látható c gömböcskébe különböző
gázalakú vegyületeket tesz és bemutatja a chemiai folya
mat eredményét. De lehet a keletkezett gázalakú vegyületet kondensálni. E végből a keletkezett gázt egy edényen
szívatja keresztül, melybe cseppfolyós levegőt tartalmazó
próbacső van beleillesztve. Ha az activ nitrogen acetylén
gőzével érintkezik, vegyülés közben lila fény látszik,
chloroformgőz esetében pedig narancsszínű fény. A spec
trum mindkét esetben lényegében ugyanaz, csak a vo
nalak intensitásában van különség. Nevezetesen mindkét
spectrum a cyannak és alkatrészeinek vonalait mutatja.
Ha az activ nitrogen czinkchlorid gőzébe ömlik,
ugyanazt a kékes színt mutatja, melyet a czinkchlorid
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a Bunsen-lángban mutat, a miből azonban még egyálta
lában nem lehet arra következtetni, hogy chemiai folya
mat egyáltalában nem jött létre. Szénkéneg gőzében az
activ nitrogen alig világit, ellenben az edény falán sötét
kék, további kondensálásnál barna réteg rakodik ki.
A kék réteg kén és nitrogen vegyülete, a barna réteg
pedig egy polymer carbonium monosulfid.
Fémgőzökre is hat az activ nitrogen. A c edénybe
egy csepp higanyt téve, a sárgás világítás nem változik,
ha ellenben a higanyt melegítjük, a sárga fény helyett
zöldes világítás jön létre, ugyanaz a fény, melyet a
higanygőzös lámpáknál látunk, az edény falára pedig
egy réteg rakodik le, a mely sok fémes higanyt, de
egyszersmind higanynak és nitrogénnek robbanó vegyületét tartalmazza.
Megjegyzendő végül, hogy a világitó activ nitrogen
a spectroskopban a nitrogen spectrumát mutatja külö
nös módosulással.
Fröhlich Károly.

Házilag készíthető drótnélküli telephon-állomás.
Dosne P. franczia vegyészmérnök a „La Nature“
czímű franczia folyóiratban1 elektromos hullámok fel
fogására alkalmas berendezést ismertet, melyet bárki oda
haza könnyen elkészíthet. Az elektromos hullámokat fel
vevő állomásnak legfontosabb alkatrészei: az antenna
és a detektor. Az antenna fogja fel tulajdonképpen a
hullámokat, illetőleg a hullámok benne rezgéseket kel
tenek s e rezgéseket a detektorral vehetjük észre.
A rendes felvevő-állomásokon antenna gyanánt
több nagyméretű vezetékrendszer szolgál. Azonban a
küldő-állomáshoz közeleső helyeken (körülbelül 4—5

km-ig) e helyett bármely nagyobb izolált fémtárgyat
használhatunk, melynek elegendő nagy a capacitása, pl.
vasból való balkont, falba nem erősített vaskályhát, vas
ágyat stb.; ezeket azután összekötjük valamely földveze
tékkel (pl. gázcsővel, vízvezetékcsővel) és közbeiktatjuk
a detektort s egy telephonhallgatót. Ily módon az antenna,
a detektor, a telephonhallgató és a földvezeték egymás
után kapcsolva alkotják a felvevő-állomásunkat. Ha
ugyanis az elektromos hullámok keltette oscillatorikus
jellegű rezgés a detektoron áthalad, a telephonban
zúgást hallunk; már most a szerint, a mint a küldő
állomásról hosszabb vagy rövidebb ideig küldenek hul
lámokat, a telephonban is hosszabb vagy rövidebb ideig
hallunk zúgást.
Az említett antennák helyett antenna gyanánt szol
gálhat még a padlón zig-zag alakban kifeszített 20—30
méter hosszú drót; e berendezésnél is czélszerű azon
ban a capacitás növelésére valamely nagyobb fémtárgyat,
pl. vaskályhát közbeiktatni.
Ily berendezéssel, Dosne szerint, az Eiffel toronytól
4—5 km-nyire eső helyeken a pontos idő jelzésére szol
gáló hullámok igen intensiven észlelhetők.
1 La Nature 2038. és 2042. szám.

Ha ellenben a küldő-állomástól messzebb lakunk,
akkor antenna gyanánt bármely hosszú kifeszített drót
szolgálhat, pl. a rendes telephonvezeték. Ekkor, a mint
az 1. ábrán látható, a rendes telephonvezetékhez (L)
kapcsoljuk sorban a detektort (d), a telephonhallgatót
(t) és ezt összekötjük a földvezetékkel ( T). Ha vélet
lenül közel laknánk a telephonközponthoz, akkor fel
hívunk egy távoleső telephonállomást és így — termé
szetesen a rendes telephonon egymással beszélgetni
ekkor nem szabad — esetleg 10—20 km hosszú drót

áll rendelkezésünkre antenna gyanánt, melylyel 200 kmről jövő hullámokat is felfoghatunk. Dosne megemliti,
hogy Páristól 220 km távolságban fekvő helyen egy 600
méter hosszú telephonvezeték felhasználásával az Eiffeltoronyról jövő hullámok a telephonban dobpergésszerű
zörejt keltettek. Sőt pl. egy páris-londoni drót felhasz
nálásával az Amerikából jövő hullámok is felfoghatók
Detektor gyanánt használhatunk elektrolitikus-detektort vagy úgynevezett pirit-detektort.

Ö
3. ábra.

A pirit-detektor egy aczéltüből áll, mely forrasztóczinnbe beforrasztott kis darab pirit-kristálylyal érint
kezik. Ha oscillatorikus jellegű rezgés halad át a tű
és a piritalkotta contaktuson, akkor a telephonban zúgást
hallunk.
A pirit-detektor készítése következőkép történik (2.
ábra). Veszünk egy falapot, melyre két rézszorítót, D és C,
erősítünk. A C rézszorító alsó része össze van kötve az
antennával (az 1. ábrán L-lel jelölve), míg a felső részén
levő csavarral egy biztosítótűnek a rúgót képező spiralis
része van megerősítve (3. ábra). A biztosítótűnek hegyes
végét előzőleg Bunsen-láng felett meggörbítjük, hogy az
a B fémedénykébe beérjen. A B edénykében forrasztóczinnbe van beforrasztva egy darabka piritkristály, melyet

a tű hegye épp hogy csak érint. A B edényke és a D
rézszorító alá pedig egy fémlapot helyezünk, hogy ez a
kettő vezetőösszeköttetésben legyen egymással; a D
szorítót pedig a t telephonnal drót köti össze.
A piritkristálynak nem minden pontja érzékeny egy
formán. Hogy a legérzékenyebbet megtaláljuk, a végből
a következőkép járunk el. Felszereljük teljesen a felvevő
állomásunkat és a közelben egy elektromos csengőt
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működésbe hozunk (lehetőleg minél nagyobb feszült
ségű áramot használva a csengőnél); a mint a csengő
a saját áramát nyitja és zárja, elektromos hullámok
keletkeznek, melyeket a mi állomásunk felfog és a tele
phonban zúgást hallunk. Most a tű és a B edényke
helyét addig változtatjuk, míg a próbálgatás közben a
telephonban a zúgás hirtelen és lényegesen megerösbödik. Ilyformán megtalálva a kristálydarabka legérzéke
nyebb pontját, a tűt a C szorító felső részén levő csa

varral megerősítjük s a ß edénykében a piritet leöntjük
megolvasztott stearinnal, úgy azonban, hogy közben a
csengő mindaddig szóljon, míg a stearin megfagy. Ekkor
ugyanis a tű hegye nem tolódhatik el többé az érzé
keny pontról. Hogy azonban a próbálgatás ne vegyen
túlsók időt igénybe, mivel vannak teljesen érzéketlen
piritdarabkák is, legelőször is a piritet kalapácscsal
lencsenagyságú darabokra törjük s az egyes darabokat
előbb nagyjából vizsgáljuk meg a nélkül, hogy a B
edénykébe beforrasztanánk őket; s miután már így az
érzékenyebb darabkákat kiválogattuk, közülük egyet a
B edénykébe beforrasztunk és a fentebb leírt módon
járunk el tovább.
Az elektrolitikus detektorok otthoni készítése már
kissé complikáltabb. Chalmarés G. ismertet egy házilag

ról küldött hullámokra fog reagáljni, míg a máshonnan
küldött hullámokat nem jelzi.
E tekercset magunk következőképpen készíthetjük
(4. ábra). Veszünk egy 8 cm átmérőjű és kb. 25 cm hosszú
parafinozott fahengert, melyre selyemmel izolált, 0 5—0 6
mm átmérőjű drótot tekerünk fel egy rétegben (körül
belül 85—90 métert). A tekercset aztán a henger két
alkotója mentén lecsiszoljuk üvegpapirossal, hogy a
csúszó contaktusok érintkezhessenek. A hengerre azután
felszerelünk két rézdróton csúszó contaktust A t és A'-t,
melyek közül az egyik az L antennával, a másik pedig
a d d ' detektorral, a tekercs S vége pedig a földveze
tékkel van összekötve, úgy hogy eme berendezésnél
tulajdonképpen az L A S T vezeték egy részével pár
huzamosan van kapcsolva az A' d-d' t-t' vezeték. A con
taktusok csúsztatásával elérhetjük, hogy a parasita in
dukált áramok okozta zúgás nem hallatszik.
E berendezés sematikusan az 5. ábrán látható. A 4.
ábrán látható tekercsen némi módosítás eszközölhető
olyanformán, hogy ne két, hanem négy csúszó contaktus
legyen rajta, melyek • közül az egyik az antennával/ a
második a földdel, a harmadik a detektorral, a negyedik
a telephonnal van összekötve (6. ábra). Ez utóbbi be
rendezéssel elérhetjük, hogy az antenna-földvezeték, az
antenna-detektorvezeték s végül a telephon-földvezeték
öninduktiója, capacitása és ellenállása tetszés szerint
változtatható s ennélfogva állomásunk a küldő-állomással
tökéletesebb resonantiába hozható. Ezen berendezés
továbbá alkalmazható mindazon esetekben, a hol az
antenna és a földvezeték capacitásai igen különbözőek.
A fahengerek két oldalán egy-egy üreg vájható a
detektor, illetőleg a telephonhallgató elhelyezésére, ama
esetben, midőn az állomásunkat nem használhatjuk.
Resonantia elérésére alkalmazható még az úgy
nevezett Tesla-féle kapcsolási mód, melynél az egyes
vezető körök nem állanak fémes összeköttetésben egy
mással, hanem csak induktiv kapcsolásban. Ennél ugyanis
két egymásba tolt tekercs közül a külső az antennával
és a földdel, a belső pedig a detektorral és a telephon
nal, a detektor és a telephon pedig egymással vannak
összekötve.
Hittrich József.

Tudományos és technikai újdonságok.

6. ábra.

készíthető elektrolitikus detektort a „La Nature“ 2066.
számában.
Az 1. ábrán látható berendezés azonban csak akkor
alkalmazható, ha az antenna gyanánt szolgáló L telephon
vezeték közelében nincsen más áramszállító, vele pár
huzamos vezeték. Ellenkező esetben a szomszédos veze
tékekben keringő áramok a mi drótunkban áramot
indukálhatnak és így akkor is keletkezhetik zúgás s
telephonban, ha elektromos hullámok nincsenek jelen.
Ezen a bajon úgy segíthetünk, hogy condensatort
alkalmazunk, melyen az elektromos hullámok gerjesztette
rezgések nagy frequentiájuk miatt áthaladhatnak, míg a
parasita indukált áramok nem; esetleg egy tekercset is
közbeiktathatunk.
A tekercs közbeiktatása által egyúttal elérhetjük azt
is, hogy felvevő-állomásunk resonantiába lesz hozható
valamely küldő-állomással, azaz csak az illető állomás

A le g n a g y o b b d y n a m o g é p e k . A gőzturbinának
alkalmazása kívánatossá teszi olyan méretű dynamo
gépek szerkesztését, a milyenekre azelőtt nem gondol
hattak. így a Brown-Boveri czég Mark, westfaliai város
részére 40,000 lóerős gőzturbinából hajtott dynamogépet
szállított, a mely 10,000 voltos, 50 periodusú, háromphasisú áramot szolgáltat. A turbina majdnem 10 m hosszú,
4 m átmérőjű, 350° túlhevített 13‘5 atm. gőzzel dolgozik
és perczenkint 1000 fordulatot tesz. Ugyanez a czég
Düsseldorf melletti Reisholz részére 30,000 lóerős turboalternatort szállított, a mely 5250 voltos 50 periodusú
áramot ad. — Ugyanilyen készül Köln városa részére.
Ismeretes, hogy az egyenáramú dynamók szerkesz
tése sokkal kényesebb, és azért még nem lehetett ilyen
méretű egyenáramegységeket szerkeszteni. A legnagyobb
egyenáramú dynamók azok, melyeket a Westinghouse
czég szállított a clevelandi világító centrale számára.
Egy-egy dynamónak teljesítménye 3750 kilowatt (több,
mint 5000 lóerő), 275 volt feszültséget ád. Szintén gőz
turbina hajtja. Minthogy ma még lehetetlen oly egyen
áramú gépet szerkeszteni, a mely ily méretek mellett a
gőzturbina sebességével foroghasson (a fellépő óriási
centrifugális erő ugyanis az anyagot szétszakítaná) azért

a turbina sebességét a Westinghouse-féle fogaskerék
áttétellel 10:1 arányban leszállították, úgy hogy a dynamo
csak 180 fordulatot tesz perczenként.
S z á lló e r n y ő a v ia tik u s o k é s lé g h a jó s o k r é 
s z é r e . Ahhoz, hogy a levegőben járó ember veszede
lem esetén biztosan leszállhasson a földre, a szálló
ernyőnek úgy kell megszerkesztve lennie, hogy bármilyen
helyzetben, bármekkora magasságban és a legsebesebb
haladás közben is kinyíljék. Különböző szállóernyőket
gondoltak ki e czélra. Elvi szempontból a legkevésbbé
alkalmas a szerencsétlenül járt Reichert módszere volt,
a ki az ernyőt úgy alkotta meg, hogy azt mint ruhát,
magára vehette. Ez a rendszer először azért nem alkal
mas, mert az egésznek súlypontja, közel van a tartó
ernyőfelülethez és így a legkisebb áramlat felfordíthatja.
Másodszor pedig azért nem, mert ruha alakjában nem lehet
elegendő nagy ernyőfelületet készíteni. Ahhoz ugyanis,
hogy 75 kg. súlyú ember legfölebb 4 5 m másodperczenkénti sebességgel érjen a földre, legalább 60 m*
nagyságú ernyőfelület szükséges. A második tekintetbe
jöhető rendszer a közönséges esernyőt veszi mintául
és szilárd, rugalmas rudakra feszíti ki az ernyőszövetet.
Ennek a rendszernek az a baja, hogy az ernyő csak
igen lassan nyílhatik ki és nem minden helyzetben jól.
A harmadik rendszer nem használ merevítő rudakat;
ez az egyetlen rendszer, mely a gyakorlatban jelentős
eredményeket ért el. E rendszer szerint készítettek szállóernyőketHervieu,Cremoux,Dangy-Baillet, Bonnet és Ochs.
Hervieu szállóernyőjének külső kerületén egy sereg
összekapcsolt rugó van, melyek az ernyőt feszítik A mi
kor az ernyő nincs használatban, össze van göngyölve
a rugók erősen össze vannak szorítva és az egész egy
ládában van elhelyezve, melynek teteje a rugók kipatta
nását megakadályozza. Ha a láda teteje nyílik, a rugók
kipattannak, az ernyő kifeszül és egyúttal kiugrik a lá
dából. Az ernyő tehát szinte pillanat alatt készen van
a használatra. Hogy mennyire bevált mutatja az, hogy
Hervieu már 30-szor ugrott le vele 1500—2000 méter
magasságban lebegő léggömbökről, mindig baj nélkül.
Az előbb említett többi feltaláló is Hervieu rend
szerét fogadta el kisebb-nagyobb módosítással. DangyBaillet és Cremoux légzsákokat, illetőleg léggyűrűket
használnak rugók helyett, a melyekbe a leszállás pilla
natában sűrített levegőt eresztenek be. Bonnet is ilye
neket használ, azonban nála csak néhány zsák töltődik
meg a sűrített levegőből a leeresztés pillanatában, a
többi esés közben. Ochs ernyőjére fémabroncsokat al
kalmaz, melyeket szintén a láda szorít össze.
A napilapok hírül hozták, hogy Pégoud sikeresen
szállt le az aeroplánról sebes repülés közben Bonnet
ernyőjével. Ez az ernyő 11 m átmérőjű és 75 kg súlyú
megterheléssel 2 m másodperczenkénti sebességgel és
a földre. A légellenállás törvényei szerint négyszeres
súlylyal kétszerakkora sebességgel, kilenczszeres súlylyal, háromszoros sebességgel és így tovább esik le
a földre. Ez utóbbi sebesség kedvező körülmények között
még mindig nem veszedelmes. 13 m átmérőjű ernyőt
már 1000 kg súlyt tudna leszállítani a földre 5 m má
sodperczenkénti sebességgel.
Ezek az eredmények lehetővé fogják tenni azt, hogy
nemcsak az aviatikus menekül meg veszedelem esetén,
de megmentheti gépét is. Sőt lehetővé fogják tenni
hogy egészen szűk és kedvezőtlen talajú helyen is le
szállhasson akkor, a mikor neki tetszik.
R e p ü lé s f o r d í t o t t h e ly z e tb e n . A napilapok
hírül hozták, hogy Pégoud Blériot gépével megfordult
a levegőben, közben rövid ideig fordított helyzetben

repült és azután visszafordulva, baj nélkül ért a földre.
Ennek a repülésnek technikai és tudományos előzmé
nyei a következők: A feltalálóknak egész serege dolgo
zik azon a problémán, miképpen lehetne a repülést
biztosabbá tenni. Ismeretes, hogy az aeroplan csak úgy
tarthatja fenn magát a levegőben, ha a szárnyak a
relativ légmozgással szöget zárnak be. Ez a szög bizo
nyos határok között szabadon változhatik, de egy meg
határozott értéknél (a mely a különböző gépeknél külön
böző) sohasem lehet kisebb. Ha kisebb lesz, akkor a
gép esik lefelé.
Blériot, a ki kezdettől fogva foglalkozott a repülés
biztonságának kérdésével, arra gondolt, nem lehetne-e
az esés kétségbeesett helyzetében a gépet megfordítani,
fordított helyzetben repülni és azután visszafordulni.
Erre a czélra külön gépet szerkesztett. A próba meg
tételére Pégoud vállalkozott és azt sikerrel mégis csi
nálta. E szerint bebizonyosodott, hogy kellő hidegvér
mellett a pilóta esés közben is ura maradhat gépének.
Azonban a megfordulás és visszafordulás csak akkor
csinálható meg, ha a gép elegendő magasságban van.
E le k tr o m o s lé g y fo g ó . Legújabban El-In-To név
alatt elektromossággal működő készülék került forga
lomba, a mely legyeket, szúnyogokat, lepkéket stb. igen
aesthetikus és hygienikus módon öl meg. A készülék
a következőkből áll: Isoláló anyagból álló keretre közel
egymáshoz két csupasz rézdrót van spiralis alakban

feltekercselve. A két drótvég rendes foglalathoz vezet
és bármely lámpa helyére becsavarható. Ily módon a
két fémspirális állandóan feszültség alatt van, azonban
áram mégsem jöhet létre, mert nincs közöttük vezető
kapcsolat. A legyeket vagy rovarokat szokott módon
mézzel, czukros vízzel lehet a készülékhez csalogatni.
A mint azután a rovar mászás közben a két drótot
megérinti, holtan a készülék alatt lévő tartóba pottyan.
A villamosáram megöli. Még hatékonyabb lesz az esz
köz, ha a készülék elektromos lámpával van kapcsolva,
a mely fényével csalogatja a rovarokat. A készülék oly
egyszerű, hogy házilag is elkészíthető.
D r ó tn é lk ü li te le p h o n a b á n y á k b a n . A westfaliai szénbányákban, továbbá az angolországi Dinnington Main Colliery szénbányáiban drótnélküli telephon
állomásokat szereltek fel és helyeztek üzembe. A rendszer
Reinecke, bochumi mérnök szabadalma. Mindegyik állo
másból két vezeték indul ki, melyek a talajba sülyesztett
fémlapokban végződnek. A vezetékeket víz-, gázcsövek

hez és vasúti sínekhez is lehet kötni. Egyes tárnákban
hordozható készülékek vannak, melyeknek segítségével
a fixállomással beszélni lehet. Ehhez csak az szükséges,
hogy a két drótvég valami kéznél fekvő nagyobb fém
tömegekhez kapcsoltassék. Ily módon a munkások vesze
delem esetén még akkor is beszélhetnek a külvilággal,
ha esetleges robbanás a rendes telephonvezetéket el
rontja.
A K ln p a th y -B e r g e r -fé le te n g e r a l a t t i tá v ír ó .
Klupathy és Berger az Elektrotechnische Zeitschriftban
leírják új rendszerű tengeralatti távírójukat. A hajó oldal
falai között, miként a mellékelt ábra mutatja, a d aczéldrót van kifeszítve, melyet r surlódó kerékkel vagy más
módon hangzásba lehet hozni. A hangrezgéseket átveszi
a hajó teste és minden irányban szétküldi a vízben.
A hajó teste tehát úgy szerepel, mint hangszekrény.

Ha a drótot a Morse-jeleknek megfelelően hosszabb
vagy rövidebb ideig szólaltatjuk meg, akkor ily módon
üzeneteket lehet küldeni minden irányban. Ha több
különböző dimenziójú drót van kifeszítve, akkor külön
böző magasságú hangokkal lehet telegrafálni.
Lehet pálczákat is használni, de akkor ezeket a hajó
testével össze kell kapcsolni.
A felfogó készülék érzékeny mikrophon. Ezt a rend
szert az északamerikai Egyesült Államok hadihajóin
próbálták először ki nagyban és akkor kitűnt, hogy ily
módon 10 km távolságig lehet üzeneteket váltani.
A S c h o o p -fé le m ó d s z e r fé m b e v o n a to k k é 
s z íté s é r e . Felületeket vékony fémrétegekkel eddig is
különböző módszerek szerint lehetett bevonni, melyek
között a legkiterjedtebb alkalmazásnak a galvanozás
örvendett, a melynél az electrolysis játszik szerepet.
Ezekhez a módszerekhez most egy újabb járult, a mely
egyszerűségénél, olcsóságánál és általános alkalmazha
tóságánál fogva minden eddiginél kiterjedtebb alkalma
zásra számíthat.
A módszer feltalálója M. U. Schoop zürichi mérnök.
Schoop, mikor kertjében gyermekeivel lövöldözött, azt
a megfigyelést tette, hogy kövek és egyéb kemény tár
gyak a lövés következtében vékony ólomréteggel vonódtak
be. Ebből az egyszerű megfigyelésből fejlesztette ki
fémbevonó módszérét és szerkesztette meg a hozzá
szükséges eszközöket. Egyszerű abstrahalással és álta
lánosítással ugyanis felismerte, hogy a felületek igen
erősen tapadó fémréteggel vonódnak be, ha igen apró
fémrészecskék igen nagy sebességgel hozzájuk ütődnek.
A megoldandó feladat tehát kettős volt: egyrészt a be
vonáshoz igényelt fémeket igen kis részecskékre szétporlasztani és azután ezt a fémfelhőt igen nagy sebes
séggel a felületre ráfujni. Mindkét feladat megoldása a
technika mai állása mellett nem járt különös nehéz
séggel.
A fém finom szétporlasztása többféle módon lehet
séges. Az egyik módnál a fémet meg kell olvasztani és

azután ezt a fémfolyadékot úgy szétporlasztani, a hogy
ez a közönséges kölnivízpermetezőnél, a rajzok és fest
mények fixirozásánál vagy az inhaláló készülékeknél
történik. A fémfolyadékba egy keskenyebb cső nyúlik
be, a mely kívül egy szélesebb csőbe torkollik. Ezen a
szélesebb csövön nagy sebességgel áramlik valamely
gáz és e közben felszívja a fémfolyadékot, szétporlasztja
és nagy sebességgel kilöki. A másik módnál kész fém
port kell keverni a nagynyomású gázba és így kilökni
a bevonandó felületre. A harmadik módszer talán a leg
egyszerűbb és legjobb. A fém drót alakban belenyúlik
egy forrasztólángba, megolvad és mindjárt igen kis
csöppecskék alakjában kivitetik igen nagysebességű gáz
áram által. E módszer szerint készült a Schoop-féle
fémbevonó pisztoly, melynek keresztmetszetét a mellé
kelt ábra mutatja. A b csövön oxygen, a körülötte concentrikusan elhelyezett c csövön pedig hydrogén és nagy
nyomású gázkeverék áramlik ki. A gázok a cső végén
keverednek és nagy hőmérséklet mellett elégnek. A nagy
hőmérséklet mellett az a fémdrót megolvad, egyszersmind
finom csöppecskékre oszlik szét és igen nagy sebes
séggel rohan ki a csőből. Kint a szabadban a tágulás
folytán a csöppecskék lehűlnek, szilárd golyókká mere
vednek és így ütődnek a bevonandó fémlaphoz, a hol
az ütődés energiája ismét hővé alakul át és ismét meg
olvasztja, vagy legalább is lágygyá teszi őket, minek
folytán a felülethez igen jól odasímulnak.
Kitűnt, hogy ily módon minden fémmel készíthető
bevonat. Ha a fémnek olvadási foka nagyon magas,
akkor oly gázkeveréket kell használni, melynek égési
hőmérsékleténél megolvad. A könnyen olvadó fémeknél
elegendő a közönséges világítógáz, nehezebben olvadó
fémekhez durranógáz és a legnehezebben olvadó fémek
hez oxygen és acetylengáz keveréke használandó.
Ha a fém könnyen oxydálódik, akkor redukáló vagy
inactiv gázt (nitrogént) kell porlasztó gáz gyanánt hasz
nálni.
Az így készült fémbevonat nagy előnye az, hogy igen
kemény. Például az ilyen módon készült czinnlemez
keménysége mintegy 50%-al nagyobb, mint a közön
ségesé.
A legfeltűnőbb dolog, hogy ily módon fémbevonattal
nemcsak a fémből, hanem bármilyen más anyagból
készült tárgyakat is el lehet látni. Schoop pl. papir-

A Schoop-féle fémbevonó pisztoly keresztmetszete, a a szétporlasztandó fémdrót, b oxygénbevezető-cső, c hydrogén és más gáz be
vezetésére szolgáló cső.

lemezeket, gyufaszálakat, finom brüsszeli csipkét vont
be rézzel és nickellel. Gyakorlati alkalmazásban így
vonják be a léggömbök finom selyemszövetét fémmel,
minek következtében fényes lesz, a napsugarakat vissza
veri és nem melegszik fel könnyen, azonkívül a villámcsapás veszedelme is el van hárítva. Be lehet vonni az
emberi testet is e bevonattal. Ha a friss tojást vagy
hurkát beczinnezik vagy beezüstözik, akkor hosszú
ideig eltarthatok, mert a bevonat légmentesen zár.
Schoop megmutatta, hogy a vékony lemez le is
választható, ha a felületet előbb olajos vagy viaszos
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tiszteletreméltó az a rajongó lelkesedés, melylyel írói
pályáján csüng, — s érdeme, hogy öt hosszú évtized
alatt írogatott vígjátékaiban a magyar polgári, hivatal
noki, kisvárosi társadalom képe tükröződik, ha nem is
markáns vonásokkal, s nem egy erős egyéniség művé
szetével rajzolva, — csak könnyedén oda vetve, s itt-ott
el is mosódva.
Bercziknek humora sekélyes ugyan, de erős érzéke
van a komikum iránt. Az ember leikébe nem akar,
bizonyára nem is tud, mélyen belepillantani, — de az
apróbb, könnyen észrevehető, külsőségekben is mutat
kozó félszegségeket jól megfigyeli s találóan rajzolja.
Igaz, hogy ízlése kissé közönséges, néha bosszantóan az,
de sértő, pláne az erkölcsi érzékbe ütköző ízléstelen
ségbe nem téved.
Ez a kiadás — mit Kéki Lajos rendezett, a szerző
feleségének megbízásából sajtó alá — ötven darabot
foglal magában, köztük néhány ifjúkori kísérletet, szín
padi, sőt cabaret-tréfákat, gyermek-színmüveket, de
nem öleli fel Bérezik összes drámairodalmi termékeit,
mert néhány régebbi darabja — mint a záradékul adott
könyvészeti jegyzetekből látjuk — a kéziratok elkallódása miatt nem volt kiadható. A darabok közt van egy,
Kamit, dániai gróf ez. szomorújáték, egyébként job
bára vígjátékok, s van köztük néhány népszínmű is,
mely vegyes műfajt Bérezik nem sikertelenül művelte,
legjobb darabjainak egyike szintén e körbe tartozik:
Az igmándi kispap, melyben Bérezik jókedve, jóízűsége
— néhány ízléstelen ötlettől, viccztől, sajnos, ebben is
tarkítva — vígan hömpölyög a mese jól font szálain,
s mely darab a II. felvonásban költőileg szép, s szín
p a d iig is magas színvonalra emelkedik.
A vígjáték terén — hol a Kisfaludy és Szigligeti
tanítványa igyekszik lenni — sok gyenge mellett több
ügyes darabot termelt a termékeny író. Közülök talán
a legnevezetesebb — de nem legkiválóbb — a Himfy
dalai, melynél voltaképpen csak az ötlet igazán értékes,
melyből fakadt, s tagadhatatlan, hogy e darab zajos
külső sikere nyomán egész csomó irodalomtörténeti
tárgyú színdarabunk keletkezett (Déryné ifiasszony,
Bacsányi, Helikoni ünnep, Kántorné stb.).
Legelső darabja a gyűjteménynek az 1862-es év
számmal jelölt Nincs mama ez. egyfelvonásos, mely ritka
gyenge m unka; a másodikban, az Amélie Nro. 74-ben
is roppant kezdetlegességek vannak még, de ebben itt-ott
már mutatkozik a vis comica, az eltagadhatatlan érzék
a színpadi hatás iránt. Az ezután következő Ádám és
Éva, meg az Egy szellemdús hölgy ez. egyfelvonásos
vígjátékok — mely utóbbi soká müsordarabja volt
a Nemzeti Színháznak —. már elég ügyes apróságok,
melyekkel le is zárul Bérezik színműírói működésének
első, fiatalos korszaka.
Tehetsége izmosodni kezd. sokat lát, tanul, s még
hozzá - megkezdődik az 1867-es kiegyezéssel Magyarország újjáalakulása. Óriás változások társadalmi téren,
— új emberek, új alakok lépnek fel — a lehető leghálásabb kor a drámaíró számára. Bérezik is mohón
kap a szinte kínálkozó új témákon, a kort mozgató esz
méken, a megujhodó társadalom jelszavain — s a nélkül,
hogy az új magyar társadalmi színmű igazi megalapí
tója tudna lenni: A fertálymágnások-ban és A népsze
rű s é g e n jó tárgyat választ, érdekes milieut rajzol,
elég ügyesen jellemzi jól összeválogatott alakjait, s így
némileg sikerül lepleznie a drámai szövevény gyenge
ségét, naiv, erőltetett voltát. Ugyané kor terméke
A Bach-huszárok ez. vígjáték is, mely — bár már
elfeledték — egyike a legjobb Berczik-darabnak, melyben
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a bonyodalom könnyű szövete elég tetszetős, s mely
mint korrajz is figyelemre méltó.
E társadalmi rajz igényével fellépő darabok után
egy versben írt költői jellemvígjátékkal próbálkozott
meg Bérezik, A kétkedö-ve\, mely néhol elég kedves,
elég ötletes kísérlet, a nélkül hogy a jellemrajzban
mélyebb felfogást és biztosabb vonásokat tudna fel
mutatni.
Az egyfelvonásos apróságok közül — melyeket bőven
produkált Bérezik — a legsikerültebb A közíigyek ez.,
francziás élénkséggel megírt szellemes, mulatságos víg
játék, melyben újszerűén jelenik meg a nagy mohó
sággal megindult társadalmi új berendezkedés egyik,
azóta bezzeg elcsépelt alakja: a meggazdagodott és
nemességet szerzett kereskedő. Szinte csodálatos, hogy
immár ennyi eléggé sikerült darab után 1875 ben olyan
rettenetesen kritikán aluli munkával tudott és mert előál
lani Bérezik, mint a milyen A házasítok ez. 3 felvonásos
vígjáték, melyben lehetetlen,velőtlen alakok, szinte el
ijesztő ízléstelenségek közt bukdácsolnak az ostoba cselszövényben. Bár a gyűjtemény kiadása irodalomtörténeti
jellegű s lehető teljességre törekszik — ezt a munkát
talán mégis ki kellett volna hagyni.
Néhány, megint nem nagyon sikerült kísérlet után
1881-ben írta Bérezik első népszínművét, a már említett
Igmándi kispap-ot. Itt tetőződik Bérezik drámaírói
pályája, melynek első fele határozottabban értékesebb.
A 80-as évektől kezdve is sokat ír még, többek közt,
saját vallomása szerint legkedvesebb darabját, az említett
Himfy dalai-1 s néhány nem éppen rossz dolgot, mint
pl. A parasztkisasszony ez. népszínművet, mely bár a
lélektani fordulóknál szintén döczögve halad, nyel
vében sok a zamatosság, s általában talpraesett darab —
de pályája az Igmándi kispapon túl írói érték dolgában
már mégis hanyatlik A Nézd meg az anyját ez. vígjátékot
ugyan sokáig a legjobb Berczik-féle vígjátéknak emle
gették, de minden alap nélkül, mert biz az elég gyönge,
szellemtelen, sok helyen Ízléstelen, unalmas történet.
Jobb nála egy, néhány évvel későbbi vígjáték: A protekezió, mely — mint czíme is mutatja — elég súlyos
társadalmi bajt tárgyal, s bár a szerző itt is csak a
felszínen mozog, a darab első felében sok a találó
mondás, de második felét teljesen megrontja egy sze
rencsétlen ötlet: egy komikus figurának sensatioképpen
hatni akaró disqualifikálása.
Egy-két pályadíjat is nyert az öregedő Bérezik:
a Mai divat a Garay-féle fényes jutalmat vitte el,
A papá-t meg az Akadémia koszorúzta meg, — de
bizony ezek gyenge művek, sokkal gyengébbek a 60-as
évek végén írt vígjátékoknál.
Zajosabb siker— a Himfy dalai mellett — csak A bálkirálynő ez. egyfelvonásos bohóság útján jutott osztály
részül Bercziknek pályája második felében ; ez magában
véve is elég jól megrajzolt társadalmi kép, de a kaczaj
és taps özönét még sem a szerző, hanem a halhatatlan
Náday Ferencz játéka idézte elő, mikor mint svihák
gavallér a souper-csárdást tánczolta, igazán rogyásig.
A Himfy dalai — tárgyának, alakjainak kedvessége
folytán — nagyon megnyervén a közönség tetszését, ez
arra csábította Bercziket, hogy újabb kísérleteket tegyen
a történeti háttérrel, — de bizony A kuruezok Párisban
és A pozsonyi diéta gyenge alkotások, s itt már a külső
siker is elmaradt. — A még későbbi cabaret-tréfákat
nagyon kár volt a gyűjteménybe felvenni; kirínak belőle,
s egyáltalában nem szolgálnak a szerző írói dicsősé
gének öregbítésére.
Kétségkívül méltányos tekintet volt a szerző iránt,

s nem érdektelen az irodalom szempontjából sem,
hogy e gyűjteményes kiadás napvilágot látott. A távo
labbi jövőben, mikor színházaink irodalomtörténeti
jellegű cziklusos előadásokat fognak rendezni, azok
során bizonyára elő-elökerül majd egy-egy sikerültebb
Berczik-darab, melyből az alkotmányos erejében újra
éledő Magyarország még erősen kavargó, átalakuló
társadalmának egy-egy figurája vagy helyzetképe tekint
s egy-egy jelszava csendül ki.
Bérezik mindig nagyra tartotta az irodalmat, meg
becsülte a maga tollát is, alkotott egy-egy értékesebb
munkát — méltó, hogy rokonszenvvel ítéljük meg
pályáját.
—ly.

„Ányos Pál“.
(Dr. Császár Elemér: Ányos Pál. Magyar Történeti
Életrajzok. XXVIII. évf. 1—3.)
A megújhodás korának egyik legnagyobb költőjéről, a
lyrája őszinteségével és formaérzékének erejével egyaránt
ható Ányos Pálról egész kis irodalom keletkezett már,
de Császár Elemér — az ifjabb irodalomtörténetíró nem
zedék e jeles tagja — mégsem végzett hiábavaló mun
kát, mikor a Történeti Életrajzok során, szigorúan meg
rostált adatok alapján megírta a szánalomra és szeretetre
egyaránt méltó pap-költő szenvedélyektől és szenvedé
sektől zaklatott életét, a szívhez szóló költemények
elemzésével rajzolván meg hősének korán megszakadt
pályáját.
Ányos két okból vonzza az életrajzírókat: költői
egyéniségének igazán kiváló voltával, s azokkal a rej
telmes motívumokkal, melyek életének több nevezetes
fordulóját burkolják, hogy t. i. miért lett szerzetes, esz
ményi vagy érzéki szenvedély emésztette-e, ki volt szerelme
tárgya, mi okozta testi szenvedéseit és halálát?
Császár Elemér a történetíró pontosságával s a
psychologus finom érzékével végzi feladatát. Oknyomozólag, kritikailag dolgozik, s ha a homályt nem tudja is
— kellő adatok híján — mindenütt eloszlatni a költő
életének s szívének történetéről, sok fellengzö feltevésnek
nyakát szegi s természetes világításba helyez sok, eddig
félreértett vagy félremagyarázott mozzanatot. így igen
meggyőzően mutatja ki, hogy Ányos nem azért lépett
a papi pályára — mit többen állítanak — mert nem
tudott belenyugodni, hogy bátyja kinőtt ruháját kelljen
viselnie, hanem „a hivatottság vezette, jobban mondva
az a hit, hogy erre a pályára született“.
A mi pedig a sokat vitatott szerelmi problémát illeti,
Császár azt is szépen és elfogadhatóan fejtegeti s oda
concludál, hogy Ányos „végig küzdötte a testi vágyak s
a lelkierő meg-megújuló harczait, a nélkül, hogy bár
melyik győzelmét megérte volna. Mint egyházának hű
fia, nem vétett az Írott szó ellen, de belsejében izzott
a szenvedély, égett a vágy: megadta magát, de lelke
nem hajolt meg.“
Nagyon értékesek a könyv azon részei is, melyekben
szerző Ányos költészetét tárgyalja, részletesen taglalván
s magyarázván szerelmi verseit, elégiáit, hazafias lyráját
és vallásos költeményeit.
Általában a munka irodalomtörténeti monographiáink
jelesebbjei közé tartozik s az Ányosról írt művek közt
mindenesetre a legtökéletesebb.
—ly.

Physikai graphikonok (Physik in graphischen Dar
stellungen v. F. Auerbach. Leipz. B. G. Teubner 1912).
Sajátságos új könyv, melynek nincs párja a szakiro
dalomban. Szerzője a physikai jelenségek leírását adó
ábrázolásokat, a physikai törvényszerűségeket feltüntető
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görbéket és a physikai elméletekhez kigondolt térbeli
képzelményeket gyűjtötte ebben a könyvben össze.Jgen
sok számbeli táblázatot, a melyek eddig csak mint ilye
nek szerepeltek a szakirodalomban, átvitt az ábrázo
lásba és az előb'oeniekhez hozzácsatolta. így keletkezett
ez a vaskos kötet, mely 213 táblán 1373 ábrát és a
kötet végén 24 oldalnyi magyarázatot tartalmaz.
A physika mint exact tudomány sohasem elégedhetik
meg a qualitativ viszonyok feltüntetésével, mindig arra
is kell törekednie, hogy a törvényszerűségeket quanti
tative is megállapítsa. A törvényszerűségek quantitativ
feltüntetése történhetik mathematikai formulával, számtáblázatokkal és graphikus ábrázolásokkal. Kétségtelen,
hogy a szakemberek számára készült munkákban leg
egyszerűbb, legczélszerűbb a formula, de még ez eset
ben is az ábrázolás igen jó szolgálatot tesz. Még inkább
szükség van bőséges ábrázolásra oly müvekben és
előadásokban, melyek nem szakembereknek szólanak.
Auerbach tehát igazán hasznos munkát végzett, a mikor
e könyvét — nagy fáradsággal — összeállította. A kutató
physikus is használhatja, mert megtalálja benne oly tör
vényszerűségek feltüntetését, a melyek eddig nehezen
hozzáférhető folyóiratokban voltak szétszórva. Különösen
nagy hasznára fog válni a physikát és mathematikát
tanító tanároknak.
Mikola.

A középiskolai physikai gyakorlatok irodalma.
Mintegy 30 évvel ezelőtt az északamerikai Egyesült
Államokból indult ki az a mozgalom, a mely a közép
iskolai physikai oktatást a tanulók laboratóriumi gya
korlataival kapcsolta. A mozgalom majdnem egyidejűleg
átterjedt Angliába. E két nagy angol nyelvű államban
az iskolák csakhamar a mozgalomnak megfelelően ren
dezkedtek be. Külön tanulói laboratóriumi helyiségek
épültek, a kísérletezésre külön egyszerű eszközök gondoltattak ki és egész sereg jobbnál jobb laboratóriumi
segédkönyv jelent meg. Az új franczia tanterv 12 évvel
ezelőtt szintén bevezette a középiskola egyes ágaiba a
tanulói physikai gyakorlatokat. Németországban aránylag
későn kezdődött a mozgalom és ma sem terjed ki álta
lánosan, azonban mégis különösen Hahn, Noack és
Grimsehl buzgólkodása folytán úgy a kísérletező fel
szerelés, mint a gyakorlatok végrehajtásának módozata
igen magas fejlődési fokozatra jutott. Nálunk különösen
Bozóky Endre, Balog Mór és Szíjártó Miklós szereztek
érdemeket a tanulói gyakorlatok érdekében kifejtett
működésükkel.
A következőkben a kérdéssel foglalkozók részére az
idevonatkozó irodalomból kis összeállítást adunk, mely
egyáltalában nem törekszik teljességre. Csak azokat
veszi tekintetbe és jellemzi röviden, a melyek a referáló
rendelkezésére állottak.
1. Abraham—Szíjártó: Elemi physikai kísérletek gyűj
teménye. 2 kötet. Bpest, Franklin 1909. 280—480 lap.
A gyűjtemény a franczia physikai társulat tagjainak
közreműködéséből jött létre. A munkát a kormány támo
gatásával Szíjártó Miklós fordította magyarra. A szerző
arra törekszik, hogy a legtöbb eszközt a tanár és a
tanuló maga állíthassa össze. Ez a munka előnye is,
hátránya is. Különösen jók a műhelymunkákra vonat
kozó utasítások. Azonban oly gyakorlatok is szerepel
nek, melyeket a tanuló a leírt módon a tanár vezetése
mellett sem tud végrehajtani.
2. Dr. Bozóky Endre: Középiskolai physikai gyakor
latok. Bpest, Calderoni (évszám nélkül, mintegy 10 év
előtt jelenhetett meg). 144 1. A munka a tanulói gya

korlatok kérdésének kezdő korszakából váló. Külön
speciálisán a tanulói gyakorlatok részére szerkesztett
eszközöket nem tételez fel, nagyobbrészt oly eszközöket
használ, melyek a rendes demonstratiós tanításban szok
tak szerepelni.
3. /?. S. Clay: Practical Exercises in Light.. London,
Macmillan and Co. 1910. 188. 1. 65 fénytani gyakorlatot
tartalmaz Leírásai, utasításai rövidek és jók.
4. Crew —Tatnall: A Laboratory Manual of Physics.
New-York. Macmillan. 1902. (Van már újabb kiadása
is). 234. 1. Egyike a legjobb könyveknek. Az angol
nyelvű könyvekben szokásos módon van berendezve. 94
gyakorlatot ád az egész physikából. Minden gyakorlat
nál először fel vannak sorolva a szükséges eszközök,
azután kitűzi a problémát, végül adja a kísérlet vagy
mérés leírását. Külön a tanulói gyakorlatok részére
készült eszközöket tételez fel.
5. K. T. Fischer: Der naturwissenschaftliche Unterricht
in England, Leipz. Teubner, 1901. 94. 1. Igen jó leírását
adja az angol középiskolák laboratóriumi gyakorlatai
nak. A helyiségek berendezésére és a gyakorlatok veze
tésének mikéntjére vonatkozó hasznos tanulságok ment
hetők belőle.
6. Hadley: Practical Exercises in Magnetism et Elec
tricity. London, Macmillan. 1911. 232. 1. 130 gyakorlatot
ád a mágnesség és elektromosság tanából. Külön ké
szült eszközöket tételez fel. Utasításokat és mintákat
ád a mérési adatok táblázására és felhasználására.
Néhány olyan gyakorlatot tartalmaz, melyek a leírt
módon nem végezhetők el, de különben jó könyv.
7. E. H. Hall Descriptive List of Elementary Exer
cises in Physics. Cambridge, Harvard University, 1912.
84. 1. 50 gondosan kiválasztolt, nagyon egyszerű gyakorlátot tartalmaz az egész physikából. Külön eszközöket
feltételez. A fontosabb helyeken ád utasítást az észlelési
adatok feljegyzésére.
8. Hahn: Handbuch fü r physik. Schülerübungen. Ber
lin, Springer. II. kiadás. 1913. 508 1. A legterjedelme
sebb, legkimerítőbb könyv. Szerzője nemcsak mint
középiskolai tanár a berlini Dorothenstadti realgymnasiumban, hanem mint az Alte Urania physikai gya
korlatainak vezetője is hosszú ideig igen behatóan fog
lalkozott a kérdéssel. Szakbeli készültségre, bő tanári
gyakorlatra, a tárgy iránti ielkesültségre nézve egyfor
mán a legelsők közé tartozik. Nincs a könyvben egyet
len olyan utasítás vagy leírás, melyről látható nem
volna, hogy ő maga sokszorosan ki próbálta. Az
eszközök minden aprólékos hibájára kiterjed figyelme.
A gyakorlatban résztvevő tanulók szokásaira és felfo
gására igen talpraesett megjegyzéseket ád. Az irodal
mat ismeri, könyvében felsorolja és az egyes problémáknál
is reájuk utal. Azonkívül a könyvében fel nem ölelt, de
az irodalomban szereplő nevezetesebb gyakorlatokra is
kitér és röviden megjelöli hibájukat vagy előnyüket.
Utasításokat ád a helyiségek berendezésére, az eszközök
beszerzésére és a gyakorlatok vezetésére. Teljesen meg
bízható utasításokat ád az eszközök házi készítésére.
Majdnem az összes gyakorlatok részére ö maga construált
eszközöket. A felölelt gyakorlatok száma a következő:
Köbtartalom, súly, fajsúly, mérés 21; statika 39; szilárd
testek mozgása 14; folyadékok tulajdonságai 8; gázok
tulajdonságai 2; rezgések és hullámmozgás 15; hangtan
7; hőtan 19; fénytan 25; mágnesség 9; elektromos
ság 53.
9. F. Kohlrausch: Lehrbuch der praktischen Physik.
Leipz. Teubner. 1911. 610. 1. A főiskolai physikai mé
résekhez nélkülözhetlen jól ismert laboratóriumi könyv.
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10. Klupathy: Physikai mérések. I. rész. Alapeszközök,
Mechanika. Hőtan. Bpest, Rózsavölgyi és társa. 1912.
204. 1. A könyv a budapesti tud. egyetemen folyó phy
sikai laboratóriumi gyakorlatokhoz készült.
11. Millikan-Gale: A Laboratory Course in Physics.
London. Ginn et Co. 134. 1. 51 gondosan kiválasztott
gyakorlatot tartalmaz az egész physikából. Külön esz
közöket feltételez. Az észlelési füzetre vonatkozó meg
jegyzéseket ád. Néhány megkapóan egyszerű gyakorlat
van benne. Utasításai megbízhatók. Az elektromosság
tana jobban van felölelve, mint Hall könyvében, melyhez
hasonlít.
12. K. Noack: Aufgaben für phys. Schulerüb ungen %
Berlin, Springer. 1905. 170 1. A könyv hasonlít Hahn
könyvéhez, de nem oly terjedelmes és nem is annyira
kimerítő. Az általa construalt és leírt eszközök is complikáltabbak és nem annyira czélravezetők, mint Hahné.
Különösen a mágnesség és az elektromosság tanában
oly eszközöket tételez fel, a melyek a gyakorlatokhoz
elegendő példányban nem szerezhetők be.
13. Ostivald-Luther-Drucker. Hand u. Hilfsbuch zur
Ausführung physiko chemischer Messungen. Leipz. Engel
mann 1910 573 1. Főiskolai rangú könyv. Különösen
igen becses tanácsok menthetők belőle a physikai gya
korlatokkal kapcsolatos chemiai vonatkozásokra.
14. Schuster-Lees: Advanced Exercises in Practical
Physics. Cambridge, University Press. 1905. 376. 1. Fő
iskolai rangú könyv. Jól kiválasztott aránylag egyszerű
gyakorlatokat tartalmaz.
15. Wiedemann—Ebert: Physikalisches Praktikum.
Braunschweig. Vieweg. 1904. 590 1. Főiskolai rangú
könyv.
16. Wilherforce—Fitzpatrick: A Laboratory Note-book
of Elementary Practical Physics. Cambridge, University
Press. 1912. 121 1. Tulajdonképpen észlelőkönyv, a mely
ben a problémák kitűzése, az eszközök leírása és a
kísérlet végrehajtására vonatkozó utasítás le van nyom
tatva, azonkívül elegendő tiszta hely van hagyva az
észlelési adatok és a számítási eredmények be
írására.
17. Worthington: A First Course of Physical Labo
ratory Practice. London, Longmans, Green und Co. 1913.
303 1. A legjobb angol könyvekhez tartozik. Különös
előnye, hogy az intuitiv egyszerű qualitativ kísérle
tekre is nagy gondot fordít
E könyvek jellemzésénél nagyon különböző szem
pontok jönnek tekintetbe. Mindenekelőtt tekintetbe jő
a helyiség kérdése. A tanulói gyakorlatok a középisko
lák jelenleg szokásos helyiségeiben (előadóterem, elő
készítő és szertár) czélszerüen és véglegesen be nem
rendezhetők Az első próbálgatásokat ugyan eme szűkös
viszonyok között is meg lehet kezdeni, azonban minden
képen törekedni kell arra, hogy a tanulói gyakorlatok
megfelelő külön helyiséget kapjanak. E helyiség terve
zése és berendezése tekintetében Fischer és Hahn köny
vei nyújtanak hasznos felvilágosítást.
A gyakorlatok tényleges keresztülvitelére vonatkozó
lag az amerikai, angol és a német tapasztalatok egyön
tetűen ahhoz az eredményhez vezettek, hogy az összes
tanulóknak egyidejűleg ugyanazzal a problémával kell
foglalkozniok. Csakis ez az egységes (úgynevezett gleicher
Frontban való) dolgozás biztosítja a sikert. Ez a feltétel
azt követeli, hogy a gyakorlatok részére annyi egyforma
eszköz álljon rendelkezésre, ahány tanulópár alkotható
(czélszerű ugyanis, hogy a tanulók párosán dolgozza
nak). Ezek az eszközök egyszerűek, olcsók, de mégis
jó qualitásúak legyenek. A demonstratios tanításhoz meg

szokott eszközök e czélra a legtöbbször nem alkal
masak.
Elhibázott irány az is, a mely azt követeli, hogy a
tanulók maguk állítsák össze és csinálják meg azt a
kísérleti berendezést, melylyel a problémát meg akarják
oldani. Régebben sokan próbálták ilyen módon, de
kitűnt, hogy a tanulók alig tanulnak valamit, mert igen
sok időbe kerül, míg valami tűrhető eszközt össze tud
nak tákolni.
Kétségtelen, hogy a tanulók gyakorlataihoz meg
felelő egyszerű, olcsó, de mégis az e fokon igényelhető
pontosságot szolgáltató eszközök szükségesek. Német
országban e czélra a föntebb már említett három kiváló
ember Hahn, Grimsehl és Noack szerkesztettek külön
eszközsorozatokat. Mindegyik könyvében a saját maga
szerkesztette eszközöket írja le (Grimsehl könyve már
nem kapható). A felsorolt három eszközsorozat közül
Hahn és Grimsehl eszközei felelnek meg legjobban a
kitűzött czélnak. Ez eszközöknek egy része olyan egy
szerű, hogy házilag is elkészíthetők, ha a tanárnak ügyes
laboratóriumi szolga áll rendelkezésre. E tekintetben
különösen Hahn könyve ad mindenre kiterjedő figye
lemmel igazán hasznos utasításokat.
A mai középiskolai tanterv mellett valami nagyon
sok időt a laboratóriumi gyakorlatokra fordítani nem
lehet. De túlságosan sok időt nem is czélszerű ráfor
dítani, mert akkor a tanulók kedvben és ambitióban
veszítenek annyit, a mennyit időben nyernek. Tehát
nagyon jól kell kiválasztani azt az anyagot, a mely a
laboratóriumi gyakorlatokban színre kerül. E tekintetben
különösen az angol könyvek tűnnek ki. Hall könyve 50,
Millikan és Gale könyve 51, Crew könyve 94 gyakor
latot tartalmaz a physika minden részéből. Ezek a gya
korlatok a legtöbbször igazán egyszerű eszközökkel
hajthatók végre és mégis mindegyik oly fontos tüne
ményre vagy törvényre vonatkozik, hogy szinte classikus
gyakorlatoknak lehetne nevezni. Mindazonáltal én e gya
korlatok számát kevésnek tartom, különösen kevésnek
pedig azt, a mit az elektromosság köréből ölelnek fel.
A legteljesebb, legkimeritőbb kétségkívül Hahn könyve,
melyben 212 problema van leírva, ezek közül is sok
többféle megoldással. Ez a könyv igazán felöleli mind
azt, a mit a szakirodalom értékeset létrehozott és a tanár
nak módjában van belőle választani.
Bármennyire törekedni kell arra, hogy a tanulók
mérés útján a természeti törvény felállításához eljussa
nak, mégsem szabad a qualitativ kísérleteket teljesen
mellőzni. E tekintetben igazán kiváló Worthington könyve,
a mely a physika minden ágából felöleli azokat a pri
mitiv érzékszervi észleléseket, a melyek szinte intuitive
elvezetnek a helyes fogalomalkotáshoz.
Angliában és Amerikában felsorolt könyvek legtöbbje
vagy azokhoz hasonlók a tanulók kezébe jutnak és
laboratóriumi segédkönyv gyanánt szerepelnek. Német
országban és nálunk erre még nem vagyunk beren
dezve. Hahn és Noack könyve a tanár részére készült,
mi természetesen így használhatjuk az említett angol
könyveket is. Ezek valójában a tanárnak is nagy könynyebbségére vannak. Minden egyes problémánál fel
vannak sorolva a megoldásához szükséges eszközök,
azután következik a végrehajtásra vonatkozó utasítás.
Ehhez kapcsolódik az észlelési adatok bejegyzésére,
az esetleges számításra és a graphikon készítésére
vonatkozó utasítás. Az egész befejeződik a törvény
megállapításával. E schema szerint készültek Hall,
Crew, Millikan és Gale, részben Worthington könyve.
E tekintetben is a legkiválóbb Hahn könyve, a mely-
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nek minden sora elárulja, hogy írója a leírt kísér
leteket sokszorosan végrehajtotta és a tanulókkal is végre
hajtatta, úgy hogy minden gátló vagy meghiúsító körül
ményre röviden ráutalhat. Ez a könyv is nagyon részletes
utasítást ád arra, hogyan kell a tanulónak az észlelési
füzetet vezetni.
A sorozatba felvettem néhány, a főiskolai gyakorlatok
számára készült könyvet. Ezekből jó tanácsot lehet
meríteni a műhelyi munkákra (különösen Kohrausch és
Ostwald—Luther könyvéből), az egyes finomabb eszkö
zökkel való bánásmódra, a nehezebb problémák véghez
vitelére, a hibaforrásokra vonatkozólag. Terjedelmes,
állandótáblázataik is jó szolgálatot tesznek.
Mikola.

KÜLÖNFÉLE.
Hunfalvy Pál levele Szilágyi Istvánhoz.
Budapest, 1886, febr. 2.
Nagyságos Úr!
Nagy örömmel és még nagyobb köszönettel veszem
a szép csomó okleveleket. Most nyomtatás alá küldém
„Neuere Erscheinungen der rumänischen Geschichtschrei
bung, beleuchet von P. tt.“ czímü elég bő dolgozatomat.
Xénopol-1, Densusian-1, Pic-et stb. akarom a német his
torikusokkal ismertetni, akik az oláh könyveket nem
olvashatják s a németül és franciául írt könyveket olvasva,
tudjuk, milyen dolgokat tanulnak meg! Sürgetem a nyom
tatást; egy példánnyal meghálálom a már vett jótéte
ményt, s a még ezentúl reménylőt.
Mert legközelebbi munkámban össze akarom foglalni
az eddigi szerzeményemet s azt, amit addig is kaphatok.
Ott lesz helye a most vett 14 darab oklevélnek, ott azon
„gyönyörű adatnak1 — a vojvodatus külön jogáról is,
mely a moldvai exodust 1349-nél előbbre valónak mu
tatja, s amelyet kérve-kérek. A vojvodatusra nézve kaptam
Lehóczkytól Bereg megyéből valamit, ami már az új
munkámban benne van s amiben hivatkozás történik a
máramarosi oláhokra. Alkalmasint egymást világosítja
meg a két adat.
Gyűlnek az adatok; Sólyom-Fekete is sok jót küldött
már: Nagyságtok ketten legjobb Collaboratoraim. Az isten
áldja meg.
Az oláh kátechismust, melyet I. Rákóczi György íra
tott, csak az imént kaptam; Flásden pedig az „Originele Krajovei“-t adván, azt is bírom már. Nem szeret
nék meghalni, míg a szándékolt teljesebb munkát nem
irom meg magyarul. Kell, hogy kiirtsuk irodalmunkból
az oláh autochtomiát, ha mindjárt utána vesz is az
Anonymus és a Székelyek hunisága. Pedig tudom, az
unitárius székely előbb fogadja el a Sz. háromságot,
mintsem lemondjon Attila őséről.
Ismételve köszönöm a küldeményt és kérem, amit
küldhet, maradván
Nagyságodnak
legadósabb tisztelője
Hunfalvy Pál.
A máramarosszigeti ref. főiskola könyvtárából közli
Győré János.

CSILLAGÁSZATI K RÓ NIK A.
Új üstökösök.
1. Szeptember 2-án Metcalf Cambridgeben új üstö
köst' fedezett fel (1913 b). Felfedezésekor coordinatái
teljesen megegyeztek a Westphal-féle periodikus üstökös
coordinatáival, úgy hogy a két objectumot azonosnak
tartották. Azonban csakhamar kitűnt, hogy 1913 b észlelt
napi mozgásának értéke teljesen eltér a Westphal-féle
üstökösnek Hnatek által számított értékektől, továbbá
1913 b fényessége is sokkal kisebb a Westphal-féle üs
tökös elméletileg számított fényességétől, úgy hogy a
két objectum azonos volta valószínűtlen.
1913 b eddigi positiv meghatározásai két egymástól
lényegesen különböző parabolikus pályához vezettek;
a színképi vizsgálatok pedig azt mutatták, hogy ezen
üstökös spectruma folytonos s néhány sávot is mutat.
2. Szeptember 6-án a pulkowoi csillagvizsgálónak a
krimi félszigeten levő fiókintézetében, a simeisi observatoriumon Neujmin egy új égitestet fedezett fel, melyet
felfedezésekor bolygónak tartottak; de még aznap ki
derült, hogy a bolygónak gondolt új objectum üstökös.
Fénye rendkívül gyenge; nagy távcsövekben rövid csóva
is észlelhető rajta.

A csillagászati társulat jubiláris nagygyűlése.
A nemzetközi csillagászati társulat az elmúlt augusz
tus hóban tartotta 24-ik congresszusát Hamburgban;
ezen alkalommal ötvenéves fennállását is ünnepelte a
társulat. Tagjainak száma 1863-ban 149 volt, ma 426 s
a társulat nemzetközi jellegét, noha hivatalos nyelve
német, misem bizonyítja jobban, mint az a körülmény,
hogy tagjai számának 56°/0-a nem birodalmi német, mint
ezt Seeliger müncheni tanár, a társulat elnöke, meg
nyitó beszédében kiemelte. Egyben rövid visszapillantást
is vetett Seeliger a társulat eddigi sikerekben gazdag
működésére, mely egyúttal zálogul is szolgál a jövőre
nézve. A lársulat munkálkodásának egyik büszkesége
az állócsillagok cafalogusa. Ennek elkészítése évtize
dekre kötötte le a társulat anyagi erejét s a világ minden
részében elhelyezett csillagvizsgálókat foglalkoztatott.
A nagy mű, mennek anyaga közel 24 ívnagyságú kötet
ben lesz publicálva, befejezéséhez közeledik. E nagy és
fontos vállalkozás központjában Auwers állott, kinek
utolsó fórumban a vállalkozás sikere köszönhető. A tár
sulat jelenlegi működése a kis bolygók és üstökösök
biztosítására, továbbá a fényváltozó csillagok irodalmá
nak feldolgozására és catalogisalására irányul.
A fényváltozó csillagok catalogusán már egy évtized
óta dolgozik egy szakbizottság. Ez a catalogus, mely
legközelebb fog megjelenni, méltán sorakozik majd az
állócsillagok catalogusa mellé. Nagyobb gondot okoz
azonban a kis bolygók és az üstökösök követése. Itt
úi módszerek kidolgozásáról és kipróbálásáról van szó,
mi nagy szellemi munkát és anyagi áldozatot követel.
A társulat elhatározta, hogy egy nemzetközi elméleti
intézet létesítése iránt a kezdeményező lépéseket meg
teszi. Ezen intézetben egyetemi tanári ranggal 8 elmé
leti csillagászt, 10 algebrai és 30 numerikus számolással
foglalkozó assistenst óhajt foglalkoztatni. Az intézet évi
költségvetése egy negyedmillió koronát fog lekötni, nem
számítva az épület és az első berendezés költségeit.
A német kormány, mely az utolsó évtizedben is igen
nagy áldozatokkal egymásután emeli modern nívóra a
régi egyetemi csillagvizsgálókat, bizonyára fog módot
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találni e magasröptű terv nemzetközi alapon leendő
megvalósulására.
Az intézet működése a társulat felügyelete alatt fog
állni. Első csiráit a Majna melletti Frankfurtban már is
találjuk, hol Brendel tanár vezetése alatt, ki a kis boly
gók tömeges pályaszámításának problémáival már régóta
foglalkozik, több franczia, belga és német csillagász
elméletileg és gyakorlatilag dolgozik.
A társulat negyedévi folyóirata a 48-ik évfolyamba
lép; a társulat elnökségének közreműködésével meg
jelenő „Astronomische Nachrichten“ ez. folyóiratból pe
dig a 196-ik kötet a múlt hóban kezdődött. A Wislicenus
által kezdeményezett „Astronomischer Jahresbericht“,
mely évről évre a megelőző évben megjelent csillagá
szati vonatkozású dolgozatokról beszámol, szintén csak
a társulat anyagi és erkölcsi támogatásának köszön
heti létét.
Több belső administrativ ügy elintézése után a tudo
mányos előadások következtek. A hamburgi congressus
igen gazdag volt neves előadókban és érdekes előadá
sokban. Húsznál több előadás volt három nap alatt. A
keret teljességéhez tartozik annak a felemlítése is, hogy
163 tagja a társulatnak vett részt a congressuson, külö
nösen az amerikaiak voltak nagy számban képviselve.
A csillagos ég 1913 október havában.

e negyed legnagyobb részét a Sárkány foglalja el, mely
hez a zenit felé Cepheus gyönge csillagjai csatlakoznak.
A délnyugati negyedben a zenit körül delelő Cepheus
alatt a Hattyút találjuk, melytől nyugatra e negyed leg
szebb csillagképét, a Lantot láthatjuk, melynek ».-ja az
éggömb legfényesebb csillagja; a Lant csillagképében
sok érdekes kettős és fényváltozó csillag van és gyűrűs
ködje igen nevezetes.
Az éggömb északkeleti negyedében az Ikreket és a
Bikát a Fiastyúkkal kelni látjuk ezidőtájt. A Bika fölött
Perseus ívét, utóbbitól a zenit felé Cassiopeia észlelhető.
Perseustól észak felé Szekeres helyezkedik el. A dél
keleti negyedben a hosszúra nyúlt Czet, fölötte a Kos
és e fölött Andromeda helyezkedik el.
A tejút helyzete igen kedvező. A hó közepe körül
éjfélkor derékszög alatt metszi a megfigyelő zenitjében
a meridiánt s ezért holdnélküli éjjeleken igen szép lát
ványt nyújt.
Több fényesebb fényváltozó csillag is figyelhető meg
október folyamán. A hosszú periodusúak közül R Aquarii
október 6-án, T Cephei pedig 24-én jut maximális fé
nyébe. Mindkettő periódusa 387 n a p ; előbbi fénye
maximumban 65, utóbbié pedig 5 5 csillagrend; mind
kettő minimális fénye 11 csillagrend körül jár. A fénye
sebb algoltypusú változók közül R Z Cassiopeia október
1-én este VJO órakor, U Sagittae 4-én reggel 3/4l óra
kor és ß Persei 16-án reggel 7.2 órakor figyelhető meg
legkisebb fényében.

I. Állócsillagok.
II. Nap és Hold.

A Nap
emel
kedése

A Nap

elhajlása

ó. p.
1 12 28 1 - 3°
11 13 46 — 6°
21 134L9 -10°
31 14 20-3 -13°

2 5'
53 1'
34-3'
59 9'

kelte

ny.

ó. p.

ó p.
5 37
5 18
5 0
4 43

6 0
6 14
6 29
644

A nappal
hossza

Napunk októberi útját a csillagos égen 2 b ábránk
mutatja; coordinatáit, kelte és nyugta idejét, a nappal
hosszát, az időegyenlet és a napátmérő értékét október
néhány napján adja a következő táblázat:
1Október |

A hó közepe táján este féltizenegy óra körül a nap-éj
egyenlőségi pontokon átvonuló órakör összeesik a meg
figyelő délvonalával. Az összeesés pillanatában a déli
horizont fölött a tavaszpont legmagasabb helyzetét fog
lalja el, az őszpont ellenben az északi horizont alatt
legmélyebb helyzetébe ju t ; ezzel együtt jár, hogy azok
a csillagok, melyeknek egyenes emelkedése 0 óra, az
összeesés pillanatában felső delelésben vannak, míg
ellenben azok, melyeknek egyenes emelkedése 12 óra,
alsó delelésben lesznek. Ugyanez a jelenség november
közepén este félkilenczkor és deczember közepén este
félhétkor fog bekövetkezni.
Az ismert csillagképek egyébként október közepén
este 9 óra körül a következőképen helyezkednek el.
A meridián mentén északról délfelé haladva a két
Gönczölszekeret, Cepheust, Pegasust, a Vízöntőt és a
Halakat találjuk. Az éggömb északnyugati negyedében
a Csősz, a Hercules és a Korona nyugvófélben vannak;

Idő
egyenlet

ó. p. p.
11 37 -1 0
11 4 -1 3
1031 -1 5
9 59 -16

Nap
átmérő

mp.

9-98 31'57 62"
5-61 32' 3-80"
14-32 32' 868"
16-76 32' 13 82"

Ezen adatok szerint október hó folyamán 1 óra 38
perczczel fogy a nappal hossza. Október 24-én reggel
1 óra 37 perczkor a Nap a Skorpió jegyébe lép.

3a. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1013 október hóban

—
A Hold októberi útját 2 a és 2 b ábráink adják és
pedig október hó 1., 4., 11., 19. és 26-ára, továbbá a
következő napokra eső föphasisok idejére:
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Október 12-én délután 4 órakor földtávolban, 28-án
reggel 5 órakor földközelben lesz a Hold. E napokon
63 61, illetve 56 52 földsugárnyira lesz a Földtől.

3. A csillagos ég Budapesten 1913 október 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk és fejünk fölé tartva nézzük.

Október 7-én reggel 3 ó.
15-én
„ 7 „
V
23-án
0 ,
yy
29-én este 3 „
*

2 p.-kor első negyed
23
„ holdtölte
„ utolsó negyed
9
45
„ újhold.

111. Bolygók.
Mercur (5) előretartó, alkonycsillag; 2-án leszálló
pályacsomójában, 31-én geocentrumos együttállásban a
Holddal. Venus (?) előretartó, hajnalcsillag, a hó elején

3b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1913 október hóban.
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reggel 3 órakor, végén reggel 4 óra körül kel; 27-én együtt
állásban a Holddal. Mars (c?) előretartó, átlag este 9
óra körül kel s egész éjjel látható. Jupiter (2f) előre
tartó, alkonycsillag, a hó elején este 9 óra körül, végén
este 8 óra körül nyugszik. Saturnus (t>) hátráló moz
gású, a hó elején este 8 óra körül,'végén 6 óra körül
kel. Uranus (£) 15-éig hátráló, azután előre tart, átlag
ban este 10 óra körül nyugszik. Neptun ( ¥ ) előretartó,
30-ától hátráló; átlagban este 10 óra körül kel.
IV, Tünemények.
a) Constellatiók. Október 1-én reggel 0 órakor Satur
nus megállapodik és hátráló mozgású lesz. 2-án dél
előtt 8 órakor Mercur leszálló pályacsomójában. 4-én
reggel 2 órakor Jupiter, 6-án délután 2 órakor pedig
Mars negyedfényben lesz a Nappal; ugyaneznap este
7 órakor Jupiter együttállásban a Holddal. 14-én éjfélkor
Uranus megállapodik és direct mozgású lesz. 19-én este
10 órakor Saturnus, 22-én reggel 2 órakor Mars együtt
állásban a Holddal. 28-án reggel 9 órakor Neptun negyed
fénybe jut a Nappal. 27-én este 9 órakor Venus együtt
állásban a Holddal. 30-án délután 3 órakor Neptun
megállapodik és hátráló mozgású lesz. 31-én reggel 9
órakor Mercur együttállásban a Holddal.
b) Csillagfödések. 14-én este 10 óra 13 perczkor e
Piscium 4 2-edrendű csillag geocentrumos együttállásban
a Holddal, bekövetkező és nálunk is látható födéssel.
c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Október 2-án este
9 óra 20 perez 55 m.-perczkor Jupiter 11-ik, 11-én dél
után 5 óra 59 perez 42 m.-perczkor III-ik, ugyanaznap
este 6 óra 52 perez 51 m -perczkor I-sö holdjának fo
gyatkozása, kilépéssel; 18-án este 6 óra 42 perez 18 m.perczkor Jupiter III ik holdjának fogyatkozása, kilépéssel.
Ugyanaznap este 8 óra 47 perez 54 m.-perczkor Jupiter
I-ső, 27 én 5 óra 11 perez 41 m.-perczkor szintén I-ső
és ugyanaznap este 6 óra 34 perez 50 m. perczkor II ik
holdjának fogyatkozása, kilépéssel.
d) Hulló csillagok. Október folyamán két nagyobb
hullóraj is lesz látható és pedig majdnem egyidejűleg.
Az egyik az orionidák raja, melynek sugárzó' pontja %
Orionis közelében van és mely október 18—19—20-ikán
tűnik fel; a másik külön névvel még meg nem jelölt
raj, melynek sugárzási pontja 7 Geminorum mellett
van és mely 19—20—21-én jelenik meg. Az első raj
elég élénk, a második gyors mozgás által van jellemezve.
Tass Antal.

KÉRELEM.
Felkérjük t. tagjainkat és előfizetőinket,
hogy hátralékos díjaikat és pedig közvet
lenül Preszler Antal, egyleti pénztárosnak
(V., Hold-u. 16.) beküldeni szíveskedjenek.

Kimutatás
a József főherczeg szobor-alapra történt adakozásokról.

XX.
373. Kamat (a Magyar lesz. és pénzváltóbank
tól az 1913. év első felére). . .. . .
804 50
Ö s s z e s e n ....................
80450
Múltkori kimutatásunk
30,024 99
Ö s s z e s e n ................... 30,829’49
Fogadják mind a gyűjtők, mind az adakozók hálás
köszönetünket. A gyűjtőket — kik íveiket még be nem
küldték — tisztelettel kérjük, szíveskedjenek a gyűjtés
eredményével beszámolni. A gyűjtőíveket — még ha
üresek volnának is — szíveskedjenek az ívtartók okvet
lenül visszaküldeni Böngérfi János ellenőr czímére.
(Budapest, Vili., Mátyás-tér 14 sz., I. em , 1.)
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:
1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3.
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15.
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23.
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. —
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35.
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszak^. — 44. A
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50.
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 18484/9-ben. — 52. A magyar alkotmány helyreállítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. —
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. 11. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. —67. Pozsony és
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69.
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori
története.— 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A
A4aros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81.
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88.
A magyar nemzet története vegyes házakból származott
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90.
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.—
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100.
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Ki vándorlás Amerikába. — 104. Kivándorlóink
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107.
Miből lesz a termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. —
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118.
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I.
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II.
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. —
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127.
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. 'A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131.
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132.
Spanyolország története a középkorban. — 133. A
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? 136. — Spanyolország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. —
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze-'
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154.
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies
agyagipara. — 156. Schiller.
E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.
A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet
kívánatra mindenkinek megküld:
Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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Hatvan
Ruttka, Berlin
Bicske
Wien, Grácz, Sonron
Kassa, Csorba, Bártfa
Kassa, Csorba
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Arad, Brassó
Belgrád, Sofia, Sarajevo
Fehring, Grácz Triest
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Berlin, Ruttka
Debreczen Nagyvárad
Hatvan
Eszék, Tapolcza
Brassó, Arad
Sofia, Bród, Belgrád
Torbágy
Péczel
Komárom
Stanislau, M.-Sziget
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Nagyvárad
Lemberg. Stryj, Kassa
Fiume, Zágráb
Róma, Triest, Fiume
Gödöllő
Brassó, Kolozsvár
Kunszentmiklós-Tass
Gödöllő
Hatvan
Bicske
Grácz, Fehring
Sarajevo, Belgrád
Bártfa, Csorba, Kassa
Paks
Bukarest, Kolozsvár
Hatvan
Győr
Berlin, Ruttka
Fiume Tapolcza
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Cannes, Nizza, Bicske
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Berlin, Ruttka
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Lemberg, Kassa
Wien, Sopron
Bukarest, Arad
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London, Páris, Wien
Eszék, Pécs
Hatvan
Poprád-Felka, Kassa
Grácz, Fehring
Kunszentmiklós-Tass
Bicske
Nagykáta
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Emlékezés 1813-ra. (A lipcsei csata százados évfordulója.) (Képekkel.) D r. Kató Sándor .
425. 1. — A XVIII. század szellemének kialakulása Francziaországban. D r. N agy J ózsef.
430. 1. — Gyöngyösy István származása és családja. G yöngyösy István . 434. 1. —
A franczia irodalmi kritikáról. Armand Manteau. 439. 1. — Színházi levél. Legifj. Szász
Károly. 444. 1.-— Az időjárásról, különös tekintettel az idei nyárra. (Rajzokkal.) D r. Steiner
Lajos. 447. 1. — Élő és élettelen. Róna J enő . 452. 1. — A helgolandi aquarium és
„Museum für Nordsee“. (Képekkel.) D r . Keller O szkár. 456. 1. — A villamosság alap
fogalmairól gyakorlati szempontból. M edvey Lajos. 458. 1. — Krónika. (Uránia-Színház.
— ly. 463. 1. — Diesel Rudolf. (Képpel.) Szabó G ábor. 463. 1. — Kinematographikus
felvételek Röntgen-sugarakkal. M. 464. 1. — Tudományos és technikai újdonnságok: Hol
van a föld legnagyobb átmérője? 465. 1. — Drágakövek phosphoreszkálása és fluoresz
kálása. 465. 1. — Megszilárdított olajok. 465. 1. — Hajópánczél, mely a löveg áthatolása
után záródik (Rajzzal.) 466. 1. — Pégoud repülései (Rajzokkal.) 466. 1. — A drót
nélküli telegraphia szabályozása Németországban. 467. 1. — Röntgensugarak hatása
higanygőzökre. 467. 1.) — Könyvszemle. (Két Dayka-monographia. D r. Kristóf G yörgy .
467. 1. — „A vörös postakocsi“. —l y . 468. 1. — Két színdarab. — l y . 468. 1. — Beck
Szilárd: A mozgófénykép. Sz. G. 468. 1. — Ehrig: Licht und Beleuchtung. Szabó G ábor.
468. 1. — Szappanhártyák. (Képekkel.) — A. 468. 1. — Beküldött könyvek.) — Csillagá
szati krónika. (A Westphal-féle üstökös. 470. 1. — 1913 e üstökös. 470. 1. — Újabb
adatok fényváltozó csillagok physikájához. 470. 1. — A csillagos ég 1913 november
havában. (Képekkel.) T a s s A n t a l . 472. 1.) — Kimutatás a József főherczeg-szoboralapra
történt adakozásokról. 472. 1.
Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)
A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyom ása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

BUDAPEST, 1913.
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Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

Emlékezés 1813-ra.
— A lipcsei csata százados évfordulója. —

Az 1813. év fordulópontot jelent nemcsak
Napóleonnak s a vele szembenálló megalázott
uralkodóknak életében, hanem egész Európának
jövendőjében, összes népeinek sorsában.
Napoleon szereplése a világ legfelségesebb
paradoxonja. A kis corsikai hadnagy a szabad
ságért ontott vértől megittasult grande nation
élére emelkedve, a szabadság védelmére emelt
karddal, a gloire vakító fényétől elkápráztatott
nemzettel világraszóló hatalmat alapított. Nagy
ember volt, tudott történelmet csinálni, de nem
a saját akarata szerint. A mily gyors és tüne
ményszerű volt felemelkedése, az oroszországi
fagyos-véres napok után épp oly feltartózhatatlanul gyorsan rohant végzete felé. Hiába akarta
az oroszországi vereséget csupán az időjárás

kodói előtt. Európa, mely eddig mint valami
természeti csodát bámulattal és félelemmel szem
lélte e félistent, új erőt érez karjaiban letöré
séte, az uralkodóknak új reményük támad, hogy
zsarnokuktól megszabadulhatnak. Az új század,
a megért eszmék maguk győzték őt le, ugyan
azok, a melyek milliók fölé emelték. Eljött az
idő, hogy Napóleonnak csakugyan buknia kellett.
Metternich, mikor 1813 júniusában Drezdában
egyezkedni próbál a császárral, úgy nyilatkozik
a találkozás hatásáról, hogy Napoleon kicsiny
nek, pózolónak tűnt fel előtte. A német szel
lemesség pedig a gúnyképek és csipkelődő röpiratok ezreivel árasztotta el Európát, melyek a
beteg oroszlánt tűzték ki czéltáblájukul. Maró
szatírával vetik oda|a pólyában nyugvó Napóleont,

Az emlékmű.

rovására írni, hiába bízott alattvalói szilárd
ragaszkodásában, erkölcsi állása egy télen át
megingott hazájában; hiába bízott serege rendíthetetlenségében, saját vezérkara előtt sem
volt már absolut a parancsa. A mit ő nem akart
észrevenni, azt észrevették ellenségei. Mindinkább
vesztett félelmességéből Európa népei és ural-

kit e szavakkal dédelget ördög-szüléje: „Das ist
mein lieber Sohn, an dem ich Wohlgefallen
h ab e!1 „Diesen Bock habe Ich geschossen“,
olvassuk az egyik színes gúnykép alatt, mely a
hátán kecskebakot vivő Napóleont ábrázolja,
szerencsétlen téli hadjárata után. Mennyivel
másképp látják ezek az oroszországi kudarczot!
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S a papáját kereső kis Napoleon kérdésére:
„Vater, wo bist d u ? “, keserűen feleli egy tintás
üvegből kitekintő Napoleon fej: „In der Tinte!“
„Ach, Papa, welche schöne Seifenblasen hast
du gemacht!“, kiáltja a kis római király, kinek
szemei előtt sorra pukkanak szét a nagy császár
fújta színes szappanbuborékok: Róma, Hol
landia, Wesztfália, Varsó, Spanyolország, Itália,
stb. A császár egész családfája, „der korsische
Giftbaum“ tövestől megingott.1 Az elnyomottak
keserű gúnyolódása ez zsarnokuk felett, de érzik
már, hogy nem sokáig tart annak dicsősége,
új idők szele fujdogál. Az ellene irányuló röpiratok ellenében a rajnai szövetség fejedelmeinek
ajánlatára Crome titkos tanácsos giesseni tanár
által Napóleon is adatott ki egy saját maga írta
röpiratot, melyben győzelme esetére Németország
boldog jövőjét vázolja, de a Tugendbund hazafias
szellemétől áthatott német alattvalók olcsósága
daczára megvetették, nem vásárolták.
A kard élére épített hatalmat csak karddal
lehet összetartani, de kardtól kell elvesznie is.
i,Az önök uralkodói — mondta Napóleon nagy
őszinteséggel Metternichnek drezdai beszélge
tésük során —, a kik a trónon születtek, húszszor
is megverethetik magukat és még mindig vissza
térhetnek királyi palotájukba; ezt én, a szerencse
fia, nem tehetem. Az én uralmam nem élheti
túl azt a napot, a melyen én megszűntem erősnek
és ennek következtében félelmetesnek lenni.“
Pedig ez az idő már elérkezett. Európa jól látta.
Metternich elbizakodottan vágja a császár sze
m ébe: „Ön és nem Európa lesz az, a ki el
bukik a harczban.“ Napoleon maga is érezte
ezt s titokban remegve gondol végzetére: „Hiába
küzdők a sors ellen !“
A drezdai tárgyalások mégis sikertelenek ma
radtak. Nem ment többre a július elején tartott
prágai congressus sem. Napoleon nem enged
hetett. Kész volt inkább tönkremenni, mintsem
magát lealázni ellenségei előtt. Még volt némi
önbizalma is. Májusban két csatát megnyert a
combinált orosz-porosz seregeken. Lützen és
Bautzen, ha nem is oly elhatározón, de csatla
koztak egykori diadalai sorához. Ezekután egy
talpalatnyi földről sem volt hajlandó lemondani.
Ferencz császár, a ki közvetítését ajánlotta fel
a hatalmaknak, nem pedig semlegességét, ezek
után szintén csatlakozott az európai szövetség
hez, a párhónapos fegyverszünet megszűnt s
augusztus elején tovább folytatódott a háború.
Napóleon főhadiszállása Drezda volt s mint
rendesen, most is ő a támadó — egyszerre három
felől — a szövetségesek három felé osztott serege
ellen. Északkelet felé törve a porosz Blücher
hadait Sziléziából visszaszorítja, majd visszasiet
az elhagyott Drezda felmentésére, melyet ezalatt a
Schwarzenbergtől vezérelt fősereg — hol a három
uralkodó is tartózkodott — ostromolni készült.
Bízott az osztrák lassúságban és nem is csaló
dott. Pedig gyors ostrom esetén az alig 25,000
embertől védett város már régen áldozatul eshe
tett volna a kétszázezernél többet számláló ellen
ségnek Napoleon lángesze augusztus végén két
1 Mindez és még sok más gúnykép és röpirat a lipcsei
Napoleon-műzeumban látható.

napos csataban még egy utolsó, fényes diadalt
aratott ellenségei fölött, leverte és gyors vissza
vonulásra kényszerítette Schwarzenberg hadait.
Mindhiába. Alvezérei három felé, három nagy
vereséget is szenvedtek s a mit ő már-már meg
szerzett, azok újra elveszítették. A Blücher elle
nében visszahagyott Macdonald Katzbachnál
25 ezer embert veszített, a Berlin felé haladó
Oudinot-t Grossbeerennél, Neyt Donnewitznél
a szövetséges északi seregek vezére, Bernadotte
veri le, a Schwarzenberg menekülő seregeit
üldöző Vandamme tábornok hadait Kulmnál az
ellenség tőrbecsalja és szétszórja. Napoleon, érte
sülve a vereségekről, bánatos lemondással szólott
Muraihoz: „Ez a háború sorsa Reggel fenn,
este mélyen alant. A diadaltól csak egy lépés
van a bukásig!“
Eredeti szándéka az volt, hogy régi szoká
sához híven saját földjén támadja meg legvesze
delmesebb és most legfelkészültebb ellenfelét,
a poroszt és egyenesen Berlin ellen akart vo
nulni, de a vereségek elrontották hónapok óta
előkészített tervét. Német szövetségeseinek hűsége
is egyszerre megingott. A „Donec eris felix“
igazsága újra beteljesedett Bajorország, mely
már előbb sem volt megbízható, kijelenti, hogy
hat hétig még számíthat rája a császár, — hű
embere, a württembergi király azonban máris
kénytelen vele szakítani A szászok még vele
tartanak, hisz’ hadai földjükön vannak, de
őszinte és hű szövetségesei csak a lengyelek.
A szövetségesek rmjgnövekedett ereje és ama
szándéka, hogy őt a Rajna mentén Francziaországtól elvágják, nem hagynak meg számára
mást, mint a hátravonulást Döntő lépésre hatá
rozza el magát, minthogy előbb még győznie
kell. Lipcse alá siet, a hol megvívják a világ
egyik legnagyobb csatáját, a milyen a catalaunumi
ütközet óta nem volt, sőt ekkora tömegek ott
sem küzdöttek egymással. rBataille des géants“,
„Völkerschlacht“, „népek csatája“ névvel jelöli
a történelem az 1813 október 14—20. közt
vívott ütközetek lánczolatát, melyben Napoleon
elbukott, Francziaország európai túlsúlya meg
tört.
Lipcse városa az Elster folyó mellett, a Pleisse
és Parthe összefolyásánál fekszik. Már száz évvel
ezelőtt is nagy és híres város, egyeteme folytán
a német culturának régi góczpontja. Délfelé, a
város szélétől ma már alig 1 km-nyire van a
nagy csatatér, egy terjedelmes dombos mezőség,
mit köröskörül virágzó falvak tarkítanak. A modern
élet vívmányaként ma már villamosvasút robog
végig a 100 év előtt dübörgő ágyúktól végig
szántott, vágtató lovak patáitól felkapált, hörgő
sebesültekkel, csendes halottakkal borított zöld
füves mezőkön.
Felvonulnak tömött sorokban Napóleon összes
hadai. Nem a régi gárda többé, az elvérzett,
megfagyott Oroszországban. „Egy anticipált gene
ratio az már, valóságos gyerekek“, mint Met
ternich a császárral folytatott beszélgetés közben
megjegyezte. Környezete, látva a császár inga
dozását, szinte erőlteti már csak a jókedvet, a
lankadatlan bátorságot. Serege csak félannyi,
mint a szövetségeseké, lovassága, tüzérsége
határozottan gyengébb. Arról meg maga panasz
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kodik, hogy nincsenek többé tábornokai. Ágyúja
mindössze 1200 van a szövetségesek 1800 ágyú
jával szemben. Az ellenfél seregei közül első
nap csak a főhadsereg van jelen. 350,000 főnyi
hatalmas tömeg, melyben képviselve vannak
Európának csaknem összes népei. A sereg felét
az osztrák, a többit az orosz és porosz kato
naság alkotja. Ágyút, hadiszert, segélypénzeket
az angol küldött bőven. A fővezér Schwarzenberg
herczeg, a táborkar lelke, főnöke Radetzky gene
rális. Erezték a terhet, mely vállaikra nehezedett,
érezték, hogy velük szemben minden idők leg
nagyobb hadvezére áll.
Az első összecsapás mindjárt október 16-án
megtörtént. A várostól délfelé nyúlva Liebertwolkwitz faluig állította fel Napoleon hadait.
Megesketé katonáit, hogy készebbek lesznek
meghalni, mint Francziaország megbecstelení-

és a szövetségesek bele fognak menni az általa
ajánlott fegyverszünetbe, sőt Lipcsében a haran
gokat is meghuzatta vélt győzelme örömére, haza
pedig diadalhírt küldött így aztán nagyott hibá
zott, hogy mindjárt másnap nem folytatta a
harczot, míg Blücher és a szövetségesek 100
ezer embernél r többet számláló tartaléka meg
nem érkezett. így 17-ike, mely vasárnapi napra
esett, hasztalan várakozással telt el, de annál
hasznosabb volt a szövetségesek részére.
Másnap kellett a döntő mérkőzésnek meg
történnie. Napoleon még az éj folyamán elren
dezte hadait s már közelebb a városhoz, a
Parthetől a Pleisséig terjedően hosszú vonalban
állította fel seregét. Ő maga egy körülbelül 30
méterrel a csatatér átlagos felszíne fölé emel
kedő dombocskán foglalt helyet, a Thonbergen,
melynek tetején egy ócska szélmalom állott és

Napoleon a Thonberg-ről nézi a csatát.

tését eltűrni. A küzdelmek középpontja Wachau
falunál volt. 8 órán át folyt a leghevesebb küz
delem. Murat lovasrohamát visszaverte az ellen
ség, Macdonaldnak a Kolmbergen elfoglalt had
állását is kiverték, melynek emlékét ma is
híven őrzi az ott álló Macdonald-Stein. Napóleon
a középpontban győzött ugyan, de tábornokát,
Marmont-t ugyanazon napon a Lipcse alá tartó
heves Blücher, kit katonái „General Vorwärts“nek s még a francziák is „En avant“ néven
emlegettek, Möckern magaslatán leverte. Ekkor
adta ki a késlekedő svéd trónörökösre, Bernadottera dühös hadvezér a Napoleon-múzeum
kéziratai közt ma is olvasható dühös kifakadását napiparancsban: „Wenn der Hund von
Zigeiner nicht sofort erscheint, so muss ihn
das heilig Kreuz Granaden Bomben Donner
wetten klein schlagen!“ Nem is pusztult el a
háromnapos küzdelem alatt háromszáznál több
svéd katona, mert a túlságosan óvatos Bernadotte megkímélte seregét. Ez apróbb vereségek
daczára a császár bízott abban, hogy Ferencz

onnan nézte a csata menetét. Ma emlék jelöli
e helyet: a Napoleonstein. Egy négyszögletes
gránitkoczka ez, vasrácscsal körülkerítve, tetején
kőpárnán nyugvó bronz csónakkalap, kard, hadvezéri pálcza és tervrajzgöngyöleg. „Hier weilte
Napoleon am 18. October 1813, die Kämpfe
der Völkerschlacht beobachtend“, olvassuk egyik
oldalán. Másik felén Mózes könyvének szavai
vannak bevésve, emlékeztetőül az emberi csekély
ségre: „Der Herr ist der rechte Kriegsmann,
Herr ist sein Name.“ (Mos. Exod. XV. 3.).
Csakugyan nagyszerű áttekintés nyílik innen
az egész térségre. Szemközt az országút mentén
kis fogadó, mely ma a Gasthaus zum Napoleon
stein nevet viseli s emeletének 13 kis szobája,
a „Historisches Museum der Völkerschlacht und
Zeit Napoleon / . “ körülbelül 16,340 számból
álló értékes gyűjteményét tartalmazza, köztük egy
érdekes kép Napoleon október 18-iki reggeli
jéről. Délfelé a Probstheida falu, a harczok
legutolsó czentruma, ettől félórányira az országút
mentén Mensdorf az ellenség főhadiszállásával,
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mit ma Schwarzenberg herczeg emléke jelöl.
Mellette a 160 méter magas Monarchenhügel,
az egyesült szövetséges uralkodók táborhelye,
honnan farkasszemet nézhettek a másik dombon
álló franczia császárral. A tetején lévő kis házban
egykorú darabokból álló gyűjtemény emlékeztet
az októberi forró napokra.
Reggel 7 órakor kezdődik az ütközet, k szö
vetségesek négy tömegben támadnak. Észak
felől a Parthe mentéről mindinkább lefelé szo
rítják a francziákat, Schönfeld, Paunsdorf, Stöttevitz melletti hadállásaikból kiverik őket. Dél
után már a franczia sereg körül van kerítve
„mint egy egérfogóban“. Már nagyon szorult
volt Napóleon helyzete, mikor a 4000 főre le
olvadt szász katonaság, látva, hogy itt a vég, átpár
tolt a szövetségesekhez, de nem harczolt tovább,

kozhatott új küzdelembe. Szíves búcsút vett
hű szövetségesétől, Frigyes Ágost szász király
tól, a királyi seregeket fölmenté a személye és
Francziaország iránti további kötelezettségek alól.
Éjjel, titokban kezdődik meg a visszavonulás a
külvárosokon át. A szövetségesek észrevették a
dolgot, de megelégedve a pyrrhusi győzelem
mel, a tömegesebb üldözéstől tartózkodtak.
A sereg zöme átkelt már a kis Pleissén és a
széles Elsteren, bár lassan, minthogy csak egyet
len híd volt a közlekedésre. A zavarban ezt is
időelőtt felrobbantották maguk a francziák, úgy
hogy igen sokan részben a hullámokba vesz
tek, részint az ellenség zsákmányává lettek.
Mire a sereg okt. 23-án Erfurtba ért, alig 80
ezer embert számlált. Mihelyt kivilágosodott, a
szövetségesek rohamot intéztek Lipcse ellen,

A szövetséges fejedelmek a Alonarchenhügel-en.

hanem a hadvonal mögé visszavonult. Franczia
források tetemesebb számról is beszélnek : tíz-,
húsz-, sőt harminczezer emberről, 40 ágyúról és
ez árulásnak tulajdonítják a rettentő változást,
ebben látják a vereség főokát, pedig a küzde
lem sorsa ekkor már eldőlt. Hisz’ ez is csak
egy következménye az előrelátott vereségnek.
Estefelé egy végső, rettenetes erőfeszítéssel újul
fel a csata, úgy hogy még a szövetséges sereg
is hátrálni kezd s csak az éj szakította félbe a
küzködést, melynek eredményeképp mindenik
részről 50,000 halott és sebesült borította a
mezőket, de az utóbbiak nagy része is elpusz
tult orvos és élelemhiány miatt.
A szövetséges seregek vezérei már azon ta
nácskoztak nem volna-e jobb újabb összeütkö
zés és Lipcse elfoglalása helyett, Napóleont
otthagyva, Erfurt felé sietni, hol a császár lő
szerei vannak felhalmozva. Nem is gondolták,
hogy épp e miatt ő fog előbb hátrálni. Mert
nem volt mivel folytatnia a harczot. Ellőtt 220
ezer töltést, a megmaradt 16 ezerrel nem bocsát-

mit eddig Napoleon serege igen szépen meg
kímélt, sőt a külvárosokat sem engedte a csá
szár még a visszavonulás fedezése érdekében
sem felgyújtani. Déli 1 órakor már bevették a
várost, foglyul ejtették a királyt. Az ellenséget
azonban csak igen lanyhán üldözték és kevés
eredménnyel. A bajor Wrede nem tudta meg
akadályozni Napoleon átkelését a Rajnán, úgy,
hogy a császár nov. 2 án sértetlenül jutott
Mainzba.
A romlás azonban otthon folytatódott. A tör
vényhozó testületnek újra eszébe jut a szabad
ság. Egy ország elégedetlenségével, az egész
világ támadásával szemben végre is el kell buk
nia. A szövetségesek bevonulnak Párisba, Napó
leonnak le kell mondania s világraszóló ural
mát felcseréli Elba szűkös határaival. Mégegyszer letöri ugyan bilincseit, de ez csak kérész
életű másodvirágzás volt. Waterlooval bezárul
előtte az élet, a csatatér világa. A hatévi szentilonai vergődés kínjaitól 1821 májusában váltja
meg a halál.

—

Az üstökös elvonult. Európa rettegése meg
szűnt. Az elfoglalt ágyúkból veretett rézkeresztecskéken ott csillogott a felírás: „Europa'liber
tati asserta.“ Igaz, hogy a fejedelmi ajkakról
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badság lelkes apostolai. Arndt, a hazafias lelkű
poéta már a csata évében pengette egy emlékmű
tervét, de csak 1863-ban, a csata félszázados
évfordulóján sikerült mintegy 1400 őszülő vete-

Huszár-roham a möckern-i magaslaton.

elhangzott ígéret előttük hamar feledésbe ment,
de Európa népei nem tudták, nem akarták el
felejteni. Csakhamar országaik zsarnokaival, a

rán harczosnak keresztülvinni, hogy egy emlék
alapkövét a földbe helyezzék. Az utána követ
kező zavaros idők, a német hegemóniáért foly-

Blücher bevonulása Lipcsébe.

régi rend híveivel szemben is diadalra juttatták azt
a szabadságot, mit az ő karjuk védett meg Lip
csénél az egész világ korlátlan urával szemben.
Ezt az eszmét emlékben megörökíteni elejé
től fogva tervezték már Németországban a sza-

tatott küzdelem nem voltak alkalmasak az egész
emlék megvalósítására. Múltak az évek 1888-ban
a 75 éves jubileumi ünnep alkalmával Lipcse
város tanácsa 19,000 márkát gyűjtött össze,
hogy a régi tervet kivitelre juttassa, de az igazi

—
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lelkes munka 1894-ben kezdődött s többé nem
is aludt el. Clemens Thieme megalapította a
Patriotenbund-ot s e szövetség vette kezébe a
müvet. 1898 okt. 18-án megkezdték a mun
kát. Az emlékmű — „Völkerschlachtdenkmal“ —
Bruno Schmitz-Charlottenburg professor tervei
szerint csupa vasbetonból öntve, 6 millió márka
költséggel el is készült, s a századik évforduló
napján ünnepélyesen fel is avattatott.
A város déli széle felé eső Bayrischer Platzról egy 40 m széles, a harcz istenének szen
telt tölgyfákkal szegett Feststrasse vezet ki a
csatatérre, az október 18-iki küzdelem tűzpontjába, egyenesen az emlékműhöz. Szelíden emel
kedő domb magaslatán áll a 90 m magas pira
mis-formájú colossus, előtte sűrű tölgyessel
benőtt sánczczal körülvéve betonmedenczéjű
tó, melynek tükrében visszacsillog a hatalmas
monumentum képe, elsősorban az a 60 m szé
les gyönyörű relief, mely a gyilkos ütközetet
ábrázolja, középen Szent Mihály arkangyal 11
méteres relief-szobrával és e felírással: Gott mit
u n s ! E fölött van a kripta, falain hatalmas
halotti maszkokkal, miket 10— 11 méteres, az
egyiptomi szobrokra emélkeztető merevségű ka
tona-őrök őriznek. Négy hatalmas pillér tartja
az óriási kupolát, melynek csarnokában állanak
a germán dicsőség symbolumai: Vallásosság,
Lelkesedés, Áldozatkészség, Hősiesség. Kívül a
kupola körül 12 colossus, „a szabadság őrei“
tekintenek szét a viruló mezőkön.
Német földön emelkedik e monumentum, hir
detője a germán dicsőségnek, de a mi sze
münkben sokkal több, mint a német és franczia antagonismus emléke. Egy dicső korszak
nak colossalis, kőbevésett történelme ez, mely
nekünk nemcsak a német fegyverek és szellem
hatalmát hirdeti, nemcsak a fölfordult európai
egyensúly helyreállítását jelenti, de épp úgy
emlékeztet bennünket a legyőzöttre, a ki két
évtizeden át szinte egymaga képes volt szembeszállani az egész világgal, kinek dicsősége, mit
önnön karjával és szellemével szerzett, e legna
gyobb, szinte egyedülálló a történelemben, a
kit nem lehet, nem szabad csupán egyoldalúan
sem megítélni, sem elítélni.1 „Eljön az idő —
írja naplójában Szent-Ilonán — a mikor az em
bereket semmi sem fogja jobban foglalkoztatni,
mint az az igyekezet, hogy nekem igazságot
szolgáltassanak. Nap-nap mellett emelkedni
fogok értékemben a népek lelke előtt. A rólam
való emlékezés évről évre fokozódni fog, mert
minden esztendő lecsiszol rólam a zsarnokból
valamit és olyannak állít az utókor bírói széke
elé, a minő valósággal voltam.“ S mintha jós
lata már teljesedőben volna . . .
Dr. Kató Sándor.
1 Hauptmann Gerhardt, a nagy német drámaíró —
dicséretére legyen mondva — jubileumi drámájában is
hű maradt a császár történelmi nagyságához.
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A XVIIL század szellemének ki
alakulása Franczíaországban.1
A XVIil. század, a „felvilágosodás százada“
régóta kedves tárgya az érdeklődésnek, pedig
alig termelt valami új gondolatot, inkább csak
arra szorítkozott, hogy a megelőző idők eszméit
kifejtse, s minél szélesebb körben elterjeszsze.
Culturaterjesztő, de nem culturamélyítő volt ez
a század. Sok-sok felületesség, csodálatos nai
vitás párosult benne, az emberi lét eszméjének
ideális lendületével és ebből a frigyből valami
kissé rövidlátó, magabízó szellem származott,
mely mégis közel áll mindnyájunk szívéhez,
mert legbensőbb valónkat érinti. Nélküle nem
lennénk azok, a mik vagyunk. Korunk a fel
világosodás szellemén épül, s az ellene támadó
reactio még ma is a XVIII. század ellen hir
deti a harczot.
Mik voltak hát ennek a kornak főbb jellem
vonásai ? — ez az a kérdés, melyre keresni
fogjuk a feleletet.
A felvilágosodás nem szorítkozott csupán
Francziaországra. Otthonos volt Európa három
vezető népe között, de mindenütt másképpen
nyilatkozott meg. Közvetlen eredménye volt
Angliában a moralphilosophia, a francziáknál
a társadalom új rendje, Németországban pedig
a Popularphilosophie. Ennyire áthatotta a nagy
cuiturnépek gondolkodását: az angol az er
kölcsre alkalmazta, mert nála ez vala minden,
— a franczia belevitte az életbe, nála az eszme
művészi módon testet öltött — a német pedig
elméletet csinált belőle. Mindazt, a mit az ember
egyéniségéről, jogairól, kötelességéről a fran
czia philosophusok a természet egészéből szár
maztattak le, Kant az emberből magából mu
tatta ki. Neki az ember méltósága nem termé
szeti helyzetének, hanem magának az emberi
létnek szinte absolut következménye. 1784 deczemberében a Berliner Monatsschrift egy czikket közölt a königsbergi philosophus tollából,
ezzel a czímmel: Mi a felvilágosodás ? (Was
ist Aufklärung?) A feleletet németül írom ide,
mert nem szeretném, ha jelentéséből csak egy
árnyalat is elveszne: „Aufklärung ist der Aus
gang des Menschen aus seiner selbstverschul
deten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das
Unvermögen, sich seines Verstandes ohne die
Leitung eines andern zu bedienen; selbstver
schuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die
Ursache derselben nicht am Mangel des Ver
standes, sondern der Entschliessung und des
Mutes liegt, sich seiner ohne Leitung eines
Andern zu bedienen; sapere aude.“
A franczia felvilágosodás nem foglalható ily
egyszerű világossággal össze, de valamennyi
között mégis ez a legjellemzőbb s ennek volt
a legnagyobb hatása. A tudás bátorsága benne
volt meg leginkább. Róla fogunk tehát szólni.
I.
Franczíaországban az a három mű, mely az
egész XVIIL szellemét legjobban jellemzi, a
század közepén látott napvilágot. Montesquieu
1 Egy, a franczia Encyclopédiáról szóló nagyobb
tanulmány bevezetése.
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1748-ban adta ki a Törvények szellemét, Buffon
Természettörténete (Histoire naturelle) 1749-ben
jelent meg s ezt követte 1750-ben a- Nagy
Encyclopedia tervrajza Diderot-tói, majd 1751 —
1780. magának az Encyclopediának huszonkilencz hatalmas kötete és a hozzá készült függe
lékek. Valamennyiük között ez az utolsó keltett
legnagyobb mozgalmat, mert olvasói a kor lel
két érezték lapjain megszólalni. A meggon
dolt ítéletü Brunetiére nem ok nélkül mondja:
„Az Encyclopedia volt a kor legnagyobb ügye,
a czél, mely felé minden megelőző mozgalom
irányult s mind annak eredete, a mi utána követ
kezett és — a mi ebből következik — az esz
mék történetének igazi középpontja a XVIII. szá
zadban.“ 1
Ha most már azt akarjuk megmondani, hogy
milyen volt az a szellem, mely ezekből a mű
vekből kiáradt, a positiv oldal mellett a sokkal
szembeszökőbb negativ részszel kell kezdenünk.
Sokkal világosabban látjuk, hogy mit tagadnak,
mit támadnak ezek a könyvek, mintsem azt,
hogy mit állítanak. Az egész kor jellemvonását
tehát egy nagy haza alkotja: az új kor küz
delme a régi idők alkotásai ellen. S mivel ezek
közül az egyház és a kiváltságos rendek voltak
még mindig virágukban, a küzdelem elsősorban
ezek ellen irányul. Minden gondolat ezt a czélt
szolgálja, ezeket akarja megdönteni s a harcz
hevében némelyik túllő a czélon, annak nem
nagy a jelentősége, az csak a csata hevében
történik. E kor embereinek egyelőre sokkal
fontosabb az ellenség várainak lerombolása,
mint az a kérdés, hogy mit fognak a lerombol
tak helyére építeni.
De a rombolás vágya mellett, melyet Voltaire
kételkedő gúnyos mosolya s hírhedt állhatatlansága jellemez, már felüti fejét az alkotás
óhajtása s lassanként ki fog alakulni a polgári
társadalom eszméje. Nem jellemző, hogy a fel
világosodás vezérei mind a kispolgári rendből
kerültek ki? Diderot önzetlensége, odaadása
és kifáradhatatlan munkabírása az új idők jele.
Belőle ered az a theoretikus emberszeretet, a
humanitas nagy gondolata, melyet a XVIII. szá
zad egyik legdrágább örökség gyanánt hagyott
a következő korokra. Általa új még ma is az
Encyclopedia szelleme.
Ha e szellem eredetét kutatjuk, kissé messzire
kell visszamennünk : egészen a középkorig, az
egyház mindenhatóságának koráig, m erta XVIII.
század ettől kíván elsősorban szabadulni.
A középkorban a lét súlypontja a másvilágon
van. A földi éiet csak előkészület a túlvilági
létre, rövid ideig tartó alkalom, hogy érdeme
ket szerezhessünk az örökéletre. Ezt a világ
nézetet kikezdte a városi polgárság és a nem
zeti államok kialakulása (XIII-XVII. sz), a
melyek nyomán já jta classicismus renaissance-a.
Florencz, Velencze, Nürnberg és Augsburg veze
tőinek szeme előtt mintául a görög rcóXic képe
lebegett s a Mediciek oltalmában nőtt platoni
academia megalakulására ez a körülmény s
nem a philosophiai érdeklődés adta az első
lökést. De természetes, hogy a szellemi élet
1 L’évolution des genres. I. 210.

ezzel a kicsiny területtel nem elégedhetett meg
s csakhamar az egész platoni gondolkodást,
sőt az újplatonismust is felölelte. A classikusok
világnézetének ismerete szakította el a biblia,
azaz az egyház világnézetétől az olasz városok
polgárságát és ugyancsak ez vezette el annak
az aesthetikai világnézetnek karjaiba — mint
Dilkey nevezi —, melynek az itáliai természet
bölcselők, különösen pedig Giordano Bruno
adtak gyönyörű kifejezést. A világ mint mű
alkotás, lehet-e ennél pogányabb, az egyház
tanításával ellenkezőbb eszme ?! Az ember nincs
többé a világrend középpontjában, a világ nem
miatta, nem az ő kedvéért van, hanem maga
is parányi része annak a nagy egésznek, mely
megsemmisítéssel fenyegeti. Sőt a keringő vilá
gok végtelenségében maga a föld is parányi
bolygóvá változik, honnan aligha hathat el e
világok alkotójának a fülébe a föld porának,
az embernek bármilyen hangos jajszava.
Felébredt a természetérzék, az emberek bizal
mas közelségbe jutottak a természethez, kezd
ték ellesni csodás titkait és kialakult bennük a
természet fogalma, melyről a bibliának sejtelme
se volt. A természeten át az istenséghez is közelebb
léptek. Az a merev, csupa-fogalom vallás, me
lyet Aquinoi Tamás rendszerezett a dogmák
philosophiai formáiban és Dante fenséges visiojában kelt művészi létre, nem elégítette ki a
szíveket. Assisiben a Poverello minden élőt keb
lére ölelt és az embert az Istenhez szinte sze
mélyes, gyermeki viszonyba hozta. Ugyanaz az
érzés lángolt itt a forró és derűs Italia ege alatt,
a melyik az Alpesek ridegebb tájain a reformatioban tetőződött be.
Mindezek közrejátszottak abban, hogy az egyén
öntudatra ébredt, kiszakadt abból a nagy vallá
sos közösségből, melyben a középkorban élt.
Nem az egyház, legfeljebb az Isten személye
kapcsolta az embéreket ezután együvé.
Örülni kezdtek a létnek. A régi kötelékek elszakadtával szinte tobzódva élvezték a természetnyujtotta örömöket. Phantasiájuk nem is
mert korlátokat s a renaissance, mely végső
forrásában az élet szeretete, megteremtette a
művészeteket.
Az itáliai renaissance szelleme hamarosan
utat talált Francziaországba. De a francziák
egyelőre inkább csak a természet szavát és
a gyönyörök hivogatását érezték ki belőle. Ha
a korszellemet szabad egyes kiváló nevekkel
megjelölni, akkor ezen a fokon Rabelaisra mu
tathatunk rá, mert nála, az „isteni fiaskó“ éne
kesénél tobzódik legjobban és szürcsöli mohón
az élet örömeit az új világfelfogás. De az élve
zetek méze hova-tova megkeseredik a szájban
és az ész, minden dolgok öntudatos bírája,
hallatni kezdi szavát. A maga lábán akar járni
és kételkedni kezd mindenben. Ide jutott a
franczia szellem Montaigne-nál. A kételkedés
nem elégítheti ki az erős lelkeket, mert azok
szilárd talajt szeretnek érezni talpuk alatt, de
kedves szellemi csemegéjük marad azoknak, a
kik büszkék ugyan eszükre, de a nagyobb szel
lemi erőfeszítés fáradságaitól irtóznak s fél
szemükkel mindig a gyönyörűségek felé kacsin
gatnak.
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Montaigne kételkedése is inkább csak lát
szat. Olyan forma, mely mögött az egyházzal
szembe helyezkedő eszméi szabadabban meg
nyilatkozhatnak. Hite nem volt s azért a „jóleső
nyugalomért“ dolgozott, mely biztos oltalom az
élet csapásai ellenében. „En cette incertitude et
perplexité, que nous apporté l’impuissance de
voir et de choisir ce qui est le plus commode,
le plus sör, quand autre considération ne nous
y conduirait, est, á mon avis, de se rejeter au
parti oü il y a le plus d’honnéteté et du justice.“
Ő maga eleinte a stoicismus felé vonzódott s
csakugyan az Essais 1580. évi kiadása telítve
van a stoa erkölcstanával, de később Epicurus
nyájához csatlakozott Azonban óriási sikerét
nem bölcsészeti iskolájának köszönhette, hanem
annak, hogy benne látták a francziák egész
Rousseauig a természetes ember mintaképét
Sainte-Beuve halhatatlan Port-Roy a l-\áb an (III.
könyv, 2. fejezet) remek szavakkal vázolja, hogy
mit láttak e részben Montaigneban követői.
Megragadó fejtegetéseivel versenyre kelni nem
merünk, őt ismételni nem akarjuk, azért itt csak
annak a ténynek megállapítására szorítkozunk,
hogy mindazoknak, a kik Francziaországban
életüket másképpen akarták átélni, mint a hogyan
az egyház parancsolja, Montaigne könyve volt
a bibliájuk.
Ilyenek pedig sokan voltak. A nantesi edictum
visszavonása nem apasztotta számukat, inkább
növelte. Egy időben úgy látszott, hogy Francziaország a protestantismushoz fog csatlakozni, de
a Bertalan-éj és a vallási türelmetlenség felülkerekedése ezt megakadályozta. Ez a körülmény
egyik legfontosabb pont a XVIII. század szel
lemének megértésére. Ha a Protestantismus jó
részt negativ vallási elvei s a vele kapcsolatos
szabadabb szellem a Lajosok országában gyö
keret verhetett volna, valószínű, hogy a mai
Francziaországnak más képe lenne és történe
tében jóval kevesebb lenne a zökkenő. Az egy
házzal való elégedetlenség jó levezető csatornát
talált volna a reformált hitben és a szív meg
nyugvása után az ész metsző kritikája szelídeb
ben nyilatkozott volna meg. De, miután ezt az
utat elvágták, a gondolkodás számára nem ma
radt más, mint vagy teljesen meghajolni a
katholikus dogmák előtt vagy a legelkeseredettebb harczot hirdetni ellenük. így keletkezett a
hírhedt libertin-szellem, mely a hitetlenség, a
tobzódás, a testi gyönyörök és a nevető cynismus melegágya volt éppen a XVIII. században.
Nagyban elősegítette ezt, hogy a francziáknál
az erkölcstan teljesen a vallásra épült s a ki
a vallást tagadta, az erkölcsi rendnek is tagadója
lön. „II n’y a de morale, que celle qui est
fondée sur les mystéres“ — mondja a XVII.
század orthodox irányának vezető embere,
Bossuet püspök. A mysteriumokban pedig a
XVIII. század már nem tudott hinni. Abban a
nagy harczban, melyet a XVII. század folyamán
a természet és a vallás megvívott, az utóbbi
lett a vesztes. Montaigne legyőzte Pascalt. Mert
Pascal egyénisége jellemző erre a küzdelemre,
benne dűl leghevesebben a harcz. Különös sze
rep az övé. Észszerűvé akarta tenni a kijelen
tést; a természet mivoltából, gyengédségéből

akarta igazolni a vallást. Felfoghatóvá szerette
volna tenni a felfoghatatlant, elhitetni, hogy az
igazi vallásnak ellenkeznie kell a természet tör
vényeivel. Szíve a XVI., esze a XVIII. század
ban lett volna otthon. Az észt szerette, de a
természetben ellenséget látott. „Az igazságra
vágyakozunk — mondja — és csupa bizony
talanságra találunk. A boldogságot keressük és
csupa nyomorúságra és halálra akadunk. Nem
lehet nem kívánnunk az igazságot és boldog
ságot és nem érhetjük el sem a bizonyosságot,
sem a boldogságot.“ E keserű szavakkal szem
ben milyen más, milyen derűs nyugalmú Diderot
viszonya a természethez : „Természet, minden
lény korlátlan ura s t i : Erény, Ész, Igazság,
kik édes gyermekei vagytok, ti legyetek örökre
a mi egyedül való isteneink. Titeket illet mega
föld minden tömjéné és minden ajándoka.
Mutasd meg nekünk, óh Természet, mit kell
az embernek tenni, hogy elérje azt a boldog
ságot, melyre te vágyat keltettél benne!“
II.
Az irány tehát, melyen az új szellem halad,
az egyháztól a természet felé vezet. E mozgalom
első nyomai a renaissance napjaiban tűnnek fel
világosan, azért számítja az Encyclopedia be
vezetésében D’Alembert is innen az újkort.
Ha az egyház a szenteket tisztelte, mert bennük
érezte legjobban a maga lelkét, az új korszak
a tudósok és az irányt jelölő gondolkodók lábai
elé fogja hordani elismerése adóját A tudomány
csodás felfedezései nyomán a középkori szellem
három ősforrása: Isten, a kijelentés és a halál
után való üdvösség, — elvesztette immár varázs
erejét s más eszmények alakulnak ki az emberi
szívben.
Descartes a Montaignenál mégdilettantismusba
merült észt tudományos elvvé, minden ismeret
forrásává teszi és ezzel a nagy öntudatos lépéssel
századokra meg van szabva a haladás iránya.
Az ész kiművelése („cultivez la raison“) lesz a
jelszó s a természettudomány, philologia, bibliai
kritika és természetjog terén messze kiterjedő,
eredményes munkálkodás indul meg. Az emberek
gyönyörködnek az észben ; a szalonokban divattá
teszik. Nincs a világnak olyan része, melyet
vizsgálat alá nem vetett. Ez volt az igazi „ér
tékek újraértékelése“. Az emberek minden gon
dolatának központja a természet volt. Ha szel
lemről szólnak, mindig a természettudományos
szellemet értik rajta.
Az ember életét is a természet elvei szerint
akarta berendezni. Az erkölcstant tudományos
alapra, még pedig a physikára helyezte. S ebben
nem járt töretlen úton. Gassendi már az előző
században divatossá tette az atomok elmélete
révén az epicureismust, mely aztán mindazok
philosophiájává lett, kik az egyház ellen for
dultak. Lucretius volt e kor szabadgondolkodói
nak kedves olvasmánya Brotteaux alakját (Les
dieux ont soif) A. France nem a költői képze
letből, hanem a történelemből alkotta meg. Míg
a XVII. században az volt az ilyenek elve, hogy
intus ut libet, foris ut mos est, a XVIII. szá
zadban nyiltan hirdették elveiket és magukkal
ragadták az egész társadalmat. Az Encyclopedia
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Épicureisme czikke leírja, hogyan kapcsolódik
ebben a XVIII. század a megelőzőhöz. Hosszú
menet ez, melynek harsonása Magnene, a közép
szerű és rendszertelen Democritus reviviscens
írója, vezére Gassendi, a College de France
tanára, kinek nyomában ott haladnak Ninon de
Lenclos, Saint-Evremond, a Rambouillet-hőtel
dissidensei, élükön La Rochefoucault herczeggel,
Polignac bíboros és végül királyi palástban
Voltaire. „Ebből látható, teszi hozzá Diderot
(mert ő a czikk írója), hogy soha sehol nem
virágzott úgyazepicureus-felekezet, mintFrancziaországban, különösen az utolsó században.“ De
csalódnánk, ha azt hinnők, hogy mindezek az
emberek csak a könnyű élet hívei voltak. Sze
rették ők a munkát is, de mindennél jobban
szerették az észt: urukat és parancsolójukat.
Valamennyien a Gassendi barátaihoz kívántak
hasonlókká lenni, a kikben „a heroismus szelíd
modorral, az erény szeretete a gyönyörűségek
szeretetével, a politikai érdeklődés az irodalmi
tehetséggel egyesült.“ Büszkén mondhatta hát
Diderot, hogy „nekünk már XIV. Lajos uralko
dása alatt is voltak kortársaink“.
De a XVII. század tudósai még nem voltak
öntudatos atheisták.1 Ez a meggyőződéses hit
beli skepsis csak Bayle-nél lesz nyílt hitvallássá.
Pascal tragikus elnémulása után ő egyengeti a
XVII!. század útját. Nála jelentkezik először az
a positiv szellem, mely a külső világból meríti
életerejét. És ezzel szinte benn vagyunk a
XVIII. században. Hogy még otthonosabban
érezzük magunkat, ne ijedjünk meg a Dictionnaire historique et critique négy hatalmas köte
tétől, lapozgassunk bennük kedvünkre és cso
dálkozva fogjuk látni, mennyire belleiilik Bayle
a felvilágosodás századába. Kételkedik az elmé
letekben, vallástalan, örökösen vitatkozik, szíve
sebben tagad, mint állít és mindenek fölött
szereti a tényeket. Hol vagyunk az előző szá
zadtól, mely nem divatból gondolkozott ordine
geometrico, hanem, mert mindent önmagából
szeretett meríteni. Találóan jegyzi meg Faguet,
hogy a külső dolgok megfigyelésére szorult a
tudomány. Buffonék nem adnának igazat Male
branche ama szavainak: „Az emberek nem azért
vannak teremtve, hogy holmi tücskökön, boga
rakon vizsgálódjanak és éppen nem helyesel
hető, ha némelyek arra fordították fáradságukat,
hogy azt magyarázzák meg nekünk, milyeneknek
vannak az egyes rovarok teremtve és milyen
változásokon mennek át a hernyók . . . Ilyes
mivel tölteni az időt csak annak van megengedve,
kinek semmi más teendője nincsen s ki ezzel
szórakozni kíván.“
Azonban a Rotterdamban élő Bayle egy ezeknél
sokkal nagyobb dolgot plántált át a franczia
öntudatba: a türelem eszméjét. Hollandia a
gondolatszabadság classikus földje, mely Descartesnak és Spinozának menedéket adott, ezzel
a nagy eszn ével járult az újkor történetéhez
Spinoza volt az, a ki a Tractatus theologicopoliticus előszavában először merte kimondani,
hogy senkit sem szabad megfosztani attól a
1 „La plupart des impies du siede sont impies par
légéreté, non par raison“ — írja Bourdaloue.

jogától, hogy a vallás alapelveit a maga fel
fogása szerint értelmezze, továbbá, hogy vele
született emberi jogától senki meg nem foszt
ható és végül, hogy mindenkinek jogában van azt
gondolni, a mit akar és kimondani, a mit gondol.
Ezeket a gondolatokat tette közkincscsé Bayle.
A humanitás eszméjének ő volt egyik legnagyobb
hatású hirdetője.
Az új idők csakhamar új typusokat is ter
melnek. Megszületik Fontenelle képében az író.
Az író, a ki se nem költő, se nem tudós, se
nem bölcsész, hanem mindenből valami: a gon
dolatok megértője és könnyen érthető nyelven
minél szélesebb körben elterjesztője. Ilyen ember
eddigelé nem volt; ezt a közszükségnek, a tudás
vágya általános elterjedtségének kellett meg
teremteni. E typus kialakulása nélkül, melynek
Voltaire és Diderot mintegy legmagasabb rendű
példányai, az Encyclopedia sohase született
volna meg. A száz esztendőt élt Fontenelle
működése azért nevezetes mozzanat a század
szellemének kialakulásában, mert két olyan gondolátot tett általánossá, mely jellemzi az egész
századot: a tudományok összefüggését és a ter
mészeti törvények állandóságát.
A Descartes szelleméből táplálkozó franczia
rationalismus meddő körben forgásra lett volna
kárhoztatva, ha sorsát el nem dönti az angol
empirismus hatása A szellemi formát ez töltötte
meg tartalommal: a Locke lélektanával és a
newtoni mechanikus világnézettel. A XVII. szá
zadban Anglia járt tanulni Francziaországhoz,
most fordult a koczka s Voltaire két műve, a
Lettres sur les Anglais (írta 1728, megjelent
1734-ben) s az Elements de la philosophic de
Newton (1738) után teljesen az angol tudomány
felé fordult a figyelem.
Azonban a francziák nem váltak angolokká.
A deismus, mely szintén az ész elvein alapuló
vallás kívánt lenni, ideig-óráig érdekelte őket,
mert a jean Bodin óhajtotta természetes vallást
keresték benne, de gyökeret verni a Szajna
partján nem tudott. A franczia megmaradt Des
cartes népének: az ész hívének. Elkábította őt
a raison naturelle toute pure, összezavarta a fo
galmi világot a valósággal. Szakított a múlt
öntudatával s kihalt belőle a történeti érzék,
mert az öntudatban a fogalomnak sincs törté
nete. Az észt alkalmazza mindenre. Az ész a
politikára alkalmazva, íme ez a Törvények szel
leme-, az ész a társadalomra alkalmazva, ez a
Társadalmi szerződés. Montesquieu valóságos
ódát zeng hozzá: „eile est le plus parfait, le
plus noble et le plus exquis de tous lessens.“
így lett e század szellemének három leg
nagyobb eszméje a természet, az ész és a
humanitás. Ezek vezetik mindenben. Nem csoda,
ha a végén ott van a franczia forradalom, mert
az ember fogalmához, mely a XVIII. században
igen méltóságos és szent valami, add hozzá a
XVIII. század franczia aristokratiájának erkölcsi
züllöttségét és a köznép nyomorát s megkapod
— a forradalmat. Olyan volt ez a század, mint
az ősz: új sarjat nem termelt, de a megelőző
századok gyümölcseit ez érlelte meg, ez tette
mindenki számára lelki eledellé.
Dr. Nagy József.
29
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Gyöngyösy István származása és
családja.
A tizenhatodik század utolsó évtizedeiben is
szomorú volt Magyarország közállapota. Mátyás
király halála óta az idegen származású királyok
uralkodása csak ínséges, nyomorúságos orszá
got tudott teremteni ezen az istenáldotta földön.
Az idegen kormányzás a Habsburgok trónrajutása után nemcsak tehetetlennek mutatkozott
az ország megvédelmezésében, de ellenséges
indulattal is viselkedett a magyarság iránt. A
nemzet vezetés nélkül tévelygett, a fékevesztett
szenvedélyek felburjánoztak, az erkölcsök el
durvulása után nemcsak szanaszéjjel húzott, de
mesterségesen is egymásra uszítva a saját faját
üldözte. A nemzeti egységet a török kikezdte,
a Habsburgok uralma három részre szakította.
A török a királyi megyéket ellenséges terület
nek, szabad prédának tekintette, e pusztítást az
idegen uralom tehetetlenül vagy tétlenül nézte
végig. A magyarság iránt nemcsak bizalmatla
nok voltak, de gyűlölték őket és mindig a ma
gyarok r kevélységének“ megtörésén gondolkoz
tak. Még a leghívebb udvari magyarnak is „álorczás lázadó“ volt a czíme. így még szabados
és kedves volt előttök az idegen zsoldos hadak
pusztítása és vérengzése. A magyarság az or
szág felszabadítását várta az idegen uralkodó
háztól s arra kellett ébrednie, hogy a saját faj
táját pusztítják csőcselék katonái. A magyarok
„izgágaságát“ nemcsak az idegen tanácsosok
hánytorgatták, de a busás vagyon és a nagy
hivatalok után sóvárgó főpapság és főnemesség
is. Rédéczy István püspök és helytartó, hogy
hűségét annál jobban fitogtassa, éppen ez időben,
az 1583 ik esztendőben írásban buzdítja Rudolf
királyt, hogy a történelem példája szerint ha
talma növelése végett irtsa és törje meg a ma
gyarságot. „Okuljon Felséged e példákon,“ —
írja Rudolfnak — „gondoljon valamit, törje meg
a magyarság gőgjét!“ Az a mély és buzgó
vallásosság is, a mely a legvadabb idegen zsol
dos és magyar katona lelkét áthatotta, csak
visszavonás, gyűlölködés, az öldöklés keserves
magvait vetette el a magyar társadalmi életben.
A püspökök folytonosan nógatták a királyt az
eretnekség üldözésére, irtására, mert püspök sok
volt Magyarországon ez időben is, de katnolikus
hívő mennél kevesebb. A magyarság Calvin
hitét követte, a tóíság a német Luther hitét
vallotta. De ezek is egymás ellen áskálódtak.
A király meg éppen gyűlölte az új felekezetie
ket, szabad kezet hagyott mindenkinek az üldö
zésre, a visszavonásra. Hadd tusakodjanak egy
mással, viszálykodjanak pusztítsák egymást, leg
alább, mikor egymás erejét kölcsönösen meg
gyengítették, mint kész prédára, könnyen rajtok
üthet. Ennek az úgynevezett kormányzásnak
mindenekfelett csak egy gondja volt az ország
ban : a nemzet minden értékét, vagyonát, hadi
erejét a maga számára biztosítani, hogy így az
idegen uralmat mindvégig fenntarthassa. Nem
kormányzás volt ez, hanem a leigázás folytonos
kísérlete, pusztítás, irtás, vérengzések szakadat
lan lánczolata, a mely a magyar társadalmat a
jogrendtől, a biztonságtól teljesen megfosztotta.
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És ez a magyar társadalom, a mely nemcsak
teljesen magára volt hagyva, de királya kormá
nyától csak sanyargatásban, üldöztetésben volt
része s magában is teljesen meghasonlásbán,
gyűlölködésben élt, a saját életösztönéből erőt
tudott meríteni, sőt jövőjének alapjait is meg
tudta rakni nemcsak a szellemi, hanem az
anyagi téren is. A sok szenvedés, a nagy el
nyomatás megaczélozta izmait és kifejtette talá
lékonyságát, szellemi tehetségeit. A magyar
nyelv sohasem zengett azelőtt oly velősen és
olvadékonyan, mint e szomorú időkben. A meg
újított hit iskoláiban a hittudomány mellett már
a többi tudományokat is tanították, nemcsak a
biblia és történelem, hanem a széptudományok
is megszólaltak magyar nyelven, nemcsak a
virágének zengett az urak váraiban, kastélyaiban
s a parasztság kunyhóiban, de megcsendült az
első nagy magyar lyrikus, Balassi Bálint bűvös
bájos lantján a búbánatos, vallásos, a férfias
vitézi, az epedő és pajzán szerelmi ének is.
Tinódi Sebestyén markos kobza pengetése mel
lett dicsőítette a győztes vagy a szerencsétlen
magyar vitézeket, siratta Magyarország keser
ves romlását.
De a németség rablásai mellett az anyagiak
terén se hagyta magát a magyarság. A török hó
doltságtól erősödött meg. A török csak az adóval
törődött, de nem háborgatta a magyarságot se
nemzetiségében, se vallásában. Törvényeiben,
szokásaiban is meghagyta. A községi önkormány
zat a török hódoltság területén virágzott fel a
legjobban. Magyar törvény, magyar biró gondos
kodott a közbiztonságról. A mire példa nincs
a világtörténelemben: még a megyék fennható
ságát is elismerte. A régi magyar megyék meg
nem hódított várakban tartott gyűléseikből kor
mányozták a török uralom alatt élő magyarsá
got. Nemcsak adót vetettek ki rájok, hanem
ébren tartották bennök az összetartozás érzését
is. Ily körülmények között nemcsak az ipar
egynéhány ága -- a melynek előfeltételei meg
voltak — valósággal felvirágzott, hanem az ott
megindult nagy marhatenyésztésnek a királyi me
gyék is hasznát látták. így keletkezett egy va
gyonos, nagytekintélyű, akkor „tőzsér“-nek ne
vezett kereskedőosztály. Ezek óriási csapatok
ban hajtották fel a marhát Bécsbe, Német
országba. Nemcsak középrendü emberek, de
főurak is nagy tőzsérek voltak. A közrendűek
közül megemlítem Vas Istvánt, a ki egymaga
saját költségén 200 gyalogost tartott Várad védel
mére. Nagy tőzsérek voltak a Zrínyiek, I. Rákóczi
György, Bethlen Gábor, Bocskay István. Ilyen
tőzsércsaládból származottakuruczkirály Thököly
Imre is, a kinek őse, Sebestyén, ezidőtájban nem
csak harczolt a török ellen, de ezrével hajtotta
a marhát a külföldi piaczokra.
Ezek a tőzsérek voltak a magyarság oszlopai,
erősségei. Ök ápolgatták, dajkálták az irodal
mat, a műveltséget, az iskolákat, az egyházakat,
„mint az anya az ő kisdedeit“. De jobbára
török hódoltságtól űzött nagy marhakereskedés,
a tőzsérosztály felvirágozása a pusztított, irtott
magyar fajt is megmentette a végenyészettől,
sőt munkásságuk folytán az idegen elemek
befogadásával és megmagyarosításával, a vér
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keresztezés erejével még derekabb és aczélosabb
izmú legényeket neveltek a magyar faj .meg
maradására.
A szilaj, szabad, vadon nőtt marha őrzé
sére, hajtására, fékezésére nagyerejű, aczélmarkú
legényre volt szükség. Mert a magyarságból
nem telt, idegenből kellett pótolni e hiányt.
Ezek voltak a hajtok, a kiket, minthogy nagygörcsü husánggal jártak, botos legényeknek is
hívták. A török előnyomulása következtében
megindult a népvándorlás. Szerbiából igen sokan
menekültek Horvátországba, innen Magyarországba. Minthogy ezek a szegény menekültek
otthon is pásztorkodással foglalkoztak, Magyarországon is erre adták magukat s itt is foly
tatták a megváltozott viszony szerint mester
ségüket. Sokan kényszerűségből is ráadták erre
fejőket. De itt összeházasodva a magyar leányok
kal', hihetetlen gyorsasággal elmagyarosodtak.
Házasságuk is könnyen ment, hiszen a magyar
ság férfiai állandó halálos veszedelmekben for
golódtak. Ebben az időben a magyar emberre
hamar ráakadt a halál. És csodálatos, míg ők
szívvel-lélekkel magyarok lettek, a magyar el
nevezés kihalt mellettük. A szláv keveredés
emlékéül megmaradt nevöknek a délszláv ere
detű hajdú szó. Kemény, de szótartó legények
voltak ezek, egyformán megállották helyöket a
rablókkal és a düvadakkal szemben. Talán a
farkastól tanulták el azt a rettentő üvöltést,
a melylyel később, mint gyalogos katonák az
ellenségre rohantak.
A várvédelem és a végek harczai között a
magyarság nagy szükségét érezte a gyalogos
katonaságnak. Ezt a gyalogos katonaságot, rész
ben a hajdúkból, részben az olyan elszegénye
dett magyarokból toborozták össze, a kiknek
a lovas szolgálatra az általános elszegényedés
következtében már módjuk nem volt. Ezek a
pásztorokból lett, nagyrészben idegen eredetű
hajdúk lettek az alkotmány, a magyarság támo
gatói, megmentői.
Ebben az átalakulásban, evvel a vérkevere
déssel lett magyarrá a Horváth-esaóhá, a me
lyet megnemesítésök után Gyöngyösynek hív
tak. Ehhez az előadáshoz semmi kétség nem
férhet. Mint a nemességszerző Horváth György
neve is mutatja, ő is délszláv menekülő volt,
a király katonája. Hiszen a magyar tulajdon
nevek egy része úgy származott, hogy a ma
gyarság úgy nevezte el a beköltözöttet, a milyen
nemzetiségű volt. Ez a név aztán rajta maradt
megmagyarosodott utódain is. A Stansits csajád
is így lett később Pálóczi-Horváth nevű. így
voltak a tót, német ajkú felvidéken Magyar
nevű családok, de vannak Cseh, Tóth, Németh,
Franczia nevüek is. A családi hagyomány azt
tartja, hogy György vitéz, a nemességszerző,
kardjával vívta ki magának és utódainak a
nemességet, a mennyiben egy négy lófarkos
basát levágott. Tehát a végbeliek mesés hősei
közt is kitűnt vitézségével. Csakugyan a vége
ken játszódott le a magyar nemzet ezidei tör
ténetének legdicsőségesebb része. A rég el
temetett lovagvilág ott támadt fel lelkesedéssel,
hittel, csodás önfeláldozással, a mely ritkítja
párját a világtörténelemben. Az egész világ cso

dálta hőseinket, csak a németség, a király akarta
őket büntetni, hogy be mernek törni a török
hódoltságra. Az országgyűlésnek kellett bele
folynia a dologba 1578-ik évben s kérte a
királyt, hogy ne bántsa a végbéli vitézeket,
hiszen az ily kalandok iskolái a magyar vité
zeknek. A török akkor se hagyja abba pusz
tításait, ha a végbeliek meg se moczczannának.
De Rudolf király nagy megütközésre kijelen
tette, hogy ő békét akar a törökkel. Megvédel
mezni azonban nem tudta a magyarságot, nem
is iparkodott rajta. így egyre tartott a török
dúlása, pusztítása, Rudolf pedig egyre békéért
könyörgött a portánál.
György vitéznek tehát igen nagy alkalma volt
a kardját forgatni. Ez időbe esett az 1585-ik
évben a híres galgamenti, túrái rajtaütés, a hol
a szolnoki béget nyomorgatták meg az egri és
felvidéki végbéliek. Még súlyosabb csapást mér
tek a törökökre Szikszó környékén az 1588-ik
évben a vitéz Rákóczy Zsigmond egri kapitány
vezetése alatt, a hol 2500 törököt vágtak le.
A kisebb-nagyobb küzdelmek a végbeliek mesé
sen hősies vitézségével napirenden voltak, de
azért Rudolf nagy összegek árán még a hárem
hölgyeket is lekenyerezve 1690-ik év november
20-án békét vásárolt. De a harczoknak így sem
vethetett véget. A dicső vitézek körömszakadtáíg
harczoltak, noha az egész királyi területen csak
18,242 végbéli volt 47,049 törökkel szemben.
E csatákban vett részt György is, hiszen mint
későbbi neve bizonyítja, családja Gyöngyösön
telepedett le.
És mi volt a jutalma a végbéliek csodaszámba
menő hősiességének? Az embernek összefacsarodik a szíve, ha a régi írások szomorú tanuságtételeit végig olvassa. Évek hosszú során
egy poltura rézpénz, még egy falat kenyér se
jutott nékik. A városokban a polgároknak
„pénzért míveltek“, a falvakban arató munkát
végeztek. Úgy lézengtek „mint őszszel a legyek“.
Küzdöttek az éh halállal, s jellemzően írja Géczy
György kapitány a végbeli vitézről: „ Hátán a háza,
dárdája, puskája és tarisznyája az összes vagyona.“
Mert a magyar hajdúság és huszárság kapitányai
vezetése alatt autonom szervezettel bírt s igazi
magyar haderő volt s ezért nagy szálka az ide
gen kormányzás szemében. Úgy akartak tőlök
megmenekülni, hogy ördögi észjárással éhen
veszejtették. Hiába mondták magok a jelesebb
német „generálok“, hogy a német landsknechtek
a török ellen igen keveset érnek, azonfelül a
magyar katonák sokkal kevesebbe kerülnek,
mert a németeknek háromszor hétszer akkora
zsoldot kell fizetni; süket füleknek beszéltek.
A magyar katonaságnak pusztulnia kellett, mert
magyar volt. Minthogy a magyar katonaságot
posztóval és pénzzel fizették, innen eredt a köz
mondás : „se pénz, se posztó“. Igazi „szegény
legények“ voltak, a mint nevezték is őket.
György vitéznek azonban jobban folyt a dolga.
Szerencsésebb volt, mint társai. Bizonyosan a
zsákmányból egy kis vagyont tudott szerezni.
Különben magyar nemes anyától született, a
mint azt a Rudolf királytól Prágában az 1593 ik
évi április 30-án kelt nemeslevél bizonyítja, a
hol agilisnak van czímezve. Ez a czím pedig
29*
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csak annak járt ki, a kinek anyja nemes leány
volt. Lehet, hogy házasság révén egy kis vagyon
is esett reá.
Ez a nemeslevél—„Litterae armorum“— nagyon
szépen van kiállítva, aranyos betűivel, gyönyörű
initialékkal, szépen kifestett czímerével együtt
a szemnek igen tetszetős. A czímer tetején
ágaskodó oroszlán van, jobbjában kardot, bal
jában török főt tart. Egy koronázott sisakból
emelkedik ki ez a fenevad, alul következik a
czímer teste, közepében ugyanolyan oroszlánt, de
pajzson állót festettek. Az egész négyszögű
aranykeretbe van foglalva, jobb sarkára ugyanaz
a pajzsos oroszlán van oda festve, baloldalán
Magyarország négyfolyós kis czímere a kettős
kereszttel, felül pedig két angyal kiterjesztett
karjával áldólag borul a czítnerre. Feleségét is
megnemesítették, a mi különben a magyar jog
szerint természetes, mert ura után felesége is
nemes lett. De hogy ugyanaz alkalommal
rokonát és sógorát (affinem eius) Mihályt is
nemes emberré tették, az György nagy érdemére
vall. Hogy Mihály rokona volt Györgynek, azt
egyforma nevök is bizonyítja. De nem György
lett a nemzetség fenntartója. Magtalan házas
ságban élt, mert gyermekeiről nincsen emléke
zet a régi írásokban. Rokona és sógora leszár
mazottjaiban élt tovább a család. Magáról
Györgyről is hallgatnak ezután a régi feljegy
zések; lehet, hogy az 1593-ik évben kezdődő
hosszú török háborúban esett el. Annyi bizo
nyos, hogy 1595-ik évben még élt, mert nemességöket ez év április havának 5-ikén Zemplén
vármegyének Zemplén városában tartott gyűlé
sén hirdeték ki.1 A gyakorlat úgy kívánta, hogy
a nemeslevelet egy év leforgása alatt kihirdessék,
míg Horváthék nemeslevelének kihirdetése két
esztendő múlva történt. E körülmény megokolásául azt olvassuk a régi írásokban, hogy
ez az akkori „zavaros“ idők miatt történt. Nem
szüntette meg tehát a nemességet a kihirdetés
elhalasztása, legfeljebb annyi kárral járt az ille
tőre nézve, hogy nemesi jogait a kihirdetés
előtt nem gyakorolhatta. A nemesség adása fel
ségjog ugyan, de a törvény úgy rendelkezett,
hogy kiválóan tekintettel kell lenni a katonai
és tudományos érdemekre. Világos, hogy György
megnemesítésénél a katonai érdemek számítóttak. A törvény és a gyakorlat azt is kívánta
hogy az új nemes ott hirdesse ki a nemes
levelet, a hol lakik, vagy a hol lakni és nemes
nek elismertetni kíván. Világos tehát, hogy
György és Mihály ez időben már Zemplénben
laktak. György tehát mag nélkül elhalt, de ez
a délszláv eredetű, pásztornemzetségből eredt,
hadi ember egy olyan magyar nemesi család
nak lett a megalapítója, a melynek sarjadéka
a magyar költői nyelv és verselés egyik leg
nagyobb művésze lett és korszakalkotólag hatott
költészetünk fejlődésére.
Mihályról is keveset tudunk. Bizonyos, hogy
1 Praenotatae sunt praesentes litterae Armorum in ge
neralis congregatione, comitatus Zempleniensis in Oppido
Zemplén quinta die Mensis Aprilis, Anno Domini
Millesimo quingentesimo Nonagesimo quinta, per me
Thomam Vásárhelyi. (Manupropria.) Eram me Alberto
Soos, de Soovar Vice Comiti comitatus Zemplén.
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peres ügyekben eljárt, tehát vagy advocatus,
egyes felek megbízottja, vagy procurator, rövi
dítve prókátor volt; azaz az egyes, nagy úri csalá
dok, uradalmak ügyvédje. A régi időkben így
különböztették meg az ügyvédeket: a fiscus, a
királyi jogügyek vagy a vármegyék képviselője
volt, tehát rendes hivatalszámba ment. A me
gyei fiscus kötelessége volt a szegények, a
jobbágyok védelme, a vármegye jogi ügyeinek
intézése. A királyi fiscus a kincstár ügyeit kép
viselte. Voltak még olyan tudákos emberek is,
a kik jogvédekül feltolták magukat, az ilyeneket
őseink tréfásan mezei procuratoroknak (pro
curatores campestres) nevezték.
Egyébképpen Mihály feleségül vette a zemplénmegyei Zomborban lakó Keoreossy Gergely és
Fekésházy Zsófia leányát, Ilonát, s véle nemesi
curiát, földet, szabad azaz dézsmamentes szőlőt
örökölt. Minden valószínűség szerint itt lakott
legalább egy ideig György is, mint a nemes
levél Zemplénben történt meghirdetéséből kö
vetkeztetjük. Könnyen csereberélő, adóvevő volt
ez a Mihály, gyermekei nem győztek eléggé
tiltakozni földjei, szőllei mások kezére adása
miatt. Gyermekei pedig bőven voltak : István, a
ki korán elhalt, János, Judit, Mihály, László,
Zsuzsánna, Anna.
Második fia, János, volt költőnk édesatyja.
Ő is ügyvédséget folytatott, sokfelé járt-kelt,
törekvő, birtokszerző ember volt. 1609. év körül
Gyöngyösön lakott s ott Györgytől örökölt va
gyona lehetett, mert Lángh Páltól vagy örökö
sétől a Kis-Patak folyóvizén malmot szerzett.
Hogy pedig a Horwathok huzamosabban Gyön
gyösön, Hevesmegyében laktak, az bizonyos.
Zemplénben már Gyöngyösyeknek hívták őket
még a hivatalos iratokban is. Ezen nem lehet
csodálkozni, ha ismerjük a kor szokásait. A be
költözött nemeseket meg jobbágyokat is új lakó
helyükön arról a helyről nevezték el, a honnan
odaszármaztak. Erre a Gyöngyösy-család törté
netében még más példa is van. Pál a XVII.
század közepe körül török fogságba esett. Onnan
hazakerülve egy darabig Kassán lakott, innen
költözött Csik-Taplóczára, Erdélybe. Minthogy
Kassáról származott oda, őt is, utódait Kassayaknak hívták és írták nemesi előjogaik minden
sérelme nélkül. A család csak később vette fel
újra a Gyöngyösy'nevet.
János 1619-ben ungmegyei lakos volt, bizo
nyos ez abból, hogy ez év augusztus 10 ikén
tartott ungvármegyei gyűlésen nemes levelöket
meghirdettette. Hogy mily körülmények miatt
telepedett meg Ungmegyében, arról nincsen
semmiféle feljegyzés. Házassága nem kötötte a
megyéhez. Felesége Deák Katalin volt, de az
ungi Deákok nemességüket későbben nyerték.
Nem valószínű, hogy János nem nemes leányt
vett volna feleségül, hiszen maga sem volt régi
nem es; mint nagycsaládú apa gyermekének
öröksége is csekély volt, holott ő egész életében
családja emelésén törekedett. Ügyvédember volt
ő is, Ungváron, Radvánczon és környékén egy
másután szerezte a birtokokat, fiait igen gon
dosan neveltette. Igen érdekes róla az ung
megyei levéltárban 1639-ik esztendőről meg
maradt adat, hogy öregebbik Nyiry Jánost perelte
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194 magyari forint és 37 dénár erejéig, mert a
néki eladott posztó és egyéb árúkért nem fizetett.
Ez abban az időben igen nagy pénz volt. Ez
arra vall, hogy valósággal nagykereskedést foly
tatott. Ennek az a magyarázata, hogy mint ügyvédember az eperjesi táblára járt, s mikor 1640. év
ben Bodrogkisfaludon szőlőt vett, már eperjesi
lakosnak és ügyvédnek (procuratornak) vallja
az eladó levél. Ez útjában hordta az eperjesi
és bizonyosan a szepességi árúkat is, hiszen
Eperjesnek kirakó vásárai voltak s a szepességi
árúsok egyik fontos megállóhelye volt. János úr
ezt az alkalmat is felhasználta keresete növelé
sére. Megrakott szekerekkel jött Ungba. Eper
jesen kőházat szerzett, a mi szintén nagy ügyes
ségére vall, mert a szabad királyi városok fél
tékenységből nagyon nehezen Juttattak házakat
magyar nemes embereknek. Ö is úgy gondol
kozott, mint I. Rákóczy György, a ki 1640.
évben 1500 forintot küldött fiának Váradra, hogy
bort vegyen rajta, megírván néki: „A tisztes
séges industria nem árt senkinek.“
Tehát mint ilyen előretörekvő és családja elő
menetelét munkáló férfiú nem házasodhatott nem
nemes családból, a kiknek fekvő vagyonuk az
akkori idők törvényei szerint alig lehettek. Ungi
megtelepülését az a körülmény irányozhatta,
hogy ott tevékenységének nagyobb teret remélt
találni. Éppen azért feleségének családját az
akkori nemes családok sorában kell keresnünk;
s azért véljük, hogy felesége a szomszédos
ugocsai Deákok közül való, talán éppen leánya
Deák Jánosnak, a ki Báthöri Gábor testőrségé
nek hadnagya (magister excubiarum) volt.
Igen nevezetes, körültekintő eljárására, ungvári
nemesi házának és birtokának, három, dézmamentes, szabad szőlőjének megszerzéseSzalonthay
György, Homonnay Drugeth Györgytől, a nagy
hatalmú oligarchától, Ungvár várának birtoko
sától törvényes csere útján (concambium) szerezte
ezt a birtokot. Ettől, mint vérrokonára Nagy
agárdi Agárdy Jánosra szállott a vagyon. Abban
az időben nagyon nehezen lehetett szerezni
nemesi birtokot. Az eladás igen sok nehézségbe
ütközött, mert a nemesi birtok gazdája tulajdon
képpen csak élvezője volt javainak, a melyeknek
ágról ágra kellett szállani, így az eladás, sőt a
zálogbaadás ellen a család valamennyi tagja
törvényesen tiltakozhatott. De természetesen akkor
is sokan megszorultak pénz dolgában, tehát
inkább hosszabb időre zálogba adták jószágai
kat, a mikor az a reménységük is megvolt, hogy
utódaik visszaválthatják a családnak. Az ungvári
birtokot János 1624. évben vette zálogba 600
magyari forintért. De nem juthatott hozzá, mert
mások ültek a birtokban és Homonnay Drugeth
János is ellenezte, hogy a jószág más kezére
jusson. Ekkor János úr hosszú és költséges
úthoz folyamodott, hogy vagyonát magának
biztosítsa. Királyi jóváhagyást (regius consensus)
kért reá, holott per útján is érvényesíthette volna
jogait. Világos, hogy a hatalmas Homonnay
Drugethekkel szemben keresett a királynál védel
met. Az 1630. év május 8-ikán Pozsonyban meg
adta e záloghoz Ferdinánd királyi megegyezését.
Az akkori jogszokás szerint ünnepélyesen be is
iktatták Gyöngyösy Jánost nyilvános, térés helyen,

kezénél fogva bevezették birtokába, de Homonnay
Drugeth János és Cziba Mihály megint ellene
mondottak. Újra pert kellett indítania és csak
ennek lefolyása után vehette birtokába jószágát,
a mi tehát csak az 1630. év után következhetett
be. E királyi levélben Gyöngyösy János, Horwath
másképpen Gyöngyösy (alias Gyöngyösy) János
nak van nevezve, holott azelőtt vagy Horwathoknak, vagy csak Gyöngyösyeknek nevezték ma
gukat. De ez a körültekintő előrelátás se tart
hatta meg családjának ezt a birtokot. A költő
még szabadon bírhatta, de ennek fia szintén
István a maga hibáján kívül elvesztette. Ez a
nemesi telek a később alapított jezsuita kolostor
szomszédságában volt. A páterek szemet vetettek
reá s a tulajdonos egyik unokaöcscsétől, Pétertől
100 forintért adásvevési szerződést szereztek és
a királyi megegyezés ellenére elvették Istvántól
a törvényes örökösöktől. Hiába tiltakozott, peres
kedett István, a jezsuiták keze messze nyúlt;
igaz birtokától el kellett esnie.
Okos, tevékeny életének, családjának örömét,
gyászát egyformán látta az öreg János, A megyé
ben tekintélyes ember, noha hivatalt nem vál
lalt, de táblábirája volt megyéjének. (Tabulariae
regiae juratus assessor.) Ez nem volt rendes
hivatal, de a szolgabiró vagy alispán nélkülök
semmiféle peres dologban el nem járhattak;
ők tették az ily ügyekben a törvényes bizony
ságot. (Legale testimonium.) Ez eljárásokért
napidíj járt ki nékik. így tehát a megyei gyűlé
seken is az értelmesebb részhez (sanior pars)
számították. Volt birtoka Radvánczon, Ungváron,
Jenkén, Németiben, nagy kőháza Eperjesen,
szöllei Ungváron és a Hegyalján és, a mi abban
az időben ritka dolog volt, sok készpénze. Fel
váltva Ungváron és Eperjesen lakott. Különben
akkor a közélet férfiai a maguk és mások dol
gainak eligazítása végett folytonosan szekér
háton voltak. Ungváron érte el a betegség,
1656. év október 31-ikén végrendelkezett. Ebből
látjuk, hogy szomorú özvegységben élt, mert
feleségéről, Deák Katáról nem szól a végren
delet, Pál fiát is halottnak hitte, mert a vég
rendeletben nem emlékszik meg róla. Pál ugyanis
török fogságba esett, csak később került haza.
Érdekes dolog, hogy a fogságból Szentimrey
Dáviddal hazakerülve, csákójukon forgó helyett
egy-egy cső török búzát hoztak. Ezt elvetették
s ez időtől kezdve honosodott meg a tengeri
Ungban. Legöregebb fia János volt, a ki már
a maga kenyerén élt az eperjesi kőházban, mint
apja megjegyzi: pénzbéli részét már ki is adta,
de azonfelül jutott neki még 100 arany. De
kisebbik fiát, Istvánt sem rekesztette ki az eper
jesi házból, mint írja végrendeletében : ..azon
házban a harmadrész övé legyen“. Második
fia Ferencz volt, ennek harmadfélezer forintot
hagyott, egyéb birtokokkal egyetemben. A har
madik fiúról, Lászlóról megjegyzi, hogy „pap
ságra menendő lészen“. Gyöngyösy László szép
reményekre jogosító és író ember is volt. Bőd
Péter megemlékezik róla, hogy Ultra-Trajectomban való lakása alatt magyarra fordított egy
könyvet angliai nyelvből ilyen czímmel: „Az
keresztyén vallásnak fundamentomi edgyütt való
beszélgetésben adatnak elő. Nyomtatott Trajec-
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tómban 1657-ik esztendőben/ A sárospataki híres
iskolából ment Utrechtbe. Ha pap is volt, bizo
nyosan csak rövid ideig, később megyéjében
szolgabiró és Ungvár város jegyzője lett. Fiatalon
magtalanul halt el. Szomorú sorsát maga pana
szolja el e könyve előszavában Elmondja „keservés bujdosásának“ szomorú végét, a mely
nagy akadályául szolgált, hogy magát a tudo
mányokban tökéletesíthesse. Mégis lázasan tanul,
dolgozik, ír, a messze távolban is házájára,
nemzetére s annak lelki üdvösségére gondol.
Betegsége — mint írja — rész szerint való guta
ütés, a mely miatt elmúlt immár esztendeje és
három hónapja, hogy csak szállásomról is
lábaimnak erőtlensége miatt ki nem mehettem,
nyolczadik hónapja már, hogy jobbkezem is
annyira megfosztatott erejétől, hogy csak pennát
sem foghatok vele.“ Önkéntelenül is eszünkbe
jut költő-öcscse, a ki már fiatal korától kezdve
késő öregségéig állandóan panaszkodik egész
ségére, a mely csak „imígy-amúgy szolgál“.
Mind a két testvér betegsége ellenére rabja a
kötelességtudásnak, de míg a költő gyenge
egészségével is nagy kort ér el, fényes irodalmi
és közéleti pályát futott meg, a nagytudású,
fényes reményekre jogosító László pályája az
ismeretlenség homályában tűnt el ez egy könyve
megírása után.
Könyvét atyjának ajánlja, mint „Nemes és nemzetes, keresztyéni szép hírrel fénlő Gyöngyösi
Jánosnak. Nékem Szerelmes Atyám Uramnak“.
E munka az akkori angol presbiterianus irány
nak egyik terméke, a melynek Amesius, a buj
dosó angol tudós volt egyik főképviselője. Ennek
magyar tanítványa volt a franekeri egyetemen
Tolnai Dali János, a híres esperes és pataki
tanár, a kit László is hallgatott a pataki Aka
démián. Ő és hívei Amesius tanítása szerint a
demokratikus egyházalkotmányt hirdették a vilá
giak részvételével, a theologiai, dogmatikus
szőrszálhasogatásokat megvetették, a helyett az
erkölcsös, tiszta életre és benső vallásosságra
buzdítottak.
László könyvében nyoma sincsen a hitvitázók
türelmetlen, sokszor durva és ízléstelen nyerse
ségének, a mit aztán erőteljességnek keresztelt
el e korszak sok ismertetője. A benső, erkölcsös,
nemes életre int, a vallás igazságainak nyugodt,
tárgyilagos fejtegetése csakis e czélt szolgálja.
Őszinte hittel írja, hogy e könyvvel nem kicsiny
hasznára lehet nemzetének, „melynek előmene
telét szíve szerint kívánja“.
Ebből a fenkölt, nemes gondolkozásból mily
meghatóan bontakozik ki Gyöngyösy László
hazaszeretete, atyjához való hűséges ragaszko
dása és tudományszomja, valamint az is, hogy
az öreg János könyveket és tudományt becsülő,
müveit férfiú volt.
Erkölcsös, vallásos, istenes életre buzdító
könyvek, nyelve az akkori irodalom színvona
lán van, természetes, tősgyökeres, egyszerű,
világos magyar nyelv. Mondatfűzése gyakran
bonyodalmas, szétfolyó, de gyakran meglepő,
velős rövidséggel ír s a mi fő, nem látszik
rajta hogy fordítás. Calamusa alól árad a ma
gyar beszéd, távol a külföldön így élt diák
szobájában a hazájától elszakadt, beteg ifjú,
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így akarta munkálni a maga és nemzete hasz
nát „nyavalyás állapotában is“.
Lászlónak harmadfélezer forintot hagyott az
apja, a radvánczi birtokért azonban Istvánnak,
a költőnek 300 forintot kellett Lászlónak ki
fizetnie. Az apa ugyanis úgy gondolkozott, hogy
a papnak, tanárnak úgyis lesz háza, birtoka az
eklézsiától, tehát az apai vagyonra nem lesz
szüksége.
Legkedvesebb gyermeke István volt, a kit
erősen megkülönböztetett többi testvéreitől. Azt
írja róla: „Ö reá a legkevesebbet költöttem“ s
a végrendeletében kedveskedő nevén többször
,,Istók“-nak írja.
„Istóknak pénzbéli részét — írja — a magamé
val együvé tettem a fekete ládában, magam
kezemmel czédulákat írtam az satakokra, őket
azokban senki meg ne h áb o rg assa...“
Hát a mit „Istók“ örökölt, az bizonyosan több
volt harmadfélezer forintnál.
„Az ungvári és radvánczi udvarházakat is
néki hagyom“ — írja tovább az öreg János —
„minthogy Istók a legkisebbik és törvény sze
rint is őt illeti meg az atyai ház.“
Ez a rendelkezés csakugyan Werbőczy Isván
Tripartitumán alapszik.
„Az alföldi (hegyaljai) szőlők oszoljanak há
rom részre: János, László és Istók között“ —
rendelkezik tovább az öreg úr —, „de a jobb rész
mindenikben a legkisebbiké légyen. Az eperjesi
házamban és egyéb házamban levők hasonló
képpen négy részre oszoljanak, de a jobb rész
a kisebbiké legyen!“
Az 1656-ik év október 15-én „Istók" otthon
volt a feleségével, Baranyai Ilonával együtt,
ekkor adták zálogba beregmegyei Nagy Dobronyban levő részbirtokukat Ragyóczy Zsigmondnak. De hogy sokáig nem maradtak odahaza,
bizonyítja az öreg Jánosnak e hó végén kelt
végrendelete: Az alföldi szőllőket — mondja
itt az öreg úr — és az többit fel ne oszszák,
hanem mindaddig, míg Istók és László haza
jönnek, János míveltesse.
Az öreg úrnak az a reménysége, hogy „Istók“
hazajön, sohasem teljesedett be. A költő is,
mint atyja, más vármegyében kereste boldogu
lását. Csak vendégképpen fordult meg szülő
földjén Végrendeletéből kitűnik, mily szeretet
tel csüngött legkisebb fián és őt, a már házas
férfiút ebben a hivatalos írásban is beczéző
nevén „Istóknak“ szólítgatja. Ez nemcsak az
öregek abbéli gyengeségével magyarázható, hogy
jobban ragaszkodnak már a megszokás hatal
mánál fogva a kisebb gyermekekhez, de bizo
nyosan növelte benne a szeretetet az az atyai
hiúságának is jóleső érzés, hogy „Istókot“ a
legkiválóbb tehetségűnek látta és ismerte vala
mennyi fia között. Mint classikus műveltségű
ember ismerte, becsülte a magyar irodalmat is,
hiszen nemcsak középnemeseink, hanem kato
náink is szorgalmasan olvasták a históriás és
vitézi énekeket, biztosan tudomása volt Istók
költői működéséről is De már költészete tel
jes virágzását nem érhette meg, bizonyosan
nem sokára végrendeletének kelte után vissza
adta — mint végrendeletében írja — testét az
ő anyjának, a földnek.
Gyöngyösy István.
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A franczia irodalmi kritikáról.
A külföld színpadjaira Francziaországbol nagy
számmal átültetett színművek, a melyek több
nyire szerelmi csalódások, házasságtörések és
válóperek idegizgató eseményei körül forognak,
nemkülönben a rikító fedelű könyvfordítások, a
melylyel a pornographiára éhes könyvpiaczot
sokszor ízléstelen reclamok hangjai mellett úgy
szólván elárasztották, könnyen azt a gondolatot
ébreszthetik, hogy Francziaország — a mely a
könnyelműen jóslók szerint úgyis már a vissza
fejlődés lejtőjén van — nem termel már semmi
féle nemesebb és magasabb színvonalú irodal
mat. Feltételezhetik, hogy már mindent elsöpört
egy bűnösen léha irányzat és nincs ott már
tere a gondolatnak, a kritikának és philosophiának. A közönség teljesen hozzászokott Duval,
d’Estoc, Saussay, Maizeroy, Flers et Caillavet
és a pornographikus ipar többi nyílt és titkos
mesterembereinek munkáihoz. Népszerűségükés elterjedtségüknek titka abban áll, hogy in
kább az érzékekhez és az idegekhez szólnak,
a melyek pedig a hatások iránt tudvalevőleg
sokkal érzékenyebbek. A közfelfogás szinte őket
tekinti általában a franczia irodalom munká
sainak.
Ezek a nagyiparosok annyira hozzászoktatták
a közönséget a frivolitáshoz és pikantériához,
hogy francziáktól az idegenek már nem is kí
vánnak mást és viszont azok jól felfogott üzleti
érdekből nem is termelnek egyebet, vagy na
gyon keveset, a mit észre sem vesznek és nem
foglalkoznak azzal komolyan. A közfelfogás
kicsinylően mosolyog komoly franczia irodalmi
vagy kritikai munkák előtt, mint a hogy derült
séget kelt általában, ha franczia házaséletről
beszélnek, a mely pedig talán a legegyszerűbb
és legtisztább.
Nem is olvassák a komolyabb műfajt és így
az igazi irodalom és még inkább a kritika úgy
szólván teljesen ismeretlen. Pedig nagyon ér
dekes tanulmányozni ezt az irodalmat, mely
valamennyi között talán a legnagyobb. A mi
a kritikát illeti, még sohasem volt oly dicső
séges úton. Nem arról van szó, hogy szétbonczoljuk a különböző kritikai elemzéseket és tanul
mányokat, hanem az összeséget kell vizsgálat
tárgyává tenni és egészen más benyomásunk
lesz.
Látni fogjuk, hogy a jelenlegi franczia kritika
— homlokegyenest ellenkezően a közfelfogással
— igazi irodalmi méhkas, a hol ezer és ezer, de
csak beavatott méh dolgozik, még nagyobbrészt
ismeretlen irodalomnak, fel nem fedezett íróknak,
élénken lüktető irodalmi életnek és az irodalom
nak, mint szerves, fejlődő lénynek megismer
tetésén és megmagyarázásán. Nem azzal fog
lalkoznak, hogy kikutassák az író születése he
lyét, hanem a kört, a milieut, melyben fejlő
dött, nem az iskolát, ahová járt, hanem gyer
mekkori barátait, nem a leveleket, miket szabó
jának vagy kiadójának írt, hanem a melyeket
intim barátjaihoz, szeretettjeihez küldött, a me
lyekből meg lehet állapítani gondolatait, örö
meit, sejtéseit és vágyait, egyszóval igazi, gon
dolkodó és szellemi életét az írónak.

A czéljának és hivatásának teljesen megfelelő
kritikának nem lehet az sem czélja, hogy ki
kutassa és megbélyegezze a nyelvtani és stylushibákat, mint a tanár teszi az iskolában, vagy
a mikor kritikát ír a hivatalos közlöny számára,
hanem kötelessége és hivatása megítélni a mun
kát egészében, teljesen synthetikus benyomá
sában, a melyet az olvasóra vagy kritikusra
gyakorolt.
Általános vád a franczia kritika ellen, hogy
nem eléggé szabatos, szabályozott és határolt.
Pedig egyszerűen csak nem szögletes és nem
merev. Ez azért van, mert a franczia nyelv
szelleme fegyelmezett, elegáns formát követel
és kellemesen tud igazat nem adni, a mi kivált
képpen csakis ennek a nyelvnek sajátsága. Sehol
sem jelentkezik pusztán a száraz tudomány,
hanem mindenütt közbevegyül az aesthetika,
szépség és humanismus. A franczia irodalom és
kritika nem mint elavult szabályok és szűk
határok korcscsemetéje fejlődött, hanem min
denkor harmonikusan egyesítette magában a
szabályosság, aesthetika és humanismus motí
vumait.
El kell ismerni, hogy évszázadokkal vetette
vissza és hátráltatta a franczia kritika haladá
sát a francziáknak szinte babonás tisztelete és
csodálata a classikus, főleg latin és görög mű
remekek iránt. Ez az elfogultság volt oka annak
a tespedésnek, mely körülbelül a XVIII. század
végéig tartott, a meddig a franczia műreme
kekről alig jelent meg tanulmány és azoknak
is jó része arra szolgált, hogy a franczia alko
tások akkori gyengeségéből újabb dicsőítő osz
lopot emeljen a classikus művészetnek. Azok a
kritikák, melyek a tulajdonképpeni tanulmányo
zást — Brunetiére, Lanson, Doumic, Faguet,
Jules Lemaítre ésmások müveit — megelőzik,
inkább philosophiai, biographiai vagy anekdotikus tanulmányokhoz hasonlítanak.
Ha a régi franczia kritikának — épp úgy
mint a többi külföldieknek is — valamit fel
lehet hibául róni, úgy az főképpen az lehet, hogy
a bírálásnál nem vették tekintetbe a közönséget,
illetőleg azt a súlyos, sokszor erőszakos befolyást,
a mit a közönség az írókra gyakorol. Pedig az
irodalomban ez a befolyás igen jelentős és
azzal igen sok érthetetlen körülményt lehet meg
magyarázni. Igaz, hogy az írók teremtik meg a
közönséget, de viszont a közönség ízlése, kíván
ságai és vágyai visszahatnak az íróra. Techni
kailag oly csodás korunkban, mikor az egész
művelt közönség kívánsága és újdonságvágya
a repülőgép felé irányul, elkezdtek az írók a
phantasia merészségével a repülésről és az ezzel
kapcsolatban várható csodás átalakulásokról
írni, mivel az irodalom berkeiben is nem kis
mértékben érvényesül a prózai börziánerek rideg
elve, hogy a kereslet irányítja a kínálatot. Abból
pedig, hogy Aristophanes egy idealista, vagy
legalább is raffinált ízlésű lélekkel meg nem
férhető képeket, szavakat és alakokat használ,
nem szabad azt következtetni, hogy durva vagy
banális volt, hanem tisztára csak czélszerűségi
motívumot vehetünk ki az egészből, a mely az
akkori közönség tetszésének meghódítására irá
nyult.
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Ezeket a sejtett okokat és rugókat nem vették
tekintetbe a kritikusok és ebből a sok elhibá
zott bírálat és meg nem értés.
Még kevésbbé teszi a kritika positivitását és
fix értékét a művészeti termékek értékelésének
felfogásában a hely, idő, környezet és sok más
körülmény által előidézhető változás. Tízéves
korunkban ha véletlenül elolvassuk Verlaine egy
költeményét, nem fogjuk megérteni. De erre a
megállapításra csak később jövünk rá. Akkor
nem tételeztük fel, hogy nem értjük meg, ha
nem egyszerűen unalmasnak találtuk, mivel
minden előtanulmány és szükséges ismeret nél
kül tettük meg bírálatunkat. Tizennyolczéves
korunkban, mikor már szenvedtünk is vagy érez
tük mások szenvedését, akkor kezdjük egy kissé
megérteni és méltányolni. Még későbben, mi
dőn már keserves kiábrándulásokban és czéltalan vágyakozásokban is volt részünk, akkor
nem érthetetlen előttünk:
„11 pleut dans mon coeur
Comme il pleut dans la v ille ...“

Már igaznak, szépnek, reálisnak fogjuk találni
és bírálatunk is kedvező lesz.
A kutató, pontos kritikának nem kisebb ne
hézséget okoz az íróknak hazugsága, büszke
sége és hiúsága. Bármennyire nyílt és őszinte
egy író, mégis vannak dolgai, a melyeket rej
teni szándékszik. Mondjuk, hogy kételyei van
nak tehetségében, vagy alkotásainak értékében,
vagy tegyük fel, hogy szeretője megcsalta.
Műveiben látjuk az okozatot: szomorúságot, de
annak okát kivenni nem tudjuk. Talán szégyenli,
talán sokkal büszkébb, semhogy szerencsétlen
ségét nyíltan bevallja. Igyekszik szégyenét a
külvilág előtt elrejteni, de mivelhogy mégis csak
szomorú, hát szinte ösztönszerüleg feltalál valami
más okot, a melylyel azt igazolja. A közönsé
ges életben sincs másképpen és ha az ember
találkozik egy barátjával, kit felesége elhagyott
és érdeklődik levertségének oka iránt, akkor
hirtelen — bár arra semmi szüksége nincsen
— képes pénzt kölcsön kérni, hogy azt gon
doljuk, hogy anyagi gondok bántják.
E bonyodalmas dolgok mellett mit tehet a
kritikus, hogy megtalálja a színigazságot? Ha
az író müvében pénztárczáról van szó, hogy
sejtsen családi szerencsétlenséget ? Hogyan tol
mácsolja a művész szándékait, ha azzal önmaga
sem lehet tisztában?
A mai közönség intelligentiája feleslegessé is
teszi, hogy a kritikus tolmácsolója legyen az író
szándékainak és terveinek és sokkal önállóbb
gondolkodású, semhogy véleményét teljesen
függővé tegye egy számtalan körülmény által
befolyásolható idegen véleménytől. Áll ez főleg
Francziaországra nézve, a hol annyira függet
len és önálló az emberek gondolkodása, hogy
egyetlen kritikus sem merne valamely művet
absolut rossznak vagy jónak kijelenteni, mivel
számolnia kell az embermilliók gondolkodásá
nak, érzelmeinek és vágyainak, nemkülönben
ízlésének és gondolkodásának számtalan variatiójával és különbözőségevei.
Éppen ezért a kritikus szerepe csupán arra
szorítkozik, hogy megtalálja egy műnek rejtett
szépségét, rámutasson a körülményekre, a me

lyek közt létrejöhetett, egyszóval csak megkönynyítse az olvasók munkáját és fokozza élveze
tüket, de semmiesetre sem szolgáltathatja azt a
czélt, hogy mindezt feleslegessé tegye. A kritika
ezen új, magyarázó és kutató módszere hatal
mas lépést jelent az előbbi elemző módszerrel
szemben, a mely egy mű előtt vagy extasisba
esik, vagy mint teljesen értéktelent lecsepíili és
elítéli. Ez a kritikai mód, mely legjobban jelle
mezte a classikusok első bírálóit, kezd teljesen
eltűnni a kutatások teréről, mivel a felelősség
nélküli elfogultság veszedelmesebb a művésze
tek terén, mint akár a politikában vagy a gazda
sági életben. Az érdek, a barátság és össze
köttetések helyettesítik ennél az absolut ítél
kező kritikai módnál a szabad véleményt és
őszinte bírálatot. És nem szabad elfeledkez
nünk a kaszt- és klikkrendszerről, a politikai
vélemény és pártálláskülönbségekről, a melyek
mind mind befolyásolják az elfogulatlan kritika
kialakulását.
Modernista a szerző ? Az egész reactiós gépe
zet megmozdul és harczi riadót fúj, hogy meg
fojtsa a művet, még mielőtt napvilágot látott.
Ugyanezt a módszert alkalmazzák a modernek
a maradiak ellen, agrárok a mercantilistákkal
szemben és se szeri se száma az okoknak, a
melyek egyik vagy másik felére billentik az
igazság mérlegét. Pedig a művészeti alkotás már
természeténél fogva is nem lehet hibátlan, mivel
absolut értékű alkotás a művészetek terén lehe
tetlen.
A valódi művészlélek oly magasra helyezi
ideálját, eszményét, hogy a hétköznapiság, párt
tülekedések sara nem érhet fel odáig. A ki
pedig ellenkezőleg cselekszik, az nem végzett
soha művészi munkát sem magának sem má
soknak. Magának nem, mivelhogy elhagyta a
szépség absolut vonásait, melyet lelke felfogott
és másoknak sem, mivel nem tud nekik valami
nemeset, különöset nyújtani. Ezek nem tesznek
egyebet, mint a közönséges utczafelfogást czifra
keretbe szorítják és bevonják művészi mázzal,
a mely az elfogulatlan kritika bonczkése alatt
le kell hogy pattogjon róla.
Az igazi művész nem törődik a karzattal, a
közönséggel, a fórummal és nem veszi számba
a kritikust sem, hanem igyekszik mindinkább
tökéletesíteni ideálját.
A tökéletesítésnek pedig mindenkor helye van,
mivel a művész lelki ideálját, vagy azt a szép
séget, a mit a természetben felfogott és meg
látott, nem tudja a maga tökéletességében vissza
adni. Ahhoz hogy magát megértesse, kell hogy
a közönséges emberi nyelvet használja. De ez
a nyelv már alkotásától és hivatásától fogva az
általános és egyetemleges felfogáshoz, a min
denki által észlelhető érzelmekhez van formálva.
Azonban a művész benyomásai oly különösek,
oly elütök a közönséges formától és felfogástól,
hogy nem tudja azokat a közönségeshez alkal
mazkodó köznapi nyelven kifejezni. Mégis, hogy
megértesse magát, a művésznek kell impressióit
leszállítani, hogy a nagy tömegnek is hozzá
férhetők legyenek.
Nézzünk meg egy képet. A színezésnek, gon
dolatnak és symbolizálásnak mily teljes ossz-
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hangját adja, a mely azonban még fokozottab
ban fellelhető a természetben. Vegyünk talán
szemügyre egy szép asszonyt. Vizsgáljuk.a maga
egészében, vagy külön a termetét, az arczát,
homlokát, tekintetét. Mennyi elrejtett szépség,
mennyi különösség, melyen a felületes szem
lélő oly könnyen átsiklik. Nézzük arczánakgömbölydedségét, szemeinek színét, szemgödreinek
árnyékát, az árnyékok csodálatos játékát, a vo
nások tökéletességét, a színek szétosztását és
egészében az arányok összhangját. És mindezek
hamarjában egy laikusnak az észleletei, de mily
mások lehetnek az impressiói a művésznek, a
kinek lelke érzékenyebb, szeme gyakorlottabb
és érzékei ingerlékenyebbek. Mily sok új szép
séget, érdekes különbözőségeket, finom árnya
latokat képes az felfogni, miket a laikus nem
is sejt.
Mindez a meglátás azonban csak a művész
lelkének — finom fényképlemezhez hasonló —
reflexiói, melyeket — akármit vetnek is ellene
a művészek és kritikusok — megvalósítani nem
tud. íme innét a művészieteknek folytonos
elégületlenségei és kétkedő önmeghasonlásai.
A művészek élete egy szakadatlan fájdalom a
természet előtt, mivel képtelenek azt úgy vissza
adni, mint a hogy látják vagy akarják.
Azok előtt, a kik még nem alkottak, vagy
nem is szándékozzák lelkűk szépségeit alakba
önteni, még azok előtt sem ismeretlenek ezek
a fájdalmas emotiók, a mikor lelkűk egyszerre
megtelik csodás szépségekkel, minden vágyuk
egy tökéletes műremek megalkotásában csúcso
sodik ki, de minden akaratuk megtörik azon,
hogy mindezek a szépségek csak az ő részükre
oly csodásak, mivel plastikusan embertársaikkal
közölni nem tudják. így éli végig minden ki
finomult, nemes lélek a mythologiai Ikarus
tragédiáját, mivel mindegyik emelkedni akar
oly magasra, mit még ember nem ért el, de
tehetetlen a természeti törvényekkel szemben
és viaszszárnyai a nap közelébe jutva felmondják a szolgálatot.
És mennyivel súlyosabban sújtja ez a tragi
kum a művészeket, kik alkotnak, de alkotásuk
sokszor oly távol esik eszményüktől, mint a
valóság az álomtól. Hányszor forgatja meg a
költő gondolatait, a szobrász hányszor semmi
síti meg alkotását, mert érzi, hogy nem tud
közeledni leikéhez. És hányszor fejezi be a mű
vész alkotását lelkének élénk tiltakozása és elégületlensége között, de nem tehet másképpen,
mert sokszor az anyagi élet ezerféle körülménye
kényszeríti arra.
Most jön azután közbe a kritikus, kinek egé
szen más temperamentuma van, teljesen külön
böző milieuben élt és fejlődött és bonczkése
alá veszi a művet, a mely alkotóját sem tudta
teljesen kielégíteni. Új felfogásokkal, merőben
különböző elvekkel fog a kritikus munkájához,
bonczolja a művet, a melyet tisztán emberi
motívumból is a saját érzelmeihez és felfogá
sához igyekszik hasonlítani. Már pedig ha őszinte
és következetes, vagy ha ő is alkotott magának
szépségeket és állított fel eszményt, úgy a mű
vet nem találhatja tökéletesnek és hibátlannak,
mikora művész sem tartotta annak. A gondolkodó,

modern kritikusra nézve ennélfogva nincsenek
absolut értékek, mert minden intelligensen szem
lélő más és más hibákat fedezhet fel rajta, a
melyek tagadhatatlanul saját lelkűkből fakad
nak, de fellépnek a közfelfogás által még oly
absolut értékűnek tartott alkotásokkal szemben
is. Talán elég lesz csak Taine-t említeni, a ki
tanulmányozva Shakespearet, nem tud tartóz
kodni attól, hogy triviálisnak ne találja. Azt írja
többek között a legnagyobbnak tartott mester
ről, hogy humora bohókás, fellépése nevetsé
ges és magatartása alacsony. De sorra vehet
nénk sok más kritikust és észlelhetnők azt a
nagy különbséget, a mi ítéletük és felfogásuk
között van. Ez a különbség onnét ered, hogy
az emberi természet túlságosan complex és így
a művészet, mint annak terméke szintén igen
complex. Az ellentétek, miket ott találunk, ter
mészetesek, hiszen az emberi vonásokban levő
különbözőségek és ellentétek következményei.
Ezért a kritikus is leggyakrabban csak az egyéni
intentiora szorítkozhatik és nem alkalmazhat
analysist vagy documentalis kutatást. A művé
szet sokkal komplexebb, semhogy praecis, megczáfolhatatlan megoldása lehetne, mintegy geo
metriai, vagy algebrai feladványnak. Számos
megoldás lévén, tág tere nyílik a kritikának, a
kritikus felfogásának, akaratának, intentiójának.
Nincs csodálni való azon. hogy az exclusivismus testet öltsön a mi szabadgondolkodó és
önállóságra törekvő korunkban, mivel a despotismusnak bukásával a politikában és a kate
gorikus imperativus letűnésével a philosophiában, aesthetikában, valamint irodalomban meg
szűntek azok a fix szabályok és normák, a
melyekkel úgyszólván administrative kasztokba
sorozhatták a művészeket. Ez tulajdonképpen a
romanticismus lényege.
így csúszott be szinte észrevétlenül az ön
kény, a felelősségnélküli ítélkezés a kritikába
is A kritikusok egyszerre csak azt vették észre,
hogy hatalmasok, tekintélyesek és hatalmukkal
miképpen Caesarok és Nérók éltek, illetőleg vissza
éltek. A kritikusoknak már joguk volt jutal
mazni és büntetni az írókat saját felfogásuk,
szívük és eszük szerint. Joguk van lesújtani az
írót és meg volt jogczímük arra is, hogy kelle
mes írónak tartsák, vagy egyenesen kinevezzék
lángésznek. Hatalmukat rohamosan növelte az,
hogy az összes hírlapok és folyóiratok meg
nyitották kapuikat a kritika számára, a mely
így felfegyverkezve a nyilvánosság fegyverével,
rendelkezhetett hatalmával. Az újságírás maga
pedig felületes, gyors munka, mely nem ér rá
elmélkedni és érzelmeskedni, hanem fő a gyors
és kimerítő hírszolgálat. Ez az irányzat végig
vonul az egész hírlapon és ez alól a kritikai
rovat sem vonhatja ki magát. így fajult el a
lapok irodalmi kritikája majdnem puszta, száraz
hírszolgálattá.
Az igazi kritika csak néhány olyan folyóiratra
szorítkozik, a melyek a sajtónak iparrá való
lesülyedésének ellentállottak és a melyeket nem
fertőzött meg a napilapokat jellemző sensatioéhség, gyorsaság és felületesség láza. Ezekhez
a csekélyszámú, igazi niveau-s irodalmi folyó
iratokhoz csatlakoznak azoknak az irodalmi
30
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kutatóknak és irodalomkedvelőknek kritikai köny
vei és tanulmányai, a kiknek van türelmük a
bírálat megírása előtt az illető műnek lapjait
felvágni, a könyvet alaposan és gondosan elol
vasni és a keletkezett benyomásokon elmél
kedni.
Azokról az irodalomismerőkről akarok be
szélni, a kik nem azok a mai felfogás sze
rint. Ezek 'természetesen legtöbbnyire nem hiva
tásos kritikusok, vagy kritikai rovatvezetők, vagy
legalább nem ilyeneknek látszanak, hanem igazi
irodalomkedvelők. Ezek nem afféle hírlapírók,
hanem orvosok, tanárok, hivatalnokok vagy
akár kereskedők vagy iparosok, a kik otthon
kényelmes karosszékben végignyujtózkodva ne
vetnek, sírnak vagy türelmetlenkednek, a sze
rint, hogy az esemény milyen fordulatot
vesz. Olyan emberek ezek, kik egy-egy pilla
natra, vagy hosszabb időre szabadulni tudnak
a censori köntöstől és a maga teljességében
tudnak élvezni, minden kritikai utógondolat, vagy
a műnek praktikus kihasználására való minden
igyekezet nélkül.
Furcsának tetszhetik, hogy ezt a módot tart
suk kívánatosnak a kritikában, hogy adóvégre
hajtóktól, vagy fűszerkereskedő-segédektől kér
dezzük, hogy milyen az éppen megjelent köl
temény, vagy az újonnan előadott darab; azon
ban az igazi modern kritikusok már követik is
ezt az utat, eldobják a kritikai köntöst, hogy
élvezzék a munkát. Sehol annyi lelkesedést,
oly finom megértést, igaz örömöt és őszinte
bánatot nem találunk, mint Lanson, Regnier,
Bertaut, Pelissier, Ch. Maurice könyveiben,
vagy Dupuynek Alfred de Vigny-ről és E. de
Rougemont nak l’Isle d’Adamról írt tanulmányai
ban, a hol mind, mind ezt az utat követik. Ilyen
eszme vagy módszer, mely azelőtt könnyen
rossz tréfának látszott volna, csakis az emberi
lélek helyes értékeléséből a társadalomtudomány
és társadalmi psychologia világi fáklyájánál ala
kulhatott ki.
A kritikus már nem büntető bíró, hanem lel
kes magyarázó. Nem ítéli el mereven az írót,
hanem tanulmányozza, magyarázza; hibáinak
mentésére igyekszik körülményeit felkutatni, a
mi annál is könnyebb, mivel széles rétegek vall
ják napjainkban, hogy mindennek gazdasági
rugói vannak. Viszont a lehetetlenségig menő
dicséretnek és túlzásoknak is igyekeznek elejét
venni, melyek az írót bizonyos mystikus áthatatlan köddel kívánják bevonni, nehogy az idő
vasfoga rozsdát üssön rajta.
így Musset régi tanulmányozói nem felejtik
elmesélni, hogy mily különös éleseszü és szel
lemes volt már akkor, mikor más gyermek még
jóformán gondolkodni sem tud. Elmesélik —
a mi bizonyára nagyon érdekes 15— 16 éves
leányrajongói számára —, hogy már hatéves
korában szerelmes volt és igen jellemző epizód
ként hozzák fel, hogy hétéves volt, midőn egy
ízben új czipőket hoztak neki, a mit nem tudott
egyedül felhúzni. A házbeliek nagyon megvára
koztathatták, mert igen türelmetlenkedett és lá
bával a földre toppantva így kiáltott fel:
— Húzzák fel gyorsan ezt az új czipőmet,
nehogy régivé váljon.

Ez világosan mutatja, hogy a gyermek szel
lemes és korához képest igen ideges volt, de
hogyan lehetne ennek valódiságát bizonyítani ?
Hogyan?! Dupuy nem meséli el ezeket a rész
leteket, henczegéseket és hősieskedéseket, a
melyeket a hozzátartozók, vagy a szobalányok
túlozhattak, nem csinál interviewokat dadájá
nál, vagy szabójánál, de tekintetbe veszi egy
szerű beszélgetéseit, ebédutáni csevegéseit bará
taival, a hol nem pózol, nem mesterkedik, ha
nem meztelen egyszerűségében és természetes
ségében mutatkozik.
Éppen így van ez André Beaumier nek „Les
trois amies de Chateaubriand“ czímen a nagy
íróról írt tanulmányában, a melyből csak egy
pár sort fogok idézni:
„Juliette (Mme Récamier) était la, dans cette
petite chambre pauvre, qui ressemblait á une
cellule de couvent, dans cette petite chambre,
et auprés de ce lit de fér ou s’apaisait, ou s’endormait pour l’éternité incertaine, cette áme de
tempéte ... Les derniéres heures, comme Chateau
briand ne páriáit plus et comme Juliette était
aveugle. Juliette ne savait pás ou en était cette
aventure de mórt. Elle non plus ne páriáit
plus; eile participait á ce silence qui préludait
au silence final.
Et eile ne vit pas, que Chateaubriand mourait. Mais eile l’entendit, lorsque les priéres se
turent.“
„Juliette (Me Récamier) ott volt abban az
egyszerű szegényes kis szobában, a mely egy
puszta zárdának szobájához hasonlított, a mely
nek kopott vaságyában lecsendesült, elaludt a
bizonytalan örökkévalóság számára az a viha
ros lélek. Csend volt a szobában, minthogy
Chateaubriand nem beszélt többé és Juliette
vak volt és nem tudta, hogy hol tartanak már
ebben a szomorú kalandban. Juliette is hallga
tott, nem törte meg a csendet, a mely ráfeküdt
az egész szobára és előjátéka volt egy örökkétartó nagy csendességnek.
És Juliette nem látta, nem hallotta, hogy
Chateaubriand meghalt . . .“
Ezekre a sorokra Chateaubriand képe, vagy
inkább árnyéka nem jelenik-e meg szemünk
előtt? Nem érezzük e, hogy sötét van, nem
vesszük-e ki azt a kísérteties nagy csendet, a
mely megfeküdte a haldokló szobáját és nem
látjuk-e, a mint a nagy lélek nemesen, méltóan
és költőiesen elalszik ?
Ez azért van, mert Francziaországban a kri
tika egy része lett az irodalomnak és hozzá
igen tekintélyes része. Nem akar mint másutt,
elválni az irodalomtól, hogy föléje kerülhessen,
a mi által csak alája jutna Lehetetlen megta
gadni az irodalmi jelleget „L’évolution des genres“-nak Brunetiére-től; „Hommes et livres“nak Lansontól; „Les Contemporains“-nak Lemaítre-től, vagy „Les Jeunes“-nak Doumic-tól
írott kritikai műveitől. Ezek igazi szerelmi regé
nyek. A fanatikusan, hűségesen és kitartóan imádó
— a kritikus. Dédelgetett, gyöngéd ideálja —
az író. Nem sértegetik az írót vállveregető elis
meréssel, de lelkesednek érte és megtisztelő
barátsággal ragaszkodnak hozzá. Míg a néme
teknél a bíráló egy szigorú, megrögzött censor,
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a ki élesen bonczolja a munkát és ridegen mond
ítéletet és legjobb esetben ha tetszését megnyeri,
akkor előlép azzal a bizonyos lealázó protegálással, a mely csak sértheti az író önérzetét.
A franczia kritikusok lelkűk egész melegével
lelkesednek érte és bevilágítanak leikébe, hogy
mindenki által megszerettessék
Igazi szerelmi regények ezek, mivel az iro
dalom amateur jei és laikusai csak így értik
és szeretik meg az Írókat. Az utolsó művek, a
melyek már nem Moliére ről, Glatigny-ről, Gringoire-ról, Cyrano de Bergerac ról írottak, hanem
„Moliére“, „Glatigny“, „Gringoire“ és „Cyrano
de Bergerac“ czimen írt önálló müvek és szín
darabok igazolják ezt legjobban. Ezek azonban
nem felmagasztaló, vagy dicsőítő írások, hanem
olyasféle metempsychosis-fé\e kísérletek. Mellé
kes, hogy bírnak-e philosophikus, philologus
vagy biographikus értékkel, mivel egyedüli czéljuk csak az, hogy megszerettessék és ismertté
tegyék az írót.
Az a körülmény, hogy nem fogjuk megis
merni az írót puszta valóságában, hanem csak
mások nagyító vagy kicsinyítő szemüvegén ke
resztül, nem változtat a dolgon, mivel bizonyos
mértékig úgyis daltonisták (színvakok) vagyunk
és mindenesetre többre lehet becsülni Catulle
Mendésnek Glatigny-ről írt önálló művét, mint
Flers vagy Caillavet-nek szellemnélküli vagy ab
surd frivolitásait.
A kritikának ezen legújabb irányzata nem
tartozik az irodalomtörténethez, még kevésbbé
az irodalmi kritikához, de a drámához sem.
Ez egy új műfaj, a mely most tör utat magá
nak, el nem tagadható nagy sikerrel. Bizonyos,
hogy a mindinkább irodalmivá vált és az iro
dalomnak szerves részévé lett kritika az, a
mely ezt az újfajta és új műfajú irodalmat
szülte. Kétségtelen, hogy ez az új műfaj éle
sen fogja befolyásolni az irodalmi kritikát, an
nak eszközeit és módszerét.
*
Minthogy az irodalom és kritika ily szorosan
egymáshoz kapcsolódott, könnyen fennállhat az
az ellenvetés, hogy most már nem csak a subiectiv bírálatoknak és egyéni felfogásoknak, ha
nem pillanatnyi érzelmeknek is nagy befolyása
lesz a kritikára és így az elveszti komolyságát
és hiányozni fog alóla minden reális és szo
lid alap.
Nos, a mikor az ellenvetők és maradiak szo
lidságról és realitásról beszélnek, nem értenek
alatta mást, mint absolutismust, a mely pedig
úgy az irodalomban, mint más művészeteknél
és a kritikában is teljesen lehetetlen. Absolut
kritika csak absolut korszakban volt lehetséges,
a mikor nemcsak a szólásszabadság, hanem a gon
dolatszabadság is békóba volt vetve. Lehetséges
volt ez XIV. Lajos korában, a mikor az auctoritás elvét nemcsak a politikában, hanem a művé
szetek minden terén is elfogadták. Descartes
dogmáival, mely akkor az utolsó szó volt a philosophiában, a szellemi azonosságot — hogy a
különféle emberek szelleme azonos és egyforma
— felállítván, nem volt nehéz az auctoritasnak
okait és szükségét megmagyarázni. íme, egyúttal

a magyarázata annak is, hogy Boileau egy
igazi XIV. Lajossá lehetett. Mivel a politikában
az uralkodó elv az volt, hogy kell egy személy,
kinek akarata irányadó és megfellebbezhetetlen
legyen, ugyanezt elfogadták a művészetek terén
is. Vessünk csak egy pillantást az akkori művé
szetekre, vagy olvassuk el a mereven 5 felvo
násra osztott tragédiákat, de leginkább pillant
sunk be XIV. Lajosnak az Akadémia alapítására
vonatkozó okiratába, a melyben még a székek
helyét és alakját is előírja.
Az absolutismusnak bukásával szabaddá lett
az irodalom és a kritika is az absolutismustól
és így felesleges az aggodalmuk azoknak, a
kik absolutismust követelve a szolidság ás rea
litás álarcza alá bújnak és féltik a kritika ko
molyságát és megbízhatóságát.
Szabad a kritika, de szabadok egyúttal a
módszerek és felfogások is, mivel az objectivitást felülmúlja a subiectivitás és ezért a nagy
eltérések, a melyek épp oly mértékben érthe
tők is.
Tolstoi erkölcstelennek találja az egész Shakespeare-irodalmat és csak néhány középszerű írót
ajánl híveinek. Scherer elítéli Beaudelaire-t és
Manet-t, de nem kevésbbé Byront (Don Jüanja
miatt) és Makartot (Diana vadászata miatt),
noha kortársai igen nagyra becsülik.
De nemcsak az irodalomban, hanem a művé
szetek és a társadalom minden terén észlelhe
tők ezek a nagy szélsőségek a felfogások külön
bözőségében.
Míg mindenki csodálja Sarah Bernhardt praeraphaelitikus szépségét, lágy, dallamos hangját
és játékát, mely telepathice igaz, azaz oly termé
szetes és hű, mintha annak szelleme költözött
volna bele, a kit megszemélyesít, Barbey d ’Aurevilly mindezt unja benne, mozgását és járását
közönségesnek és mesterkéltnek találja. Szerinte
személyisége túlsötét, alakja nincs, térdei halál
fejek és végül bírálatát abban összegezi, hogy
egyáltalában nem theatralis.
A színpadok számának rohamos emelkedésé
ben, a drámai műfajok tökéletességében általá
ban a közönség erkölcsi színvonalának emel
kedését látják. DAurevilly ebben nem lát egye
bet, mint az ízlés és erkölcs lealacsonyodását.
Histrionismusról beszél, miután a nagy sike
reket elért darabokat lecsepüli és együgyüeknek
nevezi.
A kávéházakat általában a gondolatok kicse
rélésének és a társadalmi érintkezés iskolájának
tartják; dAurevilly ezeket csak fecsegdéknek,
dohányzódáknak és köpdéknek csúfolja.
Mussetnek verselési hibáiból és rímnélküli
ségéből Taine azt következteti, hogy ez a leg
jobb bizonyítéka egy nagy lélek kitörő genialitásának. Néhány német kritikus ugyanezt hibá
jául rója fel és fellengzőnek tartják, mint a ki
még a technikai dolgokban is járatlan.
A classikusok Racine ben az emberi szenve
délyek utolérhetetlen festőjét és ismerőjét lát
ják, a romantikusok és részben a decadensek
nem tartják egyébnek, mint egy polissonnak, a
mi körülbelül egy trágár utczagyerek fogalmá
nak felel meg.
30*
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Mindez eléggé bizonyítja, hogy a művészet
maga különböző, egyenlőtlen, homályos és soha
sem praecis. Nem kizárólagos lemásolása a
természetben látottaknak, hanem mindig bele
keveredik valami a magunk énjéből. Ha két
művész ugyanazt a tájképet festi, bár iskolájuk
ugyanaz és materialis viszonyaik sem különbö
zők, műveik mégis merőben különbözni fognak
egymástól. Ez a különbség éppen képviselője
és hőmérője a művészeti erőnek és functionak.
Ilyen körülmények között az objectiv kritika
lehetetlen, legalább is lehetetlen oly mértékben,
mint azt Mme de Stáel, Villemain, Alfred Michiels
és Taine követeli. Még akkor is, ha adva van
számos adat, életkörülmény, anyagi viszony,
nevelés, jellem és több más hasonló ismert
tényező, ezekből az ismeretlent, a müvét meg
határozni sohasem fogjuk tudni. Mert az „ambiartex“ és „ancestrale“ befolyásokon kívül az
íróknak teljes szabadságuk, gondolatuk, ötletük
és suggestiojuk van, a melyek a külső behatá
sokat mind ismeretlen tényezőkké változtatják,
a melyeknek nemcsakhogy okait, de hatásuknak
hatókörét sem ismerjük. Taine-nak módszere
sem tűnik fel teljesen logikusnak, mivel nem
élvezi a műveket, csak felbonczolja azokat. Már
pedig ha egy górcső alá vett élőlénynél ismer
jük a sejtek physiologiáját és a sejtek összeségénak anatómiai berendezését, vájjon tudhatjuk-e annak a complex élőlénynek a termé
szetét, a jellemét, a mit pedig a sejtek képez
nek. Vájjon meg tudjuk-e állapítani a méznek
minőségét, ha ismerjük a méhnek minden sejt
jét, annak nagyságát és berendezését?
Ez a problema ahhoz a gyermekkorunkból
jól ismert anekdotikus problémához hasonlít, a
mikor a hajó hosszából és szélességéből, tonna
tartalmából és óránkinti sebességéből meg kell
állapítani, hogy hány éves a kapitány és hány
gyermeke van.
Mindettől eltekintve a kicsinyes szétbonczolásnak nincs helye olyan dolgoknál, a melyek
csak a maguk egészében aesthetikusak, szépek
vagy ideálisak A physikában vagy a chemiában lehetséges ez, de a lélektani tünemények
sokkal bonyodalmasabbak és nehezebbek, úgy
hogy hasonló módszer csak akkor volna indo
kolt, ha ugyanoly pontossággal és biztonsággal
végezhető eljárás állana rendelkezésünkre.
Sokkal jobban közelednek az igazsághoz, a
kritika ideáljához Renan és követői. A merev
ség ellen biztosít bennünket Renan-nak ellen
szenve mindenféle systemával szemben, bár ő
a tudományok századának legtörvényesebb gyer
meke. Már korán elveszti hitét — a dogmati
kus hit iránt —, mégis igaz és buzgó hívő.
— A fanatikus dolgok nekem oly becsesek
— mondja — hogy nem tudom egyikét sem
ezeknek a heroikus történeteknek elmesélni a
nélkül, hogy ne szeretnék átmenni a hívők
táborába, hogy velük higyjek és üdvözüljek.
Nagy haladást jelent a fix szabályok és kas
tok szobatudósaival szemben az ő felfogása,
hogy csak arról szabad írni, a mit az ember
szeret. Bármennyire szigorúan bírál is, nem ké
pes azt szeretet, elnézés és rokonszenv nélkül
tenni. A műveket elsősorban élvezni akarja, a

mi által jó fél századdal előzte meg korát, mi
vel az az elmélet, hogy a műveket először
pamlagon végigheverve élvezze a kritikus, nem
tegnapi, hanem mai. A jó öreg Sarcey, a ki
hogy egy új darabot megbíráljon, eldobja kriti
kusi köntösét és felmegy a kakasülőre, nem is
sejti, hogy csak Renan öntudatlan követője.
Ez ellen a kritika ellen fel lehet hozni, hogy
nem pontos és nem tudományos, de mivelhogy
oly kutatásról van szó, a melynek eszköze, a
psychologia, maga is inexact, a munka mit vele
végzünk, sem lehet más. A mint az optikában
a chromatismus egy bizonyos határon túl min
den kutatást meggátol, úgy a művészetek terén
a psychologia egy bizonyos fokon túl minden
bemerülést lehetetlenné tesz.
íme az ok, a melyért az a szerep, mit Taine és
Brandes a kritikának kijelöl, teljesen lehetetlen.
Csak akkor lehet majd arról beszélni, ha a
psychologia is oly tudomány lesz, a melynek
meg lesznek a pontos eszközei, törvényei és
határai. Mindaddig csak keresni, tapogatózni és
feltételezni lehet. Minden más módszer, mely
ennek ellenkezőjét hirdeti, mely azt vallja, hogy
reálisabb vagy pontosabb, merőben téved.
Ha a franczia kritika ellen felhozzák, hogy
nem mély, nem logikus és nem pontos, az csak
azért van, mert nem színészkedik, bevallja
gyöngeségét, hiányait és nem akarja azokat
idegen hangzású, vagy tudományos végű sza
vak mögé bujtatni.
A mi a fölületességet illeti, az éppen a psycho
logia kezdetlegességéből folyik, de nem kalan
dozik el oly térre, melyet felkutatni úgy sem
lenne képes. A míg a psychologia előrehala
dottabb lesz, addig a kritika visszavonul telje
sen irodalmi térre, a mit talán Sarcey-énak, vagy
még inkább Renoménak tekinthetünk.
A mikor a kritikának tudományos módszere
a psychologia az idők haladásával fejlettebb
lesz, akkor ezek az irodalmi tanulmányok lesz
nek a legértékesebb adatok és források az igazi,
tudományos kutatáshoz.
Egyelőre ezek már keletkezésükkor értékes
önálló művek és ha nem is műremekek, de
mindenesetre még szűkebb értelemben is véve:
irodalmiak.
Armand Manteau.

Színházi levél.
Budapest 1913 okt.

A Nemzeti Színház első magyar újdonsága
ebben az idényben — nem sok dicsőséget hozott
sem szerzőjének, sem a színháznak.
Balázs Béla, Az utolsó nap ez. dráma szer
zője, négy évvel ezelőtt Doktor Szélpál Margit
ez. színmüvével lépett először a Nemzeti Színház
közönsége elé s bár a darab nagyon sok dráma
írói kezdetlegességet mutatott, a Symbolismus
ezégére alatt sok zavarossággal és szertelenség
gel éktelenkedett — mégis, különösen utolsó
felvonásának környezet-rajzával és költői hangu
latával némileg biztató távlatot nyitott szerző
jének drámaírói pályájára nézve.
Sajnos, az új darab nem igazolta bizakodá
sunkat.
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Ez Az utolsó nap az olasz renaissance idejébe
visz bennünket és több jellegzetes vonással
igyekszik ugyan némi korképet adni, a mennyi
ben látunk bíborban pompázó kegyetlen 'zsar
nokot és Platót olvasó rajongó condottierét,
látunk hitvány orgyilkosságot és művészeti tö
rekvésektől hangos műtermet, látunk leánykát,
a ki egyik felvonásban átszellemült, aetheri lény,
a másikban vért szomjazó bestia, szóval látjuk
az árny és fény pásztáitól tarkított renais
sance képét, de, sajnos, egészen a megszokott
chablon szerint, minden egyéni felfogás nél
kül megrajzolva. Lehet, hogy a tagadhatatla
nul nem költői tehetségnélküli és a históriá
val is érezhetőleg komolyan foglalkozó szerző
lelkében élénken átérezve él a renaissance
színdús világa: de nincs elég ereje ahhoz,
hogy ezt a világot életre keltse előttünk a
színpadon.
Legnagyobb hibája a darabnak, hogy úgy
hőse, mint a cselekvény fordulata, pointe-je, tel
jességgel nélkülözi az elhihetőséget, a való
színűséget. Vanucci festő szépséges leányáért,
Líviáért ketten égnek : a siheder korátélő Raffael
s a holdvilágnyaló, de alkalomadtán ugyancsak
vérszomjas Baglione Simonetto, Perugia tyrannusának testvéröcscse. A leány Raffaelt szereti.
Simonetto lelkét azonban nem a féltékenység
fúriái mardossák, hanem az a gondolat, hogy
Raffael leköti magát a leányhoz s polgári házas
életbe talál bonyolódni Perugiában, a helyett,
hogy Rómába menne carriére-jét magosba lendí
tendő, és nem fog azzá a világraszóló művészszé
fejlődni, a mivé neki okvetlenül lennie kell,
miután a művészettörténetből tudjuk, hogy csak
ugyan az lett.
Simonetto rá is veszi Líviát, hogy lemondjon
Raffaelről, illetőleg hogy azt hazudja, hogy nem
szereti őt, mire Raffael kétségbeesésében vissza
tér régi szeretőjéhez, kit aztán Livia neki báto
rodott szerelmétől, illetőleg a felébredt félté
kenységtől ösztönözve, megöl s miután Simo
netto magát és a Raffael elől menekülő Líviát
is vágóhídra viszi egy harczos csetepatéban —
Raffaelt többé misem tartóztatja vissza a római
úttól s mi legalább abban a nyngodt tudatban
távozhatunk a színházból, hogy Raffael csak
ugyan végigfutja azt az életpályát, a mit a his
tória oly szépen ismertet.
A darabban Raffael csak epizódalak; Livia
is eléggé háttérbe szorul; a hős: Simonetto, ki
nek szereplése, sentimentalismusa, asketasága,
földöntúlisága, római rögeszméje a színpadi
megérzékítésben itt-ott a komikum határait érintgeti. Ez a szerencsétlen, lehetetlen alak a szín
pad világításában szétfolyó torzképnek látszik,
melynek megrajzolásában az életigazságnak
semmi nyoma sincsen. A Rómába tuszkolás
mániája pedig egyenesen nevetséges. Talán hor
dozhat a föld ilyen, értelmi erejében és érzékei
ben meghibbant alakot is a hátán, de a szín
padon nem állhat meg ilyen alak, nem tarthat
számot érdeklődésre, komoly figyelemre. Mert
a színpad nem a valóságot, hanem a valószerű
séget követeli meg; s ha az élet termel is elég
absurd alakot és cselekedetet, a színpadon csak
az az alak és az a cselekvény jogosult, a mely

nek létezését és megtörténtét a költő drámailag
el tudja hitetni.
Balázs Bélában ^— ismételjük — van költői
tehetség, ezt új darabjának színes nyelvezete,
egy-egy szép, mélyreható ötlete eléggé igazolja;
de különleges drámaírói tehetséget ma kevésbbé
mutat, mint első darabja után.
A mi aztán a színpadról igen hamar levett
darab szomorú sorsát megpecsételte, az az elő
adás kirívó gyengesége volt Simonetto szere
pét Beregi Oszkár adta, mind jobban fokozódó
affectáltságának teljes mozgósításával. Beregi
jó tulajdonságait a múltban sem hagytuk e
lapokon említés nélkül, többször méltattuk hang
jának erejét és zengzetességét s érzéseinek he
vét; de mindig megróttuk modorosságát, be
szédben, arczjátékban, taglejtésben egyaránt.
Fájdalom, rossz tulajdonságai nem hogy halvá
nyodnának, de folyton erősbödnek — részben
talán az elnéző, sokszor hízelgő kritika folytán
— s mint a folyton hatalmasodó dudva, nyom
ják el tehetsége csenevészedésre ítélt virágait.
A milyen figurákat csinál a szájával, alsó állkapczájának rettenetes ide-oda dobálásával, a
hogyan fojtott, mesterkélt hangon beszél, a
mily pózolva jár-kél, majd hányavetien mozog —
az igazán kezd szenvedhetetlen lenni s azt a
fájdalmas látszatot kelti, hogy ebből az immár
természetté vált modorosságból nem lehet vissza
térés.
Raffael szerepét a vezetőség szerencsétlen
kézzel Rajnai Gábornak osztotta ki. Rajnai a
maga szakmájában kitűnő színész ; elsősorban
genre-alakok érzékítésére van hivatva, rend
kívüli fogékonysága van a torzításra, de egy
ben helyes ösztöne a mértéktartásra; egész
lényében van valami, a mi groteskségre hajlik.
Mind e tulajdonságok folytán cabinet-alakítást
mutatott be a Sári bitó-ban, mint nótacsináló
félszeg suhancz, rendkívül mulatságos figurát
adott Pathelin mester-ben s óriási sikerrel játszsza
a bizarr Faun i. Raffael-je azonban szinte blasphemia számba megy, de a felelősség ezért ki
záróan azt a fórumot illeti, mely a szereposz
tásban dönt. Elvégre is a színésznek kötelessége
ugyan az alakítás, az alkalmazkodás szerepéhez,
egyéniségét azonban lehetetlen megtagadnia. A ki
kitűnő Faun, az talán nem is lehet jó Raffael.
Némelyik színésznek igen nagy skálája van, —
a modern színház már nem is igen használja,
nem is akarja ismerni a szerepköröknek régi
módi skatulyázását „kedélyes apa“, „aljas komi
kus“, „lyrai szerelmes“ stb. felírású czímkékkel,
de azért a csunyaszájú Thersitest meg az édes
szavú Rómeót nem igen szokás, mert nem is
lehet egyugyanazon színészszel játszatni. Hogy
a Nemzeti Színház igazgatósága meg tud csi
nálni efféle bravourt, az legfeljebb az ő fel
fogását, belátását és ízlését jellemzi, de sikerre
nem vezet.
Hasonlóképpen nem volt helyén Livia szerepét
Váradi Arankának adni. Kedvében akart vájjon
járni az igazgatóság eme legkülönb színésznőink
egyikének azzal, hogy őt is szellemi és physikai
arravalóságával nem egyező, sőt egész egyénisé
gével ellenkező szereppel tünteti ki? Ha igen, óriás
tévedésben van, mert az ilyen szerepeltetés csak
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árt annak a szegény művésznőnek, a közönség
egy része felületesen bizonyára úgy ítélvén,
hogy a színésznő — rosszul játszott.
S még egy apróságot az előadásról. Már nem
először teszszük szóvá, hogy a Nemzeti Színház
ban a mellékszerepek megszemélyesítőivel szem
ben is vannak bizonyos igényeink; illik, hogy
a ki az inast vagy névtelen katonát adja, rövid
jelenetében se legyen félszeg, pár szavas szere
pét is értelmesen tudja elmondani. Még fonto
sabb, hogy az olyan mellékszereplő, a ki elő
kelő egyént van hivatva személyesíteni: formá
ban, hangban, magatartásban megfelelően tud
jon fellépni. Az utolsó nap I. felvonásában
családjával együtt megjelenik a város urának
házában Galeotto Odi, az ellenséges ház feje;
szerencsére keveset szól, hamar lebökik, de
mégis visszatetsző, hogy ezt a renaissancefejedelmet egy merev arczú, se mozogni, se
beszélni nem tudó statistára bízzák. Ha Paulay
Erzsi — a ki nagy szerepeket szokott kapni —
eljátszhatta a régi szerető pár szónyi szerepét,
Galeotto kellő súlyú megjelenését is biztosítani
lehetett volna — mondjuk — Bakó László sze
repeltetésével.
Valamennyi szereplő közt legjobban helyt állt
Ivánfi, a ki rendezte is a darabot. Ő Perugia
urának úgy diplomatikus, mint nyers szavait jó
felfogással, kellő tekintélylyel tolmácsolta.
*
A Faun tavalyi példátlan sikerén fellelkesedve,
Bennett Arnoldnak A megdicsőült ez. vígjátéká
ban Faun-t akart és remélt fogni a Nemzeti
Színház, de bizony csak csizmadiát fogott.
A szerző — divatos módon — „furcsa komé
diádnak nevezi darabját, de hát csak unal
mas komédia az. Tárgyát az utóbbi években
valósággal elcsépelték már többé kevésbbé el
més írók, hogy t. i. milyen az, mikor valaki
megéri a temetése utáni napot? Szikrázó ötle
tességgel még mindig lehetne ebből a thémából
valami újat, valami irodalmi aesthetikai értelem
ben vett „furcsát“ kicsiholni, a mi valóban
mulattatná az embert, de Bennettnek igazi dráma
írói vénája helyett csak szóáradata és langyos
satyrája van hozzá. A szóáradatban tagadhatat
lanul meg-megakad egy-egy tréfás ötlet, a satyrában is mutatkozik itt-ott egy kis humor vagy
elmeél, de annyi valószínűtlenség, annyi időt
lenség van a darabban, satyrája annyira az
angol közönségnek szól, hogy mi eleinte ér
dektelenül nézzük, később pedig rettenetesen
megúnjuk. Valaki, a ki mentegetni akarta a
darabot, legfőbb hibájául azt jegyezte meg,
hogy hosszú Nem az a baj. Hamlet még hoszszabb. Hanem hosszadalmas a Megdicsőült —
kicsi a pecsenye a nagy tűz mellett
s ezt
nem lehet a színházban megbocsátani.
Mindjárt a darab megindítása bosszantóan
ügyetlen. Carve úrnak, a hosszas külföldi tar
tózkodás után incognitóban hazatért híres festő
nek meghal az inasa s apró véletlen folytán
azt hiszi a világ, hogy a festő halt meg. Semmi
képpen sincs indokolva, hogy miért hagyja meg
a festő e tévedésben a világot. Pedig a furcsa
komédiák későbbi folyamatukban lehetnek bár

mily hihetetlenek, a közönség, ha már meg van
fogva, mindent el tud hinni a szerzőnek, min
denért hálás neki; de a kiindulópontnak erős
nek, biztosnak kell lenni, hogy a szerző jól
megvetvén lábát rajta, akadálytalanul fonhassa
a hálót jóhiszemű publikumának. Ez itt nincs
meg. S fundamentum nem lévén, a különben is
szakadékony pókháló összezsugorodik, mielőtt
szövése befejeztetnék. Ez a darab is megbukott
már a derekán; ha véletlenül nem bukott volna
meg ott, feltétlenül utol érte volna végzete az
utolsó felvonásban, mikor a Westminsterbe
temetett inas híres gazdája már hajlandó lévén
élni, előrukkol kilétének legerősebb bizonyíté
kával : a nyakán látható két anyajegygyel. Persze
ez is satyia, de oly idétlenül jön ki, hogy lúdbőrös lesz tőle az ember háta.
A darab tehát magától is belepottyant volna
a szerzője ásta sírba, de tény, hogy az előadás
is nagyot lökött rajta.
A főszerepet Gál Gyula adta. Színházi leve
leinkben talán e derék művészünkről volt leg
több szó s azoknak majd mindegyike dicsére
tett jelentett Gálra, a Nemzeti Színháznak ezidőszerint legtöbb oldalú, kiváló színjátszási tehet
séggel biró tagjára nézve. Egy párszor volt csak
alkalmunk játékát kifogással illetni, de talán
csak olyankor, mikor nem neki való szerepet
kapott (pl. Antonius és Cleopatra Octavius-ában).
Pedig Gál Gyula művészetének oly ritka széles
registere van, hogy igazán nagy „kunszt“ olyan
szerepet csak elgondolni is, melyből ő nem
tudna valamit csinálni. A Nemzeti Színház igaz
gatósága vállalkozik ilyen „kunszt“-okras megmegteszi a kísérletet, hogy még a Gál Gyula
gazdag palettájáról is hiányzó színekben pom
pázó szerepet akaszszon e leghasználhatóbb
tagjának a nyakába. Sem e jeles színész, sem
hálás közönsége nem érdemli meg az ilyen el
járást.
így jutott Gál Gyula a Megdicsőült czímszerepéhez, mely semmiképpen sem való neki:
öreges, nehézkes hozzá, hiányzik egyéniségéből
az a bohém-vonás, mely nélkül annak az egyéb
ként is logikátlanul elgondolt alaknak rajza el
nem lehet. S ha talán azt mondaná a színház
igazgatósága, hogy más még így se tudta volna
ezt a szerepet eljátszani, bátran oda vághatjuk:
hogy hát miért kellett ezt a darabot egyáltaláhan előadni?! Hiszen kitűnő darabokat adni
kell, ha nincs is egyik*másik szerepre egészen
megfelelő erő (ilyen lenne pl. Bánk bán, mit
— elmondani is szégyenteljes — évek óta nem
láttunk Nemzeti Színházunk színpadán), gyenge
darabokat is elő lehet adni egy-egy jól kioszt
ható jobb szerep kedvéért; hazai drámairodal
munk egyik-másik termékét akkor is elő szabad
adni, ha a darab maga is gyengécske, szerepei
sem jók, vagy nincsenek rájuk megfelelő erők;
hanem hogy egy eléggé unalmas, jelentéktelen
külföldi komédiát sózzon a más feladatokra
hivatott Nemzeti Színház az ő bizony elég
türelmes közönségére, mely komédiában semmi
sincs — se darab, se szerep — a mi előadását
indokolná, az már csakugyan érthetetlen lenne,
ha a jelenlegi igazgatás alatt — sajnos — nem
volna oly nagyon is érthető.

A többi előadóról nincs sok mondanivalónk.
A fő női szerepben — egy közönséges fiatal
özvegy ténsasszonyban, a ki még telefonozni
se próbált egész életében s a ki mellett a nagy
hírű festő csodálatosképpen igen jól érzi ma
gát —, Ligeti Juliska elég jó — Ligeti Juliskát
adott, de nem többet; vagyis kedves volt, jóízű
volt, csakhogy már nagyon is megszokott mó
don. A mellékszereplők közül egyedül a színház
új tagja, Kürti József vált ki, igen értelmes
beszédével, otthonos játékával. Kürthy György
nek pedig nagyon jó maszkja volt.
*
Farkas Pál, A konventbiztos czímű három felvonásos dráma szerzője, igen sokat foglalko
zott a franczia forradalom történetével, meg is
írta azt a nagyközönség számára, nagyon ügyesen,
érdekesen, élénk tollal, két derekas kötetben s
új színpadi müve tárgyát is e minden idők leg
viharosabb, legérdekesebb korszakainak egyiké
ből merítette. Igaz, hogy sok darabot írtak már,
melyeknek cselekvénye e korban játszik, de a
forrás oly bő, az anyag oly óriási, hogy szinte kiapadhatatlannak, el nem koptathatónak mondható.
Farkas Pál darabjának — mit a Nemzeti
Színház október végén mutatott be — csak a
háttere, a levegője históriai. Látjuk a nagy
forradalom szereplő typusainak egyes képvise
lőit: az idealista republikánust, a nemes érzésű
royalistát, a vérszomjas de gyáva jakobinust, a
Voltaire-t és Diderot-t olvasó politikus patikust
stb., de mind e szereplők nem történeti nevek
hordozói, csupán vidéki képzelt alakok, egy Loirementi városkában. De a kép, mit a darabban
tükröződni látunk, élénk színekkel van festve,
jól el van rendezve, érdeklődést kelt.
A darab hőse Jerőme Carabos, az eszményiesen fanatikus köztársaságpárti konventbiztos.
A kisváros féktelen jakobinusai gyanakodva
nézik, — megfontoltsága, igazságot kereső ter
mészete, bizonyítékokat követelő szokása nem
tetszik a csőcseléknek, a mely vért akar látni,
különösen azokét, a kiktől nem sikerült egy-egy
népvezérnek kisebb-nagyobb összeget kipumpolni. Carabos együtt él egy Margót nevű hölgygyei, a kit nagyon szeret, de a ki érte nem
igen lángol, inkább azért szegődött a nagy
hatalmú konventbiztos mellé, hogy életét — me
lyet mindennél inkább félt — biztosítsa. Margót
asszonynak régebben a királypárti D’Arville
gróffal volt szerelmi viszonya. A grófot holtnak
hiszik, mikor egyszerre csak — hogyan hogyan
nem — betoppan egy rejtett ajtón az asszony
hoz. Nem a régi szerelmet keresi — az után
nem igen látszik búsulni — hanem csak rá
akarja venni az asszonyt, hogy ez jó irányban
befolyásolja a sokak életét kezében tartó konventbiztost. Második megjelenése alkalmából a
jakobinusok megcsípik a grófot, de az kivágja
magát s elmenekül. Carabos persze megtudja
a légyottot, neki búsul, vad fájdalma szenvedé
lyes hőssé avatja, élére áll a nemzetőröknek s
merészen indul a Vendée-ból előtörő royalisták
ellen. Vissza is verik a királypártiakat, de a
jakobinusok nem hisznek a konventbiztos forrapalmárságában s nyakára hozzák Párisból Fouché

polgártársat, új biztosnak. Mielőtt ez megérkez
nék, a nemes lelkű hős biztos helyre szökteti a
gyáva Margót asszonyt s azután nyugodtan lép
Fouché elé. A függöny összecsap — de Carabos
polgár végét sejtjük.
Ezt a mesét jól elgondolta s ügyesen megszer
kesztette Farkas, a nélkül azonban, hogy sikerült
volna drámailag eléggé elmélyítenie. A konvent-biztos alakja kicsit chablonos, de jól,
tisztán van körvonalazva s elég érdekes. Egyik
főhibája azonban a darabnak, hogy az asszony
alakja merőben hidegen hagyja a nézőt. Elvégre
az alak érthető, mert bizonyára van s a fórra
dalom izgalmas napjaiban is lehetett elég ilyen
közönséges nő, a kit magát se érdekli nagyon
sem régi szerelme, sem új liaisonja, a ki nem
tudja megérteni, mi a különbség a republikánus
tricolor meg a királypárti fehér lobogó közt s
szinte csodálkozik azon, hogyan lehet e két egy
szerű jelvény miatt nagy csomó embernek anynyira összeveszni, — mondjuk, eléggé elhihető
alak egy ilyen asszony, a kit semmi a világon
nem érdekel, csakis a maga testi épségének
kérdése, személyének biztonságba helyezése, de
az ilyen asszonyoknak otthon a helyük, s ha
egy-egy szerző színpadra viszi őket, a felelős
szerzők nem vehetik rossz néven, ha hősnőjük
sorsa a közönséget kissé hidegen hagyja.
A konventbiztos elég jó szerepében Beregi
megint olyan volt, mint fentebb, Az utulsó napról szóló referádánkban vázoltuk: affektált, modo
ros, neurasthéniás. Márkus Emilia a Margót sze
repéből a legjobb akarattal sem csinálhatott sokat.
Finom művészi érzéke megtalálta az egy-két
alkalmas helyet a kiaknázásra, de a szerzőt
kötelező igazi érdekkeltés hiányát nem lehetett
pótolnia.
Az epizód-alakok nagyrészt elég jól vannak
beállítva a szerző és az előadók által egyaránt:
Rajnai, mint a konventbiztos hamis lelkű titkára,
Gd/,mintphilosopháló patikus,Bartos, mint nagy
szájú jakobinus-elnök, Alszeghy Irma, mint férjéért
s gyermekeiért könyörgő s megmentésükért há
lálkodó polgárasszony, jól, jellegzetesen játsza
nak. Pethes azonban mihelyt finomabb modorú
aristokratát kell adnia, sehogy sincs helyén.
A rendezésnek voltak apró ügyetlenségei, pl.,
mikor a megbotozás elől Duval polgárnak azon
az ajtón át sikerül elszaladnia, a mely meg van
rakva nemzetőrökkel.
A darab — fogyatkozásai ellenére is — felette
áll Farkas Pál minden eddigi darabjának, a mi
a szerző írói fejlődését mutatja, s ez mindig
örvendetes és biztató jelenség.
Legifj. Szász Károly.

A z időjárásról különös tekintettel az

idei nyárra.
Az időjárás változásai iránt az emberek min
denkor érdeklődtek. És ez természetes, hisz’ az
időjárás a mindennapi életben lépten-nyomon
érezteti hatását. A termés minősége az idő
járástól függ elsősorban és manapság, mikor a
termények és ipari czikkek csereforgalma az
egész földet behálózza, valamely földrészen
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uralkodott időjárás más földrészek gazdasági
viszonyainak alakulására is nagy befolyással
van. De a kultúrára, az emberek lelki világára
is kihat az időjárás. A görög, klassikus világ
derült világnézete, Ossián borongós költészete
nem a klimaktilönbségeket tükrözi vissza? És
a mindennapi életben jólétünk, egészségünk,
hangulatunk, munkakedvünk nem érzi meg az
időjárás szeszélyes változásait?
De valóban oly szeszélyes-e az időjárás, mint

válik be. Például Hellmann Berlinre azt találja,
hogy 100 mérsékelt meleg nyárra 74 esetben
meleg deczember következik; egy bizonyos mér
sékelt meleg nyarat követhet tehát hideg deczem
ber is, de ennek kisebb a valószínűsége. Vagy
például abból, hogy Brückner a száraz és nedves
évek váltakozására körülbelül 35 éves szakaszos
ságot talált, ki merte volna biztosan állítani,
hogy az 1913. év nagyon csapadékos lesz, jól
lehet kitünően beleillik ebbe a 35 éves sza-

azt a köztudat tartja? És e szeszélyben nincs e
valami rendszer, a mai időjárásból meg lehet-e
előre mondani a holnapit, vagy a nyár hűvös,
esős vagy meleg, száraz jellegéből lehet-e pél
dául a következő ősz vagy tél minőségére követ
keztetni? Mind megannyi kérdés, melyre a
meteorológiától várjuk a feleletet.
A válasz megadásánál a meteorologus nagyon
előnytelen helyzetben van a kérdezővel szemben.
Utóbbi határozott választ kíván — a csillagászat
és a physika határozott és az eseményektől
meg nem czáfolt jóslásaihoz hasonló biztosságot
vár. A meteorologus pedig ily kérdéseknél —
ez idő szerint — a statisztikus álláspontján van,
a ki jól tudja, hogy igen sok, hasonló — de
nem teljesen egyenlő — esetből levont követ
keztetés az egyes esetre alkalmazva nem mindig

kaszba? Brückner törvénye nem veszített és
nem nyert volna biztossági fokában, ha az idei
év kevésbbé nedves és helyette például a követ
kező év lett volna az ideihez hasonló. Vagy ki
merné a Brückner törvényre támaszkodva azt
jövendölni, hogy a jövő év szintén a csapa
dékosabb évek közé fog tartozni ? Legfeljebb
azt mondhatjuk, hogy valószínűbb ez, mint az,
hogy nagyon száraz lesz.
Kedvezőbb a meteorologus helyzete, ha azt
kérdezzük tőle, milyen idő lesz holnap? A mikor
ennek megjóslására vállalkozik, biztosabb alapon
áll, mert azonkívül, hogy ismeri a mai idő
járást és az előző napokéit, számtalan tapasz
talatból és physikai megfontolásokból tudja,
hogy az időjárásnak napról napra változása szo
rosan összefügg a magas és alacsony légnyo
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mású területek eloszlásával. Ez utóbbiak egyik
napról a másikra eltolódnak és a meteoroló
gusnak főkép ezeket az eltolódásokat kell előre
tudnia. A jóslás eszköze az időjárási térkép, a
milyet az 1. ábrán a m. kir. orsz. meteor, intézet
napi jelentéseiből mutatunk be. E rajzon a
görbék azokat a helyeket kötik össze, a melyeken
a légnyomás ugyanaz. A szélirányokat nyilak
jelzik. Az alacsony nyomású területen általában
borús, esős és így nyáron a megakadályozott
napsugárzás folytán hűvösebb, télen a kisebb
hőkisugárzás folytán enyhébb az időjárás. A na
gyobb nyomású területen az idő derült, tehát
télen az erős hőkisugárzás folytán hideg, nyáron
az erős hőbesugárzás folytán meleg. Ez a sza
bály csak általános tájékoztatásra alkalmas és
kívüle egyéb körülmények is tekintetbe veendők,
így pl. az alacsony nyomású területen az idő

Annak megvilágítására, hogy a légnyomás
eloszlása és ennek következtében fellépő lég
áramlás az időjárás alakulásának egyik legfon
tosabb tényezője, példának az idei július hónapot
választom. E hónap rendkívül hűvös, esős volt.

Átlagos hőmérséklete 3—3V2 fokkal volt ala
csonyabb a normálisnál, a csapadék átlag 50°/0-al
volt több a rendesnél. Ha megszerkesztjük e
hónap átlagos légnyomási eloszlását, a 2., 3., 4.
ábrákat kapjuk. E rajzoknak főjellemvonása,
hogy nyugaton és északnyugaton magas a lég

járás melegebb azon részben, a mely felé az
alacsony nyomás eltolódik és hűvösebb ott, a
hol a nyomáshiány már pótoltatik. Az alacsony
és magas légnyomású területekhez jellemző szél
rendszer tartozik, melynek megértéséhez a követ
kező szabályt kell szem előtt tartanunk: a lég
áramlás a magasabb nyomású helyről az ala
csonyabb nyomású felé történik, ebből az irányból
— a Föld forgása folytán — az északi fél
gömbön jobbra tér el. Ennek folytán az alacsony
légnyomású terület keleti felében a szélnek
egy délről észak felé tartó összetevője lesz,
tehát melegebb levegőt hoz, a nyugati felében
pedig északról dél felé irányuló összetevője
hűvösebb levegőt szállít. A szél irányából az
alacsony nyomású terület helyére is következ
tethetünk, a mi a tengerészre fontos, hogy e
területeket elkerülje. A trópusok közelében
ugyanis az ilyen alacsony légnyomással járó
szélrendszerek kisebb területre szorítkoznak, de
a rendkívül heves légáramlással, mely bennük
fellép, irtózatos pusztításokat okoznak. A mikor
itt és a következőkben magas és alacsony lég
nyomási területekről szólunk, ez mindig csak
viszonylagosan értendő, tehát pl. a magas lég
nyomási területen a légnyomás a szomszédos
terület légnyomásához képest magas.

nyomás, kelet felé csökken. Ennek folytán az
Atlanti-oczeánról jövő északnyugati heves lég
áramlás párában dús, hűvös levegőt árasztott
Közép-Európára, a mi azután felhőképződésre,
borultságra s ezzel együtt — a megakasztott
napsugárzás folytán — hűvös időre és bőséges
csapadékra vezetett. Ha e térképekkel szembe
állítjuk az átlagos nyári légnyomáseloszlást
(5. ábra. Dr. Róna Zs. Éghajlat ez. könyvéből
II. köt. 56. 1.), azonnal látjuk a főkülönbséget.
Az utóbbi térképen a magas légnyomás jóval
délebbre — délnyugaton — van, a magas és
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alacsony nyomás közti különbség jóval kisebb,
mint ez idén júliusban volt. Ezért délnyugati
melegebb levegő áramlik a kontinensre és a lég
áramlás — a csekély nyomáskülönbség folytán
— gyenge.
Az 5. ábrán a délnyugaton mutatkozó ma
gas légnyomás annak a nagy nyomású terü
letnek "egy része, mely az Atlanti-oczeánban
20° és 45° sarkmagasságok között állandóan
megvan.
A mint látjuk, az idén nyáron ez a magas lég
nyomású terület (azori maximum, az Azori szi
getekről így nevezve) északabbra tolódott és
ezzel időjárásunkat a rendestől eltérővé alakí-

Decz. Jan. Febr. Febr. Márcz. Márcz. Jan. Febr. Márcz.
Év 18811890 1868 1883 1868 1882 1881 1895 1883
Légnyomáseltérések a normálistól mm
Izland:
-8 -4 —11-5 —9-5—12 4 —1 0 7 —107 +188+11 1 +102.
Azorok:
—
)-4*3 + 2 3 + 7 2 + 3 1 + 7 2 + 7 4 —14 8 - 1 3 2 —2 3
Légnyomáskülönbségek eltérése a normálistól mm
+ 14-4 + 12 9 +15 9 + 14 7+ 17 8 +18 0 —34 1—28 2 —12 8
Hőmérsékleteltérés a normálistól
Greenwich:
+0-1 + 2 4 +1-9 +1-9 +1-4 +2-9 —39 - 5 8 - 2 9
Páris:
+ 1-2 +2-9 + 3 6 +1-4 +0-6 + 5 '0 —31 —54 —38
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5. ábra.

tóttá. Ez példa arra, hogy távoli légnyomási
terület (ú. n. actio-centrum) a mi időjárásunkat
is befolyásolja.
Másik ilyen actio-centrum az Izland felett
kialakuló alacsony légnyomási terület.
E két „actio centrum“ Európa időjárását
nagy mértékben befolyásolja A mikor az azori
magas és az izlandi alacsony légnyomás között
a különbség a rendesnél kisebb vagy ellenkező
irányúvá válik, a hőmérséklet Nyugat- és KözépEurópában a rendesnél alacsonyabb, ha e kü
lönbség nagv, a hőmérséklet Nyugat- és KözépEurópában a rendesnél magasabb. Különösen
szembetűnő ez az összefüggés a téli évszakban,
a mint ez Hannak vizsgálataiból kiderül. A kö
vetkező táblázat adatai szembetűnően bizonyítják
ezt az összefüggést.

E táblához megjegyezzük, hogy a normális
légnyomáskülönbség az azori maximum és az
izlandi minimum között átlag kb. 18 mm.
Egy másik fontos actio-centrum, mely téli idő
járásunkra befolyást gyakorol, az Ázsia felett
télen kialakuló magas légnyomás, mely Európába
is benyúlhat és a vele járó északkeleti meg
keleti hideg légáramlás folytán — ha e légnyomás
eloszlás állandó marad — nagyon hideg telet
okoz nálunk.
Nevezetes példa az időjárás és a légnyomás
eloszlás közötti összefüggésre az indiai monsun
— az esős időjárás. Télen, a mikor a magas
légnyomás az ázsiai kontinensen van, az alacsony
nyomás pedig az Indiai-tengeren, a száraz
földről jövő száraz légáramlás az uralkodó
Kelet-India felett. Nyáron a szárazföld erős fel-

451

melegedése következtében a kontinens felett
alacsonyabb a légnyomás, mint a tengeren és
ezért a tengerről jövő, párában dús légáramlás
lép fel és okozza az indiai félszigeten' a nyári
évszak bő esőzéseit. A nyári alacsony légnyomás
Ázsia felett az Atlanti-oczeán feletti magas lég
nyomással kapcsolatban a mi időjárásunkat is
befolyásolhatja — a mint ez Cholnokynak a
júniusi hőmérsékleti csökkenések magyaráza
tára vonatkozó felfogásában jut kifejezésre.
Az idei júliusi időjárás jellemző példa arra,
hogy ugyanaz az eloszlás a légnyomásban nagy
jában ugyanolyan időjárással jár együtt. A lég
nyomáseloszlás általában nem olyan állandó,
mint e hónapban és változása az időjárásnak
is szeszélyes jelleget kölcsönöz. Az időjóslás
lényegben áll, hogy a mai légnyomási elosz
lásból a holnapit előre megmondjuk és az új
légnyomási eloszlásnak megfelelő időjárást —
jobbára empirikusan megállapított szabályok
alapján — előre jelezzük. A légnyomáseloszlás
fontossága az időjárásban külsőleg is kifejezésre
jut abban, hogy a meteorologiai intézetektől
naponta kiadott időjárási jelentésekben, melyek
rendszerint a várható időjárást is jelzik, ott
találjuk a légnyomás eloszlás leírását.
Azok az adatok, a melyekre a jóslás támasz
kodik, a légkör legalsó pontjára vonatkoznak.
Az időjárást befolyásoló jelenségek azonban oly
légoszlopban zajlanak le, melynek magassága
8 - 1 0 kilométerre tehető. Nyilvánvaló, hogy e
légoszlop legalsó pontjában végzett megfigye
lések vagy egyáltalában nem adnak felvilágo
sítást a magasabb rétegekben uralkodó viszo
nyokról vagy, ha physikai megfontolások és a
felhők magassága, vonulási iránya és sebessége
alapján következtethetünk is e felsőbb rétegek
ben lévő állapotokra, e következtetések többékevésbbé bizonytalanok lesznek Ezért nagy fon
tosságúak azok a vizsgálatok, melyek e rétegek
viszonyairól közvetetlen felvilágosításokat nyúj
tanak. Ilyenek voltak régebben a léghajófel
szállások alkalmával végzett megfigyelések, me
lyek azonban csak szórványosan voltak végez
hetők. Körülbelül 20évóta azonban asárkányokkal
és úgynevezett „ballon sonde“-okkal a magasba
szállított önjelző meteorologiai műszerek segé
lyével a magasabb légrétegek kutatása rend
szeresen történik és sok fontos — több irányban
meglepő — jelenséget derített fel. így pl. ki
derült, hogy a hőmérsékletnek a magassággal
való csökkenése átlagban 10—12 km magas
ságban megszűnik és innen kezdve a hőmér
séklet közel állandó, illetve csekély hőmérsék
letkülönbségű melegebb és hidegebb rétegek
követik egymást. Elméleti megfontolásokból
(Emden szerint) azt következtetjük, hogy 10—12
km-en túl a hőmérsékletnek ismét lassan nőnie
kell — 19°-ig, melyet a légkör határán ér el.
E lassú növekedésre mutatnak az adatok is
sok esetben. A levegőtömegek ebben a közel
állandó hőmérsékletű rétegben (stratosphaera)
függélyes irányban nem keverednek. Azon ma
gasság, melyben a stratosphaera kezdődik, vál
tozik az évszakkal, a geographiai helylye! (az
aequator vidékén e magasság legnagyobb, a
pólusok felé csökken) és a légnyomási helyzet

tel. A hőmérsékletkülönbség a legalsó légréteg
és a stratosphaera között Közép-Európában
átlagban 70° nyáron és 58° télen (Schmauss
szerint Münchenre vonatkozólag). Az aequator
vidékén e különbség jóval nagyobb, de a stra
tosphaera kezdete is magasabban van. Ez az
állandó hőmérsékletű réteg annak a következ
ménye, hogy e magasságban sugárzási egyensúly
van, melyet fel- és leszálló (ú n. convectiv)
áramok nem zavarnak meg.
A magasabb légrétegek kutatása eddig főképp
az adatgyűjtés munkáját végezte; a tapasztala
toknak összefoglaló képbe egyesítése és az idő
jóslásra való hasznosítása csak a legutóbbi

években indult meg. E vizsgálatokkal légkörünket
20—30 kilométer magasságig megismerhetjük
és főbb vonásokban ismerjük is. De milyen a
légkörünk e határon túl ? Erre azon jelenségekből
következtethetünk, melyek e magasságokban le
játszódnak Ilyenek főképp a szürkület jelenségei,
hulló csillagok és az északi fény. Ezek alapján
nagyjában képet alkothatunk magunknak a lég
kör szerkezetéről. Erre vonatkozó, tanulságos
rajzot közöl Wegener „Thermodynamik der At
mosphäre“ 1 ez. munkájában, melyet a 6. ábrában
közlünk. E rajz az eddigi tapasztalatok alapján
a légkör valószínű alkotását tárja elénk. E szerint
a légkör 3 főrétegből á ll: a nitrogénréteg 70
km magasságig terjed, a hydrogénréteg 70 km
1
Vorl. Joh. Ambros. Barth. Leipzig, 1911. Lásd
továbbá Uránia 1911, 12. 1. és 319. 1.
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és kb. 200 km között van, végre a legfelső
réteg, melyet egy eddig ismeretlen, rendkívül
könnyű gázzal — Wegener szerint geocoronium-mal — betöltöttnek képzelünk. Ez utób
bira az északi fény spectroskopikus vizsgála
tából és megmért magasságából következtetünk.
A nitrogénrétegben 11 km-ig terjed a troposphaera; e rétegben játszódnak le az időjárás
változását befolyásoló jelenségek. A troposphaerát
követi a stratosphaera. Ebben a rétegben átlag
— 55 C° a hőmérséklet.
A magasabb levegőrétegek rendszeres kutatása
nagyon fontos lépés a meteorologiai vizsgála
tokban ; remélhető, hogy az adatok feldolgozása
oly szempontokat fog nyújtani, melyeknek nem
csak a tudomány, hanem a gyakorlati időjóslás
is nagy hasznát fogja venni
Dr. Sieiner Lajos.

Élő és élettelen.
Az élő, élettelen közti különbség, a szervet
len és szerves világban mutatkozó hasonlóság
egyike ama kérdéseknek, mely nagyon alkalmas
színtér a vitalistáknak és a jelenségeket mecha
nikus módon magyarázóknak mérkőzésére. Ezen
kérdés körül folyó tudományos vitatkozás több
szellemes érvet, érdekes elméletet hozott fel
színre, melyek sok új anyagot nyújtanak a gon
dolkodónak, anélkül azonban, hogy megismerési
törekvésünket ezek kielégítenék. Csak okosko
dást, tapogatódzást látunk e vitatkozásokban;
messze van az idő, míg határozottat mondhat e
téren a tudomány.
Az élő és élettelen közti különbség jóval
nagyobbnak tűnhetett fel ama időben, midőn a
természettudomány nem rendelkezett finomabb
kísérletekre alkalmas eszközökkel, midőn a fej
lődésnek, evolutiónak gondolata még nem érett
meg, a különböző természeti dolgoknak egy
egységes alapelvre való visszavezetése még nem
foglalkoztatta az elméket.
Élesen elhatároló különbségeknek tűntek fel
a szervetlen és szerves világ között a külön
böző életjelenségek, minők a táplálkozás, növe
kedés, mozgás, érzés, gondolkodás. Hogy azon
ban minő erők eredményezik az élő szervezet
ben ezen életjelenségeket, arra nem volt adható
felelet. Ha csak feleletnek nem vesszük ama
hosszú ideig uralkodó nézetet: az élő szervezet
kormányzója, mozgatója az életerő. Titokzatos,
természetfeletti, meg nem határozható tehetséget
tulajdonítottak az életerőnek. A vélemények az
életerő természetére nézve eltérők voltak: „finom
éterszerű folyadék“, „anyagtalan erő“, „elektromos-galvanos erő“ és más hasonló üres szavak
kal jelölték tulajdonságát.
Az életerő megalapítójának Aristotelest (384—
322. Kr. e.) mondhatjuk. Majd az aristotelesi
entelecheiát feltámasztotta Stahl (1660 —1734),
ki után Haller, Blumenbach és mások voltak
ama tannak követői, hogy az életjelenségek nem
magyarázhatók meg mechanikai módon, a chemia
és fizika segítségével. A szervezetben más erők
működnek, mint a szervetlen világban.

A vilalismus korában is akadtak egyesek, kik
már némileg mechanikai úton iparkodtak az élet
jelenségeket megmagyarázni. így Descartes(l 596 1650) szerint: .„Az állati (élet) szellemek (esprits
animaux) keletkezése a legnevezetesebb ; olyanok
ezek, mint a legfinomabb szellő vagy jobban
mondva, mint a legtisztább és legélénkebb tűz;
folyton folyvást nagy mennyiségben a szívből az
agyvelőbe szállnak, innét pedig az idegeken át
az izmokba s így mozgatják mind a tagokat.“ 1
Harvey előtt az artériákról azt hitték, hogy
azok finom levegővel vannak telve. Descartes is
ama véleményben volt, hogy a vér a szívben
levő nagy melegség következtében légnemű
halmazállapotúvá változván, az innen eredő
artériákon át ezen „finom szellő“ felszáll az
agyba, honnan az idegeken át az izmokba hatol
és azokat összehúzásra bírja.
Descartes tehát az idegek munkáját mecha
nikai úton törekedett magyarázni, amennyiben
az életszellemek alatt nem az anyagtalan élet
erőt érti, hanem az anyagnak, a vérnek nagyon
finom részecskéit.
Nicolaus Steno is érezvén az életjelenségek
nek az életerővel való magyarázatának lehetet
lenségét, már 1667-ben hangoztatja: „Spiritus
animales, subtiliorem sanguinis partem, vaporem
eius et nervorum succum multi nominant, sed
verba haec sunt, nihil exprimentia.“ (Sokan élet
szellemnek, a vér finomabb részének, a vér
gőzének vagy idegnedvnek nevezik; ezek azon
ban csak szavak, melyek semmit sem jelentenek.)
Magendie, Wöhler, Liebig, Helmholtz és
mások munkálkodásának köszönhető, hogy az
életerő tana megdőlt.
A vitalismus uralma idején természetesen
nem vetődött fel az élő és élettelen egységesí
tésének kérdése. Majd megdől az életerő tana,
Kant és Laplace felállítják a világegyetem egy
séges eredésére vonatkozó elméletüket, a szár
mazástan is kezd kialakulni; oly momentumok
ezek a tudomány történetében, melyek a gon
dolkodó elméket elvezették az élettelen és élő
világ egységesítésének a gondolatára.
Lavoisier 1789-ben az anyag, Mayer Róbert
1842-ben, Helmholtz Hermann 1847-ben az erő
állandóságát, elpusztíthatatlanságát mondják ki.
Az anyag csak alakot változtat, midőn új ter
mészeti test keletkezik, de az anyagnak egy
paránya sem veszhetik el ezen változás közben.
Hasonlóan az erő is átváltozhatik az energiának
más és más fajtájává, de belőle el nem pusztul
hat semmi.
Már most mi következik ebből. Napról
napra láthatjuk, hogy az élő szervezetet felépítő
anyagok élettelenből keletkeznek. Az élő anyag
ugyanazon elemekből épül fel, melyek a föld
élettelen kérgét, a szervetlen világot is alkotják
Mivel pedig az anyag és vele egybeforrt erő
mennyisége elpusztíthatatlan, azélő szervezetben
ugyanazon erők szerepelhetnek mint a szervetlen
világban. ..A szervezetekben megnyilatkozó öszszes életjelenséget — kivétel nélkül — ugyan
azon „erőcsere“ és a vele egybekapcsolt „anyag1
Descartes. Értekezés az értelem helyes használa
tának s a tudományos igazságok kutatásának módsze
réről. 36. o.
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csere“ okozza, mint amely a legegyszerűbb jelen
séget a szervetlen világban is előidézi. Nemcsak
a növekedés, a növények, az állatok táplálko
zása, hanem még a lelki jelenségek is az actua
lis energiának potentiális energiává és fordítva
történő átváltozásán alapszanak.“ 1
Az élő és élettelen közti különbség tehát nem
az anyagi összetételben, hanem tán az elemek
nek bizonyos, csak az élő állományban előfor
duló csoportosulási módjában keresendő. A szer
vezetben a legfontosabb elemnek a szenet mond
hatjuk, mely képes más elemekkel a legkülön
bözőbb módon egyesülni. Egyedül a szén képes
arra, hogy oxigénnel, hidrogénnel, nitrogénnel,
kénnel cserebomlásba lépve, ama bonyolult
összetételű fehérjéket alkossa.
A szén eme különböző csoportosulási képes
ségének tulajdonítható, hogy a széntartalmú
szerves vegyületekben oly nagy az isomer vegyületek száma, melyeknek tapasztalati képletük,
százalékos összetételük ugyanaz, de az elemek
nek különböző csoportosulása, az eltérő szer
kezet más és más tulajdonságot kölcsönöz mind
egyiknek. Föltehetjük, hogy az élő fehérje is
isomer a holt fehérjével, hogy a halál beálltával
az élő fehérje isomer módosulatot vesz fel.
Tehát az élő és holt állomány közt csak olyféle
különbség van, mint amely előfordul más két
szerves vegyületben.
Csak az elemeknek csoportosulási módjában,
a szerkezetben lehet az eltérés. „Az élő fehérje
sokkal lazább szerkezettel bírhat, mert csak így
magyarázható meg az élőállománynak oly könnyű
bomlékonysága. És ezen laza összetétel az,
melyen az egész élet súlypontja nyugszik.“12
Ezen laza szerkezetből kifolyólag következ
tethetjük, hogy a holt fehérjében az atomok
nyugvó, az élőben labilis helyzetben vannak.
Állandó explozió van az élő fehérje molekulái
ban, aminőhöz hasonló jelenséget látunk a szer
vetlen világban a rádiumnál.
Mindezen különbségeket az élő és élettelen
között a szén okozza, amint ezt Haeckel a szén
elméletében (Karbogen-Theorie) kifejti „A szén
különös chemiai, fizikai tulajdonságaiból folyik
a komplikált összetételű fehérjék félig szilárd,
félig cseppfolyós halmazállapota, könnyű szétbonthatósága, amelyeknek mechanikai okai ama
jelenségek, melyben a szervezetek a szervetle
nektől eltérnek“ 3
Természetesen ez mind csak okoskodás,
elméletekre épített spekuláció. Az élő anyag
előttünk talány marad, mert mi csak a holt
fehérje összetételét, szerkezetét vizsgálhatjuk.
Az életerő egyik erős bizonyítéka volt, hogy
az élő szervezetben oly vegyületek keletkeznek,
melyek a szervezeten kívül mesterségesen nem
állíthatók elő. Wöhler azonban 1828-ban cián
savból és ammóniából a karbamidot mestersége
sen előállította. Merész kutatók most már azt hit
ték, hogy ledőlt a válaszfal a szerves és szervetlen
világ között. Ettől azonban még messze vagyunk.
Elmondhatjuk Linnével: „A természet az ő szen
1 E. Haeckel. Die Welträtsel. 94. o.
2 Dr. Konrad Guenther. Der Darwinismus und die
Probleme des Lebens. 221. o.
3 E. Haeckel. Welträtsel. 103. o.

télyét nem egyszerre tárja ki előttünk: azt hiszszük, hogy már a belsejébe léptünk, pedig még
csak az előcsarnokban ácsorgunk“.
A chemiai, physikai ismeretek tágulásával, az
égés és egyéb az élettől összefüggő jelenségek
valódi megismerésével a tudomány mélyebb
betekintést nyert a szervezet mechanismusába,
az anyagcserébe, anélkül azonban, hogy az élő
és élettelen közti különbségeket sikerült volna
megszüntetni. A szervezetben képződő vegyületeket ismerjük, képződési módjuk ellenben leg
több esetben ismeretlen.
Az anyagcserét, az életet az égéssel szokták
összehasonlítani. Éppúgy, mint a gyertya égése
kor a stearin a levegő oxygénjének felhaszná
lásával elég és a bomlás termékeként keletke
zik széndioxyd és víz, hasonlóképpen a szerve
zetben is oxygen felvételével szerves vegyületek
bomlanakel széndioxyd, víz, húgyanyag és egyéb
anyagok keletkezése mellett. A szervezetén kívül
történő égés és a szervezetben lefolyó oxydatióban tényleg találunk megegyezést, de egyszer
smind eddig ismeretlen különbséget is.
Nézzük, mi történik a czukorral, a zsírral, a
fehérjével. A czukor, a zsír végső bomlási ter
méke a szervezetben és azon kívül is szén
dioxyd és víz. A laboratóriumban történő elbomlásnak, elégésnek többféle módját ismerjük; de
hogy a szervezetben minő cserebomlásokon
megy át a zsír és czukor, míg mindkettő szén
dioxiddá és vízzé bomlik, azt nem tudjuk.
A czukornál és zsírnál legalább a végső ter
mékek megegyeznek, a fehérje elbomlásánál
azonban még ezt sem mondhatjuk A szervezet
ben a fehérje oxydatiójának egyik fontos ter
méke a húgyanyag, amit a fehérjének mester
séges úton való elégetése alkalmával nem ka
punk.
Vajmi keveset tudunk a növények assimilálásánál szereplő chemiai folyamatokról is. Lás
suk például a keményítő képződését A növény
ben, levélben kevés formalde’nyd kimutatható.
Fischernek, a kiváló berlini chemikusnak pedig
sikerült a formaldehydet polymerizálással czu
korrá átalakítani, a mi keményítővé már könynyen átváltoztatható. Feltehetjök ezért, hogy a
következő módon történik a keményítő képző
dése: C H ,0 (formaldehyd) X 6 = C6H120 6 (czu
kor). CtíH120 6 — H20 = C6H10Oó (keményítő).
Tehát csak elméletekre vagyunk utalva ; ismer
jük a végső termékeket, de a közbeeső vegytani
folyamatokról nincs tudomásunk.
A szervezetet összehasonlítjuk a vegyi gyár
ral ; azonban oly gyárat, mely önmaga szabá
lyozza magát, önmaga készíti az eszközöket,
retortákat, tégelyeket, nem ismerünk. Úgy lát
szik, mintha a szervezetben az anyagnak olyan
ismeretlen organisatiója folynék le. minőt a mai
chemiai tudomány nem ismer. Állatokban, növé
nyekben a chemiai jelenségeknek oly sorozata
folyhat le, melyet az élettelen világban nem
utánozhatunk, mert hiányzik hozzá a megfelelő
gépezet.
Ama módszerek, minőket a chemikus hasz
nálni szokott, mint például magas hő, nagy
nyomás, szabad chlor, erős elektromos áram,
töménysav és ezekhez hasonló eljárások a sejt-
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nek nem állanak rendelkezésére. A sejt más
módszerekkel, anyagokkal dolgozik; a proto
plasma a vegyületeknek egyesítését, szétbontását,
az égés szabályozását az úgynevezett autoxydatorokkal, fermentumokkal, enzymekkel vagy közös
néven mondva katalysatorokkal végzi.
Még elképzelni is nehéz a szervezetben lefolyó
chemiai folyamatoknak bonyolultságát. Nézzük
csak a májsejtet. Glykoyent alkot czukorból és
fordítva; amidosavakból és ammóniából képez
húgyanyagot és húgysavat; a haemoglobini
bilirubinná változtatja; alkot cholsavat, melyet
glykokollal és taurinnal párosít; aether-kénsavakat
alkot; mérgeket képes megkötni és még folytat
hatnék tovább. Minő sok fermentummal kell itt
a protoplasmának dolgoznia. Találtak is már a
májsejtben glukázét, maltózét, lakkázét, oxydázét, stb. „És mindez egy sejtben bonyolódik le,
melynek nagysága a gombostű fejének mintegy
ezredrésze. Mily sok edény és előkészület
kellene ily esetben a chemikusnak.“1 „Az egész
menetben azonban a legfeltűnőbb az alkalma
zott eszközöknek csodálatos egyszerűsége, czélszerűsége és az ebből folyó hely- és erőmeg
takarítás.“ 21
Az élő és élettelen világban lefolyó vegyi
folyamatok között még ismeretlen nagy különb
ség van; a chemiai organisatióval tehát nem
lehet a szervetlennek a szervesbe való átmene
teiét feltüntető hidat felépíteni. Nem magyaráz
ható-e inkább az állati, növényi szervezet mun
kája a gép szerkezetének felvételével ? Nem
lehetséges-e ily úton-módon az összekapcsolás
a két világ között?
A gondolat, hogy az élő szervezet mestersé
ges úton keletkezett készülékkel összehasonlít
ható, nem új. Már Descartes is, Harveynek a
vérkeringés felfedezésére támaszkodva, a vér
mozgását gőzgép módjára iparkodott magya
rázni, mintegy megsejtve száz évvel a gőzgép
feltalálása előtt annak alapelvét. Descartes szerint
az emberi test is, a lélektől eltekintve, nem
egyéb gépezetnél. Csak az emberi testben lakozó
lélek különbözteti őt meg a gépezettől. Az állat
csak gép, mert nincs öntudata és gondolkozó
képessége.
A gépezetek az emberi szellem termékei. Ha
szervezetek nem lennének, a physikai, chemiai
erők magukra hagyva, minden irányítás nélkül
jutnának érvényre, tehát gépek sem lehetnének.
Minden egyes mesterségesen készült műben a
feltaláló, a készítő szelleme, intelligentiája van
megtestesítve. Amint hogy Fechner m ondja:
„Szobrok, festmények ékesíthetik termeinket, de
ezek nem hatnak reánk annyira, mint a növé
nyek ; mert míg amazokból idegen lélek, a növé
nyekből saját lelkűk tükröződik vissza. A ter
mészetnek éppen ama előnye van az emberrel
szemben, hogy az ő műkészítményei, nevezete
sen az állatok és növények önálló élettel
bírnak.“ 3
1 Eduard von Hartmann: Das Problem des Lebens.
221. o.
2 Franz Hofmeister: Die chemische Organisation der
Zelle. 13. o.
3 Gustav Theodor Fechner. Nanna oder über das
Seelenleben der Pflanzen. 61. o.
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A szobrokba, festményekbe, gépezetekbe az
ember szellemének egy szikráját, vagy amint J.
Reinke mondja, a természet erőit, az energiát irá
nyító, kormányzó dominantokat lehelte belé. És
épp ezért bírnak a mesterséges úton keletkezett
eszközök oly vonásokkal mint az emberek.
A gépek azonban csak bizonyos fokig hason
líthatók össze a szervezetekkel. „Vegyünk ki
az órából egy kereket, az óra rögtön megáll és
nem mutatja többé ama jelenségeket, melyek az
élettel hasonlíthatók össze; az óra meghalt.
De ha a kereket visszahelyezzük előbbi helyére,
az óra tovább megy és mutatja újból a perczeket, órákat. Nem látta azonban még senki sem,
hogy a természet, vagy akár a művész holt
állatot életre keltett volna.“ 1
Ezen egyszerű, de találó hasonlat élesen tün
teti fel a különbséget a szervezetek és gépek
között. Tisztán mechanikai módon nem magya
rázhatók meg az életjelenségek. A petéből való
keletkezés, növekedés, fejlődés, öröklés és egyéb
oly vonással bírnak a szervezetek, melyek a
mesterséges készülékeknél egyáltalán nem talál
hatók. „A zsebóra, a játszó-szelencze mechani
kusan megmagyarázható automata, a növény,
az állat nem.“2 Szerkezetükben,automatikus mun
kájukban a szervezetek is gépezetek, de külön
ben nem.
Az életet chemiai, physikai erőkkel magyarázni
akarók a kristályoknál található, az életjelensé
gekhez hasonló tulajdonságokat szokták bizo
nyítékokul felhozni a vitalistákkal szemben.
Glauber már 1648-ban leírja a „vasfa“ kelet
kezését vaschloridnak és káliumsilikátnak egy
másra való hatásából. Ehrenberg 1836-ban kova
sav lecsapódásánál 00004 mm átmérőjű kvarczgolyócskák, magocskák képződését figyelte meg.
Rose és Link 1837-ben és 1839-ben mész-,
fémsóknak lecsapódásánál kerek magokat figyel
tek meg és azután ezeknek kristálylyá való össze
növésüket látták. Traube 1866-ban különböző
fémsókból sejthez hasonló képletek keletkezését
figyelte meg. Haeckel a radiolariák csoportjában
talált geometriai lapokkal, élekkel, szegekkel
biró kristályokhoz hasonló alakokat.
Schwann elmélete szerint is a sejt a még
nem szerveződött anyagból, a kristályképződéshez
hasonló módon keletkezik. Az ősképzőanyagból,
a citoblasztémából lecsapódás útján először a
sejtmagocska lesz, mely körül hártya képződik.
Endosmosis útján a magocska és hártya közé
folyós anyag hatol be, melyből a sejtmag áll
e lő ; e körül újból hártya képződik. A külső
burok és mag közé endosmosis útján ismét
folyadék hatol be; végül a sejtfal az egész sej
tet körülzárja, melynek közepén a mag a magvacskával helyeződik el.
Goethe merész képzelete is a Faust második
részében a magasabb rendű élő lényt, a homunkulust kristályosodással szólítja életre.
A kristályok és szervezetek megegyeznének
többek között a növekedésben is. Ha konyhasót,
vagy más sót vízben feloldunk, telített oldatot
1 Dr. Joh. Reinke: Naturwissenschaftliche Vorträge.
Heft 4, 5. o.
2 J. Reinke. Die Welt als Tat. 288. o.
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készítünk, rövid idő múlva kristály válik ki,
mely egyre nagyobb és nagyobb lesz: növekedik.
A különbség, hogy míg a szervezetek a Tiövekedéshez szükséges anyagokat belülről közbe
ékelődés, intussusceptio útján nyerik, a kristá
lyok kívülről rárakodással, appositióval, aminek
oka a Haeckel szerint a szervezeteket és szer
vetleneket felépítő vegyületek halmazállapota
közti különbségben keresendő.
De nemcsak növekednek a kristályok, hanem
képesek sérüléseiket kiegészíteni; vagyis visszaszerző, regeneráló képességgel bírnak, mint az
élő szervezetek.
Az élettelen világot még közelebb hoznák az
élőhöz a Lehmann-, Gattermann-, Vorländerféle folyékony kristályok, melyeknél az alsóbb
rendű szervezeteknél található egybekeléshez,
osztódáshoz, bimbózáshoz hasonló jelenséget,
közbeékelődés útján való gyarapodást figyeltek
meg.
Nézzük már most, mit szólnak mindezekhez
a vitalisták. A kristály a környezetet, melyben nő,
változatlanul hagyja, a szervezet egyrészt alkal
mazkodik a környezethez, másrészt igyekszik a
körülményeket az ő javára megváltoztatni, meg
felelőbbé tenni.
A kristály folyadékból képződik, a sejt egy
másik sejtből keletkezik. Ha találunk is a kris
tályban a sejthez hasonló tagozódást, az egyes
részeknek nincs semmi különös jelentőségük,
ellenben a sejt minden részének más és más az
élettani hivatása, feladata.
A kristály tényleg n ő ; azonban ezen növés
tisztán csak a molekuláris erők eredménye.
„A szervezeteknél ellenben a növés nemcsak a
molekuláris erőnek, hanem ennek az anyagcse
rét szabályozó ismeretlen erőkkel való összmüködésének az eredménye.“ 1
A Lehmann-féle „élő kristályok“, mondja J.
Reinke, épp úgy a szervetlen világban foglal
hatnak helyet, mint a konyhasó vagy a gyémánt.
„Évekkel ezelőtt mulattak egy chemiai játéksze
ren, az úgynevezett Fáraó kígyón, amely hüvelybe
zárt higanyvegyületből állott. Ha a hüvely hegyét
meggyújtották, sárgás színű, kígyóalakú tömeg
bújt elő a hüvelyből, mely az asztalon ide-oda
mászott egy ideig. Az „élő kristályok“ és élő
sejtek közti megegyezés nem nagyobb, mint ily
Fáraó-kígyó és valódi kígyó közti hasonlóság.
Mindkét esetben csak külső hasonlóság van alak
ban és mozgásban.“12
Az élet kérdésének magyarázatára szolgálná
nak a szervetlen világban mutatkozó, az anyag
cseréhez hasonló jelenségek. így a szerves
anyagcserét, az anyagok örökös körforgását
tekintve a szervezet állóegyensúlylyal bíró anyag
rendszer, aminő például a szökőkút, a láng.
A gyertya lángja állandóan egyformának lát
szik, daczára hogy minden pillanatban új és új
anyag jön belé. Alig kerül az oxygen és stearin
a lángba, már mint széndioxyd és víz elillan
pnnan. A folytonos változások eredményezik
tehát a látszólag állandó és egyforma lángot.
1 Eduard von Hartmann. Das Problem des Lebens.
295. o
2 Joh. Reinke. Naturwissenschaftliche Vorträge. Heft
4, 15. o.

Hasonlóképpen vagyunk az élettel is.; csak lát
szólag állandó állapot az élet, voltaképpen az
örökös anyagi változások eredménye ez is.
Ez azonban csak hasonlat, a szervezetnek és
lángnak egy tulajdonságban való megegyezése,
melyből az élet lényegére semminemű következ
tetést nem vonhatunk. „A szervezetek az állandó
állapot megtartására szükséges energiakészletet
önmaguk képesek hatalmukba ejteni. A szerve
zetet csak oly mécsessel hasonlíthatnók össze,
mely az elhasznált olajat önmaga lenne képes
valami úton-módon megszerezni.“ 1
A szervetlen világban az életjelenségekhez
hasonló tünemények egész más elbírálás alá
esnek, mert míg amazok az élet fenntartásának
eszközei, ezek nem. A sejt kettéosztódása életjelen
ség, mert az eredmény két élő sejt; a függő csepp
kettéosztódását azonban nem mondhatjuk annak,
mert az osztódás eredményei nem mutatnak életje
lenséget. Ha a dörzsölt, vagy melegített foszforvilágít, az még nem életjelenség, mert ez nem az élet
fenntartására irányul; a melegített, dörzsölt, vagy
chemiailag ingerelt alsóbbrendű állatok, növények
világítása az élénkebb lélekzés következménye,
amely az élet egyensúlyának a változott viszo
nyok között való fenntartását czélozza. A leydeni
palaczk elektromos kisüléseit nem mondhatjuk
életjelenségnek, az elektromos rája ütéseit azon
ban igen, mert ez a zsákmány megragadására,
az ellenség távoltartására szolgál.
Ha még találnánk is, mondják a vitalisták, a
kristályoknál az életjelenségekhez, a növények
nél, állatoknál, sejtnél előforduló növekedéshez,
keletkezéshez hasonló jelenséget, de gondolato
kat nem tulajdoníthatunk semmiféle szervetlen
anyagnak. Ez lenne ama pont, mely oly éles
határt szab az élő és élettelen között.
A monismus a két világ közti, óriási űrt még
itt is áthidalhatónak gondolja, midőn az anyag
legkisebb részecskéit, az atomokat lelki sajátsá
gokkal látja el. Életrekelése ez Spinoza tanítá
sának, mely szerint végeredményben test és
lélek ugyanaz; mindkettő egy és ugyanazon
substantiának különböző szempontból való fel
fogása.
Leibniz (1646— 1716.) monasaiban is meg
találjuk a monismus gondolatának csiráját. Leib
niz szerint a világban mindenütt élet van ; a
testeket alkotó monasok lelkes, élő lények.
Megtaláljuk a fokozatos fejlődést is. A szervet
len világot alkotó monasok élete csak a mozgás
alakjában nyilvánul meg. Magasabban állanak
a növényeket alkotó monasok, míg az állatok
nál a monasok élete az érzésig és gondolkozásig
emelkedik.
Feltámadt a Krisztus előtti ötödik században
élő Empedoklesnek, a görög természetphilosophusnak tanítása : Keletkezés és elenyészés nem
egyéb, mint az anyagoknak összekeveredése és
szétválása. Az elemeket a szerelem egyesíti, a
viszály pedig szétválasztja.
Az elemeknek, atomoknak egymáshoz való
vonzódásában, egymástóli taszításában, az iónok
nak a positiv, negativ sarokra való törekvésében
1 Wilhelm Ostwald. Vorlesungen über Naturphilo
sophie. 316. o.
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az akarásnak, az érzésnek legegyszerűbb for
mája nyilatkoznék meg. A fejlődés ezen kezdet
leges, még tudatnélküli lélekkel bíró atomokból
indulna ki és a fejlődési sor az ember gondolatvilágában érné el csúcspontját. Ily módon törek
szik a monismus a szerves és szervetlen közti
választófalat eltüntetni, az élő és élettelen vilá
got egységesíteni.
Elméletek felállítását látjuk az egyik, a másik
oldalon. Az egyik részen csak más formában,
de lényegében az aristotelesi entelecheiával
törekszenek a kérdést megoldani, viszont a másik
részen is vakmerő elméleteket visznek be a
vitatkozásba. Már pedig pusztán merész spekulá
lókkal az élőnek és élettelennek egységes alap
elvre való visszavezetését nem oldja meg a
tudomány. De ha valaha feleletet ad a tudo
mány ezen nehéz kérdésre, csakis mechanikai
megoldás lehet az, mert hiszen az élő és élet
telen között anyagi eltérés nincsen, és a termé
szetben mindenütt csak mechanikai erők meg
nyilvánulását látjuk
Róna Jenő.

A helgolandí aquarium és
„Museum für Nordsee“.
A mult évben a földmívelésügyi ministerium
kiküldetéséből öt hónapot töltöttem Német
ország híresebb egyetemi városaiban a termé
szettudományi és mezőgazdasági intézetek tanul
mányozása czéljából. Tanulmányutamban, bár
rövid időre, felkerestem a gyönyörű fekvésű
Helgoland szigetét is s megtekintve híres aquariumát és gazdag múzeumát, a látottakról rövid
vonásokban tájékoztatni az olvasót, czélja jelen
ismertetésemnek.

szakemberek számára készült s az érdeklődők
csakis az igazgató előzetes engedélyével tekint
hetik meg. Az aquarium nagy látogatottságnak
örvend, mert számtalan medenczéjében mindazt
a sok, szebbnél szebb, érdekesebbnél érdekesebb
állatot és növényt maga előtt látja a szemlélő,
a mi a Keleti- és Északi-tengerben otthonos, a
legapróbb lebegő-, planctonszervezettől a leg
nagyobb halig, a legváltozatosabb színű tengeri
növényekkel tarkítva s a természetes környeze
tet mindig hűen utánozva. Járjuk végig a nagy
számú vízmedenczét és ismerkedjünk meg a
bennük nyüzsgő állat- és növényvilág néhány
érdekesebbjével.
Egy nagy vízmedencze apró lebegő, planctonikus s többnyire átlátszó állatkákat tartalmaz,
a melyekben Helgoland körül a tenger különö
sen gazdag. E szervezetek a tengerben tömény
telen mennyiségben élnek s közülük sok, éjjel
élénken világít. Egy másik nagyobb víztartóban
különféle fajú, színű és nagyságú tengeri hal
ötlik szemünkbe, tengeri rákok, puhatestűek
társaságában, a Helgoland környékén gyakori
nagyszámú moszatok és algák között rejtőzve.
Az élénk színű tengeri Actiniá-k s különböző
nagyságú medúzák külön-külön víztartóban lát
hatók. Az egyik nagy vízmedencze tisztán hala
kat tartalmaz, a melyek között az iszapos, ho
mokos tengerfeneket kedvelő s mérges tüskéjű
rája (Raja clavata), a közönséges és nagy rhombus
ha! (Rhombus laevis és — maximus), a macskaczápa (Scyllium canicula), a félszegúszókhoz
tartozó érdekes lapostestű halak néhány faja,
mint a Pleuronectes platessa, — flexuosus, —
limanda, Solea vulgaris láthatók, a morgó han
got adó Trigla gurnardus, a tok {Acipenser
sturio), a tőkehal (Gadus morhua és — polla-

1. Echinus esculentus.

A sziklasziget alsó részében, közvetlenül a
tenger partján van a villaszerű, egyemeletes csi
nos aquariumi épület, a melyet mérsékelt be
lépődíj lefizetése után a nap bizonyos szakában
mindenki megtekinthet, azonban az aquarium
mellett levő biológiai állomás tisztán kutató

chus) társaságában. Az egyik vízmedenczében
viszont mind olyan tengeri állatot látunk, a
melyek testük alakjával avagy színével akár
állandóan, akár pedig csak időszakosan a kör
nyezet színét utánozzák, hogy ellenségeik éber
figyelmét ily módon elkerüljék vagy könnyeb
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ben jussanak zsákmányhoz. Igen érdekes meg
figyelni a hosszú, vékonytestű tűhalakat (Syngnathus acus) is, a melyeknél a hímeknek*a hasi
oldalon barázdájuk van, a barázda szélei bőrneműek s egymásra borulnak. Ivarzáskor a
barázda szélei megduzzadnak s a barázdában
nyálka gyűlik össze, a mibe a nőstény petéit
rakja s a fiatalok teljes kifejlődésükig apjuk

színű és alakú virágállatok is, a melyek közül
különösen a barna- vagy rózsaszínű Actinoloba
dianthus (2. és 3. kép A.) voltak nagy számmal
képviselve, míg a Tealia crassicornis (3. kép B.)
már kisebb számban szerepelt. Ez az utóbbi
kövekre és kagylókra telepedve Helgoland nyu
gati partjain gyakori; mindkét faj igen raga
dozó természetű s különösen a tenger nagy-

2. Actinoloba dianthus.

ezen sajátságos szerkezetű táskájában találnak
biztos menedéket.
A nagyszámú s különböző színű moszatok
(.Laminaria, Fucus, Sargassum) között kígyószerű angolnák (AnquiUa vulgaris), hatalmas
testű ollós tengeri homárok (Homarus vulgaris),
üres tengeri csigahéjakban lakó bernátrákok
(Eupagurus bernhardus) és kisebb testű, rövid
farkú tarisznyarákok élnek. Igen érdekes meg
figyelni a bernátrákokat, a mint lágy, könnyen
megsérülhető potrohúkat védik a feketés színű,
üres Buccinium undatum csigaházak útján, a
melyekbe veszély idején olyannyira behúzódnak,
hogy csak folytonosan mozgó ollóik maradnak
szabadon. Igen szeretnek befurakodni az aqua
rium homokjába is s csak hullámzó csápjaik
árulják el jelenlétüket. Igen érdekes látvány az
is, a mint ezek a csigahéjba bújt bernátrákok
a csigaházuk tetején megtelepedett Actiniá-kat
ide-oda czipelik. Ezt a symbiotikus viszonyt a
helgolandi aquariumban láttam a Homarus vul
garis s a testére tapadt Adamsia rondeletii nevű
virágállat között is. Remek látványt nyújtottak
a világos égszínkék Cyanea lamarckii égető
medúzák is, a melyeknek korongja 20—60 cm
s a — capillatá-wal együtt igen közönségesek
Helgoland környékén, különösen a — lamarckii.
Egyik medenczében különböző színű tengeri
sünök, tengeri csillagok és ugorkák mászkálnak
ide oda vagy hevernek mozdulatlanul az aqua
rium fenekén. Különösen érdekesek a golyó
alakú tengeri sünök {Echinus esculentus) (1. kép),
a melyek igen hasonlítanak a mi tüskés disz
nóinkhoz és Helgoland nyugati sziklás partjain
különösen gyakoriak. Igen szépek az érdekes

számú lebegő szervezetével táplálkozik. Egy
vízmedenczében ajakos halak (Labrus rupestris),
géb (Gobius pictus), macskaczápa (Scyllium
canicula) és anyaangolna {Zoarces viviparus)
fiatal ivadékai úszkáltak. Ezen utóbbi hal ele
veneket szül, kifejlődve 25—40 cm hosszú,
iszapos és homokos tengerfeneket kedveli, főzés
után csontjai zöld színűek lesznek. Külön helyen
voltak a tengeri homár (Homarus vulgaris) fiatal
lárvái is, a melyeket az anyahomár farka alatt
levő petecsomókból mesterségesen keltetnek ki.
Ugyanis a leszedelt petéket olyan keltőüveg
csövekbe helyezik, a melyeken a tenger vize
folytonosan áramlik s ily módon 8 —10 nap
alatt a petékből kikel a fiatal homárivadék.
Volt az aquarium épületében még egy igen
nagy vízmedencze, a melyben hatalmas méretű
s különféle halak úszkáltak. Itt láttam néhány
tüskés ráját {Raja clavata), morgó halakat {Trigla
hirudo), tengeri angolnákat {Conger vulgaris),
tengerinyulakat {Cyclopterus lumpus), tőkehalat
{Gadus morhuá), közönséges és nagy rhombushalakat {Rhombus laevis és — maximus) és
a kisfejű félszegúszóhalak számos példányát.
A Triglá k „morgó hal“ elnevezésüket onnan
kapták, hogy kemény kopoltyúfedőjük összedörzsölése által morgó hangokat adnak. Igen
érdekes őket megfigyelni, a mint a víztartó
fenekén úszószárnyaik hártyanélküli, szabadon
maradt ujjain fürgén ide-oda mászkálnak. Nem
kevésbbé érdekesek az összenőtt hasúszójú
tengerinyulak is, a mint mozdulatlanul hever
nek az aquarium sziklás fenekén és valami kő
höz szívják oda magukat összenőtt hasúszó
jukkal és így leselkednek zsákmány után. A nős
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tény petéit a hím készítette gödörbe rakja,
a mit a hím gondosan őriz; a kikelt ivadék
azután teljes kifejlődéséig a hím hátára tele
pedik le. A tengeri angolnák Helgoland körül
már ritkábbak és igen rabló természetűek. Ne
héz észrevenni a víztartó homokos fenekén he
verő tüskés rájákat is, mert lapos testüknek
színe hűen utánozza a fenéknek homokos színét.
Ezek is eleveneket szülnek, tüskéik pedig mér
gesek. Végül az egyik vízmedenczében külön
böző színű virághoz hasonló Sertularia punilákat lengetett a víz, a melyeknek faszerü ágain

kettőt H. Gdtke gyűjtötte a múzeumnak, a
Xénia-i 1883 október 28-án, a Rhodostethia-1
pedig 1858 február 5-én.
A múzeumépület emeletén van egy igen szép
halgyűjtemény, a tőkehal gyomortartalmát, ivar
szerveit feltüntető nagyszámú és szép készítmé
nyekkel együtt, a gondosan összeállított számos
tengeri hal táplálékát bemutató készítménysoro
zat, különféle halcsontváz és biológiai csoport.
Nagyon szépen construalt tengeri coelenterata-,
csiga-, kagyló-, echinoderma- és tengeri emlősgyűjtemény teszi teljessé ezen termek berende
zését, a melyből a Keleti tenger nagy rákjait és
azok fejlődését feltüntető készítménysorozatok sem
hiányoztak. Az épület földszintjén Helgoland
szigetének ásványai, kőzetei, kövületei, lepkéi
és egyéb rovarai láthatók, míg az előcsarnok
ban a múzeum két jeles búvárának H. Gdtkenek arczképe és Pringsheimnek kis mellszobra
van kiállítva. A múzeum nagyon értékes és
tanulságos, különösen annak, a ki a Keleti
tengert és annak faunáját akarja tüzetesen meg
ismerni. Növénygyűjteményt nem láttam, pedig
igen tanulságos lenne a gazdag gyűjteményt
ebben az irányban is kifejleszteni.
Dr. Keller Oszkár.

A villamosság alapfogalmairól
gyakorlati szempontból.

3. A. Actinoloba diantlius.
B. Tealia crassicornis.

a virágokhoz hasonló nyélnélküli serlegek ültek.
Az összes vízmedenczékbe a tengerből kerül a
víz, a melyet egy, a parton levő motorhajtotta
szivattyú hosszú, vékony csöveken át folytono
san nyom be az egyes medenczékbe.
Helgoland szigetének másik érdekes látvá
nyossága a szintén alsó szigetrészen levő „Mu
seum fü r Nordsee“. A szép aquarium megtekin
tése után áttanulmányoztam a múzeum termé
szetrajzi és néprajzi gyűjteményeit és jól conservál t
tárgyait, melyek Helgoland szigetére s az Északi
tengerre vonatkoznak. Különösen a madártani
gyűjtemény igen gazdag s a sok ritkábbnál ritkább
északi madár közül csak kettőt említek fel és
pedig a Xenia sambinii-1, a melynek az arctikus
Ázsia a hazája és a Rhodostethia roseá-1, a
melynek hazája eddig még ismeretlen. Mind

Fürtösfejü nebulo-korunkban mindnyájunkat
kioktattak arra a furfangos tudományra, a mit
villamosságnak neveznek, de azért mégis kevesen
tudják, miként is vannak azok a voltok, amperek,
wattok, miegymások.
Ma pedig ezek a fogalmak a közéletben is
igen sűrűn szerepelnek, folyton olvassuk a napi
lapokban is, de olyanformán vagyunk velük
mint a színvak a színekkel: tudjuk, hogy létez
nek, de nem tudjuk azokat megkülönböztetni.
Nem felesleges ám azonban a háziasszonyok
nak sem tudni, hány voltos izzólámpákra,
milyen vasalóra és hajsütővasra van szükségük
otthon és hol használhatják ezen toilette-eszközeiket idegenben is. Ma, mikor a vidéki curiákon is egyre gyakoribb a villamos világítás és
terjed a villamosság ezer czélszerű alkalmazása,
jó ebben a tudományban kissé járatosnak lenni.
Tudom, hogy nehéz ezeket a fogalmakat úgy
elmagyarázni, hogy unalmas ne legyen, de segí
teni fog kedves olvasóim elnézése.
A villamosság egyike a legegyszerűbbnek lát
szó, de a legfurfangosabb valamiknek a világon.
Ma már minden drótostót — vagy mint hiva
talosan nevezik: házaló sodronyos — szakértője
ennek a mesterségnek. Csak összecsavar az
ember két-három drótot, vesz egy csengőt, egy
kis szalmiak-sót, egy nyomót, azután kész. Van
is villanyszerelő czégünk annyi, mint a gomba,
habár legtöbbnek sejtelme sincs az elektromos
ságról.
Hogy voltaképen mi a villamosság, ma még
éppen úgy nem tudjuk, mint a fény miben
létét. Valami rokonság feltételezhető a kettő
között, azért mindegyikre azt a feltevést állí

459

tották fel, hogy az a láthatatlan és érzékelhe
tetlen, mindent betöltő aether bizonyos fajta
rezgése.
A tudományos feltevések nagy fontossággal
bírnak abból a szempontból, hogy alapul szol
gáljanak a tudomány továbbfejlődésének. Nem
szükséges éppen, hogy én lássam, fogjam vagy
szagoljam azt a valamit, a mi egy tünemény
nek a lényege, oka vagy anyaga, elég, ha pon
tosan ismerem sajátságait, megnyilvánulásának
szabályszerűségeit, akkor én ezen alapon fogal
mat alkothatok ezen valami mibenlétéről.
A hypothesisek főkívánalma, hogy velük min
den tünemény megmagyarázható legyen. Ilyen
szerencsés feltevés volt az, hogy a villamosság
aetherrezgés, mert azzal minden tüneményt meg
tudtak magyarázni.
A villamos fényív tüneménye, a mi olyan
helyeken áll elő, a hol a vezető rendszer
meg van szakítva egy helyen, mint például az
ívlámpák két szénpálczája között, talán arra a
téves hitre vezethetett némelyeket, hogy a villa
mosság olyan valami, mint egy a rézdrót belse
jében folyó láthatatlan tüzes folyam, mely a
hol a levegőbe ér, láthatóvá lesz. Támogatná
ezen feltevést az a körülmény is, hogy a villa
mosság a vezető huzalokat tényleg felmelegíti.
Azonban a villamosság mégsem ilyen tüzes
folyam. További fejtegetéseimben majd inkább
a vízzel kísértem meg összehasonlítani, mert ez
látszik legjobbnak bizonyos tulajdonságok meg
magyarázására.
Jöjjünk először tisztába azzal, mi is az a
feszültség (a volt), és az áramerősség (ampére)
azután: mi a wattóra, hektowattóra stb., a mit
annyiszor olvasunk.
Ha megnézek egy száguldó villamoskocsit és
egy robogó vonatot, azt a különbséget észlel
hetem köztük, hogyha egyforma sebesen haladva
egymásbarohannak, hogy a villamoskocsi fogja
a rövidebbet húzni. A vonat tönkre fogja gá
zolni az egyedül haladó kocsit és mindenesetre
a vonat tolja majd maga előtt visszafelé az
összetört kocsi romjait és nem a kocsi a
vonatot.
Ennek az okát vizsgálva megállapíthatjuk,
hogy mindkét közlekedési eszköz azért bírt
romboló erővel, mert sebesen haladt; továbbá,
hogy az bírt nagyobb romboló erővel, a melyik
súlyosabb, nagyobb tömegű volt: a vasút. Ezért
lökte az vissza a hozzá képest könnyű villamos
kocsit és nem megfordítva.
A rombolóképességet tehát — a mit más
ként munkaképességnek is nevezhetünk ezen
túl — két tényező szabta meg: a sebesség és
a tömeg. Ugyanígy két tényező szabja meg a
villamosság munkaképességét i s : a feszültség
és az áramerősség. A feszültséget a sebesség
gel, a tömeget az áramerősséggel hasonlíthatom
össze.
Nem szabad azonban ezáltal abba a tévhitbe
esni, hogy a különböző feszültségeknél a villa
mos áramlás sebessége volna különböző. Ez nem
áll, mert a villamosság áramlási sebessége soha
nem változó és nem változtatható. Bármi aka
dályt — ellenállást — is tegyek a villamosság
útjába, áramlási sebessége megváltozni nem

fog, csak az átáramló mennyiség csökkenik ará
nyosan.
A feszültséget a villamosságnál legjobban egy
titkos szorító erőnek mondhatnánk, illetve kép
zelhetjük, mely egyrészt arra képesíti, hogy nagy
munkabírású e / z ^ r g / a m e n n y i s é g minél vékonyabb
sodronyon tudja magát átküzdeni, másrészt, ha
űrammennyiségről beszélünk, azt mondhatjuk,
hogy a feszültségnövekedés éppen úgy meg
növeli egy bizonyos árammennyiség hatóképes
ségét, mint a sebesség valamely testét, a mely
tömeggel bír.
Úgy képzelhetjük azt, mintha veszek például
egy maroknyi puskaport és egy maroknyi ecrasitot. A puskaport hasonlítsuk a kisebb feszült
ségű, az ecrasitot a nagyobb feszültségű elek
tromos áramhoz. A puskaporral is, az ecrasittal is képes vagyok robbantani és pedig termé
szetesen annál hatásosabban, minél többet ve
szek belőlük. De azonos mennyiséget véve is,
az ekrazit hatékonyabb lesz, nagyobb sziklát
lesz képes lerepeszteni, mint ugyanannyi puska
por, mert az ecrasitban rejtőző egyik munka
tényező : a robbanóképesség nagyobb, mint
a puskaporban. (Másik munkatényező a tömeg
volna.)
A villamosságnál éppen így van. Egyugyan
azon villanymennyiség munkaképessége külön
böző lehet a szerint, hogy milyen a feszültsége.
1 ampére es árammennyiség 10 voltos feszültség
mellett csak századrésznyi munkát képes elvé
gezni, mint ezer voltos feszültségnél.
Ennek a feszültség fogalmának megértése
olyan nehéz és olyan könnyen el lehet feledni,
hogy szükségesnek vélem még másként is ma
gyarázni. Képzeljünk el egy deszkát, melyre
bizonyos csekély magasságból ráejtek egy nehéz
malomkövet. A malomkő így munka-, illetve
rombolóképességgel fog bírni és igyekezni fog
a deszkát átütni, letörni. Munkaképessége onnét
származik, hogy tömegét egy bizonyos sebes
séggel viszi az ütközetbe. Tegyük fel, hogy a
deszka olyan erős, hogy a ráeső malomkő nem
tudja áttörni, a mi keményfánál könnyen lehet
séges. De ha most belelövök a deszkába egy
kis Mannlicher-golyót, az nagy sebességi ener
giája folytán képes lesz a deszkát átütni. Igaz,
hogy csak kis helyen, de igen nagy vastag
ságban.
Világos dolog, ha a malomkő rohanna olyan
sebesen a deszkának, mint a puskagolyó, az
sokkal nagyobb kárt tudna benne tenni, mert
nagyobb a tömege, a mi szinte munkatényező.
Pedig minél hatóképesebb valami, annál nagyobb
a munkabírása.
Ez a példa megint csak azt mutatja, hogy a
munka több tényezőből áll. Ha én másodper
czenként 75 kilogramm terhet felemelek egy mé
ter magasságra, azt mondjuk: egy lóerőnyi
munkát végzek. Ha ellenben egy oszlopon, egy
méter magasságban 75 kg teher nyugszik,
akkor az oszlop azáltal, hogy ezt a terhet tartja,
munkát nem végez, mert hiszen semmiféle vál
tozás nem látszik a nyomában. Ha a 75 kg
terhet 2 méterre emelem fel másodperczenként,
két lóerőnyi munkát végzek. Ugyancsak két
lóerőnyi munka az is, ha 150 kg terhet eme
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lek egy méterre másodperczenként, mert a
munka mindig az erő és az út szorzata.
A villamosságnál azonban sem útról, sem
erőről nem lehet beszélni ilyen értelemben.
A gőzgép dugattyúját egy bizonyos gőzerő a
lökethossznak megfelelő úton ide-oda mozgatja.
A gőz ereje, a dugattyú útja és egy lökéshez
szükséges idő szabják meg, hány lóerős a gép.
De a villamos motor csak forog, ide-oda mozgó
rész nincs, ott már nehezebb az erőt és az
útat kikutatni. Vagy villamos munkát fogyasz
tanak például az izzólámpák is, ott már aztán
igazán nem lehet rábökni: hogy ez itt az erő,
ez itt az út. Azért beszélünk ott feszültségről
(voltok) és áramerősségről (amperek), mint
munkatényezőkről.
Most már azután csakugyan eljutottam oda,
hogy elmondjam a vizes hasonlatomat is, a mit
fentebb ígértem. Legyen előttünk két nagy,
üres vízmedencze Nem szenved kétséget, hogy
ezeknek vízzel való megtöltése munkába kerül.
Tételezzük fel, hogy egyik medenczébe a víz
egy 5 cm átméretű csövön, 100 méter magas
felső tartányból folyik be. A másik medenczébe
ugyancsak egy 5 cm átméretű cső torkollik, de
ez csak egy 10 méter magas felső medenczéből szállítja a vizet. Ha a két csapot egyszerre
megnyitom, az első medencze sokkal hamarabb
lesz tele, mint a második.
Ennek oka kétségtelenül az, hogy az első
tartály vize sokkal magasabbról jött, magasabb
helyzetből folyott, vagyis nagyobb helyzeti ener
giával bírt, jobban volt képes magát a csövön
átpréselni. Ezért nagyobb a munkaképessége is
és hamarabb tölti meg az edényt.
Ennek a helyzeti energiának felel meg a
villamosságnál a feszültség fogalma, mert ez
szabja meg a villamosságnak a vezetéken való
áthatóképességét, valamint a munkaképességét
is. Ez a feszültség megnyilvánulása; de hogy
mi a veleje, azt épp oly kevéssé tudjuk, mint
az elektromosságot magát. Csak feltevéseink
lehetnek róla. Jobban tehát megmagyarázni nem
igen lehet.
Vizsgálhatjuk azonban a feszültséget hatásai
ban. Kezdjük valami egyszerű dolgon: egy
izzólámpa vizsgálatán.
Legyen a mi lámpánk 110 voltos. A jelzés
mindig ott van a nyakán : a feszültség és a
gyertyafény jelzése, meg gyakran a gyártó czég
jegye is. Például egy SH monogramm, mellette
llu/32. Ez a lámpa tehát Siemens és Halske
izzólámpa-gyárában készült, 110 volt feszült
ségre van szánva és 32 gyertya-fényerővel
világít.
Ilyen lámpákra van szüksége azoknak, a kik
Budapesten a „Budapesti Általános yillamossági Részvénytársaság“ (Kazinczy-ufcza) áramát
fogyasztják. Mivel azonban a másik társulat, a
„Magyar Villamossági R.-T.“ (Váczi-út) csak 100
voltos áramot szolgáltat, az előbbi lámpa ezen
hálózatban nem fog teljes fényerővel égni, csak
talán 28 gyertyafény nyel.
Ennek oka az, hogy az utóbb említett (vál
takozó áramot szolgáltató) társaság kisebb
feszültségű áramot bocsájt a fogyasztók rendel
kezésére, mint az első helyen említett egyen

áramú társaság. 8 0 - 9 0 voltos áram mellett a
110 voltra készített lámpa már csak halványan
ég; 50—60 voltnál pedig szála már csak éppen
hogy kissé piros, vagy egyáltalán nem is izzik.
Vagyis az izzólámpa nem ég tökéletesen, tel
jes. fényerővel és elég fehér fénynyel, ha nem
kap elegendő feszültséget.
Mi lesz azonban akkor, ha túlnagy feszült
ségű áramkörbe jut? A budapesti egyenáramú
hálózatnál előfordulhat néha az a hiba, hogy a
lámpák 110 volt helyett 220 voltot kapnak.
Ekkor a lámpák egyszerre vakító erős fény
nyel kezdenek égni, világítóképességük megsok
szorozódik, de egy két óra alatt tönkre is men
nek, mert száluk elég. Még nagyobb feszült
ségű áram a 110 voltos lámpát azonnal is el
égeti, úgy, hogy az egy villanással kialszik és
szála eltűnik.
Szóval, ha az izzólámpa a kelleténél nagyobb
feszültségű áramot kap, jobban világít ugyan,
de idő előtt tönkre megy. így járnak azok, a
kik például 100 vagy 105 voltos lámpákat vesz
nek Budapesten (mely a váltakozó áramú tár
sulat hálózatához van szánva) és egyenáramuk
vagyis 110 voltjuk van. Ilyen helyen panasz
kodnak azután, hogy túlgyakran kell a körtéket
kicserélni. Vásárlásnál meg kell tehát mindig
nézni, hány voltos lámpákat adnak.
Vasalóknál, főzőedényeknél, hajsütővasaknál
és más ilyen melegítőknél ugyanezt fogjuk ész
lelni : ha kevés feszültséget kap, nem ad elég
meleget, ha sok feszültséget kap, azonnal, vagy
hamarosan kiég, elpusztul. Előbbi esetben a
melegítőtest veszélyeztetése nélkül próbálkozhatom, hogy el tudom-e érni a kívánt hőt, de
nagy feszültségnél veszélyeztetem a melegítő
testet, hogy elég. Ezzel tehát ne próbálkozzunk.
Nagyon természetes, hogy kisebb feszültség
változások még nem veszedelmesek és például
105 voltos hajsütővasat kivételesen 110 voltos
áramkörben is lehet használni. De ha állandóan
így használjuk, ezt már meg fogja érezni és
hamarosan elpusztul.
Ha vizsgáljuk a feszültség befolyását egy
elektomotornál, ott azt fogjuk találni, hogy kis
feszültség esetén nem jár kellő fordulatszám
mal, nagy feszültség mellett pedig megszalad,
azaz túlgyorsan fog futni Mindez persze csak
mérsékelt változásnál van így, mert a mint túl
ságos kicsi a feszültség, a motor egyáltalán
megsem indul, túlnagy feszültségnél pedig azon
nal elég. Hogy az elégése miben áll, arról még
alább szólunk
Ezen tünemények okát kutatva, magyarázatát
adhatjuk a következőkben: Egy 32 gyertya
fényű izzólámpa lényeges alkatrésze egy vékony
szál, mely a villamos áram hatása folytán iz
zásba jön. Az izzást mindig az az áxammennyiség szabja meg, a mely a szálon átfolyik;
(tehát az ampére). 110 voltos, 32 gyertyafényű
wolframlámpa szála kellő izzásba jön, ha Vs
ampére-nyi árammennyiség folyik át rajta. Ámde,
éppen mint a hogy egy vékony csövön csak
egy bizonyos vízmennyiség folyhat keresztül,
bizonyos nyomás mellett, a vékony szál is csak
egy bizonyos árammennyiséget ereszt át egy
bizonyos feszültségnél. Ha a vízcsőnél csökken
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tem a nyomást, az átfolyó vízmennyiség keve
sebb lesz; ha növelem, több.
Ha az említett 32 gyertyafényű lámpa nem
kap 110 volt feszültséget, hanem mondjuk csak
65 voltot, akkor a wpjframszálon már nem tud
a szükséges 1/3 ampére átmenni és nem jön
kellő izzásba. A feszültség tehát nem közvet
lenül, hanem csak közvetve befolyásolja a szál
izzását. Ha 65 voltos áramkör részére akarok
32 gyertyafényű lámpát csinálni, annak vasta
gabb szálat kell adnom, mert akkor kisebb
lesz az ellenállása és több áramot tud átbocsátani.
Hogy a vezeték izzása mennyire csak az
áramerősségtől függ és a feszültségtől közvet
lenül független, azt bizonyítják a nagyfeszült
ségű vezetékek. Ilyeneket ott alkalmaznak, a
hol a villamos energiát nagy távolságra kell
vinni. Például a niagarai óriási villanytelep ára
mát 400 kilométer távolságig is elvezetik.
(Összehasonlításul idejegyzem, hogy Wien távola
Budapesttől a Marcheggi vasútvonal mentén
csak 278 km.)
Hosszú távvezetékeknél természetesen azon
igyekeznek, hogy a vezető vörösrézkábelek mi
nél vékonyabbak lehessenek, mert a vezeték
vörösréz igen drága; mostanában kilogrammja
2 korona 60 fillér körül áll. A távolság más
ként nem akadály, hiszen a villamosság terje
dési sebessége oly óriási, hogy másodperczen
ként háromszázezer kilométert tesz meg, vagyis
egy másodpercz alatt hétszer körülfutná a föld
golyóbist !
A vezetékek méretezésénél két szempont az
irányadó : a vezeték felmelegedése és a feszült
ségveszteség. Utóbbit kissé nehezebb volna
magyarázni, beszéljünk tehát csak a melege
désről, mert úgy is oda lyukadunk ki, a hova
akarunk.
Mint már tudjuk, a vezeték az áramtól min
dig felmelegszik és pedig annál jobban, minél
több ampére megy rajta keresztül. Tudjuk azt
is, hogy a villamosság munkaképessége a vol
tok és amperek szorzata által fejezhető ki. Egy
voltos áram egy ampére mellett éppen egy
wattnyi munkát képes elvégezni, illetve ennyi
munkát így neveztek el. Egy wattnyi munka
pedig éppen 736-od része a lóerőnek; szóval
csekély munka, a mivel 75 kg terhet csak 7 36
milliméterre lehetne felemelni 736 voltos áram
egy ampére mellett éppen egy lóerőt képes
kifejteni.
110 voltos áramkörben 6 69 ampére képvisel
egy lóerőt, mert 110 voltX6'69 ampére=736
w a tt= l lóerő.
Tegyük már most fel, hogy én 200 kilomé
ternyi távolságra akarok átvinni 500 lóerőt.
Ennek 110 voltos áramkörben 500x6'69 am
pére felelne meg, vagyis 3345 ampére. Ilyen
óriási árammennyiségnek a vezetéséhez rettentő
vastag rézdrót kellene, hogy izzóvá ne mele
gedjék és ne gyújtson fel a közelében mindent.
Mivel pedig oda-vissza 400 kilométer drót
hosszam van, krőzusi vagyont kellene a veze
tékbe fektetni, a kifeszítés technikai akadályai
ról nem is szólva.

A dolgon olyképen lehet segíteni, hogy csök
kenteni kell a nagy áramerősséget. Mivel tudom,
hogy akkor is 500 íóerőnyi munkát nyerek, ha
36795 volt mellett 10 ampére áll rendelkezé
semre, a dolgom igen könnyű. Nem kell egye
bet tennem, csak 110 volt helyett 36795 voltot
állítani elő és akkor csak 10 ampére vezetésé
ről kell gondoskodni, a mire egy egész vékony
(T5 min3 keresztmetszetű) drót is megfelel, a
nélkül, hogy túlságosan felmelegednék. Mind
két esetben 500 lóerőt kapok, mert 110 volt X
3345 ampére-rel éppen annyi, mint 36795 volt
X 10 ampére-rel.
Ez a példa mutatja, hogy a felmelegedés
mindig csupán az áramerősségtől függ. Egy
ampére es áram százezer volt feszültség mellett
éppen csak annyira melegít fel egy bizonyos
vezetéket, mint 1 volt feszültség mellett,
Sokaknak ez talán úgy fog feltűnni, hogy
ellentmondásban van azokkal, a miket az izzó
lámpáknál mondottunk: hogy tudniillik az izzó
lámpa elég, ha túlságos feszültséget kap.
Ez látszólag azt mondaná, hogy a nagyobb
feszültség égeti el a szálat. De nem így van.
Csakhogy a megnövekedett feszühség több
áramot (ampére-et) szorít át a szóbanforgó szá
lon és ez égeti el azt, mint már mondottuk is.
Az izzólámpa wolframszála túlfeszültség alatt
valóban elég, mert felmelegszik több ezer fokra,
melynél még ez a nehezen olvadó fém is elég,
illetve elpárolog, mert légüres térben van.
Elektromotoroknál és fűtőtesteknél az elégés
rendesen másforma szokott lenni. Itt már azt
is elégésnek mondjuk, mikor a feltekercselt
drótok annyira felmelegesznek, hogy elégetik a
rájuk csavart szigetelő réteget. Mihelyt pedig a
szigetelőanyag elpusztult, a motor vagy a fűtő
test hasznavehetetlenné válik, mert rövidzárlat
keletkezik benne.
Meg kell itt magyaráznom, mi is az a rövid
zárlat. A rövidzárlat azt mondhatnám: a villa
mosság tehetetlenségének a szüleménye.
A villamosságnak ugyanis az a tulajdonsága
van, hogy mindjárt óriási árammennyiségeket
bocsát a vezetékbe, ha csak megfelelő ellen
állásokkal le nem igázzuk és mérsékletre nem
kényszerítjük. A 32 gyertyafényü 110 voltos
wolframlámpa vékony szála olyan akadály az
áram útjában, hogy a hozzávezető drótokon
nem tud több áram átjutni, mint csak éppen
V3 ampére.
Úgy kell azt képzelni, mintha egy széles híd
végére egy keskeny kaput építenék, melyen csak
egy ember fér át egyszerre. Akkor azon a hídon
nem juthat át több ember, mintha csak olyan
széles lenne, a hol egy ember elmehet.
Azt lehetne mondani, hogy a légüres üveg
burába tűzbiztosán szerelt fémszál mintegy fel
áldozza magát, hogy a vezeték másutt túl ne
melegedhessék. Tegyük fel azonban, hogy a
lámpa előtt a vezető két drót szigetelése elpusz
tul és a két csupaszon maradt drótszál összeér.
Itt a villamosság pompás útat talál, nincs már
útjában a vékony lámpaszál, kezd tehát hatal
mas mennyiségben áramolni, felmelegíti hirte
len a vezetékeket és ezek maguk körül felgyújt
ják, a mi gyújtható.
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Ez a rövidzárlat. Lényege tehát az, hogy a
villamos áramlásnak olyan útja nyílik, melynél
hiányozván a korlátozó ellenállások, maga körül
mindent izzóvá tesz.
Lehet-e védekezni a rövidzárlat ellen? Lehet,
még pedig feltétlen biztossággal, csak erre
rendszerint sajnálják a pénzt a szerelés alkal
mából. Bányákban, hadihajóknál, robbantósze
reket készítő gyárakban meg is teszik a szük
séges elővigyázati intézkedéseket, ott nem is
okozhat a rövidzárlat bajt. Mivel nem származhatik baj a vezeték esetleges izzásából, ha
gyújtható tárgy nincs a közelében, mondhatjuk,
hogy vakolat alatt, csőben szerelt vezetéknél is
veszedelem ki van zárva. Legfeljebb az asztali
lámpák zsinórjainál fordulhat elő baj, azokat
tehát nem árt időnként kicserélni.
A rövidzárlat o-ozta veszélyek megelőzésére
szolgálnak az olvadó biztosítékok. Formájuk
nem lényeges ; velejük az, hogy a vezeték ki
indulási pontjában, tűzbiztos módon olyan
anyagból készült vezetékdarabkát iktatnak be,
mely előbb elolvad, mint a vörösréz-vezeték
nagyon felmelegedhetne. Akkor aztán az áram
megszakad. Hasonló czélt szolgálnak a drága
maximalkikapcsolók is, de azokról most nem
szólok, mert kevésbbé ismeretesek a nagyközön
ség előtt.
A biztosítékok rendesen újezüst huzalokból
készülnek. Régente ólomdrótot is használtak,
de ez nem jó, mert olvadáskor szétfrecscsenik
és esetleg ezáltal okoz bajt.
A biztosítékok helyes alkalmazása úgyszól
ván maga kizár minden veszedelmet. Alkalma
zása kötelező is, csak az a baj, hogy sok tudat
lan szerelő nem tud velük bánni.
Például meg van állapítva, hogy egy másfélnégyzetmilliméter keresztmetszettel bíró vezeté
ken nem szabad 10 ampére nél több áramot
átbocsátani, mert különben túlságosan felmeleg
szik. Ez elé a vezeték elé tehát olyan biztosíté
kot kell adni, mely 10 amperénél kiolvad. Meg
esik, hogy egy tudatlan szerelő úgy megterheli
ezt a vezetéket, hogy a biztosítéknak rendes
terhelésnél is ki kell olvadnia: rászerel például
egy 16 ampére-es ívlámpát. Persze az áram akkor
rögtön megszakad.
No de segít ő magán, hogy a biztosíték az
ő kis játékait ne zavarhassa! Egyszerűen betesz
egy másik biztosítékot, mely csak 20 vagy 30
ampére-nél olvad ki. Akkor természetesen ez
már elveszti czélját és nem olvad ki idején,
hanem attól ugyan bátran átmelegedhetik a 10
amperre szánt vezeték ! Megesik az is, hogy a
szerelő úr biztosíték híján betesz egy darab
vastag rézdrótot, akkor aztán éppen semmi vé
delem nincs többé.
Ilyen körülmények közt szoktak támadni a
veszedelmes rövidzárlatok. Ellenszere: kontár
munkást ne engedjünk a villamos berendezé
sünkhöz nyúlni, csak feltétlenül megbízható
czég emberét, a kit kellőleg ellenőriznek. Akkor
nem lesz veszedelem.
Azt szeretném még megmagyarázni, hogyan
mérjük a villamos áramfogyasztást és miként
fizetünk érte.

Elmondottam már, hogy 1 voltX l am pére=
1 watt és kereken 736 watt az, a mi egy lóerőnyi munka elvégzésére képes.
100 wattnyi munkát egy hektowattnak neve
zünk, ez tehát valamivel kevesebb mint J/7 ló
erő: Megfelel körülbelül egy erős ember munkaképességének. Ha van mondjuk egy gabona
rostánk, mely dolgot ad egy embernek, hogy
egész napon át hajtani tudja, akkor ennek
villamos motorral való meghajtására éppen egy
hektowatt hatásképességre lenne szükségünk.
Ha ez a motor egy óráig szalad és az alatt
folyton egy hektowattot fogyaszt, akkor elhasz
nált egy hektowattóra energiát. Ennek az ára
Budapesten 6 fillér lenne, de motorikus üzem
ről lévén szó, rendesen még engedményt is
adnak rá és csak 3 5—4 fillér lesz.
Természetesen éppen úgy fogyasztják a villa
mos áramot a lámpák is, mint a motorok, ha
bár itt közönséges értelemben vett munkavég
zésről nincs is szó.
Ugyanaz az energia, mely a fentemlített motor
üzembentartására elegendő képes ellátni 100
gyertyafényerejű fémfonalas izzólámpát is. Tehát
ha 100 gyertyafényt egy óra hosszáig égetek,
elfogyasztok egy hektowattóra energiát és ezért
fizetnem kell Budapesten 6 fillért, a mi nem
mondható soknak.
Ezen esetben tehát a villamos energia nem
végzett olyan munkát, hogy mozgatott vagy
forgatott volna valamit nekem, hanem meleggé
változva izzóvá tette a lámpák vékony szálát
és onnét meleg alakjában a levegőbe jutott.
A mai fémfonaias lámpák azért sokkal gazda
ságosabbak a régi szénfonalas lámpákkal szem
ben, mert sokkal kevesebb melegmennyiségre
van szükségük, hogy ugyanannyi fényt sugá
rozzanak ki, mint a megfelelő szénfonál. így
kevesebb áramot is fogyasztanak.
Közbevetőleg megjegyzem, hogy a fémfona
las lámpáknál is a felhasznált energiának csak
egy százaléka érvényesül fény alakjában, a
többi mint felesleges meleg vész kárba. Az
elektrotechnikusok egyre olyan úgynevezett „hi
deg fény-1 feltalálásával ijesztgetik az áramszol
gáltató társulatokat, melynél majd 99% energia
fog fény alakjában hasznosíttatni és csak 1%
vész majd meleg alakban kárba! Akkor aztán
olcsó lesz a villamos világítást fülig, nyakig
dőzsölhetünk benne!
Akkor majd a gázgyárak is sürgősen nyuga
lomra ereszthetik jó öreg gazométereik fejét és
becsukhatják a boltot! Egyelőre még ne fél
jünk tő le!
Már még csak az van hátra, hogy megis
merjük, miként működnek az áramszámláló órák.
Ezekben rendszerint egy kis motoron veze
tik át a fogyasztott áramot. Ez a kis motor egy
számlálóművet hajt és annál gyorsabban forog,
minél több áram megy rajta át. A motor úgy
van szerkesztve, hogy mialatt éppen egy watt
óra energia megy rajta keresztül, azalatt mindig
pontosan ugyanannyi fordulatot tegyen. Ennyi
fordulat után a számlálómüvet mindig egy szám
mal odébb ugratja. Hogy az áramfogyasztás
megszűnése után a rendkívül könnyen futó kis
motor a vett lendülettől ne futhasson tovább,
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van a készülékben egy fékező mágnes, mely a
motort ilyenkor azonnal megállítja. így hát
hamis fogyasztást nem mutat.
Nem szükséges talán külön megemlíteni, hogy
ha a kis motor mondjuk ezret fordul egy óra
alatt akkor, mikor egy watt folyik rajta keresz
tül ; akkor csak két óra alatt fog ezret fordulni,
ha V;, watt folyik át rajta.
Más igen elterjedt faja az áramszámláló órák
nak az Áron-féle wattóraszámláló. Ez két ingá
ból áll, melyek egy differentiális kerékmüvei
vannak összeköttetésben Ez a kerékmü csak
akkor forog, ha a két inga nem egyszerre leng.
Ha áram nem folyik át a készüléken, a két
inga lengési ideje egyforma, a kerékmü tehát
nem forog. Ha áram folyik át, akkor egy fékező
elektromágnes az egyik inga mozgását az át
folyó áramerősséggel arányosan lassítja ; a másik
változatlan gyorsasággal leng tovább. Ekkor a
kerékmü mozgásba jön és pedig a lengéskülönb
séggel arányos gyorsasággal. Mivel a lengés
különbség az átfolyó áramtól, a kerékmű for
gási gyorsasága pedig a lengéskülönbségtől
függ, a mozgatott számlálómű ugrásai mérték
adók lesznek a fogyasztott villanymennyiségre.
Ez az áramszámláló egyike a legtökéletesebb
műszereknek.
No de azt hiszem, egyelőre elég is lesz ebből
ennyi!
Medvey Lajos,
gépészmérnök.

KRÓNIKA.

napjainkban tette rá kezét az olasz az ozmánok e kin
csekben dús gyarmatára.
A külföldi országokat ismertető Uránia-darabok hosszú
sorozatában Atlasz e darabja a jobbak egyike, mely szó
rakoztató formában sok tanulságot nyújt. Képei nagyon
szépek, — néhány, vadászati jelenetet mutató mozgó
képe sensatio-számba megy.
Vrabély Armandnak a gyermekvilágot tárgyaló darabja
zajos siker jegyében kezdte meg pályafutását. E thémát
természetesen többféle felfogással lehetne megírni.
Vrabély, írói kedves egyéniségének megfelelően, a humor
nézőpontjából tekintette tárgyát s rendkívül mulatságos
darabot írt. Egymást keigetik benne a vidámnál vidá
mabb jelenetek a gyermek életéből, pompás anekdotá
kat hallunk a gyermekszoba, az iskola, a játékok köré
ből s a sok tréfa, a rakétaként sziporkázó ötletek, a
kaczagtató viczczek sohasem lépik túl a jó ízlés hatá
rát s a darab igazán élvezetes estét szerez felnőtteknek
és apróságoknak egyaránt. Jól vannak összeválogatva
képei is, melyek gyakran harsogó kaczajt keltenek, úgy
hogy a szöveg olvasása itt-ott meg is akad. ízlésesen,
érdekkeltően tarkítják a darabot a betétek: parányi
művészeknek fellépte, vívás, táncz, muzsika, ének. Dicsé
retére válik a darabnak az is, hogy a sok tréfa közé
el-el van helyezve sok, jó megfigyelésről, helyes paedagogiai és erkölcsi érzékről tanúskodó megjegyzés,
tanács, egy pár érdekes adat, melyek a gyermekek éle
tére vonatkozó körülményeket érdekesen világítják meg.
Azt hiszszük, az Uránia rendes közönsége hálás elis
meréssel fogja kísérni a darabot diadalmas útján, ki
bővülve és meggyarapodva azok sorából, a kik ha talán
nem rendes látogatói is e derék, igyekvő műintézetnek,
de a legdrágább kincs-rő\ szóló sikerült munka vonzó
ereje az ő érdeklődésüket is felkelti.

Uránia Színház.
Az Uránia-Színház két legutóbbi újdonsága a Fekete
világ és A mi legdrágább kincsünk. Amaz Atlasz
Mártonnak, a színház egyik régebbi írójának, emez
Vrabély Armandnak műve, ki mint víg elbeszélések írója
eddig is ismeretes volt, de az Urániában most szere
pel először.
A Fekete világ természetesen Afrika, ez a rejtelmes,
természeti és művészeti csodákkal teljes, érdekes világ
rész, melynek ősi nagyszerű múltjánál vájjon nem lesz-e
még hatalmasabb a jövendője ? Atlasz évekig élt Afriká
ban, műve tehát nem pusztán könyv-darab, adatai nem
innen-onnan hirtelen kiollózottak, hanem részben hoszszas, alapos tanulmányoknak, részben személyes tapasz
talatnak eredményei. Ez teszi a darabot oly közvetlenné,
igazán értékessé.
I felvonásában, A legsötétebb földrész czíműben, a
sphinx-től, a rejtelmes világ e rejtelmes symbolumától
kezdve, Egyiptomon át, a Níluson végig, a sivatagon
keresztül le a gyémántban gazdag délafrikai tartomá
nyokig, le Fokvárosig, igen vonzóan ismerteti az élénk
tollú szerző Afrika földjét. A Jl-ban — Fehérek és feke
ték — az afrikai élet tárul elénk, a maga különösségé
vel, titkaival, borzalmaival; látjuk az exotikus néger
falvakat, dolgozó és tánczoló asszonyaival, gyűlésező és
harczoló férfiaival, behatolunk az őserdőbe s részt
veszünk egy izgalmas elefánt- és krokodilusvadászatban
(az I. felvonásban vízilóvadászatban volt részünk). A III.
felvonás: Afrika meghódítása. Látjuk Livingstonet, Stanleyt, gróf Teleki Samut, a civilisatio e hőseit, utazunk
a Kongo-vasúton, közelébe jutunk a híres Menelik csá
szárnak, tanúi leszünk a fezi lázadásnak, majd végig
nézzük a tripoliszi háborút, melynek során úgyszólván

Diesel Rudolf (1858-1913).
1893-ban megjelent könyvében, melynek czíme Theorie
und Konstruktion eines rationellen Wärmemotors zum
Ersatz der Dampfmaschinen und der heute bekannten
Verbrennungsmotoren, a hőmotorokat a bennük végbe
menő égésfolyamat és a dugattyúnak leadott munka
szempontjából tanulmányozza és bírálja. Megállapítja,
hogy az akkor ismert högépek közt egy sincs olyan, a
melyben a tüzelőanyag rationalis elégésének a feltételei
csak megközelítőleg is teljesülnének. Egyszersmind olyan,
elvi tekintetben új követelményeket állít fel, a melyek
ha megfelelő szerkezet által kielégíttetnek, a tüzelőanyag
fogyasztás annyira fog reducálódni, a mennyire a tudo
mány akkori állása szerint egyáltalában lehetséges.
E követelmények legfőbbike az, hogy a finoman elporlasztott tüzelőanyagot valahogyan úgy kell fokoza
tosan elégetni, hogy az égés körülbelül állandó hőmér
séklet mellett (isothermikusan) mehessen végbe, hogy
a melegség mintegy közvetetlenül átalakulhasson mun
kává.
Négy évi erős munka után el is készült ezek szerint
a követelmények szerint az első motor és a hozzáfűzött
reményeket valóra váltotta. Azóta csak a szerkesztése és
a részeinek finomsága tökéletesedett e gépnek, ez elve
megmaradt. Mai formájában a tüzelőanyag melegéből
annyit tud hasznos munkává átalakítani, a mennyit egy
más hőgép sem : körülbelül 35%-ot. Lényeges javulás
ebben a tekintetben nem is várható tőle. Nagyobb hatás
fokú gépet csak valami új nagy gondolat teremthetne
Hogyan működik a Diesel-motor? Négy vagy két
ütemmel, akár csak az explosiós-motorok. Négy ütem
esetén a dugattyúnak négy járata alatt csak egyszer ad
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le munkát az égés melege a dugattyúnak. A folyamat
e z : A mikor a dugattyú először halad előre a munka
hengerben, akkor kívülről tiszta levegőt szív b e ; mikor
visszamozog, a beszívott levegőt összesűríti a henger
végében 30—35 athmospherára, miáltal az 600—700°
C-ra felmelegszik. A mikor a dugattyú ismét előrehalad,
egy alkalmas szerkezet, a szétporlasztó, körülbelül 60
athmosphera nyomású levegővel, a melyet a gép maga
comprimál össze működése közben, rendkívül finoman
szétporlasztva, ködszerű alakban benyomja a tüzelő
anyagot a munka-henger izzó levegőjébe, a hol az rögtön
elég, de nem robbanva, mint az explóziós motorok
ban, hanem fokozatosan. Ez égés közben nem emel
kedik nagyon sokkal a hőmérséklet a munkahengerben
(kb. csak 1000°-ig), mert az égés melege úgyszólván csak
pótolja azt a meleget, a mit a levegő és az égéstermékek

5.
A tüzelőanyagot és a levegőt olyan mennyiségben
lehet benne alkalmazni, hogy az arány az elméleti köve
telményeknek megfeleljen. Az explosiós motoroknál az
arányt a robbanó keverék gyujthatósága szabja meg.
Robbanások, kihagyások nem fordulhatnak elő benne.
.6. Különböző megterhelés esetén is majdnem egy
forma hatásfokkal dolgozik.
Akár kis, akár nagy munkabírásúnak készül is, a
felsorolt jó tulajdonságai egyformán megvannak. Ezért
nagy teret hódított mind a kis-, mind a nagy iparban
és a hajózásban is. Mint lokomotivgép kísérleti stádium
ban van.
Égetésre a Diesel-motorban a folyékony tüzelőanyag
nak mindenféle fajtáját fel lehet használni: a nyers
ásványolajokat és ezeknek, valamint a kőszénnek és a
barnaszénnek destillatiotermékeit, továbbá növényi és
állati olajokat (pl. ricinus-olaj, halzsír stb.).
És ebben van e motornak a világipari nagy jelentő
sége. Azzal, hogy a folyékony tüzelőanyagokat általá
nosan fel tudja használni, megtörte a kőszén kizárólagos
uralmát és hatalmas új energia-forrást nyitott az emberi
ségnek.
Két évvel ezelőtt azt írta Diesel, hogy mivel a szén
egyes destillatio-termékei 3—5-szörösen jobban kihasz
nálhatók a Diesel-motorban, mint a szén a gőzgépben,
azért sokkal jobb és gazdaságosabb felhasználása a
szénnek az, ha nem égetjük el „barbár módon“ a gőzgép
kazánjában, hanem destillatio által kokszszá változtatjuk.
A kokszot t. i. fűtési és kohászati czélokra használ
hatjuk, a mellékterményeket pedig a chemiai iparban
és a Diesel-motorban értékesíthetjük.
Szabó Gábor.

Kinematographikus felvételek Röntgen-sugarakkal.

Diesel Rudolf.

keveréke veszít a dugattyú előre mozgatása folytán.
A meleg tehát szinte közvetetlenül átalakul munkává.
A tüzelőanyag beömlesztésének ideje szabályozható.
Rendszerint addig tart a beömlesztés, a meddig a dugattyú
az útjának Vl0-ét teszi meg. Végül, a mikor a dugattyú
ismét visszamozog, az égéstermékek kijutnak a szabadba
és azután a periódus újra kezdődik.
A Diesel-motornak a hatásfok nagysága mellett még
sok előnyös tulajdonsága van a többi hőgépekkel, jelesen
az explósiós-motorokkal szemben. így:
1. A tüzelőanyag benne magától meggyullad, tehát
gyujtószerkezetre, lángra, vagy villamos szikrára szük
ség nincs.
2. Az elégés benne tökéletes lévén, a szerkezete
nem kormozódik, s a belőle kiszabadult égéstermékek
nek kellemetlen, nehéz szaga nincs s így sűrűn lakott
helyeken is alkalmazható.
3. Kicsiny helyet foglal el. Vele kapcsolatban kazánra,
gázgenerátorra szükség nincs. Fél- vagy harmadannyi
hűtővizet fogyaszt, mint pl. a gázmotorok.
4. A saját maga comprimálta levegővel, akár a gőzgép
a gőz bebocsátásával, azonnal megindítható.

F. Dessauer a Phys. Zeitschriftban (1913, 13. sz.)
leírja kísérleteit, melyekkel a Röntgen-felvételek idejét
igen jelentékeny mértékben leszállította.
Már a Röntgen-sugarak felfedezésének kezdő idején
azon dolgoztak a physikusok, hogy a felvétel idejét
lehetőleg megrövidítsék. Ha a Röntgen-csőben a levegő
ritkításának fokát megnöveljük, akkor a kathod sugarak
sebessége növekszik és ezek az antikathodra ütődve
létrehozzák az úgynevezett „kemény“ sugarakat, melyek
nek a fényérzékeny lemezre való hatásuk jelentékenyen
nagyobb, mint a kisebb ritkítási fok mellett keletkező
úgynevezett lágy sugaraknak. A kemény sugarakkal a
felvétel idejét jelentékeny módon meg lehetett rövidí
teni. így mindjárt Röntgen felfedezése után néhány hó
nap múlva Wittmann Ferencz, budapesti műegyetemi
tanár 15 másodpercznyi expositióval tudott igen jó
Röngten-felvételeket csinálni.
Azonban a kemény sugarakat éppen a legérdekesebb
esetben — tudniillik az emberi testre vonatkozó felvé
teleknél — nem lehetett használni. Azért nem, mert
áthatoló képességük is megnövekszik és így a csonton,
húson, izmokon stb. körülbelül egyféle erősségben
hatolnak át s olyan képet adnak, melyben nincsenek
részletek.
Éles, részletdús és erős kontrastokkal bíró képet
csak lágy Röntgen-sugarak adnak. Meg kell továbbá
gondolni, hogy a kép jóságának emelése végett lehe
tőleg párhuzamos sugarakkal kell dolgozni, ennélfogva
a felveendő tárgyat lehetőleg messze kell vinni a Rönt
gen-csőtől. Nem volt tehát más mód, mint az áramintensitás növelése, a minek viszont az volt a követ
kezménye, hogy az antikathod nagymértékben felmele
gedett, sőt izzóvá lett. Ezen úgy segítettek, hogy az
antikathodot áramló vízzel hűtötték. Ily módon sikerült

465
az expositio idejét az emberi végtagok felvételénél V*
másodperezre lekisebbíteni.
Jelentékeny lépés volt előre az erősítő ernyő .hasz
nálata. Ha ugyanis az érzékeny lemezt fluoreskáló
anyagokkal bevont ernyővel borítjuk le, akkor ezek a
Röntgen-sugarak hatása alatt világítani kezdenek és a
Röntgen-sugarak direct hatását növelik. Ezen az úton
az emberi végtagok felvételénél az expositio idejét 01
másodpercre lehetett leszorítani. A Lumiére testvérek,
franczia lemezgyártó ezég, olyan lemezeket hozott for
galomba, a melyek az erősítőlemez használata mellett
003 másodperczig tartó besugárzással is jó képet
adtak. A sajnos csak az, hogy az erősítőlemez a kép
élességét csökkenti.
Dessauer a magas feszültségű áramot szolgáltató
inductoriumra fordította figyelmét. Ismeretes hogy a
városi centralek áramát az inductorium primaer teker
csébe kell bevezetni. Epyenáram esetében még egy
szaggató készüléket is kell közbeiktatni A primaer
tekercsben létrejövő áramlüktetések hozzák létre a
secundaer-tekercsben a magasfeszültségű váltakozó ára
mot, a mely a Röntgen-csövön keresztül kisül. Tehát
mindig vannak elég jelentékeny hosszúságú időközök,
mikor úgy a primaer mint a secundaer tekercs áram
mentes és a mikor a Röntgen-cső is „alszik“. Dessauer
már most rájött arra, hogy a sok kis lüktetés és ennek
megfelelő kisülés helyett czélszerű volna egyetlen igen
erős áramimpulsust és igen energikus kisülést létesí
teni, a mely szinte egy pillanat alatt sokkal jelentéke
nyebb energiát tud a térbe Röntgen-sugarak alakjában
kilökni, mint az apró kisülések sorozata. E czélra szer
kesztette az ő szaggatóját, a mely lényegében igen
vékony és rövid fémdrót. Ha az áramot kis ellenállás
közbeiktatásával zárja, igen nagy áramintensitás kelet
kezik, a mely szinte pillanat alatt elpárologtatja a vé
kony drótot és az áram megszakad. így jön létre az
igen energikus inductiv hatás, a mely a secundaer
tekercsben szintén igen erős áramot indukál. Azokon
az inductoriumokon, amelyek közönséges szaggatóval
maximális 40 ampére-nyi áramot bírnak meg, a Dessauer-féle drótszaggatóval 100 ampére-nyi áramot is át
lehet bocsátani. A létrejövő secundaer áram a régi
módon legfölebb 1—10 milliampére-nyi volt, az új szag
gatóval 400 milliampére-nyi erősséget is elérhet. Sőt
specziálisan e czélra szerkesztett inductorium még na
gyobb áramerősséget is ad. Természetesen ez csak azért
lehetséges mert az áramok igen rövid ideig tartanak.
Ily úton sikerült az emberi test törzsének felvételi
idejét 0002 másodperezre leszállítani. A különböző
testrészek felvételéhez különböző vastagságú fémdró
tokat használ, melyeket tokocskákban bocsát forga
lomba
Természetes, hogy ezt az új javítást felhasználja
kinematographikus felvételek eszközlésére. E czélra
külön tokváltó és lemezváltó mechanismust kellett szer
keszteni. Az így nyert felvételek a szív, a tüdő, a gyo
mor működésének különböző phasisait igen jól elő
tüntetik.
M.

Tudományos és technikai újdonságok.
H o 1 van a F ö ld le g n a g y o b b á tm é r ő je ? Ezzel
a kérdéssel foglalkozik Henkel a Petermanns Mitteilungenben. Megmutatja mindenekelőtt, hogy ez a legnagyobb
átmérő nem mehet keresztül a Himalayan. Igaz ugyan,
hogy itt vannak a Föld legmagasabb hegyei, melyeknek
magassága közel van 9000 m-hez, azonban az átmérő
ellenkező vége a Csendes-Oczeánba esik 2000 m-nyire

a tenger színe alá. Azonkívül tekintetbe jő az is, hogy
a Himalaya 28 -nyira esik északra az egyenlítőtől, tehát
oly helyre, a hol már az egyenlítői dudorodás nem érez
hető. Henkel megmutatja, hogy a Föld legnagyobb át
mérője csak az egyenlítő vidékén kereshető. Számításai
szerint a Chimborasso csúcsán megy keresztül, a mely
csúcs 6139 m-rel emelkedik a Csendes-Oczeán fölé.
Ellenkező vége Sumatra szigetének egyik eléggé magas
hegyvidékére esik. Ez az átmérő 12761T km hosszú.
A Chimborasso csúcsán tehát legkisebb a nehézségi erő
és pedig két okból, egyrészt mert itt legkisebb a Föld
tömegének a vonzása, másrészt mert itt legnagyobb a
centrifugális erő, a mely egész értékével kisebbíti a von
zásból eredő részt.
D r á g a k ö v e k p h o s p h o r e s z k á lá s a és f lu o r e s z 
k á lá sa . Az újabban felfedezett sokféle sugarak felhívták
a figyelmet a phosphoreszkáló és fluoreszkáló anya
gokra. Ezek között is különös figyelmet érdemeltek az
úgynevezett drágakövek, a melyekről már régóta isme
retes, hogy phosphoreszkálnak. így pl. a gyémánt meg
dörzsölve a sötétben gyengén világít; ugyanezt észlel
hetjük, ha előbb erősen megvilágítjuk, azután sötét helyre
visszük. A különböző gyémántfajtáknak phosphoreszkáló
képessége nem egyforma. Mint rendkívüli körülmény fel
van jegyezve egy 92 karátos gyémántról, hogy a meg
világítás után egy óráig is észrevehető volt világítása.
Hasonlóan aránylag igen erős fényt bocsát ki az adular
(nemes földpát), ha kalapácscsal ütögetjük.
Sokkal erősebb a kathodsugarak hatása. A crookescsőbe helyezett gyémánt teljes légritkítás esetében igen
erősen világít. Négy-öt karátos gyémánt világító képes
sége egy gyertyaerő. A kibocsátott fény színe változik a
gyémánt származási helye szerint, de változik a kristály
lapok szerint is.
Különösen szép fényt ád Crookes-csőben a rubin.
Színe vöröses, mint az izzó testeké. A kunzit aranysárga,
a smaragd sötétpiros színt bocsát ki ugyanezen körül
mények között.
A radium sugarainak hatása alatt szintén valamennyi
drágakő fluoreszkál. Ezt a tüneményt legczélszerűbb
a spinthariscop-ban vizsgálni. Egy fémcsőben fehér lapra
van téve a drágakő és fölötte vékony dróton van valami
lyen radiumsó. A csövet bezárja erősen nagyító lencse.
Ha a készülékbe belenézünk, olyasvalamit látunk mintha
egy pontból igen sok hulló csillag lövelődnék ki.
A legszebb fluoreszkálást az ibolyántúli sugarak
segítségével lehet előidézni. És itt is különösen a rubin
mutat gyönyörű színeket. De nem mindegyik fajtája.
Csak a Birmából származó rubin világít gyönyörű vörös
színben, ellenben a siami rubin majdnem egészen sötét
marad.
M e g s z ilá r d íto tt o la jo k . Az olajok és zsírok két
főalkatrészből és sok mellékalkatrészből állanak. A fő
alkatrészek a folyékony olajsav (Cls H.u 0 2) és a szilárd
stearinsav (Cl8 HSB 0 2). Minél több stearinsav van az
olajban, annál szilárdabb. Sok ipari felhasználásnál csak
a stearinsav kerül bele az ipari termékbe, ellenben az
olajsav mint értéktelen vagy kevéssé értékesíthető mel
léktermék marad hátra Az idevonatkozó iparnak tehát
régi igyekvése volt az olajsavat valami módon átalakí
tani stearinsavvá. A chemiai szerkezet szerint ez elég
egyszerűnek látszik, hiszen az olajsav csak 2 atom hydrogénben különbözik a stearinsavtól. Ezt a 2 atom hydrogént valami módon át kellett adni az olajsavnak, hogy
belőle stearinsav keletkezzék. Sok mód gondoltatott ki e
czélra, azonban a gyakorlatban egyik sem bizonyult
gazdaságosnak.
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Egy újabb szabadalom szerint dr. Normann úgy
látszik végérvényesen megoldotta a feladatot. Eljárása
finom nikkelpornak katalyzáló hatásán alapszik. Ha tiszta
olajsavba finom nikkelport keverünk és az egészen
keresztül hydrogén gázáramot vezetünk, akkor elegendő
magas hőmérséklet mellett az olajsav teljesen átalakul
stearinsavvá. De ugyanez történik, ha olajsavas keve
rékeket, zsírokat, természetes olajokat vetünk a proceszszusnak alá. Bogyó olajból, lenolajból szilárd tömeg
keletkezik. Az eljáráshoz nem is kell chemiailag tiszta
hydrogéngáz, akármilyen gázkeverék felhasználható, a
melyben bőven van hydrogén.
A katalyzálás ideje és az eredeti anyag szerint külön
böző keménységű anyagok keletkeznek. Keletkeznek vajszerűen puha anyagok, de keletkeznek olyanok is, a
melyek az üveg keménységét és merevségét elérik.
Az egész eljárásból a legnagyobb hasznot a stearinipar húzza, hiszen éppen ennek az iparágnak mellékterméke az olein. Hasonlóképpen hasznát veszik a szap
pangyárak, a melyek új olcsó nyers anyagot kapnak így.
Azonban az eljárás csak akkor fizeti ki magát, ha
igen nagy mértékben alkalmaztatik. A Normann-féle sza
badalmat Németországban, Angolországban és Ausztriá
ban használják ki.
H a jó p á n c z é l, m e l y a lö v e g á th a to lá s a u tá n
z á r ó d ik . Dr. R. Ditmar a német természettudósok és
orvosok (Versammlung Deutscher Naturforscher und
Ärzte) idei bécsi nagygyűlésén felolvasást tartott egy
találmányáról, a mely ha beválik a hajótestnek golyók
elleni újabbfajta megvédését teszi lehetővé. Ez a hajó
pánczél kaucsukos anyagból készül. Kaucsuknak igen
nagy mértékben megvan az a tulajdonsága, hogy régi
alakját visszanyerni igyekszik.
Ha vízbe golyót lövünk, nem támad utána lyuk, mert
a víz a golyó áthaladása után záródik. Hasonló a visel
kedése a kaucsuknak, csak a záródási idő hosszabb.
De nem minden kaucsuk egyforma; a kísérletek azt

P é g o u d r e p ü lé s e i. Múlt számunkban már meg
emlékeztünk arról a tudományos és technikai problé
máról, melynek körébe tartoznak Pégoud-nak feltűnést
keltő repülései. Most bemutatjuk a La Nature nyomán
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Repülés S alakban.

e repülések diagrammját egyszersmind referálunk arról
a vitáról, a mely ennek nyomán keletkezett.
Francziaországban egy egyesület keletkezett, a mely
400,000 franknyi díjat tűzött ki az aeroplanok stabilitási
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2.

Megfordulás a repülőgép hossztengelye körül.

problémájának megoldására. A kérdés az, megmutatta-e
Pégoud a problema megoldásának módját. Ha igen,
akkor joga van a díjhoz.
mutatták, hogy a gyantákban bővelkedő kaucsuk gyor
sabban és jobban záródik mint a paragummi. A kaucsukban lévő ragadós gyantaneműek az átütött és elvá
lasztott kaucsukrészeket ismét összeragasztják.
Az átütés lefolyását a mellékelt ábra illusztrálja.
A kaucsukba lőtt golyó (K) a hártyát kiterjeszti mind
addig, míg olyan vékony lesz, hogy elszakad, illetőleg
kinyílik, azonban darabot belőle a golyó nem szakít ki.
És ebben van a dolog lényege, mert ezután a kaucsuk
újból záródik s a nyílás eltűnik. A golyó után tóduló
víz tehát nem hatolhat be a hajóba, ha a hajó teste ilyen
kaucsukpánczéllal van védve.
A felolvasó kísérletei szerint legjobban a következő
keverék vált b e : 5 kg guayulekaucsuk, 18 kg közepes
minőségű kaucsuk, 6 kg barna faktis (olajokból készí
tett kaucsukpótló), 10 kg kaolin.
A kaucsuklemez vastagsága attól függ, milyen nagy
golyók ellen kell védelmet nyújtania, 2 mm-es lemez
9 mm-es átmérőjű golyók ellen nyújt védelmet; a hadi
hajókon szokásos 20—30 cm átmérőjű golyók ellen
7 cm vastagságú kaucsuklemez nyújtana védelmet.
Legjobb a lemezt a hajótest külső részére felsze
gezni. Ha a lemezt sejtszerű vagy hullámozott alakban
állítják elő, akkor a biztonság még nagyobb.

A szakemberek azt mondják, hogy a fordított hely
zetben való repülés semmivel sem stabilisebb, mint a
normális. Sőt nagyon valószínű, hogy a gép ebben a
helyzetben sokkal inkább ki van téve a légmozgások
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játékának. A fordulási phasisok pedig a teljes bukás elő
idézésére nagyon kedvező helyzetek. A szakemberek
szerint Pégoud csak azt mutatta meg, hogy a,bukás
sem reménytelen helyzet, hanem hogy a hidegvérű és
ügyes pilóta ebben a helyzetben is ura lehet gépének.

Elismerik, hogy ez nagy érdem, de viszont attól félnek,
hogy az erre vonatkozó gyakorlat megszerzése sok áldo
zatot fog követelni és hogy az aviatika főproblemájának
megoldását hátráltatni fogja. A szakembereknek most is
meggyőződésük, hogy lehetséges lesz oly gépet szer
keszteni, a mely nem fordulhat fel.
A d r ó tn é l k ü l i te le g ra p h ist s z a b á ly o z á s a N é 
m e to r s z á g b a n . A német kormány egy rendeletet
adott ki, a melynek czélja „megóvni a nemzeti védelem
érdekeit“ a drótnélküli állomások tulajdonosaival szem
ben. Magánemberek ilyen állomásokat csak akkor tart.
hatnak fenn, ha kötelezik magukat arra, hogy a kor
mány rendeletére tüstént lerombolják és megsemmisítik.
Az állomástulajdonosok kötelesek becsületszóval meg
fogadni, hogy az esetleg felfogott hivatalos telegrammot
nem hozzák nyilvánosságra. Kötelesek továbbá állomá
sukat a katonai hatóságok ellenőrzésének alávetni. Ezek
a hatóságok az állomás működését ideiglenesen vagy
véglegesen is beszüntethetik. A kormánynak bármikor
joga van bármely állomást a maga czéljaira lefoglalni.
Az állomástulajdonosoknak még béke idején is tiltva
van az újságokkal közölni valamely szárazföldi vagy
tengeri nagy katastropha hírét.
Úgy látszik, hasonló tartalmú intézkedés készül nálunk
is, mert tudomásunk van róla, hogy a kormány a drótnél
küli telegraphkészülékeketösszeiratja az egész országban.
R ö n tg e n s u g a r a k h a tá sa h ig a n y g ő z ö k r e . Isme
retes, hogy a Röntgensugarak maguk láthatatlanok. Hogy
valamely téren Röntgensugarak hatolnak keresztül, azt
szemmel közvetlenül csak úgy vehetjük észre, ha út
jukba fluoreszkáló anyagokat teszünk, melyek a Rönt
gensugarak hatása alatt világítani kezdenek. Eddig ilye
nekül csak szilárd anyagok szerepeltek. Miként St. Lan
dau és H. Piwnikiewicz a Physikalische Zeitschriftban
(1913, 14. sz.) közlik a higanygőz is nagy mértékben
fluoreszkál a Röntgensugarak hatása alatt. Ennek meg
mutatására kis üveglombikba kevés higanyt tesznek,
azután a levegőt kiszivatyúzzák, a lombikot gyengén
melegítik és Röntgensugarakat ejtenek reája ; csakhamar
feltűnik kékeszöldes fény, a mely megszűnik, ha a gőz
lehűl és lecsapódik. A fluoreszkálás jelentékenyen erő
sebb, ha a hőmérséklet magasabb, a mi a magasabb
hőmérséklet melletti nagyobb gőzsűrűségnek tulajdo
nítandó.

KÖNYVSZEMLE.
K é t D a y k a -m o n o g r a p h ia .

1. Balogh Árpád Ányos: Újhelyi Dayka Gábor 115 1.
Kassa 1913.
2. Gálos Rezső: Dayka Gábor költészete. 26 1. Buda
pest 1913.
A megújhodás korának költői és költészete iránt
újabb időben igen élénk érdeklődés tapasztalható kivált
az irodalomtörténet tudományának fiatalabb művelői
részéről. Irodalomtörténetünk régebben megelégedett e
költők működésének általános méltatásával. Jellemezte
s érdeme szerint értékelte pályájuk hatását a nemzeti
szellem, az irodalom és nyelv öntudatra keltésében és a
magyarság politikai megújhodásában. Az egyes költők
egyéniségének részletesebb megismerésére, ma már nem
ható költői alkotásaik elemzésére nem igen törekedett.
A művelődéstörténeti általános értékelésbe belefogta
valamennyinek a jellemzését. Tehette pedig ezt annál
inkább, mert tényleg nagyon sok rokonvonás fűzi egybe
e kor költőit. Mindnyájan lelkesednek és lelkesítnek a
magyar nyelvért, irodalomért, a nemzeti szellemért. írnak
sokszor maguknak, a maguk körének. S ma mindnyájan
halottak, költeményeiket csak a szakember olvasgatja.
Egyek abban is, hogy valamennyien nyugtalan, forró és
forrongó természetűek, nagy lelki válságokon, politikai
akadályon át jutnak el legtöbbször hamar megnyíló sír
hantjukig . . . Mindazonáltal mindnyája különálló egyé
niség. A felbuzdulásnak, a lelki válságnak más és más
oka és formája tapasztalható náluk. Az egyének lelki
világának a megismerésében és megismerhetésében
mutatkozik kutatóink érdeklődésének gyümölcse. Ányos
és Verseghy, Szentjóbi és Bessenyei kibontakozó pályája
után íme egyszerre két dolgozat vet fényt a Dayka
Gábor keserű életére és költészetére.
Az egyik — a Balogh Árpádé — Dayka Gábornak
derekas életrajzát nyújtja. Az eddig felkutatott adatokat
saját kutatásaival kiegészítve beszéli el a költő pályáját.
A kissé szónokias hang mögött is világosan látjuk az
anyagilag szegény, de tehetséggel bőven megáldott Dayka
életének folyását. Eleinte csupa emelkedés, összhang,
az eszmények tiszta világa és életöröm villan elő a
Dayka sorsából. Később beköszönt a költő balsorsa:
csupa összeütközés, dráma az ő viharzó élete. Eger,
Kassa, Losoncz és Ungvár a színhelye a drámának s a
hit és hivatás csap össze benne a tudással, az ember
szeretettel, a függetlenkedéssel; néha a vakbuzgóság is
közbelép. Dayka küzd mindezekkel, mindezek között s
vesztét végre is a saját szerencsétlen családi élete okozza.
Balogh dolgozata terjedelmes és kimerítő. Hősét szereti,
de megítélésében mértéket tart. Adatai bőven vannak.
Kár, hogy nem tudja őket mindig egy helyre szorítani.
(Pl. Dayka szerelme és házassága.)
A Gálos dolgozata kiegészíti a Baloghét. A Dayka
költészetének fejlődését, az arra befolyást gyakorló hatá
sokat vizsgálja. A Balogh dolgozata történeti munka, a
Gálosé philologiai tanulmány. Megállapítja Gálos, hogy
kiknek a költészete volt hatással Dayka lantjára. A sok
féle hatás ellenére is Dayka Ányossal együtt a megúj
hodás legegyénibb írói közé tartozik. Érzelmei mélyek
és mindig meleg őszinteséggel fejezi ki őket. Fogyatko
zásai ellenére is mindig a tőle telhető legjobbat adta.
Ez maradandó érdeme.
A Gálos dolgozata is gondos és alapos munka. Szíve
sen ajánljuk figyelmébe a Baloghéval együtt mindazok
nak, a kik e kor története, a Dayka hányatott élete és búsongó költészete iránt érdeklődnek. Dr. Kristóf György.

„A vörös postakocsi.“
Krúdy Gyula legújabb munkája: A vörös postakocsi,
nagyobb port vert fel regényolvasó közönségünk köré
ben, mint hasonló nevű, de igazi postakocsi társai a
legporosabb országúton. Hallottuk, hogy ennyi meg
ennyi ezer példány kelt el belőle. Igaz, hogy ez a könyv
is elég elmésen, itt-ott finoman van írva, — de —
mint regénynek — alig van meséje, gerincze, lazán
egymás mellé illesztett, széles ecsetkezeléssel pingált
hangulatképekből áll, s ezért — rövidsége ellenére is
— hosszúnak tetszik. A franczia kastély — Krúdy
előbbi regénye, bár ez az eredendő hiba abban is mutat
kozik — jobban elgondolt, gondosabban megszerkesz
tett munka. Félős, hogy Krúdy — ki a lehető legkülönczködőbb tárczarajzokon kezdte — megint nagyon
beletéved a modorosságba, ha nem próbálkozik meg ép
kézláb mesék megcomponálásával. Ebben az új regényben
is két nő szerepel egymás mellett, két vidéki színésznő,
s egy Sindbad-féle regényhős — olyanformán, mint
A franczia kastély-ban. De a regényhős epizód-alak
marad, — a miért, miért nem czímet adó vörös posta
kocsi sem tud kivergődni az epizód jelentéktelenségé
bői — s a végén egy tökéletlen kis szerkesztő, Rezeda
úr, mutatkozik be hős gyanánt, a nélkül, hogy a hős
höz illő érdekességre tudna szert tenni. Steinné aszszonyság szeretkező háza visszatetsző rajz — akad még
néhány érzékies ízléstelenség is — és sehogyan se fér
meg az ízlés határai közt az a túlzó készség (a mi
pedig valószínűleg A vörös postakocsi népszerűségének
magyarázata) a melylyel az írni igazán jól tudó szerző
napjaink divatos szereplőit, — Gombaszögi Fridát, meg
Márkus Emíliát, Heltai Jenőt és Salgó Ernőt s a többit
— emlegeti minduntalan. Regényirodalmunkban nem
jelent számbavehető gyarapodást A vörös postakocsi.
A könyv Singer és Wolfner-ék kiadása. Ára 4 korona.

Két színdarab.

—fy■

Singer és Wolfner kiadásában két új magyar darab
jelent meg, melyek közül az egyik: Farkas Pálnak
A konventbiztos ez. 3 felv. történelmi drámája a Nem
zeti Színházban, — a másik: Farkas Imrének A hónapos
szoba ez. 3 felv. énekes vígjátéka pedig a Vígszínházban
került színre a közelmúltban.
A konventbiztos-ról folyóiratunk jelen számának Szín
házi levél ez. czikkében emlékezünk meg részletesebben.
Itt róla csak annyit, hogy a darab olvasmánynak is
elég érdekes, — de stílusának egy különössége — hogy
t. i. a szavakat és mondatokat folyton ismételgetik a
beszélők — így könyvben talán még jobban feltűnik,
a darab vége felé már szinte bántóan. Miután azonban
ez csak felületes modor, erről igazán könnyen leszok
hatnék az egyébként jó stílusú szerző.
A hónapos szobá-ról igazán csudálja az ember, hogy
hogyan lehetett ezt az ízléstelen tákolmányt egy elő
kelő fővárosi színházban előadni ? De csudálatos már
az is, hogy Farkas Imre, annyi kedves dal finom ízlésű,
elmés szerzője, hogyan tévelyedhetett ennek a minden
irodalmi érték nélküli darabnak megírására ? Mert itt
nem azzal a gyakori tünettel van dolgunk, a mi a szín
padra tévedt lyrikusok darabjaiban szokott mutatkozni.
Nem. Hiszen Farkas Imre tud elfogadhatót is írni a
színpadnak, — ott van Az iglói diákok czímű vígjátéka.
Ez a szerencsétlen Hónapos szoba nem tévedés, hanem
valósággal eltévelyedés, a mit nem szabad mentegetni,
csak ostorozni kell.
Úgy az egyik, mint a másik darab ára így könyv
alakban 2 K 50 f.
—ly.

B e c k S z i l á r d : A m o z g ó f é n y k é p . Budapest, 1 9 1 3 .
62 lap Ára 1 20 K
A ki ezt az elevenen, világosan megírt kis könyvet
elolvassa, megértheti teljesen a kinematographiát.
Ismerteti a felvevő-gépet, a filmet, a felvétel és a
film. kidolgozási módját; a vetitőkészüléket a film
mozgató szerkezettel; a képek villanásának és vibrálá
sának okait és hogy hogyan lehet ezeket a hibákat
megszüntetni. Elég sok példán megmagyarázza, hogy
hogy hogyan készülnek a bűvész-és trükk filmek. Végül
azt is tárgyalja, hogy milyen qualitások révén lehet
valaki jó „mozidarab-rendező“ vagy jó „moziszínész“.
S z. G.

E h r ig : L ic h t u n d

B e l e u c h t u n g . Leipzig, 1913. 98

lap. Ára 2 80 M.
A gáz- és villamos világítást tárgyalja. Ebben a kör
ben minden olyan lámpát ismertet, a mely a gyakor
latban eddig jelentőségre tett szert. így az Auer-lámpa
különböző fajtáit, az invert égőket, a kéményes és a
sűrített levegővel, illetőleg sűrített gázzal dolgozó lám
pákat. A villamos lámpák közül a közönséges ívlámpát,
az impregnált szenekkel készülő Bremer-féle lámpákat,
a hosszabbéletű zárt ívlámpákat (Dauerbrandlampe),
az indirect világításra való lámpa-berendezéseket,
a szénszálas és fémszálas izzólámpákat, a higanygőzés a Moore-féle lámpát.
Ezeknek a lámpáknak nemcsak a szerkezetét írja le,
hanem azokat az elméleti meggondolásokat is nyújtja,
a melyek révén kitűnik, hogy mennyiben előnyösebbek
mint a megelőzőik. Különös gondot fordít a lámpák
oekonomiájára és több helyit annak a graphikus fel
tüntetésére is, hogy hogyan oszlik meg a fényerősség a
lámpát környező térben.
Ma, a mikor a világítás technikája úgyszólván naponta
produkál új lámpákat, az ilyen rövid, összefoglaló, csak
a lényeges dolgokat felölelő munka igen hasznos.
S z a b ó G á b o r.

S z a p p a n h á rty á k .

C V. Boys: Soap Bubbles their colours and the
forces which mould them Society for promoting Chris
tian Knowledge, London, 1912. Német kiadása : Seifen
blasen, ihre Entstehung und ihre Farben. Autorisierte
deutsche Ausgabe von G. Meyer. Leipzig, J. Ambrosius
Barth 1913. 152 1.
Ez a kis könyv eredeti angol nyelven és német for
dításban immár második kiadásban jelent meg. A leg-

1. Hogyan lehet dróthálóba vizet önteni.

nemesebb értelemben vett népszerű könyv: oly kísér
leteket ir le, melyeket igen kevés segédeszközzel bárki
elvégezhet. E kísérletek mulatságosak és gyönyörködtetők, de mégis elvezetnek a physikai hatók működé
sének mély és alapos megismeréséhez. A könyv való
jában a hajcsövesség tanát adja kísérleti alapon a
nélkül, hogy a szokásos nehézkes mathematikai segéd
eszközökhöz folyamodnék. Nagyon kívánatosnak tart
juk, hogy az újabban szép fellendülésnek induló tér-
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mészettudományi könyvkiadásunk ezt a művet is átül
tesse irodalmunkba.
Hogy olvasóink lássák, miről van itt szó, némely
részét röviden bemutatjuk.
A folyadéknak szabad felülete mechanikai szempont
ból máskép viselkedik, mint a folyadék belső tömege.
Minden jelenség úgy folyik le, mintha a szabad felü-

következőképen készíteni. Száraz velenczei szappanból
késsel vékony forgácsokat vakarunk le. 6 gramm ilyen
forgácsra 240 cm3 vizet és 160 cm3 glycerint öntünk.
Ez oldatot egy palaczkban eldugaszoljuk és sötét helyen,
melynek hőmérséklete 24 foknál nem nagyobb, állni
hagyjuk. Körülbelül egy hét múlva teljesen használható
a folyadék. Czélszerű még szűrőpapiroson átszűrni.
Ilyen folyadékkal félméteres átmérőjű gömböt is lehet fújni.
A capillaris hártyák feszültségét sok kísérlettel mutat
hatjuk meg. Készítsünk drótból keretet. Kössünk rá
nem feszesen egy vékony fonalat és mártsuk az oldatba.
Ha kivesszük és a szappanhártya egyik felét megsemmi
sítjük, akkor a másik fele a fonalat görbe vonalban
feszíti (2. ábra). Ha a keretbe olyan fonalat kötünk, a
melynek belső részén hurok van, akkor a hurok közötti
hártya megsemmisítésével kör keletkezik (3. ábra). Ha
két köralakú keret között készítjük a hártyát, akkor a

2. A szappanhártya feszültsége.

letre rugalmas, nyújtható, igen vékony hártya volna ki
feszítve. Ez a hártya működésbe jön, ha pl. egy üvegcső
vagy üvegpálcza végén vízcsepp képződik. A csepp
folytonos nagyobbodásakor ugyanazt az alakot veszi
fel, mint egy gummizsák, melybe folyton újabb és újabb
terhet rakunk. A hártya végre elszakad és az egész
cseppet beborítja. Ha megzsírozott felületre hull, bela
pított gömbalakját megtartja. A hártya működését na
gyon meglepően mutathatjuk be a következőképpen.
Vegyünk sűrű dróthálót, olyant, melynek nyílásain egy
4. Szappanhártya a körgyűrűk között.

3. A szappanhártya feszültsége.

gombostű éppen áteshetik és mártsuk forró paraffinba.
A háló vékony paraffinréteggel vonódik be, úgy hogy a
víz többé nem nedvesíti. Csináljunk belőle kis csésze
alakot. Ebbe a csészébe vizet lehet önteni, a nélkül,
hogy kifolynék (1. ábra). A hálót rá lehet helyezni a
víz felületére, a nélkül, hogy alásülyedne.
A szappanhártyán és szappanbuborékon két szabad
felület van (a buborékon az egyik kívül, a másik belől)
tehát két capillaris hártyát kell képzelnünk, melyek
között igen vékony folyadékréteg van. Ilyen szappan
oldatot legczélszerübb (ellentétben Boys könyvével) a

4. ábrában feltüntetett forgási felület keletkezik, mely a
mathematikában nevezetes szerepet játszik.
Még érdekesebb alakzatok keletkeznek, ha drótból
koczkaalakú keretet készítünk és a szappanoldatba
mártjuk (5. ábra). Boys megmutatja, hogy semmiféle
keretben sem alakulhatnak a hártyák úgy, hogy egy
élben háromnál több hártya metszené egymást. Hasonló
képen a hártyák síkjai mindig 120° szöget alkotnak
egymással.
Minthogy a szappanbuborékot fel lehet fújni, az em
ber hajlandó volna azt hinni, hogy a gázok nem hatol
nak rajta keresztül. Nincs úgy, a miről kísérletileg meg
győződhetünk. Üvegharangba kevés aethert öntünk, a
mely gyorsan elpárolog és gőzei, mivel nehezebbek
mint a levegő, megtöltik a harangot. A szappanbuborék
az aethergőzökön úszik (6. ábra). Ha drótgyűrű segít
ségével kivesszük és gyertyalángba tartjuk, nagy láng
gal elég, jeléül annak, hogy az aethergőzök a buborék
belsejébe jutottak.
Nagyon érdekes kísérletek végezhetők egymásba fújt
szappanbuborékokkal, összetett buborékokkal. A rész
leteket illetőleg a könyvre kell utalnunk.
A könyvben le vannak írva azok a kísérletek, melyek
a capillaris hártya szerepét a folyadéksugarak képző
désénél mutatják. Le vannak írva és megmagyarázva
azok a sajátságos alakváltozások, a melyek a vízsuga
rakban létrejönnek, ha hanghullámok vagy elektromos
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hullámok érik, továbbá a körülmények, melyek között
a folyadéksugár cseppekre oszlik szét.
Igen bőven és részletesen foglalkozik a szerző a
szappanhártyák csodálatos színeivel. A magyarázat ter
mészetesen a fényinterferentia tüneményeken alapszik,

5. Hártya koczkaalakú keretben.

6 . Szappanbuborék

éthergőzök felett.

azonban a referáló meggyőződése szerint még más
körülmények is tekintetbe veendők. Bizonyos, hogy itt
is nagy szerepe van az apró kis részecskéken létrejövő
diffractiós és poláros jelenségeknek.
— a.
A s z e r k e s z t ő s é g n e k b e k ü ld e tte k m é g a k ö v e tk e z ő
könyvek:

Heltai Jen ő : VII. Emánuel és Kora. — Singer és
Wolfner kiadása. Ára 3 kor. 50 fillér.
Fröhlich Ján o s: Hogyan nyomoznak ? — A Tábori
Kornél szerkesztésében megjelenő Nagyharang újság
írók könyvtára ez. vállalat 8. száma. Kiadóhivatal: Bu
dapest, VIII., Üllői-út 18. Ára 1 K.
Bródy M iksa: Mozi vászon nélkül. — A Tábori
Kornél szerkesztésében megjelenő Vidám Könyvtár 18.
száma. Kiadóhivatal: Bpest, VIII., Üllői-út 18. Ára 40 fill.

CSILLAGÁSZATI K RÓ NIK A.
A W e s tp h a l-fé le ü s tö k ö s .

Szeptember 26-án Delavan Cambridgeben felfedezte
a folyó év negyedik üstökösét. Husseynek aznapi posi
tio meghatározása szerint az 1913 d üstökös azon a
helyen mozgott, hol Hnatek számítása szerint a West
phal-féle visszatérő (1852 IV.) üstökösnek mozognia
kellett. Szeptember 27-én Wolf Heidelbergben is észlel
hette az új üstököst és e két megfigyelésből adódó
napimozgás érték alapján be is bizonyult, hogy 1913 d
üstökös azonos az 1852 IV-el jelölttel Az üstökös leg

újabb megfigyelései’az azonosságot kétségtelenné tették.
Hnatek számította ephemerisek alig szorulnak correctióra. Az üstökös előre számított és most megfigyelt
positiók között mutatkozó csekély eltérések az üstökös
61 évi keringési idejéből magyarázhatók, s könnyen
érthető, hogy mindazon visszatérő üstökösök pályaszámítása, melyek csak egy jelenség alatt voltak meg
figyelhetők, mindig kissé bizonytalan.
Az üstökös eddigi megfigyeléseiből adódott, hogy jól
definiált maggal, kerek s mintegy 20 ívpereznyi átmé
rőjű kómával, továbbá közel 4 foknyi csóvával bír;
fénye egy 8 5-edrendű csillagéval egyenlő. Keringésének
ideje az újabb meghatározások szerint 61T23 év.
Felfedezésekor coordinátái következők voltak:
egyenes emelkedés = 21 ó. 54 p. 18 4 m p.; elhajlás
= —2° 34' 27".
Az üstökös tehát a Vízöntőben állott, közel a Aquariihez. Október folyamán átszelte a Delphiniket, novem
ber elején a Vulpeculába lépett. Coordinátái november
néhány napjára a következők:
november 1 : a. = 20 ó. 38‘8 p .; 8 = + 2 4 ° 30'.4.
„
12: = 20 „ 32 8 , ; 8 = + 3 1 ° 22'.6.
1913 e ü stö k ö s.

Zimmer Bambergben október 23-án este 7 óra 58 8
perczkor új üstököst fedezett fel, melynek cordinátái a
felfedezés pillanatában a következő voltak:
« = 19 ó. 36 mp. 8 = —4° 32'38"
Az üstökös e szerint a Sas csillagképben mozog, de
fénye csak 10 edrendü csillagéval egyenlő, úgy hogy
csak nagyobb távcsövek segélyével látható.
Ú ja b b a d a to k

fé n y v á lt o z ó c s illa g o k p h y s ik á já h o z .

R Z Cassiopeia. Az algoltypushoz tartozó változók
közül a mi szélességünk alatt majdnem az egész év
folyamán RZ Cassiopeia (a= 2 ó. 40 p .; 3=-(-69012'-8)
figyelhető meg. A csillag változó voltát Müller Pots
damban mintegy 6V2 évvel ezelőtt fedezte fel. Maxima
lis fényében 636, a minimalisban 769 csillagrend a
csillag fénye Qraff meghatározása szerint. A fényválto
zás periódusa 1 nap, 4 óra 41 perez, 9-93 másodpercz.
A fényváltozás közének és periódusának segélyével,
valamint Hartmann és Frost spectroscopikus megfigye
léséből Graff Hamburgban meghatározhatta, hogy a
csillag fényváltozása gyűrűs természetű fogyatkozásból
ered, melyet a rendszer ^fényes főcomponense a körü
lötte keringő sötét kísérőtől szenved. Graff szerint a
rendszert alkotó
két test középpontjainak egymástóli távola 3.150,000
km = 0 021 csili, egység
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két test felületeinek egymástóli távola 1.319,000 km
= 0 009 csili, egység,
a fényesebb componens sugara 989,606 km = 142
napsugár,
a sötét kísérő sugara 841,200 km = 1*21 napsugár,

RR Lyrae. Ezen csillag fényváltózó voltát Fleming
még 1899-ben fedezte fel s Wendell tanár a következő
három éven át 241 fényességmeghatározást végzett,
melyek alapján a fényváltozás periódusa 0 5668 napnak
adódott, a változás amplitúdója pedig 0 83 csillagrend-

1. A csillagos ég Budapesten 1913 november 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

alrendszer sűrűsége 0192 napsürűség,
a rendszer parallaxisa 1‘029 ívmásodpercz,
a rendszer mozgása a látósugár irányában—41 km/sec,
a rendszer mozgása a látósugárra verticalisan 2-6
km/sec.

nek. A periodustartam újabb megfigyelések szerint nem
változott meg. A csillag spectroscopikus megfigyelései
ből megállapítható, hogy RR Lyrae olyan spectroscopi
kus kettőscsillag, melynek sebességi periódusa a fény
változás periódusával esik össze. Kiess megfigyelései
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szerint a rendszer pályájának sugara 166,500 km, excentrumossága 0 271, sebessége pedig 68 7 km/sec. Ezen
adatokból megállapítható, hogy RR Lyrae rendszere
kisebb naprendszerünknél.
A csillagos ég 1913 novem ber havában.
I. Állócsillagok.
A hó közepe körül este 9 órakor a meridián mentén
Andromeda, Cassiopeia, mely a zenit közelében delel,
a nagy és a kis Medve csillagképe helyezkedik el.
A nyári csillagképek közül a Csősz, a Korona, Hercu
les és a Bak nyugvóra térnek, a téliek közül pedig az
Ikrek és a Kaszás kelőben vannak ez időtájt. A tejút
pedig derékszög alatt metszi a meridiánt.
A fényesebb algoltypusú változó csillagok közül a
következőknek figyelhető meg fényváltozása a hó
folyamán.
ß P erseié: november 2-án reggel 5 3 órakor;
>
»
.
5*én
„2-1
„
„
„
7-én este 110 „
.
.
.
25-én reggel 3 9 „
„
,
„
27-én éjfélkor
„
„
„
30-án este 9 5 „
maximalis fénye 2 3, minimális fénye 3 5 csillagrend.
X Taurié: november 24-én reggel 5’6 órakor;
„
,
28-án
„ 44
max. fénye 3 4, min. fénye 4 2 csillagrend.
• 1-én este
10-7 órakor;
3-án reggel 34
„
7-én este
101
n
9-én reggel 30
„
13-án este
95
15-én reggel 22
„
19-én este
90
21-én reggel 20
n
25-én este
84
27-én reggel 13
max. fénye 2 3, min. fénye 35 csillagrend.

j A nappal
hossza

Idő
egyenlet

november

II. Nap és Hold.
A Nap novemberi útját 2 b. ábránk mutatja; a kö
vetkező táblázat november néhány napjára megadja a
Nap coordinátáit, kelte és nyugta idejét, a nappal hoszszát, az időegyenlet és napátmérő értékét.

ó. p. ó. p.

ó. p.

p. mp.

6 46
6 59
7 14
7 28

9
9
9
8

A Nap

A Nap

emelked. elhajlása

kelte nyug.

ó.

1 14
10 15
20 15
30 16

p-

242
00
410
23 5

-14° 19-4'
17° 3 2'
-19° 373'
-21° 36-0'

441
4 29
4 17
4 10

55 -16
30 -16
03 -14
42 -11

18 85
161
23 27
22-91

Nap
átmérő

32' 14-34
32' 18-76
32'22 58
32' 26 46

A hó folyamán a nappal hossza 1 óra 13 perczczel
fogy; november 22-én este 10 óra 39 perczkor a Nap
a nyilas jegyébe lép.
A Hold novemberi útját 2 a) és 2 b) ábráink adják,
még pedig a hó 1., 9., 16., 25. és 30-ára, továbbá a
következő napokra eső főphasisok idejére.
November 5-én este 7 ó. 51 p.-kor első negyed,
„
14-én regg. 0 „ 28
„ holdtölte,
„
21-én d. e. 9 „ 13
„ utolsó negyed,
»
28-án regg. 2 „ 58
„ újhold.
Földközelben 25-én reggel 6 órakor, földtávolban
november 6-án reggel 5 órakor lesz a Hold. E napo
kon 5732 illetve 61'52 földsugárnyira lesz a Földtől.

III. Bolygók.
Mercur ($) november 13-áig elöretartó, azután de
cember 2-áig hátráló j1 a hó első felében átlag este 5
óra körül nyugszik, 23-án alsó együttállásba jut a Nap
pal, utána hajnalcsillag. Venus (?) előretartó hajnalcsillag, átlag reggel 5 óra körül kel. Mars (c?) előre
tartó 27-éig, innen retrograd; középben este V4Ö ó.kor kel. Jupiter (if) direct mozgású, átlagban este 3/48
óra körül nyugszik. Saturnus (1)) hátráló, középben
este 5V4 óra körül kel. Uranus (&) előretartó, átlag
este 9 óra körül nyugszik. Neptun ( ¥ ) hátráló, közép
ben este 8 óra körül kel.
IV. Tünemények.
a) Constellatiók. November 1-én délután 3 órakor
Mercur legnagyobb déli helioczentrikus szélességben s
szorosan együttáll o Scorpiivel; ugyanaznap délután 4
ó.-kor Uranus negyedfényben áll a Nappal. 2-án reggel
5 órakor Mercur legnagyobb keleti kitérésében; szög
távola a Naptól 23° 34'. 3 án délelőtt 10 órakor Jupiter
a Holddal együttállásban. 5-én este 6 órakor Venus
legnagyobb északi helioczentrikus szélességébsn. 9-én
délután 5 órakor Mercur együttállásban a Scorpiivel;
előbbi 2°-al marad északra. 16-án reggel 1 órakor
Saturnus együttállásban a Holddal. 18-án este 8 órakor
Mars együttállásban a Holddal. 21-én reggel 3 órakor
Mercur felszálló pályacsomójában. 23 án reggel 6 óra
kor Mercur alsó együttállásban a nappal. 26-án este
8 órakor Venus, 27-én délben Mercur együttállásban
a Holddal. Ugyanaznap délután 1 órakor Mars meg
állapodik és retrograd mozgású lesz.
b) Csillagfödések. 16-án este 8 óra 41 perczkor 136
Tauri 47-edrendű csillag geocentrumos együttállása
a Holddal, bekövetkező és nálunk is látható födéssel.
c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. 3-án este 7 óra
6 perez 41 mp.-kor Jupiter I-ső holdjának, 19-én délu
tán 5 ó. 25 p. 20 mp.-kor szintén ugyanezen holdnak
fogyatkozása, kilépéssel. 23-án este 6 ó. 5 p. 6 mp -kor
Jupiter Műholdjának fogyatkozása, kilépéssel'. 24 én este
6 ó. 22 p. 55 mp.-kor Jupiter IV. holdjának fogyatko
zása, belépéssel. 28-án este 6 ó. 27 p. 9 mp.-kor Jupi
ter II. holdjának fogyatkozása, kilépéssel és 30-án este
6 ó. 42 p. 42 mp.-kor Jupiter III. holdjának fogyatko
zása, belépéssel.
d) Hulló csillagok November hó folyamán két hulló
raj lesz észlelhető kedvező idő esetén Az első a leonidák raja, a második az andromedidáké. Előbbi raj
zása november 13-tól 18-áig, utóbbié 17 tői 23-ig tart.
A leonidák sugárzópontja 4 Leonis mellett, az andro
medidáké Y Andromedae mellé esik
Tass Antal.

K im u tatás
a József főherczeg szobor-alapra történt adakozásokról.
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374. Kecskeméti jegyző gyűjtése

. .

O q q 7 P q p ii

. .

.990
Q ’Q n

Múltkori kimutatásunk .' 30,82949
Ö s s z e s e n .................. 30,839*39
Fogadják mind a gyűjtők, mind az adakozók hálás
köszönetünket. A gyűjtőket — kik íveiket még be nem
küldték — tisztelettel kérjük, szíveskedjenek a gyűjtés
eredményével beszámolni. A gyüjtőíveket — még ha
üresek volnának is — szíveskedjenek az ívtartók okvet
lenül visszaküldeni Böngérfi János ellenőr czímére.
(Budapest, VIII., Mátyás-tér 14 sz., I em„ 1.)
1 A direct és hálráló mozgás magyarázatát lásd
Uránia XII évfolyamában a „Tájékoztató a csillagos ég
ez. krónikához“ ez. közleményt.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.
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Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:
1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3.
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok.— 11. Középeurópai
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15.
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23.
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. —
29. A magyar föld zenéje. — 30. Egyiptom. — 31. Erdély
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35.
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50.
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 18484/9-ben. — 52. A magyar alkotmány helyreállítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. —
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. —67. Pozsony és
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69.
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori
története. — 71. Csokonai.
72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. —81.
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88.
A magyar nemzet története vegyes házakból származott
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90.
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata.—
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100.
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. — 104. Kivándorlóink
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107.
Miből lesz a termés és hogyan nő a-vetés. — 108. Erő
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. —
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejelő
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118.
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I.
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II.
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. —
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127.
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131.
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132.
Spanyolország története a középkorban. — 133. A
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? 136. — Spanyolország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. —
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154.
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies
agyagipara. — 156. Schiller.
E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.
A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet
kívánatra mindenkinek megküld:
Az „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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Eszék, Tapolcza
Brassó, Arad
Sofia, Bród, Belgrád
Torbágy
Péczel
Komárom
Stanislau, M.-Sziget
i(
Wien
Lemberg, Poprád-Felka, Kassa
gy- v.
SZ. V. . Nagyvárad
Lemberg Stryj, Kassa
n
Fiume, Zágráb
Róma, Triest, Fiume
gy- vSZ. V.
Gödöllő
Brassó, Kolozsvár
Kunszentmiklós-Tass
Gödöllő
Hatvan
Bicske
•
Grácz, Fehring
Sarajevo, Belgrád
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Eötvös. D r. N agy József. 473. 1. — Dacia thermái. (Képekkel.) T églás G ábor. 474. 1.

A balkáni új alakulások s azoknak hatása Magyarországon. D r . V a s a d i B a l o g h
. 476. 1. — Atticus. D r . S z e n t i r m a i I m r e . 481. 1. — Színházi levél. S z á s z K á r o l y .
485. 1. — Szemelvények a hegyek és völgyek morphologiájából. (Rajzokkal.) K u n K á l 
m á n . 487. 1. —
A m orphinism s. (Képpel.) D r . B a r l a - S z a b ó J ó z s e f . 492. 1. — Hangyanövénybarátság. (Képekkel.) F a r a g ó L a j o s . 494. 1.— A nemzetközi elméleti csillagászati
intézet tervéről. T a s s A. 497. 1. — Időszaki forrás az erdélyi érczhegységben. (Képekkel.)
B á n y a i J á n o s . 498. 1. — Mi a csont? F a r a g ó L a j o s . 500. 1. —
Krónika. (UrániaSzínház. 500. 1. — Tudományos és technikai újdonságok: A meteoroknak a légkörben
való felmelegedése. Sz. G. 501. 1. — A test alakjának hatása a chemiai reactiókra.
501. 1. — A fény- és színérzet keletkezése. (Rajzokkal.) 501.1. — A sarkkutatások czélja
és haszna. 502. 1. — Újabb aczélfajták. 502. 1. — A házi állatpk statisztikája. 503. 1. —
A Föld vasérczei. 503. 1. — A telephon elterjedése. 503. 1. — Újabb utczatisztítási mód.
503. 1.) — Könyvszemle. (Két új irodalomtörténet. — l y . 504. 1. — „Assisi Szent Ferencz
Virágoskertje.“ N. J. 505. 1. — „Mikszáth Almanachja.“ —l y . 505. 1. — „Az istenek szom
jaznak.“ — l y . 505. 1. — „Az alagút.“ — l y . 506. 1. — Dr. Szabó Zoltán: Útmutató
növények gyűjtésére, konzerválására, növénygyűjtemények beszerzésére és növénytani
megfigyelésekre. K. 506. 1. — A Diesel-mótor feltalálása. S z a b ó G á b o r . 507. 1. —
A hallás elmélete. M i k o l a . 507. 1. — A jelen és múlt növényzetének faliképéi. (Képekkel.)
B á n y a i J á n o s . 508. 1. — R. H. Francé : 1. A növények érzéki és szerelmi élete. 2 . A Dar
winismus mai állása. P a p p D e z s ő . 508. 1. — E. Mecsnikov: Az emberi természet. P a p p
D e z s ő . 510. 1. — Kolloid chemia és physika. M i k o l a . 511. 1. — Beküldött könyvek.
511. 1.) — Különféle. (Arany János Karlsbadban. [Pótlás] D r . K r i s t ó f G y ö r g y . 512. 1.
— A renaissance híres könyvgyűjtői. Z soldos B enő. 512. 1.) — Csillagászati krónika.
(A 8 Cephei-typushoz tartozó fény változó csillagok térbeli eloszlása. 513. 1. — Újdonsá
gok. 514. 1. — A csillagos ég 1913 deczember havában. (Képekkel.) 514. 1. Tass A ntal.
— V. év. Munkásgimnáziumok eredményei az 1912/13. évben. 517. 1. — 1912/13-ban
szünetelt munkásgimnáziumok könyvtárainak állapota. 520. 1 — 1913 végéig megszűnt
munkásgimnáziumok. 520. 1. — Szervező-bizottságok alakultak 1913-ban. 520. 1. —
Összefoglalás. 520. 1. D éri G yula.
—

G

yörgy

Egyes szám ára 1 korona. (A júniusié 3 korona.)
A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyom ása csakis a forrás m eg n evezésével történhetik.

BUDAPEST, 1913.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület népszerű tudományos felolvasásainak
sorozatában eddig a következő felolvasások jelentek meg:
1. Madách életéből. — 2. Katona József élete. — 3.
Zrinyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Babilon és a
Biblia. — 6. Képek Vörösmarty életéből. — 7. A Magas
Tátra és környéke. — 8. A gyümölcs műveléséről és
értékesítéséről. — 9. Az Alpesekben és a Rajna völ
gyén. — 10. Délnémet nagyvárosok. — 11. Középeurópai
nagyvárosok. — 12. Budapest. — 13. Képek Shakespeare
életéből. — 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15.
Az állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember élete.
— 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 21. A Föld.
— 22. Gyermekápolás és gyermekvédelem. — 23.
Debreczen. — 24. A Balaton. — 25. Románok (oláhok).
— 26. A Vág völgye. — 27. Az első segítség nyújtá
sáról. — 28. A keletázsiai világforgalom útvonalán. —
29. A magyar föld zenéje.— 30. Egyiptom. — 31. Erdély
története. — 32. A tejgazdaság. — 33. A hadsereg és a
honvédség. — 34. A honfoglalás és a vezérek. — 35.
Első királyaink az Árpádházból. — 36. Szent László
és utódai. — 37. A tatárjárás és az utolsó Árpádházi
királyok. — 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A
beteg test. — 40. Magyarország az Anjouk és utódaik
alatt. — 41. A Hunyadiak kora. — 42. Az államház
tartás. — 43. A nemzeti sülyedés korszaka. — 44. A
Tisza. — 45. A kuruczok. — 46. A nőkirály és gyer
meke. — 47. Fiume. — 48. A franczia forradalom
és a reakció kora. — 49. Az új Magyarország. — 50.
Hazai gyógyfürdőink. I. sorozat. — 51. Szabadsághar
czunk 18484/9-ben. — 52. A magyar alkotmány helyreállítása. — 53. A görög császárság és Keleteurópa. —
54. Petőfi Sándor. — 55. Hazai gyógyfürdőink. II. soro
zat. — 56. A kereszténység kezdete és a népvándorlás.
— 57. Itália története. — 58. A Bolygók. — 59. Orosz
ország legrégibb története. — 60. Az olasz királyság tör
ténete. — 61. A vegytan és eredményei. — 62. Alkot
mányunk fejlődése. — 63. A német-római császárság tör
ténete. — 64. Oroszország újkori története. — 65. Buda
pesttől Belgrádig. — 66. Ezredév. —67. Pozsony és
Pozsonyvármegye. — 68. Amerika története. — 69.
Temesvármegye és Temesvár. — 70. Németország újkori
története.— 71. Csokonai. — 72. Honvédő polgárok.
— 73. Északamerika története. — 74. Délamerika tör
ténete. — 75. Természetes gyógytényezők. — 76. A
Maros mentén. — 77. Oroszország a XIX. század
ban. — 78. A Duna. — 79. A nemzeti szellem hanyat
lása és ébredése. — 80. Az állami vasgyárak. — 81.
A míg a búzából kenyér lesz. — 82. Francziaország
középkori története. — 83. A bánya. I. Általános isme
retek. — 84. Ezer tó országa. — 85. Egységes Német
ország. — 86. Valláserkölcs és gazdaság. — 87. A ma
gyar nemzet története az Árpádházi királyok alatt. — 88.
A magyar nemzet története vegyes házakból származott
királyok alatt. — 89. A magyar nemzet története a
mohácsi vésztől a szatmári békéig 1526—1711. — 90.
A magyar nemzet története a szatmári békétől napjainkig.

— 91. A bánya. II. A különféle ásványok bányászata. —
92. Bosznia és Herczegovina története. — 93. A finn
nép és kultúrája. — 94. Francziaország újkori törté
nete. — 95. Hun és magyar mondák. — 96. Angolország
története. — 97. Arany János. — 98. Az ókori keleti népek
művészete. — 99. A görög építészet története. — 100.
Kolozsvár. — 101. Konstantinápoly. — 102. Nagy Napo
leon. — 103. Kivándorlás Amerikába. — 104. Kivándorlóink
az Egyesült-Államokban. — 105. Mozgás és nyugalom.
— 106. Nagybritannia és Írország története. — 107.
Miből lesz a- termés és hogyan nő a vetés. — 108. Erő
és munka. — 109. A talajerő pótlása trágyázással. —
110. Mesterséges takarmányok termesztése és eltartása.
— 111. Tehéntartás és borjúnevelés. — 112. A tejeiő
kecske mint a szegény ember tehene. — 113. A házi
nyúl tenyésztése és haszonvétele. — 114. A hasznos
madarak védelme. — 115. Az erdő művelése és haszon
vétele. — 116. Goethe. — 117. A növény teste. — 118.
A növények élete. — 119. A növények rendszere. I.
A virágtalan növények. — 120. A falusi ház és kert
virágai. — 121. A magyar aranybányászat. — 122. Az
állati test szerkezete. — 123. A főzelékfélék termesz
tése és eltartása. — 124. A növények rendszere. II.
A virágos növények. — 125. Az állatok élettana. —
126. A termőföld képződése és viselkedése. — 127.
Az ipari- és kereskedelmi növényekről. — 128. A ma
gyar építészet története. — 129. A szőlő kártékony
rovarairól. — 130. A kristályok birodalma. — 131.
A fonalnövények termesztése és feldolgozása. — 132.
Spanyolország története a középkorban. — 133. A
selyembogár élete és munkája. — 134. A hasznos
érczek. — 135. Mit eszünk-iszunk ? 136. — Spanyolország újkori története. — 137. Gerincztelen állatok. —
138. Gerinczes állatok. — 139. Az ókor története. (Össze
foglaló előadás.) — 140. A középkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 141. Az újkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 142. A legújabbkor története. (Össze
foglaló előadás.) — 143. A magyar szobrászat törté
nete. — 144. A magyar festészet története. — 145. A
földkéreg. — 146. A Föld története. — 147. Az ázsiai
kolera. — 148. Útmutatás a főzelékfélék termesztésére.
— 149. Magyar találmányok és feltalálók.— 150. A mézelő
méh és munkája. — 151. Erdély. — 152. Csikó
nevelés és értékesítés. — 153. Bécs — Wien. — 154.
Baromfitartás és tenyésztés. — 155. Hazánk népies
agyagipara. — 156. Schiller.
E felolvasásokat az Egyesület a hozzájuk tartozó
képekkel és vetítőlámpával együtt adja kölcsön.
A kikölcsönzésre vonatkozó feltételek a „Tájékoz
tató“ ez. nyomtatványban vannak felsorolva, melyet
kívánatra mindenkinek megküld:
A j „Uránia M. T. E.“ titkári hivatala
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12. szám.
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Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

Eötvös.
Száz éve, hogy báró Eötvös József született.
Nem nagy. idő egy nemzet életében; csakhogy
ez a század a magyar történelem legmozgal
masabb korszaka volt. Mennyi változás minden
felé ! S alig van része, melyben Eötvös szel
leme ne munkálkodott volna.
Az ilyen évforduló önként kínálkozik a szem
lélődésre. Jobban szeretjük ugyan, ha nagyjaink
emlékezete állandóan él a szívekben és nem
csupán az alkalmi dátumok lobbantják lángra
az emlékezet fáklyáját, különösen, ha olyan
alakról van szó, mint Eötvös volt, a ki még
éppen nem a múlté; s ha most mégis e sze
rény pár sorral oda állunk azok tömegébe, a
kik nem akarják, hogy e jubileumi év nyom
nélkül tűnjön el fejük felett, tesszük ezt abban
a reményben, hogy Eötvös szellemének hű le
téteményesei vagyunk és az általa kijelölt irány
ban igyekeztünk eddig is munkálkodni E folyó
irat egész élete Eötvös József örökségének meg
becsülése. Hiszen ő volt az, a ki először mondta
ki a szót, hogy a magyarság jövendő sorsa
elsősorban a cultura kérdése s ha nemzetünk
Európa ezen helyen élni akar, a művelődésben
kell az itt lakó népeket vezetnie, mert addig,
míg nekünk van legnagyobb culturánk, mindig
kezünkben lesz Szent István birodalma sorsá
nak intézése' Az Uránia ezt a culturát óhajtja
terjeszteni, megnöveszteni s így erősíteni a ma
gyarságot. Ezért nem akart soha tisztán szak
lap lenni, sőt a humanistikus és természettudo
mányos ismeretek kellő egyensúlyban tartásá
val a műveltség egészének kíván szolgálni, mert
a lélek összhangját szeretné megvalósítani.
Bátran mondhatjuk hát, hogy Eötvös nyom
dokain járunk és bizalmas jó ismerősként idézzük
körünkbe szellemét.
*

Eötvös, az Akadémia ünnepelt szónoka, em
lékbeszédeiben mindig azt az eszmét kereste,
mely hősében testet öltött. Önvallomás ez a
szokása, mely azt mondja, hogy mindenki, a
ki a köznapi lét szintje fölé tudott emelkedni,
csak valami eszme segítségével, annak szolgá
latában tehette ezt. Ő maga is az eszmék szol
gája volt s élete az eszmék megvalósításáért
folytatott küzdelem.
Nem volt történetünknek olyan alakja, kiben
a gondolatok nagyobb bősége volna szemlél

hető, mint a Karthausi írójában. Szerette a
philosophiát, de nem a tudós módjára gondol
kozott, mi Aristoteles, hanem a szívével philosophált, mint a philosophia első nagy mesterei:
Sokrates és Platon. E két heros hazájuk nagy
ságáért, a sophistika lejtőjére jutott Athén erkölcsi
újjászületéséért fordult az eszmék üdítő forrása
felé. Eötvös hasonló czélokra tört a magyar
földön. Szívében ott izzott egy szikrája annak
a lángnak, mely Platon lelkében lobogott. Mint
minden nagy gondolkodó, kinek a gondolat
nem henye játékszer, hanem a lét legmélyebb
problémáira adott felelet, ő is a maga élete,
átélt élményei nyomán alakította ki eszméit.
Az élet pedig csupa ellentéteket láttatott meg
vele. Serdülő gyermek volt még, mikor észre
kellett vennie, hogy a családjában hagyomá
nyos aulikus életfelfogás és a magyar nemzeti
törekvések nem férnek meg egymással. S e
harczban, mely az egész és a rész között dúlt,
szilárdul megfogadta, hogy az egészet, a hazát
fogja csupán szolgálni. Az első ellentétre jött
a többi. Szemben állott egymással: a nemes
és a pór, a „vár és a kunyhó“, a központosí
tás és a megyei kormányzat, hazafiság és nem
zetköziség... De ki tudná valamennyit elszám
lálni?
Egész életét az ellentétek megszüntetésére
szentelte. Harmóniát akart teremteni az egyén
és a társadalom között. Erre irányul figyelme
első munkájában, a Karthausiban. Jellemző,
hogy hősei önmagukban véve nem rosszak, de
ha egymással társas kapcsolatba jutnak, boldog
talanságot teremtenek maguk körül. Mi ennek
az oka? Az én. A fiatal Eötvös szemében az
én önzése épp oly gyűlöletes, mint Pascalnak;
meg kell hát semmisíteni. Összeolvasztja hát
az egyént és a társadalmat egy nagy mystikus
egységbe: a keresztyén szeretet egységébe, a
hol „legmagasabban áll, a ki legtöbbet szeret“.
Reméljetek, higyjetek, mert „csak az önösnek
nincs vigasztalása e földön“.
Az absolut érték a szeretet. íme Eötvös gon
dolkodásában az anyai hatás ! Mert nemes szívű
anyja példája és szavai nyitották meg előtte
ezt a kincses bányát, melyből egész élete kin
cseit felhozta. Nem az ész, hanem a lemon
dani tudó jellem legyen az élet czélja, ez az
az elv, a miért a mi Eötvösünk bátran Fichte
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mellé állítható. „A legeszesebb ember, a legtudósabb csak aránylag az. S ha Newton talál
mányait ahhoz mérjük, mit tudni szeretnénk,
vagy csak ahhoz is, mit eszünkkel elérhetünk
s mi Newton óta mások által eléretett, az emberi
ész gyarlóságáról győződünk meg ott is, hol
annak legnagyszerűbb nyilatkozványait bámuljuk.
De egy valóban erényes férfiú oly eszménykép,
melynél magasabbat még képzelni se tudunk.
Valamint az ész csak relativ, úgy a jellem abso
lut becscsel bír; s azért ennek kifejlesztése az,
a mi után mindenek előtt törekednünk kell.
Az ész maga nemcsak boldoggá nem tesz, de
még a boldogságra érdemessé sem.“
A ki Eötvös ifjúsága idején a társadalom
javáért akart dolgozni, annak szinte lehetetlen
ség volt politikussá nem válnia. Pedig a fiatal
báró eleinte nem rajongott a politikáért. A
Karthausiban alighanem magáról beszél, mikor
azt írja: „a politika... első ifjúságomban nem
érdekelt. .. kedélyem, mely ábrándozásra s nem
tettre vala teremtve, jókor elidegenített e mező
től s habár nem érdek nélkül, nyugodtan nézém
a történtek kifejlődését, melyeknek megváltozta
tására erőt nern, érzék. Most nézetem változott
e részben is.“ Ő, a ki minden eseményt a tör
ténetbölcselő magas szempontjából nézett, ha
marosan meglátta, hogy a régi rend többé fenn
nem tartható. A franczia forradalom ezt nyil
vánvalóvá tette. A kérdés csak az lehetett: le
romboljuk-e vagy javítsuk a régit? ide kap
csolódik be Eötvös élétének müve. Míg lehe
tett volna, t. i. 1848 előtt, reformálni, javítani
akart. De a mikor a régi romba dőlt, 1849
után a jogfolytonosságról is szívesen lemondott
volna egy tovább építhető új alapért. A pilla
natnyi hangulat forradalma után eszméket adott
egy tartós forradalomra, mely még ma sem ért
véget.
A szabadság, egyenlőség és nemzetiség alak
jában kikeresi azokat az eszméket, melyek a
kort irányítják. Mindegyik nagy és hatalmas
gondolat, de nincs közöttük összhang, mert
egyik a másik rovására akar érvényesülni. A
szabadság összetörte Francziaországban az álla
mot, az egyenlőség létrehozta a tömeg despotismusát. Korunk a szabadság eszméjét egyre
jobban feláldozza az egyenlőségnek s ez új
szolgaságba vezet. De a szabadság és egyenlő
ség a nemzetiséggel se fér össze. Hiszen az a
két eszme, mely a demokratia alapköve, a XVIII.
század öröksége s az ember eszméjéből szár
mazik, míg a nemzetiség a XIX. század elején
a különbség, a többetérés hitéből ered. „A tétel,
hogy az emberi ész mindig antithesisekben mű
ködik, sohasem valóbb, mint midőn a népek
gondolatainak menetére alkalmaztatik s a tör
ténetek mindenik korszakában azt találjuk, mi
szerint hibás állapot sohasem javult meg a
nélkül, hogy előbb némi időre éppen az ellen
kező hibába ne estek volna az emberek.“ A
mai uralkodó eszmék mind megdöntik az antik
állameszmét, mely az egyén jogát teljesen az
állami akaratba fullasztja Ezeket nem áll hatal
munkban megváltoztatni, tehát az államot kell
hozzájuk szabni. Hiszen az állam csak eszköz
s nem czél. Az egyén és a nemzet szabadsá

gát szolgálja. Eötvös egy olyan állam ideálját
alkotja hát meg, a mely az egyént összebékíti
a nemzettel, azzal a nagy többséggel, a mely
ben él s a melyből kiszakadnia lehetetlen.
íme, újra a Karthausi problémáját bogozza
államtudományi nagy művében, A XIX. század
uralkodói eszméi-ben. A regényíró és az állam
férfi egyaránt önmagát adja. Itt kell keresnünk
Eötvös időtlen nagyságának okait. Megoldotta
az egyén és a társadalom örök antinómiáját.
A Karthausiban felragyogtatja a másokért élés
boldogságát, az Uralkodó eszmékben megmu
tatja a nemzeti közösségben élés feltételeit. Az
egyén és a család viszonyát pedig többször
fejtegeti a Gondolatok-ban és nemes példát
adott rá a maga életével. Nem hiába él hát
Eötvös a köztudatban, mint az említett három
mü írója.
Problémáit az élet vetette fel s megoldásukat
a haladásba, az emberi nem tökéletesedésébe
vetett rendületlen hit tette lehetővé. Haladunk
a tökéletesedés útján, ha megmaradunk azon
a szilárd erkölcsi alapon, melyet a keresztyénség
képvisel e világon.
Minden önzetlen munkának e haladást kell
szolgálnia. Nemzeti voltunk megtartása ma már
nem érdem, annak kifejlesztésére kell töreked
nünk. Ez Eötvös szava hozzánk.
Ezek az egyetemes, nagy gondolatok azok,
melyek (>Eötvöst kiemelik kora szűk határai
közül. 0 a magyar bölcs mintaképe, a kit az
elmélet csak úgy érdekel, ha meg lehet való
sítani. Nem épít a világtól távol metaphysikai
légvárakat, hanem a való élet talaján állva,
annak megjavításán munkálkodik. Nekünk államférfiaink nagysága a fenntartónk, kik a franczia
felvilágosodás logikáját az angol conservativ
realismusával tudják egyesíteni és így egy-egy
államférfi évtizedekre képes ellensúlyozni sok
sok fogyatkozásunkat. Eötvös eszméi ilyen egyen
súlyozok nemzeti életünkben ; magunkat becsül
jük meg, ha minél gyakrabban foglalkozunk
Ve'il^'

Dr. Nagy József.

Dacia thermáí.
— Aquae (Kis-Kalán) és Germizara (Gyógy). —

A rómaiak máig mintaképül szolgálhatnának
az emberi települések berendezésénél. Nem csu
pán a helyhatósági joggal felruházott coloniák
és municipiumok rendelkeztek olykor mérföl
dekre terjedő vízvezetékkel; de a legutolsó
vicusban és katonai őrállomáson sem marad
hatott el a jó ivóvíz és fürdőberendezés. Nem
csoda tehát, hogy a természetes ásványforrások
nem kerülték el figyelmüket s főleg a hévvizek
felkutatásában és értékesítésében valósággal
mestereinknek bizonyulnak.
A Daciába vezető fő hadiútnak két, hadá
szatiig is nevezetes állomásáról igazolhatjuk
fürdőzésüket. így a tartományi székvárostól té
vesen csak 13 római mérföldre (XIII milia pas
sum) vagyis 19 km. re jelzett, valósággal azon
ban onnan kétannyira eső Ad Aquas (Aqua) a
mai Kis Katán határán, nem csupán nevével

475

árulja el fürdő-voltát, de a sziklába vágott fiirdőmedenczét is élőnkbe tárja. (1. kép), y
A kalánformára kivésett medencze 71 m szé
lességben, 14'2 m hosszúságban, 13 m széles
és 6’2 m hosszú bejárófolyosóval végződvén,
ezen az átlag 0‘8 m mély víztömeg feleslege
természetes levezetést nyert. A 22° (C) víztömeg
máig kristálytisztaságban csörgedez ki a 6 m
magas és 40 m kerületű édesvízi szikladomb
forrásaiból.
A fürdő oly hírben állhatott a római uralom
idején, hogy arról még Ptolemaeus is tudomást
szerezhetett s YSara néven örökíti meg geographiájában (III. 8., 9.)
A fürdő védszentje az erőt hozó Hercules
vala. Neki hálálkodik t. i. M. Jul. Procla-

jó órányira esik észak felé a napjainkban Feredő
Gyógynak nevezett fürdőtelep, melynek látképét
mellékeljük. (2. kép.) A fürdő gyógyító erejének
fényes tanuságlevele az a hálaoltár, melylyel P.
Aelius Marcellinus signifer et quaestor N{umerici) Brit(anici) halálos bajából történt gyógyu
lását (mortis periculo libertus) Commodus csá
szár idejében Nymphis sanctissimis megkö
szönte (Corpus Inscriptionum Latinarum III n
1396.) Statius Priscus, Dácia 158 évbeli nagybuzgalmú helytartója, szintén az idevaló Nympháknak hálálkodik gyógyulásáért (C I L III
Supplem n. 7882): Nymphis | M. Statius | Pris
cus I legatus I Aug(usti) pr(o) pr(aetor) v(otum)
s(olvit)l(ibenter m(erito). M. Lucilius Lucilianus
Sarmizegethusa augustalisa a] maga^valamint

1. A rómaiak sziklába vésett kőfiirdője Kis-Kalánon. A fürdőmedencze a bejárófolyosóval. — Szinte Gábor felvétele.

nus veteranus. (Corpus Inscript. Latin. III. n.
1406.) Hogy Dácia előkelőségeit vendégül láthatá, arra nézve tanúbizonyságunk Q. Decius
Vindex procurator augusti, vagyis a tartományi
pénzügyi igazgató által. Fortunának szentelt
oltár. (C I. L. III n 1404)
A kiskaláni gör. kel. templom oltárkövét a
pagus Aquensis elöljárója (praefectus) által a
községbeliek Geniusának és Jupiternek szentelt
oltár képezi. I(ovi) o(ptimo) m(aximo) pro
salute d(omini) n(ostri) | C Jul. Marcia\nus
dec(urio) col(oniae) (t. i. Sarmizegethusae) \
praef(ectus) pag(i) \ Aquensis \ genio eor(um) \
posuit.
Nem jelölhetjük ki ily biztosan az Aquae-ból
a Maros jobb partjára kerülő s úgy Apulum-ba
haladó út derekán a mai Gyógy és Csigmo
határpontján jelentkező Germizara fürdőjét; de
maga az elnevezés szintén hévforrásokra utal.
A Maros partvédjéül épült római kastélytól még

L. Antistus Onesimus, egy másik augustalis
társa gyógyulását köszöni Nymphis sanctiferis.
A 22 fokos hévvizek tehát a Nympháknak valának szentelve. A római források szintén édes
vízi mészből (travertino) buzogtak fel. Nem
lehetetlen, hogy a most is használt medenczéket
már ők vésték ki, habár néhány kiapadt szikla
forrás ürege még inkább őket képviselheti. Igen
előnyösen hirdeti Germizara forrásainak kere
settségét az az epigramma is, melyet az augsburgi Fugger Antal pénztőzsérnek az erdélyi
aranybányáknál alkalmazott valamelyik hivatal
noka mentett meg a feledéstől s Mezerzimus
kolozsmonostori apát és gyulafehérvári kanonok
a leydeni egyetem codexéből másolt le az utókor
számára:
hunc tIBI MARMOREO CAESAM DE MONTE Dicavi
REGINA VNDARUM NYMPHA DECVS NEMURIS
VoTO DAMNASTI PerFECTA QVEN PRECE BASSVS
MoeNITaE PROPTER MOENIA GERMISARAE.
31*
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A kies fekvésű Gyógy később, a fejedelmi
időkben is szép napokat látott. Bethlen Gábor
halála esztendejében (1629) itt kísérlé meg gyó
gyulását, a mi nem következvén be, nehéz
baja daczára marosi-sós hajókon vitték orvosai
levegőváltozásra. Déva-Solymosig, onnan aztán
Kőrösbánya, Belényes, Nagyvárad, Kolozsváron
át Gyulafehérváron folytatódott a nehéz hegyi

versenyében azonban a berendezés haladása
daczára a római idők népszerűségét egyik sem
élvezheti többé s a közvetlen környéken túl
alig vesznek a két évezredes hévvízről tudo
mást, hol pedig annak idején Dacia helytartói
s főhivatalnokai, pihenhették ki államférfiúi küz
delmeik gondjait.
Téglás Gábor.

2. Feredő-Gyógy, hol a rómaiak fürdője is állott. — Szinte Gábor felvétele.

utakon a betegnek egyáltalán nem való utaz
tatás, úgy, hogy a fejedelem e hosszú út fára
dalmaitól teljesen kimerülve érkezett Gyulafehérvárra, hol másnap már kiszenvedett.
I. Rákóczi György, valamint Apaffy Mihály,
különösen kedvelték Gyógy thermáit és udvar
tartásukkal hetekig is megélénkítették annak
csöndjét. A murányi Vénusként emlegetett
Széchy Mária, mint gróf Bethlen István neje,
közel bábolnai kastélyukból szintén itt töltött
pár boldog hetet 1632-ben.
Az erdélyi urak később is itt adtak egymás
nak találkozót s Kazinczy Ferencz 1816 augusz
tusában egészen el vala ragadtatva az itt talált
nemesek műveltségétől és szeretetreméltóságától.
A Kuun grófok itt laktukban, úgyszintén a
Bornemissza, Jósika, Győrffy bárók, előszere
tettel keresték fel a kies fürdőt, habár a régi
idők sziklás kaptatója nem lehetett vonzó a
látogatókra. A fejedelemi alapítványairól emlé
kezetes gróf Kuun Kocsárd naponta képes volt
ide felfáradni s vendégeit is első sorban ide
vezette. Annyira hazafi volt még e tekintetben
is, hogy idegen fürdőre nem ment el soha, csak
Gyógyra járt. Ma már kényelmes kocsiúton röpí
tik fel a szászvárosi kocsik .vagy a fürdőtulaj
donos fogatai a vendégeket. A fürdők mai nagy

A balkáni új alakulások s azoknak
hatása Magyarországon.
A borzalmas háború megszűnt, de nem állott
helyre a nyugalom. Az okos mérsékeltség hiány
zott a győzőkből. Önérdemnek s nem a kedvező
körülményeknek tulajdonítottak mindent s bizo
nyára a sors gúnyja, hogy győzelmeinek díja
éppen a törökverő Bulgária kezeiből siklott ki
azon esztelenség következtében, hogy vágyainak
határt szabni nem tudott. E miatt kellett a lüleburgaszi, a kirkilisszei győzőknek átvonulni a
caudiumi iga alatt, bosszúterveket forralva alá
írni a megalázó bukaresti békét s belenyugodni,
hogy Drinápoly, mely oly sok vérbe, áldozatba
került, a töröké maradjon.
A háború a rokon keresztyén népek felszaba
dítását tűzte ki czélul s azt részben meg is
valósította. De csak részben, mert a legtöbb
esetben úrcserélés lett csupán s az eredmény
— még elkeseredettebb gyülölség az új elnyomó
ellen. Az osztozkodásnál Szerbiának jutott az
oroszlánrész, míg Bulgáriának a morzsákkal
kellett beérnie. Sőt át kellett adni a mintegy
8300 km3-re terjedő Turtukája—Dobrics—Ergene
közötti termékeny vidéket Szilisztriával egyetem
ben Romániának.
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A határok még teljesen kijelölve nincsenek
mindenütt, nagy vonásokban azonban már most
megjelölhetők. Ezekből pedig megállapítható,
hogy állandó, hosszú békére a Balkánon nincs
kilátás. Máris bontakoznak az új csoportosulások
körvonalai s ezeknek megfelelően a várható ala
kulás a két európai nagyhatalmi szövetségnek
lesz kiegészítője. Bulgáriának keresnie kell a
megegyezés, sőt szövetkezés lehetőségét Romá
niával és Törökországgal s az így alakult szö
vetség Albániával együtt a hármasszövetségre
kell, hogy támaszkodjék a pánszláv törekvések
kel szemben.
Fontos s ránk nézve életbevágó alakulások
ezek. Nemzetiségi, gazdasági érdekeinkre évtize
dekre, sőt századokra kihatók. Szaktudósok nyi
latkozataiból kicseng az aggodalom, ha jövőnkbe
tekintenek, egyúttal a sürgetés is a mélyreható,
intensiv nemzeti munka megkezdésére. Lóczy
Lajos — a kiváló földrajztudós — Aradon így
nyilatkozott: „A jövő nehéz küzdelmekkel fenye
get ; hogy ezekből győzelmesen kikerüljünk, el
engedhetetlen feladat a megnövekedett balkáni
államok megismerése . . . Termékeny talaj, bá
nyatermékekben bővelkedő hegyek vannak a
török iga alól felszabadult Maczedoniában és
józan, becsületes, munkaszerető nép lakja. Egy
nyelvű államok erősödtek meg déli határainkon,
társadalmi szervezetük, birtokviszonyaik előnyö
sebbek, mint a mieink. Minden intézmény egy
ősi, tiszta faj kezében van és a nemzet vezetői
közvetlenül tárgyalhatnak a nyugati hatalmak
vezérférfiaival. Hozzájárul mindezekhez az ön
tudat, hogy saját erejükből vívták ki hazájuk
megnagyobbítását. A magyarságnak nem jutott
és ez idő szerint nem juthat osztályrészül hasonló
siker. A míg déli szomszédaink jelentékeny te
rületnagyobbodásnak örvendhetnek, Szent István
koronájának évezredes birodalmával HorvátSzlavonország csak laza összefüggésben, kap
csolatban áll. Bizonyára sokáig kell még nekünk
ez elszomorító állapotban élnünk; csüggednünk
azonban nem szabad!“
Bizony nehéz napok, évek előtt áll Szent István
birodalma s a küzdelem elől kitérni se nem
lehet, se nem szabad. Mint hajdanában a ke
resztyén és mohamedán világ ütközőpontján,
úgy van most a germán és szláv elem érintke
zési felületén a magyar. Mostoha, de nem dics
telen sors! Megfelelni a feladatnak nehéz, de
nem lehetetlen. Arra azonban, hogy sikerrel biz
tasson a jövő, az ellenfélnek ismerete szükséges.
Nyilvánvaló, hogy a háborúokozta sebek begyógyulása után erős gazdasági fellendülés fog
bekövetkezni. Nekünk úgy kell készülnünk, hogy
e fellendülés lehetőleg a mi befolyásunk, a mi
vezetésünk mellett valósuljon meg. Igaz, hogy
a magunk szegénysége ólomsúlylyal nehezedik
reánk, de egészséges, gyakorlati gazdasági poli
tika ezen segíteni fog. A magyarság fölényét úgy
a határokon belül, mint kívül a jólét, a művelt
ség tudja biztosítani egyedül, a legfőbb nemzeti
feladat tehát ezeknek a megalkotása, megterem
tése. Mi, magyarok, nem tömegünkkel tartottuk
meg ezeréves uralmunkat a Duna-Tisza partjain,
hanem észben, tehelségben, tudásban való felülmúlásával egyéb velünk lakó népességeknek.

Fegyvereink ezután is csak ezek lehetnek. Sok
minden körülmény játszik kezünkre. Gazdag a
földünk mindenféle kincsekben, földrajzilag egy
ségesnek van hazánk alkotva s mintegy termé
szettől odaállítva a Balkánon alakult államok
vezetésére.
Az újonnan rendezett Balkánon nemzetiségi
szempontból Szerbia és Románia, gazdaságilag
pedig az egész félsziget fontos előttünk. Hazánk
lakossága, mint ismeretes, nagyon megoszlik
nemzetiségi tekintetben, úgy hogy a legutóbbi
adatok szerint van:
magyar . . . .
9.922,301
szerb-horvát. . . 2.972,479
rom án................... 2.965,070

A többi német, tót, ruthén és egyéb. Az új ala
kulások szempontjából ezek, legalább pillanat
nyilag, nem fontosak. Eddig is a szerb-horvátoknál és a románoknál volt észlelhető leginkább
a separatistikus törekvés s ez a jelenlegi ese
mények, egy dicsőséggel megharczolt háború
által csak erősbíttetnek. A nagy Szerbia, Romá
nia álma ma még jobban kísért, mint valaha s
kevésbbé művelt főkben igen könnyen zavart is
okozhat. Eddig a horvátoknál a vallásbeli kü
lönbség, az oláhoknál a Kárpátok hatalmas hegygerincze volt bizodalmunk vára. Vájjon hogyan
állunk ma e tekintetben? A nemzetiségi eszme,
mely minden más kapcsolat fölé az egy nem
zethez tartozás gondolatát emelte, most éli virág
korát a balkáni népeknél Azt a munkát, melyet
egy századdal előbb megkezdett s a XIX. sz.
folyamán befejezett a nyugati és középeurópai
népeknél — a német, olasz egység megterem
tésével —, most kezdte meg a délszláv nemze
teknél. A vallás, műveltség, gazdasági állapotok
okozta külömbségek mind eltörpülnek az egye
sülésre való törekvés hatalmas ereje előtt. Napról
napra erősbödni fog e törekvés s a nem is oly
régen a lehetetlen álmok körébe utalt utopistikus vágyak mind közelebb-közelebb jutnak a
megvalósulás stádiumához. Csak egy nagyon
erősen szervezett, belső erejében, egységes vol
tában hatalmas vonzerővel bíró Magyarország
képes ezeket a — hogy úgy mondjam — centri
fugális erőket paralizálni. Mihelyt tágulnak e
belső kapcsok, mihelyt a perifériákon élő idegen
rétegek hazánkhoz való tapadása bármi ok miatt
lazulni fog, könnyen megeshetik, hogy leválnak
Szent István koronájának testéről s egy, mármár kialakulóban levő délszláv államban tö
mörülnek. És itt még a földrajzi viszonyok
is segítségükre vannak. Míg észak-északkeletdélkeleten minden ilyen törekvésnek útját állja
a Kárpátok hegyláncza, addig itt természetes el
választó vonalat nem találunk. A Duna ugyanis
nem adja a magyar alföldi rónának határát, mert
a tőle délre elterülő síkság ennek alkotórésze,
mely öbleivel mélyen benyúlik a Balkán-hegység
lánczai közé. Ennek, a földrajzi alakulása révén
hazánkhoz tartozó résznek birtokbavételére kevés
a magyarság számbeli és anyagi ereje, ennél
fogva tűrnie kellett és kell ma is egy állami
életére, belső egységére többé kevésbbé veszé
lyes ország kialakulását, megerősödését, meg
növekedését. Viszont ugyancsak belső okok miatt
nem hathatott teljes erejével oda sem, hogy a
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területén lakó délszlávokat szépszerével, esetleg
kényszerítőeszközökkel magyarrá tegye. így ret
tegve kell gondolnia arra az időre, midőn a
nemzetiségi eszme teljes diadalának eljöttékor
déli határain a leszámolás elkövetkezik, mely
leszámolást az új balkáni alakulás meglehetős
közelivé tette. Ma még hiányzik a megfelelő
anyagi, erkölcsi erő, de a törekvés megvan s
a veszedelem minden figyelmünket kell hogy
lekösse, magára vonja.
Kevésbbé fenyegető a román kérdés, egyfelől
a földrajzi alakulás, másfelől az egymásrautalt
ság miatt. Az első a Kárpátok. Igaz ugyan, hogy
a nemzetiségi eszme a földrajzilag nagyon is
tagolt Németbirodalmat is egyesítette, de az is
figyelembe veendő, hogy ott idegen hatalom,
mely ennek útját állotta volna, nem volt. E mel
lett még egy elválasztó zóna is van a románság
két főcsoportja közé beékelve: ez a székelység
és szászság Erdély délkeleti sarkában. Sajnos,
emez erősségünkre a legutóbbi időkig vajmi
kevés figyelmet fordítottunk s magyar véreink
pusztulását, a magyar földnek idegen kézre ju
tását ölhetett kezekkel néztük, de valószínű,
hogy a megnövekedett veszedelem meg fogja
növelni a mi nemzetmentő munkásságunkat is.
Nem kicsinylendő az egymásrautaltság hatása
sem. Romániának éppen olyan életkérdés a
szláv tenger közepette a független magyar király
ság fenntartása, mint akár nekünk magunknak.
Ha mi elmerülünk a szláv óczeánban, ők is
velünk pusztulnak. így — bár hangozzanak a
Kárpátokon túlról csábító szirénhangok, bár tö
rekedjenek némelyek e haza határain belül hűt
lenül separatistikus czélok megvalósítására —
kalandos, jövő és reális alap nélkül való álmok
maradnak mindazok, melyek a minden románok
egyesüléséből származó nagy román királyságot
szeretnék megalkotni.
Miben találhatunk mindezen törekvésekkel
szemben bizalmat? — kérdezhetné valaki. Egy
szerű rá a felelet: a magyarság természetes
erejében, mely mostoha viszonyok között, a
nemzetiségek dédelgetése, a magyar elem elnyo
mása daczára lépésről lépésre szilárdabbá tette
hegemóniáját a Duna-Tisza mellékén, a Kárpátokövezte hazában. Elég erre az elmúlt század
statisztikai kimutatását közölni, mely szerint a
lakosságnak százalékszerinti megoszlása a kö
vetkező :
1805-ben magyar volt 30 0%, nem magyar 70-0%
1840-ben
„
„ 374%,
„
„ 62’6%
1850-ben
„
„ 36'5%,
.
„ 63'5%
1869-ben
„
„ 412%,
„
„ 58-8%
1890-ben
„
„ 42-8%,
,
57-2%
1900-ban
.,
„ 45'3%,
„
„ 557%
1910-ben
.
., 486%,
„
„ 514%

Folytonos — bár lassú — térfoglalását mutatja
ez a magyarságnak s éppen ezért nincs okunk
az ellenkezőtől félni.
A másik erősségünk műveltségünk, melyet
ugyan sokat ostorozunk, mert a nyugati népe
kéhez viszonyítva sok kívánni valót hagy fenn,
lévén nálunk 1000 ujonczból 232 analfabéta,
mindazonáltal megnyugtatásul szolgál, hogy
ennek okozói a nemzetiségek, kiknek legnagyobb
része írni-olvasni nem tud. A míg a magyarság
szellemi fölényét meg tudja őrizni, a míg mű-
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geket, addig a politikai vezetést sém kell félte
nünk. Műveltség tekintetében a statisztika szerint
legelői áll a Duna jobbpartja, leghátul Erdély;
a felekezetek között elsők az izraeliták, refor
mátusok, utolsók a görögkeletiek. Dunántúl a
magyarság helye, hol a magyarosítás is erősen
halad, Erdély a románság fészke; a református
vallás hívei túlnyomóan, sőt majdnem teljesen
magyarok, a görögkeletieké románok, szerbek.
Nem biztató-e mindez arra, hogy a nemzetiségi
kérdés, még mai megváltozott alakjában is, csak
a magyarság győzelmével végződhetik? Egy —
már évtizedek munkájával előkészített — gazda
sági, ipari fellendülés mindez előnyökhöz meg
fogja szerezni az anyagi jólétet is és a magyar
ság hegemóniáját megdönthetetlenné teszi.
Nem lesz talán érdektelen, ha az itt szemben
álló erőknek számbeli kimutatását is közlöm a
következőkben:
Magyar van összesen :
M a g y a ro rsz á g o n .......... 9.922,299
58,000
Rom ániában.....................
S z e r b iá b a n ....................
1,960
A u sztriáb an .......................... .
10,000
9.992,259
(Ezenkívül Bécsben 140 ezer magyar honos van.)
Az Amerikába kivándoroltakat egyik nemzet
nél sem veszem figyelembe.
Román van összesen:
Rom ániában..................... 5.489,000
M a g y a ro rsz á g o n .......... 2.965,070
A u sztriáb an....................
230,000
S z e r b iá b a n ....................
89,873
B ulgáriában.....................
88,000
8.861,943
Délszláv (szerb-horvát-szlovén) van összesen:
S z e r b iá b a n .......................2.331,107
Magyarbirodalomban . . . .
2.972,479
A u sztriáb an.......................1.904,380
a hódított területeken (circa) .
600,000
M ontenegróban...............
223,000
Rom ániában....................
5,500
8.036,466
Számbeli túlsúlyunk is megvan, melyhez járul,
hogy majdnem valamennyien egy szabad állam
keretében élünk, míg román-szerb, jobban
mondva délszláv riválisaink idegen államok te
rületén, szétszóródva, műveltségben, vallásban is
különbözve törnek lehetetlen álmok után. Figye
lembe kell venni még a Magyarbirodalomban
élő németséget is, melynek nagyrésze őszinte
ragaszkodással viseltetik a magyar államhoz
(számuk 2.342,921) s akkor méltó értékére lehet
szállítani azokat a jóslásokat, melyeket itt is, ott
is felröppentettek jóakaróink, jósolván benne
rövid időn a törökség sorsát nekünk i s !
*
A másik probléma, melyet a megváltozott
Balkán-viszonyok felvetnek, hazánk gazdasági
életére tereli a figyelmet. Fontos, reánk nézve
életbevágó változások ezek, mivel lassan fejlődő
iparunkra létkérdés a balkáni piacznak meg
tartása, legalább is az eddigi mértékben. E
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helyzet elbírálásának csak úgy lehet megfelelni,
ha úgy hazánk, mint a Balkán-államok eddigi
gazdasági viszonyait s várható fejlődését ismerjük.
Közismert dolog, hogy Magyarország őster
melő állam, melynek ipara a kezdet nehéz
ségeivel küzd. Fő jövedelmi forrásunk a föld
művelés, állattenyésztés, kisebb mértékben a
bányászat, ipar. Ez állapotok magyarázatánál
társadalmi viszonyainkra s népünk természetére
kell a figyelmet felhívni, mint a melyek legfőbb
gátlói, akadályozói iparunk fejlődésének. Ehhez
járul még a tőkehiány. Nagy ipari, kereskedelmi
vállalatok létrehozásának emez elengedhetetlen
kelléke nálunk hiányzik. Szántunk, vetünk, ara
tunk, állatot tenyésztünk s a mellett tengődünk,
mert a haszon főrészét Ausztria teszi el, mivel ő
dolgozza fel ipari czikkekké azt, a mit mi terme
lünk. Hogy mennyire az őstermelésre vetjük ma
gunkat s mennyire a földre hárítunk minden
terhet, mutatja az, hogy nálunk a lakosság 77%-a
él a föld után, 17%-a ipar és kereskedésből,
2 5°/0-a hivatalnok, orvos, tanár, ügyvéd stb , szó
val értelmiség, a fennmaradó 3'5°/0 a tőkepénzes,
járadékos. Ezeknek csekély száma szegénységün
ket állítja elénk. Hátráltatja nálunk az ipar, keres
kedelem fejlődését még egy másik körülmény is,
mely még szegénységünknél is nagyobb akadálya
gazdasági fejlődésünknek s ez a mi rendi, tár
sadalmi beosztásunk. A főúri, középnemesi, pol
gári stb. csoportokra való különülés erősen
gátolja az egy czélra törekvő, egyöntetű mun
kálkodást.
Ha hazai viszonyainkhoz hasonlítjuk a balkáni
államok gazdasági, társadalmi berendezkedését,
azt fogjuk tapasztalni, hogy azok még nagyobb
mértékben őstermelő országok, mondhatnék,
hogy kizárólagosan azok. Sok helyütt még az
ősi nomád élet nyomai találhatók fel. Monte
negró, Albánia, Szerbia pásztorkodó lakossága
még jórészt ilyen életmódot folytat. Ipara ez
államoknak kezdetleges háziipar; a gyáripartól
még jobban irtóznak a balkáni népek, mint a
magyarok. Van azonban ez országoknak —
Romániát kivéve, hol épp oly nagy ellentétek
vannak társadalmilag, mint nálunk — egy nagy
szerencséjük s ez, hogy hosszas elnyomatásuk
alatt történelmi osztályok nem fejlődhettek ki s
így ma társadalmilag egyöntetűek. Úgy Szerbia,
mint Bulgária lakossága kisbirtokos paraszt csak
nem teljesen; mivel pedig ez az államfenntartó
elem, így ennek jóléte, gazdasága előmozdítá
sára mindent megtesz maga az állam, a nélkül,
hogy ebben a munkájában agrárius, merkantilista
stb. áramlatok gátolnák vagy akadályoznák.
A birtokmegoszlásra nézve érdekes szembe
állítás a következő:
Magyarországon az 1895-iki birtokösszeírás szerint van
0—5 holdig terjedő törpegazdaság. . . . 1.459,893
5—100 holdig terjedő kisgazdaság. . . . 1.311,218
100 —1000 holdig terjedő középgazdaság .
20,797
3,977
1000-en felüli n a g y b irto k ............................
Az 1.459,893 törpegazdaság kitett 2.494,804 kát. holdat,
a 3,977 nagygazdaság kitett 12.677,780 kát. holdat.

Ezzel szemben Szerbiában van 293,421 önálló
birtokos, melyből 281,979, vagyis 96070/n-nak
a birtoka 20 hektáron alul marad olyanformán,

hogy ebből 160,375-nek nincs még 10 hektár
földje sem. Nagy ereje rejlik ebben Szerbiának,
mert ez a lakosság kisigényű, az asszonya maga
szövi a vásznat, maga készíti a ruhát s ennek
gazdasági állapotát meg nem rendíti se balsors,
se jó szerencse. Amaz nem teszi tönkre, emez
nem kapatja el Műveltség tekintetében hátrább
vannak ez államok nálunk, azonban e téren
újabban haladás mutatkozik. Nem szabad ugyanis
figyelmen kívül hagynunk azt az intensiv mun
kásságot, melyet ez államok az utóbbi évtizedek
alatt kifejtettek úgy szellemi, mint anyagi téren.
Ennek megnyilvánulásai az európai színezetű
városok, a jó útak, távírók, iskolák.
A társadalmi viszonyok, a földbirtok eloszlása
nyilvánvalóvá teszi, hogy itt teljesen őstermelő
országokkal van dolgunk, melyek gabona, áilatproductumaiknak keresnek piaczot s ennek elle
nében elég alkalmas területnek látszanak ipari
czikkeink elhelyezésére. Minket tehát az érdekel,
hogy a mi körülményeink képesek-e e kettős
feladatnak megfelelni ? Vagyis megbírja e hazai
őstermelésünk az így fellépő versenyt s az ipari
czikkeink elhelyezéséből származó haszon fedezi-e
az esetleges károkat mezőgazdaságunknál ?
E kérdések eldöntésénél a statisztika hallgatag
és mégis beszédes adataihoz kell fordulnunk.
Szembe kell állítani ugyanis hazánk termelő- és
fogyasztóképességét a Balkán-államok termelőés fogyasztóképességével. Vagyis ki kell mutatni,
felbírja-e szívni a hazai termelés mellett Szerbia,
Bulgária, Románia terményeit is fogyasztóközön
ségünk?
Magyarországon nem termő terület mindössze
1.129,532 kát. hold van, az egésznek 5()/0-a.
A termő területből 22.140,000 kát. hold a szántó
föld. Ezen területen leginkább gabonaneműeket
termelünk, aránylag csekély rész jut az ipari,
kereskedelmi növények részére. A legfőbb terméseredmények 1910-ben a következők voltak hazánk
ban, Szerbiában és Romániában.
A termény neme

Magyarország

Szerbia

Románia

mét er m á z s á k b a n
B ú z a ...................
R o z s ...................
Á r p a ...................
Z a b ...................
Tengeri . . . .
Burgonya . . .
Czukorrépa . .
Takarmányrépa .
Repcze . . . .
Dohány . . . .
Köles...................
Kendermag . .
Kenderfonál . .
Lenmag . . . .
Lenfonál . . .
Bor . . .
. hl

49.297,262
13.155,227
12.134,360
10.845,119
54.229,398
55.918,758
29.222,365
59.875,134
288,905
725,868
364,705
254,237
610,414
46,947
120,815
2.541,378

4.660,000
450,000
1.380,000
850,000
8.730,000
380,000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
850,000

30.170,000
1.950,000
6.450,000
4.430,000
28.130,000
1.320,000
—
—
—
—
—
—
—
—
1.710,000
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Természetes, hogy ez adatok, mivel egy évre
szólnak, nem állandóak, mivel kedvező vagy ked
vezőtlen termési viszonyok erősen befolyásolják.
Magyarországon pl. bor 1908-ban 6.515,282 hl
termett, Románia búzatermése pedig 1909-ben
csak 16 millió métermázsa volt.
Gazdasági terményeinkből 1910-ben így ala
kult a kivitel és a behozatal mérlege:
Árú
megnevezése
Búza
. . .
Gabonaliszt,
búzadara . .
Tengeri . . .
Rozs . . . .
Árpa . . . .
Zab . . .
.
Nyers dohány.
Nyers ezukor.
Fogyasztási
ezukor. . .
Kender . . .
Frissgyümölcs
Czukorrépa .
Bor . . . hl

Kivitel

Értéke

Be
hozatal

Értéke

mm
kor.
mm
kor.
3.612,405 81.049,000 1.666,060 34.159,000
6.368,906 214.327,000
4.361,088 55.821.000
2.908,028 47.692,000
2.481,714 42.175,000
1.756,683 28.088,000
363,416 21.153,000
464,686 12.851,000

_

_

—
—
—
—
—
—
—
—
71,651 15.677,000
—
—

1.455.195 50.590,000 290,807 13.602,000
123,204 9.036,000
—
—
420,703 13.114,000 284,556 7.018,000
1.681,666 4.863,000
—
—
1.110,021 40.014,000 3:6,041 11.099,000

Mezőgazdasági terményeinkből kivitelünkkel
szemben alig van behozatal, kivéve a búzát,
nyers dohányt, fogyasztási czukrot, friss gyümöl
csöt, bort. Ezek közül a búzát, nyers dohányt,
friss gyümölcsöt, bort jó részben a Balkán
szállítja nekünk, befolyással azonban alig van
nak hazai földművelésünk állapotára. E téren
a megnagyobbodott Balkán-államok idővel bizo
nyára nagyobb tömegekkel fognak szerepelni.
Figyelembe veendő azonban, hogy a monarchia
fogyasztóképessége mindig nagyobb és nagyobb
lesz, így a behozatalt megbírja, másrészt meg a
Balkán-államok kivitele eddig kizárólag felénk
irányult, most pedig új tengeri útak szerzésével
új piaczok is nyíltak meg előttük. Másrészt nem
is a földművelés termékeiből van az ő legnagyobb
kivitelük, hanem az állattenyésztésből. Ezen a
téren bennünket elsősorban Szerbia és Románia
érdekel, ez országok állatállománya a következő:
Az állat neme

Ló, öszvér, szamár . .
Szarvasmarha
. . .
Juh, kecske . . . .
S e r t é s ........................

Magyarország

Szerbia

Románia

2.334,000
176,000 872,000
6.738,000 970,000 2.589,000
8.431,000 3.670,000 5.889,000
7.330,000 908,000 1.709,000

Hazánknak állati termékekből is meglehetős
nagy kivitele van s ezen a téren is elenyésző
csekély a kivitellel szemben álló behozatal.
Évente kivisznek tőlünk

61,606 drb lovat,
384,700 „ szarvasmarhát,
550,882 „ sertést,
151,068 „ juhot és kecskét,
75,565 mm gyapjút,
109,276 „ friss húst,
81,412 „ disznózsírt,
59,532 „ szalonnát.
Ha ezzel szembeállítjuk Románia és Szerbia
exportáló képességét, megnyugtató képet kapunk.
Szerbia évente produkálni nem képes a külföld
számára többet ez idő szerint 70,000 drb szarvasmarhánál, 120,000 drb sertésnél. Románia vala
mivel nagyobb számokkal szerepel és pedig
93,000 drb szarvasmarha, 135— 140,000 drb
sertéssel. Újabban ez adatok is változtak, még
pedig a mi előnyünkre, mert a legutóbbi vám
háború hatása alatt Románia gazdaságilag meg
roppant, Szerbia pedig a Szaloniki útirányra
feküdt rá, úgy annyira, hogy erre 1910-ben
34,741 drb szarvasmarhát, 2138 drb sertést
szállított el Olaszországba, Egyiptomba, Algé
riába. De tekintsük az egész contingenst Magyarországra hozottnak, még akkor sem fenyegeti
állattenyésztésünket veszedelem az árak nagy
mérvű csökkenése tekintetében. Állategészség
ügyi szempontból rejt ugyan magában veszedel
met, noha újabban igen sokat javult e tekintet
ben a helyzet a Balkánon; lehet azonban ezen
is segíteni a határszéli vágóhidak felállításával.
Régi állapotukban tehát sem földművelésünkre,
sem állattenyésztésünkre nem rejt magában vesze
delmes concurrentiát a Balkán. Kérdés, hogy a
háború okozta sebek kiheverése után minő vál
tozások várhatók ez országok gazdálkodásában?
Ismerve Szerbia-Bulgária lakosságát, annak haj
lamát, biztosra vehetjük a mezőgazdaság fel
lendülését, annál is inkább, mert a modern
gazdasági eszközök használata csak mostanában
kezdődik s így intensivvé is csak azután válik
gazdálkodásuk. Mivel pedig kisbirtokosok, con
servative^ így gazdasági ágaikon változtatni alig
fognak egyhamar. Megmaradnak tehát elsősorban
állattenyésztőknek, másodsorban földművelők
nek Hazánk fejlődése pedig többé-kevésbbé
helyes irányban halad, a mennyiben ipara, keres
kedelme, ha lassan is, mégis kezd fellendülni,
így gazdasági terményekben növekszik felvevőképessége. A minek élesen látszó bizonysága,
hogy mindinkább kevesebb-kevesebb nyers
termény kerül a vámkülföldre. Nincs tehát semmi
akadálya annak, hogy gazdasági téren adott
kedvezményekkel minél több kedvezményt kíván
junk és kapjunk ipari czikkeink számára a Balkán
államoktól. Erre meg viszont nekünk van égető
szükségünk s a Balkán-piacz eüikú. de? ° magyar
iparra.
Ismert dolog, hogy sem Szerbia, sem Románia,
sem Bulgária nem iparosország. A kézműipar,
mely ezen országokban van, a legkisebb mérték
ben sem elégíti ki az igényeket. Hogy mennyire
kívánatos a vevőközönség, mi sem mutatja jobban,
mint az a nagy vetélkedés, mely megindult ezen
piacz megszerzésére Európa iparos országai
között. A vámháborúig, mely 1906-ban tört ki,
Ausztria-Magyarország dominált e területen ipari
czikkeivel, melyekből 25% hazánkra esett, mint
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kivitel. Semmi se bizonyítja ezt jobban, mint
az az adat, hogy 1905-ben Ausztria-Magyarország bevitele Szerbiába 33.375,000 dinár volt.
A vámháború alatt más országok, különösen a
Németbirodalom, terjeszkedtek s az eredmény,
hogy 1909-ben a közös vámterület kivitele Szer
biába leesett 17.797,300 dinárra, tehát 14.354,600
dinárral csökkent. Bizonyára javulni fog ez az
állapot, de csak úgy, ha mi magunk is nagyobb
teret biztosítunk ez őstermelő államok termé
nyeinek elhelyezésére.
Felmerülhet a gondolat, az aggodalom, hogy
minden kedvezmény, mit mezőgazdaságilag nyúj
tunk ez államoknak, voltaképp Ausztriának fog
használni, mert közös vámterületünk lévén, a
fejlett iparú Ausztria fogja a kedvező alkalmat
kihasználni. Nagyon szépen felel meg e kérdésre
Tonelli Sándor „A Balkán-háború, mérlege“ czímű
czikkében (Magyar Figyelő): „Nekünk a Bal
kánra, mint kiviteli piaczra, feltétlenül szüksé
günk van, mert ez az a terület, a mely földrajzi
helyzeténei fogva leginkább alkalmas arra, hogy
ipari termelésünk feleslegét ott elhelyezzük.
Magyarország vámkülföldi kivitele 1911-ben
438* 1 millió korona volt, melyből csaknem 60
milliót exportált a Balkánra. Egyike ez azon
területeknek, melyekkel szemben kereskedelmi
mérlegünk aktivitást mutat fel. A Balkán a fej
lődő magyar ipar szempontjából életkérdés, mert
itt kell elhelyezni nemcsak termelési feleslegét,
de azt is, a mit az idegen verseny miatt saját
határain belül elhelyezni nem tud. A belföldi
piacznak elsősorban való meghódítása elvnek
szép ugyan és kétségtelenül hosszú évtizedekre
elegendő teret nyújtana a magyar iparnak, de
egykönnyen nem vihető keresztül. Egyrészt
hosszú, évtizedes kapcsolatok, melyek kereske
dőink és osztrák gyárosok között fennállanak,
egyszerre nem szakíthatok szét, másrészt igen
sok czikkben iparunk nem termeli még azokat
a minőségeket, a melyre a magyar piacznak
szüksége van, de igenis megfelelnek a balkáni
igényeknek. Ez az ipar fejlődésének az útja és
így kezdődik egy lánczolat, a melynek során
mindig az egy fokkal fejlettebb termelőterület
a közvetlenül alatta állót látja el termékeivel!“
Az időt ki kell használni, az alkalmat meg
kell ragadni. Úgy Szerbia, mint Bulgária erőit
jó időre leköti az új területek cultura alá vonása.
Beruházások, vasutak, utak, épületek készítése
nagyarányú alkalmai adnak ipari exportra, ke
reskedelmi összeköttetésekre. Az iparfejlesztésre
egy ideig nem igen gondolhat egyik állam sem;
hiszen előbb még közlekedési útjaikat kell ki
építeni. Mi sem mutatja jobban az itt előttük
álló nagy feladatot, mint az, hogy Szerbiában
1910 ben csak 892 km, Bulgáriában 1911-ben
1928 km, Romániában 1911-ben 3755 km hosszú
volt a vasúti vonal. Tagadhatatlan azonban,
mindenik államban megvan a törekvés az iparfejlesztésre és sajnos, mint fejlődő iparosálla
mok, elsősorban minket fognak károsítani, mert
a nálunk gyártott s általunk exportált czikkeknek, a szesznek, alacsonyabb minőségű textiltermékeknek, bőrárúknak, mezőgazdasági (primitivebb) eszközöknek támasztanak versenyt. És itt
feladatunk az lesz, hogy ha már a magyar ipar

nem tud versenyezni a finomabb czikkek szál
lításában Olasz- és Németországgal, versenyezzen
Ausztria, mely „minél jobban tudja elhelyezni
ipari termékeit a határokon kívül, annál kevésbbé nehezíti meg versenyével a magyar ipar
fejlődését a közös vámterületen belül!“ (Tonelli
Sándor említett czikke.)
A megváltozott Balkán-viszonyok tehát azon
probléma elé állítanak bennünket, miként tart
hatjuk meg ott eddigi positiónkat. Bizonyára
romlott a helyzetünk, mert az eddigi törökterü
letek nehezebben megközelíthető piaczokká ala
kultak át, de nagy veszedelmet nem rejtenek
magukban e változások, mert megvan a mód
arra, hogy a megnövekedett államokkal meg
felelő kereskedelmi szerződést kössünk, mely
megvédi a mi érdekeinket is, az övékét is. Mi
biztosítjuk az ő gazdasági, állati termékeiknek
elhelyezését, ennek fejében kedvezményeket ka
punk ipari czikkeink számára. Meg kell alkud
nunk a körülményekkel és okosan a „leben und
leben lassen“ elvére kell helyezkednünk
Dr. Vasadi Balogh György.

Atticus.
Atticust, a Kr. előtti első század nagy könyv
kiadóját és történetíróját mindig csak barátjá
val, Ciceróval kapcsolatban említik. Vele ön
magáért a világirodalomban csak egy másik
barátja, legelső életrajz-írója, Cornelius Nepos
foglalkozott. Pedig Atticus önmagában is egész
ember, sőt érdekes és érdemes ember. Ha nem
is elsőrangú mozgatója, de mindenesetre első
rangú kifejezője korának. Pompeius, Caesar,
Augustus nagy történeti alakok, mind nagyob
bak kortársaiknál, mind mások, mint kor
társaik. Bennük az izgat, az érdekel bennün
ket, a mivel nagyobbak voltak, mint a többi,
a mivel különböztek másoktól. Vannak olyan
alakok is, a kik olyanok, mint a többség, a
kik nem különböznek a legtöbb embertől, a kik
múltakat kutató tekintetünk elé tükröt állítanak,
a maguk életében, cselekedeteiben és gondol
kozásában koruk tiszta és hű tükrét nyújtják.
A nagy emberek csinálják a történetet, az utóbb
említett alakok pedig — a kik az átlagnak kép
viselői — segítenek nekünk a történelem meg
ismerésében és megírásában.
Atticus a korabeli emberek átlagának egyik
ilyen képviselője. Nem más, mint kora, de azért
érdekes, sokféle ellentétből összeszőtt egyéni
ség, sok tekintetben problematikus, a maga
idejében is, meg halála után sok-sok évszázad
múlva is félreértett ember, a ki nagyon is meg
érdemli, hogy életével foglalkozzunk.
M. Tullius Cicero, a nagy szónok, kiváló író
és eléggé közepes államférfiú nagyszámú levelei
közül igen sokat (36 könyvből 16-ot), 500 nál
többet Atticushoz, az ő legbensőbb barátjához
írt. Ezek a levelek alkotják a legelső forrást
Atticus életének megismeréséhez. A mennyire
bőven és színesen festi azonban Cicero korá
nak minden mozdulatát és különösen a maga
életsorsát, olyan keveset beszél barátjáról. A nagy
consul hiúsága és görögös bőbeszédűsége szinte
32
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kiapadhatatlan forrást fakaszt az ő életíróinak,
de annál szegényebb az Atticusra vonatkozó
adatokban.
Sokkal jelentősebb forrás Atticus kis életrajza,
a melyet barátja írt, Corn. Nepos, a történet
író. Rövid ugyan, de legalább tisztára hősünk
nek van szentelve és tömören összefoglalja
Atticus egész életét.
Az ókori történelem és a classica philologia
rengeteg irodalmában tudtunkkal Boissier az
első és egyetlen, a ki classikus könyvkiadónk
ról hosszabb tanulmányt írt, de ő is csak a
„Cicerón et ses amis“ czímű könyvének egyik
fejezetét szentelte neki. Atticust, mint Cicero
barátját méltatja és bizony nem bánik vele
olyan baráti szeretettel és olyan nagy tisztelettel,
a milyennel Cicero maga körülvette őt. Vádakat
emel ellene, olyan vádakat, a melyek révén ez
a nem nagy ember, ez az egyszerű római
lovag egyszerre érdeklődésünk tárgya lesz.
Azt mondja róla Boissier, hogy nem volt jó
hazafi, visszavonult a közélettől, hazátlan, kosmopolita érzelmeket táplált, elősegítette vétkes
közönyével hazája alkotmányának romlását és
az erőszak uralomrajutását.
A vád elhangzott és nem akadt senki, a ki
a vádlottat megvédje.1
Mivel a kitűnő franczia philologus vádjait
Atticusnak Neposból vett életrajzára alapítja,
megróbáljuk ezt az életrajzot röviden előadni.
Titus Pomponiusnak, éppen úgy, mint Gaius
Mariusnak, Quintus Sertoriusnak és Lucius
Mummiusnak, nem tudjuk a harmadik nevét.
Az Atticus nevet csak később kapta görögös
műveltsége és hosszas görögországi tartózko
dása miatt. Három évvel született előbb Ciceró
nál, 109-ben Kr. e., gazdag lovagi családból.
Atyjától mintegy 400,000 K-t örökölt, később
pedig fösvény nagybátyjától, A. Caeciliustól még
körülbelül egy milliót. Ifjúkorában a lovagok
nem foglaltak el egységes politikai pártállást.
A conservativebbek az akkor vetélkedő pártok
közül inkább az optimaták és senatus pártjá
hoz hajoltak (Cicero), míg a radicalis termé
szetűek, mint Atticus rokona, Sulpicius néptribun és Cinna a néppártnak lettek Marius
után vezérei.
Tanulóéveikről így emlékezik meg Cicero:
„Antiochus hallgatói voltunk Athenaeben én,
M. Piso, testvérem Quintus, Atticus és L. Cicero.
Megbeszéltük egymással, hogy délutánonkint az
Academiába járunk el sétálgatni. . . A kitűzött
időre találkoztunk Pisonál.“ Ezeknek a séták
nak emléke, a közös tanulás oly közel hozta
egymáshoz a két lovagfiút, Cicerót és Atticust,
hogy mindkettőjük barátja, Nepos szerint sza
kadatlan és változatlanul bensőséges jóbarát
ságban éltek azóta mindvégig.
A 87. évben történt, hogy a mikor Sulla, a
senatuspárt vezére keleten Mithridates király
ellen harczolt, Rómában a néppárt kerekedett
' A különböző történeti és irodalomtörténeti müvek
csak futólag emlékeznek meg Atticusról. A Hermes 1905.
évfolyamában F. Münzer Atticusról, mint történetíróról
tárgyal, nem érintve Boissier vádjait. Van még egy
német doktori értekezés és két kisebb olasz tanulmány
Atticusról, ezekhez azonban nem bírtam hozzájutni.

felül és Cinnával élén felforgatta a várost, pusz
tított, rabolt, gyújtogatott és gyilkolt. Öt nap
és öt éjjel szakadatlanul öldösték ellenfeleiket.
Ötven senator, ezernél több lovag és számtalan
polgár esett a pártdüh áldozatául.
Az ekkor még csak 22 éves Atticus életében
nagy változás áll be. Nem nézheti a város
szörnyű helyzetét, hanem pénzzé téve minden in
gatlanát, Görögországba vonul s részint Athenae
ben, részint epirusi birtokán tölt 21 esztendőt.
Ez alatt az idő alatt megházasodik, családjá
nak és Athenae város belső ügyeinek, jószága
rendezésének és művészeti kedvteléseinek él.
Természetes jósága, amely soha nem hagyta
el, annyira kedveltté tette a görögök előtt,
hogy Rómába távozása után is hosszú évekig
emlegették. Mindenre volt gondja, a mi akkori
ban előkelő római embert érdekelhetett, csak
egygyel nem foglalkozott: a politikával. Ezért
már korában megvádolták, hogy nem gyűlöli
eléggé a rossz polgárokat és ezt a súlyos vádat
ismételte meg Boissier is.
A vád igazuak látszik, mert Atticus valóban
soha nem avatkozott a pártok vitáiba, sohasem
mondhatták a győztesek, hogy Atticus segítette
őket, ellenben a vesztes fél vezérei gyakran
menedékre, támogatásra leltek nála. A politiká
ban pedig mindig az a rossz polgár, a ki vesz
tes marad. Atticus az ilyen rossz polgárokat
— úgy látszik — igazán nem gyűlölte eléggé.
Solon törvénynyel büntette azokat, a kik
egyik pártra sem szavaztak. Elképzelni sem lehet
olyan római polgárt, a ki a hannibali háborúk
ban nem akart részt venni, a ki nem küzd a
Scipiók oldalán, vagy nem menne el a vak
Appiussal még betegen is a senatusba. A haza
árulók halálával halt volna meg és méltán.
Ezekben az időkben könnyű volt a politika.
Világosak voltak a czéljai, egyszerűek a hor
dozói és egyenes az iránya. Belül egyetértés,
kifelé összetartás jellemezte a fenyegetett pol
gárságot. Nem voltak meg a gazdasági és
erkölcsi szélsőségek a népben. Érdekeiben homo
gen volt a polgárság.
A Gracchusok óta azonban lassankint elvál
tozik, eltorzul a politika képe. Államok kelet
keznek az államban. Ilyen a katonaság, a mely
nem a honvédő polgárok kicsiny csoportja
többé, hanem zsákmányolásra, hódításra éhes
roppant tömeg, birtoka, otthona, honfiúi érdeke
nincs, zsákmányt, zsoldot, földet nem a hazá
tól, hanem egyedül vezérétől vár, a kinek kezé
ben tehát rettenetes eszközzé válhat akárki,
akár Róma ellen is. Ilyen külön kaszt lesz lassan
kint a vagyonos és h'^fali osztály, a mely
magát optimatesnek nevezvén, a nivatalokat
örökössé teszi a maga keblében, kizárva onnan
a feltolakodókat. Ennek az osztálynak a szemé
ben a tömeg csak szavazógép, a provinciák és
az egész római világ pedig csupán adóalany.
A míg a hivatali nemesség (nobilitas) azért
kölön kaszt, mert oda ujonczot be nem igen
engednek, addig a plebs azért válik külön,
mert oda nem kívánkozik már senki, oda csak
lezüllenek az emberek. Értjük itt a plebsen, a
népen azokat a rómaiakat, a kik naponként
megjelentek a fórumon és tarka, piszkos és ron
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gyos ruháik öblében hagymát és főtt babot
tartogatva, egész estig a szobrok tövében s a
rostrum lépcsőin ődöngtek, lökdösődtek és vere
kedtek, rekedtre ordították magukat egy-egy
jelölt érdekében, lesték az ingyenes gabona
osztást és szavaztak olyan dolgok felett, me
lyekről sohasem hallottak, ha hallottak is, nem
értették és szavaztak úgy, a hogy fizették őket.
Ebbe a tömegbe jutott az elbocsátott és földdel
jutalmazott katona, ha földjét elpazarolta, a
vidéki kisbirtokos, kit a nagyurak nagyüzeme,
rabszolga-gazdálkodása tönkretett, az itáliai
paraszt, ha a földetosztó vezér katonái ősi bir
tokáról elkergették, a görög talpnyaló, ki hízel
géséért polgárjogot kapott és mindazok, a kik
nem tudtak és nem akartak dolgozni. A nagy
városban mindezek megtalálták a megélhetési
forrást. A katona, gyilkoló ügyességét, a hízelgő,
nyelvét, a magus, bűvös kártyáit itt értékesít
hette. A vesztegethető a vesztegethetőre, az érzé
kek rabja Suburra lebujaira, a méregkereskedő
a nevetni vágyó örökösökre, a szájas ügyvéd
olcsó tapsokra itt könnyen rátalált.
Ez a csőcselék, a római polgárságnak egyhuszad része,1 a legpiszkosabb és legzüllöttebb
huszadrésze szorongott a szűk fórumon, ez sza
vazta meg a törvényeket, ez bízta meg a gaz
dag tartományok helytartóit, ez adott a vezé
reknek százezernyi katonaság felett hatalmat, ez
választotta a világbirodalom első tisztviselőit:
Kr. e. az I. században ez volt a római „nép“.
A hol az érdekek ennyire ellentétesek, a kö
zös érdekkel bírók ily tömör csoportokba ve
rődtek ; a hol az érdekeket oly lelketlen kizáró
lagossággal cultiválják, mint az optimaták, vagy
a hol az érdekek akkora züllöttséggel párosul
nak, mint a nyilvános élet csőcselékénél, ott
közös, hazafias érzésről beszélni alig lehet.
Az olyan államban, a hol az érdekellentétek
már ennyire megnőttek, nincsen már igazi köz
érdek. És a hol közérdek nincs, ott megindul a
harcz először pártok érdekeiért, később pedig
a pártok fölé került egyes hatalmasok magán
érdekeiért.
Éppen száz évvel Krisztus előtt tör ki először
úgy a polgárharcz, hogy nyilvánvaló a pártok
érdeke. Addig is voltak belső küzdelmek Rómá
ban, de mindig azt hirdették és azt hitték a
pártok, hogy az ő győzelmük a hazának, a köz
nek válik majd hasznára. A Gracchusok voltak
az utolsók, kik az optimata uralomban a haza
kárát látták, a nép gazdasági felsegítésétől az
állam jobb jövőjét remélték.
A Marius és Sulla, majd Sulla és Cinna közt
folyó polgárháborúban már Marius és Cinna
jobban gyűlölik az aristokratákat, mint szeretik
a hazát; Sulla pedig nem sajnálja idegen vá
rosként bevenni Rómát, csakhogy elpusztítsa
ellenfeleit, a kikben nem a honfitársakat látja,
hanem a néppártiakat gyűlöli.
Az ezután következő évek nagy idők voltak,
nagy számokkal, nagy eszményekkel. A világ
hódító Róma összeütközött a tengerentúli ha
1 Kr. e. 70-ben 450,000, Augustus alatt 1.400,000
római polgárt számláltak meg. Harmadrészük is alig élt
Rómában s a forum oly kicsi és annyira beépült, hogy
alig tért el ott 10—15,000 ember.

talmakkal. Azonkívül a nagyranőtt birodalomnak
nem volt megfelelő a közepes városra szabott
kormányzati rendszer és így a roppant testnek
belső betegségei is támadtak. A negyedszázadig
tartó pontusi háborúk rengeteg katonába, iszonyú
pénzbe kerültek és roppant területeket, mérhe
tetlen kincseket hoztak. Volt esztendő, a mikor
Lucullus a Kaukázusban, Pompeius a legszél
sőbb nyugaton, Hispániában harczolt élethalálharczot az ellenséggel és ugyanakkor Itália szí
vében 120,000 rabszolga támadta meg a római
hatalmat. Pompeius az egész római világon el
szaporodott kalózokat minden búvóhelyükön egy
szerre támadja meg. Ezek a Róma történetében
addig ismeretlen roppant vállalatok rendkívüli
tényeket teremtettek. A távoli földrészeken, óriási
ellenséges tömegek ellen vívott hadjáratok miatt
a vezér számára olyan rendkívüli megbízásokat
kellett adni, a mily megbízásokat Róma addig
sohasem adott fiainak s a melyek a köztársa
sági szervezettel össze nem férő fejedelmi hata
lomhoz juttattak egyeseket. Pompeius például a
kalózháborúban a tenger összes partvidékein
korlátlan hatalmat nyert, 144 millió sestertiust
bocsátottak rendelkezésére és 25 legatus, 125,000
katona és 500 hadihajó állt parancsa alatt.
A nagy háborúkat Rómától nagyon messze, ide
gen világrészeken vívták, ott a vezérek korlátlan
urai voltak életnek és halálnak, egyenrangú fe
lekként tárgyaltak királyokkal és királyok királyai
val, hozzászoktak a barbár népek szolgai hódo
latához. A mikor ezek roppant zsákmánynyal, dia
dalmas hadsereggel a kicsinyes pártvillongások
közé hazaérkeztek, látták a vesztegetésből élő,
nyomorult városi polgárságot a fórumon vere
kedni, látták a senatorokat kormányzásra kép
telenül egymásközt személyes intrikákba me
rülve és látták vitéz és kapzsi katonáikat, bár
mikor készen, hogy új háború és új zsákmány
reményében bárki ellen hozzájuk csatlakozzanak.
Szükségszerű következmény volt, hogy Ázsia és
Gallia meghódítói, a kalózok, helvétek, illyrek
és pontusiak leverői az egyeduralomra törtek.
Szükségszerű következmény volt, hogy a kik a
senatus uralma alatt Catilina anarchistáitól ret
tegtek, a kiknek gyermekeit Róma kapui elől
kalózok rabolták el s az utczán nem volt biztos
a járásuk Clodius és Milo háborúskodása miatt
— azok belátták, hogy az ilyen szabadságnál a
monarchia többet ér.
E belátás óta, a század második felében tu
lajdonképp már nem is a köztársaság és a mo
narchia közt folyt a vita, hanem csak a fölött
kellett dönteni, hogy melyik vezér legyen a
monarcha, a senatusnak vagy a néppártnak a
vezére.
Atticus hosszúéletű volt. Egymás után léptek
küzdőtérre a jelöltek: Pompeius, Lepidus, Cras
sus, Caesar, Brutus, Cassius, Antonius, Octavia
nus. Atticus minden küzdelmüket végignézte,
mindenik vezérrel jó barátságban volt és soha
sem csatlakozott egyiknek a pártjához sem. Ezért
támadja őt Boissier.
Meggyőződésünk szerint Atticus az okos és
bátor emberek egy nagyon ritka csoportjához
tartozott. Vannak emberek, a kik elég okosak
ahhoz, hogy felismerjék az egyedül helyes irányt,
32*
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elég bölcsek és türelmesek ahhoz, hogy az aka
dályokat és késleltető körülményeket mindazon
által szükségeseknek tartsák és végül elég sze
rények arra, hogy óriási képességeiket időszerűt
leneknek vallják és olyannyira erősek, hogy
vissza tudják magukat tartani a nyilvános élet
sodró áramlatától. Atticus, a tanult, a bölcs, a
nemes ideálokat kedvelő belátta, hogy az egyed
uralom az egyetlen lehető czél, a vetélytársak,
a polgárháború az akadály, de szükséges aka
dály (mert kiirtja a monarchiát zavaró elemeket);
mivel pedig az ő természete a békés állapotok
nak felel meg s a politikai és katonai versen
gésen nagyon felüláll — visszavonult. ízlése
sebb volt, semhogy Catóként a sors kerekébe
kicsinyesen belekapaszkodott volna és őszintébb
volt Cicerónál, a ki nem akarta beismerni, hogy
ő a toga embere és csak ügyvéd és stilista és
legkevésbbé sem államférfi Cicero magát philosophusnak nevezi, Atticust pedig politikusnak.
És Atticus, a politikus, egész életével azt hir
dette, hogy kora politikájához nem ért és túl
élte az összes viharokat, míg Cicerót, a philosophust, mint könnyű labdát ide-odahányták,
megtörték a polgári villongások hullámai és
végre el is temették.
Hogy pedig a maga lekicsinyelt képességeivel
is miért nem segített siettetni az óhajtott kime
netelt, arra Atticusnak igen alapos személyes
okai voltak. A katona, a ki Caesart a legjobb
hadvezérnek tartotta, az ő pártjára állt, a sena
tor, a ki rokonsága folytán, az adós, a ki adós
sága révén Pompeiushoz állt közelebb, pompeianus lett; a ki a puritán Catóban nem látta
meg a nevetségest és nem érezte meg gondo
latain a múlt századok penészét, az köztársasági
álmokat szőtt és szabadságért küzdött a kapzsi
és kegyetlen Cassius lobogói alatt. De Atticus
nagyon jól tudta, hogy nem elvekről van ott
szó, hanem csak személyekről, Nem volt adósa
egyik pártvezérnek sem és nem volt haragosa
közülük senki. Hogy álljon tehát egy mellé és
hogy legyen gyilkos ellensége a többinek, mikor
valamennyinek egy a czélja: a főhatalom meg
szerzése a maga számára.
Még egyet meg kell jegyeznünk.
A mint nem politikai restségből vonult vissza
a pártoktól, épp úgy nem gyávaság volt az oka
ifjúkori eltávozásának sem, a mikor a Cinna-féle
mozgalmak idején elhagyta Rómát. Mert hiszen
a Cinna vérengzését még látta és közben vagy
közvetlenül utána vonult vissza, pedig ez rokonai
diadala volt és neki nem kellett félnie. Hanem
igenis egész természetes ízlése, finom életfelfo
gása fordította el őt a diadal mámorában is a
politikai düh ocsmányságaitól.
Visszatérése után tanúsított tartózkodását pe
dig legjobban akkor értjük meg, ha elolvassuk
Lucullus visszatérését Plutarchosból. Lucullus
hét évig volt állandóan keleten és mikor haza
jött, már nem törődött egyik párttal sem sokat,
noha nagyon erős kísérletek történtek arra, hogy
őt Pompeius-szal szembeállítsák. Keleti impériuma
alatt roppant vagyont gyűjtött, finom műízlést
sajátított el s költséges kedvteléseinek kielégí
tésére fordította éveit. Villái és kertjei leggyönyö
rűbbek voltak Rómában, szobor- és képgyűjte

ménye a római művészet fejlődésére nagy ha
tással voltak, könyvtárát a közönség rendelke
zésére bocsátotta. Szóval sok szép és finom dolog
iránt érdeklődött és előkelő életet élt, de politi
kával nem foglalkozott.
Ezek után csak arra kell gondolnunk, hogy
Lucullus hét évig élt keleten, Atticus pedig 21 évig.
A ki ennyi ideig élt távol rokonai, barátai,
ismerősei viszályától, az lassankint elveszti ér
zékét az ilyen „hazafias“ küzdelmek iránt. Epi
rus falusi csendjében, Athenae kosmopolita zajá
ban elszokott attól, hogy életbevágó kérdésnek
vegye azt, a miért annyi ezer a vérét ontotta,
hogy Caesar vagy Pompeius, Antonius vagy
Octavianus legyen egyedül úr a római világban.
Ilyen értelemben rossz polgár volt Atticus.
De okosságától, józan bölcseségétől nem is vár
hatunk egyebet.
Caeser kihirdette: „A ki nincs Pompeius-szal,
az velem van.“ Pompeius azt mondta: „A ki
nincs velem, az ellenem van.“ Hanem hogy ki
van a köztársaság mellett, azt senki sem mondta
meg. A ki ma jó polgár volt, az holnap a leg
rosszabb lehet a szakadatlan harczokban.
Atticus belátta, hogy a köztársasági szabad
ság régóta lehetetlen már, hogy csak arról lehet
szó, ki lesz a legszerencsésebb, a ki majd intéz
ményesen is megszünteti a multat és megte
remti a békés, biztos jelent; de belátta azt is,
hogy e nagy mű símán meg nem épülhet, hogy
sokan vannak, a kik nem értve meg a jelen
romlottságát, a múltak szép intézményeit akarják
újraalkotni rossz anyagra szabva, a kik a sza
badság plátói szeretetével tűzzel és vérrel tá
madják a „zsarnokot“ — mindaddig, a míg ők
maguk végleg el nem fogynak.
Atticus nem kényelemszeretetből, nem haza
árulásból nem avatkozott a polgárháborúba, ha
nem belátásból.
És nagyon sokan voltak, a kik vele, körü
lötte, utána ugyanazt cselekedték. Sokan, mert
távol állottak a két fél érdekeitől, sokan, mert
békés kereskedelmüket féltették a folytonos zava
roktól, — legtöbben azonban csak a nagy csaló
dások miatt. A harczi lelkesedéstől a betegágy
kínjáig, az őrjöngő vállalkozókedvtől a letört
nyugalomvágyig rövid, de rettenetes az út. Mi
csak a vezérek gyors, tragikus halálát szoktuk
emlegetni; az uticai Cato és Brutus öngyilkos
ságát, Caesar testén a huszonhárom „véres
ajkat,“ Pompeius levágott fejét, Cleopatra kígyó
ját, Antonius széles kardját látjuk, de elkerüli
figyelmünket a sok-sok ezer fényesen indult és
letört existentia, a nagyranőtt és hirtelenül lefa
gyott remények, a rajongás és lelkesedés, melyek
annyi lélekben aomK i.Hycí a sötét kétségbe
esésnek. El kell olvasnunk Vergilius eclogáját,
hogy megértsük a katonáktól majdnem megölt
és ősi birtokától elkergetettt sok ezer itáliai pa
raszt lelkiállapotát és ismernünk kell Horatiusnak ódáit, hogy világosan lássuk, hogy lettek
lelkes szabadsághősökből békés, csendes császár
pártiak, a világot az imént még felforgató
pompeianusokból fáradt, koravén emberek, a
kik politizálás helyett sabinumi bor mellett
örömről dalolnak, „miként ha rajtuk rabláncz
nem is volna s díszében állna még a Capitol“.
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Igen, a hősök, a kik Pharsalustól Mundáig
végigverekedték a világot, ezek a hősök Atticus
öregkorában még azt is fáradtak voltak 'kutatni,
hogy „egy kései rózsa merre virít“ és csak arra
gondoltak, hogy e rövid életben minden órájuk
nak leszakítsák virágát és a kétes jövőben,
politikában, szabadságban a legkevésbbé se
higyjenek.
Legtöbben véres leczkék, iszonyú szenvedé
sek után jutottak el Atticus álláspontjára, hogy
harczolniok, pusztulniok, nagy polgárháborúk
ban a világot megrendíteniük — nem volt ér
demes.
És bizonyos, hogy sem Caesar lángeszének,
sem Octavianus ravaszságának nem volt annyi
része a császárság megalapításában, mint a
mennyi része volt annak a nagy sokaságnak,
névtelen tömegnek, a mely úgy gondolkozott,
eleitől fogva, vagy véres tapasztalatokon okulva
úgy viselkedett, mint Atticus.
A császárság nem azért jött létre, mert egye
sek nagyon akarták, hanem azért, mert a köz
társaság megbukott, mivel nagyon sokan vol
tak, a kik nem pártolták.
Atticus nem volt rossz polgár, mert félrevonulásával — mint igen sokan — elősegítette
a béke, a rend, nyugalom és életbiztonság
helyreállását, a mi a legszebb polgári kötelesség.
Atticus nem volt hős, mert nem magában álló,
nem páratlan egyéni erejével hat, mert az volt
csak a szerepe, a mi igen sok más emberé.
Atticus, tudatosságánál fogva kimagasló kép
viselője egy tömegnek, a mely számá nál és
hatásánál fogva a legnagyobb volt. Képviselője
azok tömegének, a kik egyénenkint, active
nem működtek közre az események folyásában,
hanem sokaságukkal hatottak. Ez a történelem
ben legtöbbször elhanyagolt, de mindig számbaveendő tényező.
Atticus az első század végének hellénizált
rómaija; a városi ügyek iránt közömbös polgára
a világbirodalomnak, a háborúk zajától irtózó
művelt ember, képviselője, tüköré azoknak, a
kik félrevonulásukkal, politikai közönyükkel ki
végezték a barbár és kisvárosias oligarcha köz
társaságot és elősegítették a hellén culturán
épülő s az egész művelt világra lényegben is
kiterjeszkedő császárságot.
Egy a sok közül, a kiket a történelemírók
gyakran nem is vesznek észre, a kik tényleg
nem is vittek a történetben szerepet, de a kik
nélkül a hősök minden lángesze nem ért volna
semmit és a kik nélkül soha sem érthetjük meg
a történetet.
(Fogaras.)
Dr. Szentirmai Imre.

Színházi levél.
1913 november.

A múlt idényben bemutatott Heten Théba ellen
czímü aischylosi tragédia után most a Perzsák-ra, a legnagyobb görög tragikus e gyö
nyörű történeti tragédiájára került a sor a Nem
zeti Színházban.
Aischylos, mikor egy drámai versenyen más
vitte el előle a babért, teljes lelki nyugalommal
fogadta a vereséget, s méltó önérzettel utalt a

minden értéket kipróbáló időre, a mely majd
meghozza darabjai számára az elismerést. Igaza
volt. Ma, majdnem harmadfélezer esztendő múl
tán, nemcsak mint a tragédia megteremtőjét
ünnepeljük a nagy görögöt, hanem valósággal
gyönyörködünk munkáiban, élvezzük őket, igazi
tragikai megindultsággal követjük alakjainak sor
sát, végzetét. Nemzeti Színházunk íme, sokszor
félreértett, sokszor egészen elhanyagolt hivatá
sához méltóan kezdi táplálni érdeklődésünket
Aischylos darabjaival, miket a szerény költő
maga: a Homeros gazdag, fényes lakomájából
való morzsáknak nevezett.
„Csekély kezdetekből — mondja Péterfy Jenő —
mintegy a vállán emelte fel a létbe Aischylos a
tragédia épületét.“ Találó hasonlat, mit igazolva
látunk, ha végignézzük Aischylos írói pályájának
fejlődését. Igaz, hogy nagyon nagy számú da
rabjaiból csak hét maradt meg, de ezek — egy
mástól, keletkezésükre nézve, hosszabb időköz
által elválasztva — kitünően megmutatják azo
kat a fejlődési stádiumokat, a melyeken a
tragédia-író nagy trias e leghatalmasabb erejű
tagja átalment. Sorrendben a Perzsák — mely
Kr. e. 472-ben került színre Athénben — még
csak a második darab, de már Aischylos
tragédia-írói tehetsége erős virágzásban mutat
kozik benne. Cselekvése persze még kevés —
nem egyéb az egész darab, mint a Salamisnál
tönkrevert perzsák szívhez szóló jajja, mélysé
ges gyásza —, melynek sötét fátylába burkolta
a költő művészi öntudattal a görögség fénylő
dicsőségét, a megdöntött barbár világ romjai
fölött; de remekül forog e darab a maga szi
lárd tragikai tengelye körül, megrázóan hirdetve,
hogy az istenek nem engedhetik szertelenre nőni
a földi királyok és népek hatalmát s megalázzák
azt Xerxesben és az elbizakodott lobogó-hajú
médekben. És igazi történeti tragédia e darab,
melyből még ma, több mint kétezer év után is,
igazi históriai levegő árad felénk, éreztetve ve
lünk valódi jelentőségét annak a világraszóló ese
ménynek, a mely a salamisi vizeken játszódott
le 480-ban Kr. e.
A perzsák fájdalma, kétségbeesése gyönyörűen
megírt fokozatokban tárul elénk. Elsőbben az
otthonmaradt vének szavában borong a kétség,
a félelem, — azután az anyakirályné rémes
álmai, gyötrő sejtelmei kapják meg lelkünket,
majd a hírnök szavaiból megismerjük a salamisi
vészt, annak kezdetét, lefolyását, betetőzését, —
hogy aztán végül a megtépett ruhájú Xerxes
király jajongása teljessé tegye a tragikai hatást.
Kár, hogy az előadás a maga egyenetlensé
geivel nem tudott egészen lépést tartani e mű
vészi fokozással. A vének karának szóvivői:
Mihályfi és Bartos igen szépen, értelmesen, ér
zéssel szavaltak; Atossa királyné lelki kínjainak
Jászai Mari kellő erővel, méltósággal adott han
got, hangjának súlyt, — a hírhozó pathetikus
előadása a vesztett csatáról széphangú, lelkes
tolmácsolóra talált Beregiben, ki ezúttal talán
nem affektált annyira, mint szokott, de abban
aztán mégis hibázott, hogy sok felesleges ágálással nagyon is előtérbe tolta a hírnöknek
voltaképpen jelentéktelen személyét; Dárius ki
rály árnyalakjának a sírból feltörő szavait Bakó
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igen jó hangsúlyozással mondta, de már Kürti
József — a ki egyébként nagyon értelmes szí
nész — a darabnak Xerxesben tetőződő tragi
kumát, gyászát, keservét nem tudta kellő súlylyal éreztetni; nagyon is nyugtalan volt, olyan
formán tántorgott, mintha mámoros volna —,
általában alakja, hangja nem elég jelentékeny
ilyenfajta szerephez, a mely éppen rövidségénél
fogva még több súlyt kíván, hogy kellően ki
magasodjék.
A rendezés ellen megint olyanfajta kifogásaink
vannak, mint a Thébavívók-é ellen volt. Aischylos
természetességét, egyszerűségét, fenségét miért
kell itt még jobban visszatetsző theatralis mes
terkedésekkel rontani ? A fénynek és árnyéknak
2500 esztendővel ezelőtt is olyan törvényei vol
tak, mint ma vannak; s e törvényeket a Nem
zeti Színháznak igazán tanúit, művelt, okos
színészrendezője (Ivánfi) teljes tökéletességgel
fejük tetejére állítja, érthetetlen egymásutánban
váltakoztatva napvilágot, holdvilágot, sötétséget,
fényességet. De a díszletezés i s ! Őszintén szólva,
az is érthetetlen. A színhely — előírás szerint —
szabad tér a susai királyi palota előtt; a hát
térben látjuk is a palota homlokzatát, de mert
az oldalakat is architektúra foglalja el s a suffiták
sem égboltozatot mutatnak: a szín zárt helyiség
benyomását kelti, mintha a boldogtalan Xerxes
király hall-\ät látnok. S Dárius király sírját is
nem jobb lenne-e oldalt, egy kis magaslatra
helyezni, mint így az ajtó elé, a szín közepére?
De a fogyatkozások ellenére is dicséret a szín
háznak Aischylos felkarolásáért. Hanem most már
aztán igazán az Oresteidt kérjük, Aischylosnak
s általában a görög tragédiának e legkiválóbb
remekét, melynek előadását régóta ígérik, s
régóta sürgetjük.
*

A magyar újdonságok során megint a nagy
franczia forradalom idejébe vitt bennünket a
Nemzeti Színház. Alighogy láttuk a Farkas Pál
Konventbiztos-át, íme már itt van Szomory Dezső
új darabja: Mária Antónia.
A darab elég jól kezdődik: a nemzetgyűlés
élénk jelenetei peregnek le előttünk, Mirabeau
szenvedélyes szónoklatával, minek Bakó László
— kitűnő maszkban, jó fellépéssel — kissé talán
túlságosan is pathetikus, de tagadhatatlanul meg
kapó tolmácsa volt, és Barnave sikeres szere
peltetésével, a minek érdeme Kürti Józsefé, a ki
a szenvedélyességet kitünően tudja itt össze
egyeztetni az értelmes beszéddel. De úgyszólván
ez az egyetlen jó jelenet a darabban. Az I. fel
vonás második felében megjelenik, illetőleg Beregi
alakításában rettenetes affectatióval berángatódzik
a színpadra De Saint-Marie testőrtiszt, kinek Bar
nave képviselővel folytatott párbeszédéből meg
tudjuk, hogy titokban szereti a királynét, Mária
Antóniát, a nép által gyűlölt „osztrák asszonyt“.
Azt hiszszük, hogy — történelmi aláfestéssel —
szerelmi dráma indul meg a királyné és a tiszt
között, de bizony nem lett belőle semmi. A II.
felvonásban a királyné versaillesi termében va
gyunk, a philantrop Guillotin doktor bemu
tatja szelíden nyakazó gépének modelljét, mit
XVI. Lajos érdekkel szemlél és módosítást ajánl
hozzá, a királyi pár — egy félreértés folytán —

árulónak hiszi a holdvilágnyaló szerelmes tisztet
s a nép mindjobban morajló elégedetlenségének
hatása alatt elhatározzák a távozást Párisból; a
III. felvonásban egy varennesi fűszeres boltban
elcsípik a menekülő királyi családot, a IV.-ben
a Temple-ben a királynak, az V.-ben pedig a
Conciergerie-ben a királynénak utolsó óráit szen
vedjük végig a halálraítéltekkel együtt. Mária
Antónia a legutolsó jelenetben értesül csak
Saint-Marie kapitány romantikus szerelméről s
szemrehányást tesz neki, hogy hozzá merte
alattvalói szemét felemelni.
Igazán csodálatos! Ez a darab a világtörté
nelemnek actióban, mozgalmasságban leggazda
gabb, legszínesebb korából veszi tárgyát s maga
annyira nélkülözi a drámai cselekvényt, hogy
szinte hihetetlen. A szerzőt annyira elkapja a
rhetorika, hogy úgyszólván csupa tirádát zeng,
melyek úgy sorakoznak egymás mellé, mint
valami anthologiában a versek. Tagadhatatlan,
ez a rhetorika — bár legtöbb helyen valóságos
bujálkodás a rhetori figurákkal, a szóvirágok
kal, phrasisokkal — néhol nincs költői erő híjján.
De bármily szépen és behízelgően csendüljenek
és ömöljenek is a szavak, mit érnek színpadon,
ha önczéllal röpködnek s nem emelkedő drámai
actiónak sebesen csapkodó szárnyai, még csak
nem is mély érzésnek tolmácsai, nem a kor
igazi hangulatának kifejezői. Szerző szinte megittasodik a maga hangjától, annak zenéjétől, nem
törődik drámával, színpaddal, közönséggel, csak
ontja, ontja a szót rettenetes bőbeszédűséggel s
a hallgatóság menekülni kezd (legalább a fő
próbán ez történt), mikor a játék negyedik órá
jának végén is még mindig folyik a szó . . .
A Farkas Pál Konventbiztos-änak kisvárosi
világában — a darab minden fogyatkozása
ellenére is — sokkal jobban láttuk és hallottuk
viharzani a nagy forradalmat, mint ebben az
óriás személyzetű, nagyot markolni akaró Mária
Antóniá-ban, a melyben voltaképpen se históriai
levegő, se dráma nincs. Százszámra lehetne moz
galmas, élénk cselekvényű, hatásos darabot írni
abból a korból, — a tárgy oly hálás, drámainál
drámaibb alakok csak úgy kínálkoznak, az epi
zódok száma oly végtelenül nagy — s Szomory
szinte behunyt szemmel és tágra nyitott ujjakkal
nyúlt a themához, nem is maradt aztán keze közt
semmi megfogható. Még csak igazán jó szerepet
se tudott ezúttal írni, sőt a végnélküli szóáradat
során még Márkus Emíliát is belehajszolta a
II. felvonásban — e művésznőnél elég szokat
lan — léleknélküli kiabálásba. Gál Gyula XVI.
Lajos-a tökéletes alakítás lenne, de annak hatá
sát is tönkreteszi a szűnni nem akaró fecsegés,
mit a szerkő ~ regény királyra rákényszerít.
Beregi Oszkár most sem tud ura lenni talentu
mának; a hol csak alkalom nyílik, szertelenül
kiabál, a hol ezt nem teheti, fojtottan nyomkodja
ki a szót. Egyébként ő illeszkedik legteljesebb
stylszerűséggel a szerzőhöz: mindketten a decadens, mesterkedő, affectált művészi irány apos
tolai, a mely irányzat úgy az irodalomban, mint
a színpadon — akárhogy igyekszik is csillog
tatni rikító színeit — mindig csak „halványra
betegíti“ az alkotás „természeti színét“.
Szász Károly.
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Szemelvények a hegyek és völgyek
morphologíá jából.
A Föld örömnek, bánatnak tanyája, szülője
minden reménynek, és meghiúsítója sok boldog
álomnak . ., Rajta élünk és nem tudjuk hány
éves; tapossuk rögeit, s nem egy helyen meg
áll a tudós is, hogy phantasiája segélyével is
merje meg felépítését. Emberi idővel akarjuk
mérni korát, s azt mondjuk: az „öreg Föld“,
mert az első kéregképződéstől napjainkig letelt
sok millió esztendő. Pedig milyen fiatal a Föld.
A kéreg, a min járunk, papirvastagságú a belső
anyaghoz képest, a mely még mindig izzón folyó.
Földünket — a felépítés szempontjából —
bátran hasonlíthatjuk pl. egy nagy vöröshagy
mához. A kihűlt kőzetre az óriási oczeánok
millió meg millió esztendőkön át rárakták az
általuk oldott-mosott anyagot, melyek mint a
vöröshagyma rétegei, simán feküdtek egymáson.
De csak egy darab ideig. Azután elképzelhe
tetlen nagyságú erők megrázták a Földet és
halomra döntötték az óceánok simán felépített
rétegeit. A Föld anyaga ugyanis halmazállapotát
tekintve: szilárd a felszínen, cseppfolyós belül.

I. A lánczhegyek szerkezetének idealizált metszete. A = Antiklinaiis.
B — Szinklinalis. AO, BO = tengely.

Természetes, hogy ezek az állapotok a hőválto
zások iránt különbözőképpen viselkednek«
A kéreg, a mi a magmát közrefogja, arány
lag igen vékony. A földgolyó átmérője kerek
számban 12800 km. Kicsiben ábrázolva, egy
128 cm átmérőjű gömbön a kéreg csak 9 —10
mm lehet. Az a rész pedig, a melyet ebből a
vékony kéregből ismerünk, egy ilyen gömbön
egyáltalán nem szemléltethető. A legnagyobb
mélyfúrás ugyanis csak 2240 m (Czuchor, Szi
lézia). A hazai mélyfúrások közül a budapesti
városligeti artézi kút a legmélyebb (970 m).
Mily elenyésző csekélység ez a hártyaszerű ké
reghez képest is! Hát még az átmérőhöz! Egy
gombostűszúrás aránytalanul „mély“ lenne . . .
A mélyfúrások pedig fontos ismerethez jut
tatnak minket, a melyek alapján következtethet
jük, hogy a Földnek tulajdon melege minden
100 méternél átlag 3 fokkal nő. Tehát 100 km
mélységben már 3000° C hőmérsékletnek kel
lene lenni, amelyben a legnehezebben olvadó
fémek is cseppfolyóssá válnak. Ha pedig hozzá
vesszük az irtózatos nyomás által származott
hőszaporodást is, elég 50—60 km-t feltenni a
szilárd kéreg határául.
A hogy nem tudjuk elképzelni a Föld belső
tüzét, úgy nem tudjuk felfogni a világegyetem
roppant hidegét sem. 8—10 km-nyi magasság
ban már minden felhő jégtűkből áll. A hulló
csillagok kitüzesedéséből pedig körülbelül 150

km-es levegőburkot kell fetételezni. Mily hideg
lehet ott! . . . És hol van onnan még a világegyetem absolut hidege! . . .
Ez az a hideg, a mely mindent lehűt, a mely
a cseppfolyós Földre kérget húzott és hűti ma
is éppen úgy, mint sok millió esztendővel eze
lőtt. Az a „tojáshéj“ tehát, a melyen a sors
füttye szerint tánczot lejtünk, egyre vastagodik

2. A röghegységek idealizált metszete. A — horszt. B = árok.
C = törmelék. OA — törésvonalak. D = rátolás.

és megmásíthatatlanul be kell következni a
magma teljes kihűlésének is.
Ámde másként hűl a magma és másképpen a
kéreg. A hűlés eredménye pedig az összehúzó
dás, a mint a melegedésé a kiterjedés. A hűléskülönbségek idézik elő azt a zavart, a mit
úgy hívnak: feszültség. A magma gyorsabban
hűlvén mint a kéreg, az összehúzódása is gyor
sabb lesz, a mi meg hézagot eredményez a
szilárd és cseppfolyós részek közé. Minthogy
pedig az ok szüntelen, folytatólagos marad az
okozat is.
Az erők játéka a kéreg reszketésében nyil
vánul meg, a mit nagyon finom és pontos mű
szerrel: seismograph-phal mérünk. Feszültség kez
detén a seismographok tűi csak kis kilengése
ket végeznek és írnak, de ezek egyre nagyob
bodnak a feszültség növekedésével. Mikor pedig
a horizontális és vertikális erők küzködése a
tetőpontot éri, „megindul“ a Föld egy része:
egyfelől ránczokat vet, mint az aszalódott gyü
mölcs, másfelől besülyed és rászakad a mag
mára. A hol pedig ilyen nagyarányú hegykép
ződés (ráncz) és besülyedés támad, ott vulká

3. A folyó felső szakaszának idealizált medre (juvenilis tájék]

nosságnak kell létrejönni. A földkéreg ama
részein, hol a beszakadt rész elvált a gyűrött
kéregtől, törés keletkezik, a melyen nagyarányú
vulkánosság indul meg Előidézője ennek főleg
a repedéseken beszivárgó víz gőzzé válása, a
mi rettentő erővel hajtja fel ugyancsak a repe
déseken a magmát.
Ilyen iszonyú feszültség volt Földünk kérgé
ben pl. a harmadkor elején is, a minek ki
egyenlítődéseképpen felgyűrődtek hazánkban a
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Kárpátok bérczei és beszakadt a Nagy-Alföld
óriási medenczéje. A törés mentén pedig ott
vannak azok a nagykiterjedésű trachit-hegyek,
melyek szülőanyja a vulkánosság volt. Ilyen a
Pilis-Börzsönyi hegy, melyet a Duna vájt ketté
a Cserhát, Mátra és a Bükk déli fele; egész
anyaga trachit a Magyar-Érczhegységnek, az

4. A folyó középső szakaszának idealizált medre (maturus tájék).

Osztrovszkinak (Vepor nélkül), az Újbányái,
Körmöczbányai hegyeknek, a zólyommegyei
Polyánának, az Eperjes-Tokaji láncznak. De
evvel még nincs vége a vulkáni zónának, követ
hetjük az északkeleti hegyvidéken éppen úgy,
mint Erdélyben.
Hogy milyen megmérhetetlen ez a feszültség,
mi sem mutatja jobban, minthogy a hazai tér
színváltozásokat a kiegyenlítődésnek csak a végső
accordjai csinálták, mert az igazi erő az Alpok,
Kaukázus, Himalája felgyürésében használódott el.
Ha a hegy-völgy olyan szerkezetű, mint azt
az első ábra mutatja, vagyis, hogy a kőzetek
rétegei görbe vonalúak és ha vannak is benne
törések, de azért a görbülési irányt szépen meg
lehet figyelni rajtuk, akkor az „láncz“-hegység.
liyen a nagy Euráziai-láncz, mely kezdődik
Afrikában a Nim-foknál és végig szalad egész
Európán, Ázsián, hogy északi ága az Ochoczky-,
középső láncza Sárga-tengernél, a déli pedig
Malakka-félszigetén végződjék.

5. A folyó alsó szakaszának idealizált medre (senilis tájék).
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A második ábra egy „rög“-hegységet mutat.
Az első pillanatra szembetűnő, hogy felépítési
szerkezete mily más, mint a lánczoké. Itt min
den csupa dirib-darab, minden összetöredezettsége daczára is egy-egy töredéktáblán a kőze
tek rétegei rendszerint csak egyenes vonalúak,
dűljenek azok bár a szélrózsa minden irá
nyában.

Nagyon természetes, hogy a kétféle hegy
rendszer combinálódhat és combinálódik is.
Nálunk igazi typusos „rög“ a Bakony százféle
tört platója. De ez kicsi, szinte elenyésző cse
kélység Afrika őskontinenséhez képest, melynek
egész teste csupa töréses rög; s ha ezt tudjuk,
megértjük azt a másik jelenséget is, hogy e
continens folyói akár kicsinyek, akár nagyok,
vízesésekben gazdagok. A törések ugyanis terrasszos táblákra szabdalták Afrika testét és a
folyók csak bukva juthatnak egyik tábláról a
másikra.
A gyűrődés hiánya az oka annak is, hogy
Afrika olyan tagolatlan, minden része óriási
arányú; se félszigete, se szigete, se mélyre
nyúló tengeröblei nincsenek. A mely része pe
digtagolt, az tulajdonképpen nem tartozik Afrika
testéhez, az Atlasz vidéke. Gyűrött tömeg az,
igazi láncz, melynek folytatása ott van a Tunisz
és Sziczilia közötti sekély horpadásban, melyet
víz borít. Szicziliában kibukik mint sziget, de
Messinai szorosát megint víz mardossa; Calabriában aztán hozzácsatolódik az Appeninekhez
onnan az Alpokhoz, hogy kiegészítse az Euráziai
lánczot.
A combinált lánczra pedig legszebb példa a
kettős Amerika, melynek gyűrött rétegeit ren
geteg törés szabdalja meg, előidézvén azt a
csodás vulkánosságot, a minek nincs párja a
Földön.
A lánczok teteje, antiklinálisa: a csúcs, a rö
göké : a horszt, vagy sasbércz; a gyűrődött
hegyek mélye, szinklinálisa völgy, a röghegy
ségeké: árok (lásd az 1. és 2. ábrát).
Ha azonban a magasság nem egy pontra
terjed, hanem vonalszerűén húzódik tova, akkor
hegygerincz nevet kap, melynek kisebb-nagyobb
horpadásait nyergeknek nevezzük, de csak akkor,
ha a rajta átmenő esetleges út egy folyó víz
környékéhez tartozik. A hágók már két folyam
rendszert kötnek össze. Erdély keleti fele tele
van hágóval, mert a Szamos, Maros vízvidéké
ről átvezetnek a Dnyeszter, Pruth és Szereth
vízvidékére. Nagyobb jelentősége van azonban
a Jablunkai-hágónak, mert az az európai nagy
vízválasztón vezet keresztül. (Duna-Odera).
A nagyon mély és keskeny horpadás neve : szo
ros. Párját ritkító szorosunkba Kazán-szoros, mely
nek egyik-másik része szurdoknak is beillik.
Nemkülönben híres az Olt Vöröstoronyi szorosa.
A mély és széles horpadások, hegyközök: a
völgyek. Származásra nézve lehetnek a völ
gyek : tektonikai-, eróziós , koroziós-, deflatiósés glaciális eredetűek; alakjukat vizsgálva V,
U és v formájúak.
A földkéreg gyűrődése, vetődése közben szü
letnek meg a tektonikai völgyek. Tájképi szem
pontból a legfestőiebbek, főleg akkor, ha más
erő, (pl. víz, jég) is közreműködik kialakulásuk
ban. Szeszélyes formáik, csodás elhelyezkedésük,
mély tagoltságuk tarkítva van százféle zuggal,
félelmes kiszögelésekkel, változó nagyságú czir
kuszvölgyekkel. Tetejüket a lábukig sok és mély
árok tarkázza, melyben kényelmesen megül a
lösztől piszkos, szürke színű hó. Itt bőséges
vadvizek rohannak alá, közben tündéries víz
eséseket alkotva, amott megremeg az ember a
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gondolatától is annak, hogy a denudatio okozta
hatalmas kőfolyásokra (muhre) lépjen.
Rendszerbe szedni azonban ezeket a *völgye
ket nem lehet; csak származásuk és irányuk
adhat egy kevés útbaigazítást. Igazi völgyek
csak azok, melyek gyűrődött hegyek közt van
nak, tehát a melyek a horizontalis erők ki
egyenlítődésének eredményeképpen szerepelhet
nek. Felülmúlhatatlanok a Kárpátok, az Alpok
völgyei.
A vetődések szakadékokat adnak, a párhu
zamos vetődések pedig árkokat. De milyen ár
kok azok ! , . . Egy-egy tenger is szépen belé
jük fér. Az e fajta völgyek hazája Afrika. „Árok
ban“ fekszik a Vöröstenger és a tengernyi nagy
ságú Tanganyika-Nyassza tó.1
Ide kell hogy sorozzuk az úgynevezett medenczéket is. Széles, nagy lapok azok, miket
minden oldalról magas hegyek öveznek. A mélye
déseknek ez a formája is gyakori. Általában
kétféle medence lehetséges: zárt, vagy nyitott.
Az Unió Nagy Sóstó medenczéje zárt, mert
nincs lefolyása semerre se. A medencze leg
mélyebb része a gyűjtő, hol sós tavak kelet
keznek, kopár környezetben. Az ilyen zárt medenczék főleg a sivatagi zónán szoktak elő
fordulni ; nálunk nincs.
De annál több és szebb nyitott medenczénk
van; még hozzá több formatióval. Ott a nagy
liptói medencze, egyirányú lefolyással, a nyu
gatra haladó Vággal. Az erdélyi medencze már
három irányban csurog: északon a Szamos,
nyugaton a Maros, délen pedig az Olt a víz
levezető. Ezektől elütő a Kis- és Nagy-Alföld
medenczéje. Egyirányú ugyan a lefolyásuk, de
a Kis-Alföld és a Nagy-Alföld vízgyűjtője csak
kőzetáttöréssel tudja elhagyni medenczéjét.
Érdekesek a karsztos plateauk kis arányú medenczéi. Látszólag lefolyástalanok, valójában
pedig lefolyásosak, de vizük csak egy-egy szűk
barlangi nyíláson tud megszökni. Laibach egy
ilyen karsztos medencze, polje szélén épült,
míg a medencze öle, hol az összegyűlt víz
lefolyik, mocsaras; a Zirknitzi-tó pedig a leszivárgás arányában változtatja vize tükrét.
A völgyek irányát a legszebb európai példán:
a Rhone svájczi szakaszán tanulmányozhatjuk a
legjobban. A Rhone a svájczi hegyek csomójá
ban: Szent-Gotthardban ered. Kezdetben dél
nyugati irányban halad a Berni és Wallisi
Alpok szűkes völgyében. Ez a völgy egész
Martigni városáig hosszanti, mert két párhuza
mos láncz közt vonul végig. Ettől kezdve a
Berni Alpok derékban törtek és a Rhone
északnyugatra folyik a hasadékon át, egész a
Genfi-tóba ömléséig — egy gyönyörű szép
keresztvölgyön.
E völgyek bár tektonikai eredetűek, de a
Rhone alaposan kimunkálta, mert minden folyó
víz útja közben rengeteg munkát végez. Fönt
a hegyeken elemében van; magasról szökik
alá és folyton növekedő erővel szaggatja, zúzza
a sziklákat és nem nyugszik addig, míg be nem
ágyazza tiszta vizét a kemény kőbe. Az egész
tájék juvenilis. Csobogó vadvizek tépik a hegy
1 Műveltség Könyvtára. Világegyetem.

oldalakat számtalan vízeséssel, a patakok nagy
kavicsokat hengergetnek gyorsan változó med
rükben ; nagy az esésük, nagy a bennük fel
halmozódott energia, nagy munkát végeznek.
Nemcsak avval, hogy szikladarabokat tépdesnek le és ragadnak magukkal, hanem, hogy
sok anyagot fel is oldanak, miközben ágyokat

a vizük sodrának megfelelőleg V alakúan for
málják ki (3. ábra).
A folyóknak ez a felső szakaszuk szokott a
legfestőibb lenni, bár általános tapasztalás
szerint a nagy folyók aránylag kis esésüek.
Sokszorta nagyobb esése van bármely hegyi
pataknak, mint a Dunának, Tiszának; még na
gyobb — a hegyi patakokhoz képest is — a
vadvizek esése. A Duna Ulmig, kb. 250 km
vonalon az eredetétől, 450 métert esik, a Tisza
felső szakaszában minden km-re talán másfél
métert esik, a mi csaknem egyez a Duna esé
sével.
A juvenilis tájék azonban csakhamar elma
rad. A víz esése szemlátomást csökkenik, a
folyó megszelídül, s ha hoz is még magával
nagyszemü kavicsokat a felső szakasszal hatá
ros szélekre, de már csak csúsztatni bírja. Ezen
a részen csak lapos kavicsok találhatók. Aztán
hamarosan elmaradnak ezek is, hogy helyet
adjanak a finom kavicsoknak „murvának“, meg

7. Kétterraszú folyómeder.

a homoknak, helyesen fövenynek. A meder ki
szélesedik és mély tálalakot vesz fel (4. ábra). Nem
mélyít a víz, hanem oldalmunkát végez Kanyar
gása közben sodra nekivágódik hol az egyik, hol
a másik partnak és marja, míg a másik oldalon
elenyészően csekély lévén a folyása, lerakja a
a magával hozott törmeléket. A tájék maturus
lesz.
33
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A folyómeder rendszerint csak kulmináló vizet
bír hordani; minthogy pedig a középső szakasz
vízrendszere erősen bővül, a tavaszi nagy olva
dások, esőzések vize nem fér el a rendes me
derben, kicsap belőle és néha óriási ártereket
létesít. Nem kell példáért külföldre menni: itt
a mi legmagyarabb folyónk, a Tisza. Alacsony
a partja, szabályos a medre, nyugodtan viszi
tovább a fáradtnak látszó vizet; de nem kell,
csak egy kis olvadás, megdagad, s egy-kettőre
átlépi medre lapos partjait, létesítvén olyan ár
területet, a milyenhez hasonló csak a Mississipinek van. A Duna partja valamivel maga
sabb, árterülete pedig jóval kisebb. Szabályo
zással, védőgátakkal a legrakonczátlanabb folyó
is mederbe szorítható.
Minél tovább folyik a víz, annál jobban fárad.
Míg a felső szakaszában nagy köveket hengerget és medret ás magának, addig a középső
ben megelégszik avval, hogy hordani bírja a
vizében levő törmeléket. A hol meglassúdik,
ott nyomban le is rakja; igaz, hogy ez nagyon
S ch w a rzw a lcL
Soo

azt itt rakja le a torkolatban. Mivel pedig hoszszű útjában mind lerakta a nehezebb ailyagot,
ide csak a lebegő részek kerülnek iszap alak
jában ; az oldott anyagot meg éppen a tenger
emészti meg.
Hogy mily óriási a vízi erosio, azt — ha se
hol se lehetne megfigyelni, csak a torkolatnál
— az is elég volna. A Duna deltaépítése még
a kicsik közé tartozik, ha a Föld nagy folyóit
vesszük figyelembe. S mégis; nemzetközi tár
saságnak kellett alakulni, hogy Szulina ágát
hajózható karban lehessen tartani. így is be
töltött már nehány ezer Q-km-t, a tengerből.
De mi ez a Pó iszaplerakodásaihoz képest! ...
Vagy ott a Nílus, melynek torkolata valamikor
Kairó előtt lehetett. . . Ma kialudhatjuk magun
kat a hajón, míg a tengerparti Alexandriából
Kairóba érünk. Szuezt úgy kellett újból kiásni,
mert a Nílus, meg a két lusta tenger egészen
betemette törmelékével. És még ennél is borzal
masabb a „folyamok apjának“, a Mississippinek
a deltaépítése. Szembeszáll az Atlanti Óceán
nagy áramával, a Golf-árammal és több km-nyi
hosszú földhátat húz az óriási öbölben, jelez
vén, hogy nagyobb úr még a tengernél is.
A folyammedrek az utolsó útjukban széles,
tálalakot vesznek fel (5. ábra). A tájék egészen
nyugodt, senilis. A folyó egyedüli munkája a
feltöltés.
Ámde a mi libegő Földünk örökös forron
gásban van. Minden porczikája remeg, az év
százados einelkedés-sülyedés szüntelen, habár

Fekete tenr r.
8.

A Duna erózió-bázis vonala (OA — 2890 km).

is időleges, mert a legközelebbi áradás már
ismét felkapja és viszi odább.
Az alsó szakasz új képet mutat. A folyó tel
jesen ki van merülve, esése alig valami, ennél
fogva sebessége is odavan. A Duna Budapest
nél 106 m a t . sz. f. Kalocsánál 97 m. Magas
ságkülönbség tehát kb. 130 km-nyi vonalon 9
m, a mi megfelel 15 km-enként 1 m esésnek.
A Tisza esése még ennél is jóval kisebb, 20 22
km-re jut 1— 1 m esés.
A lomha folyó lassan megtisztul a magával
hordott anyagtól. Apránkint elmarad a durva
kavics, aztán a finomja, majd a föveny s leg
végül az iszap. Pontos határt vonni azonban
sokszor nem lehet, de átlagban mindig így van.
A Duna pl. Paksnál a rév előtt kavicsot rak,
a szigeten finom fövenyt, a telelőben pedig
iszapot. A nagy zátonya vegyes : iszapos föveny.
De még ebben a munkamegosztásában sem
állandó. Tavalytól visszamenőleg kb. 5 év alatt
úgy megrakta a sziget partját fövenynyel, hogy
80— 100 méternyire be lehetett gázolni rajta, s
a medret minden évben kotorni kellett. Tavaly
azután az egészet elhordta egy lélegzetvételre,
ráadásul még a partból is letépett jókora darabot.
Minthogy az esés csak a tenger partján szű
nik meg, vele együtt a folyó sebessége is, csak
természetes, hogy a mit a folyó eddig elczipelt,

emberi szemmel nem észlelhető, csak nagy so
kára mint tény konstatálható. Pedig ezeknek
nagyon fontos szerepük van a térszín átalakí
tásában, mert rendkívüli nagy területeket ölel
nek fel. Minket, mint embereket, sokkal jobban
érdekel az a felületváltozás, melyet egy-egy
hevesebb tektonikai mozgás, vagy egy iszonyú
vulkánkitörés idéz elő, bár ezek aránytalanul
kis területre szorítkoznak, hogy úgy mondjuk
helyi jelentőségűek.
Ha nem lett volna százados emelkedés a
Colorado plateauján, most nem gyönyörködhet
nénk a Grand Caüonban. Ezt a fenséges völ
gyet ugyanis a Colorado vize vájta ki a szem
mel nem látható plateauba. Hossza körülbelül
350—400 km, míg a falak magassága néhol
eléri a 2000 m-t. A caüon eredete megismeré
sének a dicsősége Cholnoky dr. nevéhez fűző
dik, a ki ottjártában kimutatta, hogy a völgy
nem lehet tektonikai eredetű, mert a rétegek
mindkét falon a gyűrődések és kereszttörések
daczára is egyniveau-juak, tehát nyugalmi hely
zetet elárulok.1
A mi kis caüon-völgyünk, a Séd patak völ
gye Veszprém mellett, csak ízelítő ahhoz, hogy
milyen is lehet egy igazi caüon.
1 Világegyetem. IV. k.
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Kisebb emelkedések alkalmával a folyók terraszokat csinálnak. Mondjuk a középső szakasz
van lassú emelkedésben. A folyó „megifjodik“,
az emelkedés kezdeténél egy kissé felduzzad,
hogy aztán annál nagyobb erővel törjön elő.
A munka nehéz, de a víz megbirkózik vele;
új ágyat ás magának, a régi széles meder pedig
megrakodik kavicscsal. majd fövenynyel, iszap
pal, míg végre előáll a terrasz (6. ábra) s a
folyó új mederben halad.
Ha az emelkedés ismétlődő, kiújul a folyamat
is és létesül a két-három terraszú folyóágy (7.ábra).
A terraszok eredete kimutatható az altalaj meg
vizsgálásakor ; csupa murva, föveny és agyag
az, a mi világosan mutatja a folyameredetet.
Az igazolás csak ott nehéz, hol a folyó szikla
ágyon folyik, a honnan az odahordott laza
anyagot kimossa az eső, elhordja a szél s ma
rad a lapos szikiapad. Eredeti formájuk, meg
az egyszintben való ismétlődés azonban hamar
kisegíti a kutatót.
Hazánk kisebb folyói nagyon szép kettős, hár
mas terraszrendszerüek. Pompásan fejlett terraszai
vannak a Sebes-Kőrösnek, melynek ősi ágyán,
egy szépen fejlett kavics terraszon, épült Biharpüspöki állomás. Vonatszám állanak ott a rako
dásra váró vasúti kocsik a feltárt kavicsrétegek
közt és sok ezer lármás kéz munkája se bírja
egyhamar elhordani azt, a mit a folyó csende
sen lerakott.
Mikor pedig befordulunk a Sebes-Kőrös sza
kadék-völgyébe, megjelennek a szikla-terraszok,
melyek legszebbike a Zichy-barlang állomás
mellett látható. A folyó hordalékát elhordta róla
a szél, lesodorta az eső, magát a sziklapadot is jó
részt megette az idő; csak mutatónak hagyott meg
belőle annyit, hogy egy kis vendéglő elférjen rajta.
A folyamok erosio-basisa legtöbb esetben a
tenger, ritkább esetben tó, folyóké pedig a
folyam. Az erosio-basis vonal mindig lejtő s a
folyóknak az a törekvésük, hogy ezt a lejtőt, a
mint csak lehet tönkretegyék. A Duna erosiobasis vonala 2890 km ; kezdete : Schwarzwald,
vége a Feketetenger, mely útjában 840 m-t esik
(8. ábra).
Ha a lejtő valahol megszakad, vízesés támad.
Az alatta kimosott részben a folyó egy kis tavat
csinál, hol helyzeti energiáját emészti fel. A
nyáron órákig elnéztem a Rhein esését Neuhausennél és csodáltam a lezuhanó víz őrült
körforgását, majd támadó mozgását a szemben
levő partok ellen. Csak miután itt kiadta mér
gét, ment egy kissé még mindig haragosan nyugat
nak, hogy rendes medrébe térjen. Világhírű a
Niagara vízesése (9. ábra), melynek zúgása mér
földekre elhallatszik, honnan nevét is vette. A
Niagara folyó voltaképen csak szakasza a Szt.
Lőrincznek, mely az öt tó vizét viszi az Atlanti
Oczeánba; a nagyszerű vízesés az Erie-ésOntariotavak között van. Az óriási folyó 52 m magas
ból zuhanik alá. De még ennél is nagyobb
arányú a Zambézi „Viktoria“ vízesése, hol a
„lépcső“ magassága 120 m éter!... Csak kevésbbé ismert, épp úgy, mint a Kongó vagy
Nílus egymás hegyén-hátán levő vízesései.
A víz másik nagy munkája az oldásban nyil
vánul (corosio). Egy kicsi patak meg tudja enni

a mészkövek óriási tömegét; a sóbányáknak
pedig állandó veszedelme, réme a víz.
Mészkőhegyek tetején járkálva, a figyelmes
szemű hamar észreveszi azt a sok mélyedést,
horpadást, mi rajta van. Némelyik csak pár
négyzetméter, egyik-másik azonban több négy
zetkilométer. De megegyeznek abban, hogy mind
egyiket a lehulló csapadék vájta ki. A kis"kiterje

désű mélyedések a híres dolinák, a nagyok a polják. Látszólag lefolyástalanok, de a kis vízcsepp
hamar megtalálja a maga útját és gyorsan eltűnik
a dolina finom kürtőjén, hol addig csúszik, míg
vízszintes rétegnyílást nem talál. Ott aztán meg
kezdi csendes aknamunkáját; oldja a meszet,
míg csak meg nem telítődik. Ámde jön a má
sodik, századik, ezredik csepp és mind-mind
visz el egy keveset a mészkőből. Először kis
hézag támad, majd üreg, végül barlang. A bar
langba betéved egy kis patakocska, a mely
aztán hamarosan végez vele; nemcsak oldja,
hanem vájja is. A barlang tágul, századok sur
rannak, egyszer csak a mennyezet felmondja a
szolgálatot: beszakad s elibénk tárul a legszebb
panorámák egyike, a szakadék-völgy.
Hazánk úgy barlangokban, mint szakadék
völgyekben bővelkedik. Világhírre tett szert az
Aggteleki cseppkőbarlang, mely Európa legna
gyobb ilynemű barlangja (81/., km). Mesés tün
dérországba vezet Dobsina csodás jégbarlangja,
hol a szem nem tud betelni a látottakkal. De

10. Idealizált deflatiós-völgy. 1 — homokkő. 2 — homok. 3 — agyag.
AB == a terület eredeti szintje. CD -- a kifújt meder magassága
(völgymélység).

mindezeket fölözi világhírű szakadék-völgyünk,
az Alduna, melynek csodájára messze idegen
ből eljönnek hozzánk. Fent a magasban több
apró barlangnyílást láthatunk, éppen úgy, mint
a nagyszabású Tordai-hasadékban, mely szintén
barlangi eredetű szakadék-völgy. A kis barlan
gok mind függenek most, jelezvén azt a ma
gasságot, mit a víz a barlang beszakadása óta
napjainkig oldott, mosott rajta. Azok a mai bar
langnyílások torkollások voltak a főbarlangba,
33*
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a mely ma isteni szakadékvölgy; egykori szint
jük azonban a kis barlangok nyílásáig eme
lendő. Kicsiben nagyon szép a Sebes-Kőrös
szakadék-völgye is; a magasan függő Zichybarlang (a vasút mélyen alatta jár) korodáló
patakja eltűnt a sziklák között. Az Erdélyrészi
Kárpát-Egyesület azonban mesterségesen kény
szerítette eredeti iránya folytatására; most jó
nehány méternyi vízeséssel bukik le a terrasról,
mert azóta bizony a Kőrös is mélyen leásta
magát a sziklákba.
A földfelület átalakító erői közé tartozik a
szél is. Nálunk alig van területe ahhoz, . hogy
romboló munkáját a maga borzalmasságában
bemutassa, mert nincs sivatagunk Mi csak az
Alföld némely vidékén, főleg Delibláton birkó
zunk vele és ha sok területet meg is hódítottunk
tőle, azért még mindig ő az úr. Kitúrja a fák
gyökerei alól a homokot és viszi dombot épí
teni. Csinál gyönyörű dünéket, mik olyan sza
bályos alakúak, mintha mérnöki kéz tervezte

11. A tarpataki glecser-völgyek metszete. OM = 2 1/* km. M N -1 '/a km.
AB — praeglaciális, E — glaciális, CD - postglaciális völgy. BC — az
eredeti völgy folytatása.

volna azokat, majd szabálytalan garmadákat,
mikre sok példát adhat Kiskúnság földje. Meg
támadja azonban a kemény kőzetet épp úgy,
mint a laza összetételűt és sokszor művészi mó
don preparálja ki.
Az egyirányú szelek csodás alkotásai azok a
nagy tálalakú völgyek, melyeket főképen Somogy
bán, Zalában, Fehérben látni. Az ember azt
hinné, óriási folyók ősi medrei; de hiába kere
sünk bennük kavicsot, nincsen. A rétegek figye
lése azonban rögtön nyomra vezet. Harmadkori
rétegekkel van dolgunk, a melyek természete
sen valamikor egynívójúak voltak. Anyaguk ho
mok és agyag. Azon a részen, a mely ma „domb
hát“, valamikor patakmeder lehetett, mely ágyát
lassan megkeményítette, a homokot sok helyen
meszes vizével kővé változtatta. A sivatagi kiima
beálltával azonban megváltozott minden. A pata
kok eltűntek, vad szelek sivítottak végig a ki
száradt homokon, melyek könnyen a szél szár
nyára keltek, csak azok maradtak helyben, me
lyeket a meszes víz megkeményített. Ezekből
lett aztán az az óriási levélnyomó, mely alatt
a rétegek eredeti magasságban fellelhetők. Ezek
a deflatiós völgyek eredeti szép tálalakú for
májukkal már messziről felismerhetők. Rend
szerint több csoportosul egymás mellé és min
dig párhuzamosan, szabályosan Völgyükben

nincs kavics, tehát nem medrek, de a párhuza
mos dombok megfelelő mveau-rétege is mindig
hiányzik. Irányuk egyez az uralkodó szél irá
nyával (10. ábra).
A tektonikai völgyek kimunkáló ereje a vízen
kívül- a jég. A ki a Kárpátok hatalmas glacialis
völgyeit látta, nem fogja elfelejteni soha és min
dig meg fogja tudni különböztetni bármilyen
más völgyformától. A jég csiszoló erejét nálunk
három helyen lehet felismerni: a Magas-Tátrában, a Radnai-havasokban és a Retyezáton;
legszebben a Magas-Tátrában, hol a diluviális
jégár a legerősebb nyomokat hagyta.
A lengyel határ felé sokkal nagyobb arányúak
ezek a glecser mart völgyek, a mieink bár
kisebbek, de szép typusúak. Valamennyi felett
uralkodik a kettős tarpataki völgy, a mely iga
zán elsőrangú látványosság. Nem kell sokat
gondolkodni, hogy az ember belegondolja a
csiszoló glecsert! ... Szinte önként adódik a
feltevés (11. ábra).
A hetedik ábra metszetben mutatja a kettős
Tarpataki glacialis-völgyet. Az ilyen fajta völgyek
alakja szabályos U s jellemző tulajdonságuk a
páros völgyeknek, hogy a kisebbik mindig függve
torkollik a nagyobbá és sohasem úgy, mint a
folyók.
Beosztásuk hármas. Az eredeti völgy nem mart
része a praeglacialis (A B részek), a vékonyan
kihúzott rész az eredeti völgy folytatása; (B C
részek); az U alak a glecser-marás eredménye
a glacialis völgy, míg a kis patak V alakú vájása
postglacialis.
Kun Kálmán.

A morphinismus.
Régi igazság, hogy a legnagyobb mérgek a
legkiválóbb gyógyszerek. Ezen legkiválóbbak
körében is a legelső helyen áll a morphin, mely
a testi, sőt lelki fájdalmaknak is úgyszólván
egyetlen biztos megszüntetője. Egyik világhírű
orvostanár mondotta: „Ha morphin nem volna,
széttépném a diplomámat“, s e szavak, félszázad
után, ma is az aranyigazság erejével hatnak.
Ily nagy segítsége a morphin a betegnek és
orvosának egyaránt. Megnyugtatja a beteg szen
vedéseit, míg a betegséget előidéző okot keres
sük; a gyógyíthatatlannak enyhévé teszi hátra
levő napjait; segíti az orvost vizsgálataiban és
a gyógyításban s a sebészet fejlődésének még
ma is segítő eszköze. De a fény soha sincs
árnyék nélkül. Ez az árnyék a jótékony, hatal
mas erejű morphinnál a megszokás, mely morphinismus név alatt csinálja pusztításait.
A morphinismus nálunk is meglehetősen el
terjedt betegség s abból származik, hogy hosszú,
fájdalmas betegségben szenvedő emberek mind
több és több csillapító morphint erőszakolnak
ki az orvostól. A szervezet a gyógyulás után
is kívánja a morphint, mint a mindennapi ke
nyeret s az emberek egy része egyéniségük foly
tán, határozott akaraterő hiányában nem tud
lemondani a most már veszélyessé váló szerről.
Ázsiában a morphinismus neve alá tartozik a
vele rokon gyógyszerrel, az ópiummal való vissza
élés : az opiumevés és opiumszívás. A China

493

körül állomásozó franczia hadihajók tisztjei nagy
részt beleestek e betegségbe, melyet hazájukba
is átplántáltak. Pár év előtt már a francziaországi kikötő-városokban oly sok opiumszívóbarlang keletkezett, hogy a kormány legszigo
rúbb intézkedésekkel volt kénytelen ellenük fel
lépni Ennek eredete már nem a gyógyszerül
használt opium megszokásában, hanem az élve
zetet okozó, kellemes érzéseket kiváltó méreg
kívánásában rejlik. A ki egyszer megkóstolta az
opiumpipát, többé nem fogja letenni. A mint a
gyógyszerész vagy orvos, ha rákap a birtokában
lévő, neki könnyen hozzáférhető morphinra, ja
víthatatlan morphinistává lesz. Az opiumszívók
és morphinisták tudják, hogy feltartózhatlanul
rohannak az életveszélybe, józan észszel el is
határozzák naponta a méreg élvezetének abba
hagyását, de midőn elérkezik a méreg élveze
tének rendes napi órája, nincs többé akaratuk
s a mámor utáni vágy erősebb minden elhatáro
zásnál. Igaz, hogy az emberen, egyéniségen is
múlik a dolog. Vannak emberek, kik, ha meg
ismerték a szeszes italok kábító hatását, visszatarthatatlanul alkoholistákká válnak; másokat a
kártyaszenvedély ragadja el. némelyek alkalom
esetén okvetlen a züllés lejtőjén rohannak. Szó
val a morphinismus egyik oka a jellemnek gyen
geségében, ingadozó voltában is rejlik. Egyéb
okai a szervezetben s a szerben keresendők.
A szervezet részéről fennálló ok már nem
egyéni, hanem általános. A szervezetbe bármi
módon bejutott morphin és opium nem egész
mennyiségében * használódik fel hatáskifejlesz
tésre, hanem az első napokban jelentékeny része
változatlanul kiürül a szervezetből. Hamarosan
azonban a szervezet a bevett morphinra bizo
nyos elbontó hatást gyakorol, mely hatás hoszszabb használatnál mindinkább nő, így a kívánt
gyógyszeres hatás eléréséhez mindinkább na
gyobb adagokra van szükség. Közben a beteg
szervezete annyira kívánja, sőt követeli a morphint, hogy használata nélkül beteges jelensé
gek, kóros tünetek fejlődnek ki. Másrészt hasz
nálata mellett, a nagyobb adagok nyújtásakor
előáll a morphin követelése: a morphinéhség s
a testi és szellemi, erkölcsi! betegségek egész
sorozata.
A testi betegség a rossz táplálkozásból eredő
lesoványodással kezdődik. A gyomor és bélrend
szer a morphin hatására tökéletlenül választja
el az emésztő nedveket, másrészt a lecsökkent
gyomor- és bélmozgás lesz az oka a hiányos
tápszerfelszívódásnak. Az egész test izomzatának működése renyhévé válik s a bőr és a mi
rigyek nem tudják pontosan elvégezni a kivá
lasztás és életfontosságú váladékképzés munká
ját. A szellemi életet irányító középponti idegrendszer működésében bizonyos lassúság áll be
s az érzékszervek működésében zavarok lépnek
fel. A szervezetben széthálózó idegtörzsek fel
vevő és vezetőképessége változást szenved, érzési hibák jelentkeznek s az egyidejű nagy fáj
dalmak hamisan más idegrendszeri megbetege
dést mutatnak, utánoznak.' Ezek következtében
csökken a testi és szellemi munkaképesség.
A jellem teljesen megváltozik. Az erkölcsi fel
fogásnak különben legszebb részeiben mutat

kozik a legszembetűnőbb változás. Az egyén
elveszti önállóságát és akaratát. Az érzék meg
marad látszólag az ildom és erkölcs iránt, de
titkon itt már nagy űrök támadnak. Megbomlik
az aesthetikai érzés s az a körülmény, hogy a
középponti idegrendszer libido (nemi vágyak)
centrumának működése fokozott, de a nemi ké
pesség a morphin következtében csökkent, per
verzitásokra vezeti a morphinistát. Közben a
morphinista teljesen elhanyagolja társadalmi és
családi kötelességeit s eljut az erkölcsi züllöttség legalsó fokára. Ugyanez által mindinkább
nehezebben juthat a morphinhoz, mert a gya
korlott szemű orvos nehezen adja ki neki a
receptet. Ekkor igyekszik mámorát más kábító
szerben pótolni. így lesz a morphinistából egy
idejűleg alkoholista, aetherivó, vagy — ha hozzá
juthat — cocainista. De a morphint sem hagyja
ab b a; ha ezt egyenes úton megszerezni nem
tudja, csal, lop, receptet hamisít, vagy, amint
már volt rá eset, öl, gyilkol a morphin meg
szerzéséért. Ha aztán sehogy se tud hozzájutni,

Különböző'alakú fecskendők és finoman fúrt tűk a morphin-iniekcziók
adására. A fecskedők rendesen 1 köbczentiméter ürtartalmúak.

az idegrendszer úgy szellemi, mint mozgási
(motorikus) működésében beáll az izgatottság
nak, ingerültségnek legnagyobb foka : a dühön
gés; ez után következik a reactio: az össze
omlás, a collapsus, mely a szívműködés munkaképességének, erejének hirtelen való kimerülé
sével halálhoz vezet. Míg azonban idáig eljut
hatna a morphinista,‘legtöbbször közben már
elpusztítja valami más betegség, mert a morphin
a szervezet ellenállóképességét teljesen megtöri.
Legtöbbször fellép náluk a tuberculosis, vagy a
fertőző betegségek bármelyike, mely az ellen
állásától megfosztott szervezetet megöli.
Az ópiumnak a Kelet a termelő hazája, innét
szállítják a nyers opiumdarabokat, úgynevezett
opiumkalácsokat Európába. Itt aztán a modern
vegyészeti gyárak feldolgozzák s kábító ható
anyagait, alkaloidáit külön-külön kiválasztva hoz
zák forgalomba. Ezek közül az ismertebbek a
morphin, codein, narcotin, laudanin. Ezeknek
számolhatatlan sói vannak a gyógyszertári for
galomban más és más név alatt, de a kábító
s az idegérzékenységet lecsökkentő hatás mindig
egyforma, mert hisz a hatóanyag is — bár más
név alatt — mindig ugyanaz. Az opiumkalácsot
úgy nyerik, hogy a mák elvirágzása után a zöld,
húsos mákfejekbe körkörös, felületes bemetszé
seket ejtenek s a kiszivárgó fehér tejnedvet más
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nap reggel a harmattal összekeveredve össze
gyűjtik. A ragacsos, sárgás kalácsszerű anyag
később megbámul, kiszárad, kellemetlen, az
orrot csavaró szagává válik. Ez a nyers opium,
mely már így alkalmas az opiumpipázásra vagy
rágásra, mely a morphinismusnak legrégibb,
legegyszerűbb és legpusztítóbb formája. Es ez
az emberpusztítás régen tudatlanságból, ma pe
dig az európaiaknak gazdasági, anyagi érdekei
ből történik. Anglia az az állam, mely gyarma
tainak termékeny földjét a busás jövedelmet adó
opiumtermelésre használja fel. Otthon az anya
országban az alkoholfogyasztásra, a korcsmák
s az erkölcstelenségre alkalmat adó mulatóhe
lyekre a legnagyobb gonddal vigyáznak, saját
tartományaiban is az anyaország a munkás ere
jét a legerősebben védi s az erkölcsi érzék eme
lésére milliókat áldoz, de idegen területen anyagi
érdekből tiltott és bűnös eszközöket használ fel,
hogy a kalmárhaszon minél több legyen. A chinai
köztársasági kormány már évek előtt eltiltotta
az opiumkereskedést s az opiumszívást szigo
rúan bünteti, angol kereskedők mégis büntet
lenül eszközük az opiumbevitelt s korcsmáikban
és lebujaikban opiumszívó-tanyákat rendeznek a
bennszülötteknek.
A morphinismustól való védekezés első fel
adata pedig éppen ellenkezőleg a hozzájutásnak
lehetetlenné tevésében, az opium és morphin
megszerzésének megnehezítésében áll. Ópiumszívó országokban csak a hazai productio teljes
beszüntetése és a bevitel szigorú eltiltása segít
het. Ezt máról holnapra erélyesen keresztülvitte
Japán. Culturállamban a morphint kell a közön
ség elől elzárni. Az orvos betegének morphint
csak indokolt esetben írjon és oly formában,
melyhez kevéssé lehet hozzászokni. Morphinfecskendőt különösen ne adjunk a beteg kezébe.
A gyógyszerész a nagyobb adagot tartalmazó,
gyanús vagy gyorsan ismétlődő morphin-recepteket tartsa ellenőrzés alatt. A hasonló hatású,
de letiltásba még nem vett gyógyszereket is csak
orvosi rendelésre adja ki. Itt az utóbbi időben
igen sok hiba történik. Ártatlanul hangzó nevek
alatt külföldi gyárak, a morphinnal rokon és
teljes ugyanazon hatású szereket hoznak forga
lomba, melyeket a kisebb ellenőrzés folytán könynyen megszerezhet a közönség. Ezek közt ma
a legdivatosabb a pantopon (ez az opium öszszes ható alcaloidáit tartalmazza a morphin ki
vételével), mely a morphin hatását idézi elő, sőt
ennek kellemetlen mellékíünetei nélkül. A narcophin, modiscop és a többi hangzatos nevű
morphinpótszer ugyanazon veszélyes megszo
kásokat okozza, mint maga a morphin. Épp
azért szigorúbb ellenőrzésre kellene kényszerí
teni a gyógyszerészeket ezeknek kiadásában.
A már meglevő morphinismus gyógyítása a
megvonásban rejlik. Ennek többféle módja van
a gyakorlatban.
Némelyek a rögtönös teljes elvonás hívei, a
mi csak igen szigorú orvosi ellenőrzés mellett
alkalmazható. Ezt a látszat a leggyökeresebb
gyógyító eljárásnak mutatja, de a valóságban ez
sok más nagy bajnak szülőanyja. A mindennapi
kényért nem lehet háztartásunkból kidobni, az
életszükségletté vált morphint sem lehet nélkü

lözni. A legnagyobb látszólagos szenvedés s a
legkínzóbb fájdalmak keletkeznek s a morphinéhes szervezet életfontosságú szervei (különösen
a szív működése) pillanatszerüleg felmondhat
ják a szolgálatot (collapsus). Már a veszély elő
jeleikor csak az ismételten adott morphin lesz
a gyógyszer.
A gyors, de fokozatos elvonás sokkal jobb
eredményeket ad. A morphin-hiány kellemetlen
tünetei kisebb fokúak s a jellemre való hatással
és szigorú ellenőrzéssel a leszoktatás így jól
keresztülvihető.
A fokozatos lassú elvonás a morphinismus leg
ideálisabb gyógyító eljárása. A betegnek látszó
lag a rendes adagokat adjuk, de napról-napra
tizedcentigrammnyi mennyiségeket elcsípünk a
morphin mennyiségéből. A befecskendezéshez
használt oldószer mennyiségét változatlan meg
hagyjuk, így naponként hígabb morphin-oldatokat kap a beteg, vagy egy egy morphin-oldat
befecskendezése helyett közönséges híg (physiologikus) konyhasóoldat-fecskendezést adunk. Ha
aztán a morphint már napokig nem kapta a
kigyógyult beteg, rendesen csak akkor világo
sítjuk fel a teljes elhagyásról. Előnye ez eljárás
nak az, hogy a morphinmennyiségek kis csök
kentését nem veszi észre a szervezet s reactio
nélkül, testi és lelki szenvedés hiányával ér a
gyógyuláshoz.
Mások morphinpótlást végeznek egyéb kábító
szerekkel. Így az injectiokat cocain-befecskendezésekkel pótolják, vagy a megszüntetett morphinmámor helyett aetherbelégzésekkel vagy bő
séges alkoholos italokkal új, pótló élvezetet
akarnak nyújtani. Ez mindenképen veszélyes
gyógyítás, valóságos kétélű fegyver, mert a míg
így a beteget egyik szenvedélyből kigyógyítjuk,
ugyanakkor egy más szenvedély rabjává teszszük.
Bármelyik eljárást is választja az orvos a baj
megszüntetésére, a legnagyobb szigorúsággal,
lelkiismeretes ellenőrzéssel kell betegét tovább,
hosszú ideig figyelemmel kísérni. Bizalmatlan
ságot mutatni azonban sohasem szabad, mert
ez épp úgy visszaesést idézne elő, mint a szi
gorú ellenőrzés hiánya. Szóval az orvos itt is
ne csak orvos, de humánus ember, jóbarát is
legyen.
Dr. Barla-Szabó József.

Hangya-növénybarátság.
A növénybiológia legérdekesebb jelenségei
közé tartozik az a sajátságos viszony, mely
egyes növények és hangyák közt létezik. Vala
mint az állatvilágban, úgy a növényvilágban is
van hangyabarátság, myrmekophilia, s ma már
a legkülönbözőbb családokba tartozó oly növé
nyeket ismerünk, melyek társas viszonyba lép
tek a hangyákkal. Megjegyzendő, hogy e társas
viszony leginkább a trópusi hangyákra vonat
kozik. Ott ugyanis a hangyák egészen más
szerepet visznek, mint nálunk. A mi éghajla
tunk alatt különösen hernyók járnak a leve
lekre és sokszor jelentékeny kárt tesznek ben
nük ; az apáczahernyó pl. egész erdőségek
lombozatát pusztította már el. A trópusok alatt
pedig a hangyák veszik át ezt a szerepet.

Levélmetsző hangyáknak, vagy levélszállító
hangyáknak nevezi a zoologia azokat a több
fajt alkotó s az Ato-genusba tartozó trópusi
hangyákat, melyek a levelek legádázabb ellen
ségei. Rablóhadjárataikat az utazók is jól isme
rik. Erős, olló módjára működő rágóikkal a
növénylevelekből kisebb-nagyobb darabokat le-

leforgása alatt még egy nagyobbfajta növény is
meztelenre van vetkőztetve. Mivelhogy e han
gyák tevékenysége szünet nélkül tart, veszélye-

2. A Cecropia adenopus fiatal törzsének hosszanti metszete üres
szártagokkal és a hangyáktól átfúrt keresztfalakkal.

sekké válnak az ültetvényekre. Egyes vidékeken
miattuk lehetetlen a kávé-, narancs- és rózsafa
tenyésztése.
Bár az Ato-hangyák nem éppen válogatósak,
bizonyos növényfajokat mégis mintegy kitüntető

1. Az aipim növény (Manihot Aipim) levelének részlete, melyet az
Atta discigera szabdalt meg.

metszenek (1. ábra) és fejükön függőlegesen
felfelé tartva, hazaszállítják. A teherhordó A tohangyák sorát nagyfejű hangyák, mint fegyve
res katonák kísérik, őrizve a szállított kincset.
Az ösvényen fel s alá ismét más hangya-alakok
futkosnak, hogy a teherhordó hangyák ösvé
nyéről az akadályokat elhárítsák. Ha elképzel
jük, hogy az Átoknak ezrei szakadatlanul vág
ják a sokszor két fillér nagyságú levéldarabokat,
könnyen megérthetjük, hogy rövid néhány óra

3. Az Acacia sphaerocephala ága átlyukasztott tövissel.

figyelemben részesítenek. Ilyen a Cecropia ade
nopus, Dél-Amerikában honos alacsony fa, ujja
sán osztott, hosszúnyelű levelekkel. A Cecropia
azonban a hagyáknak e kíméletlen támadása
ellen fegyvertársakat keres és érdekes, hogy e
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fegyvertársakat ugyanazon csoportból választja,
a melyből legádázabb ellenségei, az Arttf-hangyák kikerülnek. Azteca instabilis a neve annak
a hangyának, a mely baráti viszonyba lépett a
Cecropiával és fáradságot nem ismerő buzga
lommal támadja és sebesíti meg a levélmetsző
Etákat. A Cecropia szára (2. ábra) belül üres.

4. A fogva tartott Affa-hangyáknak három nap alatt egy tányéron
készített gombás kertje.

Kívülről tekintve a törzsét, egyes helyeken gödör
forma mélyedéseket látunk, melyek alatt hiány
zanak a háncssejtek és vékonyabb a fal, mint
másutt; úgy, hogy itt lehet legkönnyebben át
törni a szárat. És valóban ezek azok a helyek,
melyeken a hangyák a Cecropia belsejébe fúr
ják magukat és tömegesen lakást foglalnak.
Közbe-közbe elhagyják lakásukat és felkeresik
a levél alapját, a hol egy kis emelkedésen
bársonyos, barna szőrök képződnek, köztük
mákszemnyi, fehérje-anyagot tartalmazó testecskékkel. Ezek a fehérje-testecskék a hangyáknak
táplálékul szolgálnak és a levél egész élete
alatta folyton újra képződnek. Felfedezőjükről
Müller-féle testecskéknek nevezik őket. A mely
Cecropián történetesen nem laknak hangyák,
azon Müller-féle testecskék nem fejlődnek ki.

5. Karalábéhalmazkák.

Ily módon tartja jól a Cecropia hadseregét, mely
jó lakásokban, jól táplálkozva, minden pilla
natban készen áll a fa megvédésére, mert a fa
legkisebb érintésére hevesen törnek elő és rátámadnak az ellenségre.
Ezért már messziről meg lehet látni, hogy
melyik Cecropiának vannak bennlakó hangyái
és melyik maradt valamely okból árván; az

utóbbiak ugyanis lombtalanok, csak a levél
középső ere mered szomorúan égnek.
Más módon, de ugyanezen elvtől vezéreltetve
nyújt az Acacia sphaerocephala lakást és táplá
lékot a hasznos hangyáknak. Az A. sphaerocephalánzk u. i. nagy, üreges tövisei vannak
(3. ábra). A tövis hegye alatt a vékony falba
lyukat fúrnak a hangyák és a tövis üregében
lakoznak. Táplálékukat a növény maga készíti
a leveleken levő mézfejtőkben. Azok az Acaciák,
melyek valamely okból lakatlanok maradtak,
áldozatul esnek az Attak pusztításainak.
A Cecropia, az Acacia, továbbá az előbbiek
ben nem említett, de a hangyákkal hasonló
vonatkozásban levő Humboldtia és Myrmekodia
hangyakedvelő (myrmekophil) növények, a tőlük
nyújtott lakások a myrmekodomáciumok. Tudva
levő, hogy hangyák a mi gyümölcsfáinkon is
lakoznak, ha bennük nagy üregek támadnak.
E hangyák annyiban lehetnek hasznosak, hogy
a káros rovarokat távoltartják a fától. Olyan
specialis berendezésekre azonban, mint a trópusi
növényeken, itt, minálunk nem kerül a sor.
Hátra van még egy fontos kérdés: mit csi
nálnak a levélmetsző hangyák a lemetszett leve
lekkel ? Ha követjük őket, látjuk, hogy haza
viszik a leveleket a hangyabolyba, apróra szelik
és puha tésztává gyúrják. A levelekből ú. n.
gombáskertet készítenek (4. ábra). Ez az elne
vezés onnan ered, hogy az Atták gombatenyész
téssel foglalkoznak. A levélpépen egy gomba
jelenik meg, a Rozites gongylophora; ennek a
szálai keresztül-kasu! járják a pépet. Ez a gomba
hosszú ágakat fejleszt, melyek végükön buzo
gány módjára megvastagodnak és egy cso
portban lépnek fel. Müller e testeket kalarábéhalmazkáknak nevezte. Ezen, a hangyák tenyész
tése által létrejött új képződmények, a kalarábéhalmazkák (5. ábra) alkotják a hangyák táplá
lékát. Nélkülük a hangyák kiéheznek és elpusz
tulnak E gombát még eddig nem sikerült a
hangyabolyokon kívül feltalálni, tehát ennek az
élete teljesen a hangyához alkalmazkodott. Más
szóval a gomba teljesen a hangyák termesz
tett növénye lett, akár a mi kalarábénk.
A közönséges táplálkozásé hangyáktól a levél
metsző hangyák gombatenyésztő művészetéig
hosszú az út, a melyen a fokozatos haladás
nak lehetünk szemtanúi. Vannak u. i. hangyák
(Cyphomyrmex, Apterostigma), melyek szintén
gombáskertet produkálnak, csakhogy e kert a
fejlődésnek alacsonyabb fokán áll; és vannak
hangyák, melyek nemcsak gombából élhetnek,
hanem más egyéb szerves anyagokból is ; végül
vannak hangyák, a melyek csak alkalmilag mű
velik a gombáskertet és talán azon a fokon
vannak, a melyről a gomba és hangya közti
symbiosis kiindult. Mindenesetre e területen
még sok érdekes felfedezésre van kilátás, mert
eddig még csak kevés kutató és az is csak
egyes vidékeken végzett beható vizsgálatokat.
Faragó Lajos.
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A nemzetközi elméleti csillagászati
intézet tervéröl.
Az Uránia októberi füzetében röviden beszá
moltunk a csillagászati társulat jubiláris nagy
gyűlésén felmerült azon tervről, mely azt czélozza, hogy nemzetközi alapon egy elméleti
csillagászati intézet létesíttessék. A Brendel
(Frankfurt a. M.) és Charlier (Lund) által be
adott indítványt a társulat augusztus 7-én tar
tott második ülésén egyhangúlag elfogadta és
Turner (Oxford) indítványára a társulat felkérte
alelnökét, Backlundot (Pulkova), ki egyúttal az
Akadémiák nemzetközi szövetségének elnöke,
hogy a terv részére az Akadémiák útján a ta
lajt készítse elő. A magasröptű terv érdekében
beadott indítványt fontosságánál fogva az aláb
biakban ismertetjük.
*

„Hálával ismerik el a csillagászok úgy a kor
mányok, mint a magánadakozók a csillagászati
tudomány fejlesztése érdekében tanúsított nagy
lelkűségét, melynek köszönhető, hogy az utolsó
évtizedekben milliók fordíttattak óriási távcsövek
beszerzésére és pompásan berendezett új csillagvizsgálók létesítésére, melyeken az új távcsövek
a tudomány számára hasznosíttatnak. Az ered
mény a tapasztalt bőkezűséget igazolta. Galilei
óta soha csillagászok az állócsillagok rendsze
rének fejlődésére vonatkozó oly magas problé
mákkal nem foglalkoztak, mint napjainkban ; a
megfigyelések soha nem hatoltak annyira a vég
telenségbe, mint most.
Ebben a nagyszerű fejlődésben azonban a
csillagászat egyik ágáról teljesen megfeledkez
tek. Ez az elméleti csillagászat. A megfeletíkezés az elméleti csillagász szerénységére és tehe
tetlenségére, de főleg az elméleti csillagász munka
körének téves megítélésére vezethető vissza.
A legtöbb ember ugyanis azt gondolja, hogy
theoretikusnak csak észre és írótollra van szük
sége. Igaz, hogy e kettő a theoretikus főesz
köze, de ha munkásságát és munkájának ered
ményét egymással összehasonlítjuk, egész más
eredményre jutunk. Minden elméleti csillagászati
problémánál, a legnehezebbnél is, általában há
rom lényegesen különböző fokozatot különböz
tethetünk is. Elsősorban olyan formulázásban
kell a theoretikusnak a problémát felállítani, hogy
a mathematika részéről hozzáférhető legyen ; ez
általánosságban alkalmas abstractio segélyével
sikerül is. A megoldás fontossága a csillagászat
szempontjából lényegesen attól függ, hogy a ki
hámozott mathematikai probléma mennyiben
egyeztethető össze a szóban forgó csillagászati
kérdéssel.
Ha a problema több vagy kevesebb sikerrel
alkalmas mathematikai formába öltözve lett, a
csillagász a megoldás második fokozatához fog
hat. Most jól ismert mathematikai eljárások se
gélyével egyenleteit olyan alakban állítja elő,
hogy ezek az égi testekre és ezeknek a világ
űrben való mozgására számszerűleg alkalmaz
hatók legyenek. Ezek a kifejtések, mint ezt a
holdelmélet is mutatja, egy emberélet munkáját
is leköthetik. Más esetekben, mint például a

bolygómozgások vagy az égi testek alakjának
vizsgálata esetében, évekig tartó munka szük
séges, míg a kifejtések a tökéletesség kielégítő
fokához jutnak. Szem előtt kell ugyanis azt tar
tanunk, hogy ezek a kifejtések a legtöbb eset
ben nem valami különös magasfokú eredetisé
get követelnek, hanem a legtöbb esetben olya
nok által is végezhetők, kik a mennyiségtan
egyes elemi részeiben teljesen jártasak.
A fejlődés ezen második fokának lezárása után
a csillagász vizsgálatainak harmadik fokozatá
hoz jut e l: az eredményeknek a világűrben tény
leg adott esetekre való numerikus alkalmazásá
hoz. Szemmelláthatólag ez a fokozat még keve
sebb „értelmet“ tételez fel mint az előzők, de
sok, vagy a legtöbb esetben sokkal több időt
vesz igénybe, mint a két első fokozat.
A theoretikus problémák igy vázolt tárgyalá
sából kiviláglik, hogy csak az első fokozatnál
szükséges az elméleti csillagász közvetlen mun
kája. A második fokozat legnagyobb része, t. i.
az algebrai kifejtések és a harmadik fokozat
minden művelete, t. i. a numerikus számolások,
a csillagász vezetése alatt mathematikai hallga
tókkal és numerikus számolókkal végeztethetők.
Eddig, sajnos, a csillagász a legtöbb esetben
kénytelen volt egymaga az egész munkát vé
gezni, minek elmaradhatatlan következménye az
volt, hogy sok elméleti csillagász életműve nem
áll arányban a problema megoldására fordított
idővel és elmeéllel. Igen fontos és mély problé
máknál a csillagász nem is juthat a három fo
kozaton át. Delaunay egész életén át a hold
mozgás problémájának megoldásával foglalko
zott s míg a problema tárgyalására egy rend
kívül szellemes módszert dolgozott ki, még a
Holdra vonatkozó numerikus tabellák előállítá
sáig sem jutott. Gyldén, ki munkás életét a
bolygó-elmélet kifejlesztésének szentelte, meg
halt, mielőtt problémájánál a második fokozatot
lezárhatta volna. Túlzás nélkül állíthatjuk, hogy
az elméleti csillagászatnak a XVIII. század vé
gétől számított aránylag lassú fejlődése (La
grange és Laplace ideje óta) egyrészt főleg abból
magyarázható, hogy az elméleti csillagász gya
korlati segélyerők hiányában van. De másrészt
súlyos oka ennek a lassú fejlődésnek az is, hogy
az elméleti csillagász, tán egy-két, az egész vi
lágra szóló kivétellel, kénytelen létfenntartásáról
többé-kevésbbé elemi egyetemi előadások és
gyakorlati tevékenység által gondoskodni. Elmé
leti kutatásai többnyire azon órák gyümölcsei,
melyeket napi munkája után pihenésnek szánt
Ezért legfőbb ideje annak, hogy az elméleti
csillagászatért valamit tegyünk. Olyan intézet
tudná az elméleti csillagászatot s így általában
a csillagászatot is most nem sejtett módon to
vábbfejleszteni, mely theoretikus vizsgálatokra
volna berendezve s melyben nagyobb számú
elméleti csillagász algebrai és numerikus calculatorokkal működhetnék.
De tanácsos ilyen intézet elé gyakorlati fel
adatokat is tűzni, feltéve, hogy ezeket úgy vá
lasztják meg, hogy az elméleti kutatások fej
lesztésére lényegesen hatnak. Ma ilyen szeren
csés feladat magától kínálkozik. Ilyen az asteroidák pályameghatározása A kis bolygók jelenleg
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ismert száma 732 s e szám évről évre félszá
zaddal nő. A berlini csillagászati számoló-intézet,
mely tulajdonképeni feladatain kívül eddig a
csillagászokat ezen égi testek azonosítása és
megfigyeléséhez szükséges adatokkal ellátta, már
nincs abban a helyzetben, hogy ennek a fel
adatnak továbbra is eleget tehessen, azzal a
pontossággal, mely e czélra szükséges. Már
annyira vagyunk, hogy nemrég a nemzetközi
csillagászati társulat egy tagja a megfigyelő
csillagászokhoz azt a kérést intézte, hogy új kis
bolygók felfedezésétől tartózkodjanak, mivel a
régieket sem tudjuk már követni. De ezek a kis
testek a csillagászokra kiváló fontossággal bír
nak s a csillagászati tudományra hasznuk annál
nagyobb, minél nagyobbra nő számuk, feltéve
természetesen, hogy a csillagászok képesek pá
lyájukat kiszámítani s helyzetüket megfigyelések
útján ellenőrizni. Az asteroidák változatos pálya
alakja ennek megfelelően az elméleti csillagá
szat egy alapvető problémájához sok példát
nyújt. A három test problémája, melyet a Newtonféle törvény megoldás végett elénk tárt, majd
ezen kis testecskék mozgására vonatkozó jelen
legi vizsgálataink segélyével megoldást fog
nyerni. Sőt az a cosmologiai problema, mely
az égitesteknek az ős chaosból való keletkezé
sére vonatkozik s melylyel tehetetlenül állunk
szemben, akkor lesz érthetőbb, ha majd töké
letesen ismerni fogjuk az asteroidegyürüt.

Ha abból a feltevésből indulunk ki, hogy az
asteroidák pályameghatározása az új inézet ön
álló problémája lesz. úgy a csillagászokból és
számolókból szervezendő személyzet következő
lenne:
8 elméleti csillagász,
10 algebrai számoló,
30 numerikus számoló.
Az elméleti csillagászok közül kettő kizárólag
a három test problémájának szentelné munkás
ságát, kettő cosmologiai problémákkal foglal
koznék, egy a stellar-statisztikát tárgyalná és a
többi három az asteroidpályák vizsgálatával fog
lalkoznék.
Az intézet csillagászainak munkafelosztása
a dolog természete szerint nem végleges, mivel
az elméleti csillagászatnak csak azon ágait emel
tük ki. melyek jelenleg kiváló fontossággal bír
nak. Főkelléke volna az új intézetnek, hogy
mind a nyolcz csillagász elméleti csillagászati
kérdésekkel foglalkozzék.
Minden csillagász személyes rendelkezésére
egy algebrai és két numerikus számoló álljon
s ha szükséges, mindegyik az intézet által fog
lalkoztatott többi számolót is igénybe vehesse.
Ilyen intézet költségvetésének összeállításánál
a következő szempontok irányadók:
1. A csillagászok fizetése az egyetemi tanárok
ellátásánál nagyobb legyen, hogy a legjobb erők
biztosíthatók legyenek az intézet részére.
2. Az algebrai számolók oly mathematikával
foglalkozó egyetemi hallgatók sorából válaszandók, kik az intézetnél tartandó magasabb
udományos előadásokat hallgatni óhajtják és

az elméleti csillagászati munkálkodás módsze
reivel megismerkedni akarnak.
3. A numerikus számolások a mennyire lehet,
számológépekkel végzendők s ezért általában
hölgyekkel végeztethetők.
Az intézet évi kiadásai közelítőleg következők
lennének:
A 8 csillagász fizetésére . . 100,000
A 10 algebrai számoló fizetésére
20,000
A 30 numerikus számoló fize30,000
tésére ....................................
A kiadványok költségeire . .
20,000
Épületek fentartására,házi szűkségletekre és szolgaszemély
20,000
zetre ....................................
Átmeneti kiadásokra . . . .
10,000
Kiadások évi összege . 200,000 márka
Az intézet évi kiadása tehát 4°/0-os kamato
zás mellett 5 millió márkás tőke kamatainak
felelne meg. Az intézeti épület építtetési költségei
félmillió márkát, a számológépek beszerzése
100,000 márkát igényelnének.“
Ismertette: Tass A.

Időszaki forrás az erdélyi érczhegységben.
A változatos alkotású erdélyi érczhegység
keleti szélén az aranytermő határt jelenti mint
egy a Feketéllő (Nyegrilásza) 1366 m magas
hosszú hegyháta (1. kép).
A Papp Károly által megrajzolt híres négy
szög Aranyosbánya (régen Offenbánya) — Zalatna oldala épp itt megy keresztül s a mint
az eddigi geológiai kutatások is mutatják, csak
ugyan ezzel kelet felé kezdetét is veszi az a
hatalmas flysch vonulat, mely sivárságával ki
zárja az aranykutató minden reményét.
Egy cseppet sem iparkodik méltó symmetrikus társa lenni a Vulkoj nyugati oldalához
csatlakozó szintén kárpáti homokköves Botes
nek, melynek érczes telérei még ma is isme
retlen eredetűek.
Ha bányáiról nem is, de e vidéken szent
nek tartott forrásairól tett hírnévre szert a
Feketéllő.
Titokzatos és rejtélyes meghúzódása (a re
ménykedő és szerencsekereső bányászokat sok
szor csődbe kergette) alkalmas talajul szolgált
a néphiedelemnek.
A csodaforrás — mint a minőnek itt tekin
tik — gyógyítja mindenkinek a sokféle nyava
lyáját, ha abból iszik vagy abban fájós testré
szét mártogatja.
A néphiedelem szerint husvéttól pünkösdig
folyik csak (az oláh ünnepeket véve alapul) s
így e rövid időt lehet felhasználni gyógyulásra.
A gyakori látogatásoknak stylszerű befejezése az
áldozócsütörtöki búcsú. A szomszéd falvak,
különösen Bucsonypolyén apraja-nagyja a pópa
vezetésével processióval kapaszkodik ki a mere
dek hegyoldalon. A vallásos szertartás, no meg a
minden évben megismétlődő csodák (a hit
gyógyít!) mind jobban és jobban terjesztik
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szent hírét, a mit ékesen bizonyít a tarkára
erősen kipingált és kis kaliba által védett kő
kereszt is (2. kép).
Jellemző oláhnyelvű feliratait itt közlöm ma
gyar fordításban:
„A Te keresztedet imádjuk óh Uram és szent
feltámadásodat dicsérjük, magasztaljuk.“
Í d 6 6 rn

„Gyógyuljatok meg ti betegek, mert a ma
gasztalt Mária önti a valódi gyógyulást az isteni
kútból, a léleknek igazi forrásából. Épp ezért
hittel és ezen szent forrásból igyunk és gyó
gyítsuk magunkat“.
Ránk nézve egy másik szempontból igen érde
kes thema vele foglalkoznunk, mert a hegy geo
lógiai alkotása egy ritkábbfajta időszaki forrásra
enged következtetni.
A Feketéllő az alsó részén erősen gyűrött
homokkő és palás agyagrétegekből áll. Efelett
a szintén gyűrött hatalmas homokkőpadok kö
vetkeznek, míg egészen fenn, a hol már a for
rás is van, mindenütt a durvább konglomerátok
jönnek (3. kép).
E konglomerátok az alsó rétegek összegyűrődése alkalmával igen össze-vissza repedeztek
és e repedési rendszerek — alig pár méternyi

2.

kép.

mélységben a felszín alatt — majdnem párhu
zamosak a lejtőkkel.
A konglomerátba beszivárgó vizet ezek a
repedések leszállítják egész a pados homok
kőig, a melynek a felső lapján továbbfolyva a
napfényre lépnek ki s ezáltal egy-egy helyen,
pl. Bucsonypolyéntól keletre eső lapos hegy
nyergen tócsás, mocsaras tájat varázsolnak elő
a szemlélő nagy ámulatára.

Ha a csapadék igen nagy, pl. tavaszi hóol
vadás, vagy esőzés idején, akkor e szűk csa
tornák nem képesek a nagy víztömeget leszál
lítani s így az kénytelen egy közeli felszínre
torkolló nyíláson kilépni.
Ilyen a mi szent forrásunk is.
A forrás alakjában kilépett víz azonban nem
sokára megint eltűnik a konglomerátokból álló
törmeléklejtő alatt s csak lenn a völgyben buk
kan megint ki a homokkő padokat elérve bő
vizű források alakjában.
így tehát a franczia Estevales faluról elne
vezett időszaki forrás egy ritkább alakjáról, az
Estevalesröl van szó a jelen alkalommal.
Hogy a tankönyvekben szivornyákkal magya
rázott időszaki forrás esete kizárt, azt bizonyítja
az alsó forrás állandó volta.
Könnyű ezek után megérteni e vidéken anynyira elterterjedt mondának a megfejtését is,
hogy egy bácsule nagy beteg lévén, elvándorolt
valahogyan a szent forráshoz, de hát nem a
rendelőórában (húsvéttól pünkösdig) ment s

3. kép.

így a gyógyszer elrejtve maradt előtte, de ő
imádkozni kezdett, s azután nagyot fohászkodva
hosszú botját bedugta a forrásnak a kövek
közt levő nyílásába, s hát íme csoda történt,
a víz elkezdett lassan folydogálni, de annyi
jött csak, a mennyi az ő egészségéhez szük
séges volt.
Hát persze, hogy a nyílást eliszapoló kis
sárcsomót botjával elpiszkálta s így jött még
egy kevés feldugott víz ki belőle.
Egy pár felvilágosodottabb már elismeri úgy
magunk közt, hogy esős időben állandóan van
víz benne (de csak úgy titokban, nehogy őket
hitetleneknek tartsák), a mit én magam is
tapasztaltam.
De azért a csodába vetett hit mindenesetre
jó volt, mert csak így terelődhetett rá a figye
lem az időszaki források e nem közönséges és
érdekes példányára.
Bányai János.

500

Mi a csont?
A csontokról köztudomású, hogy a test szi
lárdságát ők adják, hogy a test méreteit, ará
nyait, ők szabják meg. Köztudomású az is,
hogy egyes csontok üregeket alkotnak érzékeny
szervek megvédésére: koponyaüreget az agy
velőnek, mellkast a szívnek és tüdőnek és medenczét egyes zsigereknek megvédésére — to
vábbá, hogy a mozgás passiv szervei (az aktivok
az izmok) De kevésbbé ismeretes a csont érde
kes vegyi alkotása és ebből magyarázható saját
ságai. A csont

50% vízből,
28' 15% szerves anyagból és
21‘85% szervetlen anyagból áll.
A sok vizen ne lepődjünk meg. Ebbe a táblá
zatba ugyanis (valamint a következőkben is) a
csontvelő is be van számítva, másrészt a csontállomány maga korántsem oly compact tömeg,
mint az első pillanatra gondolnók. A csont
állomány igen finom likacsokkal van ellátva,
továbbá víztartalmú csontsejteket tartalmaz, csa
tornái vannak, melyekben erek haladnak stb.
A _csont szervezetlen anyagát csontföldnek is
nevezik. A csont szerves és szervetlen állomá
nya szorosan össze van keverve, némelyek sze
rint vegyileg egyesülve egymással és arányuk
meglehetősen állandó. A szervetlen anyagokat
közelebbről szemügyre véve, kitűnik, hogy be
lőlük:
85-62% phosphorsavas mész,
9'06% szénsavas mész,
3'57% fluorsavas mész és
1 75% phosphorsavas magnesium.
Legfontosabb ezek közül a phosphorsavas mész.
Ez adja meg a csont szilárdságát, keménységét.
Ez az anyag mint ásvány is előfordul és akkor
phosphorit a neve. Keletkezése természetesen
gerinczes állatok felhalmozódott csontjai révén
történik. A szénsavas mész, mint mészkő, na
gyon ismert, a fluorsavas mész mint fluorit
nem kevésbbé ismert ásvány, a phosphorsavas
magnesium pedig szintén ásványi anyag. Ezek
a vegyületek tehát a csont ásványi alkatrészei,
vagy ásványos anyagai. Ezenkívül nyomokban
még cerium, lanthanium és dydimium is talál
ható bennük; szóval a ritka földfémek, melyek
a gázvilágításban oly fontos szerephez jutottak.
A csont azonban szerves anyagból is áll, még
pedig, mint az első táblázatból látható, 28 15%ból. Ebből
15'75% zsír és
1240% ossein.
Zsír csak a csontvelőben van, a csontállományban nincs. Az ossein enyvadó anyag; ha soká
főzzük, feloldódik és enyv lesz belőle. Neki
köszöni a csont a rugalmasságát. A rugalmas
ság óvja meg a csontokat (bizonyos határig) a
töréstől.
Hogy milyen szerepe van a szerves és milyen
a szervetlen állománynak, az igen tanulságosan
mutatható be az úgynevezett calcinált és decalcinált csontokon. Ha a csontot magas hő

foknak tesszük ki, akkor a szerves anyag elég
és csak a szervetlen marad vissza. Az ilyen
csont calcinált csont. Ez formájára nézve meg
egyezik a normalis csonttal, a legfinomabb
structurája is változatlan, sőt a mikroskópi met
szet se mutat semmi különbséget az ép csont
és a calcinált csont között. A calcinált csont
nagyon könnyen törik; óvatosan kell megfogni,
mert különben eltörik, igen könnyen porrá zúz
ható. A mit mi magas hőfokon véghezviszünk,
azt teszi a természet lassú munkájával a halál
után. A halál után ugyanis bizonyos ideig ellen
állnak a csontok az enyészetnek, de aztán szer
ves anyagai elbomlanak és a calcinált csonthoz
lesz hasonló, végül elmállik, porrá hull szét és
elvegyül a földkéreg egyéb ásványi anyagai
közé. Előfordulhat az az eset, hogy a csontok
kovasav oldattal impregnálódnak, úgy, hogy a
csont összes pórusai és csatornái kitöltődnek
az oldattal; ekkor a csont petrifikálódik,; megkövesíil — a kövesült fákhoz hasonlóan —
melyeknél a ledőlt fák járataiba a kovasav be
hatol és megkövesíti őket.
Ha a csontot tömény sósavval, vagy salét
romsavval kezeljük, akkor feloldódnak a szer
vetlen sók és decalcinált csontot kapunk. A decalcinált csont alakja változatlan, mikroscopikus
metszete is változatlan, de szilárdsága nincs.
Az ilyen csontot össze lehet gyűrni. A decal
cinált bordát ujjúnkra csavarhatjuk, s ha elen
gedjük, megint eredeti helyzetébe tér vissza.
A decalcinált koponyacsontokat tenyerünkben
összenyomhatjuk és ha elengedjük, ismét valódi
alakjukat nyerik vissza, mint a gummilabda, ha
nyomás után elengedjük.
A calcinatio és decalcinatio a csontok physikai tulajdonságainak tanulmányozására való.1!
Faragó Lajos.

KRÓNIKA.
U ránia-Színház.
A botanika, ez a hosszú időn át systematikus tudo
mány, soká figyelmen kívül hagyta a növények belső
életét s csak az utolsó évek alapvető kutatásai tárták
fel a tudósok előtt a növények belső életének érdekes
világát és annak bámulatos törvényeit. Az Uránia-Szín
ház a botanikának ezzel a legújabb eredményeivel
akarta a nagyközönséget megismertetni, a mikor Francé
Rezsőt, hazánkfiát, a müncheni „Biologisches Institut“
igazgatóját kérte fel „A növények belső életének“ nép
szerű modorban való megírására. Francé Rezső érde
kes darabját két felvonásra osztotta fel: az első felvo
násban a növények különféle mozgásait, a másodikban
pedig azok szerelmi életét ismerteti.
Az 1. felvonást a magyar népléleknek a természet,
és különösen a virágok iránti megkapó rajongásával
vezeti be. Népköltészetünk tele van a virágok szeretetének szebbnél-szebb példáival. A tárgyalás folyamán
megismerkedünk a növények különféle mozgásaival.
A passiv mozgás mellett active is mozog a növény,
az akácz levelei, a mimosa, az indiai telegraph-növény,
a Biophitum apodiscias a legérdekesebb példái ennek
a mozgásnak. A felvonás végén a növényekhez közel álló
alsóbbrendű állatokról beszélve aszerző, párhuzamotvon
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és kimutatja a hasonlatosságot az állati és növényi
mozgás között.
A II. felvonás a növények szerelmi életénék érdekes
világába vezet bennünket. A mint az első tavaszi nap
sugár langyos melegével életrekelti a növényt, attól a
percztől fogva minden gondoskodása odairányul, hogy
virágainak nászára elökészüljön. A növényeknél a szél
vagy a rovarok közvetítik a megtermékenyítést, de ha
kedvezőtlen az időjárás, vagy más körülmények ezt lehe
tetlenné teszik, akkor azt a csudálatos tüneményt észlel
ték, hogy egyes növények önnönmagukat termékenyítik
meg. A modern botanika tud a növények czéltudatos moz
gásairól, egyes leveleiben ideghez hasonló fonalakat fede
zett fel. Vannak a növényeknek fényérzö szervei, a melyek
létezéséről úgy szereztek meggyőződést, hogy segitségükkel photograp'.iáltak. Kísérletekkel bizonyították be,
hogy a növényeket chloroformmal, alkohollal érzéktelenííeni, mámorba ringatni lehet. A darab befejezésképp
arra az eredményre jut a szerző, hogy ha „másmilyen is,
de lényegében egyazon élet küzd a saját örömei után a
virágban és az emberben egyaránt“. Francé Rezső az
Uránia-Színház megbízásának mindenben megfelelt és
darabja, ha nem is a leglátogatottabb, de mindenesetre
egyik értékes darabja lesz a színház műsorának. Saj
nos, nálunk a természettudományok iránt még sokkal
csekélyebb az érdeklődés, semhogy „A növények belső
élete“ a közönség nagy rétegeinek érdeklődésére számít
hatna. Az Uránia-Színház ennek a darabnak színrehozásával az úttörő szerepére vállalkozott, hogy a ter
mészettudomány, jelesen a botanika legújabb, legérde
kesebb kutatásait megismertesse és az érdeklődést
felkeltse. Mindent elkövetett a darab minél tökélete
sebb illustrálására s az állóképeken kívül öt igazán
szép mozgófényképpel iparkodott a darabot élénkebbé,
élvezetesebbé tenni.
A darab mozgófényképei (a mimosa, a növényi
izomrostok összehasonlítása az állati izomzattal, virág
nyílás, húsevő növények, a tengerfenék virágoskertje)
a párisi akadémia útmutatása és ellenőrzése mellett
készültek.
„Anövények belső életéivel az Uránia-Színház a közép
iskoláknak kiválóan alkalmas ifjúsági darabot nyújtott.

a fordítottja megy végbe annak, mint a mi a légszivattyú
ban történik. A légszivattyúban ugyanis mozgó gáz
molekulák álló thermo-elemhez ütődnek, itt pedig a
sebesen mozgó meteor állóknak gondolható gázmoleku
lákhoz iitődik. Az ütközés folytán aztán minden mole
kula, a melyet a meteor elüihaladó felülete talál, létremv2
hozza az —^--nek megfelelő meleget és a melegségek
összegeződnek.
Ezen az alapon bizonyos specziális esetekre vonat
kozólag számításokat is végezett Gaede és olyanrendű
hőmérsékleteket hozott ki, a melyek a meteorok felmelegedését megmagyarázhatják.
Sz. G.
A t e s t a la k já n a k h a tá sa a c h e m ia i re a c tió k r a . A porosus testeknek nagy szerepe a chemiai
reactiók előidézésében régóta ismeretes. Lényegében
ezen alapulnak az újabb időben nagyban alkalmazott
katalysatorok. De valójában még alig történt vizsgálat
arra nézve, minő szerepe van a test alakjának a chemiai
reactio létrehozásában. A közméggyőződés az, hogy a
test alakja nem játszik a vegyiilet keletkezésénél szere
pet. Hogy ez nincs igy, azt igazolják Reboulnak vizsgá
latai, melyeket a Le Radium folyóiratban közölt (1913,
149.o.).Reboul hasáb-, gúla-, kúp-, gömb- stb. aiakú fém
testeket tett oly üvegedénybe, a mely az illető fémet
megtámadó gázt tartalmazta. A gázt és a fémet úgy
választotta meg, hogy vegyületük átlátszó só legyen, a
melynek finom rétege lehetővé tegye a vastagságnak az
interferentia színek alapján való meghatározását. Reboul
azt tapasztalta, hogy a vegyülés mindig a legerősebben
görbülő helyeken kezdődik és hogy itt a keletkező só
réteg a legvastagabb. Ebből arra következtet, hogy a
gázmolekulák concentratiója a szilárd test környékén
fordítva arányos a görbületi sugárral.
A fé n y - és s z ín é r z e t k e le tk e z é s e . Nagyfontos
ságú megfigyeléseket közölt Fr. W. Fröhlich különböző
szakfolyóiratokban (Zeitschrift f. alig. Physiologie 1912,

Tudományos és technikai újdonságok.
A m e te o r o k n a k a lé g k ö r b e n va ló f e lm e le 
g e d é s é t eddig a levegőhöz való súrlódásukkal magya
rázták. Valószínű hőmérsékletükre abból a melegségből
következtettek, a mely a levegőben való mozgásuk foly
tán fejlődik. Ez a melegség pedig, ha a megfelelő ada
tok ismeretesek, könnyen számítható, mert egyenlő ér
tékű azzal a mozgási energiával, a melyet a meteor a
légkörön való áthaladása közben veszít azáltal, hogy a
sebessége a levegő ellenállása miatt megkisebbedik.
G aede1 a molekuláris légszivattyújával végzett ama
kísérletére támaszkodva, hogy azok a gázmolekulák, a
melyeknek sebességét a szivattyú gyorsan forgó hengere
megnöveli, a szivattyúba szerelt hőelemet felmelegítik,
egy új elméletet dolgozott ki a meteorok felmelegedé
sének magyarázatára. Alapgondolata ez: a sűrűség a
levegőnek azokban a régióiban, a hol a meteor felme
legszik, olyanrendű, mint az ő szivattyújában lévő gáz
sűrűség. A meteornak ezeken a régiókon kb. 60 km
másodperczenkinti sebességgel való átszáguldása közben
1 W. Gaede, Die Molekularluftpumpe. Annalen der
Physik, 1913. Heft 2.

1. A különböző erejű megvilágítások hatása a reczehártyára.

Deutsche Medizinische Wochenschrift 1913, Zeitschrift
für Sinnesphysiologie 1913 és Umschau 1913), melyek
hivatva vannak arra, hogy a fény- és színérzet keletke
zésének mechanismusát feltárják.
A szerző a tintahal és a tintacsiga aránylag nagy
— 2—3 cm átmérőjű — szemével kísérletezett. Észre-
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vette, hogy e szemek az állat halála után még több na
pig életjelenségeket mutatnak. Tapasztalta továbbá, hogy
e szem reczehártyája a fény hatása alatt elektromos ára
mot indít meg, melynek elektromotoros ereje a 0*01
Voltot is eléri. A kísérletet egyszerűen úgy rendezte be,
hogy a létrejövő áram intensitását érzékeny húros gal
vanométerrel mérte.
E kísérletekből kitűnt, hogy állandó megvilágítás
mellett is az áram intensitása periodikusan változik.
Az áramhullámok száma függ a fény intensitásától
is, színétől is. A mellékelt első ábra mutatja a külön
böző nagyságú megvilágítás hatását. A két felülről lefelé
haladó egyenes a megvilágítás kezdetét és végét jelzi.
Az áramintensitás növekedésének és fogyásának gya
korisága másodperczenként 20 —90-ig váltakozik a meg
világítás foka szerint. Kitűnik az ábrából az is, hogy a
rythmikus növekedés és fogyás a megvilágítás beszün
tetése után is tovább folytatódik.
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2. Az áramhullámok száma különböző színeknél.

A különböző színek hatását a második ábra mutatja.
Az abscissa-tengelyre a fény intensitása van felvíve, az
ordinata-tengelyre pedig a létrejövő áramhullámok
száma. Látjuk, hogy a legkevesebb áramhullámot a vö
rös fény hozza létre. Általában a színeket két csoportba
lehet osztani: olyanokra, a melyek kevés és olyanokra,
a melyek-sok áramhullámot létesítenek. Amazokhoz tar
tozik a vörös és a sárga szín, emezekhez a zöld és a
kék szín. E színek ellentétes volta eddig is ismeretes
volt; hiszen éppen e csoportok a komplementär színek
elnevezése alatt ismeretesek. Azonkívül a vöröset és a
sárgát általában meleg színeknek, a zöldet és a kéket
pedig hideg színeknek szokás nevezni.
Fröhlich észlelései alapján a fény- és színérzet ke
letkezésére vonatkozólag azt az elméletet állítja fel, hogy
a különböző színű fények a reczehártyában különböző
gyakoriságú és különböző erejű idegfolyamatot indíta
nak meg, a melyek a középponti idegszervekben ellen
tétes hatásokat — ingerlést és ingerbeszüntetést — idéz
nek elő. Ezek az ingerek és ingerbeszüntetések a fényés színérzetek physiologiai okai.
A s a r k k u t a t á s o k c z é lja é s h a s z n a . Újabb
északsarki expeditiójának tervezésével kapcsolatban erről
a kérdésről is nyilatkozik Roald Amundsen az AmericanScandinavian Review-ban. Rámutat arra a nagy szerepre,
melyet a sarki vidékek a földi jelenségek létrehozásá
ban visznek. Ha a sarki vidékek hatását valami földön

túli erő hirtelen beszüntetné, akkor a Föld felületén igen
nagy változások keletkeznének. Bármily különösnek lát
szik is, de bizonyos, hogy a Föld életjelenségeinek oka
részben a sarki jégtömegekben fekszik. Hogy a tenger
áramlások indítóoka itt van, az már régóta ismeretes :
azonban hogy a sarki hideg tengeráramok a tengervizi
növény- és állatvilágnak létföltételei közé tartoznak, az
csak az újabb kutatásokból derült ki. „Ha egy sarki
utazás semmi más eredménynyel nem járna, csak azzal,
hogy a sarki áramok növény- és állatvilágát felkutatja,
már akkor is az expeditio tudományos eredményét igen
gazdagnak kell mondani“ — írja Amundsen.
A második fontos szerep: a sarki vidékek hatása a
meteorologiai jelenségekre. Az erre vonatkozó megfigye
léseket Amundsen az ujonan tervezett északarki utazá
sában teljesen Hergesell tanár — a hírneves meteoroló
gus — véleményével megegyezően fogja berendezni.
Magával fog vinni drótnélküli telegraph-berendezést,
Hergesell tanár pedig Alaskában, Szibériában, a Spitzbergákon és Labrador félszigeten fog felállítani ilyen
állomásokat. Ily módon az összes meteorologiai észle
léseket szinte pillanatra egyidöben lehet megtenni és —
az érintkezés biztosítva lévén— folytonos pótészlelése
ket is lehet végezni.
Amundsen expeditiója a mágneses tünemények meg
figyelésére is nagy gondot fog fordítani. Ezeket viszont
a Carnegie-intézettöl kiküldött és Bauer északamerikai
tanár vezetése alatt álló mágneses expeditióval egyet
értőén és egyidejűleg fogja végezni. A Carnegie-expeditio
tisztán fából és rézből hajót építtetett magának és olyan
tudományos felszereléssel indult útnak, a milyen még
nem volt.
Ha még meggondoljuk, hogy Amundsen a modern
technika egyéb vívmányaival is felszereli expeditióját —
többek között két repülőgépet is visz magával —, akkor
igazán nagy reményekkel nézhetünk az expeditio tudo
mányos sikerei elé.
Ú jabb a c z é lfa jtá k . Az alkalmazott chemiának Vili.
nemzetközi congressusán Duisberg tanár előadást tar
tott a chemiai ipar haladásáról és problémáiról (meg
jelent a Zeitschr. f. angew. Chem. 1912). Ebben az elő
adásban többek közt beszélt az újabb fajta aczélokról,
melyeket különösen a Krupp-gyár állít elő. Azóta a
Krupp-czég egyéb szaklapokban is megismertette gyárt
mányait. Ezek alapján adjuk az alább következő ismer
tetést.
Az újabb aczélfélék úgy jöttek létre, hogy a szén
helyett más elemeket kevertek a vasba, a melyek, épp
úgy mint amaz, a szilárdságot növelik és a kristályo
sodást akadályozzák. Ezek között első helyen áll a
nikkel, melynek a vassal való ötvözőképessége régóta
ismeretes, azonban a nikkelaczél hosszú ideig nem volt
kovácsolható, a minek oka abban van, hogy a vashoz
kevert nikkel nem volt tiszta. A mióta sikerült chemiailag teljesen tiszta nikkelt előállítani, azóta a nikkelaczél
is kovácsolható. A többi, a vashoz kevert elemek a kö
vetkezők : chrom, silicium, mangan, wolfram, molybden,
aluminium, vanadium.
Ezek az új aczélok sok tekintetben egészen új és
kiváló tulajdonságokat mutatnak. Mindenekelőtt a szi
lárdságuk a régibb fajtákhoz képest igen jelentékeny
mértékben nagyobb. Azonkívül ellenállásuk a chemiai
hatókkal szemben olyan magasra emelhető, hogy a ne
mes fémek tulajdonságait is elérik. Ezért nevezték el
ezeket a fajtákat nemes aczéloknak.
Készül a hajók és az elektromos gépek számára
nikkelaczél, a mely 23°/0 nikkelt tartalmaz. Ez a fajta
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nem mágneses és a légköri chemiai hatóknak ellenáll.
Készül 30%-os nikkelaczél, a melynek igen nagy az
elektromos ellenállása. Igen nevezetes a 45%-ú nikkel
aczél, mert hőkiterjedési együtthatója V2Urésze a közön
séges aczél hőkiterjedési együtthatójának és így külö
nösen az optikai műszerek számára való, mert hőkiter
jedése nagyjából egyezik az üvegével.
A chrommal, wolframmal, molybdennel és aluminium
mal ötvözött aczéloknak az a nevezetes tulajdonságuk,
hogy a savaknak ellenállnak. Ezek között a legneveze
tesebb az, a mely mintegy 60°,0 chromot, 35% vasat és
2—3% molybdent tartalmaz, mert nemcsak hígított
sósavnak, kénsavnak és salétromsavnak, hanem a király
víznek is ellenáll.
A chrommal, wolframmal és vanadiummal ötvözött
aczélnak az a sajátsága, hogy még 500° C.-nál is nagy
a szilárdsága, tehát különösen a gőzturbinánál és a
chemiai iparban nyer alkalmazást. Ebbe a sorozatba
tartozik az az aczél is, melyet a Krupp-czég különösen
a pénzszekrények és trésorok számára készít. Nem fúr
ható meg és még az autogén forrasztóláng sem ol
vasztja meg.
Vasúti sínek, őrlőgépek számára a manganaczél szol
gál, a mely hideg állapotban is nagy mértékben enged
a ráható hajlító erőknek, azonban törékenysége igen
kicsiny.
A silicumaczél savellenállóképessége igen nagy. Egy
bizonyos fajtája, a mely csak 4% siliciumot tartalmaz,
nagy elektromos ellenállással bír, azonkívül mágneses
hysteresisbeli vesztesége félakkora, mint a közönséges
puha vasnál. Kiváló anyag arra, hogy a káros Foucaultféle áramok a minimumra redukáltassanak. Ezt a fajtát
dynamogépek és transformatorok használják. Azonban
még a siliciumaczélnál is alkalmasabb e czélraaz elektrolotikus vas, melyet Fischer állít elő Charlottenburgban.
A h á z i á lla to k s ta tis z tik á ja . Érdekes statiszti
kát állított össze az Egyesült-Államok földmivelésügyi
minisztériuma az egész földön élő emlős háziállatok
számáról. Hogy e számok nagyon hozzávetőlegesek, az
a dolog természetében rejlik, miután sok vidékről nem
lehet statisztikai adatokat beszerezni. E statisztika sze
rint az összes háziállatok 1500 milliót tesznek ki (ennyi
a földön élő emberek száma is).
Ebből 580 millió a juh (3866%),
95 millió a ló (6-33%),
9 millió a szamár (0.60%)
7 millió az öszvér (0'46%),
2 m illió a t e v e
21

m illió a b iv a ly

(0 T 3 % ),
( 1 '4 0 % ) ,

100 millió a kecske (6-66%)150 millió a sertés (10-00%)
és 900,000 a szarvas (0-06%).
A többi ritkább háziállatokból telik ki.
A 150 millió sertésből 50 millió jut az Egyesült
Államokra, a 95 millió lóból 25 millió jut rájuk. Az 580
millió juhból Ausztráliára 58 millió jut, az Egyesült
Államokra 57 millió.
A F ö ld v a s é r c z e i. Erről a nagyon fontos kérdés
ről ir Eckert tanár az Umschau f. é. 29. és a Geogra
phische Zeitschrift f. é. 5. számában. A mióta kitűnt,
hogy gazdaságosabb dolog a vasérczet szállítani a szén
termelőhelyére mint fordítva, azóta a vasércz a világ
kereskedelem árúczikke lett. Vannak e szerint vasat
eladó és vasat vásárló országok. Az első csoportba tar
tozik Svédország, Spanyolország, Francziaország, Algír
Kuba, Brasilia, China; a második csoportba Németor
szág, Angolország, Japán és az Egyesült-Államok kelet

részei. A fogyasztás évről évre emelkedik, míg a nyersvastermelés 1800-ban . csak 800,000 tonnát tett ki, addig
1871 ben már 13 millió tonnára és 1911-ben 65 millió
tonnára emelkedett az egész világon. A vasércz kifogyá
sától a szerző szerint nem kell félni, mert a földkéreg
4'7%-a vas, és oly kőzetek, a melyek mai nap csekély
vastartalmúk folytán nem jönnek tekintetbe mint a vas
nyerésére alkalmas anyagok, idővel jobb gyártási módok
feltalálásával szintén vasérczek gyanánt szerepelhetnek.
Mai nap a legértékesebb vasérczek60% vasat tartalmaz
nak. Ilyenfajta legtöbb van Európában és pedig Svédország
ban, továbbá Oroszországban a Kaukázusban és a jekaterinoslawi kormányzóságban. Ugyancsak ilyen tartalmú vas
ércz található Newfundland szigetén, Mexikóban és a nyu
gatindiai szigeteken, továbbá Előindiában,Chinában, Per
zsiában, Tasmaniában, Queenslandban Nyugat- és DélAusztráliában. A többi államok vasérczei csak 25—40%
vasat tartalmaznak. Különben pedig az egész Föld felü
letének több mint a fele még teljesen ismeretlen a vas
ércz szempontjából.
Legkedvezőbbek a viszonyok Európában, a melynek
csak 2 5%-án nem történtek vasércz utáni kutatások.
Legkedvezőtlenebbek a viszonyok Ázsiában, melynek %
része, és Afrikában, melynek % része ismeretlen a vas
ércz szempontjából.
A Föld ismeretes vasércztelepei mintegy 123,400
millió tonna vasérczet és 53,100 millió tonna tiszta
vasat tartalmaznak A jelenleg művelés alatt álló vasbá
nyák 22,408 millió tonna vasérczet és benne 10,192
millió tonna tiszta vasat tartalmaznak. Ha avasfogyasztás
a mai mértékben tovább tart, akkor 60 év alatt kime
rülnek. A kimerülés szempontjából legkedvezőtlenebb
Európa helyzete, a hol kevés olyan vaséreztelep van,
mely ne volna művelés alatt. Ellenben Amerikában és
Ázsiában a művelés alatt álló bányák is még rengeteg
vasat tartalmaznak, azonkívül igen sok gazdag vasérez
telep még nincs művelés alatt.
A te le p h o n e lte r je d é s e . W. H. Gunston a The
Electrician-ban (1913, 894. o.) összeállította a telephon
statistikáját, a melyből a fontosabb adatokat az alábbi
táblázatban közöljük:
lakosra
A beszélgető Hány
jut átlagban
állomások
° rszás
Kis
r
egy beszélszáma
getőállomás?
Egyesült-Államok 5014
4.474,171
11
D á n ia ................. 1043
24
107,153
Svédország . . . . 2201
28
199,690
N o rv ég ia............ 1173
62,940
38
Svájcz.................
427
41
84,058
Németország . . . 6798
1.154.518
56
Hollandia............
79ő
65,314
92
Francziaország. . 9341
260,998
150
Belgium..............
248
42,101
179
Ausztria.............. 1311
127,293
224
R o m á n ia ...........
945
19,438
298
Olaszország . . . 219
76,000
446
Magyarország . . 1731
36,183
532
Spanyolország . . 113
26,747
737
Szerbia ..............
34
3000
900
Oroszország . . . 190
170,000
963
B u lg á ria ............
16
1440
2801
Görögország . . .
6
1760
1500
Bosznia802
Herczegovina .
20
2279
Ú jabb u t c z a tis z títá s i m ó d . Miként a „Gesund
heits-Ingenieur“ czímű lap írja, London városában újabb
utczatisztítási móddal kísérleteznek, a mely igen nagy
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javulási jelent. Az utczaseprésnek eddigi módjainál még
öntözés esetében is alig lehetett elkerülni a pornak és
a piszok alkatrészeinek a levegőbe való szétoszlatását.
Az új gép a port, sarat és piszkot valójában felszívja,
miként a vacuum-cleaner és így ha beválik, a kérdés
ideális megoldásának tekintendő.

KÖNYVSZEM LE.
K ét ú j ir o d a lo m tö r té n e t.

Az egyik : Pintér Jenőnek „A magyar irodalom törté
nete Bessenyei György fellépésétől Kazinczy Ferencz
haláláig“ czímű kétkötetes új munkája, mely a szerző
kiadásában jelent meg s ára 30 korona és mely mü
folytatása Pintér „A magyar irodalom története a leg
régibb időktől Bessenyei György fellépéséig“ ez. szintén
kétkötetes, a M. Tud. Akadémia által a Semsey-féle
3000 koronás jutalommal kitüntetett könyvének; a másik
új irodalomtörténet pedig mint az Athenaeum kiadásában
megjelenő Műveltség Könyvtára ez. vállalat egyik kötete
jelent meg: „A magyar irodalom története 1900-ig“, s
melyet Ferenczi Zoltán szerkesztése mellett Simonyi
Zsigmond, Pintér Jenő, Kardos Albert, Endrödi Sándor
és Eerenezi Zoltán írtak meg — 298 szövegképpel, 4
színes és 54 fekete műmelléklettel díszítetten — s mely
nek ára a köteten ugyan nincs feltüntetve, de köztudo
más szerint 16 korona.
E két munka czélja is, értéke is nagyon különböző.
A Pintér Jenő könyve egy tüzetes irodalomtörténet
egyik része, tudományos kézikönyv a javából, melynek
kimondott czélja, hogy belőle a tanulmányozó „ne csak
a tudomány mai álláspontját ismerhesse meg, hanem
tájékozást szerezzen az egyes irodalomtörténeti kérdések
fejlődéséről is“. Ez nagyon helyes czél s e czélját az
érdemes szerző — fiatal kora ellenére is legtöbbet tudó
s legélesebben látó irodalomtörténészeink egyike —
teljesen el is éri. Ezzel már meg is mondtuk ítéletünket
e munkáról s ez az ítélet igen kedvező, teljességgel el
ismerő. Szerző — látszik — apróra ismeri a magyar
irodalom alkotásait, kitűnő elődei — különösen Gyulai
és Beöthy nyomán helyesen értékeli azokat, sok helyt
az eddigi megállapításoktól jelentékenyen eltérő, egészen
önálló felfogással, — s ezenkívül ismeri az irodalmi
müvekre vonatkozó irodalmat is, ebbeli — szinte szédítően nagyterjedelmű tudásáról részint a szövegben,
részint a páratlanul gazdag és értékes jegyzetekben
adva számot. Ezek a jegyzetek különösen megbecsül
hetetlen szolgálatot tesznek irodalmunk története mun
kásainak, kutatóinak, olyan repertóriumot nyújtva, a
mely rendkívül megkönnyíti az irodalmi kérdésben való
eligazodást, de a további feldolgozó munkásságot is.
S jegyzetbeli adatai Pintérnek nem csupán szorosan
vett irodalmi vonatkozásúak, hanem szélesebb értelem
ben vett culturtörténetiek is, a mint hogy a szövegben
is nagy gondja van a culturtörténeti szempontokra, s
összefoglaló, áttekintő jellemzéseiben kitűnő érzékű histo
rikusnak is mutatkozik. Általában Pintér — js ez szin
tén nagy érdeme e könyvben — egységben tudja látni
közművelődésünket, s bár minden fát, bokrot, cserjét
tövétől koronájáig ismerni látszik culturánk erdejében:
a fáktól meglátja az erdőt is a maga egészében, a maga
jelentőségében és gyönyörűségében. — Stílusa itt-ott
lehetne melegebb, színesebb, — de hogy bombasztoktól, phrasisoktól m ent: az igen nagy előnye. Egy-egy író
rövid, tömör jellemzése (pl. Csokonaié) remekül sike
rül neki.

Pintér könyve óriási munkának jelentős eredménye,
hálás köszönet érte a fáradhatatlan szerzőnek, kitől
őszinte örömmel, érdeklődéssel várjuk a Kazinczy utáni
irodalom hasonló irányú feldolgozását.
A Műveltség Könyvtára-beli irodalomtörténet a nagy
közönség igényeit tartja szem előtt, de a maga nemé
ben sem áll azon a színvonalon, mint a Pintér könyve.
Mondhatni, hogy a Beöthy-féle Képes irodalomtörténet
mellett — mely ennél sokkal sikerültebb, sokkal több
haszonnal forgatható mű — erre nem is igen volt szük
ség. Igen nagy hátránya: az egyes részek feldolgozása
módjának rettenetes egyenetlensége, mi ebben az öt
ember által írt munkában — csodálatosképpen — sok
kalta kirívóbb, mint a Képes Irodalomtörténetben, a mit
pedig körülbelül 45-en írtak. Ez az új Irodalomtörténet
voltaképpen nincs is szerkesztve, csak összerakva. Egy
bevezetésszerü részecskében Simonyi Zsigmond a ma
gyar nyelv eredetéről és történetéről ad röviden elég
világos képet, de hát ennek a themának nem lenne
szabad ilyen odabiggyesztett módon lógni az irodalomtörténeten, szervesen kellett volna e kérdés tárgyalását
beleilleszteni magába a műbe, a magyar irodalmi nyelv
kialakulásának és fejlődésének ismertetése során, az
egyes korok történetének keretében. A középkori ma
gyar irodalom történetét (1526-ig) Pintér Jenő, a pro
testáns kort, valamint az ellenreformatio korát 1664-ig
Kardos Albert ismerteti, az 1664-től 1825-ig terjedő idők
irodalmáról — a különböző korszakokon át — ismét
Pintér Jenő ír, a Széchenyi fellépésétől az 1857-iki
kiegyezésig terjedő kornak Endrödi Sándor a krónikása,
a kiegyezés utáni irodalmat pedig a szerkesztő Ferenczi
Zoltán dolgozta fel. Kardos Albert igen jól jellemzi a
protestáns kort s lendülettel írta meg Pázmány Péter
működését is, bár itt megjegyezzük, hogy Pázmányt mint
írót, mint nyelvünk történetének kimagasló alakját, még
ebben a népszerűsítő könyvben is behatóbban kellett
volna jellezmezni. De készséggel elismerjük, hogy
Kardos igen jól ismeri tárgyát, stílusa világos, általá
ban véve eléggé magyaros is, de a névelőnek fölös
használatában modern íróink hibájába esik s az egy-et
is használja néha — németesen — ott is, a hol a ma
gyar fület sérti. Pintér Jenő kitűnő tulajdonságai, miről
fentebb, az ő irodalomtörténetéről szólván, megemlé
keztünk, itt is érvényesülnek: jó összefoglalásokat,
találó jellemzéseket ad itt is, sajnos, stílusbeli pongyo
laságai szintén mutatkoznak helylyel-közzel. De kettejük
munkája elég jól kiegészíti egymást, eléggé egyöntetű;
látszik, hogy mindketten hivatott és gyakorlott irodalomtörténészek.
Bezzeg, elüt tőlük az Endrödi Sándor írta rész! Már
az se igen járja, hogy e rész úgyszólván lenyomata
Endrödi S. régebbi munkájának, a Századunk irodalma
képekben czímünek, némi bővítéssel (a Széchenyi korá
ról, a forradalom utáni kisebb poétákról, a történet
írókról stb. szóló fejezetekben) s némi módosításokkal
(Gyulai, Szász Károly, Vajda János, Tóth Kálmán stb.).
Ez az Endrödi által írt rész, tárczaczikkekbe elaprózva
— lényeges kihagyásokkal — még talán megjárná, de
egybegyűjtve s különösen így, egy nagyobb irodalomtörténeti munkába illesztve, túlzott és sokszor ízléstelen
subjectivitásával, rendszertelen tárgyalási módjával,
gyakran — lucus a non lucendo — keresetten pongyola
stílusával, itt-ott indokolatlan kirohanásaival (pl. a mit
a Jókairól szóló fejezetben valósággal visszatetsző
módon mond a kritikáról és kritikusokról), minden elfo
gultság nélkül is csak elítélő bírálatot érdemel. Endrödi, a
jeles költő, úgy látszik nélkülözi azokat a kellékeket.
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a melyek nélkül irodalomtörténetiró el nem lehet. Miért
lép erre a területre ? S ha már egyszer megírta mun
káját önálló kötetben, sehogyan sem sikerült könyvét
hogyan lehet felmelegítve beleszerkeszteni egy teljesen
más irányzatú munkába ? Ennek az ide nem illő rész
nek gyarlóságán nem javíthat az a néhány sikerültebb
jellemzés (pl. a Rákosi Jenőé), mely itt-ott kellemesen
tűnik föl. Emeljük ki még — dicsérettel — azt is, hogy
a Századunk Irodalmá ban Gyulairól írt sorait itt —
higgadtabb ítélettel — mégis csak megmásította.
A legújabb kor irodalmát Ferenczi Zoltán ismerteti.
E rész vegyes hatást tesz a kritikusra Mert lagadhatatlan, hogy Ferenczi, a kiegyezés utáni 30 esztendő
irodalmának úgyszólván első rendszeres — bár csak
nagyon is vázlatos — feldolgozásával, az adatok
összeszedésével, elég hasznos szolgálatot tett a későbbi
irodalomtörténetíróknak, de hogy ebben a népszerű mun
kában ilyen repertoriumszerű áttekintés, ilyen száraz
adathalmaz nincs helyén, az is bizonyos. Érdeme vi
szont az is, hogy eléggé tiszta fővel nézi és ítéli meg
modern irodalmunkat, sokszor találóan jellemez, helye
sen értékel (pl. Szabolcskáról, Gárdonyiról, a többek
által dicsőített Komjáthy Jenőről szólván), s ha ezzel
szemben itt-ott túloz is, (pl. Kiss József megítélésében),
vagy egy-egy jelest nem méltat eléggé (pl. Toldy Ist
vánt), — azért általában véve ítéletei elfogadhatók, —
de, ismételjük, munkája nem azt a czélt tartja szem
előtt, a mi e könyv czélja kell hogy legyen, s a mit
neki mint szerkesztőnek legjobban kellett volna tudnia
s legöntudatosabban kellett volna felé törekednie.
-ly .
„ A s s is i S z e n t F e r e n c z V ir á g o s k e r t j e .“

(Fordította Kaposi József. Budapest, 1913. Franklin.
Ára 6 korona.)
A túlságosan észszerű korokra rendesen valami ér
zelmes visszahatás szokott támadni. így vagyunk evvel
napjainkban is. A hit renaissance-áról, új mysticismusról beszélnek körülöttünk, s a lelki élet mélységes rej
telmei kezdenek újra rejtelmek lenni. Hol van Bergson
tól Helvetius és Lamettrie ! ? Mintha a germán kedély
(Gemüt) újra legyűrné a latin észt (esprit).
Való, hogy Assisi szegénye, ki a maga megalázásá
ban legközelebb jutott a Megváltó példájához, nagy
mértékben foglalkoztatja a lelki vizekre szomjazókat.
Mióta Sabatier híres könyve megjelent és nyomában
életre keltek a franciscanus-tanulmányok, alig van év,
hogy a külföldi ferenczes-irodalom számottévő művek
kel ne gyarapodnék. A franczia hugenotta még sok
tudományos skepsissei közeledett a Poverello felé,
akárcsak nagy mintaképe: Renan, Jézus felé, műve mégis
igazi remek maradt, bár a belőle hiányzó hit meg
szépítő varázsa a dán Jörgensen könyvét veszedelmes
versenytársává tette. És Assisi Ferencz sok tekintetben
megérdemli ezt a nagy figyelmet. Egyéniségében oly
sok és nagy a varázs még a modern emberre is, hogy
lehetetlen megindulás nélkül elmenni mellette. A sze
retetnek, az önzetlenségnek örök időkig gyönyörű pél
dáit láthatjuk benne s van-e oly barbár szív, a kit az
ilyesmi meg ne hatna?
Minket magyarokat már csak azért is érdekel ez a
Szent, mert irodalmunknak igen régi, tiszteletre méltó
emlékei fűződnek a ferenczesek emlékezetéhez. Őröm
mel köszöntjük hát azt a kitűnő fordítást, mely a Bér
nardone fia személye köré fonódott legendákat, a
Fioretti-t adja kezünkbe magyar nyelven. A fordító
Kaposi József, kinek Dante magyarországi sorsáról egy
ig en . komoly és tudós könyvet köszön irodalmunk,

szinte praedestinálva volt erre a munkára. Kellő törté
neti és philologiai készültséggel a magyar írás tudo
mánya és — am i itt nyomósán esik a latba, — elegendő
hit és naiv lélek párosul benne.
Munkájában meg tudja csendíteni a legendák naiv
hangját, stylusa nem hozza ki azokat a költészet csodás
országából hitetlen korunk éles világításába, mint Erdős
Renéenek pár éves hibás fordítása teszi. A könyv ele
jén olvasható terjedelmes bevezetés pedig a tárgyában
teljesen otthonos és ott szívesen időző ember müve.
Utána gyönyörűséggel olvastuk el a legendákat, hol
annyi mélység és mosolyt fakasztó naivság váltakozik.
Ha az ember leteszi kezéből a könyvet, igazán fáj,
mint Renannak, hogy nem csatlakozhatik a hívők sere
géhez, hogy velük együtt üdvözüljön.
N. J.
„ M ik s z á th A lm a n a c h j a .“

A Singer és Wolfner kiadásában megjelenő csinos
piroskötéses Egyetemes Regénytár ez. vállalatnak minden
évben megismétlődő száma ez a naptári részt, egy elő
szót, s egy csomó novellát tartalmazó almanach, mely
nek most jelent meg az 1914. évre szóló kötete. Ez a
kis piros kötet régen méltán volt híres, — nem éppen
novelláiért, melyek közt mindig akadtak jelentéktelen
írók gyenge művecskéi, — hanem előszaváért, mit évről
évre Mikszáth írt, minden alkalommal egy-egy nagyon
ötletes, kedves elmefuttatással, igazi irodalmi csemegé
vel szolgálva. A szerkesztést Mikszáth után Herczeg
Ferencz vette át, kinek neve szintén elsőrangú elbeszélő
irodalmunkban, a compositio biztossága tekintetében
határozottan felül is múljaMikszáthot, s finom ötlete is van
elég, de ezekkel az almanach-előszavakkal — melyeknek
színét mindig a humor adta volt meg — nem tudja az ér
deklődést úgy kielégíteni, mint szerkesztő-elődje. A novel
lák közt van néhány értékes darab az Almanachban: első
sorban a legutolsó novellácska, magáé a szerkesztőé,
Flerczeg Ferenczé, A fekete küszöb czímű, mely stílus
művészetével, megfigyeléseivel s mélyen járó philosophálásával a legszebb Herczeg-novellákra emlékeztet;
azután igen színesen és érdekesen van megírva a
Pékár Gyula tengerparti elbeszélése: a San Niccoto
lámpása. Figyelmet érdemel még a Gárdonyi Géza kissé
nyers, de nem életigazság nélküli párhuzama a csecsemőgyilkos anya, s a kölykeit védő kutya közt, mit A nádasdi kutya czímű kis elbeszélésbe foglalt, s van bizo
nyos megkapó hangulat a Krúdy Gyula Őszi fuvola
czímű balatonfüredi rajzában is. — Lövik Károly elbe
szélése ezúttal igazán nem sikerült; Biró Lajosé és
Móricz Zsigmondé erősen nélkülözik a valószerűséget,
Móriczé itt-ott ízléstelenségbe csap, a mi különben ennél
a divatossá vált írónál elég gyakori jelenség. Hegedűs
Sándor szokásos phantastikuma nem kelt nagyobb emotiót, — a rokonszenves Lörinczy György Bábel-e nem
eléggé erővel teljes.
Az Almanach ára — mint az Egyetemes Regénytár
minden kötetéé — 1 kor. 20 fill.
„ A z is t e n e k s z o m ja z n a k .“

France Anatole egyik legjellegzetesebb megtestesítője,
képviselője a méltán híres gall szellemnek, akár az
írásművészet finomságát és kecsességét, akár az ötle
tességet, akár az embereknek, dolgoknak és viszonyok
nak éles megfigyelését, akár pedig a pajzánságra, itt-ott
pikantériára való hajlandóságot nézzük. France Anatole
írói egyéniségét ma már az egész művelt világ ismeri
és szereti — s ez a kedvelt egyéniség nyilatkozik meg
híressé vált kis regényében, mely Az istenek szomjaznak
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czímet viseli, s mely — elég szűk keretekben, de igen
találó miniature-képét adja annak a világot megrendített,
sőt átformált mozgalomnak, a melyet franczia forrada
lomnak hívunk. A kissé vontatottan induló, de csak
hamar nagyon érdekessé váló s teljes művészi hatással
végződő kis regénynek hőse Gamelin Évariste, fiatal
festő, a forradalom tisztalelkű rajongója, a ki mint
esküdtbíró, a legtisztább meggyőződés alapján szolgálja
a köztársaság magasztos ügyét, halomszámra adván le
szavazatát halálbüntetésre. Az ő szavazata mindig: Mórt,
sans phrase — és sokkal inkább phrasisnélküli, mint a
milyen volt Égalité Fülöpé, mikor rokonának, a király
nak halálára szavazott.
A regénykében remek alakok vonulnak föl: a Lucre
tiust olvasó Brotteaux úr, a szelíd istentagadó, egykori
adószedő, ki nemesi czímét eldobva, most pojáczacsinálással foglalkozik szűk padlásszobájában, s ki
szintén a guillotine alá kerül egykori barátnőjével, az
előkelő, de most szintén csak „polgártársnöi“ rangban
levő Rochemaure-néval, valamint az igazhivő Longuemare
szerzetes-atyával együtt —, Blaise Élodie, az érzéki sze
relem kitűnő példányképe, a ki rajong Gamelinért, de
mikor a forradalom önmagát kezdi fölfalni, s Gamelin
is vérpadra kerül — csakhamar megvigasztalódik egy
másik szép fiú kebelén stb.
Gondosan megrajzolt alakjaival, finom részletezésé
vel, a kor hangulatának és lelkének éreztetésével való
sággal történeti korrajzként hat ez a kis regény, mit
Bölöny György jól gördülő, itt-ott erősen erdélyies ki
fejezéseket használó fordításában most adott közre az
Athenaeum könyvkiadóhivatal, a már ismert kékkötésű
Athenaeum-Könyvtár egyik számaként. A regény mellé
— igazán finom csemegéül — még három kis novellája
van adva Francé n a k : Boldizsár, Pigeonneau úr és Lilit
leánya czíműek, a melyek mind a philosophálásra és
satirizálásra egyként hajló író finom apróságai közül
valók.
A kötet ára a szokásos 1 kor. 90 fill.
—ly.
„Az a l a g ú t . “
Kollermann-nak egyszerre világhírűvé vált regénye,
Az alagút, Nitsch Lőrincz jól gördülő fordításában —
s mint a reklám jelenti, egyszerre 25,000 példányban —
magyarul is megjelent az Athenaeum kiadásában, mint
a csinos kék vászonkötésű Athenaeum-Könyvtárnak
1 kor. 90 filléres kötete.
Ez az 510 kis nyomtatott oldalra terjedő regény —
a mely terjedelem tekintetében is számolt a modern,
ideges olvasóközönségnek hosszabb lélekzetű munkák
'ránti idegenkedésével, türelmetlenségével — három
elemből szövődik. Az egyik: a jövő századbeli, ma még
phantastikum-számba menő technika csodáinak Jules
Verne regényeire (különösen a holdbéli utazásra) emlé
keztető rajza, — a m ásik: egy, ebbe a túlmodern ke
retbe foglalt neo-romantikus mese, — a harmadik pedig:
ebbe a mesébe elhelyezett néhány igazán remek lélekrajz.
Mac Allan, a bányászfiúból lett ízig-vérig amerikai
mérnök, a milliárdos Lloyd bankárnak, a vasútmágnásnak támogatásával belefog hallatlanul merész terve ki
vitelébe, hogy alagutat fúrjon az Atlanti-óczeán alatt
Amerikából Európába, saját találmányú allanit-aczélfúróival. A munka már jól előrehaladt, mikor óriás katastropha történik az alagút irtózatos robbanás következté
ben huszonöt kilométer terjedelemben bedől és tüzet
fog. Majd 3000 ember odavész! A szerencsétlenség iga
zán világra szól, — a nagy munka abbanmarad, a vál
lalat válságba jut, a munkásnép nemcsak strike-ba lép,

hanem lázadásban tör ki, — s a lázadás szerencsétlen
áldozata: a Mac Allan kedves ifjú felesége, Maud és
piczi leánykája, Edith, kiket a felbőszült tömeg valóság
gal agyonver. Mac Allant is pörbe fogják, el is ítélik,
de az utolsó forum felmenti. Évek múlnak, mikor a
mérnök — a vasútmágnás leányának, Ethel kisasszony
nak közbenjárására — megint beleviszi a milliárdost a
vállalkozásba, a munka újra megindul, s Mac Allan
feleségül vevén a milliárdos kisasszonyt, őszülő fejjel
megéri, hogy 24 óra alatt — szerény 12 percznyi késés
sel — átroboghasson Amerikából Európába, a saját
alagútján, villamos vonattal . . .
E könyvet érdemes elolvasni. A gigászi vállalko
zás rajza s a katastropha leírása — sensatiokeltésre
hivatott toll érdekfeszítő munkája. A regény hőse vol
taképpen nem Mac Allan, ki úgyszólván passiv alak,
s megfestéséhez mintha nem lett volna elég szín a
szerző palettáján, — hanem a hős voltaképpen az alagút,
melynek egész történetét elénk tárja a könyv, létesítése
eszméjének megfogantatásától kezdve, az irtózatos aka
dályokon, az emberfölötti munkán, a rettenetes katastrophán, a vállalat új életretámadásán át egészen addig,
míg az első vonat átrobog rajta egyik világrészből a
másikba. Szinte megszemélyesítődik előttünk ez az
alagút, a mint készültét, veszedelmeit, sikerét folyton
fokozódó érdeklődéssel, sokszor izgatottan, néha szinte
lélegzet-visszafojtva figyeljük,— várva-lesve, hogy hogyan
küzd, hogyan tipor el sokakat, hogyan bukik, s hogyan
éled újra, hogy végre is győzzön.
De ez a hatás — letagadhatatlan volta mellett sem
igazán művészi. A mi igazán azzá teszi, az a lélektani
megfigyelésnek, s az emberi lélek rajzának az a nagy
arányú, megkapó ereje, miről a szerző néhány alakjá
nak, különösen a két asszonynak : a kissé mindennapos
Maudnak, s a különcz Ethelnek elénk állításával tesz
kétségtelen bizonyságot. De nagyon hatásosan, életigaz
sággal van megalkotva a szentesi szegény magyar-zsidó
fiúból lett hatalmas pénzembernek : Woolf Sámuelnek
alakja i s ; a mint ez a kívül hideg, de valójában rend
kívül érzéki ember — kinek kezén a vállalatnak milliói
sikkadnak el — kísérletet tesz a szigorú mérnökkel szem
ben, hogy kimeneküljön a csávából — s ez nem sike
rülvén, egy utolsó különös mulatás után a vonat kere
kei alá veti magát —, mindennek előadása elsőrangú
íróra vall.
Az emberi akaraterőnek s a modern technikának
apotheosisa ez a regény, — igazán művészi elemekkel
is ékeskedve. Hatása érthető és méltánylandó is.
-ly .
D r. S z a b ó Z o ltá n . Ú tm u ta tó n ö v é n y e k g y ű j té s é r e ,
k o n z e r v á lá s á r a , n ö v é n y g y ű jte m é n y e k b e s z e r z é s é r e
é s n ö v é n y t a n i m e g f i g y e l é s e k r e . 64 képpel Budapest,

1913. Kiadja a Kir. Magyar Természettudományi Társulat.
Ez az első munka népszerű tudományos irodalmunk
ban, mely kellő részletezéssel nyújt szakszerű útba
igazítást a növények gyűjtésére s a gyűjtéssel kapcso
latos egyéb tennivalókra. Tanulhat ebből az aprólékos
gondossággal megírt könyvből nemcsak a kezdő, ha
nem a szakavatott kutató i s ; sőt mivel a lelkes szerző
minden szavát szeretettel is írta m eg: számíthat arra,
hogy „ez az Útmutató új és lelkes munkásokat fog
szerezni a honi botanikának“. Rövidke ismertetésünk
is azt czélozza, hogy minél többen tudomást szerezze
nek erről a hasznos kis zsebkönyvről.
Mindenki, a ki szereti a természetet, a ki — ha
rövid ideig is — örömmel foglalkozott a botanikával,
a scientia amabilissel, a ki élvezni tudja a szabad tér-
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mészet szépségeit: hathatós segítőtársat kap e munká
ban. E munka a növénygyűjtőt és megfigyelőt biztos
sággal vezeti át a kezdet nehézségein; mások .segítsége
nélkül is olyan élvezetes munkakört biztosít a rend
szeres gyűjtőnek, mely egyaránt pótolja az ifjúság szóra
kozását, kielégíti a férfi tettvágyát s elűzi az öregség
kegyetlen unalmát.
A kezdők igényeit óhajtja szolgálni a szerző, a mi
kor a virágos növények és a harasztok gyűjtéséhez
adja az első útmutatást, majd folytatja a mohok, gom
bák és zuzmók gyűjtésével, végzi a moszatokkal, mint
alsórendű szervezetekkel. Ez a tárgyalási sorrend azért
helyes, mert mindenki virágos növények gyűjtésével
kezdi; csak később, — ha szakavatott kutatóvá lesz
valaki — szegődik a virágtalanok egyik-másik csoport
jának gyűjtőjévé. Ezekre is gondol a szerző, mert uta
sításaiban mindenütt bőségesen szolgál a szükséges
irodalommal, a melyből a kutató is tetszésszerint mé
lyítheti tudását.
A gyűjtés idejéről, eszközeiről, a gyűjtési módokról,
a szárításról s egyéb konzerválásról, megőrzésről s
meghatározásról minden egyes növénycsoportnál meg
kapjuk a szükséges útbaigazításokat igen világos tár
gyalási formában. Szó esik a különféle czélt szolgáló
herbáriumokról, növénycseréről s gyűjteményekről. Ér
dekes a növényjelzők készítéséről szóló fejezet. Gondos
felsorolásban kapjuk itt az európai országok, tartomá
nyok, a magyar megyék s fontosabb városok, földrajzi
helyek latin neveit, valamint a lelőhelyeknél szokásos
latin jelzéseket.
A műkedvelő nagyközönséget a növények megfigye
lésére legjobban fogja csábítani az a fejezet, mely a
növények photographálásáról szól. Sajnos, hogy a példán
ként adott képek nem igen sikerült reproduktiók, de
vigasztalhatja a szerzőt az a tudat, hogy, a kit vonzó
leírása megnyer a növények photographálására,az egy pár
kísérlet után a reproductióknál szebb képeket készíthet.
Az utolsó útmutatások élettani megfigyelésekre, nö
vényföldrajzi kutatásokra s monographiák készítésére vo
natkoznak, tehát tulajdonképpen már a szakavatott ku
tatót érdeklik. Ezekhez, a látszólag komplikáltabb fel
adatokhoz azonban minden gyűjtő eljut; megoldásuk
pedig a természetbarátnak — legyen az tanítóból, tanár
ból, gyógyszerészből, orvosból, gazdászból vagy bárki
ből lett gyűjtő, megfigyelő — szellemi élvezetet, lelki
gyönyört nyújt.
K.
A D ie s e l-m o to r fe lta lá lá s a .

(Diesel, die Entstehung des Dieselmotors). Berlin,
1913. 83 ábrával és 3 táblával. 158 lap. Ára 6 M.
Ilyen könyv ritkán jelenik meg a könyvpiaczon. Ilyet
csak az új utakon járó, alkotó tudós írhat.
Annak a négy esztendőnek (1893-1897) a remé
nyekkel és csalódásokkal teljes küzdelméről szól, a mely
a Diesel-mótor eszméjének testet adott.
A kísérletek Augsburgban az augsburgi gépgyár és
az esseni Krupp-gyár támogatásával folytak. A munkát
úgy vezette Diesel, hogy a motornak egyszerre csak egy
részlete, illetőleg az egy részleten eszközölt változtatások
hatása tanulmányoztatott. Ilyen részletek voltak pl. annak
a térnek nagysága és elhelyezése, a melyben a levegő
összesűríttetett; a tüzelőanyagnak a munka-hengerbe
való bejuttatására szolgáló szerkezetek; a tüzelő-anyag
gyulladásának, gyújtásának, elégésének kérdése, stb.
A gép működéséről diagrammok készültek és a szer
kezet minden változtatását vagy a működés minden
módosítását az a czél vezette, hogy a diagramm mind

jobban és jobban megközelítse az elméleti úton előre
megállapított diagrammot. Persze egy-egy helytelen gon
dolat, vagy egy-egy eredmény téves értelmezése néha
helytelen irányba terelte a munkát. Erről is mindenütt
őszintén beszámol a könyv.
Azt is megírja Diesel ebben a könyvben, hogy mit
jelent e z : feltalálónak lenni. Erre senki sem authentikusabb, mint ő. Minden, a mit erre nézve mond, saját
tapasztalatából leszűrődött igazság. Körülbelül ezeket
írja :
A találmány két dologból keletkezik: eszméből és
az eszme megvalósításából.
Az eszme néha villámlásszerűen csillan fel a lélek
ben ; gyakrabban azonban csak fáradságos kutatás által
és lassan hámozódik ki számos tévedésből, folytonos
összehasonlítás és a lényeges dolgoknak a lényegtele
nektől való elválasztása által. Az idea tehát sem elmélet,
sem deductio útján nem keletkezik, hanem intuitiv módon.
A tudomány is pusztán csak segédeszköz a kutatáshoz,
de nem teremtője a gondolatnak. Az az idő, a melyben
az idea megszületik, a teremtő szellemi munkának öröm
teljes ideje. Ekkor minden lehetségesnek tűnik fel, mert
az eszmének még semmi köze sincs a valósághoz.
A megvalósítás a szükséges eszközök előteremtésé
ből és a természeti ellenállások legyőzéséből áll. Ez is
még alkotó munka, a melynek nyomában öröm jár. Ebből
megaczélozva, felmagasztosulva kerül ki az ember még
akkor is, ha a munka nem sikerül.
Ezután jön a találmánynak a gyakorlatba való bevi
tele. Ez a küzdelem korszaka. Küzdelem a butasággal
és irigységgel, lustasággal és rosszakarattal, az érdekek
titkos ellenállásával; szóval küzdelem az emberekkel.
Ez martirium még akkor is, ha sikeres a küzdelem.
Feltalálni tehát annyit jelent, mint a tévedések nagy
sokaságából kihámozott helyes gondolatot számos siker
telenség és compromissum árán praktikus sikerhez jut
tatni. Ezért minden feltalálónak optimistának kell lenni.
Az eszmének a teljes lendítő ereje csak az eszme terem
tőjének lelkében van meg és csak ott bírja éleszteni a
megvalósításhoz szükséges szent hevületet.
E könyv olvasása közben legjobban az a rendíthe
tetlen hit kap meg bennünket, a melyet Diesel a gon
dolatainak gyakorlati megvalósíthatósága iránt táplált
és az a nagy energia, a melylyel dolgozni tudott.
Ez a könyv fényes bizonyság a mellett az igazság
mellett, hogy valami nagy eredményt egy téren sem
lehet elérni erős, kitartó, komoly munka nélkül. Épp
ezért olyanoknak, a kik kevés munkával nagy eredményt
akarnak elérni, vagy könnyű szerrel, — talán egy ötlet
révén — feltalálók akarnak lenni, alig lehet kiábrándí
tóbb olvasmány, mint ez a könyv.
Szabó Gábor.
A h a llá s e lm é le te .

(Waetzmann: Die Resonanztheorie des Hörens. Braun
schweig, Vieweg 1912. 162 1.)
Helmholtznak mestermüve a „Lehre von den Ton
empfindungen“ a physiologiai akustikát oly magas töké
letességre vitte, hogy sokan azt gondolták: e téren a
tudomány kimondta az utolsó szót, a továbbkutató szá
mára nincs több babér. Pedig az itt-ott gyéren jelent
kező kutatók vizsgálatai mutatták, hogy Helmholtz elmé
letének nagy alapvonásai fenntartandók ugyan, de sok
helyen változtatásra és kiegészítésre szorulnak. E munka
szerzője, ki maga is azok közé tartozik, kik a hangtan
ban jelentős önálló kutatásokat végeztek, jelen művében
összegyűjtötte és szerves egészszé összefűzte a hallás
elméletére vonatkozó újabb vizsgálatokat.
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Helmholtz szerint a hangérzet úgy jön létre, hogy a
hanghullámok a dobhártyán és hallócsontocskákon keresz
tül bejutnak a labyrintus folyadékába és ott a Corti-féle
szerveket együttrezgésbe (resonantiába) hozzák. A Cortiszervek rezgése az idegvégződésekben megindítja az
idegfolyamatot, a mely az agyban az érzetet létrehozza.
Ezen elmélet szerint tehát a Corti-szervek resonantiája
a hanghullám utolsó tisztán, physikai (vagyis mechanikai)
ténykedése, a mi azután következik, az már physiologia.
Azért nevezik a hallásnak ezt az elméletét resonantia
elméletnek. Minden emberileg felfogható hangnak meg
felelne a labyrinthusban egy megfelelő fülrezonator.
Helmholtz szerint a Corti-szervek töltenék be a fülresonator szerepét. Az újabb vizsgálatok azonban való
színűvé tették, hogy nem a Corti-szervek, hanem a
membrana basilarisnak rostjai azok, melyek fülresonator
gyanánt működnek. Ilyen rost a basilarhártyán 24,000
van. Ezek csak lazán vannak egymással kapcsolva, úgy
hogy egymástól függetlenül rezeghetnek, a köztük lévő
hossz-, vastagság- és feszültségkülönbségek pedig a több
oktávára terjedő hangosságot valószínűvé teszik.
Helmholtz még feltette, hogy a kicsike fülresonatorok
csillapodása teljesen egyforma. Waetzmann könyvének
kiinduló pontja, hogy e feltevés fenn nem tartható. Egész
sereg jelenség megmagyarázása érthetőbbé válik, ha fel
tesszük, hogy a magasabb hangokra hangolt fülresona
torok (basilarhártyarostok) csillapodása kisebb, mint az
alacsonyabb hangokra hangoltaké. Hogy ennek mi a
fontossága, kiviláglik a következőkből. Ha valamely hang
adó eszköz csillapodása csekély, akkor resonáló képes
sége nagyon szűkre van szabva, t. i. csak azokra a
hangokra resonál, melyeknek rezgés száma csak igen
kevéssel különbözik a saját rezgés számától. Viszont
ha a csillapodás igen nagy, akkor a resonáló képesség
tágabb, vagyis az eszköz oly hangokra is resonál, me
lyeknek rezgésszáma igen jelentékeny mértékben eltér
a saját rezgésszámtól.
így pl. a hangvilla csillapodása nagyon csekély, tehát
csak oly hangra resonál, melynek rezgésszáma az övével
egyezik, ezzel szemben a kifeszített hártya csillapodása
igen nagy, tehát igen sok hangra resonál.
Általában gyenge csillapodásnak szükkörü tehát éles,
erős csillapodásnak tágkörü, kevéssé határozott resonantia
felel meg. így van ez különben az elektromos hullámok
esetében is.
Waetzmannak előbb említett hypothesisével sikerült
egész sereg hallási jelenséget megfejtenie. A legérdeke
sebb az, hogy a hangok között a magasságon és intensitáson kívül még más különbséget is érzünk, a mit
talán a hang szélességének, vagy — az ellenkezőjét véve
tekintetbe — a hang világosságának lehetne nevezni.
A mélyebb hangoltságú fülresonatorok csillapodása
nagyobb mint a magasabbaké, tehát valamely mélyebb
hang általában mindig több fülresonatort hoz rezgésbe,
ennek physiologiai következménye, hogy a mély hangot
szélesebbnek, kevésbbé világosnak érezzük, mint a maga
sabbakat, a melyek egy-egy vagy kevesebb számú fül
resonatort szólaltatnak meg.
Waetzmann részletesen foglalkozik még a lükteté
sekkel, a consonantia és dissonantia feltételeivel, a partiális süketséggel (á la színvakság), a combinatios han
gokkal, a variatios hangokkal. Minden egyes kérdésnél
a Helmholtz-féle eredményeket kiegészíti az újabb kuta
tásokkal.
A mikor a könyv a szakember részére az újabb kuta
tásokat összefoglalja, egyszersmind úgy van megírva,
hogy a nem szakember is (tisztán középiskolai ismeretek

kel) igen könnyen megérti. A könyv elején a szerző a nem
szakemberek részére egy igen ügyesen megírt fejezetet
csatol be, a hol a hangtan alapvető dolgait adja. A könyvet
tehát nemcsak a physikus, hanem az orvos, a zenész,
a physiologus és a psychologus általában pedig min
denki, a ki az emberi hallás iránt érdeklődik, haszonnal
és igen könnyen olvashatja.
Mikola.
A j e le n é s m ú lt n ö v é n y z e t é n e k f a lik é p é i.

(Kiadó: J. F. Schreiber Esslingen, szerk. dr. Potonic
és dr. Gothan.)
A botanika, de különösen a phytopaleontologia két
kiváló német művelőjének, a német irodalomban köz
ismert Potonic és Gothan együttes kiadásában jelentek
meg sorozatosan e növénytenyészeti képek.
Az I. tábla a lombos erdő és a typikus erdőalji
növényvilágot mutatja be. Az anyagul fölvett növények
a mi flóránknak is tagjai s így a mi viszonyaink közt
is teljesen használható.
IIik tábla növényvilága egy mocsaras tópartot ábrá
zol. Jól meg lehet figyelni az ú. n. meteorpapirok kép
ződését, melyeknek Potonic szerint nagy szerepük van
a matt szenek képződésében.
IIIik tábla már ősi növényvilágot mutat be a Carbonkorszakból. E tropikus mocsaras vidék élénkbe tárja a
fontosabb carbon-, haraszt-, zsurló- és korpafű-féle reconstruált példányokat (Pecopteris, Mariapteris, Caulopteris, Megaphyton, Sphenopteris, Calamites, Annula
ria, Stigmaria, Lepidodendron, Sigillaria, Cordaites stb.).
Talán még az baj is ennél a táblánál, hogy igen sok
van egy helyre csoportosítva, a mi az áttekinthetőség
rovására esik.
Még az igazán typikus formák is egész szépen meg
tölthettek volna 3—4 hasonló táblát, tekintve a Carbon
gazdag növényvilágát.
A IV-ik tábla egy gazdasági udvar keretében a köz
ismert gyomnövényeket csoportosítja, melyek kerítések,
árkok házak mellett annyira kellemetlenkednek.
Az eddig megjelentek közül az utolsó kép megint
phytopaleontologiai tárgyú és a középkor rhäti- és liasnövényeit ismerteti. Ezt tekinthetjük valamennyi közt a
legsikerültebbnek. A növények ügyes csoportosítása és
az egyes példányok charakteristikus roconstructiója iga
zán elismerésre méltók.
A szerzőknek az a törekvése, hogy a jelenkor vegetatiójának a megismertetésével érdeklődést keltsenek a
föld megelőző korszakaiban élt növényvilág iránt is,
mindenesetre elismerésre méltó. Sok még a tennivaló a
phytopaleontologia terén, pedig a kőszén révén talán
practikus okok is ösztönözhetnének minket az alaposabb
tanulmányozásukra.
A mint a szerzők egyikétől, Gothantól hallottam, e
sorozatot tovább iparkodnak e modorban folytatni, hogy
lassanként áthidalják azt a nagy űrt, mely a jelen és
múlt vegetatiójának kutatása között van.
A képek technikai előállításáról a legjobbat mond
hatjuk. A szép színes képek valamennyije sikerült, a miről
az eredetiekkel való összehasonlítás révén volt alkalmam
meggyőződni.
Bányai János.
R . H . F r a n c é , 1. A n ö v é n y e k é r z é k i é s s z e r e l m i
é l e t e , ford. Pogány József, 2. A D a r w i n i s m u s m a i
á l l á s a , ford. Kovács Sándor. Athenaeum, Természet-

tudományi könyvtár.
A kiknek nem volt alkalmuk tudomást venni külö
nösen az utolsó évtized növényélettani kutatásainak
eredményeiről, azok előtt egészen új világ tárul fel

Mocsaras tópart növényvilága (Potonic—Oothan-féle faliképek, II. tábla).

Ősi növényvilág a Carbonkorszakbó! (Potonic—Oothan-féle faliképek 111. tábla).
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Francénak a növények érzéki és szerelmi életéről írott
tanulmányában. Francé nemcsak kitűnő megfigyelője,
ismerője, hanem túlzás nélkül rajongó csodálója a nö
vényi életnek. Az életnyilvánulások megfejtésében nem
elégszik meg a mechanistikus magyarázatokkal, hanem
a psychovitalistikus szempontoknak a híve.
A növények érzési és mozgási jelenségeinek, a gyö
kerek különféle tropismusai, a kacsok, levelek és virág
részek mozgásai, a húsevő és élősködő növények élete,
a beporzás és megtermékenyítés köréből vett szebbnél
szebb érdekes és változatos példáin meggyőző erővel
mutatja ki, hogy ezek nem mechanikus reactiók és alkal
mazkodások, hanem belső czélszerüségből eredő cselek
vések. A növény mint valódi érző lény jelenik meg előt
tünk, mely a különféle helyzetekben és körülmények
közt mindig megfelelően viselkedik. Legújabban Haberlandtnak sikerült több növény mechanikai érzékszervét
s azok működését felfedezni; sőt a gyökerek keményítő
szemcséiben, az alsóbbrendű állatok egyensúlyozó szer
veinek megfelelően a nehézkedési erő érzékszervét is
megtalálta. Beigazolást nyert továbbá különösen megsebzéseknél, hogy az inger tovább is vezettetik. A növény
és állat érzéki élete tekintetében tehát csak fejlettségi
fokozatban van különbség.
A növények szerelmi életében egyes jelenségek, mint
a virágok védelme, az önbeporzás megakadályozása,
más esetekben éppen az önmegtermékenyítés lehetővé
tétele, a kleistogamia stb. arra a feltevésre vezetik, hogy
a növényeknek olyan ösztönéletük van, mint az állatok
nak. Nagy perspectivájú feltevések nyílnak meg előttünk.
Ha van érzése a növénynek, mire való volna az, ha
nincs, a mi azt értékesítse? Ha van czélszerű ösztönszerű cselekvése, akkor mi hozza azt létre ? Ezek és
hasonló kérdések vezethették őt más kutatókkal (Kerner,
Nägeli) együtt arra, hogy van bátorsága kimondani, hogy
a növénynek lelki élete van.
Könyvéről azonban nem elég csak azt mondanunk,
hogy tanulságos, hogy új szempontokat és kitűnő átte
kintést nyújt. Igen becses sajátsága még, hogy léptennyomon új problémára mutat rá s azok megfejtésére
csábít. A tudós itt a szép stylus kiváló művelőjének is
bizonyul; könyve valóban igen élvezetes gyönyörködtető
olvasmány.
A darwinismusnak és fejlődéselméletnek ma már oly
nagy irodalma van s a heves támadások és buzgó védel
mek e téren annyi elferdítést idéztek elő, hogy igazán
nagy szükség van áttekintő, összefoglaló útmutatóra.
Francé második tanulmánya nemcsak ennek a feladatnak
felel meg kitünően, hanem sok évi mélyreható fejlődés
elméleti tanulmányainak alapján kritikai megvilágítását
is nyújtja a régi és legújabb elméleteknek s kifejti a
saját kialakult meggyőződését is. A selectio-elméletet
tarthatatlannak ítéli s az újabb Lamarckizmusnak híve,
mely szerint az alkalmazkodás oka a szükséglet s elő
idézése czélszerüségi elv szerint történik. A szervezet
nek vagy kisebb egységének Ítélő erővel kell tehát bírnia.
Ezen úgynevezett meglelkesítési tant megindokolva ki
is fejti. Megtaláljuk ezenkívül könyvében az újabb kiváló
fejlődéselméleti kutatók és gondolkodók elméleteinek,
különösen a mutatio és vitalismusnak kritikai méltatását
is. Kár, hogy a különben értékes magyar kiadást elég
tökéletlen illustratiók kisérik.
Papp Dezső.
E . M e c s n i k o v , A z e m b e r i t e r m é s z e t . Fordította
Bresztovszky Ernő. Athenaeum, Természettudományi
Könyvtár.
Az emberi természet minden időben érdekelte az
emberi gondolkodást. A vallási elméletek és philosophiai

rendszerek nem mellőzhették a vele való foglalkozást.
Míg azonban utóbbiak többnyire magasra értékelik, sőt
benne keresik az erkölcs alapjait, addig a vallások álta
lában lebecsülik s elnyomását hirdetik.
Mecsnikow szintén az emberi természet vizsgálatából
indul' ki világnézlete kiépítésében. Az emberi szervezet
nek, életnek olyan sajátosságát, jelenségét látja meg,
a mely az általános felfogás mellett paradoxnak tűnik
fe l: a disharmoniát. Alsóbbrendű származásunk le nem
tagadható örökségei, a csökevényes szőrözet, bölcsesség
fog, vakbél, vastagbél és féregnyulvány semmiképen sin
csenek ősszhangzásban életünk, egészségünk fenntartá
sával ; mert kifejlődésük súlyos zavarokat, betegségeket
okozhat. Tökéletlenek érzékszerveink. A nemi szervezet
és élet tele van összhangtalanságokkal. A szaporodás
korlátozása a családi ösztönnel áll ellentétben. A társas
ösztön még kevéssé fejlett, hogy czéljainak megfeleljen.
Az életösztönt békóba veri a halál tudata, félelme. A sok
összhangtalanság sok szenvedés oka és forrása a pessimistikus világfelfogásnak.
A vallások a halhatatlanság hitével, a túlvilági élet
reményével vigasztalják a boldogtalan emberiséget. A phi
losophiai rendszerek pedig, ha nem fogadják el a jövő
életet, valami örökkévaló életprincipiumot vesznek fel,
vagy tehetetlenségükben a legteljesebb resignatiót hir
detik.
Mecsnikov elvetve a halhatatlanság hitét s nem elé
gedve meg a philosophia phrasisaival, a tudományban
látja az emberiség jótevőjét. Bízik abban, hogy az orvosi
tudománynak sikerülni fog az öregség és halál problé
májának tudományos vizsgálatával az életet meghoszszabbítani s a mai pathologikus öregkort megszabadí
tani degeneratiójától. Az egészséges öreg korban a mai
kínos halálfélelmet majd a halálösztön fogja felváltani.
Ha az emberiség ezt a kort eléri, az lesz a teljes bol
dogság.
Ez Mecsnikov optimista világnézletének rövid vázlata.
Bármennyire exact alapokon is nyugszik azonban, aligha
képes pótolni azokat a vallási és philosophiai tanokat,
melyeknek elégtelenségét hangoztatja, ő is csak feltevé
sekkel dolgozik, mint emezek. S ha el is hisszük, hogy
a tudomány elérheti mindazt, a miben Mecsnikov bízik,
csak be nem igazolt feltevés marad, hogy a halálfélel
met majd a halálösztön váltja fel. S mivel pótolja a
lebecsült vallásos hitet ? Egy másik hittel, a tudomány
hatalmába vetett hittel.
Fogyatékossága rendszerének az egyoldalúság is.
A tudomány hatalmában való erős bizalmával, melyet
nagy tudományos áttekintés és productiv munkásság
támogat, nemcsak a hithez való visszatérést helyteleníti,
hanem nem számol eléggé a társadalmi feltételekkel és
viszonyokkal sem. Fogyatékos rendszerének ethikai meg
alapozása is.
Erős meggyőződéssel híve a darwinismusnak és a
fejlődéselméletnek. Az ember származását illetőleg arra
a merész conclusióra jut, hogy „az első emberek anthro
poid majom szülők genialis gyermekei“. Hogy ezen állí
tását fenntarthassa, a fejlődés menetében lehetőnek tartja
a nagy ugrásokat is. A hol a gondolatmenete érdekében
kiválasztott tények nem egyeznek meg ezen elméletek
nek, hajlandó a concessiós magyarázatokra is.
Optimista világnézlete a mai korban, mikor sok em
bert már nem elégít ki a hit és vallás s a szétoszlott
illusiók romjain a Pessimismus burjánzik, tagadhatatla
nul nagy és gyakorlati jelentőségű. Hitet, reményt, bizal
mat hirdet egy boldogabb, harmonikusabb jövőben.

—
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Könyvét eredetileg biológusoknak szánta. Az egyszerű
világos előadásmód és okfejtés, a tudományos részletek
könnyed kezelése, a mely sajátságok az igen jó magyar
fordításban is méltóképen érvényesülnek, élvezhetővé
teszi azonban az alaposabb szakképzettség nélküli művelt
közönség számára is.
Papp Dezső.
K o llo id c h e m ia é s p h y s ik a .

(Der kolloide Zustand der Materie v. Dr. Leonardo
Cassuto. Deutsch v. J. Matula. Leipz. Th. Steinkopf.
1913. 252 1.)
A kolloid chemia megalapítása az 1861. esztendőre
tehető, a mikor Thomas Graham egy értekezést tett
közzé, melyben a legkülönbözőbb anyagoknak állati hár
tyán keresztül való diffusiójával foglalkozik. Úgy találta,
hogy a kristályos anyagok oldatai nagy sebességgel diffundálnak, ellenben az amorph alakban előforduló anyagok
diffusioképessége igen kicsiny. Azért az anyagokat két
csoportba osztotta: kristalloidokra és kolloidokra. Az
utóbbi szót az enyvtől (görögül: y.o\\n) vette, melyet a
kis diffusioképességgel bíró anyagok typusának tekintett.
A kolloidanyagok oldatait sol-oknak nevezte és így az
oldószer szerint hydrosol-okat, alkoholsol-okat, aethersol-okat stb. különböztetett meg.
Graham észrevette azt is, hogy a kolloidok még sok
másban is különböznek a kristalloidoktól. Mindenekelőtt
abban, hogy molekulasúlyuk igen nagy, továbbá hogy
kis mennyiségű elektrolit hozzáadása vagy csekély hömérsékletváltozás gelatinszerű csapadékot létesít, melyet
gel-nek nevezett. Észrevette azt is, hogy a kristalloidok
főleg a szervetlen, a kolloidok pedig a szerves világban
fordulnak elő. Tényleg az összes életjelenségek chemiai
reactioi kolloidális anyagokban mennek végbe. Ezen az
alapon sokan a kolloidokban látták az életprobléma
hordozóit.
A későbbi vizsgálatok azután még egy sereg más
igen nevezetes jelenséget fedeztek fel a kolloidokon. így
mindenekelőtt azt, hogy oldataik rendesen zavarosak,
a mi arra mutat, hogy az oldás nem molekuláris, hanem
a molekulánál nagyobb részek szerint történik. Ezt a
jelenséget feltűnően mutatja az úgynevezett Tyndalljelenség. Ha kolloidoldattal megtöltött üvegedényre éles
sugárnyaláb esik, akkor a nyaláb útja oldalvást is egé
szen határozottan láthatóvá válik. Az anyag kis részecskéi
ugyanis minden irányban szétszórják a reájuk eső fényt.
A. Zsigmondy és Siedentopf-féle ultramikroscop tulaj
donképen a Tyndall-jelenséget használja fel arra, hogy a
kolloidanyagnak kis részecskéit láthatóvá és lemérhetővé
tegye. Ily módon kitűnt, hogy a kolloidok oldataiban
(a sol-okban) nagyon különböző nagyságú részecskék
vannak: „mikronok“, melyek 100 p.}j.-nél nagyobbak
(ljxjx = i 000,000 mm)
közönséges mikroscopban ész
lelhetők, „submikronok“, melyek 100|xp. és 6;a|j. között
vannak és jelenlétükről csak ultramikroscoppal lehet
tudomást szerezni, „amikronok“, melyek 6|i.|x nél kisebbek
és így individuálisan egyáltalában meg nem különböz
tethetők.
Egy másik ilyen jelenség, a mely a kolloidális oldatban
észlelhető az, hogy az igen apró részecskék az elektro
mos áram hatása alatt megfelelő eszközben az egyik
elektródtól a másikig vándorolnak és ott összegyülekez
nek. A jelenséget kataphorese-nek nevezik. Nagyon
hasonló hozzá az elektromos endosmosis jelensége, a
mely viszont akkor mutatkozik, ha az oldatban szilárd
porosus diaphragma van, mely esetben az áram hatása
alatt az oldószer vándorol.

Még nevezetesebb az úgynevezett Browrt-féle mozgás.
Ha kolloidoldatot ultramikroscoppal vagy esetleg közön
séges mikroscoppa! észlelünk, a részecskéknek szaka
datlan, szabálytalan minden irányú mozgását vesszük
észre, mely meg nem szűnik soha.
Mindezek a jelenségek tulajdonképpen physikai jelen
ségek, és elméleti szempontból is a legnagyobb figyel
met érdemlik.
Ha most még tekintetbe vesszük, hogy egész sereg
nagyfontosságú ipar, mint az enyv-, üveg-, bőr-, festék-,
lakk- és szappangyártás kolloidális processusokkal dolgo
zik és hogy a növények táplálék felvétele is ilyen processussal megy végbe: akkor fel fogjuk fogni azokat a
nagy érdekeket, melyek a kolloidális anyagok természettanához fűződnek.
Ezeket az érdekeket a czímben jelzett könyv a leg
nagyobb mértékben kielégíti. Úgy van megírva, hogy
középiskolai physikai és chemiai ismeretekkel meglehet
érteni Tárgyalása systematikus, az elmélet alapján halad,
de ezt csak eszköznek tekinti arra, hogy a jelenségek
összefoglalását és áttekintését megkönnyítse.
Mikola.
B e k ü ld e tte k a s z e r k e s z t ő s é g n e k m é g a k ö v e tk e z ő
könyvek:

Öhqaist János: A finnek művészete ősidőktől máig.
(A K. Lippich Elek szerkesztette Művészeti Könyvtár
kötete.) Lampet R. kiadása. Ára díszkötésben 12 K.
Balzac: Az elegáns élet physiologiája. Ford. Balta
Ignácz. (A dr. Pogány József szerkesztette Világkönyvtár
kötete.) Révai-kiadás. Ára 1 K 90 f.
Thomas: A nevelés a családban. Ford. Holló Már
ton. (A dr. Pogány József szerkesztette Világkönyvtár
kötete.) /?évű/-kiadás. Ára 1 K 90 f.
Dr. Vadnay Tibor : A tudományos és gyakorlati socialismusról. Franklin-kiadás. Ára 1 K.
Molnár Oszkár: Bevezetés a gyermektanulmányba. —
Kolozsvár, Stein J. és Fia könyvsajtója. Ára 1 K 20 f.
Egyén József: A Probléma. I. ré sz : Metaphysika és
tudomány. Nagel Otto könyvkereskedése. Ára 1 K.
Csudáky Bertalan: Csáky Albin gróf. Franklinkiadás. Ára 1 K 20 f.
László Zoltán: A Jehóva földjén. — Útirajzok. Sin
ger és Wolfner kiadása. Ára?
Heltai Jenő: A tündérlaki lányok. Franklin-kiadäs.
Ára ?
Szende-Dárday O lga: Rozsda. Regény két kötetben.
Franklin-kiadás. Ára ?
Szomory D ezső: Mária Antónia. Színmű 5 felv.
Singer és Wolfner kiadása. Ára 3 K. (L. e számban a
Színházi levél ez. czikket.)
Színi Gy., Szomaliázy J., Tábori K .: Útközben. Anekdoták stb. (A Tábori K. szerkesztette Vidám könyv
tár füzete.) Ára 40 f.
Steinen Károly: Közép-Brazilia természeti népei kö
zött. Átdolgozta Bátky Zsigmond. A Magyar Földrajzi
Társaság könyvtára. Budapest, Lampet R. kiadása. Ára
kötve 9 K.
E. Mecsnikov: Az emberi természet. Ford. Bresztovszky Ernő. Természettudományi könyvtár. Budapest,
Athenaeum. 1912. Ára kötve 10 K.
R. H. Francé: 1. A növények érzéki és szerelmi
élete. 2. A Darwinismus mai állása. Természettudo
mányi könyvtár. Atkenaeum. Ára kötve 10 K.
Burgarszky István—Liebermann Leo: Chemia. Tan
könyv egyetemi és főiskolai hallgatók számára. Harma
dik újonnan átdolgozott és bővitett kiadás. Budapest,
Franklin-Társutát. Ára 25 K.
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H. ßeigson: A nevetés, tanulmány a komikum je
lentéséről és négy lélektani értekezés. F ord és beve
zetéssel ellátta dr. Dienes Valéria. Világkönyvtár, 1913.
/?évű7-kiadás. Ára 1 K 90 f.
Stendhal: A szerelemről. Ford. Salgó Ernő. Világkönyvtár. 1913. Révai-kiadás. Ára 1 K 90 f.

KÜLÖNFÉLE.
A r a n y J á n o s K a r ls b a d b a n .

— Pótlás. —
Az Uránia f. é. októberi számában a fenti czím alatt
megjelent közleményhez dr. Szelényi Ödön pozsonyi ág.
ev. theol. tanár úr szíves figyelme folytán a következő
kiegészítő adatokat közölhetem.
I. Az a fapad, mely most a Jäger nevű ház előtt van,
1906-ig az Ecce homo kápolna előtt állott, ott, a hol
most a kőpad áll. A kőpadot dr. Králik Lajos pozsonyi
ügyvéd, ki az idétt többször üdült Karlsbadban, csinál
tatta a saját költségén, a költő iránt való kegyelettől
vezetve. Csináltatta pedig az anglikán templom mellett
levő Goethe-pad mintájára. Ezt egy amerikai angol hölgy
állíttatta fel. Felirata az ismeretes goethei vers kezdete:
„Über allen Gipfeln ist Ruh . . . “ Mikor dr. Králik ez új
padot megcsináltatta, a polgármesteri hivatalban, hol
kegyeletes cselekedetét hivatalosan is feljegyezték, azt
kívánta, hogy a fapadot, míg az idő meg nem őrli,
tegyék ki a Jäger elé. így került ez a pad az erdőből
ide a Jäger elé 1906 júliusában. Mikor már dr. Králik
Karlsbadból hazajött, a karlsbadi városi tanács enge
délyt kért tőle arra, hogy az Ecce homo kápolna elé
állított kőpadra egy faülőlapot tétethessen a város, hogy
a közönségnek ne kelljen félnie a meghűléstől. Ez tény
leg meg is történt, a pádon faülölap van.
II. A pad feliratát illetőleg dr. Králik Lajos özvegye
Szelényi Gizella úrasszony a következőket jegyezte fel.
Férje és dr. Vámosy Ignácz balassagyarmati takarékpénztári igazgató s néhány ott idéző magyar, Arany ha
lála után valamelyik évben a karlsbadi polgármestertől
kérték azt, hogy a pádon levő kis verset, mely egyik
legnagyobb költőnktől származik, festesse rá a padra
nyomtatott betűkkel. Ez is megtörtént. A két verssor
tehát eredetileg a fapadra volt írva czeruzával. S a
mostani felírás annak a mása.
Tény az, hogy a két sort Arany írásai között hasz
talan keressük. Másrészt ismeretes az is, hogy az öre
gedő Arany az akadémiai és más gyűléseken gyakran
egy-egy papirszeletkére, a mi éppen keze ügyében volt,
írogatott. így írhatta rá e két sort ott künn az erdőben
erre a fapadra is. S mikor évek múltán ráfesteni akar
ták, az évszámot hibásan olvasták le 1862-nek (ez év
ben Arany Szliácson üdült) 1872 helyett, a mikor Arany
tényleg Karlsbadban volt. Ez a hibás évszám magyará
zata s így válik érthetővé az is, hogy hogyan és honnan
került e padra az a két verssor, melyet Arany müvei
között nem találhatni fel. (L. a Vasárnapi Újság 1906.
évi 27. számában a 438. lapon Sztehlo Kornél czikkét
az Arany-padról; ugyanott a pad jól sikerült képe is
látható.)
Dr. Kristóf György.
A r e n a is s a n c e h ír e s k ö n y v g y ű jtő i.

Annak a napsugártól fényes, boldog és ragyogó kor
szaknak, melyet a középkori tudományok, irodalom és
művészet történetében renaissance néven ismer a müveit
világ, a mi reális, a régi ideáloktól egyre távolodó ko
runkra is visszaverődik még egy-egy áldó, jótékony

sugara. S méltán felkeltheti érdeklődésünket az a kér
dés, hogy abban a rég letűnt korszakban, mikor oly
bámulatos magasságra éledt újra mindaz, a mi csak
tartalmassá és vonzóvá varázsolhatja az emberiség
szellemi életét, kik voltak azok a fényestudású, művelt
lelkű férfiak, a kik a classikus ó-kornak s az ez utáni
évszázadoknak örökbecsű írott emlékeit magánkönyv
táraikba gyűjtve, megmentették az enyészettől, mélysé
ges hálára kötelezve ez által a későbbi korok tudo
mányos életének szorgalmas és áldozatra kész kutatóit.
Természetesen, csakis a classikus emlékekben dúskáló
Olaszország lehetett ennek az emlékezetes renaissancenek igazi szülőhazája s csakis ennek lehetett az a
nemes rendeltetése is, hogy a középkorban oly párat
lan tökéletességre emelkedett könyvgyüjtésnek is ver
senytárs nélkül álló bölcsője legyen.
Senkivel sem kezdhetném méltóbban a renaissancekorabeli hírneves könyvgyüjtők sorozatát, mint éppen
annak a kornak egyik legkiválóbb emberével, a hal
hatatlan Francesco Petrarca-val (1304—1374), a ki mint
bibliographus is elsőrangúnak bizonyult, a könyvgyüjtésről írott s „De Remediis utriusque Fortunae“ czímű
tanulmánya révén. A mellett, hogy megalapította és a
lehető tökéletességig fejlesztette vauclose-i és pármai
két pompás magánkönyvtárát, ő volt a legelső a XIV-ik
században, a ki nyíltan hirdette a közkönyvtárak culturális jelentőségét. A jeles angol Ernest A. Savage,
kinek a könyvtárak és könyvgyűjtés történetéről csak
nemrégiben jelent meg egy számottevő könyve a lon
doni könyvpiaczon (The Story of Libraries and BookCollecting) — feljegyzi Petrarca-ról, hogy kora gyermek
éveitől kezdve roppant igyekezettel és utánajárással
gyűjtögetett könyvtárkáját az atyja — a ki sehogysem
tudta neki megbocsátani azt, hogy könyvgyűjteménye
kedvéért a jogtudományokat teljesen elhanyagolja, —
egy szép napon felégette, szörnyűséges lelki kínokat
okozva ezzel a fiának. Vergiliust és Cicerót is, kinek
művei legdrágább kincsei voltak Petrarca-nak, csak
legszánalmasabb könyörgéseire hagyta meg neki, bár
ezeket is már félig összeégetten, a lángokból mentette
ki. Kéziratgyüjteményének leghíresebb darabjai az ő
imádott mesterének, Cicero-nak Atticushoz, Brutushoz
és Quintushoz írt levelei.
Míg — a mint láttuk — Francesco Petrarca volt a
legelső a maga korában, ki a könyvtárak igazi culturális jelentőségét már felismerte, bár ő maga gyakor
latilag ilyenek létesítése körül még nem fáradozott, —
addig, Savage szerint, a jeles olasz Palla degli Strozzi
(1372—1462) volt a közkönyvtárak létesítésének legelső
úttörője és hirdetője, a ki rendkívüli szakértelemmel
összeválogatott könyvtárát már kifejezetten közkönyvtár
felállításának czéljaira gyűjtötte egybe.
Egyik legismeretesebb könyvgyűjtője volt a renaissance-korának Angolország későbbi kiváló lord-kanczellárja, a benedekrendi Aungerville (Richard de Bury)
(1281—1345), a ki tanulmányait elvégezve, a walesi
herczegnek, a későbbi III. Edward angol királynak
nevelője volt, majd durhami püspök lett s csak ezután
lépett a politika pályára. Arról is híres ez a nagytehet
ségű könyvgyűjtő, hogy éveken át bizalmas levelezésben
és jó barátságban állott Petrarca-val; levelezésüket az
„Epistolae Familiarum“ ez. gyűjteményében tette közzé
maga Richard Aungerville. Fényes társadalmi állású és
gazdag ember lévén, akadálytalanul hódolhatott gyűj
tési szenvedélyének, melyet úgy igyekezett kielégíteni,
hogy állandó összeköttetésben állott Európának csak
nem összes akkori könyvárúsával s ezenkívül jó fize-
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léssel másolókat, könyvkötőket, correctorokat és könyvszakértőket alkalmazott maga mellett. Ugyancsak E. A.
Savage-nál olvasom erről a számottevő férfiúról, hogy
mikor nyugodni tért, az ágyához is a kéziratok renge
tegén át juthatott el, annyira zsúfolva voltak a szobái
Európa minden részéből nagy gonddal összegyűjtött
könyvekkel, kéziratokkal, vagy azok másolataival. Vég
telen kárára minden idők tudományos világának, — a
maga korában igazán elsőrangú nagy könyvtárát a
későbbi viharos időkben, a XVI. században elpusz
tították.
A régi zárdák mérhetetlen kézirat-kincseinek legfáradhatlanabb felkutatója volt a XV. század első felé
ben Poggio Bracciolini (1380—1459). Egyebek közt
arról is híres a nagytudományú olasz, hogy a classikus
ó-kor egy páratlan érdekességű irodalmi termékének, a
vízvezetékekről írott értekezésnek egyetlen példányát ő
szerezte és mentette meg az utókor számára. Különö
sen Monte Cassino, Reichenau és St.-Gallen zárdáinak
ódon könyvei és kéziratai közt kutatott rendkívüli ered
ménynyel. A mint fel van jegyezve róla, egyedül az ő
érdeme, hogy Quintilianus, Ammianus, Lucretius müveit,
Columella egy részét, Valerius Flaccus három könyvét
és Cicero nyolcz szónoki beszédét kiváltotta a nevezett
zárdák akkori hanyag kezeléséből s az utókor számára
megmentette az elpusztulástól.
Szintén az e korbeli nevezetes könyvgyűjtők sorába
tartozik a velenczei St.-Maggiore-könyvtár megalkotója,
a közkönyvtárak létesítésének terén a már említett
Palla degli Strozzi-nak szerencsésebb kezű követője és
utódja: Cosimo de Medici (1389—1464), de még ennél
is jelentékenyebb úttörője a könyvgyüjtésnek s főként
a bibliographia tudományának a világtörténelemben és
egyházi irodalomban V. Miklós pápa néven ismert
Tommaso Parentucelli (1398—1455). Míg Cosimo de
Medici, a már említett St.-Maggiore-könyvtár megterem
tője és felvirágoztatója, különösképpen a közkönyv
tárak intézményének ad korában még annakelőtte soha
nem látott nagy lendületet, melyet még csak maga
sabbra fokoz a fiesolei apátságban alapított nagy könyv
tára megnyitásával, addig Parentucelli, az ő méltó kor
társa, legfőképpen a könyvtárkatalogizálás terén szerez
elévülhetetlen érdemeket, ő a renaissance legelső rangú
bibliographusa, nem csupán e földön emberileg elérhető
legmagasabb egyházi méltósága révén, hanem a szak
értelem tekintetében is. Úgy tudjuk, hogy az ő általa
meghatározott bibliographikus rendszer szerint rendez
ték be később az ő alkotását, a fiesolei könyvtárt, az
tán a firenzei Badia-könyvtárat, Urbino herczegnek, a
maga korában szintén egyik legkiválóbb gyűjtőnek
mintegy 30,000 dukát aranyba került könyvtárát, mely
nek katalógusát ma a Vatikánban őrzik, valamint a
Sforza Sándor hírneves pesarói könyvtárát.
A renaissance-korszak nevezetes könyvgyűjtői közé
kell sorolnunk mindjárt e helyen az utóbb említett
Cosimo de Medici, Tommaso Parentucelli s még né
hány e korbeli előkelőség utolérhetetlen könyvgyűjtőügynökét, Vespasiano da Bisticci-1 (1421—1498), a kiről
maga Savage is feljegyzi, hogy híres kéziratok gyűjtése
terén élénk összeköttetést tartott fenn Németország,
Portugália, Anglia mellett hazánkkal, Magyarországgal
is. Igazi működési tere azonban neki is Olaszország
volt.
Ezek a renaissance legismertebb és legelső könyv
gyűjtői. Az általuk létesített könyvtárakról más alka
lommal.
Zsoldos Benő.

CSILLAGÁSZATI K RÓ NIK A.
A ő C e p h e i-ty p u s h o z ta r to z ó fé n y v á lt o z ó c s illa g o k
té r b e li e lo s z lá s a .

Az állócsillagok rendszerének igazi megértéséhez a
csillagok és csillagcsoportok térbeli elrendeződésének
ismerete is szükséges. Az ezeréves problema megoldá
sához újabb adalékkal legújabban Hertzsprung pots
dami csillagász járult, ki néhány, a 3 Cephei-typushoz
tartozó fényváltozó csillag térbeli elhelyezkedését tette
tanulmány tárgyává.
Mintegy négy évvel ezelőtt Boss 6188 csillagot szám
láló katalógusát tette közzé, mely kitűnik azáltal, hogy
a csillagok saját mozgásának értékeit nagy pontossággal
adja. A katalógus a 3 Cephei-typushoz tartozó változócsillagok közül 13-at tartalmaz s a katalogusértékek
alapján a kérdéses 13 fényváltozó csillagnak közepes
secularis parallaxisát az eddiginél nagyobb pontosság
gal lehetett meghatározni. Minthogy általában a 8 Cephei-typusú változók saját mozgása igen kicsiny értékű,
ellenben radialis sebességük értéke igen nagy, azt kell
következtetnünk, hogy e typushoz tartozó csillagok igen
távol vannak a Naptól, ezzel nem képezhetnek a térben
mozgó közös rendszert.
A parallaxis egységére (1"), vagyis a csillagtávolra1
reducált absolut csillagrend értéke a 8 Cephei-typushoz
tartozó kérdéses 13 fényváltozónál —7T5 s mivel
napunknak a parallaxis egységére reducált fényessége
—03 csillagrend, következik, hogy a 8 Cephei-typushoz
tartozó fényváltozók absolut fénye átlagban hét csillag
renddel nagyobb Napunk fényénél, noha színképük a
Napéhoz hasonló. Ha tehát egyenlő tömeget és egyenlő
felületi fényességet tételezünk fel, úgy a 8 Cepheitypushoz tartozó változók 16,000-szeres kisebb sűrű
séggel bírnak a Napénál. Ez egy relative biztosnak ve
hető eredmény.
A 8 Cephei-typusú változók térbeli eloszlásának mi
kéntjére Hertzsprung az úgynevezett kisebb Magellanféle felhőben előforduló változókra Miss Leavitt által
felfedezett törvényszerűség alapján jutott. Utóbbi a
kisebb Magellan-felhő 25 fényváltozójára azt találta,
hogy a fényváltozás periódusának logarithmusa és a
fényesség között a következő vonalas összefüggés van:
A periodus logarithmusa a fényességnek egy csillag
renddel való növekedése mellett 0 48-dal nő. Mivel a
fényváltozás módja szerint a kisebb Magellan-felhő
kérdéses 25 csillagja a 8 Cephei typusú változókhoz
tartozik, ki lehetett számítani Hertzsprung előbbi ered
ménye alapján a felhő távolát. A Boss-féle katalógus
ban szereplő 13 8 Cephei typusú változóknál a —7 3
csillagrend értékű absolut fényesség 6 6 napnyi peri
ódusnak felel meg A kisebb Magellan-féle felhő 6 6
napos periodusú változói photographikus csillagrendje
14 5, mely érték a színindex figyelembevételével 130
visualis csillagrendre reducálódik. Ez a megfontolás az
5 lo g p = —7.3—13 0 = —20 3 összefüggés alapján arra
vezet, hogy a kisebb Magellan-felhő parallaxisa 00091
ívmásodpercz, a mi egyenlő 3000 fényévvel.
Összefoglalva az eddigieket, a következő tétel állít
ható fel. Minden 3 Cephei-typushoz tartozó fényváltozó
csillag távola és térbeli helyzete megadható, ha fel
tesszük, hogy 66 napos fényváltozási periodus mellett
1 A parallaxis egysége a csillag azon távola, mely
alatt a földpálya sugara 1 ívmásodpercznyinek látszik.
Ezt nevezzük csillagtávolnak is. Értéke 206,2648 földpályasugár = 307 billió kilométer.
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a parallaxis egységére reducált absolut fényesség —7 3
csillagrend, továbbá, hogy a periodus logarithmusának
0 48-al való növekedése mellett a csillag absolut fé
nyessége egy csillagrenddel nő. Ezen megfontolások
alapján Hertzsprung több 3 Cephei-typushoz tartozó
változónak egy a Napon át a tejút síkjához parallel
fektetett síktól való távolát számította ki. Ha a kiszá
mított eredményeket értékük szerint csoportosítjuk, 68
o Cephei-változóra —123 fényévnyi távolt kapunk, mi
azt jelenti, hogy a kérdéses 68 csillagon átfektetett sík
északi oldalán áll a Nap tőle 123 fényévnyi távolság
ban. Egy-egy 3 Cephei-typusú csillagnak a Napon át
menő síktól való közepes távola + 296 fényév, a mi
arra vall, hogy a typushoz tartozó változók elrendező
dése igen lapos felületszerűen történik. Ha pedig fel
vesszük, hogy a tejút rendszerében a 3 Cephei-typusú
változók egyenletesen vannak elosztva, akkor az követ
kezik, hogy a tejút rendszere is lapos.
Ú jdonságok.
Schlesinger, a Yerkes-observatoríum nagy refractorán
photographikus úton csillagparallaxisokat határozott
meg oly módon, hogy automatikusan minden képzel
hető hibaforrást elímináit, úgy, hogy a Schlesinger-féle
photographikus parallaxis meghatározások egyenérté
kűek a legjobb heliométer-mérésekkel, sőt sok esetben
pontosság tekintetében túlszárnyalják ezeket. Schlesinger
módszerével Slocum és Mitchell újabban 14 csillag
parallaxisát határozta meg; 0"l-nyi értékű parallaxist 3
csillagnál találtak.
A 88 d Tauri spectroscopikus kettős csillag pályáját
újabban Harper 1908 novembertől 1913 áprilisig terjedő
időben készült 28 felvétel alapján határozta meg. Perió
dusa 3 5712 nap, a pálya excentrumossága 0055, a
rendszer sebessége -f2972 km másodperczenként.
A 28 felvétel között 7 lemez van, melyeken a rendszert
alkotó mindkét componens vonalai láthatók. Ezek segé
lyével a két componens tömegeinek viszonyára 0 47 érték
adódott. Így tehát ki van mutatva, hogy a rendszert
alkotó csillag két componense egyenlő nagyságú.
Az Ikrek csillagképében múlt évben felfedezett új
csillag fejlődése a színkép-felvételekből állapítható meg.
Ezek vizsgálatából kiderült, hogy a ködszalagok, a
hydrogénszalagok és néhány chromosphärikus fémvonal
a csillag felfedezése óla nyert színkép-felvételeken mu
tatkozik, miből következtethető, hogy a csillag még
nem megy át a ködállapotba.

TT Aurigae fényváltozó csillag jellegét a régebbi
megfigyelések alapján megállapítani nem sikerült. Balanowsky 1911 november hó végétől 1913 április elejéig
175 Ízben figyelte meg a csillagot s fénymérései alap
ján megállapíthatta, hogy TT Aurigae a ß Lyrae-typushoz tartozó fényváltozó; periódusa 1 nap, 7 óra, 59
perez, 770 másodpercz; maximumában 8 71, főminimu
mában 977, mellékminimumában 872 csillagrend a
csillag fénye. A fényesség lefolyását feltüntető görbe
segélyével a Russel-féle fogyatkozási elmélet alapján a
csillag pályaelemeit is kiszámíthatta Balanowsky.
RZ Tauri, S Antliae és RU Camelopardalis változócsillagok fényváltozása kielégíthető módon magyaráz
ható ellipsoidikus alak felvételével, mint ezt Shapley
és Luizet kimutatták. Az ellipsoid alakú test rotatiójának periódusával a három csillag fényváltozásának
periódusát elő lehet állítani.
A csillagos ég 1913 deczem ber havában.
I. Állócsillagok.
Deczember közepén este 9 óra körül a meridián
mentén a Nagy- és Kis-Gönczölt, a Sárkányt, Cassiopeiát, Perseustés Andromedát, Kost, Czetet és Eridanust figyelhetjük meg. Az ég délnyugati negyedében a
Halakat és a Pegasust, az északnyugatiban Cepheust, a
Hattyút és a Lantot látjuk ez időtájt. Az északkeleti
negyed legnagyobb részét a nagykiterjedésü NagyGönczöl foglalja el. Kelőben van az Oroszlán. A dél
keleti negyedben a Bikát, a Kaszást, a kelő NagyKutyát, az Ikreket és a Kis-Kutyát észlelhetjük.
Ez időtájt az állócsillagok legfényesebbje ragyog az
égen. Az egyik a nyugvó Lantban, a másik a kelő
Nagy-Kutyában van. A Lant a-ja optikai kettős, a meny
nyiben tőle 48"-nyi ívtávolságban egy 10-edrendü csillag
van, melyet már kisebb távcsőben is megfigyelhetünk.
Ez a kis csillag azonban sokkal messzebbre van a
Lyraetől, mint ez tőlünk: a Lyrae távola csillagtávolok
ban 12 2, fényévekben 38'8. Sirius ellenben mindössze
csak 8'6 fényévnyi távolban van. Ha e két csillag
egyenlő távolságnyira volna tőlünk, akkor a Lyraet lát
nok fényesebbnek. A számítás szerint ugyanis Sinusnak
csillagtávolra reducált fényessége —3 8, a Lyraeé pedig
—53 csillagrend. A két Kutya-csillagkép a-i, Sirius
(a Canis majoris) és Procyon (a Canis minoris) arról
nevezetesek, hogy saját mozgásaikban még a múlt szá
zad első felében egyenlőtlenségeket vetlek észre, miből

2 1 . A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1913 deczember hóban.
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azt következtette Bessel 1844-ben, hogy ezek mind
egyike kettős rendszer. Egy évvel később Peters Siriusrendszerének keringési idejét 50 évnek számította. Ez
azért érdemel külön említést, mert ez volt az első eset,

tömegeik viszonya 2 :1 . Később sikerült Sirius paral
laxisát is meghatározni. A parallaxis értéke 037 ívmásodpercz. Ezzel Sinusnak Napunkhoz viszonyított
nagysága is meg volt határozva s egyúttal Síriusnak

1. A csillagos ég Budapesten 1913 deczember 15-én este 9 órakor.
Ez a rajz a csillagos eget a valóságnak megfelelően mutatja, ha háttal északnak fordulunk s fejünk fölé tartva nézzük.

hogy láthatatlan égi test jelenlétét számítás útján sike
rült kimutatni. 1862-ben már a Sirius-párt alkotó componenseknek a közös súlyponttól való távolát sikerült
meghatározni s ezzel adva volt a két test tömegeinek
viszonya. Minthogy a Sirius főcomponensének távola a
rendszer súlypontjától 23, a kísérőé 4'8 ívmásodpercz,

távola a kísérőjétől. A számítás szerint a 9-edrendü
kísérő annyira van Siriustól, mint Neptun a Naptól.
Procyon kísérőjét csak a múlt század legutolsó évtize
dében fedezte fel Aitken és Schäberbe.
Sok szép kettős csillagot is figyelhetünk meg kisebb
távcsővel a hó folyamán. Ilyen a Nagy-Medvében Mizár,

2b. A Nap, a Hold és a bolygók útja a csillagos égen 1913 deczember hóban.
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a Kis-Medvében a sarkcsillag, a Halak "-ja, az Orosz
lán ot-ja és -f-ja, a Hattyú ß-ja, az Ikrek a-ja, a Bika
oi-ja stb.
A hosszú téli éjjelek különösen alkalmasak csillaghalmazok és ködfoltok megfigyelésére. A téli égbolto
zat ilyenekben igen gazdag A nevezetesebbek a követ
kezők : Andromeda nagy elliptikus ködje, a nagy Orionköd, a Nagy-Medve elliptikus ködje (hossza 15', szé
lessége 5'), hosszúködje (hossza 7', szélessége 1') és
bolygószerű ködje, Lyra gyűrűs ködje; Perseus két,
Auriga, Cassiopeia csillaghalmazai.
Az algoltypusú fényesebb változócsillagok közül ß
Persei minimuma deczember 3-án este 7 órakor 18-án
reggel 2 ó.-kor, 20-án este 11 ó.-kor, 23-án este 8 óra
kor; >. Taurié 2-án reggel 3 ó-kor, 5-én reggel 2 óra
kor, 9-én éjfélkor, 13-án este 11 ó.-kor, 17-én este 10
ó.-kor, 21-én este 9 ó.-kor, 25-én este 8 ó -kor, 29-én
este 7 ó.-kor; ß Aurigaeé majdnem minden páratlan
napon figyelhető.
II. Nap és Hold.

emelked
ó.

1 16
11 17
21 17
31 18

elhajlása

p.

27 8
11-4
557
40 0

-21° 457'
-22° 59 0'
-23° 26 9'
-23° 8 0'

nyug.

Idő
egyenlet

A Nap

A nappal
hossza

december

A Nap deczemberi útját 2a. ábránk mutatja; a kö
vetkező táblázat november néhány napjára megadja a
Nap coordinátáit, kelte és nyugta idejét, a nappal hoszszát, az időegyenlet és napátmérő értékét.

ó. p. ó. p.

ó. p.

p. mp.

7 29
7 40
7 47
7 49

8
8
8
8

A Nap
kelte

4 10
4 7
4 10
4 17

41 -11
27 -6
23 -1
28 + 2

0 87
49 47
5995
57-40

Napátmérő

32' 26 "8"
32' 29-54"
32' "31-20
32'31-90"

Ezen adatok szerint a nappal hossza deczember
21-éig 18 perczczel fogy; innen a hó végéig 5 perczczel nő. Deczember 22-én a bak jegyébe lép a Nap, s
ezzel kezdetét veszi a csillagászati tél.
A Hold deczemberi útját 2a és 2b ábráink adják,
és pedig a hó 1., 5., 10., 13., 17., 20., 23., 27., 31. napjára,
közöttük a következő napokra eső főphasisok idejére.
Deczember 5-én d. u. 4 ó. 15 p.-kor első negyed,
„
13-án d. u. 4 „ 17
„ holdtölte,
„
20-án d. u. 5 „ 32
„ utolsó negyed,
„
27-én d. u. 4 „ 15
„ újhold.
Földtávolban deczember 7-én reggel 0 órakor, föld
közelben deczember 21-én délután 3 órakor lesz a
Hold ; e napokon 63 39 illetőleg 58 05 földsugárnyira lesz
a Földtől.
III. Bolygók.
Mercur (£) 2 áig retrograd, azután direct mozgású;
hajnalcsillag, középben reggel 6V2 órakor kel. Venus
($) elöretartó hajnalcsillag, átlagban reggel V27 órakor
kel. Mars (<f) hátráló; középben
este 6 óra körül
kel. Jupiter ( 4 ) előretartó; átlag
este 6 óra körül
nyugszik. Saturnus (1)) hátráló; egész éjjel látható.
Uranus (<?>) előretartó, a hó elején este 8 óra körül,
végén este 6*/* óra körül nyugszik. Neptun ( ¥ ) hátráló,
átlagban este 6 óra körül kel és egész éjjel látható.
IV. Tünemények.

állásban ; előbbi l°35'-czel északra áll. 6-án délelőtt 10
órakor Mercur legnagyobb északi helioczentrikus széles
ségében. 7-én délelőtt 10 órakor Saturnus szemben
állásban a Nappal. 9-én éjfélkor Venus együttállásban
0 Scorpii 23-adrangú állócsillaggal; előbbi 2°57'-czel
északra marad. 10-én éjfélkor Venus együttállásban ß
Scorpii 2 6-odrendű állócsillaggal; Venus 0°9'-czel délre
lesz. 11-én reggel 1 órakor Mercur legnagyobb nyugati
kitérésében ; szögtávola a Naptól 21°1'. 13-án reggel 5
órakor Saturnus együttállásban a Holddal. 14-én este
11 órakor Mercur együttállásban ß Scorpii 2 6-odrangú
állócsillaggal; előbbi 0°52'-czel északra marad. 15-én este
11 órakor Mars, 26-án este 7 órakor Venus, 29-én
reggel 2 órakor Jupiter együttállásban a Holddal.
b) Csillagfödések. Deczember 11-én este 10 ó. 17
p.-kor 17 Tauri 4 0-adrendű állócsillag, ugyanaznap este
10 ó. 42 p.-kor 20 Tauri 39-edrendü állócsillag, s
ugyanaznap este 11 ó. 26 p.-kor •»] Tauri 30-adrendű
állócsillag, 14-én reggel 3 ó. 42 p.-kór 136 Tauri 4 7-edrendű állócsillag; 17-én reggel 0 ó. 22 p.-kor 7 Cancri
4 7-edrendű, 20 án reggel 3 ó. 45 p.-kor t Leonis 5 3-adrendű s végül 31-én este 6 ó. 17 p-kor t Aquarii
4 2-edrendű állócsillag geoczentrumos együttállása a
Holddal bekövetkező és nálunk is látható födéssel.
c) Jupiter holdjainak fogyatkozásai. Deczember i2-én
délután 5 ó. 38 p. 36 mp.-kor Jupiter I. holdjának fo
gyatkozása, kilépéssel.
V. Hullócsillagok.
A hó 10. és 12-ike között gyors mozgás és rövid
pálya által jellemezett s Geminidáknak nevezett hulló
csillagok jelennek meg. A raj kisugárzási pontja
Geminorum.
Tass Antal.
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1909/10 Tóth Kálmán el. isk. igazgató, Diana-út 4.
1
B u d a p e s t , 1. k é r .
1912/13 Németh József főreálisk. tanár, II., Medve2
utczai polg. isk. B u d a p e s t , II. kér.
1909/10 Marót Gyula főgimn. tanár, V , Honvéd-u.
3
27. Közs. polg. fiúisk. B u d a p e s t , V. kér.
1909/10 Endrei Ákos (h. ig.) főgimn. tanár, VII., Nagy4
mező-u. 1, polg. isk., B u d a p e s t , VI. kér.
1909/10 Lád Károly polg. isk. igazg., VII., Wesse5
lényi-u. közs. polg. isk. B u d a p e s t , VII. kér.
1912/13 Endrei Ákos főgimn. tanár, VII., Murányi-u.
6
10. Női m.-g. B u d a p e s t , VII. kér.
1908/9 Dr. Lengyel Alajos polg. isk. igazg , VIII.,
7
Práter-u. 15. B u d a p e s t , VIII. kér.
1910/11
8

1909/10

9
1910/11

ÍO
1908/9

11

Órák

o

alapítási

Faragó Andor áll. főgimn. tanár, IX., Ipar-u.
elemi isk. B u d a p e s t , IX. kér.
Baránszky E. László áll. főgimn. tanár, X.,
Elnök-u. 13. Tisztv.-telepi főgimn. (Magy.
k ir . Á l l a m v a s u t a k M u n k á s g i m n á z i u m a .)

Fiók intézet: Máv. Istvántelki főműhely
B u d a p e s t , X. kér.
Kunfalvy Rezső áll. főgimn. tanár, X., Kőbányai főgimn. B u d a p e s t X. kér., Kőbánya
Szabó Vladimir főgimn. tan., nyug. igazgató,
Róm. kath. legényegy. és m.-g. olv. kör
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1911/12 Faragó László főgimn. tanár, Állami főgimn.
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Dózsa János, ipariskolai igazg., kir. tan.,
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(Ipartestiilet)
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Bán Márton, főgimn. tanár, Kath. legényegylet nagyterme, Vácz
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215
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1913 végéig megszűnt munkásgimnáziumok,
melyek könyvjutalékaikat visszaküldték:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Budapest III. kér.
Belényes
Erzsébetváros
Gyulafehérvár
Kaposvár
Késmárk
Mezőberény
Muraszombat
Nagybánya
Nagykanizsa
Nagyszombat
Pécs
Torda

Szervező-bizottságok alakultak 1913-ban.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Dobsina
Erzsébetfalva
Fogaras
Gyula
Máramarossziget
Nagykanizsa (Női munkásgimnázium)
Orsóvá
Pancsova
Salgótarján
Zólyom.

Összefoglalás.
Az 1912/13-ban 45 működő munkásgimnáziumban volt
77 osztály (9 általános [Á], 43 I. középfokú [I], 15 II.
középfokú [II], 10 III. középfokú [III]).
A z e l ő a d á s o k száma volt 1 3 ,1 9 4 ; [1690-nel több,
mint a múlt évben]. Ezekből vetítéses volt 1308, kísér
letes 1178, összesen 2 4 8 6 szemléltető előadás.
A h a l l g a t ó k s z á m a volt 4 9 0 9 [865-tel több, mint
a múlt évben]. Állandóan eljárt az előadásokra 2 6 4 1
[392-vel több, mint a múlt évben].
S z e m é l y ó r a s z á m (az ó r á n k i n t j e l e n v o l t a k összes
száma) 4 0 0 ,3 3 2 [113,453-mal több, mint a múlt évben].
Ezt elosztva az átlag hallgatók számával (400,332 : 2641 =
151) a hányados megmutatja, hogy a hallgatók á t l a g
1 51 ó r a i t a n í t á s b a n részesültek [24-gyel több órát hall
gattak, mint a múlt évben].
V i z s g á l a t o t t e t t 9 9 3 hallgató; 100-ból 38.
A k ö l t s é g v e t é s tételei szerint a munkásgimnáziu
mokat s a j á t f e n n t a r t ó i k 5 0 ,1 6 9 K állandóan biztosított
évi támogatásban részesítették, a miből a dologi kiadá
sok nyertek fedezetet. Ehhez járul 933 K befizetett beiratási és tandíj, a mivel a helyi támogatás összege:
5 1 ,1 0 2 K-ra megy (emelkedés 21,917 K).
A v a l l á s - é s k ö z o k t a t á s ü g y i m i n i s z t e r által nyúj
tott államsegélyt, 3 5 ,9 1 1 K-t kizárólag az előadók tisz
teletdíjára fordították. Ebből a 13,194 előadásra ó r á n 
k i n t 2 K 72 f i l l é r e s i k . (A múlt évben esett 4 K 26 f.
A vall. és közokt. minisztérium ez évben 13,139 K-val
kevesebb segélyt utalványozott, mint a múlt évben.)
K ö n y v t á r a k . A Múzeumok és Könyvtárak Országos
Tanácsa a munkásgimnáziumoknak könyvtárral való fel
szerelésére az 1913-ik évben ötödízben adott 5000 koro
nát, a miből 40 munkásgimnázium egyenkint 64 könyvet
kapott, mint V-ik évi jutalékot. A melyek mind az ötévit
megkapták, azok ma 441 kötetnyi könyvtár birtokában
vannak. Az idén kiosztásra került 2 5 6 0 kötet. Az öszszesen szétosztott kötetek száma 1 6 ,2 1 0 . Ezekből a 45
működő munkásgimnáziumok birtokában van 12,717,
a szünetelő 21-nél van 3493.
Az idegen forrásból szerzett könyvek kötetszáma
7 5 0 2 , amivel együtt a munkásgimnáziumok egész könyvállománya 2 0 ,2 1 9 r e emelkedik.
Az Uránia által alapított munkásgimnáziumi könyv
tárak száma összesen 66.
A m u n k á s g im n á z iu m i m o z g a lo m k it e r je d é s e :

Működő munkásgimnáziámok szám a........................45
Szünetelő
,,
..............................21
Megszűnt
„
.............................. 13
1913-ban alakult szervező-bizottságok s z á ma . . .
10
A mozgalom tehát kiterjedt e d d i g e l é ................... 8 9
városra és városrészre.
DÉRI GYULA.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.
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F e lh ív á s e lő fiz etésre .

E n n e k a g á r d á n a k k ö z r e m ű k ö d é s é v e l j ö v ő r e is m in 
d e n t e l f o g u n k k ö v e t n i, h o g y

A z Uránia a z 1 9 1 3 . é v v e l im m á r
tizennegyedik
é v f o ly a m á b a lé p e t t.
Ir á n y a , c z é lj a e z u t á n i s a r é g i m a r a d : t u d o m á n y o s
a la p o n , d e k ö n n y e d , é l v e z e t e s f o r m á b a n m e g ír t c z ik k e k b e n s a p r ó b b k ö z l e m é n y e k b e n tá jé k o z t a t n i ta g tá r 
s a in k a t é s e l ő f iz e t ő in k e t a z e g y e s t u d o m á n y - s z a k o k
n e v e z e t e s e b b é s é r d e k e s e b b k é r d é s e i s a z ú ja b b k u ta 
t á s o k m e g á lla p ít o t t e r e d m é n y e i f e lő l.
A tiz e n h a r m a d ik é v f o ly a m b a n 9 6 n a g y o b b é s 2 0 0 k is e b b
k ö z le m é n y j e le n t m e g a t e r m é s z e t t a n , m e n n y is é g t a n ,
v e g y t a n , c s illa g á s z a t , m e t e o r o l o g ia , á lla tta n , n ö v é n y t a n ,
é le t t a n , f ö ld r a jz , f ö ld t a n , o r v o s i t u d o m á n y o k , te c h n ik a ,
ip a r , ip a r m ű v é s z e t , m ű v é s z e t e k , b ö l c s é s z e t ,
sz é p ta n ,
n y e lv t u d o m á n y , i r o d a lo m t ö r t é n e t , t ö r t é n e le m , m ű v e 
lő d é s tö r té n e le m ,
n é p r a jz , j o g - é s á lla m t u d o m á n y o k ,
t á r s a d a lo m t u d o m á n y o k , n e v e l é s t u d o m á n y stb . k ö r é b ő l.
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Thiering O s z k á r , Tóth R e z s ő , Trócsányi Z ., F a s s Á r p á d ,
Vértesy J e n ő , Visnya A ., Weber A ., Windisch R ., Yrk A .,
Zilahi L ., Zemplén G y ő z ő , Zsoldos B . s tb .
M u n k a tá r s a in k d í s z e s s o r á b a n v a n n a k :

URÁNIA MAOY. TUD. EGYESÜLET

B áró E ö tv ö s

L óránt é s

gróf

Uránia

m in é l

jo b b a n

a z is m e r e t e k t e r j e s z t é s é r e ir á n y u ló f e la d a tá t , m in é l j o b b a n
k ie lé g ít s e a z o lv a s ó k i g é n y e it . K ü l ö n ö s e n

s z á m ít u n k

fia ta l ír ó n e m z e d é k r e , h o g y d o lg o z a t a ik k a l

m in é l

a

gyak

r a b b a n f o g n a k b e n n ü n k e t e z u t á n is f e lk e r e s n i.
F o ly ó ir a t u n k
a m ű v e lt é s

h é z a g p ó t ló

v o lt á n a k

t a n u ln i v á g y ó

m agyar

tu d a t á b a n , k érjü k
k ö zö n ség

to v á b b i

o d a a d ó s z ív e s tá m o g a tá sá t.
Az

Urániá-1 a z

« U r á n ia M a g y a r T u d o m á n y o s E g y e s ü 

le t» t a g ja i k ü lö n díj f i z e t é s e n é lk ü l k a p já k ; n e m e g y e s ü l e t i
ta g o k n a k az

Uránia

e l ő f iz e t é s i á r a :

e g é s z é v r e 8 k o r .,

m e ly ö s s z e g a z e g y e s ü l e t i p é n z t á r o s h o z ( P r e s z l e r A n t a l,
B u d a p e st,

V .,

H o ld - u .

1 6 .)

é v n é l r ö v id e b b id ő r e n e m

k ü ld e n d ő .

E l ő f iz e t é s t

egy

f o g a d u n k e l.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
Alapító tag a z , ki a z e g y l e t p é n z t á r á b a e g y s z e r s
m in d e n k o r r a le g a lá b b 2 0 0 k o r o n á t f iz e t (h a e z ö s s z e g e t
r é s z le t e k b e n k ív á n ja le f iz e t n i, a t e lj e s b e f i z e t é s i g 5 °/0-o s
é v i k a m a t o t is ta r to z ik f i z e t n i ) ; rendes tag a z , a ki k ö t e 
le z i m a g á t h á r o m é v e n á t 10 k o r. é v i t a g d íj a t f iz e tn i.
M in d e n e g y e s ü l e t i t a g a k ö v e t k e z ő k e d v e z m é n y e k e t
é lv e z i:
1 . d íjt a la n u l k a p ja a z e g y e s ü l e t ö s s z e s k ia d v á n y a it,
k ö z tü k a z „ Uránia “ c z ím ű h a v i f o ly ó ir a t o t , m e ly n e k az
e l ő f i z e t é s i d íja n e m t a g o k r é s z é r e e g y m a g á b a n é v i 8 k o r .;
2 . é v e n k é n t legalább h a t u ta lv á n y h o z v a n j o g a , m e 
ly e k k e l a b e m u t a t ó e lő a d á s o k o n ( p r e m ie r e ) k ív ü l az
U r á n ia - s z ín h á z e s t i e lő a d á s a ir a a k á r e g y f ö ld s z in t i v a g y
e r k é ly s z é k e t , ak á r e g y p á h o ly t 5 0 °/o- o s á r k e d v e z m é n y
m e lle t t v á lt h a t ;
3 . r é s z t v e s z a h á z i s o r s j á t é k o k b a n , a m e ly e k e n é v e n k in t m ű v é s z e t i é s i p a r m ű v é s z e t i m ű t á r g y a k a t s o r s o lu n k k i;
4 . s z a b a d o n lá t o g a th a t ja a z e g y e s ü l e t á lta l r e n d e 
z e n d ő t u d o m á n y o s f e lo lv a s á s o k a t , k iá llít á s o k a t s tb .
5. és végü l 30% árked vezm én yb en részesül az e g y e 
s ü le t ú g y n e v e z e t t v id é k i a k c ió j a r é s z é r e b e s z e r z e t t v e t í t ő 
g é p e k é s f e l o l v a s á s o k k ö lc s ö n d íj á n á l.
A t u d o m á n y t é s m ű v é s z e t e t n é p s z e r ű s í t ő e g y le t ü n k
f e lv ir á g o z t a t á s a é r d e k é b e n k é r jü k a z U r á n ia i g e n t.
o lv a s ó it, h o g y is m e r ő s e ik e t az e g y le tb e b e lé p é s r e b u z 
d íta n i é s b e l é p é s ü k e t a k á r a s z e r k e s z t ő s é g n e k , akár
Preszler Antal, m in . s . h iv . f ő i g a z g a t ó , e g y e s ü l e t i p é n z 
tá r o s n a k ( B u d a p e s t e n , V ., H o ld - u t c z a 16 . s z .) b e j e le n t e n i
Az Uránia-egyesület elnöksége.

sz ív e sk e d je n e k .

„URÁNIAMAGYARTUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ"
. = RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. = ■
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Elnökök:
D r . L u k á c s G y ö r g y , d r. M a t le k o v ic s S á n d o r é s
M o ln á r V ik to r ( ü g y v e z e t ő e ln ö k ).
A 1e 1n ö k ö k :
B e ö th y Z s o lt
D r . E r ő d i B é la

I lo s v a y L a j o s
L ó c z y L a jo s

F ő titk ár:

R á k o si J e n ő
Z s ilin s z k y M ih á ly .

D r . S z á s z K á r o ly .

Titkárok:
D é r i G y u la

D r . F in á ly G á b o r .

Tagok:
D r . K ö v e s li g e t h y R a d ó
D r . B e z s illa N á n d o r
D r. L ukács G y ö r g y
B e d ő B é la
D r . L ic h t e n b e r g K o r n é l
D e s s e w f f y A r is z tid
R évai M ór
D r . E r ő d i B é la
D r . S c h ille r H e n r ik
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D r . K lu p a th y J e n ő
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FEL Ü G Y E L Ő B IZ O T T S Á G :
Igm án d i

D r . K u p c s a y F e líc z iá n

D r . S z ű c s Is tv á n
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D r . Z e m p lé n G y ő z ő

P é n z t á r o s : P r e s z le r A n ta l.
Ellenőr':
K ö n y v t á r o s :

B ö n g é r fi J á n o s.
D r. L ő r e n th e y Im r e .

M ih á ly
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J e g y z ő k :
D r. B e z s illa I s tv á n
K a n k o v szk y A n ta l
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D r . R á c z I s tv á n

V É G R E H A JT Ó B IZ O T T S Á G :
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D r. S zá sz K á ro b .
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Fehring, Grácz. Triest
Stryj, Przemysl, Lemberp
Gödöllő
Belgrád, Sofia, Vinkovce
Arad, Brassó, Bukarest
Munkács, Lawoczne
Kolozsvár, Brassó
Eszék, Bród
Ruttka, Berlin
M.-Sziget, Stanislau
Wien, Sopron
Bicske
Kassa, Poprád-Felka
Kunszentmiklós-Tass
Nagykáta
Balatonfüred, Tapolcza
Bicske
Arad, Tövis, M.-Sziget
Újvidék, Sarajevo
Hatvan
Szombathely, Wien
Fiume, Róma, Eszék
Kassa, Poprád Felka
Gödöllő
Fehring, Grácz
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