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F e lh ív á s e lő fizetésre.
Az Uránia az 1903. évvel immár negyedik évfolya
mába lép.
Hiszszük, érezzük, hogy túl vagyunk a kezdet nehéz
ségein. Mert ma már a munkatársaknak oly kiváló csa
patja s az olvasóknak oly tekintélyes serege áll mellettünk,
hogy semmi tekintetben sincs okunk aggodalomra.
A most lefolyt 1902. esztendőben 65 nagyobb, önálló
czikket közöltünk folyóiratunk hasábjain, s e czikkekkel
képviselve voltak úgyszólván az összes tudományok:
a természettan, mennyiségtan, vegytan, csillagászat, me
teorológia, állattan, növénytan, ásvány- és földtan, föld
rajz, az orvostudományok, a bölcsészet, irodalomtörténet
és széptan, a történelem és művelődéstörténet, a néprajz,
a művészet-elmélet, - s az e tudományok köréből vett
apró közlemények gazdagítják «Krónika» czímű méltán
kedvelt rovatunkat is; a «Hasznos tudnivalók» rovatát
szintén változatos tartalmúvá igyekeztünk tenni, — s
jelentékenyen bővítettük a «Könyvszemle» ez. rovatot is.
Törekedtünk a képeket is mindig jól és érdekesen válo
gatni össze.
Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apáthy
István, Bodnár Zsigmond,' Cholnoky Jenő, dr. Dézsi
Lajos, Dietz Lajos, Erdélyi Pál, dr. Ny. Farkas Geiza,
Hathalmi Gabnay Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó
Vilmos, Hoffmann Ottó, Huszár Vilmos, dr. Kapitány
Kálmán, Kiss Ottó, König Dénes, dr. Körösi Henrik,
dr. Kövesligethy Radó, dr. Kupcsay Felicián, Mikola
Sándor, dr. Neme'nyi Imre, dr. Nuricsán József, dr.
Nyáry Albert báró, dr. Pallagi Gyula, Pap Károly, Pékár
Gyula, dr. Pékár Károly, Pruzsinszky Pál, dr. Rátz
István, Riedl Frigyes, Sajó Károly, Szana Tamás, dr.
Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, dr. Szekeres Kálmán, dr.
'Szentpélery Imre, Szeremley Barna, dr. Szterényi Hugó, dr.
Szűcs István, Tass Antal, Thanhoffer La\Q$,, Za/az Béla stb.
Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére,
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 szives támogatását.
Az Urániád zz «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8 kor.
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyvkiadóhiva
talához (Budapest, V., Akadémia-utcza 4.) intézendők.
Az «Uránia

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. díj nélkül kapja az egylet összes kiadványait,
köztük az «Uránia czímű folyóiratot;
2. évenként hat utalványra van joga, melyekkel az
első előadásokon (premiere) kívül az Uránia-szinház
előadásaira akár egy földszinti vagy erkélyszéket, akár
egy páholyt”50%-os árkedvezmény mellett vásárolhat;
3. szabadon látogathatja az egyesület és a színház
által rendezendő kiállításokat.
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
Cseike Győző, miniszteri számvevőségi igazgató, egye
sületi pénztárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.
bejelenteni szíveskedjenek.
Az Uránia-egyesűlet elnöksége.

szerkesztősége.

Az Uránia m. tud. színház r.-t.
kiadványai:
S p a n y o lo r s z á g ,
A XIX. s z á z a d ,
A ta n cz
A m e r ik a
Azember tragédiájáról
Vörösmarty költészete

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
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AZ URÁNIA M. T. E. KÖZ L ÖNYE
E folyóiratot az Egyesület tagjai
az évi illetmény fejében kapják.

MOLNÁR VIKTOR
közreműködésével
szerkesztik
KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

A nem zet gazdálkodása.
Az államgazdaságtan alapelvei.
— Első közlemény. —

ilyen sok adót kell fizetni! — sóhajt fel
minden évben a jól gazdálkodó család
apa, midőn előlegesen kiszámítja a jö
vedelmet, melyet a jövő évben várhat és azu
tán összeírja családja szükségleteit, melyeknek
fedezésére ama jövedelmet fordítani szándéko
zik. A lakásra, ruházkodásra, konyhára szánt
összegeket, melyek pedig már eredetileg is oly
szerények voltak, a családapa sóhajtozva bár,
még kisebbekre szabja, hogy valamiképen a
kiadások túl ne nőjenek a jövedelem által adott
vaskereten. Csak egy kiadástétel van, a mely
nek ama keretben feltétlenül egész nagyságában
helyet kell találnia, melyet nem lehet kisebbre
szabni, még ha a család többi kiadásait a leg
hihetetlenebbül összezsugorítják is. Ez a kiadás
tétel az adó.
Ha a családnak nem telik pecsenyére, eszik
főzeléket; ha nem telik rendes lakásra, lakik
albérletben; ha a gyermekeknek nem telik me
leg ruhára, egész télen a szobában tartják őket;
ha a családapa nem ápolhatja egészségét úgy,
a mint ez munkássága mellett szükséges lenne,
néhány évvel vagy évtizeddel előbb fog meg
halni vagy keresetképtelenné válni. Az üzletet,
melyet némi befektetéssel jövedelmezővé lehe
tett volna tenni, meg kell szüntetni, ha ama
befektetésre hiányzik a pénz. Jólét, társadalmi
állás, egészség, megélhetés
ezt mind el lehet
hallgattatni követeléseivel. De az adó, az más,
azt meg kell, meg muszáj fizetni, mert ezt szi
gorú törvény kívánja, melyet szigorúan is haj
tanak végre — a szó legszorosabb értelmében.
Pedig milyen sok az az ad ó ! A családapa,
ha bosszúságában adókönyvét kezdi lapozgatni,
mind jobban-jobban elkeseredik. Ha földje, háza
van, az után adót kell fizetnie; ha munkájával
keres, keresetét adóztatják meg. Mint más rossz,
az adó sem jár egyedül, az egyik a másikat
vonja maga után. Ott van az alapadó mellett
a földtehermentesítési járulék, a betegápolási adó,
az általános jövedelmi *pót> -adó, és csak ezek
után még a különféle törvényhatósági, községi,
egyházi adók és pótlékok. És ha a szegény
családapa azt képzeli, hogy mindezeknek lefize
tése után többi jövedelmét már arra költheti,

M

a mire akarja — nagyon csalódik. Az állam
visszaadja az adófizető polgárnak a látogatást,
melyet ez az adóhivatalban tett és újabb láto
gatásokra hívja meg a szerencsétlent. Fizetési
meghagyások jönnek: tessék ez és ez után
ennyi és ennyi illetéket fizetni. Ha a polgár
szerződést köt egy polgártársával, ha valamit,
például az igazság kimondását kéri állama kor
mányától —ezt csak oly papírlapon teheti, melyre
egy anyagához és művészi kiviteléhez képest
hallatlanul drága képecskét — bélyeget ragasz
tott. A bor, melyet iszik, a szivar, melyet szí, —
a czukor, melyet elfogyaszt, — még a só is, melylyel főz — sokkal drágább, mint a minőnek lennie
kellene, mert az állam nyerni akar ezeken a por
tékákon, még pedig jóval többet a polgári ha
szonnál. A ki pedig olyan rossz hazafi, hogy
külföldi árúkat hoz be az országba — az az árúk
vételárán és a szállítási költségen kívül még jó
kora vámot is fog fizetni — az államnak. Az
igaz, hogy ez a sors éri azokat a jó hazafiakat
is, a kik a hazai föld egyes terményeit szállít
ják bizonyos városokba. Nincs oly lépés, mely
nél az állampolgár biztos lenne a felől, hogy
nem kell megfizetnie az államnak azt, hogy
valahol keres, élvez vagy mulat. A pálinka
kimérés és dohányelárusítás prózai kenyérkeresetétől kezdve a vadászat egészséges úri
sportjáig a legkülönbözőbb foglalkozásokat
megnehezítik, elkeserítik az engedélykérések,
bevallások, illetékek, adók.
Miért van mindez? —sóhajt a szegény család
apa. Miért kell munkám eredményének oly nagy
részét a finánczok kezébe szolgáltatnom? Nem
fordíthatnám-e azt a pénzt jobb, helyesebb,
hasznosabb dolgokra?
Eddig hagytuk a fejcsóválva számolgató csa
ládapát beszélni, most azonban szavába vágunk
és azt feleljük kérdésére, hogy: nem!
Nem, a családapa maga és övéi érdekében
jobbra nem fordíthatta az adóra kiadott pénzt,
mint az adófizetésre. Sőt azt lehet mondani,
hogy egy kiadásából sincs annyi valódi haszna,
mint az adózásból.
i
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Csakhogy ezt nem veszi észre, mert egyszerre
két természetes, emberi tévedés is homályosítja
el tekintetét, zavarja meg ítéletét. Az egyik téve
dés abban áll, hogy azt, a mit kiad, értékesebb
nek gondolja, mint azt, a mit neki adnak. A
másik tévedés pedig ott rejlik, hogy a folyto
nosan élvezett jót annyira megszokja, hogy
többé nem is képes megbecsülni, számbavenni,
sőt még tudomást sem bír róla szerezni. Innen
van, hogy az adófizető, a míg az utolsó fil
lérig kiszámíthatja azt, a mit az államnak ad,
addig még hozzávető fogalma nincs arról, a
mit ezért cserébe kap.
Igaz, nincs tévedés legalább egy szemernyi
igazság nélkül. A tudomány feladata ezt a sze
mért a tévedés tömkelegéből kihámozni és a
bebizonyított tényekkel összhangba hozni. Mi
is vizsgáljuk most, miképen keletkezett az adó
és az ezt követelő állam, mit ad ez polgárai
nak és mit vár tőlük. Ha ezzel tisztában leszünk,
elfogulatlanul ítélhetünk afölött, hogy mennyi
ben van igaza az adóit elkérhetetlenül követelő
államhatalomnak és mennyiben az adóteher
miatt panaszkodó polgárnak.
*
A míg az emberek csak esetleg együttmaradt
családokban, vagy összeverődött csapatokban
élnek, pusztán pillanatnyi szükségleteik kielégí
téséért küzdve, mindennemű viszontagságnak
és esélynek kitéve — addig nincs is állam,
nincs nemzet és így állami pénzügyek sincse
nek. Az állami élet akkor kezdődik, mikor az
emberek nagyobb száma szükségleteik állan
dóbb és teljesebb kielégítése czéljából szövet
kezik arra, hogy a környező világ egy része
fölött uralmat gyakoroljon. Környező világ alatt
itt úgy a földterületet és az azon levő minden
nemű élő és élettelen dolgot, mint e szövet
ségbe nem tartozó, de azzal érintkező embe
reket is érteni kell.
A szövetkezés, melyről szóltam, egyáltalá
ban nem képzelhető valamely Rousseau-féle
conímt social alakjában. Nem csupa húsz éven,
teljesen szabad akaratú férfiak lépnek tiszta
megfontolással, a teljes egyenlőség elvei szerint
jól megszerkesztett szerződésre. A szerződők
inkább a legkülönbözőbb korú és tehetségű
egymással sok esetben hosszabb együttélés,
vagy éppen vérségi kötelék által összefűzött
egyének, a kik közül némelyek ajánlják, sőt
kívánják és követelik a szövetség megkötését,
míg mások csak közönyösen, vagy éppen kény
szerítve lépnek a szövetségbe. A szövetség
szervezete sem megállapodott; a fejlődés most
vázolt fokán álló kezdetleges vadnép-államokban rendesen királyokat találunk, a kiknek aka
rata törvény, a kik élet és halál urai. De e mel
lett nagyon gyakran előfordul, hogy ezek a
királyok elállnak akaratuk keresztülvitelétől, mert
a tekintélyesebb alattvalók, a nemzetségek fejei
mást kívánnak. Sőt éppen ezen többé-kevésbbé
öltözetlen egyeduralkodókkal történik meg leg
könnyebben, hogy az általuk kormányzott nép
egyszerűen megfosztja őket hatalmuktól és má
sokat tesz helyükbe. A valódi contrat social
utáni évszázadokban vagy évezredekben a pil

lanatnyi körülmények határozzák meg, hogy ki
igazgatja a kezdetleges államot: egy fejedelem,
valamely előkelők tanácsa vagy a nép akarata.
Az államalapításra szövetkezett (ne tessék túl
ságos sok öntudatosságra gondolni!) egyének
első gondja az, hogy a maguk számára foglalnak
le mindent, a mit jó életükhöz szükségesnek
vagy kívánatosnak tartanak. Egyesült erővel
veszik, el a termékeny földterületeket, a hasz
nos állatokat, anyagokat azoktól, a kik körü
löttük laknak. A ki ellentáll, vagy a ki ismét
tőlük akarná az elfoglalva tartott javakat elvenni,
azt egyesült erővel, fegyverrel visszaverik, el
pusztítják — természetesen, csak ha elég erősek
hozzá. A mi még nincs az «állam hatalmában,
annak nem ismerik más rendeltetését, mint hogy
abba kerüljön. Az általuk legyőzött embereket,
ha le nem ölik, megfosztják minden vagyontól,
elűzik, vagy a győzők érdekében örökös mun
kára kényszerítik, mely munka eredményéből
csak éppen annyit hagynak meg nekik, hogy
időelőtt el ne veszszenek és a meddig uraik
akarják, tovább dolgozhassanak.
A szervezett erőszak útján megszerzett jó
szágok és munkaerő fölött azután az «állam
tagjai megosztoznak — nagyon egyenlőtlenül,
azt mindjárt ki kell jelentenem. A vezetőknek,
az erősebbeknek mindenből több fog jutni, mint
a többieknek. De azért az állam minden tagjá
nak meghagynak valamit, egy minimumot, mely
nek élvezetét számára a vezetők akarata és a
többi nép beleegyezése biztosítja, melytől csak
oly erő foszthatja meg, mely az egész állami
szervezetnél erősebbnek bizonyul. Ily védelem
mellett az egyes jólétét békés vagy harczias,
de az állam érdekével megegyező eszközökkel
sokszorta inkább gyarapíthatja, mintha elszige
teltségében minden ellenséges támadástól egész
életberendezésének feldúlását kellene várnia.
E mellett az egyes az egyesült, szervezett munka
előnyeit is igen hamar megismeri. Az államhoz
való tartozás előnyei oly nyilvánvalók, hogy
már az emberi műveltség legkorábbi szakában
az egész emberiség államokban szervezkedik;
a ki nem államtag, állampolgár, az majdnem
bizonyosan egy államszervezet hatalmába kerül
mint rabszolga.
Persze az állam, még a legkezdetlegesebb is,
nemcsak ad — védelmet és egyéb előnyöket polgárainak, hanem követel is tőlük áldozatokat,
mert már szükségletei vannak. Az állam nem
tarthatná fenn uralmát harczias vállalatok, nagy
vadpusztítások, később nagyarányú erdőirtások,
talajjavítások és építkezések nélkül. Mindezek
hez emberek, fegyverek és eszközök kellenek.
Szükséges az is, hogy a vezetők előre nem
látott esetekre állandóan rendelkezzenek bizo
nyos használati és cserére alkalmas javakkal —
tehát állami kincstárra van szükség. Az embert
minden egyes polgár a maga személyében bo
csátja az állam rendelkezésére. A szükséges
anyagok, készletek és kincsek kikerülnek a har
czias vállalatoknál ejtett zsákmányból. Végül az
államnak szükséges munkákat elvégzik a foglyul
ejtett nem-polgárok, a rabszolgák.
Az állampolgár első szolgáltatását az állam
mal szemben tehát az képezi, hogy katonás
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kodik érte és ez alkalommal maga látja is el
magát a szükséges fegyverrel. Azonban csak
hamar többet is kell tennie, hogy az államban
való élés előnyeit élvezze. A közös munkákra
nem akad mindig elegendő idegen munkaerő;
a polgároknak is ki kell belőle részüket ven
niük. Végül az állam vezetői nem képesek a
közös szükségleteket fedezni (és e mellett saját
fokozott igényeiket kielégíteni), ha az állam
polgárai nem szolgáltatják be hozzájuk javaik
egy részét. így keletkezik az első adó.
Az adónak ez a legkezdetlegesebb alakja
ugyan rendszerint még nem bír a szabályos
időközökben ismétlődő szolgáltatás természe
tével. Majd ajándéknak tekintik az államfő
részére, majd pedig az állam szükségleteihez
való egyszer s mindenkori hozzájárulásnak,
melylyel szemben a közös zsákmáynak, vagy
az állam egyéb fölös vagyonának időnkint az
állampolgárok között való elosztása áll. Szabá
lyos alakot az adó abban a későbbi fejlődési
fokozatban öit, a midőn az állammá szervez
kedett nép nem öli ki, vagy nem fosztja meg
minden javuktól, szabadságuktól az általa le
győzött más népek tagjait, hanem meghagyja
őket vagyonuk egy részének élvezetében, sőt
meg is védi ebben, akár csak a hódító állam
polgárait — az alatt a feltétel alatt, hogy vagyo
nuk hozadékának, munkájuk termékének egy
részét az uralkodó állam javára beszolgáltassák.
Ezt az adót, mely ugyan egyelőre csak szelí
dített alakja a régi zsákmányolásnak, majd az
egész legyőzött népre vetik ki és ennek feje
delmét kényszerítik a beszedésre és beszolgál
tatásra, majd az egyes egyénekre rójják ki és
az uralkodó állam kiküldöttei által szedetik be.
A lényeg azonban az, hogy az alávetett és félig
szabadon hagyott emberek szabályszerű idő
közökben vagy meghatározott alkalmakkor tar
toznak javaik egy részét az állam czéljainak
fedezésére beszolgáltatni.
A mennyiben az így adófizető alattvalókká
tett nem-állampolgárok utóbb nem vívják ki
függetlenségüket és nem alakítanak új államot,
hanem megmaradnak függőségükben — előbbutóbb mégis ők lesznek az őket uralma alá
hajtó állam valódi polgárai, fenntartói. Mert
az eredeti hódító állam polgárai, kik éppen az
adófizetőknek az állam szervezetébe lépése által
abba a helyzetbe jutnak, hogy államukat kormá
nyozhatják és az általa nyújtott legtöbb előnyt
fokozott mértékben élvezhetik a nélkül, hogy ki
adásaihoz hozzájárulnának — egy egész népből
igen hamar egy vitézlő nemességgé alakulnak át,
mely adómentességét és egyéb kiváltságait a
legféltékenyebben őrzi, azoknak az állam többi
alattvalóira való (eredeti alakjuk mellett külön
ben is lehetetlen) kiterjesztését gátolni igyek
szik, e mellett azonban szívesen látja, ha az
állam adófizető alattvalói minél számosabbak
lesznek. Erre annál több okuk lesz, midőn a
nem-polgár alattvalókat az adózás mellett a most
már közös haza védelme és nagygyátétele végett
hadiszolgálatra is kötelezik. Az eredeti nép, most
már kiváltságos nemesség számaránya a házas
sági és egyéb szabályozatok hatása alatt mind
csekélyebb lesz az adófizető alattvalók — most
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már tulajdonképen közpolgárok — számához
képest, melyet utóbb még a jogtalan rabszolga
ság állapotából jogképességre, az élet szabad
élvezetére emelkedett emberek serege is szaporít.
Most már az adófizetők, a meghódítottak
utódai képezik a nemzetet, az államot, mely
ugyan még különös előnyökben részesíti az
eredeti hódító polgárok vérszerinti és jogutó
dait, a nemeseket, de a mellett egész erejével
megvédi és előmozdítja az adófizető alattvalók
érdekeit is, a kik az állam életének minden ter
hes és legtöbb előnyös mozzanatából kiveszik
részüket.
A fejlődés további folyamában azután oly
helyzetekbe jut az állam, melyekben nagy ered
mények elérése —vagy ellenkezőleg saját puszta
létének fenntartása végett minden csak rendel
kezésére álló segélyforrás igénybevételére, min
den megnyerhető erő felhasználására szorul.
Ekkor az addig kiváltságos nemeseket is arra
szorítják, hogy javaik megfelelő részét az állam
szükségleteinek fedezésére fordítsák, úgy mint
a közalattvalók. Az utóbbiakat pedig egészen
beveszik az uralkodó nemzet sánczaiba, meg
adnak nekik minden jogot, minden boldogulási
lehetőséget, a mit azelőtt csak a nemesek élvez
tek, azért, hogy gazdaságilag megerősödve, érde
keik által szorosabban a nemzethez, államhoz
fűzve, ennek javára eredményteljesebb munkás
ságot fejtsenek ki. A nemesség, bár eleinte
ellentáll, utóbb mégis könnyen beletörődik a
változásba, mely legfeljebb leggyengébb tag
jaira nézve jelent valódi veszteséget, míg az
igazán magasan állók csak nyernek azáltal, ha
a jogok és kötelességek általános kiterjesztése
által erősebbé lesz az állam, mely azután is
csak nagyobb mértékben — számtalan előnyt
biztosít polgárainak, különösen pedig ezek poli
tikailag vezető hatalmas töredékének.
így keletkezik a mai szabad állam, melyben
— legalább gazdasági tekintetben — nincsenek
többé kiváltságos hódítók, jogaiktól megfosz
tott rabszolgák és csekély jogú, de nagy köte
lezettségű alattvalók, hanem csakis az állam
által nyújtott előnyök élvezetére egyenlően jogo
sult, az ezzel járt terhek viselésére egyenlően
kötelezett államtagok, polgárok.
*
Óriási, nagyszerű szervezet egy ilyen állam.
Gazdasági életének vizsgálása, szemlélése a
tudományt szerető embert ugyanazzal a gyö
nyörrel tölti el, mint egy növény, vagy állat
életműködésének megismerése, megértése.
Az államot alkotó milliónyi embertömeg meg
felelő óriás mennyiségű gazdasági jószágot
fogyaszt, kezdve a legegyszerűbb tápanyago
kon, egészen az ellenséges támadások elhárí
tására fordított készletekig és a legmagasabbrendű szellemi szükségletekkielégítésérefordított
munkáig. Ezeket a javakat az áilam polgárai
vagy előállítják, vagy más országokból meg
szerzik, behozzák. A behozott javakért cserébe
azután ki is visznek az állam területéről ott
fölös mennyiségben termelt javakat. Éppen úgy,
mint hogyha egy ember szomszédaival csere
kereskedést folytatna. A külföld által egy füg
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getlen nemzetnek szolgáltatott javak értéke ren
des viszonyok között végösszegében egyenlő
a nemzet által a külföldnek szolgáltatóikéval.
Ha valamely nemzet esetleg kevesebb árút
visz a külföldre, mint a mennyit onnan behoz,
akkor bizonyára a külföld árúit szállítja hajóin,
vagy más ily szolgálatot tesz a külföldnek.
Annyira egyenlő a független nemzetek között
kicserélt javak és szolgálatok értéke, hogy pénz
beli kiegyenlítés közöttük aránylag csak csekély
mértékben történik. Az államok, illetőleg ezek
nek külkereskedelmet folytató polgárai váltókkal
fizetnek: az a váltó, melyet egy német keres
kedő angol posztóért egy angol hivatástársának
adott, utóbb visszavándorol Németországba,
mert az angol kereskedő, a ki Németországból
czukrot vett, a fizetés legalkalmasabb módjá
nak találja posztóeladó honfitársától megvenni
a német posztóvevő váltóját és azután ezt kül
deni el a pénz helyett a czukoreladó némethez,
a ki lejáratkor kiegyenlíttetheti a váltót a posz
tóvevő némettel.
A készpénz tehát mindig az országban ma
radt, a német németnek fizette ki az angol
posztó árát, hasonlóképp az angol angolnak a
német czukorét. De azért a két ország cserélt,,
az egyik posztót adott a másiknak, mely czukorral fizetett.
Persze, ahhoz, hogy a pénz, (mely alatt
nemes érczet kell érteni) átküldése, vagy érté
kes javaknak elllenszolgáltatás nélkül az egyik
országból a másikba áttétele elkerültessék, szük
séges, hogy a két állam fizetési mérlege egy
mással szemben egyensúlyban legyen, azaz az
egyikből éppen annyit szolgáltassanakamásikba,
mint viszont. Ezen egyensúly ideiglenes meg
zavarása áll be, ha az egyik állam kormánya,
vagy akár csak egy vállalkozója kölcsönt vesz
fel egy más államban és az azután egyszerre,
vagy lassanként visszafizeti. Akkor először a
kölcsönadó állam területéről fog a pénz és
egyéb jószág a kölcsönvevő állam területére
vándorolni, — azután ugyanily értékű javak,
kamatokkal megszaporodva, az ellenkező irány
ban fogják ugyanazt az utat megtenni. Állan
dóan megzavarja a fizetési mérleget, tehát a
javaknak az egyik állam területéről, a másikra
való végleges átköltözését okozza az, ha az
egyik állam súlyos sarczot vethet a másikra
(1871); vagy ha az egyik állam némely pol
gárai vagyonukkal és jövedelmükkel együtt a
másiknak területére költöznek át, vagy végül,
ha az egyik állam lakossága kedvezőtlen gaz
dasági viszonyai miatt kénytelen a másik által
szolgáltatott javakat, szolgáltatmányokat, köl
csönöket sokkal nagyobb értékekkel, drágáb
ban megfizetni.
Valamely állam területén lakó, foglalkozá
sukat annak keretében folytató egyének összesége gazdasági tekintetben egy nemzetet képez.
A nemzet összes tagjainak rendelkezésére álló
vagyon, illetőleg tőke összessége képezi a
nemzeti vagyont, illetőleg a nemzeti tőkét, az
általuk végzett összes munka a nemzeti munka.
A nemzeti munka által a nemzeti tőke segít
ségével, tehát a nemzeti termelés által bizo
nyos időben előállított és külföldről behozott

javakból a viszont külföldre szállított javak
leszámítása után fenmaradó összeg képezi
a nemzeti jövedelmet, melyből kielégítést kell
találnia a nemzeti fogyasztásnak. Ez utóbbi
magában foglalja a nemzet összes tagjainak
szükségleteit, az egyszerű tápszerektől ruha
neműéitől és lakásoktól kezdve egészen a nem
zeti műveltség és nemzeti kegyelet ápolásáig.
Mint már említettük, gyakran előáll az az
eset, hogy az állam, vagy ennek gazdálkodó
polgárai az országban nem találják meg az
általuk szükségelt tőkejavakat és kénytelenek
ezeket külföldi államoktól, vagy egyénektől köl
csönvenni Ezáltal az egyik nemzet a másikkal
szemben adósságba esik, még a másiknak köve
telései támadnak.
Ha a nemzeti jövedelem oly bőséges, hogy
belőle többen megélhetnek, mint a mennyien
a nemzetet alkotják, a nemzet természetes sza
porodás és idegenek bevándorlása útján szám
ban gyarapodni fog. Ha pedig a nemzeti jöve
delem az egész nemzet megélhetésére nem
elégséges, a nemzet lélekszáma a természetes
szaporodás csökkenése és a polgárok kiván
dorlása folytán apadni fog. Meg kell azonban
jegyeznünk, hogy a népesség szaporodására
és apadására a most említett gazdasági ténye
zőkön kívül más körülmények is befolyással
vannak.
A nemzeti termelés, mint már említettem,
a nemzet összes tagjai termelő munkásságának
eredménye. Úgy a nemzeti termelés, mint a
nemzeti fogyasztás igen egyenlőtlenül szokott
az állam területén megoszlani. Már az őster
melés is az ország különböző részeiben külön
böző fajtájú, mennyiségű és értékű termékeket
szokott létrehozni, az ipari termelésnek pedig
valóságos központjai szoktak lenni, melyek
egy bizonyos czikkel nemcsak az egész orszá
got, hanem részben a külföldet is ellátják —
természetesen az onnan nyert szolgáltatások
fejében. Szintén egyes központokban szokott
lefolyni a nemzet kereskedelmi forgalmának
közvetítése. Hasonló egyenlőtlen megosztást
mutat a fogyasztás. A politikai élet, a művelt
ség, az előkelő körök társadalmi érintkezése
színhelyéül szolgáló nagyvárosokban, —melyek
legtöbb esetben a kereskedelmi és tőkeforga
lomnak is góczpontjai — hasonlíthatatlanul na
gyobb részét fogyasztják el a nemzeti jövede
lemnek, mint az ország egyéb részeiben. Nagy
szerencsétlenség egy országra, egy nemzetre,
egy államra nézve, ha akár a politikai függet
lenség hiánya, akár a műveltség elmaradottsága,
akár a gazdasági élet fejletlensége miatt nem
képes gazdasági élete számára, a nagy fogyasz
tási és forgalmi központokat saját területén fel
állítani, hanem nemzeti jövedelmének a maga
sabb czélok elérésére, a jólét fellendítésére
fordítható részét egy más állam politikai, mű
veltségi, gazdasági, társadalmi központjaiba kell
beszállítania!
A nemzet egyes tagjai egyéni szükségleteik
nek kielégítéséről, egyéni segélyforrásaik felhasználásával, első sorban maguk gondoskod
nak. A mit az egyes egyén magában meg nem
tehet, arra többen szövetkeznek. A családtól

5

kezdve a nagy részvénytársaságokig, szövet
kezetekig, közműveltségi egyletekig, a szabad
társulások tömérdek válfaja és sokasága áll fenn
az egyes nemzeten belől. Gazdasági téren kü
lönösen fontosak ezek a szövetkezések, mert
gyakran csakis ezek biztosíthatják az egyesek
munkásságának eredményességét és ezzel az
egyének boldogulását.
Vannak azonban az állampolgároknak (ezek
alatt tágabb értelemben a gazdasági nemzet
összes tagjait értve) oly szükségletei is, me
lyeket kellő módon csak maga a nagy szer
vezet, az állam elégíthet ki teljesen megfelelő
módon. Ezeknek a szükségleteknek kielégítését
fizeti meg a polgár, midőn adóját lerója, vagy
az államnak más módon jövedelmet nyújt, vagy
szolgálatot tesz. Az állam viszont az így beszé
deit javakból megfizeti azoknak szolgáltatásait,
a kik akár munka végzésével, akár a szükségelt
jószágok nyújtásával az állam kitűzött feladatá
nak teljesítésében részt vesznek. Ebben áll az
állam háztartása.
Az állami háztartás helyes berendezésének
és vezetésének tana nagy, önálló tudomány
ágat képez, melyben a következő három fő
csoport különböztethető meg:
í. Az állami szükségletek tana;
2 . Az állami segélyforrások tana;
3. Az állami gazdaság szervezete.
❖
A legfőbb, tulajdonképen az egyetlen állami
szükséglet az, hogy az állam mindabban része
sítse az egyes polgárokat, a mire ezeknek a fenn
álló viszonyok között tényleg szükségük van,
de a mit kizárólag saját erejükből el nem érhet
nének. Két ily feladata van az államnak; ha
ezeket teljesíti, méltán követelhet polgáraitól
áldozatokat. Ez a két feladat: az állami jogrend
biztosítása és az egyes vagy egyesek szabad
társulása által kellőképen el nem végezhető,
közös érdekű munkák keresztülvitele.
Biztos alapokra fektetett állami jogrend nél
kül a legtehetségesebb és legmunkásabb ember
élete sem lenne más a puszta betevő falatért
napról-napra folytatott marakodásnál. A munka
eredményének zavartalan élvezetéről, vagy éppen
magasabbrendű életkényelem szerzéséről szó
sem lenne. A jogrend végleges eltörléséről ezért
legfeljebb az emberiség egy elvesző, beteges
lelkületű töredékénél van szó. Azonban a jog
rend szabványai folytonos alakításra, kijelen
tésre, magyarázásra, módosításra, az élethez való
alkalmazásra szorulnak. E mellett a szabványo
kat sokan nem ismerik, vagy nem értik meg
helyesen. Végül a jogrend egyenes, erőszakos
támadásoknak van kitéve egyrészt gonosztevők
részéről, a kik tetteikben pillanatnyi érdekeiket
vagy kívánságaikat az általános érdekű jogrend
fölé helyezik; másrészt forradalmárok és idegen
államhatalmak részéről, melyek az állam terü
letén az ott uralkodó helyébe más jogrendet
kívánnak uralomra juttatni, mely más érdekek
nek kedvezne, mint a melyeket a fennálló jog
rend védelmez.
Az állam jogrendjének megóvására szolgálnak:
a) a kormányzás; b) a közigazgatás, rendészet

és büntető igazságszolgáltatás ; c) a jogszolgál
tatás ; d) a fegyveres erő.
Kormányzás alatt itt a közös legfőbb állami
akarat megalkotását és kijelentését értjük. Ide
tartozik tehát a törvényhozás, az állam által a
külfölddel és az államon belől érvényesülő irány
zatokkal szemben követendő politika meghatá
rozása, az államfői irányító tevékenység gyakor
lása, általában mindannak megállapítása, hogy
az állam egészében, mint olyan, mit cselekedjék.
A kormányzás czéíjaira szolgálnak az államok
költségvetéseiben az államfőre, ennek udvartar
tására és közvetlen segédszemélyzetére (tudva
levőleg^ a köztársaságokban is szerepel ez a
kiadástétel), a sajtképeni kormányhatóságokra,
a törvénykező testületekre, a törvények előké
szítésére, a kormány akaratának nem pusztán
jogi szabályok alkalmazásával való keresztül
vitelére, vagyis a politikai igazgatásra, melyhez
a diplomatiai (nem consuíi!) külképviselet is
tartozik — engedélyeztetni szokott összegek.
Míg a kormányzás szabályok alkotásában és
rendelkezések tételében áll, a közigazgatás czélja
keresztülvinni, hogy az élet az állam területén
a kormányzószervek által előszabott módozatok
szerint alakuljon. A közigazgatás szervei ren
delik el azt, a minek a törvények és kormány
rendeletek értelmében egyes esetekben történni
kell és ezen rendelkezések betartására a polgá
rokat figyelmeztetéssel és büntetések kilátásba
helyezésével reászorítják. A közigazgatás egy
ága a rendészet, mely az állam rendjével és a
polgárok jóllétével ellenkező cselekmények el
követésének és események beálltának elhárítá
sában áll. A rendészet további folyománya a
büntető igazságszolgáltatás, mely (bármit mond
janak a megtorlási és javító elméletek képviselői)
elrettentő példák felállításával veszi elejét az
állami jogrend gyakoribb megsértéseinek. A közigazgatásnak több ága van, melyek a lakosság
életmódja és foglalkozása szerint a különböző
államokban különböző módón vannak kifejlesztve
és ezért aránylag is különböző költségeket okoz
nak. Mindenütt van általános közigazgatás, mely
a más specialis hatóság ügykörébe nem utalt
általános kötelező rendelkezések keresztülvitelé
ben áll, tehát tisztán jogalkalmazó tevékenység,
melyet éppen ezért helytelenül neveznek néme
lyek politikai közigazgatásnak. Van ezenkívül
közgazdasági, közrendészeti, culturalis, igazság
ügyi, a külföldön élő állampolgárokat illető (consularis) közigazgatás, melyek mindegyike szinte
beláthatatlanul tovább osztályozható, tényleg a
közigazgatási szükségletek csoportosításában a
különböző államok költségvetései nagyon eltér
nek egymástól. Utoljára hagytuk a pénzügyi
közigazgatást, melynek czélja a kormányzó szerv
által előirányzott összegek befolyását biztosí
tani és azután ezeknek az összegeknek a kor
mányzó szerv által meghatározott czélokra való
fordítását biztosítani. A pénzügyi közigazgatás
költségei rendszerint igen tetemesek, miután
közéjük tartozik az államadósságok «szolgálatának> ellátása, vagyis a legkülönbözőbb állam
szükségletekre régebben fölvett kölcsönöknek,
illetőleg ezek kamatainak törlesztése.
A jogszolgáltatás, vagyis az egyes kétes eset
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ben alkalmazandó jogszabály kijelentése és ez
úton a polgárok között felmerült vitás kérdések
eldöntése az úgynevezett polgári bíróságok által
történik. Csakis az veheti elejét az ököljog érvé
nyesülésének és ezzel az állami jogrend és
jogbiztonság megzavarásának, ha minden ember
tudja az államban, hogy azt, a mire az állam
jogi szabályaiban meghatározott módon igényt
szerzett, mindenesetre meg is kaphatja és ismét
a jog által előírt módon felhasználhatja, élvez
heti. A czélszerű szervezés kívánalmai idézték
elő, hogy a polgári pereket eldöntő bíróságok
a bűntetteket fenyítő bíróságokkal rendszerint
egy szervezetet képeznek.
A fegyveres erőt a jogrend fenntartásának
eszközei között utolsónak említjük, holott bát
ran elsőnek említhettük volna. Már csak azért
is, mert aránylag a legtöbbe kerül. A hadsereg,
az azt kiegészítő különféle elnevezések alatt
létező honvédségeket és a hadi tengerészettel
együtt az állam létének és az állami jogrend
nek mindennemű erőszakos külső és belső
támadások ellen való megvédésére és az össze
ségre nézve kívánatos előnyök kivívására szol
gál. Lehet, hogy a fegyveres erő legnagyobb
részének tevékenysége évtizedekig begyakor
lásra, a harczkészség növelésére szorítkozik és
addig elveszetteknek látszanak a reáköltött mil
liók. De azután eljő a komoly óra, a midőn
minden attól függ, hogy van-e elég katona, jó
fegyver és kellő hadszervezet. A mint a leg
békésebb, legtakrékosabb egyes ember is he
lyesen teszi, ha idejének és anyagi eszközeinek
nem jelentéktelen részét fordítja pénzkeresés
vagy élvezetek helyett vérkeringése élénkségé
nek, izmai ruganyosságnak fentartására, bizo
nyos ügyességek elsajátítására — úgy az állam
nak is hasonlóképen kell cselekednie, csakhogy
okvetlenül, mert az egyest jogtalan támadások
ellen megvédi az állam, de az államot és jog
rendjét csak az állam maga védheti meg
A mi az állam feladatainak másik főcsoport
ját, t. i. a polgárok összességének vagy egyes
nagyobb csoportjainak közös érdekében álló,
de az egyes polgárok vagy ezek egyszerű cso
portjai által nehezen elvégezhető munkák ke
resztülvitelét illeti — ezek az állam lakosságá
nak foglalkozása, életmódja és műveltségi foka
szerint a különböző államokban nagyon eltérők.
Mégis két nagy csoportot különböztetünk meg
közöttük: a polgárok anyagi, gazdasági jólété
nek előmozdítását és azok szellemi szükségle
teinek kielégítését.
Az állam a polgárok anyagi jólétét mindenek
előtt azáltal mozdítja elő, hogy testi épségüket,
egészségüket őrzi és a megbegedetteket — a
mennyiben erre saját erejükből képtelenek —
főként kórházakban gyógyíttatja. Ez képezi az
állami közegészségügyet. Az állam továbbá a
közjövedelmekből eltartja azokat a polgárokat
és polgárnőket, a kik koruknál vagy egészségi
állapotuknál fogva keresetképtelenek, e mellett
vagyontalanok és hozzátartozóik vagy más jó
tékony embertársaik részéről eltartásban nem
részesülnek. Ez az állami szegényügy.
Óriásiak az állam feladatai közgazdasági téren.
Az államnak gondoskodnia kell róla, hogy lehe

tőleg minden polgára megkereshessen munká
jával annyit, a mennyi megfelelő módon való
megélhetéséhez szükséges. Mint már fenntebb
láttuk, ha az állam ezt a feladatát teljesben kép
telen, a polgárok egy kisebb-nagyobb része
kivándorol, a mi az állam gyengülését és ezzel
a visszamaradt polgárok érdekei megkárosodásának veszélyét hozza magával. Szintén kiván
dorlást és pedig a tőke kivándorlását okozza
az, ha az állam nem képes azokat a feltételeket
megteremteni, a melyek mellett a tőke az ország
vállalataiban haszonnal elhelyezhető. Ellenben
a közgazdasági viszonyok olyanokká alakítása,
hogy mellettük a munka és tőke kellő gyü
mölcsöt találhasson, a népesség szaporodását
és a külföld tőkéje egy részének az országba
szivódását eredményezi. Ezáltal erősödik az
állam, mely ennek következtében ismét jobban
megvédheti és előmozdíthatja minden polgára
érdekét. A verseny és kiválasztás elve az államok
között is érvényesül.
Az állam közgazdasági tevékenysége min
denekelőtt közérdekű művek, vízszabályozások,
talajjavító csatornarendszerek, különböző köz
lekedési eszközök, utak, vasutak, vizi járművek,
kikötők, raktártelepek létesítésében, minden
nemű közlekedés elősegítésében, posta-, táviró-,
távbeszélő-hálózat fenntartásában, ezenkívül a
polgárok gazdasági, tevékenységének megkönynyítésében és egyenes támogatásában nyilvá
nul. Ily könnyítés az, midőn az állam pl. olcsób
ban szállítja vasútain a munkást munkaterére,
az anyagot feldolgozási helyére, mint azt egy
magánvállalat tenné (tarifakedvezmény). Ilyen
az is, ha az állam munkát közvetít, az egyes
termelők, kereskedők és fogyasztók figyelmét
a legolcsóbb anyagokra, legczélszerűbb eljárá
sokra, legjobb értékesítési piaczokra felhívja és
esetleg ezen előnyök elérését forgalmi intéz
kedésekkel megkönnyíti. Egyenesen támogatja
az állam a gazdasági tevékenység egyes ágait,
midőn az azokat folytatókat pl. művelésre addig
kevésbbé használhatóknak tartott földterületek
javítóit, új házak építőit, ipartelepek, hajójára
tok létesítőit véglegesen vagy egy időre fel
menti a többi állampolgárokat terhelő adók
és egyéb közszolgáltatások alól. Némely gaz
daságokat, gyárakat, szövetkezeteket az állam
kölcsönökkel vagy egyenes pénzbeli jutalmak
kal és ajándékokkal is támogat. Gyarmatok ala
pítása és a hazai termelők és fogyasztók szá
mára jó eladási és vételi piaczoknak külföldön
való nyitása is egy oly feladat, melynek érde
kében némely nagy állam óriási áldozatokat
hoz. Az államok által viselt háborúknak talán
túlnyomó része szintén csak oly czélból indult
meg, hogy az egyik vagy másik állam népének
gazdasági segélyforrásait a másik rovására kiterjeszsze.
Legfőképpen az állam feladata a külső és
belső vagyonforgalom lebonyolítására alkalmas,
általános csereeszközről, pénzről gondoskodni.
Ez képezi a valutaiigyet, melyről tüzetesebben
az állami gazdaság szervezeténél lesz szó.
A szellemi szükségletek kielégítése terén az
állam feladatai nem csekélyebbek, mint az anyagi
jólét előmozdításáén. Az állam működése e téren
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főkép abban áll, hogy alattvalói, különösen ezek
fiatalabb nemzedéke számára lehetővé teszi azon
ismeretek elsajátítását, melyekkel az élet küz
delmeiben boldogulhatnak és az állam hasznos
polgárai, használható szervei lehetnek. Az állam
tehát különböző fokozatú tanintézetek fentartása
által lehetővé teszi az ifjúságnak a legszüksé
gesebb elemi és általános ismeretek megszer
zését, különböző irányú és fokozatú szakiskolák
fentartásával pedig bizonyos különleges kereset
módok folytatására, állások betöltésére teszi
képessé a polgárság egy részét. A szorosan
vett tanintézeteken kívül az állam még sok más,
az általános műveltség és a különös ismeretek
terjesztésére alkalmas intézetet tart fenn, ilye
nek a múzeumok, könyvtárak, színházak, külön
böző gyakorló helyiségek stb.
Nagyon téved azonban, a ki azt gondolja,
hogy az állam a szellemi szükségletek kielégí
tésében egész kötelezettségének megfelelt, ha
bizonyos ismeretterjesztő intézeteket létesített.
Vallásos érzést és az ezzel összefüggő boldog
lelkiállapotot és erkölcsös, a többi állampolgárok
érdekeinek is megfelelő életet az állam bizo
nyára nem adhat az egyes léleknek, de igenis
gondoskodhat oly intézmények fentartásáról,
melyek által az egyes a vallás tanairól és a val
lási erköics követelményeiről tudomást szerez
het. Az egyházi élet terén az államnak majd
nem mindenütt igen nagy szerepe van.
De az egyházak alkalmas módon való támo
gatásánál még nagyobb mértékben képezi az
állam feladatát, hogy minden polgárában ápolja
a hozzá való hűséget, a közért áldozatok hoza
talára való készséget. Ezt teszi az állam, midőn
már az iskolában, az elemi és általános isme
retek megújítása alkalmával megtanítja a jövő
polgár-nemzedéket arra, hogy minden egyes
tagja mivel tartozik a honnak, «mely ápol s
eltakar . Ezt teszi, midőn az állam, a nemzet
történetének ismeretét minél szélesebb körben
terjeszti; midőn hazafias ünnepek rendezésével
eszébe juttatja a nemzetnek története kimagasló
eseményeit, az apák erényeit, győzelmeit, a jövő
nemzedékért hozott áldozatait. Ezt teszi, midőn
megtisztelésekkel, jutalmakkal és emlékjelek
kel fejezi ki háláját és kegyeletét azok iránt,
a kik neki valamely nagy szolgálatot tettek, ez
által az egész nemzet elé állítva azokat a példá
kat, eszményeket, a melyeket minden polgárnak
kötelessége követni, vagy legalább tiszteletben
tartani.
A fentebbiekben megkísértettük az állam
feladatait, szükségleteit bizonyos rendszerben
felsorolni. A tisztelt olvasó láthatta, hogy ez
egyáltalában nem könnyű dolog és ha az elmé
letben sikerül is, a gyakorlatban alig lehet oly
állami kiadást találni, a mely kizárólag csakis
egy bizonyos állami czélt szolgálna és a töb
bieket egyáltalában nem érdekelné; sőt mond
hatni, az állam minden költekezése az egész
állam összczélja érdekében történik. Egy egye
tem felállítása által például nemcsak az általá
nos műveltség terjed, nemcsak a nemzeti tudo
mány nyer ápolást, hanem sok polgár lesz
képessé arra, hogy bizonyos jövedelmezőbb
foglalkozással kenyeret keressen és e mellett,

mint orvos, tisztviselő, tanár hasznos szolgá
latokat tegyen a polgártársainak és az államnak.
E mellett már maga az egyetem létesítése, fel
építése, felszerelése, hasznos módon foglalkoz
tatja az ország iparosainak és szállítóinak egy
részét, lendületet hoz a nemzeti termelésbe és
az országban tartja azokat az összegeket is,
melyeket a tanulni vágyó ifjak külföldön költenének el, ha itthon nem találnának megfelelő
tudományforrásokra.
Abban a körülményben, hogy az állam úgy
szólván minden kiadásával valamennyi czélját
előmozdíthatja, rejlik oka annak, hogy a gya
korlatban tényleg nincs az állami szükségle
teknek, kiadásoknak általánosan elfogadott be
osztása. A különböző államok a legkülönbözőbb
módon csoportosítják a szükségleteket az egyes
főkormányhatóságok, tárczái alá. Belgiumban
a szépművészetek ápolása a földmívelésügyi
ministérium alá tartozik, Olaszországban két
pénzügyminister van. Általában külön lárcza szo
kott a költségvetésekben előfordulni, a hadügyi
(tengerészeti), általános igazgatási (belügyi, val
lás és közoktatásügyi), külügyi, gazdasági (föld
művelés-, közmunka-, közlekedés-, vasút-, gyar
matügyi), végre a pénzügyi szükségletek számára.
Az egyes államok kiadásait még eltérőbbekké
teszi az a körülmény, hogy az egyik állam pol
gársága és így maga az állam gazdagabb, mint
a másik és ezért oly közérdekű kiadásokat tehet,
a melyeket emez kénytelen mellőzni. Az állam
és polgársága valódi szükségletei is változnak,
ez utóbbinak életmódja, foglalkozása stb. sze
rint. Végül az állam nem mindenütt látja el
közvetlen rendelkezése alatt álló szervei által
az összes közös szükségleteket, sőt majd min
denütt többet vagy kevesebbet reábíz az egyes,
vagy társadalmi úton szabadon egyesült pol
gárokra, illetőleg ezek egyesületeire, társulataira,
testületéire. Csak a szegény polgárok ellátására
kell gondolnunk, a mely pedig kétségkívül állami
feladat. Még többet bíz az állam a polgárok
azon csak félig-meddig önkénytes, az állam
által elismert, sőt szervezett és szabályozott
csoportjaira, melyeknek alapját az állam terüle
tének egy bizonyos részén való lakás vagy egy
bizonyos vallás követése képezi: tehát a köz
ségekre (és ezek nagyobb csoportjaira, mint a
megyék, tartományok stb.) és az egyházakra.
Ezeken kívül az egy foglalkozást űzők szerve
zett társulatai, mint a czéhek, kamarák, testüle
tek is hasonló szerepet játszhatnak. Kezdetle
gesebb államok szervezetében végül közös
leszármazás által alkotott csoportok, törzsek,
nemzetségek, kasztok is léteznek. A községekre
és egyéb területi szervezetekre az állam reá
szokta bízni az általános közigazgatás és rendé
szet kisebb-nagyobb részét, de ezenkívül sok
helyt a szellemi szükségletek kielégítését, a jog
szolgáltatást, az állami bevételek kezelését, sőt
a hadügy egy részét is. Az egyházakra, főként
a vallási tanok művelését, de ezenkívül sok
helyt egyéb ismeretek terjesztését is reábízza
az állam. Az egy foglalkozást űzők testületéi
tagjaik közös gazdasági érdekeit mozdítják elő,
kiképzésüket és a foglalkozás gyakorlására való
feljogosítás feltételeit szabályozzák, végül

8

gyakran fegyelmi hatalom gyakorlásával is —
társadalmi állásuk fölött őrködnek.
A községek, egyházak és államilag elismert
testületek, ha néhol tényleg teljesen önállóan
teljesítik is a fent elősorolt feladatokat, ezzel
mégis az állam életében vesznek részt, annak
czélját mozdítják elő és így — ha ez esetleg
határozott szabályokban kifejezésre nem jut is,
mint az állam megbízottai szerepelnek. Ki
tűnik ez abból, hogy az állam ezen testületek
rendelkezéseit éppen úgy tiszteletben tartatja és
keresztülviteti, mint saját hatóságainak intéz
kedéseit. Kifejezésre jut ez abban is, hogy az
állam ezen kisebb vagy nagyobb körű önkor
mányzattal, sőt függetlenséggel bíró testületek
nek a szükséges anyagi eszközökkel való ellá
tásáról gondoskodik, a mennyiben az állami
jövedelmekből kisebb vagy -nagyobb összege
ket átenged számukra, nekik vagyon és jöve
delmi források szerzését megengedi, sőt arra
is felhatalmazza őket, hogy maga, az állam mód
jára adókat és adószerű szolgáltatásokat szed
jenek polgároktól.
Az összes állami kiadások között két határo
zottan megkülönböztethető kategóriát képeznek
a személyi és a dologi kiadások. Az államnak
ugyanis, hogy rendeltetésének megfeleljen, egy
részt bizonyos munkákat kell végeznie, illető
leg végeztetnie, tehát ítéltetnie, gyógyíttatnia,
kormányoztatnia, harczoltatnia, taníttatnia kell.
Azok a különböző nagyságú és elnevezésű
munkabérek (fizetések, tiszteletdíjak stb.), melye
ket az állam azoknak fizet, a kik az ő teen
dőit az ő megbízásából ellátják, képezik az állam
személyi kiadásait. Az állam másrészt tevékeny
sége közben sok dolgot, jószágot, a munka
által tőke segítségével használatra elkészített ter
méket kénytelen beszerezni, fentartani és a dol
gok rendes menete szerinti elhasználásnak
átadni. Csak az állami épületekre, művekre, inté
zetekre, közlekedési eszközökre, ezek felszere
lésére és az ellátásukat az államtól nyerő sze
mélyek használati czikkeire kell gondolnunk.
Az ezekre a czélokra fordított összegek képezik
a dologi kiadásokat. Ezeknek egy része a jöve
delemeloszlás általános feltételei szerint szintén
munkabérré lesz, míg más része tőke kamatát,
vagy vállalkozók nyereségét alkotja. Ide tar
tozik az államadósságok és ezek kamatainak
törlesztése is, — annál inkább, hogy az állam
jobbára nagyobb beszerzések és beruházások,
tehát dologi szükségletek fedezése czéljából
szokott kölcsönöket felvenni. Független álla
mokban a személyi kiadások keretében kifize
tett összegek túlnyomó része az állam saját
polgárai által végzett munka jutalmazására szol
gál, míg a nem teljesen független államok az
őket magukba záró államkapcsolat sokszor ide
gen alkalmazottainak díjazásához is hozzá kény
telenek járulni. A dologi kiadásokat ellenben
politikailag teljesen független, gazdasági esz
közeikre nézve azonban a külföldtől függő
államok is gyakran külföldre kénytelenek tenni.
*
Az állam a feladatai teljesítésére szükségelt
munkát és jószágot kétféleképpen veszi be pol

gáraitól. Először is a maga érdekében bizonyos
tevékenységre, munkára kötelezi őket, a nélkül,
hogy ezért megfelelő bért, kártalanítást nyúj
tana nekik. Ebben áll a katonai szolgálatra, a
közmunkára, bizonyos kellő módon nem díja
zott hivatalok, tisztségek (pl. biró, esküdt, gyám)
viselésére való kötelezettség. Kétségtelen, hogy
a katonai szolgálat teljesítése nem más, mint
munkában és feláldozott kereső képességben
lerótt adó, melynek jellegét éppen nem a szol
gálat veszélyes volta —hiszen a termelési munka
is sokszor veszélyes — adja meg.
Másodszor javakat, különösen pénzt vesz
be polgárain az állam és pedig ismét kétféle
képen. Vagy egyszerűen elrendeli, hogy a pol
gárok bizonyos időkben, bizonyos alkalmakkor
egy meghatározott összeget tartoznak az állam
javára leróni. Vagy pedig, felcsap vállalkozó
társaságnak, tőkéjével szervei által részt vesz
a nemzeti termelésben, forgalomban, a polgá
roknak a megélhetésért folytatott gazdasági
küzdelmében és így tesz szert haszonra, jöve
delemre.
A vagyonbeli állami jövedelmek első csoport
jába tartoznak az adók, illetékek és vámok, a
másodikba az állami üzemek és egyedárúságok.
Az adók az állam legnevezetesebb és min
denesetre legállandóbb bevételi forrását képe
zik. Különösen áll ez az úgynevezett egyenes
adókra nézve; ezek azok az évről-évre bizo
nyos kulcs (adókulcs) szerint állandóan behaj
tott összegek, melyeket a polgárok az általuk
birtokolt föld, ház és egyéb ingatlan vagyon,
vagy ennek hozadéka, továbbá keresményük,
tőkéjük kamata, vagy bármi más czímen befo
lyó jövedelmük után fizetni tartoznak. Az adók
természetén nem változtat az, hogy az állam
egyszerűen összkiadásai fedezése, vagy egy
bizonyos feladat teljesítése (betegápolás) végett
szedi be őket. Megtörténik, hogy az állam az
évenként rendesen kivetni szokott adókon kívül
egyes nagyobb kiadások fedezése végett egy
szer mindenkorra fizetendő rendkívüli adót vet
ki, mely ugyan elég gyakran örökösen újra
követelt rendes szolgáltatássá változik át.
A rendkívüli adókhoz sokban hasonlítanak
az illetékek (és ezeknek egy alfaja: a díjak),
melyek tulajdonképen nem egyebek adóknál,
melyeket azonban az állam nem bizonyos idő
közökhöz, hanem a polgárok bizonyos cselek
véseihez kötötten szed be. Ily cselekvések:
midőn az egyes polgár az állam igazgató, vagy
bíráskodó szerveinek munkásságát saját czéljai
előmozdítása reményében igénybe veszi, midőn
az állam törvényeiben foglalt felhatalmazással
élve bizonyos vagyont, örökség, ajándék, vagy
más jogügylet útján birtokába vesz, midőn
bizonyos haszonhajtó, vagy szórakoztató fog
lalkozást kezd meg, vagy folytat, midőn valamely
közkötelezettség (katonáskodás, közmunka) alól
felmentést, vagy valamely kitüntetést nyer. Eze
ket az illetékeket és díjakat majd állandó össze
gekben, majd a kivetésükre alkalmat szolgál
tatott cselekménynek az illetékkötelezettre nézve
megállapítható értéke szerint változó nagyság
ban szedik be.
Az illetékek ismét átvezetnek az adók egy
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más fajára: a közvetett adókra és vámokra.
A közvetett adókat az fizeti, a ki az állam terü
letén bizonyos czikkeket (szesz, czukor, stb.)
termel, ilyeneket bizonyos ú. n. adóvonalokon
átvisz, elárusít, vagy végre elfogyaszt. A vámo
kat az fizeti, a ki bizonyos czikkeket a kül
földről behoz, vagy másokat oda kivisz, tehát
azok csupán a közvetett adók egy nemét képe
zik, melyektől főként abban különböznek, hogy
az állami jövedelmek gyarapításán kívül általá
nos gazdasági mellékczélra is használják őket,
a mennyiben magas vámok szedése által igye
keznek az emberek kedvét elvenni attól, hogy
a hazai termékek mellőzésével külföldi czikke
ket vásároljanak, vagy a hazai termelésre nézve
szükséges anyagokat (kőszén, vas, fa) külföldre
vigyék. A be- és kiviteli vámok mellett itt-ott
léteznek még átviteli vámok is, az egyik kül
földi államból a vámot szedő országon keresz
tül a másikba átszállított árúk után.
A míg az egyenes adóknál és illetékeknél
kétségtelen, hogy azokat az adó alapját képező
vagyon vagy jövedelem birtokosa, illetőleg élve
zője viseli, addig a közvetett adóknál az adó
alany nem oly bizonyos és egyáltalában nem
mindig azonos az adó közvetlen lerovására
kötelezett féllel. Ezek a felek, adóköteles czikkek termelői, gyártói és elárusítói ugyanis anynyival drágábban adják czikkeiket, a mennyi
adót ők maguk az államnak fizettek és így az
adót tényleg a fogyasztókkal fizettetik meg,
ezekre hárítják át. Persze, előfordul az az eset
is, hogy valamely fél maga fogyasztja vagy
fogyasztatja az általa eltartott egyénekkel azon
czikkeit, melyek után a közvetett adókat lerótta,
— ez esetben nem lesz adóáthárítás. Ez akkor
is el fog maradni, ha valamely adóköteles czikk
után a kereslet oly csekély, hogy a termelő,
illetőleg eladó nem is tudná értékesíteni, ha árát
az adó összegével felemelné. Ebben az esetben
az adót valóban az azt lerovó fél fizeti vállal
kozói nyereségéből. Az adóáthárításnak egy
különös esete az, midőn a fogyasztó cseké
lyebb árt fizet a termelőnek arra való tekintettel,
hogy a czikk fogyasztása előtt még adót is
fog kelleni fizetnie.
A közvetett adók egymástól leginkább besze
désük módja szerint különböznek, — a miről
az állami gazdaság berendezésénél lesz szó.
Itt csak azt említjük, hogy a közvetett adókat
rendszerint vagy a termelőtől, vagy a fogyasz
tótól, illetőleg a fogyasztót közvetlenül ellátó
részelárusítótól és szállítótól szedik be. E sze
rint vannak termelési és fogyasztási adók.
Már az állam magángazdasága körébe tar
toznak, de azért a közvetett adókkal még igen
közeli rokonságban állanak az egyedárúságok.
Az állam kizárólag magának tartja fenn a jogot
bizonyos czikkek termelésére és elárusítására,
vagy ha másoknak megengedi is a termelést,
a termelt czikkek beváltását és elárusítását
kizárólag magának tartja fenn, hogy a verseny
eltávolításával szabhassa meg ama czikkek árát
és egyszersmind magának biztosíthassa az azok
eladásából származó, a rendes üzleti haszon
nál rendszerint nagyobb nyereséget. Az ily
czikkek részelárusítói csak mint az üzletet foly

tató állam rendszerint szigorúan megszabott
árakkal és nyereségekkel megkötött bizományo
sai szerepelnek.
Az e:jyedárús.ágokhoz számítandók az oly,
régebben regáléknak nevezett kizárólagos vagy
legalább állami engedélyhez kötött üzelmi jogok,
mint a posta és távirda fentartása, sorsjátékok
rendezése, melyek némelyikével ugyan az állam
nagy szolgálatot tesz a polgárságnak, de ön
magának is tetemes hasznot biztosít.
A közvetett adók, vámok, egyedárúságok és
regálék a jövedékek közös neve alatt is isme
retesek.
Vannak ezenkívül az államok birtokában
egészen a szabad verseny feltételei mellett dol
gozó üzemek is. Némely ily üzemeknél ugyan
csak névleges a szabad jelleg; így oly álla
mokban, melyekben a vasutak kizárólag, vagy
túlnyomóan az állam kezében vannak, nem
igen akad oly közlekedési vállalat, mely az
állammal versenyre kelhetne és ezáltal a díj
szabás tetszésszerinti megállapításában zavar
hatná. (Ezt a túlmagasra felcsigázott szállítási
díjtételek mellett legfeljebb a forgalom és ezzel
a vasút jövedelmezőségének csökkenése teheti.)
Vannak azután az államnak oly vállalatai és
üzemei is, a melyekben nyeresége igazán a sza
bad verseny által létrehozott áralakulás szerint
van. Ilyenek a mezőgazdasági állami uradalmak,
állami erdők, bányák, ipartelepek — feltéve, hogy
mindezekben nem egyedárúságok és más kivé
teles rendelkezések által védett czikkeket ter
melnek.
Az állami üzemek főczélja különben nem
mindig az állami bevételek szaporítása, hanem
igen sok esetben más közgazdasági feladatok
megvalósítása, mint bizonyos termelési ágaknak
az országban való meghonosítása, véderdők
létesítése, mintagazdaságok és tanműhelyek fen
tartása, a népesség egy részének keresethez jut
tatása. Az állami üzemek ezen nemzetgazdasági
czéljaik érdekében sokhelyt veszteséggel is dol
goznak.
A fentebbi vázlatosan ismertetett kategóriá
kon kívül esnek az államok azon rendkívüli
bevételei, melyek az állam vagyonának értéke
sítése, nemzetközi sérelmek (háborúk) alkal
mával más államoktól sikerrel követelt kárpót
lások (sarczok) befolyása, végül állami kölcsönök
felvétele által keletkeznek.
Vagyonbeli jövedelmeit az állam az előhaladottabb műveltségű területeken majdnem kizá
rólag pénzben szedi. Alacsonyabb műveltségű
világtájakon azonban az államhatalom sok adót,
illetéket, vámot szed be a legkülönbözőbb czikkekben, nevezetesen a termelt, vagy szállított
árúk egy bizonyos hányadában. Még Európá
ban is élénk emlékezetben él a tized és egyéb
természetbeni szolgáltatmányok, melyeket a nép
a királynak, az egyháznak, vagy a földesúrnak,
mint a legkülönfélébb módon szervezett köz
hatalom letéteményeseinek és szerveinek fizetett.
Tényleg manapság sem kizárólag az álllamnak, mint ilyennek fizet a polgár adót, vámot,
hanem a községeknek, egyházaknak és testü
leteknek is, melyeket az állam a helyette és
érte tett szolgálatokért nemcsak saját jövedel-
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méiből szokott közvetlen segélyben részesíteni,
hanem arra is felhatalmaz, hogy az egyes pol
gároktól, a kik szolgálataikat különösen igénybe
veszik (község lakói vagy olyanok, a kik ennek
utait használják, egyház hívei, testület tagjai)
egészen maga az állam módjára egyenes és
közvetett adókat, illetékeket és vámokat szed
jenek. A községi adó alapját sok esetben maga
az állami adó képezi, lévén az előbbi az utób
binak egy bizonyos százalékában kifejezve.
Az előadottakból láthatták tisztelt olvasóim,
hogy az egyes polgár jövedelmének mily nagy
része folyik a köz-, az állam főkincstárába és
fiók-pénztáraiba. Azokon az összegeken kívül,
melyeket évenként egyenes állami, községi, egy
házi, testületi adók és évi díjak alakjában kifizet,
azokon kívül, a melyeket nevezetesebb jogügy
letei kötésekor, hatóságok szolgálatainak igénybe
vételekor, kedvezmények elnyerésekor leró, még
azzal a különbözette! is gyarapítania kell az
állam bevételeit, mely az állam által szolgál
tatott egyedárúsági tárgyak, az állami közvetett
adókkal megterehelt czikkek értéke és tényle
ges (az állam által felcsigázott) ára között van.
Hol marad még az egyes által az állammal
folytatott üzleti érintkezés alkalmával (állami
forgalmi eszközök) posta használása, állami
üzemek termékeinek vétele) az előbbi által az
utóbbinak nyújtott haszon. Az egyes végül köz
vetve azáltal is veszít az állammal szemben,
hogy az ezáltal pénzügyi érdekekből a szabad
termelés és értékesítés elé tett korlátok, az állami
egyedárúságok és az állami üzemek versenye
folytán nem szerezhet annyit, mintha minden
nemű termelés teljesen szabad lenne. És hol
van még a polgárok által megfelelő díjazás
nélkül teljesített munka!
Szerencse, hogy ez a sok szolgáltatás túl
nyomó részben nem folyik idegen kézbe, hanem
a polgárok közös szervét, tulajdonát képező
állam pénztárába, mely a befolyt szolgátatásokat az összesek javára fordítja és e mellett —
miként az állami szükségletek taglalatánál láttuk
ismét az állam polgársága körében hozza
forgalomba. Az üzletembernek nem kell azért
búsulnia, hogy bevételei nagy részét az állam
pénztárába kell beszolgáltatnia; ebből a pénz
tárból olyanok kezébe kerül az, a kik mint
vevők megint csak visszaviszik az adófizető
üzletébe.
Persze, ha az állam nagy összegekkel tar
tozik a külföldnek, az állami bevételek nagy
része évenként kamat- és tőketörlesztés czímén
a külföldre vándorol és többé nem is tér vissza
a nemzet gazdaságába. Ezenkívül politikailag
és gazdaságilag nem teljesen független államok
polgárai egyébként is el lehetnek készülve arra,
hogy az általuk befizetett adók egy az álla
mon kívül eső központba folynak és a meny
nyiben ez a központ a függő államnak nem
nyújt megfelelő ellenszolgáltatást, az utóbbira
nézve el is vesznek, akár egy állandó hadisarcz.
Nem az a baj, ha az állam sokat követel
polgáraitól, hanem az, ha nem adja nekik vissza
azt, a mit tőlük bevett. A politikai hatalom szék
helyein, a gazdasági élet gyúpontjaiban lakók
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együttesen sokszorta több adót és egyéb szolgáltatmányt fizetnek államuknak, mint az elnyo
mott, elhanyagolt területeken tengődök, de azért
az előbbiek gazdagodnak és az utóbbiak sze
gényednek még jobban.
Már a fentebb előadottakból világos, hogy
az egyes állampolgárok igen különböző mér
tékben viselik az állami terheket. Még a sze
mélyesen, munkában teljesítendő kötelezettség
sem minden polgárt ér egyenlően, a mennyi
ben a katonáskodás azokra nézve, a kiket erre
behínak, különböző tartamú és terhességű, köz
tisztségek viselésére csak egyeseket szólítanak
fel, a közmunka alól pedig megváltás lehetsé
ges. A vagyonban fizetett közszolgáitatmányok
között már valóban kivétel számba mennek
azok, a melyeket minden polgárra egyenlően
rónak ki (fejadók); sőt ezek a szolgáltatmányok
a legnagyobb mértékben változnak az adófizető
helyzete és ténykedése szerint. A nagyobb adó
alap — tehát nagyobb értékű, vagy hozadékú
vagyon, nagyobb jövedelem — birtokában levők
nagyobb egyenes adót fizetnek, ha ez az alap
bizonyos állandó százalékában van megálla
pítva ; még inkább áll ez, ha a nagyobb adó
alappal bírók nagyobb arány szerint vannak
megadóztatva (progressiv adó). A ki akár fog
lalkozása, akár élvezete közben sok oly czikket
fogyaszt, melyet valamely állami közvetett adó,
vagy egyedárúság drágává tett — az ez úton
többet fog az állam pénztárába szolgáltatni.
A milv különböző az az absolut összeg, melyet
egy polgár az államnak évenkint kifizet, épp oly
vagy talán még különbözőbb az, ha ezen öszszeget az egyes jövedelmének hányadában fejez
zük ki. Némely polgár nagy, vagy kicsiny jöve
delmének talán elenyésző töredékét, más talán
a legnagyobb részét fogja különféle utakon az
állam pénztárába beszolgáltatni. Ennek az egyen
lőtlenségnek első pillantásra látszó igazságta
lanságát enyhíti az, hogy a nagyobb közszol
gáltatásokat teljesítők az állam intézményeiből
rendszerint több hasznot is húznak. A kit az
állam nagyobb vagyonban, több jogban, több
előnyben véd meg, mint mást, az zúgolódás
nélkül fizethet is ezért többet.
(Vége köv.)

N ap u n k életéről.
olygórendszerünk középpontja, mely a
körülötte keringő bolygók világát fény
nyel és meleggel látja el s minden élet
kútforrása: a Nap. Ha tüze kialudnék, örökös
sötétségbe merülne a Föld s jéggé mereved
nék rajta minden élő lény. Magától merül fel
tehát az a kérdés, honnan veszi a Nap azt a
roppant fényt és meleget, melyet végtelen nagy
mennyiségben sugároz ki a világűrbe és mely
nek elenyésző törtrésze elegendő minden élet
fentartására ?
A régiek azt gondolták, hogy a Nap elégés
által világít. Herodotos írja, hogy sokan hal
lottak sistergést akkor, a mikor a lenyugvó
Nap lángjait a tenger vize eloltotta. Hogy újra

teljes fényében az égen feltűnni látták, azt egy
jótékony istenség létezésével magyarázták, a
mely,új életre fakasztotta; sót későbbi korban
is, mint a tisztaság és szeplőtlenség jelképét,
tisztelték a Napot.
A természettünemények ily naiv értelmezé
sének kora már rég letűnt. Hogy a mai elmé
letek mily mértékben tükrözik híven vissza a
természeti tüneményeket, erről maguk a tüne
mények helyes megfigyelései adnak pontos
felvilágosítást. A Napon észlelhető tünemények
oly természetűek, hogy róluk és lefolyásukról
csak emberöltőkön át tartó folytonos meg
figyelések által szerzünk pontos ismereteket.
S ha az észlelt jelenségeket, a tudomány ide
vonatkozó elveinek alkalmazása által, a Nap
physikai állapotának szükségszerű következ
ményeként tudjuk feltüntetni, csak akkor bírunk

az ú. n. napfoltok, melyeket színes védőüveg
gel fegyverkezve távcső nélkül is láthatunk.
(Jelenleg kevés van, mert napfoltminimum körül
vannak.) Ezeket a foltokat sajátságos szövő
débe! igen intensiv fényű fényerek, z napfák
lyák veszik körül, míg odább végtelen sok,
sötét közökkel egymástól elválasztott, fényesen
világító pontocskákat, szemcséket találunk, a
melyek a photosphaerának szemcsés — granulatiós — kinézést adnak. E szemcsék át
mérői 1"—4" (ívmásodpercz) közt váltakoznak,
de erősebb nagyítás alatt
nagyságúakat is
találni. Tekintve azt, hogy a napfelület centru
mán F'-nek 725 km. felel meg vonalas kiter
jedésben, könnyen kiszámíthatjuk e szemcsék
nagyságát. Ezek nyilván 200 —300 kilométernyi
átmérővel bírnak.
A napfoltok typikus alkotórésze egy sötét-

1. ábra. A Nap korongjának közepe.

2. ábra. A Nap korongjának széle.

a Nap életéről és működéséről helyes foga
lommal.
E sorok czélja a Napon észlelhető tünemé
nyek rövid leírását s azután azoknak magya
rázatát adni. Azt kétségtelen ténynek vehetjük,
hogy a Napnak látható, világító és meleget
kisugárzó felülete — a photosphaera — igen
magas hőmérsékletű, izzó állapotban levő gáz.
Ezt a feltevést annál is inkább megdönthetet
lennek tekintjük, minthogy Földünk minden
szilárd anyaga csak gáz állapotában bocsát ki
igen intensiv fényt és meleget.
A Nap — színes üvegen át nézve — egyen
letes fényességű s a Holdéval közel egyenlő
nagyságú korongnak tűnik fel; távcsőben azon
ban sajátságos szerkezetűnek találjuk, mint
ezt a meudoni csillagda ide mellékelt s photographiai úton felvett két Nap tanulmánya szé
pen mutatja. Az első fölvétel a Nap korongjá
nak középső részét (1. ábra), a második (2.
ábra)a szélét mutatja. A sötétebb egyszínű foltok

szürke színű mag, melyet többnyire egy vilá
gosabb félárnyék, az udvar — penumbra —
övez. Alakjuk és kiterjedésük sokszor hihe
tetlen változásoknak van alávetve. Észleltek
85.000 km.-nél nagyobb átmérővel bírókat is,
tehát a Föld átmérőjénél hétszer nagyobbakat.
Rendesen csoportosan lépnek fel s fellépésük
gyakorisága bizonyos periodikus törvényszerű
séget mutat, a mely az állandóbb foltok ész
leléséből vezethető le. (Joung 18 hónapon át
észlelt egyet.) Ezek észlelése azt mutatja, hogy
épp annyi ideig láthatók, mint a mennyi ideig
láthatatlanok, a miből a Napnak tengelykörüli
forgása következik s ennek ideje is kiszámít
ható. így Scheiner 1675-ben a Nap tengely
körüli forgásának idejét 25Y napban, Lalande
1776-ban 25Y2 — és Spörer 1861 -68-ig terjedő
napészleléseiből 25-,3 napban állapította meg,
a mi valóban bámulatos megegyezése az ada
toknak, ha azokra a nehézségekre gondolunk,
melyekkel e nézések járnak. A több századra
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terjedő megfigyelési sorozatból a következő
foltok ú. n. Wolf-féle relativ száma (melyet úgy
eredmények vezethetők le:
kapunk, ha a Napon levő foltcsoportot 10-szeres
í. A Nap különböző öveiben a foltok nem
szorzatához a foltok számát adjuk), végül a»
egyenlő gyakorisággal lépnek fel. Jellemző,
egy, az illető észlelési helyre vonatkozó állandó,
hogy az aequator közelében két zónában talál
így Ó-Gyallára nézve a = 5'54. Különben
tatnak a io°—30° közt fekvő északi és déli
annak feltüntetésére, hogy mily rokon termé
heliographikus szélesség alatt, míg az aequaszetű a két tünemény, a 3-ik ábra szolgál, a
toron és magasabb szélesség alatt csak elvétve
melyben a kihúzott vonal az i8gi —igoi.
fordulnak elő. Leggyakrabban a -ri70 szélesség
évekre terjedő közvetlen észlelésekből nyert
alatt észlelhetők.
mágneses variatiót, a pontozott vonal pedig
2. A tengeiyforgás . ugyanebben az időközben észlelt napfoltok
Heliographikus Tengelyforgás
szélesség fokok ideje napokban
relativ számaiból kiszámított mágneses varia
sebessége az aequaban
toron nagyobb (kb. 2
tiót jelenti.
km.
másodperczenkt.),
A napfoltok és a sarki fény együttes fellé
0°
25h
mint a pólusokon, a
pése gyakoriságát hasonló rajzzal lehet ki
10°
2 5 -3
mint ezta mellékeltöszmutatni.
20°
2 5 -7
A napfoltok rendes kísérői, a fáklyák, önál
szehasonlítás mutatja.
26*5
lóan leginkább a napkorong szélén tűnnek fel,
3. Fellépésük gya
korisága, mint ezt Wolf
állandóságuk által válnak ki s így a tengely
2 7 -7
forgás idejének kiszámítására szintén felhasz
(Zürichben és nem Heidelbergben, mint ezt a Természettudományi Köz
nálhatók. A napfoltok és a fáklyák összetar
löny jelen évfolyama
lapján találhatni) kimu
tozása abból is kitűnik, hogy a napfelület azon
tatta, bizonyos periodikus változáshoz van kötve,
helyein, a melyeken fáklyák támadnak, rend
melynek közepes tartamát Wolf l í V9 évben
szerint foltok is keletkeznek s a hol a foltok
állapította meg. 2—3 évig a foltok száma és
eltűnnek, fáklyák mutatkoznak.
terjedelme feltűnő nagy — ezt nevezzük maxi
A Nap koronáját csak a néhány perczig
mumnak — ; ezen idő után számuk folyton
tartó teljes napfogyatkozások alkalmával ész
csökken, míg 1—2 évig alig találni foltot a
lelték, a mikor körülbelül */* szélességben
Napon ; — ez a maximum ideje. A maximum
ezüstös fényben ragyogó gyűrű — a chromotól a minimumig terjedő időt Wolf &b évre
sphaera
veszi körül a Napot, a melyből a
és a minimumtól maximumig terjedőt 4’5 évre
nagy terjedelmű, néha a Naptól 6°—7°-ra is
becsüli. Ez a tünemény állandóan ismétlődik,
elnyúló fénykoszorú — a corona — indul ki,
de nem egészen szabályszerűen, mert néha a
melybe messzire belenyúlnak vöröses fényben
maximum vagy minimum 2% évig is késhetik.
tündöklő kiemelkedések — a protuberantiák.
Jelenleg a minimumon túl vagyunk s a legköze
Ezeket a jelenségeket korábban a Holdhoz
lebbi maximum körülbelül igo5-re várható.
tartozónak gondolták, de később rájöttek, hogy
c
O

SzávnloU •*
3. ábra.

A napfoltok gyakorisága a mágnestű hely
zetének napi változásával (variatio) és a sarki
fény gyakoriságával párhuzamos menetet mutat.
A napfoltok a mágnestű variatiójával
v = a + o'.045 R
képlet szerint függnek össze, melyben v a
mágnestű elhajlásának változása és R a nap

a mint a Hold a Nap előtt tovavonul, a ki
emelkedések a Holdnak a Naptól távolodó
szélén kisebbednek, a mi igazolja, hogy chromosphaera, corona és protuberantia a Naphoz
tartozó jelenségek.
Photographiai felvételek azt mutatják, hogy
a corona leginkább négyszög alakú, a polu-

soknál1 lapult s kiterjedésének maximuma
25°-nyi szélesség alatt van, mintha összefüg
gésben volna a napfoltok maximális fellépési
helyével. A coronának a Nappal érintkező része
sugaras szerkezetű, a mi ismét a pólusoknál
legszembetűnőbb. A 4-ik ábra Calvert fényképfelvétele után készült s a coronát tünteti elő.
A coronánál sokkal világosabb s tőle rózsás
szegélylyel elválasztott chromosphaerából emel
kednek ki a protuberantiák, mint vörös színű,
különböző nagyságú, váltakozó alakú és kiter
jedésű lángok. Fényi, a kalocsai Haynald-observatorium igazgatója 418" magasakat is ész
lelt, a mi tehát 300,000 kilométer magasságnak
felel meg. A mellékelt ábra a Fényi észlelte
323" magas protuberantiát mutatja. (5. ábra.)
A Nap felületén feltűnő s ennek állandó
működését igazoló jelenségek ismertetése után
legközelebbi kérdés rendesen a Nap hőmér
sékletére vonatkozik. E kérdéssel — minthogy
erről e folyóirat hasábjain Kövesligethy tanár
szakavatott tollából már régebben egy érdekes
czikk jelent meg'12 — csak röviden kívánok
foglalkozni s csak annyit említek meg, hogy
a régebbi adatok,34 melyek szerint Napunk
hőmérséklete 14000—9.000,000" közt váltakoz
nék, mind elejtendők s jelenleg az alábbi táb
lázatban felsorolt adatok — mint különböző
módszerek megegyező eredményei — adnak
erre nézve biztos tájékozást.
A Nap hőmérséklete:
Pouillet szerint . . . . 5600°
Secchi
»
. . • • 5400°
Serret
»
. . • • 5500°
Langley
»
. . . . 6ooo°
Paschen
. . . . 5000°
Kövesligethy szerint . . 5200°
Újabban Harkányi báró1 Lummer és Pringsheim classicus módszerével H. C. Vogelnak
1880-ból való spectralphotometriai észleléseit
dolgozta fel e kérdés megvilágítására s a Nap
hőmérsékletének alsó határául 4850°, felső hatá
rául 5450°-ot nyert. Különösen érdekes, hogy
Kövesligethy tanár adata mily szépen illesz
kedik e határok közé.
A tapasztalás azt mutatja, hogy egy magára
hagyott test lehűl környezetének hőmérsékle
tére, miközben hőenergiáját környezetének át
szolgáltatja. Analógia alapján kétségtelen, hogy
a Nap is — mely óriási meleggel látja el a
világűrt — idővel ki fog hülni. Mi első sorban
tehát azt a kérdést fogjuk megvilágítani, vájjon
történeti időn belül csökkent-e Napunk hő
mérséklete, s ha nem, a sugárzás követelte
energia-veszteségét mily folyamatokkal pótol
hatja?
Hogy a kérdés első részére felelhessünk,
számítsuk ki azt a meleget, melyet Földünk
1 Június 31. és deczember 3. között a Nap északi
pólusát látjuk.
2 «Uránia» 2. köt. 6. füzet
3 «Természettudományi Közlöny» idei éviolyama
szeptemberi füzetének 581. lapja.
4 «Über die Temperaturbestimmung der Fixsterne
auf spectralphotometrischen W ege-. Astronomische
Nachrichten 158. köt.

sugárzás révén nyer a Naptól. Számos tudós
egybevágó mérései szerint egy perez alatt Föl
dünk négyzetcentiméterenként 4-0 grammcaloria
meleget nyer 149.480,976 kilométernyi közepes
távolság mellett. Ha ezen értékkel — mint
sugárral - kiszámított gömbfelület négyzetcentiméterjeinek számát 4-0 grammcaloriával
megszorozzuk, nyerjük azt a meleget, melyhez

4. ábra. A Nap Coroná-ja.

e gömbfelület egy perez alatt a Nap sugár
zása révén jut. Égy év alatt e gömbfelület
nyer, vagy a mi egyre megy, veszít a Nap
58'io31 grammcaloria meleget. E számmal, ha
a Nap anyagának fajhevét ismernők, évi hő
mérséklet-csökkenését meghatározhatnék. Ezen
ismeretlen értékhez közel járunk, ha ezt egyen
lőnek veszszük a vizével, tekintetbe véve a
Nap alkotórészeit. Ezen adattal a Nap hőmér
sékletének évi csökkenésére 3° adódik. Históricus időn (4000 év) belül 12,000° volna a
Nap hőmérséklet-csökkenése. Ily érték pedig
nem egyeztethető össze a tapasztalattal.
A Nap hőmérsékletének csökkenése Földünk
klimatológiai viszonyainak változásában is nyerne
kifejezést. Hann vizsgálatai szerint Földünk kö
zepes hőmérséklete -f- 15°, de napsugárzás nél
kül —73° volna Zenker szerint; tehát a Nap
sugarai 88"-ra melegítik fel Földünket. Ha
helyesnek veszszük a 3°-nyi hőmérséklet-csök
kenést, úgy Földünk hőmérséklete 1500 évvel
ezelőtt 1400° lett volna. E számítás tehát nem
tüntetheti fel a valóságot. De ha a Nap hő
mérsékletének évi csökkenését o-03°-nak gon
doljuk, akkor is 1500 évvel ezelőtt Földünk
hőmérséklete 29° lett volna, mely érték még
mindig ellenkezik Heer vizsgálatainak eredmé
nyével, a ki a növényzetből arra a következ
tetésre jut, hogy Földünk hőmérséklete his
tóriai időn belül lényeges változást nem mu
tatott.

Bebizonyítottnak kell tekintenünk, hogy Na
punk hőmérséklete az óriási kisugárzás elle
nére, nem fogyhatott észrevehető módon, mi
csak úgy érthető, ha a sugárzás energia-vesz
teségét valami módon pótolni tudja.
Hogy mi módon történhetik ez, azt két
féleképpen magyarázhatjuk meg magunknak.
Vagy kívülről nyer a Nap energiát, vagy belső
folyamatok pótolják a sugárzás energia-veszte
ségét.
Az első elmélet hívei a Nap energia-forrását
a belé hulló meteorokban és üstökösökben
keresik. A Nap évi 58’io 31 grammcaloria melegveszteségének pótlására a számítás szerint min
den négyzetméternyi felületére 1 kg. meteor
anyagnak kell óránként hullania. Ha e meteoro
kat egyenlő sűrűnek veszszük a vassal, úgy
a Nap átmérője évenként 2 méterrel, 20,000 év
múlva az égbolton i"czel nagyobbodnék. Tör
téneti időn belül a Nap átmérőjének ezen nö
vekedését megállapítani ugyan nem lehetne,
mert a legpontosabb meghatározás hibája is
lehet 1", de a Nap ezen aggályosán megnöve
kedett tömege a bolygók mozgásában nyerne
kifejezést. Azonban történeti időn belül a boly
gók mozgásában semmi rendkívüliséget kimu
tatni nem sikerült, s így a Mayer-féle elmélet
nem nyújt kielégítő magyarázatot.
Különben érdekes lesz itt közölni azokat
az eredményeket, melyekhez Thomson jutott,
midőn azt számította, hogy a Nap és valamely
nagy bolygó összeütközéséből fejlődő hő meny
nyi időre pótolná a sugárzás követelte hő
veszteséget. Szerinte
a Mercurnak a Nappal való összeütközésé
ből származó meleg 6 év 219 napra,

5. ábra. Protuberantiák.

a Venusnak a Nappal való összeütközéséből
származó meleg 83 év 326 napra,
a Földnek a Nappal való összeütközéséből
származó meleg g5 év 19 napra,
a Marsnak a Nappal való összeütközéséből
származó meleg 12 év 259 napra,
a Jupiternek a Nappal való összeütközésé
ből származó meleg 32,254 évre,

a Saturnusnak a Nappal való összeütközé
séből származó meleg 9652 évre,
az Uranusnak a Nappal való összeütközé
séből származó meleg 1610 évre,
a Neptunnak a Nappal való összeütközésé
ből származó meleg 1890 évre pótolná a kér
déses energia-veszteséget.
Sokkal jobban magyarázza meg a kérdést
Helmholtz contractio-elmélete, mely szerint az
a folyamat, mely a Nap melegét adja, lassú
kihűlésével járó összehúzódás. Jelenleg a Nap
évenként mintegy 230 méterrel húzódik össze,
s így 4000 év alatt sugara egy ívmásodperczczel kisebbednék. Az így termelt hőnek csak
19%-a fordíttatik a hőkisugárzás egyensúlyo
zására, a többi 81% a Nap saját hevét] emeli,
tehát a jövőre is fel raktározza. Ugyanis az égi
testek létük első szakaszában a folytonos sűrű
södés folytán nagyobb és nagyobb hőmérsék
letre tesznek szert, s ha sűrűségűk eljutott
azon határig, melyen túl már nem fokozható,
áll be a compensatio nélküli hülés. A Nap
jelenlegi sűrűsége (1*4) is a mellett szól, hogy
fejlődésének még első stádiumában van.
Spectroscopiai vizsgálatok szerint a Nap nagy
nyomás alatt álló magas hőmérsékletű gáz,
melyet hidegebb légkör vesz körül. Ritter a
mechanikai hőelmélet alapján a gázalakú égi
testekre nézve a következő eredményt vezette le:
minden hőelvonás térfogat-kisebbedéssel, min
den meleghozzávezetés térfogatnagyobbodással
járván, következik, hogy a kisugárzás követelte
hőelvonás következménye hőmérséklet-emelke
dés.
Helmholtz contractio-elmélete, mely a világ
keletkezés Kant-Laplace-féle elméletével szoros
összefüggésben van, igen jól magyarázza meg
a tényleges viszonyokat.
A Napon lejátszódó tüneményeknek helyes
physikai magyarázatát adni a különböző nap
elméletek kísérlik meg, melyeknek száma nem
csekély. A legrégibb elméletek szerint a Nap
szilárd, sötét és fénytelen mag, melyet Wilson
szerint egy világító-gáz-burok — a photosphaera — vesz körül, melynek mélyedésein
át a belső mag mint sötét folt látható. Lalande
szerint a foltok a belső magból kiemelkedő
hegyeknek csúcsai.
Ha meggondoljuk, hogy a külső magas
hőmérséklet és a belső sötét szilárd mag physikailag össze nem egyeztethető, mert vagy a
photosphaera magas hőmérséklete vezet a belső
mag megolvasztásához, vagy a szilárd és hideg
mag a photosphaera kihűléséhez, belátjuk, hogy
ezen elméletek nem helyesek. Már Herschel is
— ki Wilson elméletét teljesen elfogadta
érezhette ezt, mint napelmélete mutatja. Sze
rinte a belső, sötét, hideg és lakható magot
kettős gázréteg veszi körül, melyek közül a
belső sűrűbb és csekély hőmérsékletű réteg
megvédi a magot a külső réteg hőkisugárzása
ellen.
A spectroscop feltalálása ezen elméletek tel
jes elejtéséhez és új napelméletek felállításához
vezetett. A spectroscopiai kutatások kétségte
lenné teszik, hogy a Nap egy izzó csepp
folyós vagy gáznemű belső magból áll, melyet
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hidegebb külső athmosphaera vesz körül. Leg
alább erre enged következtetni a Nap spectrumának tanulmányozása.
A Nap látható szélső része — a photo
sphaera - gáz állapotban van, de a kisugár
zás folytán beálló lehűlés következtében con
densates termékeket tartalmaz. Rajta projiciálva
látjuk a sötét napfoltokat és a világosabb fák
lyákat, melyek Secchi szerint a Nap belső gáz
alakú tömege kitöréseinek eredményei, Young
szerint a photosphaera mélyedései.
Nem szándékom, hogy a különböző kutatók
elméleteit ismertessem meg a foltok és fáklyák
mibenlétére vonatkozólag, hanem Emden elmé
letével — mint a mely egységes szempontból
a Napon lejátszódó tüneményeket elég ügye
sen fejti meg és könnyen is követhető — aka
rom röviden a foltokról nyert ismereteinket
megvilágítani. Emden a napfoltok keletkezését
és lefolyását a Nap tömegének örvényszertí
mozgására vezeti vissza.
Láttuk azt, hogy a Nap lassú összehúzódá
sával fejlődő meleg pótolja a sugárzás által
vesztett meleget. A Nap hőmérsékletére nyert
adat tulajdonképpen a világító photosphaerára
vonatkozik. Befelé a Nap hőmérséklete gyor
san nő. Kilométerenként átlag 46 C. fokkal.
A Nap felszínén levő tömegek a meíegveszteség következtében megsürűsödve a Nap bel
sejébe mélyednek, s e lesülyedő tömeg helyét
forróbb materia foglalja el. Ily módon fel- és
leszálló áramlások keletkeznek, melyeknek iránya
a Nap centruma felé tartana az esetben, ha a
Nap rotáló mozgást nem végezne. A Nap for
gása folytán úgy a befelé, mint a kifelé irá
nyult áramlatok eltérnek eredeti pályájuktól,
még pedig a befelé irányultak eredeti forgató
nyomatékük következtében sülyedésük alatt a
forgás sebességénél gyorsabban, a kifelé irá
nyultak, mint kisebb forgató nyomatékkai bírók
lassabban haladnak. Ezen különböző sűrűség
gel bíró és eltérő sebességgel forgó gáztöme
gek, melyek a Nap belsejében bárhol kelet
kezhetnek, egymással találkozván, örvényszerű
mozgást létesítenek. A Nap forgása azon örvénylő
áramlatokra, melyek forgási tengelye mentén
keletkeznek, nincs befolyással, de azokra, me
lyek egyenlítője közelében jönnek létre, nagyon
módosítólag hat, a mennyiben nem nyomul
hatnak oly mélyen be a Nap belsejébe, mint
a sarkok mentén támadtak. Ez magyarázza meg,
miért nagyobb az egyenlítőn a szögsebesség
mint a sarkokon, mi megegyezik avval a tüne
ménynyel, hogy a Nap tengelyforgási ideje a
sarkok felé nő.
Ezen örvénylő mozgásokkal magyarázhatók
meg a foltok keletkezése és lefolyása is. Ta
pasztalásból tudjuk, hogy folyók örvényei, ha
nincsenek mélyen a víz színe alatt, a víz felü
letén is mutatkoznak. Analógia alapján hasonló
viszonyokat tételezhetünk fel a Napon. A Nap
belsejében keletkező ezen örvények, ha nin
csenek mélyen a photosphaera felszíne alatt,
magán a photosphaera felületén is jelentkez
nek. S zívó hatásuk folytán a photosphaera
tömege egy vagy több helyen kezd besülyedni.
Ily módon egy eleinte egész szabálytalan kráter
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keletkezik, de minél tovább tart az áramlás,
annál szabályosabb is lesz ez és annál szabá
lyosabb is lesz a kráter keresztmetszete. A
photosphaericus tömegek radiálisán ömlenek
e kráterekbe, s képezik a napfoltokat. A beszivott tömegek helyére a Nap belsejéből eruptiók folytán új tömegek jönnek, melyek a nap
foltokat gyűrűszerű alakban veszik körül. Ezek
a fáklyák. Ha ezen örvények igen nagy mély
ségben támadnak, fellépésükről csak a Nap
felületén keletkező fáklyák útján szerzünk tu
domást.
A Nap felszinén létrejövő ezen örvények
természetesen részt vesznek a Nap forgásában
is. A foltoknak ily örvénylő mozgással való
magyarázata a foltok elhelyezésére nézve is
kellő fényt vet. Ezen örvényeknek keletkezési
módja igazolja, hogy az egyenlítő tájékán kell
egy oly zónának léteznie, melyen foltok gyak
rabban jelentkeznek; s egyúttal azt is meg
magyarázza, hogy napfolt-minimum után kell
hogy foltok keletkezzenek, mert ha ugyanis a
Nap tömege hosszabb időn át nyugalomban
van, akkor a felületén lévő tömegek aránylag
erősebben hülhetnek le, mielőtt lesülyednének,
ez pedig a foltok nagyobb számban való kelet
kezésének oka lehet. De ha a napfoltokat
örvénylő mozgással magyarázzuk, akkor azt a
tüneményt is megérthetjük, hogy a foltok gyak
ran szétszakadnak; ezt csak az örvény ketté
válása okozza.
Lássuk ezek után, hogy oszlik el a fényes
ség a Nap felületén ?
Régebben azt hitték, hogy a napkorong
fényessége egyenletes. Ma már tudjuk, hogy
a Nap fényessége középpontja felé nő. Erről
Pickering egyszerű kísérlete győz meg. Pickering
egy elsötétített szobában felállított rg centiméteres nyílású ernyőn távcsővel egy 40 cm.
nagyságú napképet létesített. Az ernyő nyílásán
átmenő napfényt egy Bunsen-féle photometer
gyertyalángjával hasonlította össze. Ily módon
sikerült számadatokban kifejezni, hogy a Nap
fényessége a centrumtól szélei felé miképp csök
ken. Ha a Nap centrumának fényességét 100-nak
veszszük, s a Nap sugarának hosszát í-nek,
a fényesség csökkenéséről következő számok
adnak felvilágosítást:
Centrumtól
való távolság

000
0'20
0-40
O'ÓO
o '8 o
roo

Fényesség

ÍOO’O

97'ő
93-8
8y 4
74‘5
37‘4

Ámbár e számok csak durva közelítések,
mégis érdekesen világítják meg a kérdést. (Pontos eredményeket spectrál-photometrikus méré
sek adnak). A fényesség-csökkenést a Napot
körülvevő légkör okozza. Ha ily légkör nem
volna, a Nap sokkal fényesebbnek tűnnék fel.
Pickering szerint a Nap athmosphaera nélkül
4'04-szer volna fényesebb, miut most.
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A Nap fényességét más égi testek és földi
fényforrások fényességével több ízben hason
lították össze.
A következő táblázat bemutatja a főbb ered
ményeket :
Nap
— 569,500
teli Hold
Nap
2 0 , 0 0 0 . 000,000 = 2'1 o 1
Sirius
Nap
■= 55,760.000,000 = 557610'
Ha tehát csillagrendekben akarjuk e különb
ségeket kifejezni, úgy azt találjuk, hogy a Nap
14-4 csillagrenddel nagyobb mint a Hold. Majd
nem hasonló különbség van a Mars bolygó
és holdjainak fényessége között. Müller szerint
a Aurigae (Capella) fényessége 0-27 nagyság
rend lévén a Nap —26’6- rendű csillag volna,
de a Aurigae távolságában 6 5 rendű csillag
lenne. Miután spectroscopiai vizsgálatok szerint
e két égi test fejlődésének ugyanazon stádiumá
ban van, következik, hogy a Nap sokkal kisebb
állócsillag, mint a Aurigae.
Gyertyalánggal először Bougner hasonlította
össze a Nap fényességét. Müller számításai
szerint a Nap felületénekfényessége220,420-szor
nagyobb egy angol normál gyertya fényesséS^nél.
Tass Antal.

K arácsonyi népszokások.
karácsony, mint a téli napfordulatra est
ünnep, pogány eredetű. Erre vallanak a
hozzá fűződő különböző babonás szo
kások is, melyeknek egyrésze a mai keresztény
karácsönynyal semmi vonatkozásban nincsen.
A karácsony a keresztény világban Krisztus
születésének ünnepe. Ünnepköre vízkeresztig
terjed. A karácsonyt a magyar nép nagykará
csonynak is nevezi. Kiskarácsony pedig az újév.
A karácsony az egyházi év első ünnepkörét
képezi. Egyik fontos része s egyúttal tartozéka
az előestéje, vigíliája, mely az aznapi éjféli
misében fejeződik be. E mise voltaképpen köz
pontja a karácsonyi ünnepek egyházi részének,
mert ezt a Megváltó születésének emlékére
tartják.
A karácsonyi szokások babonás természetű
része már karácsony böjtjén reggel kezdődik.
E szokások legtöbbje pogány eredetű. Pogány
eredetű a most teljesen keresztény színezettel
biró karácsonyfa is, mely az északi germá
noktól terjedt szét.
A karácsonyi szokások babonás része az
ősi téli napfordulati ünnep emlékeinek töre
dékei, melyekben a nép a jövő titkát igyekszik
megtudni. A gazdasszonyok a majorság védése,
hasznosítása szempontjából, a gyümölcsfák termékenynyé tétele s a különféle betegségek el
hárítása érdekében gyakorolják. A leányok főleg
férjhezmenetelükre s leendő férjükre nézve igye
keznek tájékozást szerezni. A családbeliek azt is
óhajtják többféle módon megtudni, hogy lesz-e
a következő évben a háznál halott s ki fog meg
halni stb.
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A sokféle karácsonyi szokások között ez
úttal főleg ezeket fogjuk ismertetni.
A szorosabban vett karácsonyi szokások a
legtöbb helyen — mint már érintettük is az ú. n. karácsony böjtjén kezdődnek. Ezt a nép
igen fontos napnak tartja. Ilyenkor Göcsejben
nem szabad a házból semmit sem kiadni, sőt
karácsonyra minden kikölcsönzött eszközt be
kell szedni, hogy otthon legyen. Az e napon
fogott legyeket elteszik; ha aztán nyáron a
madarak a veteményre kapnak, a legyeket ruha
darabba téve, kis botra kötik s ezzel a vete
ményes földet napfelkelte előtt háromszor meg
kerülik s azután a botot a veteményes föld
közepébe bökik, hogy a madarak onnan el
szokjanak.
Néhol a szobai szemetet sem e napon, sem
karácsonykor nem viszik ki, hogy a tyúkok jó
tojók legyenek. A hol ki szokás vinni, czélzatosan bizonyos irányba szórják, hogy arra
járjon majd a majorság.
A borsodi matyó nép az ilyenkor összegyűj
tött szemetet az ajtó mellett levő szögletbe
húzza, a honnan másnap a gyümölcsfák ágaira
rakják, hogy a következő évben bő termésük
legyen.1 Másutt szent János napján viszik ki
1
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napfelkelte előtt s az előbb említett okból a
gyümölcsfák tövébe szórják.
Ebéd előtt a család mindegyik tagja részére
egy-egy darab vágott fát támasztanak a tűzhely
töltése mellé. A fákat, hogy megismerhessék,
melyik kié, megjelölik. A melyiket ebéd után
akár magától, akár ember vagy állat által vélet
lenül megérintve eldőlve találják, az, a kit a
fadarab személyesített, a következő évben meg
hal. Ha egyik sem dől el, nem lesz a háznál
haláleset.
Midőn kenyeret, vagy kalácsot sütnek, a
vakarcs-tésztába annyi tyúk- vagy lúdtollat
dugnak, a hány a családtagok száma; mind
egyik családtagnak megvan a maga tolla; a
melyiké lepörkölődik, a következő évben meg
fog halni. (Göcsej.)
Mielőtt a gazdasszony az ebédet betálalná,
azon tepsziből, a melyben kalácsot vagy rétest
sütött, az ebédre készített ételneműek mind
egyikéből ad a majorságnak. (Göcsej.)
Ebéd után a család minden tagja kiszalad
s a gazdasági tárgyakon, melléképületeken stb.
talált lyukat szalmával bedugják, hogy a követ
kező évben semmit el ne veszítsenek s ha el
vesztenek valamit, megtalálhassák. (Göcsej.)
A böjti eledelekből (bab, káposzta, lencse,
répa stb.) a család mindegyik tagja egy kanállal
tesz az asztalon levő üres tányérba. A lencsét
kenyérbe téve a lónak és szarvasmarhának
adják, a többit pedig szent János napján a
tyúkoknak. Ezt az ételt a tyúkok az udvarban
lefektetett abroncs által befogott térségen
fogyasztják el. Ez által egész éven át egy cso
portban maradnak. (Göcsej.)
Ebéd után a gazdaasszony egy órahosszat
marad az asztalnál, hogy tyúkjai jó kotyolók
s ülők legyenek. A gyermekekkel megrázogattatják a gyümölcsfákat, kik azt a következő
mondások között teszik: ollan termü légy,
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mind a millen zabátt vaok én» (zabáit = erősen
jóllakott). (Göcsej.)
Czachon (Nyitram.) az ottani németajkú nép
vacsora előtt a szobát, istállót, pajtát szentelt
vízzel hinti meg, hogy a kígyómarástól mentek
legyenek. Minden szögletbe fiatal fenyőfa vagy
mogyorófa gallyakat tesznek, hogy a ház a villámcsapástól meg legyen óva. Erdélyben sok helyen
a cselédség fatuskót hoz a házba, melyet a
gazda tesz a tűzhelyre ezen szavak kíséreté
ben : «Áldott legyen születése napja!»
Göcsejben az istállóba annyi szénát horda
nak, hogy a barmoknak a karácsonyi ünnepek
alatt elég legyen.
Ugyancsak Göcsejben a délszlávoknál álta
lánosan meglevő szokás szerint karácsonyt
megelőző estén az abroszszal beterített asz
talra gazdasági terményeket, eszközöket stb.
raknak s ezeket egy másik abroszszal befödik.
A Cserfa mellékén levő községekben a szántó
földeken nőtt terményekből búzát, rozsot, zabot,
kukoriczát stb. egy-egy marékkai, bemetélt s
megsózott 12 vöröshagymát (hármasával az
asztal négy sarkára helyezve), ez alkalomra
készült sodrófát («karácsonyi sodrófa») köpülőt
s kaszakövet tesznek az asztalra; továbbá a
karácsonyra sütött friss kenyérből egy gyür
két, szent olvasót s a család minden egyes
jagjának hozzájárulásával pénzzel megtöltött
erszényt vagy a búza közé három darab kétfillérest téve, helyeznek az asztalra. Mindezeket
egy asztali abroszszal lefödik s fölöttük költik
el az ételt. Az asztal alá kis kötés szénát és
szalmát tesznek.
Nagy-Lengyel vidékén (Göcsej) az asztalra
buzavágó rostát, sűrű szitát, új seprűt, az
asztal alá pedig lapos vasat (az eke része),
ekekulcsot s egy «zsombor» (szakasztó) zabot
helyeznek. Szilvágyon ezeken kívül az asztal
minden szegletére mogyorófapálczát, föveget,
igaszegeket (régente egész igát). Az asztal
alatt a szalmát a szénával összekeverik.
A vrchovinai ruthének az asztalra zabot
öntenek s azt veres szalaggal átkötik.
A palócz gazda kocsijáról a kerékkötő lánczot viszi be s az asztal lábához köti abban a
hitben, hogy abban a kocsiban, melyre a lánczot
akasztja, igavonó állatja egy esztendeig meg
nem romlik, hajtás közben sem őt, sem kocsiját
szerencsétlenség nem éri. (Ethn. VI: II. m . 1.)
A szemes terményeket az asztalról a tyú
koknak szórják, hogy jó tojók legyenek. Az
ekevas a termények és a pénzbőség bekövet
kezésére nyújtanak reményt. A sodrófával a
beteg embert s állatot dörgölik meg. A köpülő
a tejfelnek vajjá való gyors összemenését segíti
elő. A kaszakövet a tehén tőgyénél használ
ják : a «megtállosut» (tállos = keménység, mely
később kifakad) tőgyet megkenik vele, hogy
a baj elmúljék. Á szénával és szalmával Krisztus
születésére kívánnak emlékeztetni.
A rosta a búza megcsörmölyösödése, a
söprű pedig a boszorkányok ellen használ.
A szitával a kotlóstyúkokat borítják le, hogy
szerencsésen költsenek. A föveget a megigézett
marhának a lehúzására használják. A karácsonyi
sót a felfúvódó marhának adják. A szénát

megetetik a barmokkal; a szalmát pedig meg
fonják s a gyümölcsfákra helyezik, hogy a
következő évben bőtermők legyenek.
A vöröshagymát az asztalra tételkor besóz
zák s megjelölik azokat a 12 hónap nevével.
A melyik gerezd fokhagyma a legnedvesebb,
az általa jelölt hónap lesz a következő évben
a legesősebb, vagy a leghavasabb. A termést
is^ megmutatja. Ezeken kívül a marhabeteg
ségeknél is használ.
Bácsmegyében ilyenkor lószerszámot, gyalút,
baltát vagy fejszét s kenyérmorzsát visznek a
szobába, továbbá minden házi baromfifajból
négy tollat s ezek 4 —4 tojását. Ha éjféli misére
mennek, az apró dolgokból (tojás, toll, szalma,
széna), a mik az asztalra helyeztetnek, visznek
egy-egy darabot. A tojást a templom padoza
tára dobják, hogy eltörjék, a többi apróságot
(egy darabkát a gyeplőből is) hazamenet, út
közben elégetik. Á ki ezt teszi, annak egész
ségesek lesznek állatai. (Ethn. VII :I. 101. 1.)
A bácsmegyei sokáczok a szobában szét
szórt szalmából három olyan kalászt, melyben
szem van, kiválasztanak s azokat három kis
gyertya közé teszik, melyeket egy fiú tart keztyűvel eltakart jobb kezében. A fiú hármat
fordul sarka körül, miközben azt mondja:
«Dicsértessék a Jézus!» mire mind azt mond
ják: «Krisztus megszületett!» A fiú erre el
kiáltja magát: «Vigadjunk tehát!» Azután egyet
ugrik s eloltja a gyertyákat. Az öreg most
előveszi a kis fonott kalácsot, alsó héját keresztbe
vágja, majd ráteszi a hallevessel teit tálra, mire
mindnyájan imádkoznak. Azután összecsókolódznak s kibékülnek. A kalácsot a vacsorához
megeszik.1
Az asztalra tett terményeket szt. János nap
ján veszik le. Azt az abroszt vízkeresztnapig
hagyják az asztalon s a következő évben ezt
használják vetőruhául, hogy a vetés eredményes
legyen.
Néhol karácsony böjtjén egy üveg bort s
egy üveg vizet tesznek az asztalra. A szerint
azután, a melyik «kidagad», (vagyis kiömlik),
lesz jó bortermés, vagy nedves, esős idő.
A károlyváros-vidéki horvát népnél este,
gyertyagyújtáskor a legfiatalabb házas férfi át
megy a másik szobába, fejére teszi a karácsonyi
nagy kalácskenyeret (bozic), melynek tetején
nagy mélyedés van és énekszóval belép a
nagyszobába, minden bőséget kívánva. Azután
asztalhoz ülnek. Vacsora után a gyermekek a
padlóra szórt szalmán henteregnek. Ilyenkor
a család legidősebb tagja mesélni kezd tündé
rekről, boszorkányokról, kik azon éjjelen min
den kuczkóbati leselkednek. Éjféli misekor,
karácsonykor és szent János napján a leányok
fonott kalácsokkal (bozicnica) ajándékozzák
meg azt a legényt, a kit szeretnek.'1
Torna vidékén szent este, midőn asztalhoz
ülnek vacsoráim’, a leányok apjuk vagy bátyjoknak elsőben kivett bobajkáját (tészta-féle) a villával
1 Dr.Jankó János : Adatok a bácsbodrogmegyei soká
czok néprajzához. Ethn. VII. évf. 2—3. füzet 162. 1.
2 Dr. Margalits Ede -. Horvát népszokások és babonák
Károlyváros és vidékén. Eth. X. é. 4. f. 302. I.
2
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lekapják, kifutnak vele s a kertben egy fagallyra
szúrják. Ha a bobajka reggelre elvesz róla, szent
igaz, hogy a farsangon még férjhez mennek.
Karácsony este néhol a család mindegyik
tagja eszik egy-egy diót, annak héját teletöltik
vízzel, az ablakba teszik. A kié kiapad, az a
következő évben meghal.
Vacsora alatt az árnyékokból jósolnak. A
kinek a feje a gyertyavilágtól legnagyobb árnyé
kot vet, a ki felé hajlik a gyertya bele, a ki
felé az eloltott gyertyának füstje húzódik, az
meghal. A ki a gyümölcsmagot ketté vágja,
vagy a ki valamit feldönt az asztalon, az esz
tendőre ilyenkor másvilágon lesz. Ha a gyertya
elalszik, a házbelieket legközelebbre halál fe
nyegeti.
Leányos háznál az anya vacsora alatt méz
zel keni meg leánya arczát, hogy utána járjanak
a legények.
Néhol a leány az első falat mákostésztával
a kúthoz siet, hogy a vízben megláthassa mi
féle foglalkozású férje lesz.
Több vidéken a sötétség beálltával a község
beli pásztorok bejárják a falut s nagy lármával
jelzik a Betlehembe-menést. A kanász [kürtöl, a
csordás kolompol, csönget, a puskás emberek
meg ráadásul lövöldöznek.
Mikor a karácsonyi éjféli misére elsőt haran
goznak, a leány egy poharat tisztára mos, a
második harangozáskor megtölti vízzel, a har
madik harangozáskor tojást üt bele s az ágy
lábához teszi; éjfél után megnézi, milyen alak
látszik a tojáson ; a milyen eszközforma ott mu
tatkozik, olyan foglalkozású egyén veszi el.
A férjheztnenni óhajtó leány az ejféli misére
hivó második harangszókor rááll az udvaron
levő sertésvályúra, haját kibontja s azt fésűjé
vel e szavakkal: «férho, férho! av vegyen e,
a kit én akarok!» háromszor lehúzza. A be
következő farsangkor sok kérőre számíthat.
(Göcsej.)
Ugyanilyenkor a leány a korcsmaczégérből
lelop egy kis részt, azt vízben megforralja és
e vizet, mielőtt éjféli misére menne, a templom
felé vezető útra önti. A hányán azon keresztül
mennek, annyi kérője lesz. Vagy: elmetsz egy
darabkát a harangkötélből, azt az éjféli mise
alatt megfőzi, benne megmosdik s azon útra
indul, a melyen a miséről hazatérők jönnek,
akkor akad férje. (Göcsej.)
Éjféli misére menéskor a leány a vele szembe
jövő férfigyermektől megkérdezi, mi a neve;
a milyen nevet mond, olyan nevű ura lesz.
(Göcsej.)
Torna vidékén a mint a karácsonyra sütött
«bobajkát•> az első lapáttal a kemenczéből ki
húzzák, egyet a leány a tepsziből kikap s az
utczára fut vele és az első embert, a kit lát,
megkérdezi, hogy hívják. Olyan nevű ura lesz.
Karácsony este a leányok megláthatják leendő
férjüket, ha a befagyott tó jegén léket vájva
vízbe néznek (Liptómegye). Vagy: a kút kává
jához mennek hallgatózni, hogy milyen hangok
hallatszanak onnan. A mily munkát hall végezni
a kútban, olyan mesterember fogja elvenni.
(Német-Próna.)
Ilyenkor megtudhatja a leány azt is, hogy

ahhoz fog-e férjhez menni, a kit szeret, csak
vegyen elő egy diót, azt vágja ketté s jelölje
meg, melyik fél az övé s melyik a legényé;
azután tegye a két fél diót egy vízzel telt
edénybe s helyezzen rájuk egy kis darab égő
gyertyát. Ha a két fél dió egymáshoz közeledik
a vízen, akkor egymáséi lesznek s a melyikük
gyertyája hamarabb elalszik, kettőjük közül az
fog hamarabb elhalni.1
A palócz leány kimegy az udvarra s a zsúp
pal fedett ház ereszét megveri vagy megrázza,
hogy leendő férje vagyoni állását megtudja.
Ha a zsúpból csak búza hull a földre, gaz
daghoz, ha pedig rozs, akkor szegényhez megy
feleségül. Vagy: ugyanekkor kiviszi a ház
ban összesöpört szemetet egy szakasztóban,
ráborítja a szemétdomb tetejére és a szakasztó
tetejére állva, figyel, hogy mely égtáj felől hall
ebcsaholást vagy kakaskukorékolást, mert arra
a tájra viszik el majd férjhez.2
Néhol a leány a mákos tésztából az első
falatot a kutyának adja s elkergeti, hogy lássa,
merre fog szaladni. A merre szalad, arra a
tájékra fog majd férjhez menni.
A csertamelléki leányok és legények éjféli
misére menés alkalmával zsebükbe kölest rak
nak s azt a templomajtóban elszórják, hogy
annyi kérőjük jelentkezzék, mint a hány szem
az elszórt köles volt. A leányok titokban a
legények csizmájába szórják a kölest, hogy az
illetők elvegyék őket. Természetesen mindegyik
a neki legjobban tetsző legényt keresi ki.
(Göcsej.)
Szegeden a leányok karácsony éjtszakáján
«csikmákot» visznek a templomba s ott bele
vetik a szenteltvíztartóba. Mikor kijönnek a
templomból, kezüket a szenteltvíztartó fenekéig
mártják le. A hány csikmákot fognak, annyi
kérőjük lesz a farsangon.3
Nyárád mentén, a székelyeknél karácsony
éjjelén egy felcziczomázott Bethlehemet visznek
a gyermekek a templomba s ott egyik mellék
oltárra helyezve, végig játszszák az egész bethlehemi színjátékot az erre szépen betanult ver
sekkel és énekkel. Mialatt a mise foly, fehérbe
öltözött leányok karácsonyi verseket monda
nak, közben-közben énekkel váltva fel.4
A parádiak, hogy lovaik a következő évben
jobban menjenek, éjféli mise alatt a toronyba
mennek s úrfelmutatáskor a négy lóra való
ostort a harang tengelyén kenegetik meg.
Karácsony előtt való este a hamu parazsából
minden családtag számára egy sziporkát vesz
nek ki s helyezik a tűzhelyre s midőn az éjféli
miséről haza érkeznek, megnézik, kié aludt ki.
A kié kialudt, az meg fog halni. (Göcsej).
Karácsony éjtszakáján annyi fát állítanak a
ház oldalához, a hány tagból áll a család s a
melyiké reggelre eldől, az a következő évben
meghal.
Karácsonyi éjféli misekor — úrfelmutatás
1 Istvánffy G y .: Liptóm. tót babonák. Ethnographia
XIII : I. 32. 1.
2 Istvánffy: Ethn. V, 189. 1.
3 Kálmány Lajos: Ős-Szeged népköltészete, 112. 1.
4 Harmaty Lujza : Nyárádmenti népszokások. Ethn
X. 45. lap.

idején —- a marhák emberi hangon szólalnak
meg, a mit az embernek az istállóban nem
szabad meghallania. A ki hallaná, meghalna.
E beszéd kívülről bőgésnek tűnik fel. Ha ilyen
kor a velük egész, éven át rosszul bánó bérest
az istállóban találnák, szarvukra véve megölnék.
Ha ugyanilyenkor hét kazalból húznak szénát
a marháknak s azt éjféli mise alatt eleibük
teszik, nem kell azokat a rosszaságtól félteniök.
Természetesen a máséból is kell ez alkalommal
vinniök (mert hisz ritka gazdának van hét kazal
szalmája) s könnyen baj is származhatik e
babonaságból, mert ha az a gazda, a kiéből
lopva visznek, nyomórudat tett szénája elé,
akkor nemhogy megóvná marháját a bajtól,
hanem egyenesen veszélybe dönti, mert a követ
kező évben megdöglik. (Göcsej.)
A ki a boszorkányt karácsonyi éjféli mise
alatt meg akarja látni, tegyen félre Lucza nap
jától karácsonyig minden nap egy darab fát
és karácsony éjjelén, mikor már az egész ház
nép éjféli misere távozott, fűtsön be vele a
kemenczébe. Éjféli mise megkezdése után a
község összes boszorkányai egybegyülnek
abban a házban s mindegyik hoz magával
valamit és pedig mást-mást, a mi a kalács
sütéshez szükséges s hozzá fognak a sütéshez.
Mire az éjféli mise véget ér, a kalácsnak készen
kell lennie. A kalácsot abban a kemenczében
sütik, melybe a kiváncsi halandó befűtött. Ez
a sarokban — hová húzódott — mindent lát,
de nem szabad mozdulnia. Mise végeztével a
kalácscsal távoznak. A szemtanúnak ezt nem
szabad elárulnia, mert a boszorkányok szét
tépik. (Német-Próna. Ethn. IX. 231. 1.)
Úrfelmutatás alatt a boszorkányok a híd
alatt köpülnek.
Némelyek éjféli misére luczaszékel is visz
nek. E szék közönséges «kis-szék» nagyságú.
Alakja is egészen olyan, csak anyagában külön
bözik. A luczaszéket néhol vízhordta fából,
másutt nyírfából s több helyütt 13-féle fából
(a hány nap Lucza napjától karácsonyig eltelik)
készítik. A készítést úgy osztják be, hogy a
13 nap alatt minden napra essék valami. Midőn
kész, karácsonyi éjféli misére a templomba
viszik, de úgy, hogy senki észre ne vegye.
A templomban néhol a nagyajtó közepében,
másutt az oltár háta mögé teszik s úrfelmutatás
kor a ki rááll, meglátja a boszorkányokat. Néhol
kört húznak a szék körül, másutt 2—3 egyén
körülveszi a széket, hogy a rajta állóhoz a
boszorkányok hozzá ne férhessenek. Némelyek
a luczaszéket — használat után — a templom
ajtóban hagyják, mások hazavive, elégetik. Töb
ben azonban elmennek vele, mindjárt úrfelmuta
tás után a keresztútras ott egy mogyorófapálczával kerített körbe helyezik. Itt éjfélkor megjelennek
a boszorkányok s megkérdezik az illetőket:
mit kívánnak. Ha a tűzpróbát kiállják, a kör
ben maradnak s a kérdésekre helyesen, bátran
megfelelnek, kívánságuk beteljesedik. E kívánság
rendesen pénz szokott lenni.
A nyitramegyei németek minden háziállatnak
adnak abban az évben termett gabonaféléből,
fokhagymával jól megdörzsölve, hogy ők is
élvezzenek.

Az élők éjféli miséje után a holtak tartják
a magukét; részt vesznek ezen azok is, a kik
a jövő évben fognak meghalni. (Ethn. IX. 232.1.)
A leányok, midőn éjféli miséről hazaérnek,
háromszor a kútba kiáltanak, hogy a legköze
lebbi farsangon férjhez menjenek. Némelyik
egyenesen az udvaron levő <favágítóhoz* siet
s ott a mennyi vágott fát csak bir, átnyalábol;
a mennyit felvehet, annyi kérőre számíthat a
legközelebbi farsangon.
A karácsonyi éjféli miséről először haza
érkező férfi legelső dolga a ház padlására
menni szalonnáért. Ha szerencsésen lehozza,
semmiféle kisértettől sem kell félnie, ha ellen
ben nem meri levinni, nem is szabad más
alkalommal abból ennie.
A karácsonyi éjféli miséről hazaérkező férfi
a házat háromszor körülfutja s e közben benéz
a szoba ablakán; ha úgy rémlik előtte, hogy
a szobában koporsót lát, a következő évben
halott lesz a háznál. Megtörtént már, hogy ily
alkalmakkor egyesek a koporsó látásától (!)
halálra ijedtek. (Göcsej.)
A borsodi matyó nép, ha éjféli mise után
nagyon csillagos eget lát, sok «aprólékra»
számíthat.
Ha a karácsonyéj csillagos, akkor sötét (tele)
pajta, ha felhős, akkor világos (üres) pajta lesz
a következő évben. (Göcsej.) Czachon: Világos
mise — sötét csűr, sötét mise — világos csűr.
Karácsony böjtjén egy árvái tótanya sem
meri gyermekét megütni, mert akkor a gyermek
elromlik s egész éven át minden nap rá fog
szolgálni a verésre. Almát e napon nem szabad
enni, mert a ki eszik,^ egész éven át fekélyes
s pattanásos lesz. (Árvám. Ethn. XI. 409. 1.)
A szabadkai bunyevácz gazda éjfélkor itatja
lovait és szép almát tesz a vízbe, hogy lovai
szép színűek legyenek. (Ethn. II. 199. 1.)
Néhol a leányok ezen estén mosdanak meg
karácsonynapra szólólag. (Göcsej.)
Karácsonyi ünnepekre a fonalat el kell dugni,
mert ha valaki azt az ünnepek alatt meglátná,
szemfájós lenne.
A ki karácsony éjtszakáján 12 órakor a kútnál
megmosdik s úgy fekszik le, álmában eljön hozzá
a jegyese s ő törli le a nedvességet. (Göcsej.)
Ugyanezen alkalommal tegyen a lány egy
nadrágot párnája alá s a mit álmodni fog, be
teljesedik. Vagy tegyen vánkosa alá három
vesszőt: egyiket teljesen lehámozva, másikat
félig s a harmadikat hagyja héjában. Reggel,
ha felébredésekor a hámozatlant húzza ki, gaz
dag férjet kap, ha a hámozottat, akkor szegény
férje lesz, ha pedig a félig lehámozottat, köze
pes módú férje akad. (Ethn. XIII. 32. I.)
A szabadkai bunyeváczoknála leányok kenyérmorzsát tesznek fejük alá, hogy megálmodják,
hogy ki lesz a férjük. (Ethn. XIII. 32. 1.)
Karácsonynap reggel Göcsejben egy víz
zel telt sajtárt tesznek a trágyadombra s abba
almát és egy ezüst pénzt tesznek. A sajtárból
mosdanak s itatják aznap állataikat. Úgyancsak e nap reggelén nem szabad fésülködni,
mert az illető csúzos daganatot kap fejébe.
A marhák jászolába nagy fejszét tesznek s
arról etetik.
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Karácsony napján a csertamelléki leányok
tenyerükön három gombóczot gyúrnak; ezek
közül kettőbe papirszeletet tesznek, melyekre
valamelyik kedvelt legény keresztnevét írják
fel. E három gombóczot a fazék forrásban
levő vizébe belevetik s a legelőször felszínre
bukót mezítelen kézzel kikapják. A milyen nevet
rejt a gombóczban levő papír, olyan nevű
férjet kap az illető. Ha üres papirszeletes gombócz bukkan fel először, akkor az illető a
következő évben nem megy férjhez. A hol
több leány van, természetesen mindegyik leány

A ki karácsony napján az asztalra könyököl,
keléses lesz. A ki e napon nappal lefekszik,
kapásait elveri az első munkától, maga pedig
egész éven át lomha lesz.
A ki karácsonyi miséről hazatértében út
közben elesik, az a következő évben meghal.
Karácsony este a csizmába szalmát dugnak
s azt kiskarácsonyig bennhagyják; ekkor ki
véve, az üstökbe gyömöszölik. Ha aztán nyár
folyamán a marha felfújódik, a szájába teszik
s rágatják vele, hogy a baj elmúljék. Némely
házban ily eltett szalmából 30 éves is található.

Alsó-hahóti regösök.

külön-külön főzi meg a maga gombóczát.
(Göcsej.)
Sok helyen — s ez országszerte a művelt
osztálynál is gyakorlatban van — ólmot olvasz
tanak s azt hideg vízbe öntik. A milyen for
májú férfialakot néznek le az öntvényről, olyan
alakú lesz leendő férjük.
Karácsony napján déli harangszókor a tyú
kokat tiszta búzával kell jól tartani, hogy annyit
tojjék egy-egy, a hány szem búza a szakasz
tóban volt.
E napon fonalat s ruhát szárítani nem szabad,
mert arra a rúdra, a melyiken a ruhát szárítják,
a következő évben marhabőr kerül fel, vagyis
a gazda barmai közül valamelyik elhull. (Göcsej.)
A karácsonyi ünnepek alatt minden bunyevácz gazda iparkodik magának egy vendéget
(polozajt) szerezni, a ki helyét pótolja, ha maga
a sok evésben, ivásban kidőlt. Karácsony böjt
jén este az ilyen vendég kezdi enni a mézbe
aprított fokhagymát, hogy a gonosz szelle
meket, mint hiszik, a háztól elűzze. Három
nap nem szabad a polozsájnak a házból ki
mozdulnia, hanem a háznál kell mulatnia s
mulattatnia. Az ilyen polozsájt a következő
karácsonyra is lefoglalják.1
1 Iványi Istv á n : A sz a b a d k a i b u n y e v á c z o k és sz o k á 
s a i k . 19 9. 1.

A ki karácsonykor almát vagy diót felvesz,
fekélyes le s z ; a ki a diót méz nélkül eszi, ki
hull a foga.
A karácsonyi morzsalékot apalócznép össze
gyűjti s azt egy vászondarabba kötve az istálló
ban a jászol vagy ajtó fölött levő gerendára
akasztja, hogy a rosszak el ne vegyék erejét.
A megrontott teheneket ilyen karácsonyi morzsalékkal füstölik meg.
A palóczoknál a morzsalékot tavaszszal el
vetik a kertben, s ebből jószagú fodormenta
nő ki, melyből a hideglelés ellen theát szoktak
főzni. (Ethn. I. 297. 1.)
Az tartják: fekete karácsony, fehér husvét,
fehér karácsony fekete husvét. Vagyis, ha kará
csonykor hó van, husvét a nélkül való lesz s
megfordítva.
G öcsejben'az ú. n. «számos napokban»,
mely karácsony előtt való nap kezdődik s víz
kereszt napjáig, tehát 12 napig tart, minden
nap egy-egy hónapi időt jósolnak. A milyenek
az egyes napok időjárás tekintetében, olyan nap
lesz az annak megfelelő hónapban. Pl. karácsony
januárt, szí. István napja februárt stb. hónapot
jósolja meg. Néhol a hónapokat fordított sor
rendben veszik. Karácsonynap deczembert, szt.
István napja novembert stb. jövendöli. Ezek
szerint ha pl. karácsony napja száraz, akkor
január, vagy^jha hátulról kezdik, deczember
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száraz idő lesz. Az esős, zivataros, vagy vál
tozó nap ugyanily időjárású hónapot jelez.

Miilej:
A g g y o n az Ú risten
Ennek a gazdánok
K é t kis ö k rö t,
E k kis b é r e s t ;
A nnak a kezébe
A r á n e k e szarv át,
E züst o stornyelet.
H a j r e g ö r e jte m stb.

*

Ezek a karácsonyi ünnepkörhöz fűződő
babonás szokások főbbjei.
Karácsonykor még sokféle szokás van. Ilye
nek a többek közt, hogy csak a fontosabbakat
említsük: a karácsonyi köszöntők, kolencLák,
s z í

.

István-, szt. János köszöntők, bethlehemjárás

népies mysteriumok és a regölés.
Mindezekből ezúttal csak az utóbbiról fogunk
szólni, miután a többi szokások részletesebb
bemutatására — az alkalmiságot tekintve —
nincs terünk.
A regölés ünnepi köszöntő , melyet 13—20
éves fiúk, legények s Göcsejben régente 50
éves emberek is gyakorolták. Karácsony este,
tehát szent Istvánnak előestéjén kezdik s néhol
egész újévig regölnek. Itt a Göcsejben szo
kásos regölést mutatjuk be. Göcsejben a regöléshez 4—6-an állanak össze. Közöttük egy
bika, egy meg macska. Az előbbi nyakában
lánczot s bőrtarisznyát hord. A tarisznyába a
kapott szalonnát, húst stb. teszik. A többinek
bot van a kezében. így felkészülve házról-házra
mennek s az egész falut bebarangolják. Főleg
a leányos házakhoz térnek be. Minden háznál
a szoba ablaka, vagy ajtaja előtt megkérdezik:
szabad-e regőnyi? Az engedelemkérést több
féle mondással intézik, mint: <Meggyüttekszent
Isfán szógai, na’ hidegekké, na’ havasokke;
kinek fülö fagyott e, kinek lábo fagyott e. Eij
regő rejtem, ászt is megengette az nagy Úr
isten». Vagy: <Meggyüttek szegin szent Isfán
szógai; elvótak na’ hideg, havas (vagy idegen)
országba; kinek fülö, k in e k ......... fagyott e,
megakargyuk engesztenyi; itt van a házi aszszonnak ollan orvossá, a ki azt meggyógyíttya;
ek kis rövid versünk van: nyomgyuk-e vaj
mongyuk?> Ha a házbeliek el akarják mondatni,
kikiáltják: m ongyátok!
A engedély megadásra ezt az egyszerű dallamú verset énekelik: (Míllej vidékén).
K e l l fö l g a z d a , k e l l fö l
S zállo tt Isten h á z o d ra ,
Sokáve, seregéve,
S zárn y o s angyaláve.
H a j re g ö rejtem ,
Á s z t is m e g e n g e t t e
A z n a g y Ú risten .

Az első versszak s a refrain községenként
többé-kevésbbé eltérő. Sárhidán pl. a harmadik
sortól így mondják:
Sereged m agáve,
T e ríte tt asztaláv e,
T eli p o h a rá v e .
H ej regö, régi törvén,
Á s z t is m e g e n g e t t e
A z n a g y Ú risten .

Gutorföldön a 2-ik versszak:
H a a k ijetek asz ta la
Szent ó tár vóna,
K ijetek a b ro s z a
S zen t o sty a leh etn e
K ijetek p o h a r a
K risztu s v é re v ó n a.
B ő jtö k ö m régi tö rv é n
H a j re g ö rejtem .

Vagy:
H a t sz ép ökrö t,
E zs Z s ig a b érest,
P ö n g ő s - p ö n g ő s szekeret,
A ra n y o s ostornyelet.
Ej r e g ö r e jte m stb.

Vagy (Gutorföldön):
K é t k is l o v a c s k á t
M e llé je k ét kocsiskát,
A k ise b b ik k o csisn ak
A rá n o stornyelet,
A n a g y o b b ik kocsisnak
A r á n e k e szarv at.
R ő jtö k ö m stb.
A g g y o n az Ú risten
Ennek a gazdánok
E k kis d is z n ó t,
A n n ak a d iszn ó n ak
A k k o ra h ájat,
M i n d a c s á v á s s a jtá r,
A kkora órg y át
M in d a m e ste rg e re n d a ,
A kkora szalánnát,
M in d ez a zajtó.
H a j r e g ö r e j t e m stb.
A g g y o n az Ú risten
Ennek a gazdánok
Eh hód fődön
S záz k e re sz t búzát,
E z e r m e n n y i szám át.
H a j r e g ő r e jte m stb.

Azután ugyanily alakban kíván árpát, rozsot,
zabot s bükkönyt.
A g g y o n az Ú risten
E nnek a gazdasszonnak
E l l ú d a ll á t ,
S z á z z s i b a fij á t,
E zer m e n n y i sz ám át.
H a j r e g ö r e jte m stb.
A g g y o n az Ú risten
Ennek a gazdának
E t t ik a ll á t ,
S z á z c s i b e fijá t,
E z e r m e n n y i sz ám át.
H a j r e g ö r e jte m stb.

Továbbá ugyanily módon kíván pákát, réczét.
A g g y o n az Ú riste n
Ennek a gazdának
E t t e h é n fij á t,
S záz v in d ü , vajat.
H a j r e g ö r e jte m stb.
A m o tt v a o n esz sz é p leán,
K in e k n e v e M ári,
E m itt v a o n esz szép leg én ,
K in ek n e v e G yuri.
Isten m e g se m é n e s é
K e b e lé b e rejcse,
B ele s ö n d ö r g e s s e ,
M i n d a r ó k a f a rk a likba.
H a j r e g ö r e jte m stb.

Ennek változata:
K e b e l é b e ejcse,
Á s z t J s csak ú g y ejcse,
H o g y e g y m á s t szeressé.
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Söndöröggyik, pöndöröggyik,
Mind a kis nyúl farka ;
Még anná is jobban,
Mind a róka farka.
Amott keletkezik
Eh homályos fölhü
Abba a fölhübe
Csoda fiu-szarvas
Csoda fiu-szarvasnak
Ezer ága-boga.
Haj regö rejtem stb.

Változata:
Amott vaon ecs csodafi-marhájo
Csodafi-marhának ezer ágo-boga.
Ajtu mellett csatus erszin.
Abba vaon kétszáz forént:
Fele szegén regösöké,
Fele a gazdájé.
Haj regö rejtem stb.'
Ha beereszt kijetek
Becsiszegünk csoszogunk,
Ha be nem ereszt kijetek,
E’ csiszegünk csoszogunk.
Kukoriczaszár a nadrágunk,
Cserfakéreg a bocskorunk.
Haj regö rejtem stb.

Változatai egyes részeiben :
Nyirfakéreg a bocskorunk,
Handina köntösünk.
(Handina-szóma a dómányunk).
Haj regö rejtem stb.

Éneklés közben a bika bökölődik és bömböl,
a macska meg «vernyákol». Néhol a bika sze
repét vivő legény az ének elmondása után a
konyhába surran s az ott tartani szokott nagy
darab sóra rácsapva, a letört darabot a tarisz
nyájába dugja.
Az ének befejeztével a szobába mennek,
ott aztán szalonnát, tojást stb. kapnak. Egyes
helyeken régebben nyolcz ágból fonott kor
bácsod is vittek magukkal, melylyel a ház
belieket megkorbácsolták.
E soraink mellett bemutatjuk néhány alsóhahóti (Zala megye) regös képét.
A regölés talán minden más régi szokásnál
jobban pusztul. Szerencse tehát, hogy úgy
szólván a 12-ik órában Sebestyén Gyula össze
gyűjtötte s ezzel ezen nagybecsű régi szokást
az utókornak megmentette.1
Gönczi Ferencz.

Az óra története.
régi korszakok és az új kor kultúrája
közötti lényeges különbség nemcsak a ter
mészet erőinek kihasználásában : a hő és
az elektromosság alkalmazásában rejlik, hanem
az idő értékének igen nagy mérvű emelkedé
sében is. Hogy ez az állítás mennyire igaz, eme
kis értekezésből fog kiderülni. Szó lesz az óra
fejlődésének történetéről. Az óra ugyanis, mint
minden találmány, nem egyszerre lett azzá, a mi
ma. A szükség hozatta létre az emberrel ezt az

A

1 Sebestyén Gyulának Regös-énekek ez. gyűjteményét
és A regösök ez. művét jelen számunk Könyvszemle ez.
rovatában ismertetjük.
Szerk.

eszközt és a szükség kényszerítette, hogy azt
igényeinek megfelelőleg tökéletesítse.
Az óra mérő-eszköz, épp úgy, mint a mérőrúd, a mérleg vagy a hőmérő. A mérő-rúddal
a testek térbeli kiterjedését állapítjuk meg; a
mérleg, a közéletből vett kifejezéssel élve, a
testek súlyának meghatározására szolgál, a
hőmérő azok hőmérsékletét jelzi, az óra pedig
az időt mutatja, illetőleg méri. A térbeli kiter
jedés, a testek súlya, hőmérséklete érzékeinkkel
észlelhető, érzékeinkre ható jelenségek; ellen
ben az időt sem nem látjuk, sem nem tapint
hatjuk, sem semmiféle érzékeinkkel nem ész
lelhetjük; az idő, mint olyan, a természetben
nem létezik, mert mint a költő mondja: «Nem
az idő múlik, hanem mi változunk .
Az embernek szervezeténél és így gondol
kozásmódjánál fogva nincsenek absolut ész
lelései; egy jelenséget csak más jelenséggel
kapcsolatban vesz észre és észlelése akkor is
csak úgy történik, hogy a két jelenség közötti
összefüggést figyeli meg és csakis erről az
összefüggésről adhat számot magának. Ennek
a viszonyításnak az egyik eredménye a tér
fogalma. A testek egymás mellett voltának ki
fejezése a tér, és a jelenségek és események
is a térben egymás mellett mennek végbe. Az
egymás mellett végbemenő jelenségeket meg
figyelve, az ember azt tapasztalta, hogy némely
jelenségek megszűnnek, illetőleg megváltoznak,
mások az előbbiek megszűnése után jönnek létre.
Hogy az ember a jelenségeknek, események
nek ezen egymásutániságát maga előtt érthetővé
és mások előtt kifejezhetővé tegye, továbbá,
hogy ezen jelenségeket saját czéljaira kihasz
nálhassa, mintegy ösztönszerűleg egy képzezeletbeli jelenséget alkotott magának, a mely
folyton folyamatban van és a végbemenő ese
ményekkel, jelenségekkel arányosan múlik, ille
tőleg fogy. Ez a képzeletbeli jelenség, egy
legkisebb részeiben is folytonos változás az, a
mit mi időnek nevezünk. Egy hasonlattal jobban
megvilágítom az idő fogalmát.
Egy szellem a tér végtelenségébe nyúló fonal
végéből ollójával minden elképzelhető kicsiny
nél is kisebb darabokat vág le, óriási gyorsa
sággal. A fonalat a levágott daraboknak meg
felelőleg folytonosan előbbre húzza s e közben
a földön jelenségek, illetőleg események mennek
végbe. Mialatt például pár lépést teszünk, a
fonalból egy bizonyos darab fogy és a levágott
fonáldarabok mérik lépéseink időtartamát. A
fonal a végtelenségből előjövő időt, a levágott
részek a visszahozhatatlanul elmúlt időt jelké
pezik, a jelen pillanatot pedig az a minden ki
csinynél is kisebb fonalrész, a melynek levágása
éppen folyamatban van.
Most már lássuk az idő mérését. Az idő
tehát elvont fogalom és ezért közvetlenül nem
is mérhető. E helyett olyan szabályosan elmúló
és ismétlődő változásokból következtetünk az
idő elmúlására, — mint például az egyenletesen
levágott fonáldarabokból — a melyekről vizs
gálódások, tapasztalatok és bizonyos helyes
okoskodások alapján föltétlenül biztosan tudjuk,
hogy a mi képzeletbeli jelenségünk folytonos
elmúlásával és megismétlődésével arányosak.
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Ilyen az idő mérésére alkalmas szabályos
változásnak bizonyult a nappal és az éjjel vál
takozása és minden kor népei egy nappal és
egy éjjel elmúlását használták egységül az idő
mérésére. Voltak és vannak még ma is nagyobb
egységeink is, az idő mérésére. Ilyen egység
a régi idők óta a hold-hónap, a melynek alap
ját a Hold phásisainak változásai képeztek és
még nagyobb egység az év, a melynek szabályos
elmúlását és megismétlődését, az évszakok vál
takozásai, a virágok nyílása, a gyümölcs és
gabona érése, a fák lombjainak hullása jelzik.
Mi ezután csakis a nap időtartamának és
kisebb részeinek mérésével fogunk foglalkozni,
mivel ezeknek alapján a nagyobb egységeknek
időtartamát könnyű meghatározni.
A nap az az idő, a mely eltelik, mialatt a
Föld tengelye körül egyszer megfordul és min
den művelt nemzetnél 24 órára, az órák 60
perezre és a perczek 60 másodperezre, mint
egység-alosztályokra van beosztva. A nap méré
sét bármely pillanattól lehetne kezdeni, azonban
a nap kezdetét mégsem önkényesen szabtaáneg
az ember, mint a hogy magát a napot is nem
önkényesen választotta egységül, hanem min
dennapi foglalkozásunk szabályozójának — a
világosság forrásának — a Napnak járásával
hozta kapcsolatba. Mihamar rájöttek, hogy a
napkelte, mint változó és bizonytalan, nem
alkalmas kezdőpontul, azért a Nap legmagasabb
állásától, a déltől kezdték a napot számítani.
A csillagászok a nap kezdetét egy álló csil
laghoz viszonyítják és azt az időt, a mi eltelik,
míg az állócsillag az égnek ismét azon a pont
ján látható, csillagnapnak nevezik.
A közéletben sokkal alkalmasabb az időmé
résre a Nap látszólagos napi pályája, — tehát az
az idő, a mely a Nap két egymásra következő
delelése között eltelik; az általa jelzett napok
azonban nem egyenlő időtartamúak és semmi
esetre sem olyan időtartamúak, mint a csillag
napok. A Föld ellipticus pályáján mozog, ennek
következtében a Nap látszólagos napi pálya
futása nem történik egészen egyenlő időközök
ben, mert a Nap naponkint látszólag egy fokkal
keletfelé visszamarad. A mi egyformán járó
óráink nem ezt az időt, hanem az úgyneve
zett középidőt jelzik. Ugyanis az időmérésnél
is, mint minden mérésnél csak állandó nagy
ságú egységgel lehet czélt érni, olyannal, mint
az igazi nap, a mely hol hosszabb, hol rövidebb időtartamú, nem végezhetünk méréseket.
Az emberek úgy segítenek ezen a bajon, hogy
egy képzeletbeli Naphoz alkalmazkodnak, a mely
ugyanannyi idő alatt futja be pályáját az égen,
mint az igazi, de egyenletesen mozogva állandó
napokat eredményez és óráink ezt a napot
mérik, illetőleg mutatják.
Az embernek kezdetben csak ez az egy meg
lehetősen nagy egysége volt az idő mérésére.
A nap kisebb részeinek mérésére nem volt
eredetileg szükség, mivel az időnek akkoriban
nagyon csekély volt az értéke. Az emberek csak
a hajnalt, a delet és esteledést ismerték, mint
feltűnőbb időpontot a nap intervallumán belül
és kakaskukorékolás, szamár vagy más házi
állatok ordítása jelezte azokat nekik. Nagy hala

dás volt, mikor a babiloniak feltalálták az árnyék
mérőt. Ok ugyanis rájöttek, hogy a tárgyak
árnyéka reggeltől délig rövidül és- déltől estig
hosszabbodik és az árnyék méréséből már a
nap kisebb részeinek elmúlására is tudtak követ
keztetni. A pásztorok a földbe szúrták botjukat
és lépéssel mérték árnyékának hosszát, a hogy
a gulyások, csikósok, még ma is arról tudják
meg, hogy dél van, hogy akkor a botjuk árnyékát
áttudják lépni.
Már az árnyékmérőnél tökéletesebb eszköz
a napóra. Az első ábrán egy napóra látható,

1. Napóra 1578-ból.

a mely a chartresi katedrái meridiánján van el
helyezve és 1578-ból származik. A mutató lapnak
csak a fele szükséges, mivel a napóra csak
nappal használható. A mutató lap átmérőjének
a középpontjában egy pálezika, az úgynevezett
gnomon van megerősítve és a pálezika árnyé
kának helyzetei és nem a hossza jelzi az időt.
Ezen pálezának minden napórán, legyen az
bármilyen szerkezetű, párhuzamosan kell állni
a Föld tengelyével.
Mivel ebben az időben nehéz és költséges
volt ilyen napórákat beszerezni, a vagyonosabb
osztályok órafutárokat tartottak, a kik a külön
böző nyilvános tereken felállított napórák által
jelzett időt tudatták a város minden részén lakó
polgárokkal. A napóra a görögökhöz Chaldeából került és az első napóra, a melyet a história
megemlít, Berosustól származik, a ki állítólag
Kr. e. 540 táján élt.
Még a tizenötödik és a tizenhatodik század
ban is voltak a nagyobb városokban csillagá
szok, a kiknek főfoglalkozásuk volt háztetőkön
és oszlopokon álló nyilvános napórákat szer-
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keszteni. Nürnberg és Augsburg igen híresek
voltak a napórák készítéséről.
A napóra csak nappal jelezte az időt, azért
holdórákat is szerkesztettek, a melyek az éjjeli
órákat mutatták és szerkezetük lényegileg ugyan
az volt, mint a napóráké. A tizenhetedik század
ban kezdtek zsebnapórákat is készíteni és csak
azután tértek át a kerekes zsebórákra, a melye
ket akkor már olcsóbban lehetett előállítani.
Minden zsebnapórán egy iránytű és egy fokokra
beosztott körív volt, a melyekkel az órát hasz
nálatkor a földrajzi szélesség szerint kellett
beállítani.
A napóráknak úgyszintén a holdórának is
a legnagyobb hibája volt, hogy csakis tiszta
időben használhatták. A napóra utódjának, a
vizi órának már nem volt meg ez a hibája. A
vizi óra, egy nevezetes fordulópontot képez az
óra történetében. Ugyanis a vizi óra az első
olyan időmérő eszköz, a melynél az ember
mesterségesen állít elő egy folytonosan meg
ismétlődő változást, a mely arányosan megy
végbe az idő múlásával.
A legegyszerűbb vizi óra egy edényből állott,
a melynek fenekén lévő nyílásból a víz lassan
kifolyt, és hogy a víztükör állandó magasság
ban maradjon, időnként vizet kellett hozzátölteni. Állandó keresztmetszetű nyíláson át, egyenlő
időközökben egyenlő mennyiségű víz ömölvén
ki, a hozzá töltött víz mennyiségéből követ
keztettek az elmúlt időre. így az időmérést a
vizi óra által egyszerű térfogatmérésre vezették
vissza.
Nagyon sokféle szerkezetű vizi órát készí
tettek. A második ábrán egy mutatós vizi óra
látható. Az edény alján lévő szabályozó csap
megnyitása által a víztükör lassan siilyedt és
ezzel együtt egy a vízszínén úszó fadarab is,
a mely egy dob körül csavart zsinóron lógott.
Az úszó sülyedésével a dobot forgatta, a melylyel együtt mozgott a mutató. A dob kúpalakú
volt, hogy a mutató egyenletesen forogjon, da

2. Viz-óra.

czára, hogy a víz a magasság csökkenésével
mindig lassabban ömlött ki.
A vízórák vagy clepsydrák az egyiptomiak
nál különösen a Ptolomeusok uralkodása idejé
ben közhasználatban voltak. A rómaiak nyáron
napórákat, télen clepsydrákat használtak.
Történelmi nevezetességű az a vízóra, a
melyet Harun Alraschid 7gp-ben Nagy Károly-

nak ajándékozott. Számok helyett a mutató
lapon tizenkét nyílás volt. Minden óra után a
megfelelő nyílásból megfelelő számú golyó
esett egy réztálba és esésével jelezte az órát.
Minden tizenkét óra után két automata lovag
alak körülment és a nyílásokat becsukta. Mi
után a. golyókat betették, megismétlődött a
játék. Érdekes a művész és philosophus Leo

3. Hydraulikus ébresztő.

nardo da Vinci (1452 — 1519) által leírt vizi
óra. Leonardo da Vinci ezt hydraulikus ébresz
tőnek nevezte és következőképpen magyarázta.
Ez az óra azoknak való, a kik fösvények az
idejükben és korán akarnak fölkelni. Ha a töl
csérből (3. ábra) annyi víz ömlik a mérleg
karon alatta lógó edénybe, hogy súlyánál fogva
azt megbillenti, a mérlegkar túlsó oldalán lévő
tölcsér tartalma is átömlik az edénybe, annak
súlya megkétszereződvén, emeli a mérlegkar
túlsó végét és így az alvó lábát: az fölébred
és teendői után lát.
A vízórát a chinaiak még ma is használják
és Németországban még a tizenhetedik század
elején is alkalmazták a közönséges háztar
tásban.
Mindamellett, hogy a vízórának nagy elő
nyei voltak a napórák felett, mégis nagy nehéz
ségekkel küzködött. így például nem lehetett
hozzá mindenütt vizet kapni. Az édesvíz télen
befagyott, nyáron elpárolgott. Ezeket a bajokat
kiküszöbölendő, víz helyett homokot alkalmaz
tak, a mely sem be nem fagyhatott, sem el nem
párologhatott. Az ilyen homokóra sokkal egy
szerűbb szerkezetű is. A homokóra (4. ábra) két
a szűkebb oldalaival érintkező kúpos edényből
áll és a két edény egy-egy kis nyílással köz
lekedik, a melyen a homok keresztül fut. Az
ilyen homokórákon az órák, sőt a későbbi homok
órákon a fél, sőt már a negyedórák is jelezve
vannak. Ha a homok lefutott, az órát meg kel
lett fordítani és újra működött. A homokórát
bizonyos czélokra és mint játékszert, ma is
használják. Az ötödik ábrán egy kis homok
óra látható, a mely csak néhány perczig jár
és a háztartásban tojásfőzésnél használják.
Mielőtt a kerékművű órákra térnék, meg
kel! említenem a gyertya-órát, a melynél a gyer
tya leégése jelzi az időt és az olajórát, a mely
nél az olaj fogyásából következtethetni az idő
múlására. Ezek nem valami pontos szerkezetek,
mint a hogyan a német ízlésre és észjárásra
valló szag-óra sem vehető komolyan. Jäger
tanár, a ki egyébként igen derék ember, azt
ajánlotta, hogy az órákat ne a mutató állása
jelezze, hanem virágok illata. Ha aztán valaki
kérdezi, hogy mennyi az idő, a felelet három
negyed jázminra. Náthás ember evvel az órával
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úgy jár, mint régen a napórával voltak, ha
borult idő van, legtöbbször nem használhatja.
A mai kerékművű órákra térve át, meg kell
jegyeznem, hogy ezekre nem a kerekek alkal-

4. Homokóra.

el, a mely a két végén súlyokkal volt megter
helve és az orsóval mereven összeerősítve. A
mérlegrúd vízszintes síkban lengéseket végzett
és a szabályozás a fokokba akasztott súlyokkal
történik. A mérlegkar két fonalon volt felfüg
gesztve, a melyek a rúd lengése közben elcsa
varodva ellentállásukkal fékezték a kerék for
gását. A kerék mozgatására egy leereszkedő
súlyt alkalmaztak, a mely közvetlenül a főhajtó
kereket mozgatta és a többi kerekek közvetíté
sével vitetett át a mozgás a gátkerékre, a mely
az orsóval érintkezett.
Egyike a legrégibb orsó-óráknak, a melynek
már ütőműve is volt, az, a mely 1400-ban
a nürnbergi Sebaldus torony számára készült
és a mely most ugyanott a germán múzeum
ban van és a hetedik ábrán látható. Ez az óra
nem a mai értelemben vett toronyóra, hanem
olyan óra, a mely a toronyőr szobájában volt

5. Kis homokóra.

mazása a jellemző, mert a vizi órákat is gyakran
ellátták complicált kerékművekkel és az a kö
rülmény sem különbözteti meg azoktól, hogy
itt egy súly vagy egy megfeszített rugó képezi
a hajtóerőt, hanem csakis a gát-szerkezet, a mely
az ingával vagy pedig a billegővel egyesítve
a kerékmű egyenletes lejárását biztosítja. Min
den mai óránál fogaskerék-rendszer van mint
számoló- és mutató-szerkezet alkalmazva, azt
azután leeső súly vagy lejáró rugó mozgatja;
de ez a mozgás nem volna magától egyenletes,
hanem a míg a súly vagy rugó működik, foly
tonosan gyorsuló. Ezt megakadályozni, vagyis
az óraszerkezet mozgását egyenletessé tenni a
gátlószerkezet feladata. Az ezután leírt szerke
zeteknél csak a gátszerkezetrő! lesz szó, mert a
különböző óraszerkezetek megítélésére csakis
a gátlómű a mérvadó és az órák fejlődése
főként ennek a tökéletesítésében nyilvánul.

6. M érleggátló.

Az első órák, a melyeknek még legnagyobb
részt fakerekeik voltak (6. ábra) kivétel nélkül
egy orsóval voltak ellátva, a melynek két czimpája a járókerék fogaiba kapaszkodott. A mai
órák ingáinak helyét egy mérlegrúd foglalta

7. Toronyóra.

felakasztva és az őr annak jelzései szerint ütötte
a harangot.
Abban az időben az órakészítés a laka
tosok mellékfoglalkozása volt és csak később
vált külön az órásmesterség a lakatosságtól,
mikor az óraszükséglet nagyobbodott.
1500-tól kezdve főképpen a nagy torony
órákat fejlesztették, olyan értelemben, hogy azo
kon kalendáriumi jóslásokat és időnként meg
jelenő törpéket alkalmaztak. Technikai szem
pontból az nem jelent haladást. A leghíresebb
ilyen óra a strassburgi Münster órája.
A tizenhetedik század elején, mikor a távcső
feltalálásával a pontosabb időmérésre szüksé
gük lett a csillagászoknak, az orsó-órák a kisebb
időrészek pontos mérésére alkalmatlannak bizo
nyultak, azért az ingát alkalmazták időmérésre.
Az inga eleinte egy vékony fonalra függesztett
ólomgolyóból állott és a fonal hoszszát úgy
állapították meg, hogy az inga lengéseit másodperczenkint végezte. Mialatt a csillagász a táv
csőbe nézett, segédje hangosan számlálta az
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inga lengéseit. Ez az eljárás ébresztette azt
a kívánságot, hogy a közel hatszázesztendő
óta alkalmazott mérlegrúd helyébe az ingát
alkalmazzák. Ez először a renaissance nagy
tudósának, Galileo Galileinak sikerült 1641-ben,

8. Horog ingaóráknál.

utána pedig Huygensnek 1659-ben. Ezzel meg
kezdődött az ingaórák korszaka és a mérlegórák,
az úgynevezett schwarzwaldi órák — lassan
eltűntek. Egyidejűleg egy egész sorát ajánlották
a különféle gátlószerkezeteknek, a melyek azon
ban ismét letűntek és csak a Clement-féle hor
gony vált be (8. ábra), a mit az egyszerűbb
ingaórákon még ma is alkalmaznak. Az ábrán
látható kerék fogainak jobboldali belső munka
felületei el vannak hagyva; tegyük fel, hogy az
inga indítást kap jobbra. Az inga tehetetlensé
génél fogva valamivel tovább leng, azután vissza
leng és a bal fognak a külső horgonyfelületen
való lesiklásával az inga újabb indítást kap balra.
Az inga eleinte közvetlenül össze volt erősítve
a horgonynyal, újabban azonban az ingát külön1

9. Fűrészóra.

függesztik fel és az ábrán látható villa köti
össze a horgonynyal.
Egy sajátságos alakja az ingaóráknak az
úgynevezett fűrészóra, a melyek úgy a tizennyolczadik század közepén keletkeztek. Ezek
nek az ingája a számlap előtt van elhelyezve

és az egész óra a súlyánál fogva egy függélyes
fogasrúdon ereszkedik alá. A hajtó erő itt az
óra saját súlya. Az óra felhúzása itt úgy tör
ténik, hogy az órát a fogasrúdon magasra
emelik. A nürnbergi germán múzeum birto
kában lévő fűrészóra a 9. ábrán látható.
Hasonló elven alapszik a ferde sík óra, a

10. Graham-féle horoggátló.

mely saját súlyánál fogva egy ferde síkon, egy
lejtőn legördülve mozgatja a kerék művét.
Tökéletesebb gátszerkezet a nyugvó horog
gát, a melyet 1710-ben Graham szerkesztett
(10. ábra). A működése ugyanolyan, mint az
előbb leírt horoggáté, csakhogy itt megkü
lönböztetünk munka- és nyugvó felületeket.
Ezek a nyugvó felületek a lényeges előnyei
ennek a gátszerkezetnek, a melyet finomabb
órákban még ma is alkalmaznak. A horogra itt
munka csak akkor vitetik át, a mikor a horog
foga a kerék fogainak kissé ferde síkjain állanak.
A toronyórákon gyakran alkalmazzák a
nyugvó horoggátnak egy másik alakját a szeges
horoggátat vagy ollógátlót (11. ábra).
Praecisiós órákban egy másik gátlót a Dr.
S. Riefler (Clemens-Riefler-czég Münchenben)
által szerkesztett szabad ingagátlót (12. ábra)
szokták alkalmazni. Ennél a gátlónál két gát
kerék van mereven a közöstengelyre erősítve
és így a két kerék és a tengely egyidejűleg
fordulnak. A horog nem egy esztergályozott

11. S zeges gátló.

tengely, hanem egy ék éle körül egy vágásban
fordul, miáltal a súrlódás tetemesen kisebb. A
horog végeire kampók helyett egy-egy kőből
készült és a horgony síkjára merőleges fél vagy
egész henger van erősítve, oly módon, hogy
egy-egy ilyen henger egyidejűleg akad a két
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kerék egymás fölöttlevő fog-közeibe, illetőleg két
ilyen fogat egyszerre bocsát szabadon. Az egyik
kerék fogainak jobb oldala van munka-felület
tel ellátva, a másik oldal sugárirányú; fordítva
van a másik keréken. Az inga nincs mereven
a horoggal összekötve, hanem egy finom rugó
— egy vékony aczél lemez — van az ék közép
vonalán és az ékvágáson keresztülbocsátva és

12. Riefler-féle szabad ingagátló.

az inga erre van rugalmasan felfüggesztve,
minek következtében az inga és a horog for
gástengelye egy síkba esnek. Előnye ennek a
felfüggesztésnek az, hogy az inga a horog
tól függetlenül annak megállása után tovább
lenghet.
A szerkezet működése a következő. A horog
ágakon lévő kőhengerkék felváltva ereszkednek
az egymás feletti fogközökbe; és pedig ha az
inga jobbról balra leng, midőn a függélyes hely
zetén éppen áthaladt, a baloldali hengerke ki
emelkedik a fogak közül, a kerék egy foggal
tovább fordul és a jobboldali horogág hen
gerkéje végig csúszik a kerék fogának jobboldali
munka felületén és mive! a kerék, az óramuta
tóval ellentett irányban fordul, egy lendítést
kap a horog, a melyet áthárít a rugalmasan felfüg
gesztett ingára. A horog egy pillanatra meg
akasztja a kereket, az inga pedig a horogtól
függetlenül tovább leng, visszafordul, a horog
jobb ágát a kőhengerkével kiemeli a fogak közül,
de a mint a kerekek egy foggal tovább fordul
tak, a bal horogág a hengerkével a fogak közé
ereszkedik és pedig egy fog jobboldali munka
felületén végig siklik, míg a másik kerék fogá
nak baloldali munka-felületébe ütközik és egy
pillanatra megakasztja a kerék forgását. Az
inga jobbról balra lengve a horoggal és a kere
kekkel megismétli a játékot.
Nagy előnye ennek a gátszerkezetnek, hogy
az inga tökéletesen szabadon és az óramű be
folyása nélkül leng, mivel az avval csak egy
finom rugóval van összekötve, és hogy ennél
a gátszerkezetnél az erőhozzávitelnél egyenet
lenségek és a felszabadulásnál ellentállások
semmi tekintetbe vehető zavaró hatást az óra
egyenletes járásában nem okoznak, mivel a gát
lás ugyanazon rugónak egyforma feszültsége
mellett történik. Még meg kell jegyeznem, hogy
minden gátszerkezetnél, mivel az a mozgató
erőt az órát mozgató súlytól, illetőleg egy fel
húzott rugótól nyeri, a hajtó erőt a gátló is
fogyasztja, és ez által csökkentve a hajtó erőt,
az óra egyenletes járását ez a körülmény is
befolyásolja. Ez a csekély változás az erőhozzávitelben kikerülhetetlen.

A már említett Grahamnak köszönhetik az
óraművesek a compensatiós ingát is, a melynek
czélja a hőmérséklet változásainak az óra járá
sára való befolyását kiegyenlíteni. A compen
satiós ingát kétféle alakban állította elő, és
pedig mint rács-ingát és mint higanyos ingát.
A kiegyenlítő anyag a rács-ingánál (13. ábra)
a zink, a mely a hőmérséklet változásainál
jobban kiterjed, mint a vas. Mialatt a két szélső
és a középső aczélpálcza lefelé hosszabbodik,
a második és a negyedik zinkpálcza fölfelé meg
nyúlik és az inga súlypontját állandóan egy
magasságban tartja.
Gyakran látunk közönséges, olcsó órákon
is rács-ingákat, de ezek nem compensálnak,
mert a fém rudak mereven vannak egy keretbe
foglalva, itt tehát a rács csak formailag van
jelképezve.
A higanyos compensatornál (14. ábra) az
inga egyetlen rúdból áll, a mely a rendes ingán
lévő lencse helyén két hengeres edényt hord,
a melyek higanynyal vannak megtöltve. A hő
mérséklet emelkedésével az ingarúd meghoszszabbodik és leszáll, a higany is kiterjed, még
pedig fölfelé, ezáltal a mennyivel sülyed az inga
súlypontja a rúd hosszabbodása folytán, ugyan
annyival emelkedik a higany tágulása által. így
az inga lengésideje állandó marad. Újabban a
higanyt tartalmazó edényeket fémből készítik,
a mi a hőmérséklet-változásokat gyorsabban
közli a higanynyal, mint az üveg, a miből
régebben készítették az ilyen edényeket.
A legjobb compensatiós ingát eddigelé dr.
Riefler készíti. Ő az inga rúdját egy Mannesmann-féle csőből csinálja, a mely cső hosszának
kétharmad részéig higanynyal van megtöltve
és egy tetszőleges fémből készült lencse is van
rajta. Ennek az ingának az az előnye, hogy
még akkor is compensál, ha a hőmérséklet az
inga különböző magasságában különböző, mert

13. Rácsinga.

14. Higanyos inga.

a compensálás a rúd nagyobb hosszúságára
van elosztva, mint Graham ingájánál, azonkívül
kisebb a levegő ellentállása, mert az éles lencse a
levegőt jobban hasítja, mint a higanyos edények.
Riefler még egy másik compensatiós ingát
is készített, még pedig a nickel-aczél ingát. Az
ingarúd nickel-aczélból készül, egy ötvényből,
a mely 3Ó7 0 nikkel- és Ö4% aczélból áll. Ennek

.
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az aczélnak az a tulajdonsága, hogy a melegítés
nél a térfogatváltozása kisebb, mint mind a két
fémnek külön-külön, és pedig ilyen nickel-aczélrúd ugyanolyan hőmérséklet emelkedésénél tíz
szer kevesebbet nyúlik, mint az aczélrúd. A
kicsiny térfogatváltozási coefficiensnek az az

15.

Elektromos órák összekötése.

előnye, hogy compensáló anyagnak szilárd anyag
is alkalmazható. Az inga szerkezete a követ
kező. Az ingarúd tömör nikkel aczélrúd, a lencse
fémből vagy öntött vasból való és egy fém
hüvelyre támaszkodik. Az utóbbi egy csavar
csigára támaszkodik, a melylyel az inga hossza
szabályozható. Ennek az ingának az az előnye
a higanycompensátor fölött, hogy olcsóbb és
a mellett majdnem épp olyan pontos.
Riefler ezeket az ingákat négyféle hosszú
ságban állítja elő. Mint másodpercz ingát, mint
80, 90 és 120 perczenkénti lengésüt. Az utóbbi
félmásodpercz inga. Rieflernek az érdeme az
is, hogy a compensatiós ingát először ő szá
mította ki igen nagy pontosságig. Azelőtt az
volt a szabály, hogy ha az inga meghosszab
bodott, a lencsét ugyanannyival kell emelni, ez
azonban nem helyes, mert itt nem mathematikai
ingáról van szó, nem olyan ingáról, a melynek
rúdja súlytalan fonal, hanem physikai ingáról,
a melynek súlyos rúdja van és a melynél tehát
a rúd súlypontját nem szabad számításon kívül
hagyni.
Az eddig ismertetett óráknál a hajtó erő vagy
súly, vagy rugó, vagy az óra saját súlya volt.
Csak a legutóbbi évtizedekben kezdték a sürített
levegőt és az electromosságot mint hajtó erőt
alkalmazni.
Az electromos órák önmagukban is alkal
mazhatók, azonban többnyire csoportosan össze
kötik egy pontosan járó központi normálórával,
a mely rövid időközökben a hajtó erőt kiváltja,
és a mutatók ugrásszerűen mozdulnak előre.
Az electromos üzem előnyei, hogy egy áram
körbe tetszésszerinti számú electromos órát
kapcsolhatunk és ezek az órák mind pontosan
járnak, ha a normal óra pontosan mutatja az
időt; továbbá az electromos órák egyidejűleg
egybevágó időjelzéseket adnak, a mely körül
mény különösen a vasúti szolgálatban fontos.
Ezek az okok, a mik miatt az electromos óra
háttérbe szorította a többi órákat. Az ilyen
óratelep működése a következő. A tengely, a
melyet egy másodpercz-kerék tengelyének kép
zeljünk (15. ábra), perczenkint egyet fordul,
így minden perczben a meg a c contaktust
lenyomja és f nél zárja a telepnek az áramát.
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Az áram a telep egyik pólusától Z?-től indul
ki b-re c/'contactuson át és d -n keresztül bizo
nyos órákon átfutva, a mely órákból itt csak
kettő van jelezve, és a földön keresztül vissza
a telep másik pólusához ohez fut. Ezen áram
zárlat után az A electromágnes (16. ábra)

mágneseződik és magához húz egy vékony
vaslemezt a-\, a melynek b meghosszabbításán
rugós kampó van, a mely a c zárókereket egy
foggal tovább mozdítja. Mivel ennek a kerék
nek hatvan foga van és az áramzárások per
czenkint történnek, óránkint egyet fordul. A
második rugónak rendeltetése megakadályozni
az áram megszakításánál a kerék visszafordulá
sát. Ez az egész szerkezete az electromos órának.
Az óra előlapján természetesen számlap és a
mutatók vannak.
A légnyomást is próbálták órák mozgatására
használni, az ilyen órákat pneumaticus óráknak
nevezik. A pneumaticus órák nem váltak be és
ez előre is látható volt; az a bécsi mérnök,
a ki ilyen órákat szerkesztett és ezekkel kísér
letezett, idejét és a pénzt, a mit erre a czélra
költött, haszontalanul és tulajdonképpen czéltalanul elfecsérelte. Ha az ő pneumaticus óráját

16.

Elektromos óra belseje.

leírtam, majd megokolom a fentebbi kijelenté
semet.
A központban egy nagy tartóban levegő
van comprimálva. Ez a tartó csövek által van
összekötve az összes pneumaticus órákkal. A
tartó mögött szelep van a csővezetékbe iktatva,
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a mely lehetővé teszi az összes csővezetékek
egyidejű elzárását. Ez a szelep képezi a tulajdonképeni gátlót, a mennyiben az periodikusan
— többnyire perczenkint egy normál óra köz
vetítésével — nyílik és záródik.
Nyíláskor a levegő a tartóból nagy sebességgel
a csővezetékbe nyomódik és egy sajátságosán
alakított kapcsolókészülékre hat.
A nyomócső hengeres edénybe nyúlik (17.
ábra), a melyben fujtatószerű szerkezet van.
Ennek felső lapján vékony rudacska van meg
erősítve, a mely egykarú emelőbe kapaszkodik.
Ezen az emelőn zárókapocs van. A mint a lég
nyomás következtében a tömlő felfúvódik, a
felső lap az emelőrúddal együtt felemelkedik, az
emelőkar és a zárókapocs vele együtt mozdul és
a kereket egy foggal tovább fordítja. A fogas
kerék és a zárókapocs együtt tulajdonképen egy
kereplő, a melynél nem a kerék forgatása által
mozdul a kapocs, a mi nem egyéb, mint a kereplő
nyelve, hanem a kapocs, illetőleg a nyelv moz
gása által fordul a kerék. A második kapocsnak
itt is az rendeltetése, hogy a kerék visszafordu
lását megakadályozza. A légtartó zárása után
egy másik szelep nyílik a fővezetékben, ezáltal
a csövek a szabad levegővel közlekedve kiürül
nek, a kapocs egy foggal visszacsúszik és
ismét képes működni. A keréknek itt is hatvan
foga van, és így óránkint fordul egyet és mint
az electromos órák, úgy ezek is számlappal és
mutatókkal vannak ellátva.
A pneumaticus órákhoz csudálatosképpen
nagy reményeket fűztek, pedig a mérnök, a ki
ezekkel kísérletezett, ismerve a physika törvé
nyeit, már a kísérletei előtt is megállapíthatta
volna, hogy ezek az órák nem válhatnak be a
gyakorlatban, mert a comprimált levegőnek idő
és pedig nagy idő kell, hogy egy hosszú cső
vezetéken végig húzódjon; ennek következtében
az órák különböző jelzéseket adtak, a távolabb
fölállított órák késtek. A pneumaticus órákkal
tehát az ellenkezőt érték el, mint a mit akartak;
és ezeket kiszorították az electromos órák, a
melyek egyidejűleg egyforma időjelzéseket ad
nak, mert az electromos áram terjedési sebessége

17.

Pneumaticus óra.

oly óriási nagy, hogy még igen hosszú vezeté
kekben sem támad különbség az órák járásában
Mielőtt a nagy órákról a hordozható órákra
térnék, még egy modern praecisiós ingaórát
akarok bemutatni, és néhány nevezetesebb torony
órát akarok elősorolni, némelyikeknek a készí
tőjének nevét és készítésének idejét is tudjuk.

A 18. ábrán egy Riefier-féle csillagászati óra
látható. A csillagászati óra a csillagidőt a lehető
legnagyobb pontossággal mutatja és számlapja
huszonnégy részre van beosztva, tehát óra
mutatója naponkint csak egyszer és nem két
szer fordul körül, mint a közéletben használt
óráké. A Riefler-féle praecisiós óra a legkivá

IS. Riefler praecisiós órája.

lóbb azok között, a miket mostanában készí
tenek. Az óra a már ismertetett Riefler-féle
gátlóval és ingával, és higany vagy pedig
nickeí-aczél compensatióval van ellátva, és egy
kétrészű légmentesen záró üveghengerben van
elhelyezve. Az órán van még egy másodpercz
contactus a mellékórák illetőleg a cronographok
bekapcsolására, azonkívül el van látva electro
mos felhúzóberendezéssel, mikroskoppal, baro
méterrel, nedvességmérővel, két száraz elemmel
és egy légszivattyúval.
Az üveghenger két része légmentesen van
egymásba köszörülve, az alsó résznek pereme
van, a melylyel az a falba erősített vashuzalra
támaszkodik. A henger belsejében alacsonyabb
a légnyomás, mint a környező levegőé. Ez a
légnyomáskülönbözet tartja légmentesen*zárva
a két hengerrészt, csak az érintkező felületeket
kell egy igen vékony vaseiin réteggel bevonni.
Hogy az óraműhöz olajozás végett vagy más
czélból hozzáférjenek, csak levegőt kell a hen
gerbe bocsátani, és a henger felső része mindjárt
levehető. A légmentes zárásnak az az előnye,
hogy az óra járása független a külső légnyo
más ingadozásaitól. Ugyancsak ez elrendezés
által az óra igen finoman szabályozható. A
durvább szabályozás a rendes szabályozó csa
varral történik.
Ha az óra egy kicsit siet, akkor a hengerben
a légnyomást valami csekélylyel növelni kell,
miáltal az inga súrlódása nagyobb lesz és az
óra lassabban jár. Megfordítva, ha az óra késik
a levegőt ritkítani kell, míg a barométer meg
felelő gyengébb légnyomást mutat.
Dr. Riefler adatai szerint a légnyomás vál
toztatása által el lehet érni, hogy egy hét alatt
az óra járásában csak egytized másodpercz
differentia támad.
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Az óra számlapján másodperczkör, nagyobb
perczkör és órakör van. Az órát egy súlylyal
terhelt emelőkar mozgatja, a mely az emelőke
rékkel kapcsolódó keréken ül. Mozgás közben
ez az emelőkar sülyed a míg bizonyos leg
mélyebb helyzetet ér el, a mikor is áramot zár
és egy electromágnes ismét fölemeli. Ez a fel
húzás körülbelül 25 másodperczenkint történik.
Hogy az ilyen gyakori áramzárások követ
keztében a contactusok el ne éghessenek, az
áramzárás két phasisban történik. Először az
áramkör egy nagyobb ellenállással záródik, és
röviddel ezután egy második áramkör kisebb
ellenállással. Ha az áramkör egyszerre záródnék
és nyílnék, hosszabb megszakítási szikrák ke
letkeznének és a contactusok hamarább bepisz
kolódnának.
Riefler ezt a csillagászati'órát olcsóbb alak
ban is készíti, még pedig egy faszekrényben
elhelyezve. A légnyomásváltozások folytán elő
álló működési zavarokat kiküszöbölendő, egy
szellemes módot eszelt ki; és pedig egy dob
aneroid barométert alkalmaz az ingarúdon. A

19. Lengések előállítása.
a ) serteszállal, b ) spiral rugóval.

barometer külső doboza súlylyal van terhelve,
a légnyomás változásai szerint a súly emelke
dik vagy sülyed, és ezáltal az inga súlypontját
állandó magasságban tartja.
Ezzel befejeztük a nagy órák tárgyalását,
most még csak néhány nevezetesebb toronyórát
akarok elősorolni.
A párisi vártoronyórát V-ik Henrik készí
tette 1370-ben. A régi városház-torony Prágá
ban 141 g-ből származik, a készítője Pohl Antal
volt. Nevezetes a nagy Westminister-óra, 1854ben Dent Frigyes készítette. A berlini tanácsház
óráját 1870-ben Münchenben Mannhardt János
építette. A portsmouthi tanácsház-óra mestere
pedig J. B. Benson volt és 1889-ben készítette
azt. Nevezetes még azután a berni toronyóra.
Most áttérünk a kerékművű órák egy másik
csoportjára, és pedig a hordozható órákkal és
a zsebórákkal fogunk foglalkozni.
Henlein Péter 400 évvel ezelőtt állította elő
az első zsebórát.
Az ő órájának orsógátlója volt, a melynek mérlegrúdjára az orsó-órákkal ellentétben, a súlyocskák szilárdan voltak megerősítve. Azonkívül
Henlein egy egész új eszmét adott, a mennyi
ben ő a mérlegkar visszalendítésére nem a
nehézségerőt, hanem egy rugót alkalmazott,
még pedig az ő óráin egy disznóserte-szál

szolgált rugó gyanánt. Ezt a szerkezetet bil
legőnek nevezték el, mivel ez már nem ha
sonlított a mérleghez. Az órát felhúzott spirálrugó mozgatta. Azok az órák, a melyeket később
ovális alakban készítettek, eredetileg göm
bölyűek voltak, és csak későbben hozták for
galomba az ovális, úgynevezett nürnbergi to
jásokat.
Sokáig hamis nyomon jártak azok, a kik
Henlein Péter ovális óráit keresve, más igen
értékes, sőt jobb óraszerkezeteket mellőztek és
tönkre hagytak menni, mivel azok gömbölyűek
voltak. Hogy Henlein órái közül egy is fenmaradt-e a mai napig, nincs még eldöntve.
A Németországban és talán máshol létező
zsebórák közül az a legrégibb, a mely a bajor
iparmúzeum gyűjteményében van, az óra 1510 —
1520. évekből való, kerek, 2 cm. átmérőjű,
1*2 cm. vastag, Gruber János nürnbergi órás
készítette. Az óramű egészen vasból készült,
és díszesen vésett aranyozott tokban van el
helyezve. Az óra, a mint méreteiből és csinos
ságából lehet következtetni, hölgy számára ké
szülhetett, és minden tizenkét órában kellett
felhúzni. Mint minden órának abban az időben,
úgy ennek is csak egy óramutatója volt, az
óranegyedek számára egy külön kör volt a
számlapon, a melyen az egyes számok közötti
negyedek meg voltak jelölve. Az egyes számok
fölött apró gombocskák voltak, a mik való
színűleg arra szolgáltak, hogy sötétben is tájé
kozhassák magukat az időről, még pedig tapin
tás által, mivel abban az időben gyufa hijján
nagyon körülményes volt a világítás.
A mindinkább fölmerülő ovális alakú órák
vezettek a későbbi nürnbergi tojásokra. Ezek
nek az óráknak többnyire nemesfémből vagy
sárgarézből készült és drága művészi munká
val ékesített tokjai voltak.
Ilyen két ovális óra a nürnbergi german
múzeumban látható. Ezeknek az óráknak is
csak óramutatójuk volt.
Jelentékeny javítást tett Henlein óráján Huyghens, a ki a serteszálat aczél-spirálrugóval helyet
tesítette. Ennek az aczélrugónak lengései sza
bályozhatók voltak.
A 19. ábrán bal oldalon egy serteszállal
ellátott, a jobb oldalon egy spirálrugóval ellá
tott billegő van. Az első esetben a billegőnek
két karja van, a melyek felváltva a serteszálba
ütköznek. A serteszálat a billegő jobbra-balra
hajlítja, viszont a serteszál kényszeríti a bille
gőt a lengő mozgásra. A szabályozás egész
durván úgy történik, hogy a serteszálat a billegő
tengelyéhez közelebb, vagy attól távolabb húzzák.
Huyghens billegőjén a spirálrugó egy több spirá
los menetben meghajlított aczélszalag, a mely
nek belső vége a billegővel szilárdan van össze
erősítve, a külső vége pedig az óra szilárdan álló
hídjához van egy fémtartócskával megerősítve.
Huygensnek még egy javítás köszönhető. Ő
ugyanis a gátszerkezetnek küllős kerékalakot
adott, a mi bárcsak külső formai változtatás,
de mégis jelentékeny javítás, mert a levegő
ellentállása kisebb az ilyen billegőn.
A még ma is alkalmazott aczélrugók hasz
nálatánál megszűntek azok a zavaró körűimé-
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nyék, a mit a levegőváltozó nedvessége folytán
a serterúgók okoztak, a mennyiben az óra
járását naponkint perczekig bizonytalanná tet
ték. Az aczélrugóval ellátott billegő feltalálása
különösen a hajózásra volt fontos, a mennyiben

20. Orsó-gátló.

ennél nem a nehézségerő lévén a mozgató erő,
igen alkalmas az ingó hajón földrajzi hosszúsá
gok megállapítására.
A mi Henlein gátlóját illeti, az lényegileg
mérleggátló maradt, a mi nem volt hátrányára,
mert a legutóbbi évtizedekig egy hasonló gát
szerkezetet, az orsógátlót gyakran alkalmazták
(20. ábra). A gátkerék fogai itt is az orsón lévő
lapátocskákba kapaszkodnak.
Ennek az orsógátnak hátránya, hogy a hajtó
erő változásai iránt érzékeny. Ezért jó előre
egy húzóerő-szabályozót alkalmaztak, a mi két
csigára felcsavart lánczból állott. (21. ábra).
A hajtó rugó ereje nem közvetlenül vitetik
át a gátkerékre, hanem egy Gall-féle csuklós
láncz segélyével egy kúpalakú dobra, a csigára,
és ez van közvetlen összeköttetésben a főgátkerékkel.
A húzó erő szabályozása úgy történik, hogy
a tökéletesen felhúzott rugó, azaz a legnagyobb
húzó erő hatása alatt a láncz a csiga kisebb
sugarú részére hat. Abban a mértékben, a mint
a rugó feszültsége annak lejárása mellett csök
ken, a csigán a sugár nagyobbodik, úgy hogy
a hajtókerékre ható nyomaték állandó marad.

22. Hengerkerék és henger.

Már pedig az óra egyenletes járása attól a
nyomatéktói függ.
Ilyen csigát ma már csak a legfinomabb
chronometerekben alkalmaznak, a hol az arra
szolgál, hogy még a legkisebb működési zava
rok is ki legyenek küszöbölve.

Az újabb transportabilis praecisiós órákon
néha egy másik berendezést találunk a húzó erő
szabályozására, a mi abban áll, hogy a hajtó
rugó egy másik erősebb (nagyobb) rugó által
rövid időközökben ugyanannyival húzatik fel,

21. Húzó-erő átvitele.

a mennyivel lejárt. Itt csakis a nagy rugót kell
felhúzni.
1695-ben Tompion Londonban feltalálta a
hengergátlót, a minőt még ma is alkalmaznak
olcsóbb órákban. Főrésze egy henger, a minek
keresztmetszetéből valamivel több mint fele van
meg (22. ábra), és az ábrán jobb oldalon látható.
Az ábrán látható csapocskák, tamponok, azo
nosan vannak a hengerbe eresztve, és annak
forgástengelyét képezik. A felső csapocskán
van a billegő megerősítve. Balra a hengerkerék
van. A 23. ábra a hengert és a hengerkereket
távlatban mutatja, a mint azok éppen egymásba
kapaszkodnak. A gátló működése a következő.
A 24. ábrán I. a henger és a fog állása, a mikor
még a billegő a mutató irányában kileng; ha
túlhaladja a spiralrugó erejét, akkor a billegőt
visszahúzza és a henger és hengerkerék a II.
helyzetbe jutnak. A következő pillanatban föl
szabadul a fog és a henger legömbölyített
száján végigsíklik. Ezáltal a hengernek és a
billegőnek hajlított alakjánál fogva egy lökést
ad a nyíl irányában. A fog most belül van, a
mi a 111. helyzetből látható. A billegő egészen
kileng, megfordul és a fog végigsíklik a követ
kező ajkon (IV.) és a’ henger egy lökést kap
az ellenkező irányban és a játék újra kezdődik.

23. Hengerkerék és
henger távlatban.

24. Hengerkerék és henger működésben.

A hengergátló alkalmazása által az óra alakja
laposabb lehet, mivel az összes tengelyek pár
huzamosak.
, ,
A hengergátlóval ellátott remontoir-oranal
a hajtó erőt egy rugó szolgáltatja, a mely szek
rénykében van elhelyezve a nagy lemez alatt
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(Platine). Az erő közvetlenül a perczkerékre,
innen egy közkerékre, erről a másodperczkerékre, erről ismét a hengerkerékre és a leírt
módon a hengerre hat. Az óra szabályozása a
billegő rugójának meghosszabbításával vagy
megrövidítésével történik. Hosszabbításnál las
sabban, rövidítésnél gyorsabban jár az óra.

25. Remontoir óra felhúzó szerkezete.

Az óra felhúzása kulcscsal vagy mint a remontoir óránál felhúzó gömböcskével történik.
A remontoir óránál többnyire Breguet zárt
alkalmazunk. (25 ábra.) A felhúzó gömböcske
forgatása által forgásba jön a felhúzó tengely.
Ezen a tengelyen két kis kerék van. A felső
szabadon van a tengelyre húzva és a felhúzó
kerékkel van kapcsolatban, a másik pedig a
tengelylyel együtt forog, mivel annak négyszögletes részére van erősítve. Az utóbbi a
felhúzó gomb egyszerű benyomása által a ten
gely hosszában eltolható és vagy az előbb
említett kerékkel, vagy a mutató rendszerrel
hozható kapcsolatba igazítás czéljából. Az itt
ábrázolt állásban az első kerékkel van kapcso
latban, azaz a felhúzó berendezéssel, a mely
egy záró kerékből áll, a mi visszafordulás ese
tében üresen jár.
Vannak olyan órák is, a melyek önmagukat
húzzák föl. Egy súlylyal terhelt emelő-kar a
járás okozta rázkódás következtében kis moz
gásokat végez, és ezáltal felhúzza az órát.
Míg ma a hengergátlót csak olcsóbb órák
ban alkalmazzák, a finomabb órák általában

26. Horgony-gátló.

horog-gáttal vannak ellátva. (26. ábra.) Ezt sza
bad gátlónak is nevezik, mert a billegő lengé
sének legnagyobb részét az óramű többi ré
szétől függetlenül végezheti, mivel nincs avval
összekötve. A billegő tengelyén egy kis harang
van egy kis szeggel, a mely a horog tengelyén
lévő villa ágyai közé nyúlik. A billegő sza

badon kileng és a visszalengésnél a szeg a
villába ütközik és azt egy darabon magával
viszi, míg a horogkerék foga a horog görbült
felületén leszalad és indítást kap az ellenkező
oldalra. Mivel itt a billegő nagyobb lengéseket
végezhet, minta hengergátlónál, azért ez inkább
alkalmas a precisiós órákba.
A legtöbb horoggát-óra Breguet-féle spirá
lissal van ellátva. Ez csavarszerű spiralis, a
melynek a lapos spiralis fölött határozott előnye
van. Azonkívül a finom horoggát-óráknak több
nyire compensatiós billegőjük van, a melynek
czélja, mint a compensatiós ingának is, a hő
mérséklet ingadozásainak befolyását kiegyen
líteni. A billegő itt két átellenes pontján el van
vágva (27. ábra) és mint a rács-ingák kétféle
fémből készül, a melyeknek különféle hőkiterjedési képességük van. Például aczélból és sár
garézből. Ha a nagyobb terjeszkedő képességű
fémet, sárgarezet kívül alkalmazzuk, a kisebbet,
az aczélt belül, úgy az emelkedő hőmérséklet
mellett a billegő terjeszkedik, a lemezkék befelé
görbülnek, mivel a külső szalag erősebben meg
nyúlik, mint a belső. Ezek az alakváltozások,
az igazi compensálásnál kiegyenlítik egymást,

27. Compensatiós billegő.

az az a billegő forgási nyomatéka sem nem
nagyobbodik, sem nem kisebbedik.
A csavarokkal, a melyeknek fejei a billegő
kerületén látszanak, a félgyürűk súlypontjának
helyzetét szabályozzák. A beállítás az órás leg
pontosabb és legnehezebb munkája, és hóna
pokat vesz igénybe.
Ilyenféle compensatiósnak nevezett órákat is,
mint a compensatiós ingaórákat, igen olcsón is
lehet kapni, de ezeknek a compensatora nem
működik, mert mint az olcsó ingaórákon is, csak
a látszatnak készülnek. Az igazi compensator
előállításával járó fáradság csak igen drága órák
nál fizetődik ki.
Közönséges zsebórák, és a nagy órák com
pensatio nélkül, hőmérséklet emelkedésnél kés
nek és fordítva. Késésnél az ingát, illetőleg a
billegő rugóját, rövidíteni kell és fordítva kell
eljárni, ha siet az óra.
Egy másik szintén szabadgátló a chrono
meter gátló. (28. ábra.) A chronometer gátnál
a horog helyén rugó van, a gát-rugó. Az
erő itt közvetlenül vitetik át a hajtókerékről a
billegőre, tehát nem hat kerülő úton a horog
közvetítésével. A gátló-rugó valamivel a gát
kerék fölött fekszik és a gátló-fogat vagy nyug
vókövet hordja magán. A nyugvókő félkör
keresztmetszetű és rendeltetése a gát-kereket
alátámasztani, a mint az ábra jobb oldalán
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nagyítva látszik. A gátló-rugóra egy igen finom
aranyból készült rugó van csavarokkal meg
erősítve, a melynek feloldó rugó a neve. Ez a
rugó a billegő korongjára erősített emelőkő
által megmozdítható a nélkül, hogy a gátlóxugó
is vele mozdulna. Ha az emelőkő annyira moz
dult, hogy a feloldó-rugó a gátlórugót meg
hajlítja, mivel az aranyrugó az utóbbira ráfek

28. Chronometer-gátló.

szik, a gátló-rugóval mozdul a nyugvókő is, és
így a kerék foga felszabadul. Ugyanabban a
pillanatban az ütőkő a nagyobb korongocskán
a nyíl irányában annyira előre mozdult, hogy
a következő kerékfog ráesik, és így a billegő
nek egy lendítést ad. Eközben az emelőkő az
arany rugót ismét felszabadította, és az a gátló
rugóval együtt visszatér nyugalmi helyzetébe
és így a következő fog esik a nyugvókőre.
A billegő a spirálrugó visszaható erejénél
fogva megáll, majd pedig ellenkező irányba
indul az emelőkő, ismét meglöki az arany
rugó hegyét, a mely meghajolva, azt szabadon
mozdulni engedi. A billegő itt tehát csak egy
oldalú indítást kap, a miért az utóbbi lengést
holt lengésnek is nevezhetjük, mert hatás nél
kül történik.
Chronometer alatt tulajdonképen minden
időmérő eszközt kellene érteni, de ma mégis
chronometer alatt kizárólagosan a legfinomabb
transportábilis és a hőmérséklet ingadozásai
iránt legérzéketlenebb rugóval mozgatott órá
kat értjük.
Kétféle kivitelű chronometert különböztetünk
meg. Egy nagyobbat, a melynek box-chronometer a neve és főképen hajózási czélokra
szolgál, de azért minden helymeghatározási
feladatnál használják, a mikor ingát felállítani
lehetetlen vagy túlságosan fáradságos; és egy
kisebbet az úgynevezett zseb-chronometert.
Természetesen ott, a hol egy olyan órát mint
a Riefler-féle, fel lehet állítani, ott mindenesetre
előnyösebb az ingaóra. A hajókon természe
tesen ez ki van zárva. Mindamellett, hogy a
chronometer járása független annak helyze
tétől, az mégis úgy van felfüggesztve, hogy
a billegője vízszintes maradjon. A chronometer
a hajó fedélzet legnyugodtabb helyén a chrono
meter szekrényben van.
A hadi hajókat szabályszerint legalább is há
rom chronometerrel látják el, egyrészt, hogy
az időt a legnagyobb pontossággal megha
tározhassák, másrészt meg azért, mert ha

csak kettő volna, és egyik megsérülne, nem
lehetne megállapítani, hogy melyik adott pon
tosabb eredményeket.
Befejezve a chronometerek tárgyalását, meg
kell említenem, hogy külföldön úgy, mint a
mértékhitelesítő hivatalok, chronometer hitele
sítő hivatal is van ; ha tehát valaki chrono
metert vásárol, jól teszi, ha meggyőződik előbb,
hogy az hitelesítve van-e, vagy ha nincs, akkor
ilyen hivatalhoz fordul vele, hogy vizsgálják
meg. Meg kell említenünk Klenner Ferencz
magyar chronometer készítőt, a ki maga is szer
kesztett egy új szerkezetű chronometert.
Csillagvizsgáló intézetekben, és physikai je
lenségek megfigyelésénél gyakran szükséges
az idő elmúlását maradandó módon feljegyezni.
Erre a czélra szolgálnak a chronographok, a
melyek lényegileg igen pontosan járó óra
művek, a melyek még a másodperczeknek is
igen kicsiny részeinek elmúlását egy forgó
hengerre, vagy egy hosszú papírszalagra leraj
zolják. Ma ezek a szerkezetek az óra fejlődé
sének, tökéletesedésének legmagasabb pontját
jelzik és működésükben az electromos áramuak nagy szerepe van.
Ilyen a Hipp-féle henger-chronograph; ugyan
csak Hipp szerkesztett egy szalag-chronographot
is. Nevezetes még Deprez Marcel és Siemens
és Halske chronographja. A chronographokkal
térszüke miatt itt már nem fogialalkozhatunk,
csak a teljesség kedvéért említem meg, hogy
ilyenek is léteznek, és ugyancsak ezért bemu
tatok még egy sajátságos órát, a «pendule mystérieuse»-t.
A «pendule mysíérieuse»-t kétféle szerkezettel
készítik. Mind a két óránál, csak egy fémkeretbe
foglalt üveglap, a beleétetett számok és a muta
tók láthatók. Az üveglap mögé helyezett tár
gyak láthatók, tehát az üveglap semmiféle óra
szerkezetet nem takar. Az óra neve innét szár
mazik. Magyarul mysticus, vagy ördöngös, bo
szorkányos órának nevezhetnénk, pedig nincs
benne semmi ördöngösség. Az egyik szerke
zetnél (29. ábra), az a tény van felhasználva a
mutató egyenletes mozgatására, hogy a testek
súlypontja lefelé törekszik. A mutató (A ,B )

29. Pendule mistérieuse.

alsó végén egy kis üres gyűrű van, a melyben
fonálra erősített ólomgolyó mozoghat. A fonál
a mutató tengelyére van csavarva s azt a mu
tató mögött levő igen kis finom rugószerkezet
mozgatja. Ha a kis ólomgolyót felfelé húzza
az óramű, akkor a mutató ellentett irányban
forog. A másik fajtánál az üvegszámlap mögött
egy másik üveglap van és az óralap alatt
3
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elhelyezett szekrényben lévő óramű ezt a hátulsó és élőiről észre nem vehető üveglapot
lassan excentricusan mozgatja és ez az üveg
lap apró kívülről nem látható fogaskerekek
segélyével mozgatja az aluminium mutatókat.
Végül pedig meg kell még említenem az ellen
őrző órákat. Ezek nagyobb méretű zsebórák, oly
egyének számára, a kiknek bizonyos időben,
bizonyos helyeken, állomásokon kell lenni. Az
órában egy papir-tekercs van, a mely az óra
járása által legömbölyödik. Minden állomáson
egy póznára kulcs van esősítve, a melylyel az őr
egy az órában elhelyezett szerkezetet felhúz.
Ez a szerkezet a papírszalagba az időnek meg
felelő számú lyukat szúr. Az őrt ily módon ellen
őrzik és a szalagba szúrt lyukak számából meg
tudják, hogy az őr mely időben, melyik állomá
son volt.
Ezzel bevégeztük az óra vázlatos történetét
és láttuk, hogy a milyen mértékben emelkedett
az idő értéke, oly mértékben tökéletesítették
az eszközt, a melylyel azt mérik, és láttuk azt is,
hogy forró égövi népek, a kik keveset dolgoz
nak és így idejük csekély értékű, továbbá az
igen magas északon lakó népek, a kiknek
culturájuk kezdetleges, alig vettek részt ebben
a munkában. Az óra fejlesztése főképen KözépEurópa és Anglia cuiturnépeinek az érdeme.
Kiss Ottó.

M ária A ntoinette X V . Lajos
udvarában.
ogy a töríénelírás eszményi czéljának, a
történetírói pártatlanságnak megőrzése
mily nehéz és hogy voltaképpen soha
sem lehet szó arról, hogy a történetírónak
teljes mértékben sikerüljön leküzdenie rokon
vagy ellenszenvét, hanem csakis arról, hogy
lehetőleg iparkodnia kell a történeti események
és személyek iránt táplált sübjectiv érzelmei
nek elfojtására, erre nézve igen tanulságos
példát nyújt a történetírásnak a szerencsétlen
franczia királynéval szemben való állásfogla
lása. Régebben, hitelt adva mindazoknak a
rágalmaknak és, a mint ma már meglehetős
biztossággal tudjuk megítélni, jó részükben
minden alapot nélkülöző vádaknak, a melyek
kel a franczia forradalom véres tettét igazolni
iparkodott, a történetírók szinte egyértelműig
elítélték Mária Antoinettet és hajlandók voltak
Mária Antoinette vádlójának, Fouquier-Tinvillenek szavait aláírni, ki «Capet Lajos özvegyét»
mindazon bajok kútforrásának nevezte, melyek
Francziaországot a forradalomba sodorták.1 Ma
már tudjuk, hogy ez a felfogás az igazság
gal ellenkezik és a forradalmi törvényszék vád
jait kellő értékükre tudjuk leszállítani. Sőt las
sanként már kezdünk a másik szélsőség felé
közeledni. Egyes írók, és ez igen jellemző,
annyira mennek Mária Antoinette iránt táplált
rokonszenvükben, hogy nemcsak a forradalom

H

1 «Le fléau et la sangsue des Frangais > — mondta
a közvádló 1793. okt. 14-én Mária Antoinetteről.

ráfogásait utasítják vissza, hanem Mária Antoi
nette valóságos hibáit is tőlük telhetőleg szépí
teni iparkodnak.1
Tagadhatatlan, hogy Mária Antoinette sze
mélyiségében rendkívül sok olyan vonás van,
a mely hivatva van rokonszenvünket biztosí
tani számára; és már maga a tragikus vég is
könnyen veszélyeztetheti pártatlanságunkat, szo
morú nagyszerűségével. De még ezeknél is
inkább megvesztegethet azoknak a nagy remé
nyeknek ismerete, melyeket az osztrák főherczegnőnek, Mária Antoinettenek, és a franczia
trónörökösnek, a leendő XVI. Lajosnak házas
ságához egyfelől a franczia nép és a franczia
udvar, másfelől pedig Mária Terézia és udvara
fűzött.
Az az okmány, melyet Versaillesban 1770. máj.
16-án az akkor tizennégy és fél éves Mária
Antoinette és XV. Lajosnak unokája, a nem
egészen 16 éves XVI. Lajos között kötött házas
ság megerősítéséül ünnepélyesen kiállítottak és
XV. Lajos családjának tagjai a házasságkötésnél
szereplő két főpappal együtt aláírtak, a Habs
burgok és Francziaország között századok óta
dúló ellenségeskedésnek végét, és az Ausztria és
Francziaország közötti szövetség megpecsételését jelentette, mely, Mária Terézia szavai szerint,
Európa békéjét volt hivatva biztosítani. Ausztria
a reá nézve máris veszedelmes új nagyhatalom
mal, Poroszországgal szemben keresett támaszt
ebben a szövetségben; Francziaország pedig
örökös vetélytársa, Anglia hatalmának ellensúlyozása szempontjából tekintette fontosnak az
osztrák szövetséget. Valóban, 1770-ben méltán
tarthatta bárki is ezt a szövetséget az «európai
egyensúly» biztosítékának. És ezen szövetség ma
radandó voltának záloga a franczia udvarba kül
dött osztrák főherczegnő, Mária Antoinette volt.
A franczia nép mindent várt ettől a házas
ságtól. XV. Lajos, a kit uralkodása kezdetén a
franczia nemzet szeretete tárgyának, Bien Aimének nevezett, a trónörökös házassága idején,
félszázados uralkodás után már nagyon, de
nagyon kiesett népének kegyeiből; igaz, hogy
nem is igen iparkodott népe szeretetét bizto
sítani. A mindenható, kényében-kedvében semmi
által sem korlátozott király már régóta unat
kozott» ; és ez az unalom Francziaországnak
rengeteg áldozatába került. A királyi udvar
pazarlásával, a rossz kormányzás és a XV. Lajos
uralkodásának második felében folytatott ered
ménytelen, de annál költségesebb háborúk
által elnyelt kincstömeggel szomorú ellentét
ben állott az elemi csapásoktól a nélkül is
tönkretett földnépének a töméntelen adók által
okozott nyomora. Az udvarnak, első sorban
pedig magának az uralkodónak botrányos élet
módja, a maítressek uralma minduntalan új
anyagott nyújtott az elégedetlenségnek. Hogyne
üdvözölte volna ily körülmények között sza
badítóként a franczia nemzet azt a fiatal főherczegnőt, a kinek jószívűségéről már Fran1 így pl. Maximé de la Roeheterie, Mária Antoinette
ről írott, nem annyira a felfogás mélysége, mint inkább
az összehordott adatok sokasága miatt becses művé
ben. (Histoire de Marie Antoinette, 2 vaskos kötet,
Paris, 1890.)
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cziaországba jövetele előtt legendák keringtek,
s a ki megérkezésekor kedvességével egy csa
pásra meghódította a sziveket ? Hogyne várták
volna az ifjú trónörökösnének férjére gyako
rolt befolyásától a régi jó idők visszatérését?
Hogyne álmodozott volna a vérmes reményű,
könnyen hevülő franczia nép IV. Henrik ural
mának megújulásáról?
Mivé lettek ezek a szép remények! Egy szá
zadnak alig egy ötödrésze kellett ahhoz, hogy
a szeretet gyűlöletté változzék, mely királyt,
királynét, nemzeti és politikai reményeket egy
aránt vérbe fojt. Ha előzményekből szabad
következtetni, ha a kezdet egyáltalában jogot
ad arra, hogy az ember kísérletet tegyen ki
találni belőle a véget, Mária Antoinettenek
Francziaországban való legelső szereplése ugyan
akármilyen más véget engedett volna sejteni,
csak éppen azt nem, a melyet a sors szánt a
fényesen indult pálya befejezéséül. És ez a
bámulatos fordulat, ez a megdöbbentő ellentét
1770 és — nem is 1793, hanem már — 1789
között, önkénytelenül a sorstól üldözötteket
megillető szánalmat és rokonszenvet ébreszti
fel Mária Antoinette iránt.
Az egykorú emlékek és az ezek alapján
dolgozó újabb életírók nem ismernek határt
annak a fénynek és pompának leírásában, mely
az ifjú trónörökösnét megérkezésekor a fran
czia határtól Versaillesig kisérte. Május 7-étől,
a mikor Mária Antoinette először lépett fran
czia földre, május 1ö-ig, Versaillesba érkezé
séig, útja valóságos diadalmenet volt, melynek
egyes állomásai, Strassburg, Nancy, Reims,
Compiégne, próbára tették az ünnepélyek ren
dezőinek találékonyságát; Versaillesben pedig
a házasságkötés örömére az ünnepélyeknek
véget nem érő sora következett. A franczia
udvar ez alkalommal túltett önmagán — de
ne felejtsük el hozzátenni: a franczia nép még
inkább. Mert bármilyen szemkápráztatóak vol
tak is ezek az ünnepélyek és bármennyire
bizonyították is az udvar pompaszeretetét,
figyelmünket ezeknél sokkal inkább magára
vonja az a lelkesedés, a melylyel a franczia
nép Mária Antoinettet útjának minden pontján
körülvette. A hivatalos ünnepélyeknél sokkal
impozánsabb volt az a pont, a mely nem volt
benne az ünnepélyek programmjában: a francziáknak az a lépten-nyomon nyilvánuló szeretete, mely az osztrák főherczegnőt az első
pillanattól fogva körülvette. A népet nemcsak
a hasonló alkalmakkor nyilvánulni szokott kí
váncsiság vonzotta most az ifjú trónörökösné
látására; a tömegeknek az egész úthosszában
minduntalan megújuló «Vive la Dauphine!»
kiáltását most igazán szívből fakadóvá tették
azok a nagyobbára titkos remények, a melye
ket a franczia nép egy szebb jövőre vonatko
zólag a trónörökösnéhez fűzött. Minden szava,
minden kicsiny megjegyzése szájról-szájra járt;
üde, kedves vonásainak látásával nem tudtak
betelni; egy-egy mosolya egész tömegeket tett
boldoggá; jóságáról és kedvességéről hihetet
len dolgokat meséltek. «A megtestesült jóság
és kedvesség!» — ez volt felőle a vélemény,
melyet mindenki szívvel-lélekkel vallott.

És ez a vélemény, a franczia nemzetnek
Mária Antoinette iránt való és reménytől táp
lált szereteíe, mely az ismerkedés pillanatában
ily hatalmas módon nyilatkozott, megmaradt
éveken keresztül, megvolt még egy ideig a
királyi trónra jutása utáni időkben is, igaz,
hogy ekkor már erősen fogyófélben. Vala:
hányszor csak alkalma volt Mária Antoinette
nek trónörökösné korában a franczia nemzettel,
a néppel érintkezni, ez a szeretet mindannyi
szor hatalmas erővel nyilatkozott. Mikor 1773.
június 8-án a trónörökös nejével a szokásos
bemutatkozó látogatást tette Párisban, Páris
lakossága egészen megittasult az örömtől;
szeretett Dauphine-jának minden lépését leste
és követte; egyszer a Tuilleries kertjében tett
séta alkalmával akkora tömeg vette körül a
trónörököspárt, s a lelkesült nép ovatiója oly
sokáig tartott, hogy a trónörökös és neje jó
félóráig nem tudott tovább haladni. Páris kor
mányzójának, Brissacnak bókja közeljárt az
igazsághoz, mikor azt mondta, hogy Párisban
200,000 ember szerelmes a trónörökösnébe.
«Milyen boldogság, — írja ekkor Mária Antoi
nette anyjának — ha az ember egy egész nép
szeretetét bírja!» Azok az apró történetkék,
melyek Mária Antoinette emberszeretetéről,
kedvességéről, szivének jóságáról országszerte
ismeretesek voltak, hogy pl. hogyan ápoita a
trónörökösné maga azt a parasztot és feleségét,
a kit az udvari vadászat alkalmával üldözött
szarvas megsebesített, nagyon alkalmasak vol
tak arra, hogy Mária Antoinette nevét népsze
rűvé tegyék.
De XV. Lajos halála után, 1774. május 10.
után alig telik el egy pár év, s ez a nagy
népszerűség rohamosan kezd hanyatlani. A
hetvenes évek vége felé mindinkább szaporod
nak azoka jelenségek, a melyek azt mutatják,
hogy a franczia nemzetnek királynéja iránt
való szeretete fokozatosan hamvad, s míg a het
venes években még nkább csak azt látjuk, hogy
a királyné népszerűségét bizonyító jelenségek
egyre gyérebben mutatkoznak, addig a nyolczvanas évek elejétől kezdve már azok a jelek
kezdenek mindinkább félre nem ismerhető
alakban jelentkezni, a melyek arra vallanak, hogy
az a szeretet, melylyel a franczia nemzet egy
kor Mária Antoinettet annyira kitüntette, lépésről-lépésre önmagának ellentétévé, gyűlöletté
változik. A nyíltan vagy burkoltan a királyné
ellen irányuló röpiratok szaporodnak; igaz,
hogy a cselszövés azelőtt is hasznát tudta
már venni ennek az eszköznek, de régebben
nem igen tudtak semmiféle hatást elérni ezek
az iratok, míg most már mindinkább szaporo
dik azoknak száma, a kik a királyné ellen irá
nyuló gyanúsításoknak és rágalmaknak hitelt
adtak. A Madame Deficit és l’Autrichienne el
nevezések mindig nagyobb körben terjednek
e l; mindkettő iszonyú vádat rejt magában a
királyné ellen: hogy az ő pazarlása az oka a
kincstár ürességének és hogy a királyné a
franczia érdekekkel szemben az osztrák érde
keket szolgálja. 1786 közepén a híres nyakékpör befejezése valóságos tüntetés a királyné
ellen: az ügyefogyott Rohan bíborost, ki nem
3*
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átallotta feltenni a királynéról, hogy hajlandó
neki éjjeli találkát adni, nemcsak hogy felmen
tik, hanem valósággal ünnepük. 1789. májusá
ban a gyűlés megnyitásakor egyetlen hang
sem emelkedik, mely a királynét éltetné. Végre
1793-ban már őt tekintik minden baj igazi kútforrásának.
Megérdemelte-e Mária Antoinette, hogy nem
zete fokozatosan így elforduljon tőle és végre
engesztelhetetlen gyűlöletével sújtsa? Nehéz e
kérdésre határozott feleleteit adni, — túlzás volna
akár egyenesen nemet, akár igent mondani. De
ha azokat a tanácsokat olvassuk, melyeket a
királyné fivére II. József, 1777-i francziaországi
látogatása után ad Mária Antoinettenek, a mely
tanácsok voltaképp megannyi szemrehányást
képeznek a királyné pazarlása, rossz társasága,
a komoly és hasznos dolgok iránti ellenszenve,
sőt férje iránt való figyelmetlensége ellen; és
ha figyelmesen mérlegeljük azt a sok egykorú
adatot, a melyek, kellő értékükre szállítva is,
igen sokat tüntetnek fel alaposnak a talán túl
ságosan szigorú és mindent sötét színben látó
II. József szemrehányásai közül, mindenesetre
el kell ismernünk, hogy Mária Antoinette
királyné korában nagyon soknak nem felelt
meg azok közül a remények közül, a melyeket
a franczia nemzet trónörökösné korában hozzá
fűzött.
Ha csak némileg is számot tartunk arra,
hogy lehetőleg részrehajlatlanoknak tűnjünk
fel, e tényt tagadnunk nem lehet. Az igazi
kérdést ma már nem is e tény igaz vagy
hamis voltának megállapítása, hanem a tény
magyarázata képezi. Az a kérdés, hogy miféle
okok és körülmények működtek közre az ifjú
trónörökösnéhez fűzött nagy remények elfoj
tásában és hogy hol kell keresnünk a későbbi
viszonyok csiráit.
Feleletünk e kérdésre az, hogy azok a viszo
nyok és körülmények sodorták magukkal Mária
Antoinette^ a melyek közé XV. Lajos udvará
ban jutott.1
❖
Ha valakinek, úgy Mária Antoinettenek külö
nösen sok oka lehetett arra, hogy XV. Lajos ud
varába jutva, folyton szemei előtt tartsa azokat
a jó tanácsokat, a melyeket atyja, Ferencz csá
szár, élete végén gyermekei számára írásba
foglalt, különösen pedig azokat a tanácsokat,
melyek a környezettel való érintkezésre, a tár
saság megválogatására, főképpen pedig arra az
óvatosságra vonatkoznak, a melyet a császár
a reájuk ható, különböző befolyásokkal szem
ben ajánlott gyermekeinek. Olyan zsenge kor
ban és olyan — tegyük hozzá ezt a kényes
megjegyzést — nem egészen megfelelőnek
mondható nevelés után, mint a milyenben és
a milyennel Mária Antoinette a bécsi udvart
elhagyta, a leendő királyné tehetségeinek és
hajlamainak kifejlődésére, sőt egész életsorsára
nézve a versaillesi udvar ezer veszélyt rejtett
1 így adja meg a feleletet, ha nem is egyenesen,
de mindenesetre munkájának tendentiája által. M. A.
egyik kiváló életírója, P. de Nolhac is, Marie Antoinette
Dauphine ez. művében. (Páris, 4e éd. 1898.)

magában. Hogy Mária Terézia mennyire ismerte
azokat a veszélyeket, melyek leányára a fran
czia udvarban várakoztak és hogy anyai szivét
mennyi aggodalom töltötte el e miatt, mikor
leányát oldala mellől elbocsájtotta, azt eléggé
bizonyítják azok az intelmek és minden apró
lékosságra kiterjedő tanácsok, a melyekkel a
királynő új hazájába induló leányát ellátta, s
a mélyeket Mária Antoinettehez intézett leve
leiben élete végéig nem győzött ismételni és
szaporítani. És ez az aggodalom nem is volt
alaptalan.
A tizennégy esztendős Mária Antoinettenek
mindenek fölött vezetőre lett volna szüksége,
a kit egyfelől gyermekes őszinteségének és
bizalmának egész teljességével megajándékoz
hasson, és a ki másfelől a franczia udvari élet
szövevényes útvesztőjében biztos támasza le
gyen tapasztalatlanságának. Mercy-Argenteau
grófra, Mária Terézia versaillesi követére vára
kozott az a nehéz feladat, hogy Vermond
abbénak, Mária Antoinette tanítójának segítsé
gével ezt a szerepet betöltse. De bármilyen
hű embere is volt Mercy gróf Mária Teréziá
nak, állása és helyzete semmiképpen sem tehette
lehetővé, hogy a trónörökösné lépteinek min
dent pótló irányítója lehessen. Vermond abbé
pedig, bár lelkiismeretesen rajta volt, hogy
Mária Antoinette Bécsben megkezdett oktatá
sának munkáját Versaillesban is lehetőleg töké
letes módon folytassa és fejezze be, a dolog
természeténél fogva tanítványának iránta való
bizalma daczára sem tölthetett be ilyen első
rangú szerepet.
Lehetetlen, hogy fel ne tűnjék, hogy Mária
Antoinette legbizalmasabb tanácsadóját keresve,
első sorban Mercy grófhoz és Vermond abbé
hoz, vagyis az uralkodóházon kívül álló embe
rekhez kell fordulnunk. Hiszen mi volna termé
szetesebb, mint hogy az új trónörökösné annak
a családnak tagjaiban találja meg a szükséges
támaszt, a mely éppen most zárta őt keblére,
és a mely hivatva volt Mária Antoinette szá
mára a Bécsben hagyott családi kört pótolni?
Igaz, ez természetes lett volna; és mégis éppen
a XV. Lajos családja volt talán mindennél
kevésbbé alkalmas arra, hogy a fiatal főherczegnő bizalmának letéteményesévé és vezető
jévé váljék éppen abban a korban, a mikor a
vezetés helyes vagy helytelen voltától egy
egész élet irányának kitűzése függ. Azok közül
az okok közül, a melyek azt a disharmoniát
idézték elő Mária Antoinette francziaországi
szereplésének első és második fele között, a
legfőbbek egyikét éppen azokban a viszonyok
ban kell keresnünk, a melyek Mária Antoinet
te! új családjában körülvették.
A franczia uralkodó család akkor, mikor az
osztrák főherczegnő a család kötelékéke lépett,
az uralkodón kívül XV. Lajos lányaiból és
unokáiból állott; a királyné, valamint XV. Lajos
fia — XVI. Lajos atyja, — és ennek neje csak
nemrégiben hunytak el. Első sorban hát
XV. Lajosnak Mária Antoinettenél sokkal idő
sebb lányai (a legidősebb már 38 éves volt)
lettek volna hivatva arra, hogy az ifjú trón
örökösnére üdvös hatást gyakoroljanak. Azon-
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ban a négy leány közül a legifjabb, Lujza,
éppen a trónörökös házassága előtt lepte meg
az udvart és egész Francziaországot azzal az
elhatározásával, hogy teljesen lemondott a világ
ról és kolostorba vonult, a kolostorok* közül
is a legszegényebbek egyikét választva ki élete
jövendő színhelyéül. De ott volt még a másik
három: Adelaide, Viktória és Zsófia. Ezektől
remélte Mária Terézia is, hogy lányának bizal
mas gyámolítói lesznek; ezért ajánlotta oly
melegen Mária Antoinettenek, hogy legyen
bizalommal nénjei iránt, szeresse őket és híven
kövesse tanácsaikat. De a máskor oly éles
látású királynő ez egyszer tévedett, a mint ön
maga is nemsokára beismerte tévedését, mikor
rövid idő múlva éppen attól volt kénytelen
óvni leányát, a mit 1770-ben kívánatosnak tar
tott: XV. Lajos leányainak befolyásától.
A három királyleány csakugyan nem volt
olyan, hogy befolyásuk Mária Antoinettere, de
egyáltalában bárkire is üdvös lehetett volna.
Az udvarnál mindhárman nagyon háttérbe szo
rultak ; egyikük, Zsófia, egyáltalában nem is
jöhetett számításba, mert, úgylátszik, gyenge
elméjű volt. De a másik két nővér is, különönösen pedig a legidősebb, nagyon különös,
szinte különcz természetű volt. Még Viktóriá
ban csak volt némi élénkség és természetes
kedvesség is, de Adelaide, a ki pedig húgai
felett uralkodott, határozottan rideg, zárkózott,
mogorva természetű volt. Abban pedig vala
mennyien megegyeztek, hogy valami különös
bizalmatlanság és félénkség jellemezte mind
nyájukat más emberek iránt, a mit még aty
jukkal szemben sem tudtak levetni. Ez a saját
ságuk annyira ment, hogy pl., bár a király
naponként meglátogatta őket, mégis, ha valami
panaszuk vagy kérésük volt, ezt rendesen írás
ban szokták a királylyal közölni. Félénkségük
miatt az udvar ügyeibe nem is mertek soha
nyíltan beavatkozni, de annál inkább szerették
azokat az apró, titkos cselszövéseket és fon
dorlatokat, a melyekre az udvari élet bőséges
anyagot nyújtott és a melyek a franczia udvar
nál jobban ki voltak fejlődve, mint bárhol
másutt.
Ezek a tulajdonságok lehetetlenné tették,
hogy Mária Antoinette a királylányok között
találja meg azt az üdvös befolyású vezetőt. A
velük született nagyfokú bizalmatlanság, a me
lyet a legjelentősebbiknél, Adelaidenál, még az
Ausztria iránt való ellenszenv is fokozott, eleintén a közeledést is lehetetlenné tette Mária
Antoinettere nézve, s mikor végre Mária Antoi
nette végtelen kedvessége és szeretetreméltósága, melylyel mindenkit elbájolt, a ki csak
vele érintkezett, győzedelmeskedett nénjeinek
hideg bizalmatlanságán, a velük való érintke
zésnek csak egy eredménye lehetett, az t. i.,
hogy részben ő is elsajátította azt a bátorta
lanságot és még inkább az aprólékos fondor
latoknak azt a kedvelését, a melyet azoknál
tapasztalt. Az a hatás, melyet a királylányok
kal való érintkezés Mária Antoinettere gyako
rolt, nem maradt ugyan állandó — Mária
Teréziának még idejekorán sikerült kivonni
lányát ezen káros következményű befolyás alól,

t ~ de mindenesetre eredményezett annyit, hogy
a királylányok befolyásának ideje alatt elvonta
Mária Antoinettet más, üdvösebb befolyástól,
még ha lett volna is ilyen.
Sajnos azonban, ilyet hasztalan keresünk a
királyi családban. A trónörökös, ki 1770-ben
még csak 15 éves volt, kezdetben nagyfokú
bizalmatlanságot tanúsított Mária Antoinette
iránt. S mikor később a trónörökösné kedves
sége, valamint az a sok viszásság, a mely
mindkettőjüket egyformán vette körül az udvar
nál, közelebb is hozta egymáshoz a fiatal
házastársakat — hiszen ismeretes, hogy idő
folytán milyen mély vonzalom fejlődött ki
XVI. Lajosban neje iránt, - jellemének hatá
rozatlansága és az sönállóágnak hiánya miatt
a házasfelek közül mindig a férj volt az, a
kinek még sokkal inkább volt szüksége támaszra,
mint Mária Antoinettenek. És hogyha később,
XV. Lajos halála után azt látjuk, hogy a királyné
minden kívánságát a legnagyobb könnyűség
gel tudja a királynál keresztülvinni és ha a
királyné ellen egyre inkább erősödő elégedet
lenség egyik legfőbb okául a királynénak a
királyra, s ez úton az állam összes ügyeire
gyakorolt túlságos befolyását hangsúlyozzák,
nagyon is könnyű belátni, hogy Mária Antoi
nettenek jótékony hatású vezetőjét ezen a részen
is hiába keressük.
A trónörökös nővérei, Klotild és Erzsébet,
és fivérei, a provencei és az artoisi gróf, Mária
Antoinettenek Versaillesba jutása idején még a
gyermekkorban voltak. Később is különösen
az Artois grófjával való érintkezésnek csak
káros következményei voltak Mária Antoinettere
nézve, mert a gróf minden komoly foglalko
zásnak ellensége, ellenben az idő- és pénzpazarlásnak és a mulatságok rendezésének
nagymestere volt. Abban a rászolgált a mikor
Mária Antoinette leginkább z időben, a pocsé
kolás vádjára, az artoisi gróf Mária Antoinette
nek állandó kísérője és mulatságainak főrende
zője volt.
Hát XV. Lajos? Azok között a tanácsok
között, a melyeket Mária Terézia a franczia
udvar tagjai iránt való viselkedésre vonatkozó
lag adott lányának, mikor ez a bécsi udvart
elhagyta, első helyen állott az, a melyben az
anyakirályné a XV. Lajos iránt való engedel
mességet és teljes bizalmat ajánlotta. Az egy
korú mémoireok és Mercy grófnak Mária
Teréziához intézett levelei azt bizonyítják, hogy
Mária Antoinette iparkodott is követni anyjá
nak tanácsát és tőle telhetőleg rajta volt, hogy
XV. Lajos szeretetét, kiben anyjának szavai
szerint gyöngéd atyát és egyszersmind jóakaró
barátot kellett találnia, ki is érdemelje. Es
XV. Lajos kedvelte is Mária Antoinettet s
alkalomadtán mindig elhalmozta őt figyelmé
nek jeleivel, sőt szeretetének bizonyságául egy
kocsizás alkalmával környezetének nagy bámu
latára ölébe ültette az ifjú trónörökösnét. Csak
hogy XV. Lajos fel-fellobbanó vonzalmának
ezek a jelei 1770 táján már sem Mária Antoi
nettere, sem a család többi tagjaira nézve nem
szolgálhattak az igazi, tartós vonzalom bizony
ságaiul. Az ekkor már erősen öregedő királyt
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valami csodálatos életunalom szállotta meg, a
melynek elűzését XV. Lajos nem a családi
szeretet melegétől várta, hanem attól az élet
módtól, mely a franczia királyoknál azelőtt
sem volt ugyan ismeretlen, de éppen XV. Lajos
nál kezdett szinte rendszeressé válni. Pompa
dour marquise után Du Barry asszony követ
kezett, ki éppen a trónörökös házasságát meg
előző évben vonult be, ünnepélyes bemutatás
útján az udvarba.
Nem volt hát a királyi családnak egyetlenegy tagja sem, a ki Mária Antoinette jellemé
nek és hajlamainak fejlődését helyes irányba
terelhette volna és kellőképpen előkészíthette
volna őt arra a nehéz, küzdelmes életre, a mely
Mária Antoinettes várakozott és a mely a legaczélozottabb jellemnek is erős próbakövét volt
képezendő. Pedig ha egyfelől a fiatal osztrák
főherczegnő tapasztalatlan ifjúkora, és — ki kell
emelnünk, természetes hajlamai, különösen a
komolyabb foglalkozástól ment, víg élet iránt
való előszeretete magában is nagyon szüksé
gessé tette volna, hogy állandó, jótékony
hatású befolyás szabjon irányt fejlődésének,
úgy másfelől sehol sem fenyegette annyi veszély
a gyámolítatlan tapasztalatlanságot, Mária An
toinette sehol sem lett volna a sokféle káros
befolyásnak jobban kitéve, mint éppen a fran
czia udvarnál. Az uralkodó udvara másutt is
a legkülönbözőbb érdekek góczpontját szokta
képezni, a hol a legellentétesebb, nagy és
kicsiny, általános és személyes czélok és ter
vek találkoznak és várják megvalósításukat. A
franczia udvar XV. Lajos uralkodása alatt, külö
nösen annak vége felé, e tekintetben messze
túlszárnyalta a többi udvarokat. Sehol a nagy
dolgok a kicsinyekkel, az állami érdekek egye
seknek magánérdekeivel annyira összebonyolodva nem voltak és az apró, titkos cselszö
véseknek sehol nem nyilt olyan tág terük, mint
XV. Lajos udvarában. Minden fontosabb állás
betöltése, minden politikai kérdés száz meg
száz érdeket hozott mozgásba, a melyek mind
egyike érvényesülni akart. Ez volt a boudoirpolitika igazi talaja, a hol a legfontosabb kér
dések nagyobbára az udvarhoz tartozó nők
belső termeiben, a közös érdekek által össze
fűzött kis társaságokban dőltek el. A hány
politikailag jelentős személy állott a franczia
kormány élén és a hány — szépsége, vagy szel
lemessége, vagy állása folytán kiváló asszony
volt a franczia udvarnál vagy annak közelé
ben, ugyanannyi párt, vagy helyesebben clique
alakult. Ezeket a cliqueket számtalan kisebbnagyobb érdek fűzte egymáshoz és távolította
el egymástól, a mely érdekközösségek és érdekellentétek révén minden, csak némileg is jelen
tős esemény vagy tett mozgásba hozta az
egész, össze-vissza kúszált hálózatot. Sehol
annyi — nem: barátot, hanem: — szövetségest
nem lehetett szerezni, mint ebben a fondorla
tok által mozgatott udvarban; de még sokkal,
de sokkal könnyebb volt a nyilt és titkos ellen
ségeknek hosszú sorára szert tenni. Mária Antoi
nette ennek a hálózatnak a közepébe került, a
melynek szövevényét az övénél sokkal gyakorlot
tabb szemnekis szinte lehetetlen volt áttekintenie.

Merész, de a mellett felesleges vállalkozás
is volna, ha a versaillesi udvar cselszövényeit
és fondorkodó pártjait a szereplő személyekkel
együtt e helyen bemutatni akarnók. Mária Antoi
nette helyzetének jellemzésére elég lesz a legfon
tosabb dolgokat érinteni, a melyek Mária
Antoinette sorsának irányítására befolytak, s
így a keresett magyarázat megadásához hozzá
járulnak.
Említettük már Du Barry asszonyt. 1770-ben
XV. Lajosnak ez az új és utolsó kedveltje
képezte a franczia udvar cselszövényeinek kö
zéppontját. A különböző érdekközösségek-alkotta clíque-ek a favorite-tal szemben két részre
oszoltak: Du Barry asszony híveinek és ellen
ségeinek pártjára. Amazokat az a nagy és min
dig fokozódó befolyás vonta a kegyencznő
közelébe, a melylyel Du Barry asszony a király
nál bírt; emezek megvetéssel fordultak el a
«personától» («créature»), a kit, mint mondo
gatták, XV. Lajos az utcza sarából szedett fel.
Jellemző, hogy Mária Antoinettenek Francziaországba jövetele idején nehéz lett volna meg
mondani, hogy melyik párt az erősebbik. Mert
ha a királyi család tagjai egyáltalában nem is
akarták Du Barryt észrevenni és ha XV. Lajos
első minisztere, Choiseul, a kegyencznőnek ellen
sége volt is, Du Barry asszony táborában is
nem jelentéktelenebb emberek voltak, mint
Aiguillon herczeg és Richelieu herczeg.
Mikor Mária Antoinette Versaillesba érke
zett, koránál és nevelésénél fogva, melyben a
szigorú erkölcsű bécsi udvarban részesült, egy
ideig nem tudta sem felismerni, sem megérteni
azt az állást, melyet Du Barry asszony a
franczia udvarnál elfoglalt. Környezete azonban
nem sokáig hagyta őt meg tudatlanságában.
Természetes, hogy a helyzetnek megértése után
a még félig gyermek trónörökösné ártatlansága
visszariadt az erkölcstelenségnek a legmaga
sabb polczon, a királyi trónon való látásától.
A XV. Lajos iránti tisztelet, főleg anyja taná
csainak és intelmeinek hatása alatt, sokkal
nagyobb volt benne, hogysem ezt a királynak
Du Barry asszonyhoz való viszonya csökken
tette volna. Annál inkább kifejlődött azonban
benne a megvetés a kegyencznő iránt. Ennek
az érzelemnek megerősítésében nem csekély
része volt nagynénjeinek, különösen pedig
Adelaidenek, ki mérhetetlen és könnyen érthető
gyűlöletet érzett Du Barry asszony iránt. S ha
ez az érzelem szép világot vet is Mária Antoi
nette erkölcsi tisztaságára és becsülésünket
vívja is ki számára, mégis ki kell emelnünk,
hogy ez a körülmény sokféleképp hozzájárult
Mária Antoinette élete folyásának irányításához
és, a következmények szempontjából ítélve
meg a dolgot, helytelen irányba való terelésé
hez. Mert ha Mária Antoinette nagyon is vilá
gosan adott kifejezést a kegyencznő iránt táp
lált érzelmeinek és ha magának XV. Lajosnak
figyelmeztetése, sőt anyjának, ki ezen maga
viselet veszélyeit igen jól felismerte, folyton meg
újuló unszolása és dorgálása által sem volt ráve
hető, hogy Du Barry asszonyhoz közeledjék, vagy
legalább annyi engedményt tegyen a favorite
hiúságának, hogy egyszer-kétszer szóba álljon
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vele, ez a magatartás nemcsak Du Barry aszszonytól, hanem a mellette álló párttól való távolmaradást, sőt az ezzel szemben való ellenséges
viszonyt is jelentette. Pedig ez a párt kezdettől
fogva hatalmas volt, s még hatalmasabb lett
akkor, a mikor annak egyik főembere, Aguillon
herczeg lett XV. Lajos első miniszterévé. Mária
Antoinette életének sok keserűsége találja okát
ebben a szerencsétlen helyzetben, a melybe
ugyan ő ártatlanul került, de a mely mégis
súlyos következményeket vont maga után. Mind
azok ugyanis, a kik Du Barry asszony párt
jához tartozva, Mária Antoinettenek ezen párt
iránt táplált érzelmei miatt nem érvényesülhet
tek, később egytől-egyig ellenségei lettek neki
és a királynő korában ellene irányuló cselszövényeknek és rágalmaknak kohoiói első sorban
ezek között keresendők.
De volt ennek a kérdésnek egy más oldala
is. A Du Berry-ellenesek táborában volt XV.
Lajosnak az az első minisztere is, kinek a trón
örökös és Mária Antoinette közötti házasság
létrehozásában legnagyobb része volt, t. i.
Choiseul. Ellenségei azzal vádolták, hogy Ausz
tria szolgálatában áll. A Du Barry-pártnak —
meit ezek voltak ellenségei — végre is sikerült
Choiseul bukását keresztülvinni. Mária Antoi
nette sohasem tagadta meg rokonszenvét Choi
seul "iránt, s bár a bukás magakadályozására
semmit sem tehetett, a kegyvesztés után is
megőrizte jóindulatát a volt miniszter iránt. Mi
volt könnyebb Mária Antoinette ellenségeinek,
mint ezt a körülményt is felhasználni a később
oly veszedelmessé váló vád kovácsolásához,
mely XVI. Lajos nejét osztrák érzelműnek
mondotta és a LAutrichienne jelzővel bélye
gezte meg?
Tegyük még hozzá, hogy ezek az össze
bonyolódott viszonyok akaratlanul is igen korán
ráterelték a trónörökösné figyelmét a magán
élet minden részletébe benyomuló, kisebb-nagyobb jelentőségű politikai kérdésekre, és ha
volt valami igazság abban a vádban, hogy
Mária Antoinette mint királyné túlságos befo
lyást gyakorolt a közügyekre, ennek a hajlam
nak a kifejlődésére ismét csak a franczia udvar
viszonyai adják meg a magyarázatot.
Ha az erkölcsi élet szabályai az uralkodó
által nyújtott példának megfelelően nem nagy
tiszteletben részesültek a franczia udvarnál,
annál szigorúbban megtartották azokat a sza
bályokat, a melyek az életmódnak külsőségeire
vonatkoztak. Az etiquette XV. Lajos udvarában
bámulatosan ki volt fejlődve és az uralkodó
család tagjainak életében a legaprólékosabb
részletekig kiterjedt. Mária Antoinette halálos
ellensége volt ennek az etiquette-nek és iránta
táplált ellenszenvének hol tréfa, hol bosszankodás alakjában nem győzött eléggé kifejezést
adni. Ez a túlzásba vitt etiquette nagyon alkal
mas volt arra, hogy olyan természetet, mint a
milyen a Mária Antoinette-é volt, minden forma
szerűségnek ellenségévé tegyen és azok a
párisi álarczos bálok, a melyeken Mária Antoi
nette királyné korában annyira szeretett teljes
incognitóban részt venni, s a melyek méltán
kihívták II. József rosszalását, továbbá a későbbi

híres trianoni mulatságok mutatják, hogy ez a
Mária Antoinette előtt annyira ellenszenves
intézmény mily rossz gyümölcsöket termett az
által, hogy túlzásaival a formaszerűségnek a
féktelenséggel határos hiányát kedveltette meg
Mária Antoinette-el.
Ha sikerült a fentebbiekben a trónörökösnét
környező viszonyok közül azokat kiemelnünk,
a melyek hajlamainak fejlesztésére első sorban
folytak be, s így a későbbi tényeknek magya
rázatául szolgálhatnak, akkor a mondottakhoz
még csak Mária Antoinette egyéni tulajdon
ságaira vonatkozólag kell valamit hozzáten
nünk. A XV. Lajos udvarának vázolt viszo
nyai még az eredetileg tökéletesen hibátlan
jellem fejlődését is könnyen helytelen irányba
terelhették volna. Mária Antoinette eredeti jel
lemvonásai között pedig több olyan volt, a
mely a trónörökösnét környező viszonyok káros
befolyásának szabad utat nyitott. Hogy a komoly
dolgokkal való foglalkozáshoz Mária Antoinette
nem nagy hajlandóságot érez, azt Mária Terézia
már abban az időben kénytelen volt tapasz
talni, mikor lánya még mellette volt és Vermond
abbénak nagyon sok gondot okozott tanítvá
nya ezen hajlamának legyőzése. Azok a szemre
hányások, melyek Mária Teréziának lányához
intézett leveleiben erre vonatkozólag sokszor
ismétlődnek, azt bizonyítják, hogy Mária Antoi
nettenek ez a tulajdonsága Versaillesbe kerü
lése után is megmaradt. Annál nagyobb haj
landóságot érzett Mária Antoinette a mulatságok,
a szórakozás és — a mint Mária Terézia magát
kifejezte — a haszontalan időtöltés iránt. Egy
általában bizonyos fokú könnyelműséget lehetet
len Mária Antoinette jellemében fel nem ismerni.
Azok mellett a fényes tulajdonságok mellett,
a melyekkel Mária Antoinette rendelkezett, külö
nösen pedig a mellett a páratlan jószívűség és
a mindenkit egy csapásra meghódító, végtelen
kedvesség mellett, a mely Francziaországba
érkezésekor az egész ország kedveltjévé tette
a trónörökösnét, szerencsés viszonyok között
ezeka kevésbbé dicséretes jeilemvonásokszámba
sem jöhettek volna. De olyan helyzetben, mint
a milyen a Mária Antoinette-é volt XV. Lajos
udvarában, könnyen fejlődésnek indulhattak és
a szomorú végnek előkészítőivé válhattak.
Azok a költséges mulatságok, a melyeknek
Mária Antoinette trónra jutása után, különösen
az első években Versailles és a királyné tria
noni mulatóhelye színhelye volt, s a melyeket
a rosszakarat féktelen tobzódásoknak tüntetett
fel, — a királynénak gyönge férjére és ezen a
réven az államügyekre gyakorolt túlságos befo
lyása, — Mária Antoinette személyes ellenségei
nek nagy száma: ezek voltak a legfőbb okok,
a melyek ezerféleképp módosult alakban Mária
Antoinette népszerűségének rohamos hanyat
lását előidézték. És mindezek az okok, Mária
Antoinette hibái épp úgy, mint az alaptalan rágal
mak ott gyökereznek a XV. Lajos udvarában.
Ez udvar viszonyainak ismerete adja meg a
magyarázatot Mária Antoinette sorsához, és —
ha nem menti is a szerencsétlen királyné
hibáit, legalább is érthetővé teszi azokat.
Or. Szentpétery Imre.
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A fákon élő zuzm ók és m ohok.
em csak az embernek nehéz megélnie,
hanem az állatnak és növénynek is. A nö
vények például rendesen több ezerszer,
néha tízezerszer több magot vagy spórát terem
nek, mint a mennyi növény-egyén megélhet az
illető' területen. Ha tehát azt látjuk, hogy egy
bizonyos helyen évről-évre körülbelül ugyan
annyi növény-egyén él valamely fajból, tisztában
kell lennünk azzal, hogy bizony a sok milliárdnyi
magból csak mintegy minden tíz- vagy huszezredik éri el a czélját. Mert hát a föld felülete
nem lesz nagyobb és — a hely bizony kevés.
Az ember-lakta országok némelyike szintén
annyira túlzsúfolt már, hogy alig férnek el a
lakosok benne. Chináról például azt mondják
az utazók, hogy helyenkint már a folyókra helye
zett tutajokon alapítanak maguknak otthont azok,
a kik a szárazföldön szerencsésebb felebarátaik
kal szemben a rövidebbet húzták. A tutajra
földet hordanak és ezen aztán kertészkednek.
Mások nem óhajtják ezt a függetlenséget,
hanem ma is úgy, mint ősidők óta, szolgála
tába állanak egyik vagy másik hatalmas urnák,
a ki ennek fejében megvédi őket a létért való
küzdelemben. Minél nagyobb az az úr, rendesen
annál nagyobb a clientélája.
Éppen így folyik az élet a szabad természet
ben is. Itt is sok olyan felkopott állú existencia van, a melyik egymagában nem tud jól
boldogulni; sőt a talajon rendesen még helyet
sem tud magának biztosítani, a melyen megél
hetne. Ezek aztán szintén úgy segítenek magu
kon, hogy erősebb és szívósabb természetű
fajok védelme alá húzódnak, illetve ezeken tele
pednek le. Igaz, hogy némelyik, sőt talán nagy
részük, nem elégszik meg a puszta védelemmel,
hanem valósággal parasitája lesz annak az erő
teljesebb fajnak, melyen letelepszik. Ezen egyéb
iránt nincs mit csodálkoznunk, mert az emberi
hatalmasságok cliensei közt is akárhány a parasitaságra adja magát.
Ilyen «rövidet húzó« existenciák többi közt
a zuzmók, (sőt bizonyos mértékben a mohok
is), melyek a puszta termőtalajon a többi nagyobb
növényfaj közt csak kivételesen bírnak boldo
gulni. E miatt aztán jobbnak is tartják olyan
helyre menekülni, a hová a többi, magasabb
rangú versenyző nem bírja őket követni. Rátele
pednek tehát a fák törzsére és ágaira, kopár
sziklákra, falakra, vagy fölmenekülnek a sarki
tájakra és a hegyeken az örök hó határa mellé.
Mi most azokról szándékozunk egyet-mást
elmondani, a melyek a fák kérgét vonják be
egy második kéreggel.
Sokat vitatkoztak már a prakticusok és a
theoreticusok a fölött, vájjon a zuzmók és a
mohok ártanak-e azoknak a fáknak, a melyeken
letelepedtek, vagy pedig nem ?
A scrupulosus kertészek kezdettől fogva azt
állították, hogy a zuzmó és moha nem való
gyümölcsfára. Ennélfogva le kell onnan tisztí
tani. És le is tisztítják különféle módon és esz
közökkel, nem ritkán drótkefékkel, melyek külön
erre a czélra készülnek.
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Sokan azonban, kik nem barátjai az efféle
aprólékos munkáknak, a könnyebb oldaláról
veszik a dolgot és azt mondják, hogy a zuzmók
és mohok csak külsőleg telepednek a fakéregre
és a fa lényeges nedveiből és tápanyagaiból
maguknak semmit sem hódítanak el. Nekik —
így mondják — csak hely kell. Ha ezt meg
kapták, akkor azután már maguk teremtik elő
azt, a miből meg kell élniök. Sőt a könnyebb
vérű kertészek még tovább is mennek és azt
hangoztatják, hogy a fának kemény teleken,
minő éppen az idei, a zuzmók és mohok még
használnak is, a mennyiben a bunda szerepét
viszik és a fa melegének (melyet a talajból kap),
meggátolják a kisugárzását.
A szorgos kertészek ezzel szemben viszont
hivatkoznak arra, hogy azok a fák, a melyeken
sok a zuzmó, rendesen gyöngébb és satnyább
növésűek, valamint ritkább koronájúak, mint
azok, a melyeken kevés zuzmó van. Persze erre
az ellenpárt azt feleli, hogy a ritka koronájú,
satnyább növésű fákon azért több a zuzmó,
mert a gyér lombú koronán át több napsugár
jut a törzs és az ágak kérgére; már pedig nap
fény a zuzmóknak is kell. Ámde nincs igazuk;
mert a zuzmók és mohok aránylag kevés vilá
gossággal megelégszenek. így például szeretnek
a fák éjszaknyugati felén tömörülni, a hová pedig
legkevesebb jut a napsugarakból. Azonkívül
pedig az éjszaki sarkvidékek az igazi zuzmó
hazák, a miért azokat a tájakat a «zuzmó-öv >
névvel is fölruházták. Az pedig bizonyos, hogy
a sarki tájak a föld összes vidékei közt leg
kevesebb napsugarat kapnak.
Hogy a zuzmók a fakérgen nemcsak helyet
keresnek, hanem onnan még táplálékot is szívnak,
ezt abból is láthatjuk, hogy a fakérgen rendesen
bujábban nőnek, mint a kopár sziklákon. Pedig
ha nekik csak hely kellene, akkor fán és sziklán
egyformán kellene nőniök. Ehhez járul még,
hogy némelyik zuzmófaj előszeretettel viselkedik
egyes fafajok iránt és ezeken erőteljesebben
fejlődik. Ez pedig csakis olyképpen magyaráz
ható meg, hogy a fa szöveteiből és esetleg
ezek nedveiből táplálkozik.
Mindegyik zuzmó tulajdonképpen nem egv
növényfaj, hanem egy moszat- és egy gomba
fajnak szövetkezete. A moszat készíti a nap
sugár segítségével a táplálékot úgy el, hogy a
növényélet fenntartására alkalmas legyen. A
gomba pedig segít elfogyasztani azt, a mit
házastársa, a moszat előteremt. De e mellett a
gomba alkalmasint maga is hoz valamit a kony
hára, még pedig úgy, hogy a levegő nitrogénjét
assimilálható vegyületbe juttatja, tehát olyan
forma lehet esetleg a szerepe, mint azoké a
nagyon kezdetleges kis szervezeteké, melyek a
luczerna és egyéb pillangós virágú növények
gyökér-gümősödéseiben élnek és működnek.
A zuzmók és mohok szeretik a nedvességet
és e miatt is kedvelik a fatörzsek éjszaki és
éjszaknyugati felét, mert arról az oldalról szoktak
a nedvesebb levegőáramlatok jönni. Alig hihető
tehát, hogy, ha a fa olyan szöveteibe hatolnak
alsó részeikkel, melyek nedvdúsak, akkor azok
ból a nedvekből ne oltanák szomjukat. Ámde ha
ezt teszik, akkor annak a fának, melynek ven-
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dégei, már tápláló anyagait is okvetetlenül fel
szívják.
És tény az is, hogy némelyik fának igen
vékony kérge van; olyan vékony, hogy a zuzmó
nak okvetetlenül érintkezésbe kell jutnia a kéreg
alatt levő élő szövettel is. És még többet mond
az, hogy a tropikus égöv örökzöld növényeinek
még leveleire is letelepednek egyes zuzmófajok.
Hozhatnánk föl még egyéb, különösen az
elméleti tudomány actáiba letett argumentu
mokat, de szándékosan maradunk olyanok mel
lett, a melyeket minden ember a maga kertjében
is megfigyelhet.
E szerint tehát valószínű, hogy ámbár a zuz
mók megtudnak élni a kopár sziklákon is, azért,
ha alkalom nyílik rá, nem idegenkednek az élős
ködő életmódtól sem. Körülbelül olyanforma
életet visznek, mint az az orosz paraszt, a ki
egy utazónak így jellemezte helyzetét: «Hát
tudja kérem, nincs nekünk éppen olyan igen
rossz sorunk. Egy kicsit dolgozunk, egy kicsit
csalunk, meg egy kicsit lopunk. így aztán Isten
segítségével becsületesen vágjuk magunkat ke
resztül az életen >.
Tehát azoknak adunk igazat, a kik gyümölcs
fáikon nem tűrik meg ezeket a vendégeket.
A lekefélés azonban annyiban nem radicalis
eljárás, a mennyiben csak a zuzmók felső részét
távolítja el. De hát aztán megint újból kinőnek.
Azonkívül a drótkefe vékony kérgű fákon meg
sértheti a kéreg alatt levő élő szövetet is.
A tengerentúli kertekben, nevezetesen Ameri
kában és Ausztráliában, permetezéssel védekez
nek e jövevények ellen. Még pedig úgy, hogy
a zuzmókat és mohákat először felületesen le
kefélik vagy lekaparják, azután a fa törzsét és
ágait olyan keverékkel permetezik be, melyben
íoo liter vízre 6 kgr. rézgálicz és 6 kgr. mész
jutott. Ez tehát tulajdonképen a szőlők per
metezéséhez is használt ú. n. bordeaux-i keverék,
csakhogy jóval erősebb (6%-os).
Evvel a permetezéssel, kivált ha ismétlik, a
kérget alaposan meg lehet tisztítani az élős
ködőktől.
Sajó Károly.

Az álom gyáros.
— Laszwitz Kurd «Modern meséi»-ből. —

izenhármat ütött a z óra s a modern Magyarországra estszürkület borult.
Mindössze alig két-három évtizede és
mennyi változáson ment át ez a kis ország!
Még órarendszere is módosult, — ebben is
hasonlóvá lett a nagy nyugati államokhoz. —
A haza földjén valóban minden átalakult, meg
változott, — csak fent az égen maradt minden
a régi. A nap lenyugta ma is csak olyan volt
mint tegnap, mint máskor, ősi szokásaiból sem
törvények, sem nemzetközi egyezmények nem
tudták kivetkőztetni s ez a makacs maradisága
nem csekély elkeseredést okozott azoknak, a
kik szemére vetették, hogy az esztendő felét a
horizont alatt tölti el, a minek következtében
kerek hat hónapon át stagnál minden productiv

élet. — Ha nem volna naplenyugvás: nem volna
éjtszaka, — ha nem volna éjtszaka: nem volna
alvás; az emberek mindig dolgoznának és
mennyit lehetne a különben elálmodott idő alatt
produkálni! Kétségtelen, hogy a Napnak egy
ostoba szeszélye miatt megmérhetetlent veszít
üdvös munkában, sikerekben az emberiség!
Méltó felháborodást keltett ez a tény az
emberek nagy részénél s mintegy bosszúképpen
a fennálló renddel szemben — csakhamar meg
is alakult az »alvást-gyűlölők társasága», —
az úgynevezett »anti-somni»-k clubja, melynek
tagjai széliében azt prédikálták, hogy minden
culturának, fejlődésnek legnagyobb ellensége:
az «álom», az «alvás», — és ébrenlétet, virrasz
tást fogadtak. — De csakhamar kitudódott,
hogy mindezt a sok hű-hót inkább csak a
mulatni szeretőknek jól ismert csőcseléke rög
tönözte s a clubtagoknak fonnyadt ábrázata,
vérben és könyben úszó szemeik nemsokára
csúnyán rámutattak arra, hogy mit jelent az:
lenézni és kicsinyelni azt az «alvást», azt az
«álmot», azt az éjtszakai pihenést. E téren iga
zán csak gyarló kísérletek történhettek; senki
se vette komolyan az anti-somnik törekvéseit,
sőt voltak, a kik annál nagyobbra becsülték az
alvást, minél inkább küzdöttek mások ellene;
és ezeknek az alvást-imádóknak száma naprólnapra rohamosan nőtt.
Az emberek valóban sokkal többet aludtak
s ennek az élvezetnek sokkal többen hódoltak
Magyarországon is mint valaha. — Egy ért
hetetlen alvás-szenvedély szállta meg az embe
rek száz és százezreit és mihelyt erről a statistikai jelentések is bizonyos megdöbbenéssel
emlékeztek meg, rögtön akadt egy új Kopernikus is, ki e csodás jelenségből problémát
csinált s annak megfejtésétől tette függővé a
népek jövő boldogságát, helyzetének javulá
sát. — Az «alvás* — az «álom-probléma» meg
oldása lett tehát nagy hirtelen minden tudós
koponya legnagyobb gondja.
Maga a biomistika, az immár ósdi biológiá
nak ez az új hajtása is azt a felfedezést tette,
hogy az emberiség fejlődése az «álom-élet» irányában halad s hogy a várvavárt «socialis
megváltás» erről az óldalról remélhető. Egy
«új irány!» egy «új irány!» — hangoztatták az
emberek s mindenki örült, mintha a tudomány
nak egy puszta feltevése magát a kész bol
dogságot jelentené. Mert azzal, hogy az életnek
ezer baján valaha gyökeresen segíteni lehessen,
már-már leszámoltak az intézőkörök. A legtöbb
jóakaratnak, a legtöbb kísérletezésnek is csak
csalódás, balsiker lett a vége. Minden gyógy
szert a cultura fejlődésétől vártak, de ez se
mutathatott fel szebb eredményeket, sőt napról-napra tehetetlenebből állott szemben a tár
sadalmi problémák tömegével. És ime most
egyszerre váratlanul rájöttek, hogy azt, a mit
semmiféle cultura nem volt képes elvégezni,
elvégzi maga a természet, a nélkül, hogy emberi
kormányzást, irányítást igényelne czélja érde
kében. — Igen, maga az Organismus, — az
Organismus! ! ! . . . erre kell mindent bízni, az
Organismus legyen az a hatalmas erő, mely
nek mindenki engedelmeskedni tartozik . . . s
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az Organismus egymaga rendezni fogja az
egész világot; sem talányok, sem problémák,
sem socialis-kérdések nem lesznek többé. —
És a modern ember, meghódolva az Organis
mus követelményeinek, — csak pihent, csak
aludt, sokat; jóval többet aludt mint a XIX.
század embere, a ki mint tudjuk már is álomszuszékabb volt az antik világ emberénél. Minél
többet aludni, — minél többet álmodni! —
ez volt tehát a nagy culturproblemának leg
egyszerűbb biológiai megoldása, a mire a XIX.
század philosophusai rá nem jöttek, holott
olyan magától értetődő az egész dolog.
A modern culturfejlődést főleg a test mun
kájának a szellem munkájával való becserélése
jellemezte. Általános volt a törekvés, hogy min
denütt, a hol csak lehetséges, az izomerő sze
repe a szellem képességeivel pótoltassék, a
minek aztán az lett a következménye, hogy a
testi erők elernyedtek, a szellemi munka pedig
a legnagyobb mértékben kimerítette az idege
ket. Igaz, ideges emberek a múltban is akad
tak, de ezek kiváló egyének, egyesek voltak,
a kiknél azonban lángelméjük túlfeszített munka
ereje idézte elő eme ideges állapotokat; — de
most nem egyeseket ért ez a baj, az egész fajt
kikezdte és uralta a modern kór: a nervositás.
Az organicus továbbfejlődés megkövetelte ezek
után a hosszabb alvást, a több pihenést. —
A míg alszol megtakarítod az ételedet, az ita
lodat, — ez volt a practicus élet jelmondata, —
minekfolytán a cultur-ember táplálkozási szük
séglete éppen olyan arányban zsugorodott össze,
mint a mily mértékben nőtt az alvás, a pihe
nés szükséglete túlerőltetett agyműködése kö
vetkeztében. íme, ez volt tehát a természetnek
ama geniális mesterfogása, melylyel a «minden
napi kenyér» kérdést, e nehéz problémát a
legnagyobb könnyűséggel megoldotta, oly
irányba terelve az emberiség fejlődését, hol a
táplálkozást az alvás pótolandja.
És mindez megtörtént szinte észrevétlenül
és a nélkül, hogy bárki is komolyan vette volna
a physiologusoknak ama sokat hangoztatott
ellenvetését, hogy a redukált kiadások még
nem jelentenek bevételeket. De ők bizonyára
csak azért merték ezt állítani, mert félreismer
ték a szellemi munka természetét. Nemsokára
találkozott is egy metaphysikus, a ki velők
szemben azt bizonyítgatta, hogy az egész föld
fejlődésnek voltaképpeni végczélja nem is más,
mint az, hogy az emberiség fokról-fokra az
örök-alvás felé közeledjék. Mihelyt a fejlődés
nek ez a legmagasabb periódusa bekövetkezik,
egyszersmind kezdetét veszi egy olyan idő,
melyben megszűnnek a születések, megszűnik
a halál szerepe, a faj megállapodik s az indivi
duális halhatatlanság biztosítva lesz; az embe
rek pedig kivétel nélkül egytől-egyig osztályo
sai lesznek az általános boldogságnak; —félelem,
bánat, csüggedés örökre feledésbe mennek, mert
a régi szigorú és kényszerűséggel teli éber-életet
egy minden felelősségtől és gondtól mentes
álom-élet fogja felváltani. Tulajdonképpen ilyen
értelemben kell a túlvilágnak theologiai fogal
mát is magyarázni.
Aludni! Aludni! — ez lett a nemzetek egyet

len ideálja. Kormányférfiak és politikai párt
vezérek egyetértettek abban, hogy a haza jóléte
ezentúl az alvó-honpolgárok számának nagy
ságától függ csupán. Valamely államnak rang
elsőbbségét a többi államokkal szemben többé
nem gabonatermése, hadi állománya, hajóinak
száma, ipara, kereskedelme, kivitele, polgárai
nak lélekszáma, befolyt jövedelmei vagy terü
letének kiterjedése határozta meg, irányadó
tényező a nagy állam-mérkőzésben egyedül
azon órák száma lett, melyeket boldog alvás
ban töltött el az ország népessége.
Minden hazafi megnyugtatására szolgálhat
az a tény, hogy e téren Magyarország a civilisatio tetőpontján szundikált s mindenki belátta,
hogy a magyaroknak olyan sokszor szemére
lobbantott ázsiai aluszékonysága voltaképpen
nem volt egyéb, mint egy még meg nem értett,
előrehaladott európai culturállapot.
Az «anti-somni >-k tábora is egymásután
vesztette el híveit. Voltak ugyan még néhányan,
a kik hűségesen megmaradtak nézeteik mellett,
de ezeket mindenki mélyen megvetette mint
a haladás kerékkötőit és senki sem követte
abbeli véleményüket, hogy az alvás betegség,
gonosz nyavalya.
Azok, a kik az alvás hasznos volta mellett
kardoskodtak, csupán abban az egy kérdésben
nem tudtak egyetérteni: minő szerekkel, esz
közökkel lehetne az alvást a lehető legszéle
sebb rétegekben meghonosítani, megkedveltetni
és megértetni, főleg a parasztnéppel, annak
mélységes, culturalis rendeltetését. Sokat tana
kodtak és vitatkoztak ennek eldöntésénél, sőt
hevesebb összeütközésektől sem voltak men
tesek e nagy horderejű tárgyalások. — A kiala
kult pártok különböző álláspontokra helyezked
tek s mindenik a magáét tartotta a leghelye
sebbnek. — Az úgynevezett «Ilyen » pártiak
azon a véleményen voltak, hogy a nép alvás
szenvedélyét mesterséges úton, például: narcoticus szerekkel kell kierőszakolni. Az állam
pedig szívlelje meg ezt az indítványt és tartsa
kötelességének olynemű intézkedések fogana
tosítását, melyek az eszmét diadalra segítsék.
Adjon földet és magot, elálmosító növények
termesztéséhez, az ezek feldolgozásával foglal
kozó magánvállalatokat, gyárakat pedig subventionálja. Tiltsa be törvényileg az izgató
szereknek, főleg a feketekávénak az élvezését,
tűzzön ki jutalomdíjakat és rendezzen alvás
versenyeket. — így kívánták ezt az «Ilyen
pártiak.
Az «Olyan» párt mindezekkel szemben sok
kal czélravezetőbbnek látta, hogy az alvás elő
idézése végett inkább szellemet tompító s unal
mat gerjesztő szerek alkalmaztassanak, a melyek
a mellett nem is ártalmasak és mégis megfele
lőbbek lesznek mint a narcoticus porok, vagy
labdacsok s hogy a felvetett eszmének üdvös
voltát be is bizonyítsa, ingyen osztogatta ki a
kormányelnöknek, nagyeszű politikusoknak és
képviselőknek parlamenti és alkalmi beszédeit;
fiatal kezdő poétákat anyagilag támogatott, hogy
költői rimelvényeik minél több olcsó kiadást
érhessenek s elterjedjenek. — Tudósok meg
jelent műveiből nyilvános felolvasásokat ren
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dezett, gondoskodván egyszersmind arról is,
hogy a tisztelt hallgatóság kényelmes székek
ben szendereghessen a felolvasások alatt. —
A párt továbbá nem mulasztotta el a XIX.
század philosophusainak műveit népszerű ki
adásokban közreadni s az operában hires classicus darabokat pianissimo eljátszatni. — Az
<Olyan» párt valóban mindent megtett, hogy
untasson, hogy elálmosítson s mert módszere
pompásan bevált, most már csak az volt egye
düli kívánsága, hogy az altató szerek előállítá
sát, elárusítását az állam monopolisálja. —
Mert e párt tagjai esküdt ellenségei voltak min
den magánvállalatnak már csak azért is, mert
az «Ilyen» pártiak ezeknek az érdekében is
sikraszálltak.
Szuszy Bendegúz képviselő is egyike volt
az «Olyan» párt lelkes harczosainak. — Most
is az «Unalom» nevű népegyesület felszólítása
folytán tartott egy remek beszédet az állam
nak alvás- és álom-monopoliuma érdekében,
kifejtvén azon előnyöket, melyek az alvásnak
és az álomnak állami kezelésétől, felosztásától,
állami szabályozásától és az alvók feletti fel
ügyelettől remélhetők.
Nagyon természetes, hogy egy beszédnek
a sikere annál szebb és nagyobb volt, minél
rövidebb idő alatt ringatta át a hallgatóságot
az édes álomvilágba. A szónok maga is erre
törekedett, hiszen ő vette annak legnagyobb
hasznát; legalább senki sem mondott ellent
érveinek, senki sem vitatkozott.
Szuszy Bendegúz is teljes sikert aratott szó
noklatával ; olyan hatásosan beszélt, hogy a len
dületteljes érvelés közepette maga is elaludt
azon a nyugágyon, honnan elharsogta, azaz elsut
togta szavait. Mert tudnunk kell, hogy az ilyen
népgyűléseknek külső képe is a modern korszel
lem szerint változott, a mennyiben minden tekin
tetben az alváshoz, mint végczélhoz alkalmaz
kodott. Nem közös teremben jöttek össze a
gyülekezet tagjai mint régen azelőtt, hanem
ki-ki otthon, kényelmes pamlagon heverészve,
telephon segélyével hallgathatta meg az elsuttogatott beszédeket. Maga a szónok se lépett
már fel a kathedrára, hanem egyszerűen dol
gozószobájából beszélt a központi telephon
vezetékbe, a honnan aztán minden érdeklődő
összeköttetést kaphatott. Szuszy Bendegúz is
csak így cselekedett s mint özvegy ember
annak az eshetőségnek se volt kitéve, hogy
szónoki hevét feleségének váratlan közbeszó
lásai lehűthetik. Valóban nyugodtan, zavarta
lanul fejezhette volna be beszédét, ha saját
hangja nem hatott volna reá olyan elálmosítóan. Természetesen hallgatóit is magával ra
gadta az álmok országába s az egész gyülekezet
csakhamarvalóságos horkolás-tombolásban nyil
vánította ki tetszését a félbemaradt beszéd felett.
Csak Hajnalka kisasszony, a képviselő úr
egyetlen leánya nem vett részt ebben az öröm
ujjongásban, pedig ő is végighallgatta a szom
szédszoba rejtekéből édes atyjának politikai
fejtegetéseit; de őt az elhangzott szavak nem
tudták elálmosítani. Szive hevesen dobogott s
e pillanatokban semmi sem tudta volna elűzni
szemeiből az életet s elaltatni lelke éberségét.

H allgatózott... s azon tűnődött: miként
is aknázhatná ki édes atyjának ferde nézeteit
a maga előnyére, hogyan lehetne azokkal szi
vének titkos vágyait, terveit a legsikeresebben
összhangzásba hozni ? . . . Igaz, sokkal jobb
volna, ha csalafintaságokkal nem kellene tör
nie az eszét, ha Szendery Armand, szivének
választottja, nem volna édes atyjának politikai
ellenfele, ha nem volna «Ilyen» párti; óh
milyen könnyen lehetnének egymásé, semmi
sem akadályozná meg egyesülésüket! . . . De
így, így le kell mondania minden reményről,
hogy valaha édes atyját imádottja iránt rokonszenvre hangolja, hogy beleegyezését házas
ságukhoz megnyerje. Aztán Szendery Armand
hozzá még «álomgyáros»; ez a tény pedig
még csak complicálta a helyzetet, mert hiszen
édes atyjának elhangzott javaslata első sorban
arra irányult, hogy az alvásra és az álomra
berendezett összes intézetek államosíttassanak,
az altatószerek előállítása pedig kizárólagos
jogként csak az állam által gyakoroltassék, a
mi nyilván a magánvállalatoknak, a gyárosok
nak bukását jelentené. És Hajnalkának nagyon
fájt, hogy édes atyja most már az ő Armandjának tönkrejutását is akarja. Nagyon szomorú
volt a helyzete és vigasztalan.
Mihelyt meggyőződött, hogy édes atyja
mélyen alszik, tüstént a telephonhoz sietett,
összeköttetést kért a Szendery-féle álomgyárral
s csakhamar villany-röpítette édes csókokkal
fűszerezett enyelgésbe, beszélgetésbe merültek
a szerelmesek. Majd panaszok és esdeklő ké
rések is hangzottak a Hajnalka ajkairól, míg
végre is megígérte neki Armand, hogy meg
kéri a kezét. Történjék a minek történnie kell;
a dolgot tovább halogatni már igazán nem
tanácsos.
— A fődolog az, hogy Armand kedvező han
gulatban találja édes atyámat, így aztán biztos
a siker. De éppen ezt, azt a kedvező hangu
latot kellene valami úton-módon, bár mester
ségesen is, Bendeguz-papánál elővarázsolni.
Például: egy szép álom által, a melyet Armand
adna be néki, «súgna» be neki hires álom
eszközeinek egyikével. Csakhogy persze apa
nem igen fogja magát alávetni Armand keze
léseinek s a Szendery-féle altató-módszert titok
ban, minden beleegyezés nélkül alkalmazni, nagy koczkázat volna. — De hát akkor mit
tegyek, — segítséget honnan vegyek?!
Sokszor tűnődött ezeken a kérdéseken Haj
nalka kisasszony magányos sétái alatt s most
éppen azon volt, hogy Armanddal közösen
beszélje meg a dolgokat. E pillanatban azon
ban vevő jelent meg a Szendery-féle boltban:
egy dúlt képű férfiú, a ki Armandot kereste s
így akarva nem akarva félbeszakadt a szerel
mesek párbeszéde.
— Mi tetszik? kérdezte Armand a jövevénytől.
— Óh jaj, nagy az én bajom ! panaszolta a
dúlt arczú férfiú. Minduntalan az anyósomról
álmodom. Valami ellen-álomszerre, egy más
vánkosra volna szükségem ; a jó Isten is áldja
meg, ha segíteni tud rajtam kedves Szendery ú r!
Az alvás a nagy socialis problémának mate
riális részét oldotta meg, az érzelmi résznek,
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a hangulatok kérdésének szabályozása és ren
dezése az álom feladatává tétetett. Alvás köz
ben szünetel az öntudatos gondolkozás; a
gondolat-folyamat egészen más az álomvilág
ban mint éber állapotban: amott csak álmo
dunk, a nélkül, hogy mérlegelnénk, következ
tetnénk, a nélkül, hogy ok és okozat között
kapcsolatot keresnénk. Óh, milyen csodásak is
álombéli élményeink, gondolat-képeink: majd
koldusként rongyosan szaladok végig utczahosszat, a másik pillanatban pedig már dús
gazdag vagyok; majd egymásután vonulnak
el előttem ismerőseim, ott látom közöttük hiva
tali főnökömet is, a mint szigorú szemeivel
reám tekint; én oldalba lököm, mire ő nyájas
mosolylyal köszöni meg gorombaságomat s
ráadásul felém tartja ezüst szelenczéjét s kinálgatja czigareítjeit. De im a szelencze mélyéből
szivem ideáljának bájos fejecskéje hull hirtelen
a tenyerembe s én örömteli újjongások köze
pette szorítom keblemhez édes fejecskéjét és
simogatom, csókolgatom hullámos hajfürtjeit. —
A h! újjjj! — borzalom! egy pillanat múlva
már rút, nyálas béka kuruttyol helyette kezeim
között s én undorodva dobom el magamtól
e fertelmes állatot. Szemeiből tűz, láng sis
tereg felém, köröskörül izzó szikrák potyognak
lábaimhoz. . . . Valóságos csillaghullás! — de
nem — csengő dollárok egytől-egyig, melye
ket Amerikából hazatérő milliomos nagynéném
szór felém. . . .
Ki ne ismerné a phantasiának ezeket a zagyva
képeit és akad-e csak egy is közöttünk, a ki
álmában e bizarr elrendezésen, ezen a sok
logikátlanságon megütközött volna? — Óh
boldog lények ti, a kik végig álmodhatjátok
életeteket, a kik mentesek vagytok az önkritika
keserűségeitől, az ellentmondásokon való meg
rökönyödéstől, a kik nem törődtök consequentiákkal, mert nektek minden úgy a helyes, a
mint álmodjátok! — Édes álomvilág! — A te
földed az, a hol olyan természetes, hogy az
ember önmagának ellentmondjon, hogy meg
változtassa elveit, hogy állítsa azt, a mit az
imént tagadott és tagadja, a mire az előbb
esküdött; a hol minden olyan magától értetődő,
a hol kiki azt teszi a mit saját személye akar,
a hol meggyőződés és felelősség nélkül élnek
az emberek; csak álmodunk és a mit álmod
tunk eloszlik a felébredéskor s egy rövid ideig
tartó szabad életből hozott emlékeinknek utó
hatása marad meg csupán. — Mennyi élvezet
is van abban, ha a szigorúan megrendszabályozott polgári élet mechanismusában átdolgo
zott néhány kínteljes óra után az álomisten
karjaiba dobhatjuk magunkat, átadva egész
lényünket manók és tündérek szeszélyeinek,
kedvteléseinek! — így nyer megoldást a culturának ama második nagy problémája, hogy
miként kell az individuális szabadságot az állami
rend követelte kényszerállapottal összhang
zásba hozni. Minél kevesebbet vannak ébren
az emberek, annál rövidebb ideig érzik eme
kényszerállapotnak a terheit, míg viszont az
álmodás kinek-kinek módot nyújt ahhoz, hogy
tetszése szerint kiterjeszsze egyéni szabadságá
nak korlátáit.

Szükséges azonban, hogy ez a szabadság
productiv legyen; legyen annak rendeltetése:
üdítsen, hasson jótékonyan az emberi lélekre;
azaz álmunk ne legyen meglepetésszerűen,
néha ijesztő alakoktól hemzsegő torzképekből
összeróva. Legyen az egy tökéletes, össze
függő, kellemes egész. — Ezekután oda kell
tehát törekedni, hogy álmait ki-ki önmaga állít
hassa be önmagának, hogy a phantasia irányát
költői munkájában mindenki maga vezesse s
e czélból egy olyan csodás szer, vagy eszköz
után kell kutatni, melynek segélyével álmaink
nak megrendszabályozását meg is lehessen
valósítani. Ez nehéz feladatnak látszott, de a
biomistika e téren is sikert tudott felmutatni
s Doktor H. a physiologia professora, nem so
kára felfedezte az emberiség számára az <álomg á z >-\, álmainknak ezutáni regulátorát, mely a
tudományban a következő empirikái képletet
kapta:
^632 I~Él8 N26 S8 Fe2 0 99.
Nos hát, — hogy elbeszélésünkhöz vissza
térjünk, — Szendery Armand specialista volt
ebben a bizonyos álomgázban. Nevét és gyárt
mányainak kitűnőségét ismerte az egész kon
tinens. Éjjel, nappal működtek hatalmas gyárai
s mégis alig tudták kielégíteni a nagyszámú
megrendeléseket. Ezerszer-ezer példányban bo
csátotta forgalomba az általa kitalált kaucsukpárnácskákat, melyek telítve voltak a legkülön
félébb álmokat suggeráló gázzal. Amolyan
illatot lehelő kis vánkosok voltak ezek; látha
tatlan pórusain át szivárgott ki az álomgáz,
melyet az alvó belehelt s aztán — ki a mint
akarta — virágot, napsugaras tájakat, lakodal
mat vagy temetést látott. É tekintetben az álom
gáz minősége, illetőleg a párnácska száma
határozott. Annak a dúlt arczú vevőnek, kit
álmaiban anyósának megjelenése zaklatott, Szen
dery Armand egy más vánkost adott s közben
mintegy figyelmeztetőleg jegyezte meg az egyik
assistense előtt :
— Sohasem ügyelhetünk eléggé a vevők indi
vidualitására ! Látja, ha mindjárt kezdetben tud
tam volna, hogy ez az ember nős egyén, elővigyázóbb lettem volna. — Igen, az egyéniség,
ezt soha se téveszsze szem elől! Hiszen emlé
kezhetik: a múltkor is hogy jártunk azzal a
megrendelőnkkel, a ki hajnali hangulattal teli
tájkép-álmokat kívánt. Nem tudtuk, hogy tűz
oltó a boldogtalan s így nem lehet csodálni,
ha a felkelő nap bíborában tüzet, lángnyelve
ket vélt felismerni, ha a csorda kolompjainak
méla zenéje tűzi lárma és vészharang kongásaként hatott reá. A tájkép-álomnak persze az
lett a vége, hogy vevőnk kétségbeesve ugrott
ki az ágyból s felkapva a kancsót, a mosdótálat,
mindent eláztatott, összezúzott a szobában s
másnap mint őrültet kórházba vitték. És végre
is a kárt nekünk kellett megtérítenünk. Tehát
az egyéniség, az egyéniség, főleg ezt kell szem
előtt tartani, erre ügyeljenek, valahányszor ván
kosokat eladnak!
Ezalatt levelet hozott a postás s Szendery
Armand látható izgatottsággal olvasta végig
a sorokat. Majd bosszúsan kifakadt:
— Ördög vigye el a magok dolgát, hát nem
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tudnak jobban vigyázni!? Ismét egy hasonló
botrányos esetet jelent be Doktor A'íedicze,...
csak olvassák el gorombaságait; . .. de ugyan
miféle gázt, miféle párnácskát is adhattak neki,
hogy a cholera kitörésének förtelmeiről kellett
a szerencsétlennek álmodnia?
— Ő kellemes üzleti rendeléseket kívánt —
mentegette magát az assistens, — s én a 6-os
számú gáztartályból szállítottam neki egy ván
kosra való «gyenge karbol-ingert, gyászinduló
val ». — Meg voltam győződve, hogy egy orvost
mindig jólesően érinthetnek az olyan álmok,
a melyek az egészségügyi miseriákat tárják fel
előtte s az emberi halandóságról beszélnek.
Ki gondolt volna cholerára?. .
— Maga, maga. . . boldogtalan ! — vágott
közbe Szendery— hiszen Doktor Medicze nem
orvos, hanem egy életbiztosító-bank igazgatója!
Mondom: ön megint egy egyéniségben téve
dett . . . Szörnyűség! . . .
Szendery még akart valamit mondani, de e
perczben egy elegáns fiatalember lépett be az
üzlethelyiségbe. Azt a kérdést intézte Szenderyhez: vájjon Bája baronesse a központi álomvezeték előfizetői sorába tartozik-e ? és ha igen,
mely szám alatt történt az összeköttetés? —
Szendery készségesen adta meg a kivánt fel
világosítást; megmondotta, hogy Bája baronesse
igenis az abonensek közé tartozik s hogy a
117-es számú kagyló az övé.
— Óh bé pompás! — újjongott az elegáns
férfi, — akkor még csak arra kérném, hogy ma
egész éjjel csupán az én nevemet tessék a
kagylóba súgni, csak az én nevemet, — Flórián
nak hívnak. Flórián! F ló riá n !..,
— Csak azt szeretném tudni —szólt Szendery
udvariasan — Bája baronesse megbízásából
történjék az intézkedés?
— Ah, dehogy, csupán a magam óhaja ez!
Hogyan?. . . nem lehet. . . és miért nem
lehet? — Nézze kedves Szendery — jól meg
fizetem, a mennyit kiván, annyit adok, — no
ne tagadja meg a kérésemet — nógatta Szenderyt Flórián. — De hát ugyan miért ne volna
lehetséges ? — Most az egyszer tegyen kivé
telt értem . . . leendő boldogságomért. ..
— Sajnálom — válaszolta Armand — de a
törvények tiltják! Magam is hiszem, hogy az
ön nevének «besugása», a mint ön mondja,
elősegítené eljegyzésüket, de tiltott dologra
nem vállaikozhatom. Ha Bája baronesse is bele
egyezését adná, akkor szívesen, — de így, óh
nem, nem ! A legparányibb visszaélés is a leg
súlyosabb következményekkel jár ebben az
üzletágban ; gondoljon csak arra a nagy felelős
ségre, melylyel eljárásunkért a törvény előtt
tartozunk. . . Nos — megmondtam, hogy nem ;
tovább nem alkudozom !
És Flórián úr csalódottan távozott. Szendery
valósággal fellélekzett, hogy tőle megszaba
dulhatott.
— Ez az erőszakos fráter egészen felinge
relt — mondotta, s hogy rossz kedvét elfelejtse,
ismét a telephonhoz sietett, csengetett s foly
tatta Hajnalkával a félbemaradt beszélgetést.
— Nos, mire akartál kérni az előbb? Valami
eszmét emlegettél.

— Igen, édes Armand — egy pompás esz
mém volna, a melynek kiviteléhez azonban egy
álom-vánkos kellene: tarka vadászjel.enetekkel,
zamatos ebéddel, czigányzenével és tánczczal
egybekötve. Küldj nekem egy ilyen vánkost,
ha lehet, még ebben az órában, nehogy lekéssem,
vele. — Óh, nagyszerű eszmém van, — nagy
szerű . . . de halld csak tervemet. . . Papát
akarom ezekkel a szép álmokkal előkészíteni,
jó kedvre akarom őt hangolni, hogy ha holnap
kérőbe jösz, minden a mi szivünk szerint sike
rüljön . . . A küldendő vánkost, — mihelyt meg
érkezik — azonnal a papa feje alá teszem s
ha majd az álomképek gyönyörében fürdik
egész lénye, te édes Armandom — egy kipró
bált vezeték segélyével — egy ötlet, egy-egy
kedves gondolat képében besugaimazod neki
kötendő házasságunkat. így lesz a legjobb,
— így aztán egész bizonyos, hogy egy, bájos
álmok között eltöltött éjtszaka után, nem fog
elutasítani. — Csak ezt akartam neked elmon
dani ; — ez az a jó eszme. Segíts nekem a
kivitelben!
— Ez képtelenség — válaszolta Armand
Hajnalkának. — Merő képtelenség! — s a leány
csodálkozással hallgatta Szendery ellenvetéseit.
— Sőt egyenesen megtiltom neked, hogy ilyen
cselhez folyamodjál, hogy magának az alvó
egyénnek beleegyezése nélkül kísérletezz. Éppen
most utasítottam el valami Flórián nevű urat,
a kinek hasonló kérései voltak; a közbenjárást
neki is megtagadtam, neked is meg kell tagad
nom, ha meg szakadna is belé a szivem. —
Nem, nem nyújthatok neked segédkezet édes
Hajnalkám a kivitelben! Aztán gondolj csak
arra: mi történhetnék, ha a papa cselünket fel
fedezné, ha leleplezné turpisságunkat? Óh rette
netes botrány lenne belőle s ebből az egy
esetből rögtön fegyvert kovácsolna magának
az álomgyárosok ellen, úton-útfélen hangoztatná
visszaéléseiket. Egy meggondolatlan lépés való
ban végpusztulásunkat jelentené. És aztán ki
tudja: hátha éppen az Armand és a Hajnalka
nevek együttes hangoztatása felbőszítené s meg
rontaná álmának különbeni kellemét, szóval ha
mindannak, a mit a te kis eszed olyan szépen
elrendezett, éppen az ellenkezője történnék ?
Mi lesz akkor? — Óh ez talán még jobban
elmérgesítené a helyzetet s azt idézné elő, hogy
egyszersmindenkorra válnunk kellene.
— Jó, jó, — látom makacskodol, — duzzo
gott Hajnalka kisasszony — de aztán ne fájjon
ám, ha papa kissé ridegen fogja visszautasítani
kérői szándékodat;... s csüggedő szívből kivánt
Armandjának «jó éjtszakát».
A sokat magasztalt bú- és gondszüntető
alvás elkerülte Hajnalkát ez alkalommal. Fejecs
kéjét nyugtalanul forgatta jobbra-balra azon az
álomvánkoson, melyet ez alkalommal titokban
Armandtól ajándékba kapott. Még annak csodás
hatása sem tudta lecsillapítani feldúlt szivének
heves dobogását. .. hiszen most, Armand ma
kacssága folytán, minden reménységét veszve
látta.
— Armand valóban meg sem érdemli, hogy
olyan sokat törődjem vele a történtek után, de
óh, nem fogok-e mégis én a legtöbbet szenvedni
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holnapi kudarcza miatt?. . . És semmit, semmit
se találok, a mivel ezt a katastróphát meg
előzzem ! . . .
Sóhajt sóhaj követett ajkain s a mint így
módok, eszközök után kutatott, gondolatai
minduntalan visszatértek első eszméjéhez s
titkos benső meggyőződése súgta, hogy semmi
más, csak egy édes álom segíthetne az állapo
tokon. Egy kellemes álmot kellene édes atyjával
végigálmodtatnia, s aztán minden simán, ma
gától fog menni. — Igaz, Armand megtagadta
az erre a czélra kért álomvánkos elküldését, de
ott volt a saját kis párnácskája, az Armand
ajándéka, az is megteszi a kívánt szolgálatot
s a titkos pórusokon átszivárgó örök szép
dalok az ifjúságról, zengzetes melódiák a sze
relemről bizonyára nem vesztik el hatásukat,
Bendegúz papát is a gyönyörök országába
fogják röpíteni. — Különösen az az egy dal:
«A szerelem :
Mily édes, bűvös érzelem . . .»

fog megvesztegetően hatni a papára.
— Igen, igen, te légy az én egyetlen mentorom,
kis vánkosom ! Visszavarázsolod édes apa ifjú
ságának derűs képeit, ismét átérezteted vele
szerelmi fellobbanásainak boldog pillanatait, a
küzdelmeket követő siker édes mámorát s kér
lelhetetlen, kőszivét engedékenységre bírod;
mindent meg fogsz tenni, hogy lelkében kel
lemes, békés közérzetet teremts, hogy felébre
dése számomra és Armand részére óhajunknak
megfelelő legyen . . .
És Hajnalka nem is tétovázott soká. Meg
ragadta az álomvánkost, gyorsan besurrant
édes atyja nyugágya elé s óvatosan becsúsz
tatta azt az alvó feje alá. — Lesz a mi lesz!
— gondolta magában, s már is nyugtalanul,
türelmetlenül várta a holnap reggelt. — —
Nyöszörögve és sűrűn ásítozva ébredt fel
másnap Szuszy Bendegúz. Úgy nézett ki, mint
a kit rettenetes álmai még most is fogva tar
tanak. Csak miután meggyőződött, hogy tény
leg álmodott, simultak el homlokának redői s
derült ki arczának zavaros kifejezése. Hajnalka
félelemmel vegyes kíváncsisággal figyelte édes
atyja ébredését; fürkészte az álom-vánkos ha
tását s a reggeli alatt is szüntelenül vizsgálgatta kedvét, hangulatát. Olyan ködös, olyan
felismerhetetlen volt előtte a helyzet. — Szuszy
Bendegúz nagyon elgyötörtnek látszott, szótlan
volt, néha meg úgy tűnt fel, mintha esze mélyén
valami rendkívül fontos elhatározást tartogatna,
latolgatna. A reggeli lapokat, melyeknek elol
vasását máskor el nem mulasztotta volna, most
érintetlenül hagyta, mintha nem is érdekelnék,
legfeljebb egy önfeledt pillantást vetett a «Hir
detések» feltűnő rovatára. Egy ilyen önfeledt
pillanatban tekintete véletlenül a Szendery-féle
hirdetésekre esett, azokra a vastag, fekete be
tűkre, melyek a Szendery czég álomgyártmá
nyait ajánlották a rút álmokban szenvedő em
beriségnek. . .
— Ah megvan! — kiáltotta szinte öröm
teljesen — mint a ki valamely kívánságának
megfelelő kielégítésére talált, — s ideges gyor

sasággal kapva fel az illető lapot, hangosan,
Hajnalka legnagyobb ámulatára, olvasni kezdette
a Szendery-féle ajánlatokat.
— Igen, igen — Szendery Armand . . . úgy-e
leányom, ez az a bizonyos álomgyáros, a kit
olyan sokszor dicsértél előttem? — Nos, tudod-e,
hogy nekem kedvem volna valami kellemes
álomporra, italra vagy amolyan vánkosfélére;
hozzá szeretnék fordulni tanácsért, szeretnék
valamit vásárolni tőle. Csak azt nem tudom :
megbízhatók-e az árúi ? Ha valaki szavatolna
jóságukért, még most, azonnal felkeresném
üzletét; . . egész éjtszaka fertelmes álmok gyö
törtek. . . nem szeretném, ha ismétlődnének e
szörnyűségek. . .
Hajnalka kissé Összerezzent. — Hogyan . . .
az én vánkosom tette volna ezt?. . . a dal, a
szerelem, az édes melódiák? . . . Mit jelentsen
ez ? . . .
Megütközését azonban elpalástolta s hallván
édes atyja szándékairól, rögtön kész volt a
Szendery-féle álomportékákat egekig magasz
talni, hogy milyen hatásosak, milyen híresek
s kész volt — csak úgy találomra — számtalan
esetet elmesélni, melyekben a Szendery-féle
gyártmányok kitünőeknek bizonyultak. Armand
valóban aligha talált volna jobb reklámot Haj
nalka csacsogó ajkainál Szuszy Bendegúz előtt.
— A leányka csak beszélt, beszélt, dicséretet
dicséretre halmozott. És mihelyt észrevette,
hogy atyjában Armand iránt a legnagyobb ér
deklődést tudta kelteni, feltűnés nélkül, inkább
csak példálózgatva hozta elő kölcsönös szeretetöket, szándékaikat. Szivök vágyának hangjait
olyan szépen becsempészte szavaiba; házas
ságukhoz valóságos csellel eszközölte ki édes
atyjának beleegyezését. Maga se hitte, hogy
ravaszságát ilyen gyors siker fogja koronázni.
De hiszen Szuszy papa sohasem is volt Armandnak ellensége, csupán elveik voltak ellen
tétesek és pártállásuk nem volt ugyanaz; Szenderyt mint politikai ellenfelét, egy más pártnak
a tagját, mint magánvállalkozót támadta csupán;
de máskülönben mindig tisztelte s nagyrabecsülte őt. Most azonban magánvállalkozói minő
sége még csak előnyére vált.
Hálás köszönetét rebegve ölelte át édes atyját
Hajnalka s éppen tudatni akarta szive válasz
tottjával az örömhírt, midőn Armand — ele
gánsan felöltözve, ünnepélyes komolysággal —
lépett be az ajtón. Azért jött, hogy megkérje
Hajnalka kezét.
— Isten hozta kedves Szendery! Isten hozta!
No jöjjön csak bátran, — mindent tudok —
legyenek boldogok! — Majd minden átmenet
nélkül így folytatta Szuszy Bendegúz: Mondja
csak, igazán olyan kitűnőek az ön álomszerei?
Azokkal a vánkosokkal magam is szeretnék egy
szer kísérletet tenni, éppen az előbb határoztuk
el a leányommal, hogy az ön álomgázára is
előfizetünk. — Nos, miért csinál olyan megle
petett arczot? Nem helyesli talán? Úgy-e kü
lönösnek találja kívánságomat?. . .
— A mint óhajtja, úgy legyen; — válaszolta
Szendery tétova arczkifejezéssel. Minden olyan
hihetetlen, olyan álomszerű volt előtte. — Mit
jelent Szuszy papának ez az engedékenysége,
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ez a szeretetreméltósága, mit jelent ez a várat
lanul történt elvfeladása, politikai jelszavainak
ez a megtagadása? Hiszen tegnap még az álom
gyárosok ellen szónokolt, s ma azokhoz pártol,
azokhoz fordul álomszerekért?! Valóban talány,
talány az egész! . .'.
— Úgy-e csodálkoztok rajtam? — szólt ne
vetve Szuszy Bendegúz. — Látom, látom, nem
tudjátok megmagyarázni eme váratlan átala
kulásomat, változott hangulatomat és nem ér
titek meg tegnap vallott nézeteimmel homlokegyenest ellenkező cselekedetemet Magam is
különösnek tartom, hogy míg tegnap az állam
álom-monopoliuma érdekében szálltam síkra,
ma erről tudni sem akarok, hanem helyette a
magánvállalkozók tisztes csoportját éltetem, sőt
mi több, becsmérelt és rosszaknak koholt sze
reiket ezentúl magam is igénybe veszem.
Valóban érthetetlen, de csak addig, míg okát
nem adom. — Mert tudjátok meg édes gyer
mekeim, hogy e percztől fogva más ember
vagyok, levetkőzöm eddigi politikai elveimet,
egyáltalán mindenféte politizálással felhagyok,
soha egy mandátumra sem fogok ezentúl vá
gyódni, legalább addig nem, míg az a szerencsét
len álomkérdés törvényhozásilag nem nyert vég
leges rendezést. — Elég volt belőle annyi, a
mennyi, többet az egészről hallani sem akarok!
— És miért, mi miatt? — kérdezték a bol
dog jegyesek kíváncsian.
— Egy nyomorult álom miatt, mely a mai
egész éjtszakámat a poklok poklává változtatta;
de ön kedves Armand, igen, ezentúl majd ön
fog gondoskodni, hogy hasonló kínos éjtszakák
ne ismétlődjenek; voltaképpen e végett lépek
be minden habozás nélkül megrendelői sorába!
— Talán igen meleg volt a szobában, vagy
talán kényelmetlen volt a vánkos s ezek idézték
elő a rossz álmokat ? — szólt közbe Szendery.
Hajnalka mélyen elpirult a vánkos szó halla
tára, hibásnak érezte magát, — csak rá ne
vallanának!
— Óh borzalmas, irtózatos álmaim voltak!
— ismételte többször is Szuszy papa s a puszta
visszaemlékezéstől is belesápadt arcza, verej
tékezett homloka. — Azaz, hogy először min
den szépen indult; álmom kezdete — mond
hatnám — költői, idylli volt: csupa ének, zene,
édes melódia, ifjúság, tavasz, napsugaras, virá
gos tájak. Szivemet egy édes megelégedés
töltötte el s hallottam a pacsirtát az örök sze
relemről zengeni:
«A szerelem
Mily édes, bűvös érzelem ! . . .»

Óh gyönyörű volt, — de többre a dalból
nem emlékezem. . . . hanem aztán ezzel vége
is szakadt a szépnek s jött a rút, az irtózatos . ..
Szenderyt e szavaknál egy különös sejtelem
fogta el. Gyanakodó szemekkel nézett Hajnal
kára, mintha kérdőre akarta volna vonni, mintha
azt mondotta volna: ej te kis hamis, rajta kap
talak s most leleplezlek édes apád előtt, hogy
álmait a te vánkosodnak köszönheti.. . abban
is van egy ilyen dal a szerelemről! — A te
csalafintaságod játszhatta itt a főszerepet.
— De mégis, minő képeket öltöttek érzései,
milyen képekben vonultak át lelkén ezek a han

gulatok? — kérdezte közbevetőleg Szendery, —
mert hiszen minden álom rendszerint esemé
nyek összefüggéstelen csoportjából, képfosz
lányokból áll.
— Igen, igaza van, — hagyta helyben Szuszy
Bendegúz — de ezúttal a képeknek egy olyan
megszámlálhatatlan mennyisége ostromolta
benső világomat, hogy többről, mint egy_ össz
benyomásról nem számolhatok be. — Álmom
fertelmessége voltaképen azzal a képpel kezdő
dött, a mint az álom-monopolium felett döntöt
tünk a képviselőházban; éppen a szavazás folyt.
Én természetesen szintén mellette szavaztam;
a monopólium el is fogadtatott s én — kép
zeljétek csak, — én, váratlanul Magyarország
«álom-minisztere» lettem; enyém lett a m. kir.
álomtárcza, a melyért olyan sokan vetekedtek.
— A hatalom tetőpontján álltam. De ez a nagy
érzés csak egy pillanatra töltötte be boldog
sággal a telkemet, mert a másik pillanatban
már óriási súlylyal nehezedett rám a felelősség
és a szigorú kötelesség tudata, melyet egy
állam egész álomügyének szervezése, vezetése
tőlem megkövetelt. — Különösen az álomnak
egyes vidékek, pártok, kasztok és felekezetek
szerinti méltányos felosztása tette próbára lelki
ismeretemet. Mennyi gondot, mennyi gyötrelmes napot okozott nekem az elégedetlenkedők,
a kérők serege. Soha senkit se tudtam kielé
gíteni s ország-világ előtt felpanaszolták, hogy
ennek a pártnak, annak a felekezetnek több és
szebb álmot juttatok. — Valósággal úgy éreztem
magamat, mintha tengernyi szappan-buborék
közé zuhantam volna s jobbra-balra mindig csak
fújtam, fújtam, hogy a felém tóduló buborékok
meg ne fojtsanak. — A buborékok ezrivel szál
lingóztak az ország négy tája felé, de erőlkö
désem semmit sem használt, csak új buborékok
bugyborékoltak elő s az ország népe, mely egy
körülöttem elterülő óriási amphitheatrum helyeit
sűrűn lepte el, minden részvét nélkül nézte,
bámulta vergődésemet. . . A szétszállt buboré
kok azalatt lassankint hulldogáltak a tömeg közé
s én hallottam, hogy az emberi koponyákhoz
ütődve mint pattantak szét s mint estek üveg
csörömpöléshez hasonló zajjal a földre. Lett
erre riadalom! — A buborék-cserepeket ki-ki
felszedte s teljes erővel dobálták vissza felém,
úgy hogy nemsokára borotva-éles és tűhegyes
cserépszilánkokkal volt borítva a testem. Rette
netes helyzetbe jutottam. — És mi mindent
kiabáltak e közben felém: «Nyomorult! Meg
csaltál ! Nem ez az én álmom ! Nekem több
fizetés kell, fizetés, fizetés, a rendjelt akaszd
fel magad ! . . . Engem is becsaptál! ordította
egy másik.
Mást, egyebet adj, — a tanácsosi
czím kevés nekem ! Vissza ezzel az ócska álom
portékával! Csaló, zsivány!...» és így tovább.
Se vége, se hossza nem volt a sok nehezte
lésnek, az elégedetlenségnek; titkos álmát egyik
nek se tudtam kitalálni s csak úgy zúdultak
felém az átkok- és szidalmaknak sebetütő cse
repei. — Pedig én jót, mindenkinek a Iegeslegjobbat akartam, már a mennyire tőlem, egy
minisztertől telhetett. Be kellett látnom, hogy
az a hatalom, a mit én olyan nagynak hittem,
inkább minden, csak nem hatalom, ha az em-
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béri telhetetlenséget keli legyőznie.. . De egy
szerre csak azt a sajátságos felfedezést tettem,
hogy azok, a kik reám kiabáltak, rikácsoltak,
nem is emberek, hanem az újságok, a hírlapok
és a röpiratok. Ott ültek valamennyien, ezer
szer ezer példányban képviselve, az amphitheatrum padjain, mint csupa kérdőjelek és
felkiáltójelek. Láttam, a mint a vezérczikk meg
nyitotta óriási száját s a többi czikkek is,
— miként ha emberek lettek volna — egytőlegyig megszólaltak s kíméletlen, durva hangjuk
messzi harsogott: «Látja kedves Szuszy úr,
látja!. . Süsse meg a bölcseségét!» — így kez
dette az egyik. — «Szuszy, az ultramontán! —
Szuszy, a lakáj! Szuszy, a szamár!» — így foly
tatták a többiek s feléin öltögették tüzes ful
lánkjaikat.
— Ezalatt nőttön-nőtt körülöttem a cserépha
lom, de én még sem adtam meg teljesen magamat.
A mily arányban nőtt a szidalom, épp olyan
arányban emelkedtem én is és lábaimmal zúz
tam össze a cserepeket. Fájt, óh nagyon fájt
látnom nemzetem hálátlan szivét, de másrészt
nőtt a büszkeségem. Azt képzeltem, hogy azok
nak a tajtékzó alakoknak mindenike engem
képvisel, hogy a telhetetlenség és a nagyravágyás bennök én vagyok s enmagamat kell
nékik odaadnom táplálékul, hogy kielégíthessem
éhségüket. — És újra, meg újra, tüdőm egész
erejével újabb és újabb álombuborékokat fújtam
a nép közé. Óh hogy szálltak, hogy repültek
szét minden irányban, az emberek lelkének
kellős közepébe hulltak és mindenki mint drága
ságok után, úgy kapkodott utánuk. — A lélekzetem is csaknem kifogyott, a mellem is majd
megszakadt, olyan erővel fújtam és úgy éreztem,
nemsokára itt van az a pillanat, a melyben
minden oldalról hallani fogom dicsőítésemet,
a melyben hála, elismerés és egy szép szobor
lesznek munkásságomnak jutalma, bére.
De az álombuborékok ismét szétpattantak,
megrepedtek s a cserepek zörrenése viharos
időket sejtetett. A nép lázongani kezdett s a
tribünökre ugrándozva éktelen sírás, jajgatás
s fogaknak csikorgatása közepette kiabálták:
«Le vele! Abczug! El kell csapni az ilyen hiú
minisztert! Államboldogító eszméi egy fabatkát
sem érnek! Becsapott az álomtarifával is ! Ol
csóbb és szebb álmokat akarunk! Mindig aludni,
álmodni akarunk! . . .»
— No jó ! — kiáltottam vissza a lármás
tömegnek. — Hát vegyétek el mindenemet,
vegyétek el az én álmaimat, — többet és szebbe
ket azoknál már igazán nem adhatok! — és a
mint ezt mondottam, ismét teljes, egy utolsó
erőmegfeszítéssel fújtam a még megmaradt
álombuborékok készletébe. — Magam is meg
rendültem, oly erővel fújtam szét a buboréko
kat ; mint egy beláthatatlan, eget, földet else
perni készülő hógörgeteg, úgy gurultak tova,
a messziségbe. Az emberek ezúttal is örömmel
kapkodtak a buborékok után, de ez az öröm
csaknem ugyanabban a pillanatban bosszúsággá
változott s a milliónyi buborékot, mint szemetet
elseperve, méltatlankodva panaszolták: «A szem
telen ! Most meg azt kívánja, hogy mindenki
csak ő róla szője álmait: hogy milyen szép

legény, milyen dicső férfiú ez a Szuszy Ben
degúz. Nini, nézzétek csak, minden búborékon
rajta van a képe.» Újra felém hajigálták a cse
repeket s ekkor egy szilánk a szemembe esett,
mire aztán világosság támadt körülöttem s
mintha egy prizmán tekintettem volna át, tény
leg magam is meggyőződtem, hogy minden
buborék saját képmásomat viseli; mindenütt
csak magamat láttam; minden cselekedetemben,
minden szavamban ott voltak a magam titkos
álmai s most felfedezték, hogy egész minisz
terségem alatt voltaképpen mindenkivel csak
saját kitűnőségemet, rátermettségemet akartam
megálmodtatni. — Óh szörnyű volt ez a le
leplezés ! . . . Már többé nem fújtam buboré
kokat, de azok most már önmaguktól bugybo
rékoltak elő s mindenik magán viselte képemet,
benső gyötrelmeimtől elfonnyadt arczomat, ko
pasz fejemet; majd meg torlaszként körém
emelkedtek s megfojtással fenyegettek. Az elé
gedetlenek moraja még egyre tartott s én jobbra,
balra kapkodtam bár egy emberem, egy barátom
után, de sehol senki se nyújtotta mentő kezét
felém, egyesegyedül csak önmagámtól várhat
tam segélyt.
— Mondom nektek: mennyei megváltás
volt ezek után számomra a felébredés. — Es
akkor, az ébredésnek öntudatot visszaadó első
pillanatában beláttam, hogy az egész álomin
tézmény állami alapon semmit sem ér, — jobb
ha azt a magánvállalkozók kezeiben hagyjuk!
Ostobaság volt az ellenük folytatott küzdelem,
szivem mélyéből sajnálom, hogy valaha támad
tam őket. Józan belátásomat valóban csak rút
álmomnak köszönhetem. . . .
Szuszy Bendeguzt egészen felizgatták a viszszaemlékezések; végső szavai alatt nyugtalanul
járkált fel és alá a szobában.
— Most már mindent tudok, mindent —
súgta Armand a Hajnalka fülébe. — Úgy-e te
tetted édes atyád feje alá azt az álomvánkost,
melyet tőlem egyszer ajándékba kaptál ? No
valid be bátran, ne félj, nem árullak e l! — No
látod, látod, jól sejtettem én, hogy a te bohó
ságod cselekedte ezt, de máskor óvatosabb
légy s a jövőre nézve meríts tanúságot a jelen
esetből s ne feledd soha, hogy a mesterségesen
előidézni akart álomnak boldogító hatása bizony
talan s előre meg nem állapítható dolog. Mindig
és mindenütt mondottam s most sem tudom
elég nyomatékkai hangoztatni, hogy mi álom
gyárosok az álmokat csak nagyobb vonásaik
ban, inkább csak azoknak vázát liferálhatjuk
az emberiségnek s a tulajdonképpeni eredmény
minden esetben magának az álmodónak az
egyéniségétől függ. Mert hiszen az álomkép
nem egyéb: mint az öntudatban felhalmozódott
képzeteknek egyénileg sajátos társulásából elő
állt eredmény.
Ez, ez a sajátosság teszi azt, hogy én én,
te pedig te vagy és az individuálisán kizárólagos
képzettársulásnak végtelen változatait, az associátiónak egyénileg csodás árnyalatait még
senki sem figyelhette meg, semmiféle bölcseség,
semmiféle tudomány nem volt eddig képes ezt
a társulási folyamatot előre megállapítani, annál
kevésbbé képes annak irányát megszabni, annak
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parancsolni. — Ugyan ki is határozhatná azt
meg nekem, hogy ne úgy gondolkozzam, a
mint éppen gondolkozom?! — Lásd kedves
Hajnalkám, te hittél kis álomvánkosodnak jóté
kony hatásában, de elfelejtetted hogy az,^a mi
a szerelmes szív számára égi harmónia, az a
pártpolitikust izgalmas harczokba kergeti. A
szerető lelkek boldogsága csak gyarapodik, ha
az önfeláldozáshoz alkalmat találnak, ellenben
a népek jólétét éppen azáltal segíthetjük elő,
ha minden egyesnek szabad fejlődést bizto
sítunk.
— Értem, értem — szólt közbe Hajnalka,
— de hát akkor a te egész álomgyárad is csak
humbug, rászedés!
— Lehetséges, hogy így van — válaszolta
Szendery —de semmiesetre se nagyobb humbug,
mint minden más alkotás, mely emberi számí
táson és kísérletezésen alapszik. — Óh az élet
a maga tarkaságában olyan betekinthetetlen,
az emberi ész olyan korlátolt, olyan félszeg;
— szabad és valósággá váló édes sejtelmek
ben gazdag egyedül a lélek, a lélek!
És az az «álomgáz» voltaképpen csak egy
eszme még, melynek megvalósítására törekszik
a fejlődő emberiség. Lehetséges, hogy törek
vése hiábavaló, de maga az eszme: mint culturideál, mindig megérdemli, hogy komolyan
vegyük.
Átültette: Kupcsay Felicián.

K R Ó N IK A .
U ránia-szinház. Az Uránia Magyar Tudományos
Színház deczember hóban mutatta be Szokolay Kornél
nak «Keleti Svájcz» czímű darabját. — Bosnyákországot
és Herczegovinát Réclus, a híres franczia földrajzi író
és utazó először nevezte «Keleti Svájcz >-nak s Szokolay
sem választhatta találóbban darabja czímét. Mintegy
180 színesen vetített kép és számos mozgó-fénykép
segélyével vezeti végig a nézőközönséget a Bosna forrá
sától a muzulmán temetőig, — bemutatva egy rövid
est keretében mindazt, a mit a Krisztus és a Próféta
híveitől békés egyetértésben lakott ezen tartományok
tanulságos érdekességben és színpompában felmutatnak.
Szokolay darabja, melyet egy rövid bevezetés előz
meg, két főrészre oszlik.
Az első részben az író Bosznia és Herczegovina tör
téneti múltját ismerteti s az utolsó bosnyák király rava
talánál mintegy elbúcsúzunk egy letűnt kor romantiká
jától, hogy ugyanaz a mesés élet újra feltámadjon s
egy részben modernebb köntösben tovább folytatódjék.
Főleg a népélet az, a mi ezen tartományoknak keleties
charaktert kölcsönöz s ezt a népéletet Szokolay mintegy
38 képben meg is elevenítette előttünk; látjuk a mu
zulmán agát, a muzulmán béget nemzeti viseletében,
halljuk a guzlárok hegedűjének egyhangú játékát s a
népdalok panaszos hangjait ; muzulmán asszonyok,
leányok, bosnyák hölgyek és férfiak, a kólót tánczolóknak és sólyomvadászoknak csoportjai mind ügyes kiválo
gatásban és eleven egymásutánban vonulnak el előttünk.
— Majd néhány új kép Bosznia és Herczegovina lakói
nak építkezéseiről, gazdasági és társadalmi életéről nyújt
fogalmat nekünk. Minden magán viseli a török befolyást;
a kupolás és sugár mecsetek, a bégek pazar mauzóleumai,
az egyveleg viselet, életmód és kedélyvilág megéreztetik

az idegennel, hogy e helyeken sokkal inkább a félhold,
mint a kereszt hazájában vagyunk. És a szelamlik és
háremük ezen szőnyegországáról Szokolay az ő lendü
letes irályával igazán poetikus képet tudott nyújtani. —
A szerelem és kényelem édes helyeiről azonban a munka
otthonába is elvezet minket az író. Műipari- és kovács
műhelyekben, vizi-malmokban és cserzúzókban látjuk
dolgozni a bosnyák és muzulmán férfiakat, hímzés és
szőnyegszövésben szorgoskodni az asszonyokat.
A darab 11-ik része Szerajevót, llidzse fürdőt, Narenta völgyét, Mosztárt, Herczegovina szirtes világát,
gránátalmáktól pirosló függőkertjeit számtalan szebb és
szebb képben varázsolja elénk. Legvégül látjuk Jajcát
és híres vízesésének (mozgó-kép) káprázatos színei
mintegy visszatükrözik a látottakról alkotott összbenyo
mást. Szokolay nemcsak ügyesen, de költőileg oldotta
meg feladatát. (K . F.)
Karácsonyra a színház figyelmes vezetősége alkalmi
darabról gondoskodott, mit Hock János írt meg «4 meg
váltás» czínimel, három részben. A darab deczember
20-án került színre először, az illustris szerző pompás
olvasásában, igen nagy hatással. Az I-ső rész az emberi
nemnek fejlődését a vízözönig, tárgyalja, — a 11-ik rész
a pathriarkhák és próféták korát ismerteti felettébb érde
kesen, míg a 111-ik rész nagy melegséggel, lendülettel
szól a sülyedésnek indult emberiség megváltásáról.
Igazán gyönyörű részletek vannak a darabban, melyből
József történetének előadását s Mózes korszakalkotó
szereplésének rajzát külön is kiemeljük. A darabhoz
190 színesen vetített kép járul, melyek a régi és modern
mesterek hatalmas alkotásai után készültek, s kápráztató
látnivalót nyújtanak.
A rovásnak és rovásírásnak kérdése nálunk ez
idő szerint nagyon actuálisnak mondható. Fadrusz János,
a kitűnő szobrász, a Zilahon felállított Tuhutum-emlék
oszlopára
Király Pálnak, a polgári tanítóképezde
nemrég elhunyt derék tanárának tanácsára és útmuta
tása nyomán
állítólagos régi magyar énekeket vésett
be, ó-székely betűkkel. Ennek nyomában nagy polémia
kerekedett, melynek során ama «régi» énekek régisége
s hitelessége erősen kétségbe vonatott, s végre az hall
gattatta el a polémiát, hogy a Magyar Tudományos
Akadémia bizottságot küldött ki a hamisítás gyanúja
alá fogott codexek megvizsgálására. A bizottság még
nem fejezte be működését, de egyik tudós tagja,
dr. Sebestyén Gyula, kit időközben a Nemzeti Múzeum
is megbízott a rovásírásra vonatkozó tanulmányokkal,
ebbeli megbízatása eredményéről népszerű előadásban
számolt be decz. 13-án a Múzeum nagytermében.
Világos és tanulságos előadásából egyet-mást hadd
mondjunk itt el olvasóinknak.
A művelődés alacsony fokán álló népek — mielőtt
gondolataik írásban való megrögzítésének módját ki
találták volna, már számolni tudtak, rovás útján.
E rovás főjellege az volt, hogy — a rovás technikája
természetének megfelelően — jobbról balra haladt.
A számok rovása után kezdték a török szóval tarngáknak nevezett tulajdon-jegyeket használni. A fejlődés
további fokán pedig jegyeket alkottak az egyes fogal
mak megjelölésére, míg később betűk lettek a jegyekből,
így fejlődött ki a közép-ázsiai török népek írása is,
melylyel rokon a székely rovás-írás. Hogy ez mikor
alakult ki, nem tudható, — de hogy létezett, azt egész
határozott és megbízható formában igazolja a csík-sztmiklósi templom falán talált írás-maradvány. Érdekes,
hogy a székely írásban némely betű a zsidó betűkhöz
hasonlít, a mi a mellett bizonyít, hogy a székelyek a
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zsidózó kozárok Maeoti s melletti birodalmából kivált
és még keleten a magyarokhoz csatlakozott kabar törzs
től erednek.
Sebestyén alaposan tanulmányozta Tar Mihály uram
nak, a csorvási parasztembernek rovás-írását, de kitűnt,
hogy Tar uram nem őseitől örökölte ebbeli tudo
mányát, hanem bizony könyvből tanulta, hogy aztán a
tanultat ügyesen felhasználja. A Karacsay-codex pedig,
a mely a Fadrusz által kőbe vésett Somogyi Antal-féle
régi énekeket tartalmazza, Sebestyén szerint hamisítás.
A villam os hullám ok és az idegrendszer. Isme
retes dolog, hogy az ideges embereken kívül a köszvényesek és rheumatikusok is nagyon érzékenyek az
időjárás változásai és különösen a zivatarok iránt. Vannak,
a kik a zivatar közeledését jóelőre megérzik, némelyeket
pedig rendkívül felizgat. Ebből az általános tapasztalat
ból indult ki A. F. Collins és megvizsgálta, hogy milyen
hatása van a Hertz-féle villamos hullámoknak az állati
agyvelőre és a test szövetére. Kis, 2 czentiméteres Rhumkorff-inductor szikráját 2 zinkgolyó között üttette át s
így 30 cm. hosszúságú villamos hullámokat állított elő ;
a frissen leölt állatok agyvelejébe pedig két darab,
üveggel elszigetelt drótot vezetett be, a melyek közön
séges telephonhoz vezettek. Előbb meggyőződött, hogy
az agyvelő 2 szárny-elemmel alig adott áramot s azután
megindította a Rhumkorffot, a melynek hullámai a leve
gőn át az állati agyvelőhöz jutottak s ott eléggé meg
lepő hatást gyakoroltak. A míg a drótok között levő
agyvelőréteg 4 cm. vastagságú volt, a telephonban
semmit sem lehetett hallani a Rhumkorff szikráztatásánál,
ha azonban a drótokat 1 milliméterig közelítette, minden
szikránál a telephonon olyan csattanást lehetett hallani,
a minőt a közönséges szén-cohererek adnak, ha villamos
hullámok érik azokat. Ezeknek az a tulajdonságuk, hogy
rázás nélkül is visszanyerik eredeti állapotukat — vagyis
depolározódnak. Az agyvelő vékony rétege tehát szintén
cohererként működik. Ugyanezt találta Collins elaltatott
élő macskánál is, a melynek agyvelejébe szintén két
szigetelt drót volt bevezetve; a szikrák félmásodperczenként követték egymást s a telephonban egész sza
batosan lehetett hallani a pontosan ismétlődő zörejeket
még akkor is, ha a Rhumkorff szikrái (az oscillator) a
macskától 4—5 méter távolban keletkeztek. A mint egy
kísérlet közben eltolták azt az asztalt, a melyiken a
Rhumkorff-készülék állott, véletlenül az áram hosszasan
zárva maradt és így folytonos szikrázás állott elő, — a
macska görcsösen rángatódzott, akárcsak közvetlenül
drótokkal a Rhumkorff szikráit üttették volna rajta át.
A mint a szikrák megszűntek, a görcs is elállt Ez a
kísérlet tehát igazolta, hogy az eleven állati agyvelőre
is van a villámos hullámoknak coheráló hatása és valószinűnek látszik, hogy az embernél is így van, habár
az emberi agyvelő, sejtszerkezetében és anyagában lénye
gesen eltér az alsóbbrendű állatokétól. Collins kísérletei
ezt is igazolták agyvelő-cohereken. Vékony üvegcsőbe
1 millimeter hosszú és vastagságú emberi agyvelőréteget tett és két oldalról hozzávezető platindrótokat helye
zett el — szóval egyenlő coherert készített. Az ilyen
agyvelő-coherer ellenállása az összeszorítás mérve sze
rint 5,000—11,000 Ohm között váltakozott és gyenge
nyomásnál épp úgy reagált a villamos hullámokra, mint
a közönséges szén-coherer.
Ezekből a kísérletekből Collins azt következteti, hogy
a villám és egyéb légköri kisülések által keltett villamos
hullámokra az agyvelő, mint coherer reagál, vagyis az
agysejtek összenyomódnak; a nyomás élettanilag az
idegrendszer által nyilvánul, és az, a mit sokszor a

zivatar nyomasztó előérzetének, a zivatartól való féle
lemnek neveznek, nem egyéb, mint az agysejtek coherentiája. Maga Collins is kijelenti, hogy e kísérleteket
csak kezdetlegeseknek tekinti és azok arra szolgálhatnak,
hogy részletes és többoldalú vizsgálatokra serkentsenek.
Érdekes összevetni Collins eredményeit Lodge híres
angol physikus fejtegetéseivel, a ki 6—8 évvel ezelőtt,
a mikor a tőle coherernek nevezett kis érzékeny eszköz
sokoldalú alkalmazásait bemutatta, azt állította, hogy az
emberi szemben a látás is a reczehártya coherer-szerű
működésén alapul. «A szem, mint elektromos szerv a
czíme annak a fejezetnek, a melyben kifejtette, hogy
Maxwell elmélete szerint a fény sem egyéb, mint igen
gyors villamos hullám s így a szemben olyanféle kis
coherereknek kell lenniök a fény megérzésére, mint a
drótnélküli telegraphnál a közönséges villamos hullámok
jeleinek felfogására.
Az em beri agyvelő súlya. Marchand tanár 1173
friss agyvelőt mért meg gondosan s azt találta,
hogy a teljesen kifejlett férfi agyvelője átlag 1400 gr.,
míg a nőké 1275 gramm volt. Az agy velő súlyának
csökkenése csak igen magas aggkorban kezdődik és
pedig a nőknél körülbelül 10 évvel előbb, mint a fér
fiaknál. Az újszülött fiúk agyveleje a 7-1'k napon 371
grammot, míg a leánygyermekeké 361 grammot nyom,
és az első életév végéig a fiúknál 596 gr., a lányoknál
532 grammal gyarapszik. A férfiak agyvelejének a fej
lődése is tovább tart, átlag 20 éves korig, míg a nők
legfeljebb 18 éves korukban elérik a fejlődés netovábbját.
Ezek az adatok meglehetősen megerősítik az eddigi
közfelfogást és némiképen gondolkodóba ejthetnék
azokat, a kik a nőket mindenáron tudományos pályákra
csalogatják! Érdekes még az is, hogy Marchand meg
figyelései szerint a halál az agyvelő súlyát megváltoz
tatja, még pedig nem mindég könnyebbé, hanem
sokszor nehezebbé is teszi. Különösen meglepő mér
tékben lép fel ez utolsó eset a diphteritisben elhaltaknál.
A n övén yek fejlő d ése szén savdú s levegőb en .
Brown és Escombe megpróbálták, hogy egy csomó
növény egyik felét tiszta levegőben, másikj felét pedig
olyan szénsavdús levegőben növesztették, a melyben
10,000 literben 3-29 liter (normális) széndioxyd (szén
sav) helyett 11-47 liter volt. A 77 napig tartó kísérlet azt
mutatta, hogy a szénsavdús levegőben a növények nem
virágzottak és gyümölcsöt sem hoztak; leveleik is
kisebbek és sötétebbek lettek, de viszont sokkal több
keményítőt tartalmaztak a rendesnél.
A Hold és a csillagok hősugárzása. Bizony csak
olyan erősen, a mint képzeljük magunknak, mert a való
ságban a Holdból hozzánk sugárzott meleget a legérzé
kenyebb eszközökkel is alig lehet kimutatni. A leg
nagyobb tükrök gyújtópontjában sem mutat a legszebb
holdvilágos estén a legérzékenyebb hőmérő sem észre
vehető m elegedést; csak a Melloni-féle hővillam-elemekkel lehetett a Hold melegének nyomát kimutatni.
Pedig a Hold nem is saját melegével takarékoskodik,
hanem kapzsi módon a Naptól rávetett hőt tartja meg
magának.
Az állócsillagok — ezek a végtelenségben levő
Napok — sem melegebbek irántunk, mert csak a Boys
vagy a Nichols-féle radiometerrel lehet egy tőlük nyert
meleget itt a Földön kimutatni. Legújabban Nichols az
amerikai Yerkes-csillagdában tett méréseket olyan érzé
keny radiometerrel, mely egy milliomod Celsius-foknyi,
melegedést is megérez és azt találta, hogy például az
Arcturus állócsillag sugárzása csak valamivel nagyobb
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mint egy tőlünk io kilométerre levő paraffingyertyáé,
(a mely óránkint 7 6 gr. paraffint fogyaszt). Ez bizony
édes kevés, hiszen közvetlenül a gyertya mellett se
nagyon melegszik az em ber!
A Lant fényes csillaga a Vega félannyit sugározik,
mint az Arcturus. Napunk két bolygójának, a Jupiternek
és a Saturnusnak hősugárzását is megmérte Nichols,
és ime, ezek se sokat lendítenek rajtunk, mert a Saturnus
csak V3-ad rész annyit sugároz, mint az Arcturus, így a
Jupiter kétannyit. Ebből valószínű, hogy Jupiter még jó
meleg állapotban van s így még saját fényével is világít
kissé. Ez megfelel annak, hogy a Jupiter olyan szép
fényes bolygó.
Légkörünk súlya. Miután nem tudjuk a légkör felső
határát, és az alsó — a Föld felülete — szintén meglehe
tősen szabálytalan, csak durva közelítéssel szólhatunk a
földünket övező levegő súlyáról is; mégis érdekesek Nils
Ekholm számításai, a ki az eddigi legmegbízhatóbb lég
nyomási adatoknak és a Föld felületének és kiemelke
déseinek tekintetbe vételével közel 50 ezer billió méter
mázsának találta azt. Miután a Föld tömege körülbelül
hat quadrillió (billiószór billió) kilogramm, következik,
hogy a légkör körülbelül V2 milliószorta könnyebb a
Föld szilárd tömegénél. A legújabb tengerfenékmérések
adatai alapján pedig a harmadik tényezőt, a vizet föl
dünkön 14 trillió métermázsára becsülhetjük, ez tehát
közel 280-szor akkora súlyú, mint a légóceán.
A föld kérgében elérh ő legnagyob b m élységről.
A földbe fúrt legnagyobb mélységekről, s az ezekkel
összefüggő tapasztalatokról és föltevésekről érdekes
előadást tartott dr. Naumann Ödön a földfúró-technikusok frankfurti vándorgyűlésén. Kerek 3 millió ember
dolgozik a föld alatt, a kik egy év alatt több mint
800 millió tonna hasznos anyagot szállítanak a föld
felszínére körülbelől 8 milliárd márka értékben. Ez az
óriási mennyiség évről-évre nő ; az ember mind nagyobb
területet kerít hatalmába a föld alatt, egy bizonyos
mélységnél azonban mégis meg kel! állania, úgy hogy
azon túlról már csak a tudományos feltevések adhat
nak felvilágosítást. E feltevések közül a régebbiek sze
rint a föld folyékony anyagú tűzgolyóból képződött;
újabban azonban megállapították, hogy a mai vulkánok
nincsenek összeköttetésben a föld belső, izzón folyó
magvával, hanem a belőlük előtörő tüzes anyagok
fészkei a földnek már megszilárdult kérgében vannak.
A földrengések tudományos megfigyeléseiből Naumann
szerint meglehetős valószínűséggel lehet arra következ
tetni, hogy a föld belseje is szilárd, nem pedig folyé
kony, vagy gázalakú, mint az újabb theoriák állítják.
A földgolyó szerkezetéről aránylag sokféle föltevés van
s ezek szerint a földgolyó több, egymás alatt elhelyez
kedő rétegből áll, a mely rétegek szerkezete igen egy
szerű ; csupán a legfelső rétegé bonyolult és pedig
annyira, hogy a geológusok ma sem tudják teljes bizo
nyossággal megmondani, hogy a Föld egy tetszésszerint
választott pontján, 100 méter mélységen túl minő kő
zetek találhatók, noha általában a földkéreg szerkezete
igen nagy mélységekig ismeretes. A geológia mellett
még a földfúró technika szolgáltat adatokat a földkéreg
megismeréséhez; a legmélyebb fúrt lyuk a paruschowitzi, mely 2003 méternyire jut le a földbe. A mély
lyukak fúrásának technikája azonban ma még majdnem
kizárólag a bányászat czéljaira szolgál, s így ma még
csak a bányászati czéloknak megfelelő mélységekbe
hatolnak le. A legmélyebb bánya a Michigan államban
fekvő «Calumet and Hekla», 1502 m. mély, de a nagy

mélység daczára is csak közönségesen kötéllel húzzák
föl a bányászott érczeket, noha 1878 óta nagy mély
ségekben pneumatikus szállításmódot alkalmaznak. A
föld belsejébe való hatoiásnak határát a lefelé fokoza
tosan növekedő hőmérséklet szabja meg. Az úgynevezett
«geothermikus mélység», vagyis az, a melylyei lejebb
jutva, i° C-al növekszik a hőmérséklet, a föld különböző
helyein más és más, sőt ugyanazon helyen sem állandó,
mégis átlag 35 méterre tehető. Általában 40° C. az. a
hőmérséklet, a melyet még kibír az ember, de rövid
ideig, igen jó szellőzés esetén még magasabb temperaturájú helyen is lehet dolgozni. Mégis inkább ez szabja
meg a föld mélyébe való jutás határát, mint a technikai
kivitel nehézsége. Nagy jelentőségűek azok a mélység
határok, melyeket a bányászat gazdaságossága szab meg.
Ugyanis nem mindig az a szempont, hogy mentői gaz
dagabb érczeket termeljen a bánya, mert a szegényebb
érczeknek még igen nagy mélységekből való felszállí
tása is gazdaságos, ha azok igen nagy mennyiségben
fordulnak elő. Megállapították például, hogy Transvaalban még 3700 m., sőt 4500 m.-nyi mélységben is
lehetséges volna bányászni, s hogy az is kifizetné magát.
Nagy szám ok.1Az az írásmód, melylyei a legnagyobb
számokat is igen röviden leírhatjuk, hozzászoktatta a
matematikával nem foglalkozó közönséget is a nagy
számokhoz. De minthogy ez az írásmód nem tesz nagy
különbséget a számok közt (hiszen egy 0 hozzáírásával
megtízszerezhetjük, kettővel megszázszorozhatjuk a szá
mot), azért, bár könnyen leírjuk őket, bármily nagyok
is, megkülönböztetni és elképzelni őket nem tudjuk.
A laikus talán már a milliót és billiót sem különbözteti
meg képzeletében. Pedig hogy mekkora e számok közt
a különbség, azt eléggé mutatja, hogy egy millió másodpercz elteléséhez 12 napra sincs szükség, míg' egy
billió másodpercz 33,333 év alatt telik el. Azt sem igen
hinné el az ember, hogy Krisztus születése óta tavaly
múlt el az első ezermillió (milliárd) perez.
A nagy számokban való tévedéseknek oka az, hogy
az ipar, kereskedelem stb. nagyon ritkán használ 8-jegyűnél nagyobb számokat és csak a mathematikai, physikai
és különösen astronomiai tudomány szorul ennél nagyobb
számokra.
De hogy a mindennapi életben is gyakran juthatunk
elképzelhetetlen nagy számokhoz, azt igazolni fogják a
következő példák.
32 kártya 3 személy között
2,753 billió 294,408 millió és 204,640
félekép osztható szét, úgy t. i., hogy a 3 személy 10—10
kártyát kap, kettőt pedig külön teszünk. Az 52 lapos
(whist-) kártya 4 személy közt már
53-644, 737-765, 488.792, 839.237, 440.000
félekép osztható szét. Némikép meggyőződhetünk e
szám nagyságáról, ha megjegyezzük, hogy ha a föld
egész felületén sűrűn egymás mellett egy négyzetméter
felületű asztaloknál whistet játszanának, 5 perczenkint
egy játékot, akkor is több mint ezermillió évre volna
szükség, hogy az összes lehető módon szétoszthassák
az 52 kártyát.
Más ismeretes példa a következő. Shehram, a sakk
játék állítólagos feltalálója, jutalmúl annyi búzaszemet
kívánt királyától, a mennyi összekerül a sakktáblán, ha
ennek első mezejére 1 szemet tesz és minden követ
kezőre kétszer annyit, mint az előbbire. Az így össze
kerülő magok száma (264—1) nagyobb 18 trilliónál és
1 Mutatvány a «Magyar Könyvtár» »Mathematikai mulatságok
(I. sorozat)» ez. füzetéből. írta K ö n ig D é n e s .
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ennyi maggal a föld egész felületét csaknem 1 cm.
magas réteggel lehetne bevonni.
Ugyancsak egy geometriai haladvány összegezésére
vezet a következő feladat. Reggel 9 órakor gyilkosságot
követnek el három szemtanú előtt. Mind a három tanú
a következő negyedórában 3—3 embert tudósít a gyil
kosságról. Ez a kilencz a következő negyedórában
megint hármat-hármat stb. A kérdés most már az, hogy
ha ily módon a föld összes lakói tudomást szerezhet
nének a gyilkosságról, mennyi idő múlva történnék ez
meg ? — Feleletül azt a meglepő eredményt nyerjük,
hogy már d. u. \/22 órakor az összes földi lakókhoz
eljutott a gyilkosság híre. 18 negyedóra alatt ugyanis

3 + 32 + 38 + ■• • + 319
ember értesül a gyilkosságról. Ez az összeg pedig

(3~

1>743-392,199) már nagyobb a földön élő

emberek számánál.
Igen nagy számra vezet egy most élő személy {A)
ősei számának meghatározása. Mindenkinek van két
szüleje, 4 nagyszüleje, 8 dédszüleje, . . . 2« /z-edrangú
őse. Vegyük fel, hogy egy századra három emberöltő
jut és hogy így A-nak 100 év előtt 8, 200 év előtt 64, . . .
1900 év előtt (időszámításunk kezdetén) 81!l őse élt. Ez
körülbelül 144,000 billió ember; hogy ennyi ember el
férhessen a földön, minden négyzet-decziméterre 2—3
embernek kellene jutni. Eredményünkben tehát valami
hibának kell lenni, s ezt megtaláljuk, ha a rokonok
közti házasságra gondolunk. Unokatestvérek házassá
gából származó gyermekeknek pld. csak hat dédszülejük
lehet stb. Az ősök nagy számából mindenesetre azt
következtethetjük, hogy egy ember ősei közt sok rokon
nak kellett házasságot kötni.
A kamatoskamat-számításnál is meglepő nagy szá
mokhoz juthatunk. így kiszámították, hogy egy Jézus ko
rában 4°/o'ra elhelyezett fillér 1875. év végére 800,000
quadrillio koronára növekedett volna.
Végül megjegyezzük még, hogy a mathematikai
jelölések mily kényelmesek ily nagy számokkal való
számolásra. A csakis három jegygyei leírt

999
szám pld. sokszorta nagyobb a mindeddig említett nagy
számoknál.
Mert
9” = 9- 9- 9- 9- 9- 9- 9- 9- 9is már mintegy 387 millió, és 9-et most még ennyiszer
kell önmagával megszorozni, hogy az említett óriási
számot nyerjük. Az így keletkező szám jegyeinek száma
369 millió és leírásához több, mint 18 ezer kilométerre
volna szükség, ha egy decziméterre húsz számjegy férne
is e l ; pontos meghatározáshoz pedig egy emberélet
sem volna elegendő.

H A S Z N O S T U D N IV A L Ó K .
«Thaufeind» néven árusítják azt a színes, írón kiné
zésű anyagot (Calderoninál is kapható. Szerk.), a mely
megszabadítja a szemüveget viselőket attól a kellemet
lenségtől, a mi most téli időben sokszor fordul elő,
hogy a szemüveg az utczáról a meleg szobába való
belépésnél egészen elhomályosodik, mert harmat száll
reá. Ezzel a zsíros anyagból készült irónnal pár vonást
húzunk a szemüveg mindkét oldalán s azután szarvas
bőrrel vagy vászonnal szétdörzsöljük, míg az üveg
egészen tisztává lesz, vagyis igen finoman bevonjuk

átlátszó zsírréteggel. Az így preparált szemüveg jó ideig
(esetleg egész napon át) ellenáll a harmat lecsapódásá
nak és ezáltal megszabadulunk attól az időleges hályog
tól, a mi rendesen akkor lep meg bennünket, a mikor
a legnagyobb szükségünk lehet a szemünkre, mikor
például idegen helyre lépünk be.
Az A uer-fény b efolyása a n övén yek fejlőd ésére.
Gázfénynyel végzett kísérleteket ír le a «Gardener Chronicle»-ben 1. I. Willis, melyeket L. C. Corbett végzett
egy üvegházban 1895—99-ben salátával, retekkel, tormá
val, spenóttal; a kísérleteket igen nagyszámú növénynyel
végezték, így salátából 10,000 példánynyal. A mesterséges
fényben növesztett növények nagyobbak, nehezebbek,
húsosabbak és gyorsabban nőnek, mint a közönséges
feltételek közt lévők ; így pl. 46 éjjel mesterséges fény
ben nőtt 400 növény 31" 1 kg-ot nyomott, ugyanannyi
természetes fényben nőtt csak 25-5 kg-ot. Reteknél csak
a levél fejlődött jobban, a gyökérre a mesterséges fény
kevés hatással volt, de a spenót sokkal gyorsabban és
nagyobbra nőtt. A torma nem adott súlyra nézve több
gyümölcsöt, de a növények a rendesnél 8—18 nappal
hamarább virágoztak, s az egyes gyümölcsök súlyosabbak
voltak a rendesnél. A czukorrépa torzsája, meg a répa
czukortartalma nagyobb volt, de a rendes föltételek
között nagyobb, nehezebb répa termett.
A fény behatása átlag 3‘6—4 9 méterig volt legna
gyobb (a fényforrástól való távolság) és 7-3 m-ig volt
észrevehető. A gázizzófénynek káros hatását éppen nem
tapasztalták.
P etroleum -fűtés. Újabb időben gőzhajókon és más
ipari vállalatoknál, a hol gyors fűtésre van szükség,
mindinkább elterjed a petroleum-briquettek (préselt,
szilárd petroleum-koczkák) használata. Előnyük ezeknek
az, hogy ugyanazon fűtőérték mellett jóval kevesebb
helyet foglalnak el és hogy teljesen elégnek, hamu nél
kül. Hogy a petroleum ilyen alakban nem terjed el
általánosan, mint fűtőanyag, annak az az oka, hogy az
eddigi koczkák az égés közben megolvadva, a rostélyon
lefolytak s így sokba került a fűtés, mert a fűtőanyag
egy része kárba veszett. Legutóbb St. Etienne-ben ala
kult egy vállalat, mely javított gyártással segített ezeken
a hiányokon. Ezek az új briquettek 97Vo petróleumot
és 3% szénhydrogént tartalmaznak és egyenlő térfogat
mellett félakkora súlyúak, a rostélyon nem olvadnak
meg égés közben, hanem épp úgy megtartják alakjukat,
mint a kőszén és csak 2—3 °/0 hamut adnak. E mellett
szag és füst nélkül, fényes, nagy lánggal égnek, nem
szórnak szikrát, nem robbannak és a nedvesség sem
árt nekik, megázva is hosszú ideig eltarthatok kár nélkül.
A gyártásnál a petroleum bizonyos fokú elszappanosodását hozzák létre, úgy hogy akkor sem robbannak, ha
ágyúgolyó éri az ilyen petroleum-briquettekkel telt helyi
séget, csak épp úgy nem, mintha kőszén lenne ott.
Egy briquette fűtőereje kg-ként átlag 12—14,000 caloria,
míg a kőszéné csak 6000 caloria. Ugyanez a társaság
készít úgynevezett kevert-briquetteket is, a melyek fele
kőszénből és fele petróleumból van. Ezek olcsóbbak,
de viszont nehezebbek és csak 9000 caloria a fűtőké
pességük. Egy hajó, melynek 8000 tonna szénre van
szüksége, a kevert-briquettekből 35000 tonnával, a tiszta
petróleumból pedig 25000 tonnával beérné. De nemcsak
hajókon vagy gépek fűtésére alkalmas ez az új talál
mány, mert minden tűzhelyen jól használható. A társa
ság amerikai petróleumból készíti a briquetteket, mert
állítólag az orosz petroleum nagyobb zsírtartalmánál
fogva erre a czélra kevésbbé alkalmas.
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K Ö N Y V SZEM LE.
R egös énekek. Gyűjtötte dr. Sebestyén Gyula. A
re g ö s ö k . írta dr. Sebestyén Gyula. A Kisfaludy Társaság
megbízásából Vargha Gyula által szerkesztett Magyar
Népköltési gyűjtemény új folyamának IV. és V. kötete.
Az Athenaeum r. t. tulajdona. Áruk 6—6 korona.
A Kisfaludy Társaság munkásságának egyik legfon
tosabb, legfigyelemreméltóbb és legsikeresebb része a
népköltészet termékeinek gyűjtése, feldolgozása és ki
adása. Már 1843-ban — irodalmunkban a nép-nemzeti
jelleg kialakulása idején — elhatározta a Társaság egy
népköltési gyűjtemény kiadását,- s Erdélyi János szer
kesztésében néhány év alatt napvilágot látott a Nép
dalok és mondák három kötete s a Magyar Közmon
dások könyve. A szabadságharcz s az utána következett
szomorú idők megbénították a Kisfaludy Társaság
működését is s mikor újra lélegzethez jutott, egyik leg
főbb gondja megint a népköltési gyűjtés folytatása lett.
De Erdélyi akkor már nem vállalkozván a szerkesztésre,
azzal Gyulai Pál és Arany László bízattak meg, kiknek
szintén avatott keze alól 1872 óta az új folyamnak
három kötete került ki. (Arany L.-Gyulai: Elegyes gyűj
tések, — Török K. : Csongrádmegyei gyűjtés, — Kriza,
Orbán B., Benedek E., Sebesi J. : Székelyföldi gyűjtés).
Húsz éve, hogy az új folyam utolsó kötete is meg
jelent : de a Kisfaludy Társaság azóta is folyton szem
előtt tartva a rá háruló fontos feladatot, erkölcsileg és
anyagilag támogatta a gyűjtőket, különösen 1898 óta
mióta törvényhozásunk — Wlassícs miniszter nemes
buzgólkodása folytán — évi segélyt nyújt a Társaság
nak, egyenesen népköltési gyűjtések czéljaira.
Elhatározván a Kisfaludy Társaság, hogy a népköl
tési gyűjtemény szerkesztésénél ezentúl is az eddig
követett aesthetikai irányt igyekszik. ugyan érvényre
juttatni, de a néprajzi szempont mind erősebben nyi
latkozó követelményeinek is lehetőleg tért enged, — a
legújabb cyclust dr. Sebestyén Gyulának regös-énekgyűjteményével, s a regösökről írt nagyszabású tanul
mányával nyitja meg.
E két új kötet megjelenése alkalmából szivünk egész
melegével — melyben hazafias érzésünk is fennen
lobog — mondunk köszönetét a Kisfaludy Társaságnak
s illetjük elismeréssel Sebestyén Gyulát, a gyűjtőt
és írót.
Sebestyén Gyula, irodalomtörténetünknek s néprajzi
irodalmunknak kiváló munkása. Látszik, hogy olvasott s
tanult rengeteget; logikája erős és kérlelhetetlen, iudiciuma éles, nyelvérzéke teljesen biztos, romlatlan (a mi
ritka kincs egy magyar tudósnál, nem véve ki — fáj
dalom — magyar nyelvészeinket sem), s történeti érzéke
és magyar érzése sohase rontják, hanem kiegészítik,
sőt emelik egymást. Csupa kitűnő tulajdon, miknek
összehatása már eddig is sok nem közönséges ered
ményre vezetett. Anonymus kilétének sokat vitatott kér
dését — mondhatjuk — Sebestyén Gyula döntötte el,
— s a székelyek származását is — erős és érdekes
polémia zajában épp oly nagy tudásra, mint finom elme
élre valló művekben magyarázta.
A most szóban forgó kötetek elsejében az össze
gyűjtött regös-énekeket mutatja be, tartalmas bevezetés
kíséretében. E bevezetésből — mely maga egy kis tanul
mány — megtudjuk, hogy a nép regöseit Plánder
Ferencz ismertette először irodalmunkban — göcseji
megfigyelések nyomán — 1838-ban, a Tudományos
Gyűjteményben — majd Torkos Sándor mutatta be
1860-ban a Zala-Egerszeg vidékén lejegyzett regös-ének

szövegét, — harmadikul pedig Kriza János lépett fel,
a «Vadrózsák» 1863-iki kötetében közölvén az ó-székely
regösök dalát, később Heltai egy munkájából kimu
tatván azt is, hogy a regölés a XVI. század közepén
Erdélyben még javában járta.
A Magyar Néprajzi Társaság megalakulásával (I889).
erősebben ráterehetett a figyelem a nép regöseiré.
Sebestyén 1897 végén fogott a regös-énekek rendszeres
összegyűjtéséhez, s Seemayer Villibalddal, a Nemzeti
Múzeum néprajzi osztályának egyik nagyon buzgó őrével
karöltve végezte nagy munkáját. 168 községben figyelték
meg a regösök szereplését, összegyűjtvén az énekek
szövegét, dallamát s a regösök készségeit. A «Regös
énekek» czímű kötet foglalja magában — felettébb ki
merítő jegyzetekkel kisérve — az énekek szövegét teméntelen változataikkal, s phonographbaénekeltdallamok nyo
mán megállapított zenei mellékletek zárják be a kötetet.
«A regösök» ez. munka — a szóban forgó könyvek
másodika — szinte elkápráztat adatainak óriás töme
gével, az e tömegben való eligazodásnak s ennek nyo
mán a következtetéseknek biztosságával. A történeti
látásnak olyan perspectiváját nyitja meg előttünk Sebes
tyén, a milyenre alig gondolhattunk. S teszi ezt olyan ala
possággal, hogy elismerésünkbe az őszinte bámulat vegyül.
A mai regösök a nép fiaiból kikerülő énekmondó
fiúk vagy ifjabb legények, a kik karácsonykor — rend
szerint első és második ünnepen — estenden sorra
járják a házakat s lánczokkal, karikákkal, csörgőkkel
teleaggatott regös-bot zörgő hangjai mellett mondo
gatják különös énekeiket, melyekben határozott nyomai
maradtak annak, hogy a regösök amaz énekesek utó
dainak tartják magokat, a kik első királyunk korában
idegenből hazatérve, mint ördöngösök, szent Istvántól
üldöztettek. Ez énekmondókról középkori krónikáink
is tudnak, sőt említik azt is, hogy azok a 955. évi hét
augsburgi menekülttől számlázottaknak tartották magu
kat. A regösök az egyes néprajzi adatok tanúsága sze
rint hajdina-szalmából készült köntösben, nyirfahéjbocskorban, lánczos botokkal, dobbal s más efféle
lármás szerszámmal járkáltak, két állatbőrös maskarával,
melyik közül egyik a bikát, másik a csodaszarvast ábrá
zolta. A szarvas ma már nem szerepel, s a bikát is
csak egyik résztvevő kifordított subája jelzi.
E most szóban levő munka — mely 505 lapra ter
jedő vaskos kötet — négy könyvre oszlik; az I-ben
a nép regöseivel, szereplésükkel ismerkedünk m eg ; a
II. könyv a regösök történeti emlékeiről szól, nagyon
érdekesen, — rámutat az Árpád-királyok udvarában sze
repelt regösök s a népi regösök történetének érintkezési
pontjaira, a mai népi regölés eredeti nyomaira, tár
gyalja a pogány regösöknek az augsburgi hét mene
külttől való származását, — majd egy fejezetben a
székely-kérdést világítja meg, kifejtve, hogy ez a sokat
vitatott múlttal dicsekvő nép, mint kabar néptörzs,
még Etelközben csatlakozott a magyarokhoz, s a hon
foglalás után nyelvileg is beolvadt a magyar népbe, s
mert az ország határának védelmére rendeltetett, azért
kapta a határőrt jelentő székely nevet. De voltak határ
védők, vagyis székelyek nyugaton is, a kik avar eredetű
néptörmelékből kerültek ki. A regölés eredetileg ezeknél
a nyugati székelyeknél jött — a szlovénektől átvéve —
szokásba, s ezektől ment át a kabar-székelyek azon
csapatjaihoz, kik egyideig a dunántúli részekkel érint
kező területen, a Dráva mentén, majd az ország déli
végein laktak, s azután visszatelepíttettek Erdélybe,
többi kabar-székely testvéreik mellé, a mai Udvarhely
megyébe, hol most is folyik a regölés, míg a székelyföld
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többi részén nem. Túl-a-Dunán hat vármegyében van
szokásban még most is a regölés.
A Ill-ik könyv a regölés összehasonlító és történeti
néprajzát nyújtja hatalmas apparátussal; szinte szeret
nék, ha kissé rövidebbre fogta volna e részt az érdemes
szerző, mert azzal csak emelte volna a munka egysé
gességét. Az adatokból — miknek összegyűjtése óriás
feladat lehetett — igaz, hogy kár volna egynek is el
maradnia ; de a tárgyalás itt — ismételjük — lehetett
volna gyorsabb tempójú, s az adatok egy része talán
jegyzetekként egészíthetné ki a szöveget.
A IV. könyv, mely a regölés keletkezéséről és ki
alakulásáról beszél, ismét felettébb érdekes, kitünően
van összeállítva, megírva. Ennek utolsó fejezete foglal
kozik — a mit különben már előbb vártunk — a regös
név értelmi magyarázatával. «A titokzatos nevet — írja
Sebestyén — eddig még nem sikerült minden kétséget
eloszlató vallomásra bírni». Körülbelül «bűvölő énekes -t
jelent, s bizonyos, hogy a reg tőszóból származik, de
éppen e tőszó értelme még nincs felderítve. Nagyon
érdekes még e fejezetben a samánkodás-ról, a magya
rokat is magában foglaló ural-altáji népcsalád ősvallá
sáról szóló rész is.
Rendkívüli megelégedéssel, nagyon sok tanulsággal
tehetjük le Sebestyénnek — mondhatjuk — korszakos
munkáját, igazat adva neki, hogy — mint könyve leg
utolsó soraiban mondja — «ezután már aligha érezzük
szegénységünket, ha lapozgatjuk a királyi regösökkel
egykorú troubadourok, trouvérek, jongleurök, minnesángerek, menestrelek, vagansok és goliardok színdús
történetét».
Igaza van. Éppen azért a legnagyobb nyomatékkai
ajánljuk ezt a két könyvet olvasóinknak odaadó figyel
mébe. A kit csak érdekel nemzetünknek, s költésze
tünknek régi története, a ki óhajt bepillantani egy nagy
tudós által, nagy fáradtsággal nyitott olyan résen, melyen
át az általános őstörténetnek is mélyébe pillanthat, hogy
az összehasonlító néprajz egy roppantul' érdekes feje
zetével ismerkedjék m eg : az siessen megszerezni és el
olvasni a Sebestyén könyveit, melyekért nemcsak Magyarország, hanem az egész tudós világ hálás lehet a jeles
szerző iránt.1
- ly.
V ergilius élete és m űvei czímen hatalmas és szép
Vergilius-monographia jelent meg a magyar tudományos
akadémia könyvkiadó vállalatában Némethy Gézától,
az ismert jeles class.-philologustól. Szép ez a könyv
kívül-belíil. Szép az irálya, szép a kiállítása, minden
tekintetben a művelt nagyközönségnek való.
Szerzője maga mondja az előszóban, hogy ezzel a
könyvvel kezdi meg «annak a tervnek megvalósítását,
a melyet tudományos életfeladatának tekint s a mely nem
más, mint a római irodalom aranykora öt nagy cíassikusának monographikus feldolgozása». Vergiliusára három
három évi időközre Ígéri Tibullus, Propertius és Ovidius,
utoljára, a mit legnehezebb, de egyszersmind legszebb
feladatnak tart, Horatius életének és műveinek ismerteté
sét. Ily monographi-cyclussal szeretné teljes és részletes
képét adni a római költészet egész aranykorának.
Ez igazán szép terv és életrevaló vállalkozás, külö
nösen manapság, mikor a classicusok olvasása és
tanulmányozása az antik nyelvekből mindinkább hazai
nyelvünkre, édes anyanyelvűnkre terelődik át s jó for
dítások és tanulmányok terjesztésével, olvasásával a
régi classicus nyelvtudás helyett inkább az antik szellem
1 A K a r á c s o n y i n é p s z o k á s o k ■> ez. czikkben, folyóiratunk jelen
számában több regös-éneket mutat be Gönczi Ferencz.
S zerk .

maradandóbb kincseinek átvételére törekedünk sokka
nagyobb mértékben.
Csak egy megjegyzésünk volna Némethy nagy perspectivát nyújtó tudományos programmjára. Öt monographiát tervez a római irodalom aranykorának öt nagy
poétájáról És hol maradt a semmiesetre sem legutolsó
hatodik ? Az antik Róma legmodernebb költője, az az
édesszavú lyrikus, kinek dalai oly pajzánul kaczagnak
és oly szívhez szólóan sírnak, akár Heine, akár Musset
versei. Catullus-1 értjük, a ki azokból a gyakorlatias,
sokszor stoikus fenségű komor, zord római jellemekből
vagy a császárság korában önző, élvhajhászó alakokból
álló társadalomban egymaga áll Lesbiához írt rövid,
szívhez szóló bájos dalaival, mint igazi, modern érte
lemben vett lyrikus, a kiről ezért mondta Niebuhr is,
hogy «Róma legnagyobb költője». De hadd reméljük,
hogy Némethy őt is felveszi programmjába s talán
előbb is írhatná meg, mint a többieket, mert ezzel az
az édesszavú lantosával férkőzhetik a római költészet
legközelebb a modern ember szivéhez.
A jelen, majdnem félezer oldalos monograhpia a
csöndes mezei életnek és a Róma világhatalmi nimbusába olvadó ős latin hagyományoknak naiv szavú éne
keséről rajzol kimerítő, eleven képet. És bizony úgy
tartjuk, nem merő véletlen, hogy ugyanaz a Vergilius,
a ki a csöndes mezei élet jeleneteinek idyllköltője, ez
a még viselkedésében is bizonyos tekintetben falusias
költő, annak a szép felső-itáliai síkságnak, e paradicsom
kertnek gyermeke, a «mantuai hattyú», ki pásztor- és
földmíves-énekeiben (Bucolica, Georgica) és az ily rónaság embereinek egyszerű életét festi, nem merő véletlen,
mondjuk, hogy ő lett a rómaiak nemzeti époszának, a régi
latin hagyományokat a világbíró Róma hatalmának eszme
körével összeolvasztó Aeneisnek szerzője. Ha nincs is
meg az Aeneisben a homéroszi époszok naivsága, meg
alkotásához mégis kellett a léleknek az a naivsága, mely
Vergiliust, a falusias költőt jellemzi.
E szempontból némileg emlékeztet Vergilius alakja
Arany Jánosra, ki eredetileg az Alföld énekese s úgy
lesz a régi nemzeti hagyományoknak — a mennyiben ez
manapság lehetséges — naiv epikusa. Vergilius is a felső
itáliai alföld fia s a nemzeti hagyományok lehetőleg
naiv epikusa. A mint Arany János is utánozza előadá
sában a régi nyelvet, úgy utánozza Vergilius is Aeneisében az archaikus latin költészetnek, főleg Enniusnak
ódon zamatú stylusát.
Szerző maga mondja, hogy immár másfél évtizede
foglalkozik Vergilius-szal s hogy az egyes részletkérdé
seket tárgyaló értekezéseit eleve oly szándékkal írta
meg, «hogy majdan a szükséges módosításokkal és
pótlásokkal ellátva, egy nagyobb munka alkotó részeivé
legyenek». Így ez a munka nemcsak teljes tudományos
önállósággal készült, hanem a «hézagos adatoknak
forrástanuimányon alapuló tisztázásával . A munka, mint
ilyen, nálunk hézagpótló, de büszkék lehetünk rá, hogy
ily irányú és ilyen terjedelmű Vergilius-monographiával
a külföldi tudományos irodalom sem rendelkezik.
Ha a munka így minden tekintetben a tudomány
mai színvonalán áll, külön kell kiemelnünk a tudós
szerzőnek azt a törekvését, hogy a nagyközönségnek
élvezhető irodalmi formában dolgozza fel tárgyát. Ipar
kodott ezt a vonzó egyéniségű, csöndes falusias és
naiv-epikus költőt, hogy az ő szavait használjam «bele
állítani a maga korába, bőven fejtegetve a kornak
vezéregyéniségeihez, főleg Maecenas és Augustushoz
való viszonyát. E tekintetben a kötet a franczia Boissier
művével vethető össze, a ki «Cicero és barátai» czímen
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rajzolt ily bizalmas, bensőséges képeket az antik Róma
életéből.
De Némethy nem érte be a mezei élet és a római
dicsőség e nagy költőjének életrajzával és művei bő tar
talmi elemzésével, hanem beható aesthetikai méltatását is
adta, főleg kiemelve az Aeneisnek nemzeti czéízatát s
a polgárháborúk után végre békét nyújtó császárságnak,
mint ilyennek, benne megnyilatkozó dicsőítését. Az
Aeneis szerzője ugyanis szinte tudóshoz illő buzgalom
mal gyűjtötte össze s olvasztotta bele nagy munkájába
az ősrómai vallásos jellemvonásokat s ez alapon éne
kelte meg a római dicsőséget s a latin faj kiválóságát, —
Róma világbirodalmi nagyságának s továbbra is ma
gasztos hivatásának a jövőben való biztosítását a békét
nyújtó és egységet teremtő császárságban látván.
Szépen emeli ki Némethy mind ebben Vergiliusnak,
mint nemzeti költőnek szerepét. «Költői kivonata az Aeneis
— mondja — a római nép történetének s éppen azért
nem veszthet becséből az utókor előtt sem, a mely nem
feledheti el azt a nagy hivatást, a mit ez a bámulatos
nemzet teljesített az emberiség történetében». Az Aeneis
költője «kőnél és ércznél maradandóbban, minden diadal
ívnél és emlékoszlopnál ékesebben örökítette meg nem
zete dicsőségét».
Szerzőnk stylusából álljon még itt egy pár mutat
vány. «Boldog — fordítja egy helyt szabadon Vergiliust — a ki minden félelmet száműzött leikéből, a ki
lába alá taposta a kérlelhetetlen végzetet és nem ijed
meg a kapzsi Acheron (folyó a holtak országában)
morajától». Horatius költői leveleit a költészet és a
philosophia ölelkezése nemes gyümölcseinek mondja.
Szépen ír a régiek élés művészetéről, az antik jellem
ről. «Az igazi antik jellem épp oly gonddal és épp oly
számító művészettel megalkotott műremek, mint az
antik szobor: tökéletes bevégzettsége és irigylendő har
móniája természetes folyománya a minden idegen
elemtől ment, tisztán hellenisztikus műveltségnek, mely
az emberi észbe vetett naiv hitében megoldhatóknak
tartotta a lét nagy problémáit és nem ismerte még azt
a kínos meghasonlást, melyet bennünk, a mai kor
gyermekeiben, éppen művelődésünk két ellentétes ele
mének, a hellenismusnak és a judaismusnak egymással
való folytonos küzdelme idéz elő».
A rómaiak világbirodalmi dicsőségét zengő e csöndes,
falusias ^lelkületű költőnek, a ki úgy szerette a Múzsá
kat, hogy mikor philosophiai tanulmányokkal akart fog
lalkozni, akkor is érzékenyen búcsút vett előbb tőlük :
Ti nyájas Múzsák, mert hisz azok voltatok.
Bizony bevallom . . .
— e kedves költőnek és költészetének pompás monographiáját adta Némethy.
Csak örömmel várhatjuk e szép kötet után a szer
zőnek az előszóban tett Ígérete szerint a római költészet
aranykora többi nagy költőiről szóló köteteit, melyek
ben a természet csöndes barátját s a röpke szerelem
s igaz barátság lantosát: Tibullust, a fájdalom, a gyász
énekesét: Propertiust, s az ó-világ érzékcsiklandó sze
relmi énekesét, a szerelem könyveinek, a szerelem
művészetének, a szerelem orvosságainak s a női arcz
szépségszereinek és a csodaszép regéknek antik ver
sekben beszélő édesszavú poétáját, a bús Ovidiust s
végre a császári Rómának, a tűnő perczeket, éveket
(fugaces annos) meglopó s a jelen élveit magasztaló
fenséges ódaköltőjét, az aranyszavú Horatiusi fogja ily
nagy arányokban bemutatni.
De újra kérjük a tudós szerzőt: vegye fel e sorba
és pedig az elejére a legmodernebb antik római köl

tőt : Catullust, kiről ő maga is elismeri, hogy az «összes
római poéták között talán a legeredetibb szellem volt».
Időj sorrendben is Catullus való elsőnek e monographia-cyclusban. Hisz Vergilius első műveiben is, a
Cataleptonok apró versikéiben catullusi formák után
zását, sőt catullusi reminiscentiákat is találunk. Catullustól tanulja meg Vergilius az alexandriai görög köl
tők finom művészetének utánzását s így utánozva a
görög Theokritost, írja meg saját pásztori verseit.
Várjuk tehát a többit, a többi nagyot és első sor
ban Catullust. Búcsút véve e kettőtől, a Vivant sequentes
módjára örömmel mondott utolsó szavunk: Veniant
sequentes (Hadd jöjjön a többi!)
D r Positims
A m agyar birodalom története. Két kötetben írta
Acsády Ignácz. Athenaeum r. t. kiadása. Egy füzet ára
60 filler. Az egész munka 80 ívnyi terjedelemben, 40
kétíves füzetben fog megjelenni, sok képpel, díszes ki
állításban. Eddig négy füzet jelent meg. Az író neve
elég kezesség arra, hogy jeles munkát fog kapni a nagy
közönség, melynek igényeit ez a kétkötetes munka
már terjedelem szempontjából is éppen a legjobban
elégíti ki. Különös előnye lesz Acsády művének, hogy
a művelődés történetére nagy súlyt helyez. A két kötet
ára fűzve 24 korona lesz.
M athematikai m ulatságok. (Első sorozat.) írta
König Dénes, előszóval ellátta dr. Beke Manó egyetemi
tanár. Megjelent Lampel—Wodiáner-féle Magyar Könyv
tár sorozatban. A számok hatalmát mindenki ismeri,
így hát furcsaságaik iránt is érdeklődik s azért bizony
nyal kelendő lesz ez a kis füzet, melyben a fiatal szerző
eleven tollal és alapos tudással vezeti át a laikus olvasót
a számok birodalmának útvesztőin. Tanulságos szóra
kozást talál benne az olvasó, mert a szokottnál ma
gasabb niveau-jú fejtegetései nemcsak mulatságosak,
hanem tanulságosak is. Mutatóul közöljük e számunk
krónikájában a «Nagy számokéról szóló fejezetet.
A Lam pel R. (W odiáner)-féle cs. és kir. udv.
könyvkereskedés kiadásában megjelentek s szerkesz
tőségünknek beküldettek a következő munkák :
A r e m e k í r ó k k é p e s k ö n y v tá r á n a k (Szerkeszti
Radó Antal) új kötetei : Berzsenyi Dániel munkái. Sajtó
alá rendezte Bánóczy József; bevezetéssel ellátta Váczy
János. — Homeros Iliasa. Az eredeti versmértékben
fordította Kemenes (Kempf) József. — Madách válo
gatott munkái: Zichy Mihály képeivel; bevezetéssel el
látta Palágyi Menyhért. — Kossuth Lajos válogatott
munkái; bevezetése Kossuth Ferencztől. — Tóth Ede
válogatott m unkái; bevezetése Váradi Antaltól. — Kis
faludy Kát oly válogatott munkái; rendezte Bánóczi J.
E most folyó 50 kötetes vállalat ára 250 kor. Egy
kötet — nem előfizetőnek — 6 kor.
Dóczi Lajos: Beszélyek és vázlatok. Ára 7 korona.
Dóczi L .: Schiller összes költeményei. Ára 9 kor. (Dóczi
munkáinak tíz kötete megrendelhető 75 kor.-ért.)
S. Bisi Albini: Grazia fia . Ford. Erődi Béla. Ára
4 kor. — E műre még visszatérünk.
Halász Ignácz: Legszebb magyar mesék. Ára 6 kor.
Cooper: Vadölő. Ára 4 kor.
Brózik K . : Columbus Kristóf Ára 4 kor. 80 fillér.
Háromszáz Aesopus-mese. Átd. dr. Boros G. Ára 4 kor.
Kis könyvtár. Szerk. Benedek Elek. 44—53. füzet.
Ára egyenként 50 fillér.
Költők albuma. Szerkesztette Radó Antal. Negyedik
bővített díszkiadás. Ára 20 korona.
Czigler Ignácz: Művelődéstörténet. Második, javított
kiadás. Ára 5 kor. 60 fillér.
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Az olvasó szives figyelmébe!
Az Uránia-sorsjegyeknek 1902. évi október 1-én megtartott húzása alkalmával az
5000 kor. értékű főnyeremény egy el nem kelt sorsjegyre esett s így a főnyeremény
nek szánt húsz eredeti magyar műalkotás az Uránia-egyesiilet tulajdonában maradt.
Az egyesület elnöksége sajnálja megbontani az egységes, összeválogatott gyűjte
ményt, mely Aggházy Gyula, Baditz Ottó, Bruck Miksa, Hegedűs László, Istvánffy
Gyula, Kernstock Károly, Kézdi-Kovách László, Kriesch Alajos, Lotz Károly, Márk
Lajos, Nadler Róbert, N agy Zsigmond, Neogrády Antal, Réthi Lajos, Udvary Géza,
Vajda Zsigmond és Zemplényi Árpád egy-egy képét, Strobl Alajosnak és Zala György
nek pedig egy-egy eredeti szobrát foglalja magában. Elhatározta tehát és ezennel köz
hírré teszi az elnökség, hogy a húsz műalkotást együtt, collective bocsátja árúba
4 0 0 0 korona készpénzért.
A vevőszándékot tessék lapunk szerkesztőségénél bejelenteni.
*
Az U ránia-egyesület karácsonyi házi sorsjátéka 1902 deczember 20-án megtörtént
a lapunk legutóbbi számában adott tervezethez híven, a következő rendes tagok utólagos
bevonásával:
Álgya Sándor 1448, 1449.
Beszterczebányai áll. polg. iskola 1450.
Dániel Elemér báró 1451 —1453.
Dózsa János 1454—1456.
5. Erődi Béla dr. 1457.
Fittler Dezső dr. 1458, 1459.
Fiume-belvárosi állami elemi fiúiskola 424, 425.
Groó Vilmos 1460—1462.
Jankovits György dr. 1463-1465.
10. Kedvessy Kornél 1466, 1467.
Koréh Endre i486.

Lázár Károly 1468—1470.
Mohácsi áll. polg. iskoia 1471.
Orbán Ferencz 1472—1474.
15. Papp Géza 1475.
Singer és Wolfner czég 1476.
Somorjai polg. iskola 1477.
Szalay Ernő 1478—1480.
Torontál-erzsébetlaki áll. elemi iskola 1481, 1482.
20. Újvidéki állami felső keresk. iskola 1318.
Zakariás János dr. 1483—1485.

Folyószám

A sorsolás eredm ényét ez a táblázat mutatja:

1

*
Nyereménytárgy
Magyar-Mannheimer Gusztáv: Disznókupecz.
Olajfestmény 500 kor. értékben.

Nyerő
szám

Nyerő

143

Bátori György magánzó (Budapest)
Kassai áll. polg. fiúiskola
Lázár Lajos polg. isk. ig. (Galgócz)

2

Istvánffy Gyula: Fürdőház. Tempera. 800 kor.

782

3
4

Istvánffy Gyula : Udvar. Tempera. 300 kor. ért.
Jantyik Mátyás: Aggastyán. Olajfestm 300 kor.

804
921

5
6

Istvánffy Gyula: Oláh temető. Temp. 200 kor.
Kőnek Ida : Tanulmányfő. Olajfestm. 200 kor.

250
216

7

Fadrusz János: Krisztusfej. Gipsz. 100 kor. ért.

8

Istvánffy Gyula : Holdvilág. Temp. 100 kor. ért.
Istvánffy Gyula : Nyíres. Temp. 100 kor. ért.

9
10
11
12
13
14
15

Istvánffy Gyula : Eső. Tempera. 80 kor. ért.
Istvánffy Gyula : Oláh ház. Temp. 80 kor. ért.
Pénzerszény. Ezüst sodronymunka. 40 kor. ért.
Pénzerszény. Ezüst sodronymunka. 40 kor. ért.
Pénzerszény. Ezüst sodronymunka. 40 kor. ért.
Zsebkendőtartó. Kézi hímzés. 30 kor. értékben.

735
102
533

tag

Mindszenti áll. elemi iskolai tantestület
Beregszászi II. áll. elemi iskola
Barkassy Géza min. tan. (Budapest)
Kövesligethy Radó egyet. tan. (Budapest)
Aranyosmaróti áll. elemi iskola
Hegedűs István egyet. tan. (Budapest)

311
1398

Csíkszeredái áll. elemi iskola

1065

Rátz István dr. állatorv. ak. tan. (Bpest)

1085

Rottenbiller Füiöp min. titk. (Budapest)
Dózsa János faiparisk. ig. (Brassó)

1455
1358

Wallon Dezső min. titk. (Budapest)

Vavrik Anta. tábl. tanácséin. (Budapest)

A nyerőknek nyereménytárgyaikat megküldötte az egyesület elnöksége.
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.
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N. N. . ..............................
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Dr. N. N. ...............................
Weisz . . . . . . .
Sch. J. . . . . . . .

M I ....................................
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Dr. Kemény Simon . . .
G y ö m r ő i ........................
.
Kanitz M ó r .....................
Dr. Hajós Zsigmond . .
Dr. Komlós Ágost . . . .
Dr. Fraenkl Sándor . .
Ráthonyi Zoltán . . . .
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Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület elnök
sége a kitűzött nemes czél előmozdítása és mielőbbi
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A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

B U D A PEST, 1903.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

F e lh ív á s elő fizetésre.
Az Uránia az 1903. évvel immár negyedik évfolya
mába lépett.
Hiszszük, érezzük, hogy túl vagyunk a kezdet nehéz
ségein. Mert ma már a munkatársaknak oly kiváló csa
patja s az olvasóknak oly tekintélyes serege áll mellettünk,
hogy semmi tekintetben sincs okunk aggodalomra.
Ä most lefolyt 1902. esztendőben 65 nagyobb, önálló
czikket közöltünk folyóiratunk hasábjain, s e czikkekkel
képviselve voltak úgyszólván az összes tudományok:
a természettan, mennyiségtan, vegytan, csillagászat, me
teorológia, állattan, növénytan, ásvány- és földtan, föld
rajz, az orvostudományok, a bölcsészet, irodalomtörténet
és széptan, a történelem és művelődéstörténet, a néprajz,
a művészet-elmélet, — s az e tudományok köréből vett
apró közlemények gazdagítják «Krónika» czímű méltán
kedvelt rovatunkat is ; a «Hasznos tudnivalók» rovatát
szintén változatos tartalmúvá igyekeztünk tenni, — s
jelentékenyen bővítettük a «Könyvszemle» ez. rovatot is.
Törekedtünk a képeket is mindig jól és érdekesen válo
gatni össze.
Munkatársain k díszes sorában vannak: dr. Aptky
István, Bodnár Zsigmond, Cholnoky Jenő, dr. D zsi
Lajos, Dietz Lajos, Erdélyi Pál, dr. Ny. Farkas Geiza,
Hathalmi Oabnay Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó
Vilmos, Hoffmann Ottó, Huszár Vilmos, dr. Kapitány
Kálmán, Kiss Ottó, König Dénes, dr. Körösi Henrik,
dr. Kövesligethy Radó, dr. Kupcsay Felicián, Mikola
Sándor, dr. Neményi Imre, dr. Nuricsán József, dr.
Nyáry Albert báró, dr. Pallagi Gyula, Pap Károlv, Pékár
Gyula, dr. Pékár Károly, Pruzsinszky Pál, dr. Rátz
István, Riedl Frigyes, Sajó Károly, Szarta Tamás, dr.
Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, dr. Szekeres Kálmán, dr.
Szentpétery Imre, Szeremley Barna, dr. Szternyi Hugó, dr.
Szűcs István, Tass Antal, Thanhoffer Lajos, Zalai Béla stb.
Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére,
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 szives 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.
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyvkiadóhiva
talához (Budapest, V., Akadémia-utcza 4.) intézendők.

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. díj nélkül kapja az egylet összes kiadványait,
köztük az «Urnia» czímű folyóiratot ;
2. évenként hat utalványra van joga, melyekkel az
első előadásokon (premiere) kívül az Uránia-szinház
előadásaira akár egy földszinti vagy erkélyszéket, akár
egy páholyt 50%-os árkedvezmény mellett vásárolhat;
3. szabadon látogathatja az egyesület és a színház
által rendezendő kiállításokat.
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
Cseike Győző, miniszteri számvevőségi igazgató, egye
sületi pénztárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza íö. sz.
bejelenteni szíveskedjenek.
Az Uránia-egyesiilet elnöksége.
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AZ URÁNIA M. T. E. KÖZ L ÖNYE
E folyóiratot az Egyesület tagjai
az évi illetmény fejében kapják.

MOLNÁR VIKTOR
közreműködésével
szerkesztik
KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

A nemzet gazdálkodása.
Az államgazdaságtan alapelvei.
— Második és befejező közlemény. —

z állami gazdaság szervezetének czélja az,
hogy az állami feladatok teljesítésére szükl séges eszközök rendelkezésre álljanak
és valóban ezen feladatokra fordíttassanak.
Már ez a meghatározás is mutatja, hogy az
állami gazdaság szervezése és vezetése sokkal
többet foglal magában, mint a mit benne rend
szerint látnak, t. i. a pénzügyi igazgatást. Így
határozottan államgazdasági, bár nem pénz
ügyi igazgatási tény a polgárok munkabeli szol
gáltatásainak beszedése és alkalmazása. E téren
a jelenlegi viszonyok között mindenesetre a
legnagyobb és legfontosabb feladat: a katonai
szolgálat teljesítésére köteles polgárok nyilván
tartása, azoknak a tényleges szolgálatra való
besorozása, kiképzése és esetleg az állam és
ennek jogrendje érdekében döntő működésre
való vezetése — tehát az ujonczozás, katonai
igazgatás és hadvezetés. Egy további feladat
a polgároknak közmunkára való behívása és
ennek segítségével utak építése és egyéb közös
érdekű munkák elvégzése. Végül idetartozik
egyes polgároknak a közigazgatási és igazság
ügyi hatóságok, vagy a választó polgárság által
esküdti, elöljárói, gyámi, vagy más nem díjazott
tiszt elvállalására való felszólítása, kötelezése
és a tisztbe való bevezetése.
Bár az állam első és tulajdonképpeni fentartója a polgárok munkája, —az államnak vagyoni
javakra is szüksége van és lesz mindaddig, a
míg oly szervezetet nem nyerhet, melyben pol
gárai feladatainak teljesítésére minden szüksé
ges munkát és munkaterméket különös ellen
szolgáltatás nélkül ajánlanak fel. A míg az állam
nak bizonyos munkákat, bizonyos eszközöket
anyagi javakkal kell fizetnie, addig neki is kell
anyagi javakat szereznie. Az állam feladataira
szükségelt anyagi javaknak előteremtése és czéljukra való fordítása képezi az állami háztartást,
— vagy a mi a mai pénzgazdaság mellett ezzel
majdnem azonos — az állami pénzügyet.
Az állami háztartás feladata tehát először is
a szükséges anyagi javak előteremtése. Ez egy
részt az államnak, mint üzemfentartó mezőgazdasági, bányászati, ipari vállalkozónak saját
termelése, másrészt egyes természetbeli (nem
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pénzbeli) szolgáltatások átvétele útján történik.
Mindkét forrás aránylag jelentéktelen; az állam
saját üzemében a fegyveres erő anyagi szük
ségletének egy részén és az érme-forgalom
eszközein kívül csak kivételesen szokta szük
ségleteit saját termelése útján fedezni. A pol
gárok természetbeli szolgáltatásai — miként azt
az állami bevételek taglalásánál láttuk — csak
kezdetlegesebb viszonyok között bírnak nagyobb
jelentőséggel. Az állam a neki szolgáltatott mun
kát és javakat leginkább pénzzel szokta meg
fizetni és ezért pénz birtokába is kell jutnia.
Az állam pénzszükségletének előteremtése
a pénzügyi igazgatás tulajdonképeni feladata.
Ez az igazgatás természetesen igen különböző
az egyes államokban a lakosság életmódja és
az alkalmazásba vett állami bevételek különböző
nemei szerint. A legegyszerűbb az állami üze
mek bevételének kezelése: az állam üzemei ter
mékét éppen úgy eladja annak, a ki venni akarja,
akár csak a magánvállalkozó. Hasonló módon
történik a nem pénz-javakban befolyt szolgál
tatások értékesítése.
Már az egyedárúságok és regáliák kihaszná
lása nem ily egyszerű, mert ezeknél az állam
nak rendes üzleti tevékenységén kívül az igen
könnyen fellépő, fogadatlan versenytársakat is
el kell távolítania. Hasonlóképpen ügyelnie kell
az államnak arra, hogy vámmal megrótt árúkat
senki a vám lefizetése nélkül az országba ne
csempészszen, közvetett adóval megrótt czikkeket az adó lerovása nélkül a fogyasztásnak át
ne adjon. Ez képezi a jövedéki ügyet — a pénz
ügyi igazgatásnak talán legnehezebb részét.
Az államnak jövedékei helyes kezelése végett
közegei által állandóan egészében át kell tekin
tenie a gazdasági életnek azt a részét, mely a
jövedékeket szolgáltatja. E czélból mindenek
előtt a forgalmat tartja szemmel, meghatározza,
hogy kinek, minő feltételek alatt szabad az állami
egyedárúságok tárgyait, vagy a közvetett adóval
terhelt czikkeket elárusítani, mely utakon sza
bad az ily javakat, valamint a külföldről beho
zott vámköteles árúkat szállítani, mely ellenőrző
közegeknek kell őket bemutatni. Hasonló ellent
őrzés alá esik egyes — állami jövedék tárgyá-
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képező javak termelése. Midőn az ily javak az
ellenőrzés bizonyos állomására jutnak, történik
az államot illető szolgáltatás kiszabása. Az egyedárúság tárgyainál akkor, midőn — a gazdasá
gilag indokoltnál nagyobb áron — elárusítják,
a közvetett adó-köteles czikkeknél akkor, midőn
— a pénzügyi közegek ellenőrzése alatt — a
termelés annyira előhaladt, hogy a termék menynyisége és minősége már biztos alapon kiszá
mítható, vagy mikor a czikket bizonyos ellen
őrző közegekkel megrakott vonalokon — adó
vonal — átszállítják, vagy midőn a fogyasztásnak
átadják. A vámok kiszabása a vámköteles árúk
nak az ország határán való belépése alkalmával
— a vámvonalnál — vagy az ország belsejében
az átvevő kezébe való kiszolgáltatása előtt a
vámhivataloknál történik. Az államot illető szol
gáltatások lefizetése vagy nyomon követi a ki
szabást, vagy elszámolás útján az állami pénz
táraknál egy későbbi, esetleg korábbi időpont
ban történik.
Miután sokan igen kecsegtető dolognak tart
ják, az állami jövedékek tárgyait képező czikkekkel üzleteket folytatni a nélkül, hogy az ezzel
járó szolgáltatásokat lerónák, az államnak egy
valóságos, nagy jövedéki rendészetet kell fentartani az ú. n. jövedéki kihágások, mint meg
nem engedett termelés, csempészet, bizonyos
tárgyak és cselekvések eltitkolása — kifürkészése, megakadályozása és megbüntetése végett.
A jövedékek kezeléséhez sokban hasonlít az
illetékek és díjak kezelése. Az állampolgárokat
bírságok és büntetések fenyegetésével arra köte
lezik, hogy ha valami olyat végeznek, a mihez
az állam illeték fizetését kötötte, ezt a kisza
básra hivatott hatóságnál bejelentsék. Más ese
tekben az állam csupán saját közegeit utasítja,
hogy az illetékeknek a polgárok által való le
rovását ellenőrizzék és azokat, a kik illetékeiket
le nem rótták, ezeknek behajtása és megbír
ságolás végett feljelentsék. Az illetékek lerovása
vagy az állami pénztáraknál, lefizetés útján,
vagy bélyegjegyeknek a kiállított okiratokra,
vagy beadványokra való felragasztása útján
történik. Ez utóbbi esetben a polgár akkor fizeti
le az illetéket, mikor készpénzen megveszi az
illetékköteles iratára felragasztandó bélyegjegyet,
mely tulajdonképpen nem más, mint az állam
nyugtája egy bizonyos illetékösszeg lerovásáról.
Az ilyen papirívekre, csomagokra és más tár
gyakra is felragasztható, könnyen kezelhető
állami nyugtákat különben sok helyt az illeté
keken kívül vámok, közvetett adók és egyéb
jövedéki összegek lerovásának tanúsítására is
használják. Általánosan szokásos ez a postai
szállítások díjának lerovásánál is. A különféle
bélyegjegyek elárusításának szervezése sokban
hasonlít az állami egyedárúságok szervezéséhez.
De azért — miután a bélyegek egyszerű, jöve
déki összegek, vagy illetékek lerovását tanúsító
nyugták — külön bélyegjövedékekről, vagy bé
lyegilletékről csak technikai értelemben lehet szó.
A jövedékek és illetékek kezelésénél talán
egy kevéssel egyszerűbb az egyenes adók keze
lése. Ennek főbb mozzanatai: az adóköteles
vagyonoknak és jövedelmeknek—az adóalapnak
—kipuhatolása és összeírása,mely részint azadó-

fizetők bevallásai, részírit hatósági puhatolások
útján történik; ezt követi az egy-egy adófizetőre
eső adó kiszámítása és kivetése, melyet ismét
vagy az állam közegei, vagy magukból az adózók
ból alakított bizottságok teljesítenek; végül az
adófizetésre kötelezett fél értesítése, vagyis az
adó előírása, melyet már rendszerint pénzügyi
közegek végeznek. Erre következik azután az
adó beszedése, melynek rendes módja az, hogy
az állami pénztárak, vagy ezek megbízott kikül
dött közegei átveszik az egyes adófizetők által
beszolgáltatott összegeket. Ha pedig valamely
adóköteles polgár a meghatározott időben nem
fizeti meg a reá kirótt összeget, az csakhamar
megismerkedik az adókezelés ultima ratio-jával,
az adóbehajtással, mely fizetésre való felszólí
táson kezdődik és a késedelmes fizető vagyo
nának elárverezésén végződik. Hasonló eljárás
sal hajtja be az állam illetékekből, jövedékek
ből eredő követeléseit, valamint az általa «köz
adók módjára» behajtandóknak nyilvánított
egyéb szolgáltatmányokat.
Az államnak jövedelmei beszedéséhez igen
nagy személyzetre van szüksége, annál na
gyobbra, minél bonyolultabb az adórendszer.
Hogy minden szempontnak elég tétessék, hogy
az alsóbb pénzügyi közegek eljárása vagy in
tézkedése által magukat érdekeikben sértve érző
polgárok felebbezés útján jogorvoslást keres
hessenek, a pénzügyi hatóságok és hivatalok
különböző szervezetű és fokozatú osztályait
szokták felállítani.
Megjegyzendő, hogy az állam jövedelmeinek
beszedői nem mindenütt és mindig állami vagy
köztisztviselők, hanem sok esetben vállalkozók,
vagy bérlők, a kik az állam jövedelmeinek kissebb vagy nagyobb részét megfelelő haszon
fejében összegyűjtik — a szerény dohánytözsdéstől kezdve, a ki mint az állam bizományosa
árul némely egyedárúsági czikket, egészen a
gazdasági függetlenségre nem képes államokba
helyezett nemzetközi államvagyonkezelő bizott
ságokig és az összes egyenes adók bérlőiig.
Az állam pénzbeszedő közegei által a pol
gároktól begyűjtött összegek és az állam egyéb
pénzbeli jövedelmei az állami pénztárakba kerül
nek. Ezek igen különféle szervezetűek, néme
lyek csupán egy-egy állami üzemhez, vagy hiva
talhoz, intézethez tartoznak kiegészítőrészekként,
mások ismét az ország egy-egy kisebb részé
ből befolyó jövedelmeket veszik fel magukba,
végül vannak a nagy központi állampénztárak,
melyekbe a kisebbek készletük fölöslegét be
szállítják és melyekből viszont a szükséghez
képest ellátmányukat nyerik. Egy-egy nagyobb
állam központi pénztáraiban sok száz milliónyi
értékek szoktak lenni, de azért ezen pénztárak
egyike sem azonos az «államkincstárral», mely
nem más, mint magának az államnak, mint
vagyonjogi személyiségnek elnevezése. Az állami
pénztárakban levő készletekből ha folyton meg
nem újulnának, csak rövid ideig lehetne az
állam óriási szükségleteit fedezni, az állam valódi
«kincstára» polgárainak gazdasági erejében, ter
melő képességében van.
Az állami pénztárakból azután az illetékes
hatósági közegek rendeletére, illetőleg utalvá-
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nyaira kifizetik azokat az összegeket, a melyek
kel az állam a neki tett szolgáltatásokat viszo
nozza — kezdve a tisztviselők fizetésén, egészen
az áruszállítók számláinak kiegyenlítéséig. Az
állam pénztáraiba befolyt és az azokból' kifize
tett összegek nyilvántartása képezi az állami
számvitel feladatát.
Az állam, bár folytonosan bizonyos pénz
készlettel kell rendelkeznie, mégsem engedheti
meg magának azt a fényűzést, hogy nagyobb
összegeket hosszabb ideig gyümölcsöztetés
nélkül hagyjon. Az ily összegeket tehát az állam
kamatozóan elhelyezi. Ha ellenben az állam
pénztári készleteiből nem képes kiadásait fedezni,
kölcsönhöz kénytelen folyamodni. Az államkölcsönöknek nagyon sok neme van. A legegy
szerűbb és legszomorúbb, ha az állam egy
szerűen adós marad azzal, a mivel tartozik; az
ily eljárás azonban az egész állami gépezet
megrendülésében, sőt felbomlásában boszulhatja meg magát. Egy másik módja az államadósság csinálásának az, midőn az állam vál
tóra, vagy folyószámlára kölcsönt vesz fel vala
mely pénzintézettől. Máskor ismét rövidebb
lejáratú pénztári utalványokat és kamatozó vagy
leszámítolandó pénztári jegyeket bocsát ki az
állam. Még a kölcsönfelvételnek ezek a módjai
a folyó kiadások fedezésére a pillanatnyi pénz
szükséglet előteremtésére szolgálnak, — mint
egy üzemi kölcsönök jellegével bírnak — addig
a nagyobb járadékkölcsönök rendszerint na
gyobb beruházásokra, egyszeri nagyobb kiadá
sok fedezésére (háborúk), vagy rövidebb lejáratú
és terhesebb adósságok kifizetésére szolgálnak.
Az államadósság csinálásának egyik sajátos
módja az államjegyek, mint fizetési eszköz ki
bocsátása. Ezek az államjegyek, melyet nálunk
a bankjegyekkel együtt «bankókénak nevez
nek, nem egyebek, mint az állampénztárra ki
állított, nem kamatozó utalványok, miután ere
detileg az állampénztárak kötelesek az ily állam
jegyeket megfelelő értékű érczpénzzel beváltani.
Persze, ha az állampénztár erre nem képes, az
állam csak úgy fizetheti tartozásait jegyeivel,
hogy polgárait azoknak készpénzkén t való el
fogadásra kényszeríti (kényszerárfolyam). Az ily
kényszerforgalommal felruházott államjegy ki
bocsátása nem más, mint ú. n. kényszerkölcsön felvétele, melynél az állam polgárait ezek
magángazdasági érdekei és óvatossága által
egyáltalában nem javasolt hitelezésre kénysze
ríti. Ez azonban már kétségbeesett helyzet; a
míg az államnak hitele van, addig kisebb vagy
nagyobb kamatra mindig kap kölcsönt az ország
ban vagy a külföldön és nem kell oly eszközök
höz folyamodnia, mint kölcsönöknek kényszer
útján való kibocsátása, egyes állami jövedel
meknek biztosíték vagy zálogként a külföldi
hitelezők javára való lekötése.
De még ily kétségbeesett eszközök igénybe
vételével sem tudná a mai állam óriási kötelezettségeitteljesíteni, ha pénzügyeinek intézői nem
tudnák mindig, hogy mikor minő állami bevé
telek befolyása, minő állami kiadások felmerü
lése várható. E nélkül úgy lennének, mint egy
hadvezér, a ki ugyan osztogathat parancsokat,
de sem azt nem tudja, hol vannak csapatai, sem

azt, hogy hol az ellenség. A bizonyos időre
várható bevételek és kiadások rendszeres össze
állítása képezi a költségvetést.
A pénzügyi igazgatás csupán a költségvetés
formáját adja meg a várható bevételek és ki
adások csoportosításával, maguknak az igénybe
veendő bevételeknek és megteendő kiadások
nak meghatározása kormányzási feladat és
pedig oly magas rendű, hogy abban a döntő
szó rendszerint az államnak törvények alkotá
sára hivatott szervét szokta megilletni. De már
maga a puszta csoportosítás is oly munka, mely
nagy körültekintést és a gazdasági helyzet be
ható ismeretét igényli. E nélkül igen könnyen
olyan költségvetések készülnek, a melyek az
állami jövedelmek nagy részét lekötik egyelőre
meg sem tehető kiadásokra és viszont elmu
lasztják a fedezet felvételét oly kiadásokra, me
lyeket el sem lehet kerülni.
A költségvetés természetszerűen két főrészt
foglal magában a kiadások és a bevételek részét.
Alig van oly ága az állami igazgatásnak, mely
mindkettőt ne érdekelné. Még a tisztán bevé
telek teremtésére felállított intézmények fentartása is pénzbe kerül, tehát kiadást is okoz,
ellenben a tisztán csak költségeseknek látszó
intézményekből is folynak be némi csekély be
vételek, holmi beszedett díjak, illetéktelenül kifi
zetett összegek visszatérítései, stb. czímén. Ezt
a tényt világosan mutatják az ú. n. brutto-budgetek, míg az ú. n. netto-budgetnél minden
igazgatási ág, illetőleg intézmény tiszta bevé
telei, illetőleg kiadásai szerepelnek a megfelelő
kiadások, illetőleg bevételek levonása után. A
költségvetésnek úgy bevételi, mint kiadási része
az egyes tételeket okozó igazgatási ágak és az
ezek keretében fentartott intézmények és tét;
lépések szerint czímekre és ezek ismét esetleg
tovább is osztályozott rovatokra oszlanak, úgy
hogy a költségvetésből mindenki megláthatja,
hogy miből mennyit vesz be és mire mennyit
költ az állam. A költségvetéseknek úgy bevé
teli, mint kiadási része ismét a rendes és rend
kívüli, bevételek és kiadások osztályait szokta
magában foglalni. Rendesek azok a bevételek
és kiadások, melyeknek visszatértére, évről-évre
biztosan számíthatni; rendkívüliek azok, melyek
csak egy ízben, vagy legalább csak az évek
bizonyos meghatározott számában lesznek tekin
tetbe veendők. Nevezetes ily rendkívüli kiadá
sok a sokhelyt külön rovatban felsorolt beru
házások, építkezések. Ha az államkormányzók
az egyik költségvetési rovatnál megtakarított,
illetőleg el nem" költött összeget egy más költ
ségvetési rovat alatt feltüntetett kiadás többle
tére fordítják, ez a virement, mely azonban rend
szerint csak bizonyos korlátok között van meg
engedve. Rendszerint azonban minden hatóság
minden czélra csak annyit utalványozhat,a meny
nyit a költségvetés feltüntet — vagyis a mennyi
hitelt arra a czélra a költségvetést helybenha
gyó állami szerv engedélyezett.
Az állami költségvetés természetesen a leg
részletesebben azokról az állami bevételekről
és kiadásokról fog számot adni, a melyeket az
állam saját közegei által maga teljesít, vagy a
melyeket legalább is szorosan ellenőriz. Ellen
s'
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ben az adóbérlők vagy vállalkozók által beszol
gáltatott állami bevételek és az állam autonom
szervei (községek, egyházak stb.) által ezek saját
belátása szerint teljesítendő feladatokra kiadott
segélyek egy összegben részletezés nélkül for
dulnak elő a költségvetésben. Hasonló módon
veszik fel költségvetésükbe a nem egészen füg
getlen államok azokat az összegeket, a melye
ket bizonyos, az állam fölött, vagy legalább az
államon kívül álló központi kormányszervek
nek szolgáltatnak be. Természetesen ezek az
összegek azután az autonom szervek, vagy köz
ponti hatóságok költségvetéseiben a közvetle
nül ezek által beszedett jövedelmekkel és ama
tényezők által teljesített kiadásokkal együtt külön
költségvetésekben találhatók részletezve, melyek
tulajdonképen kiegészítői az állam költségve
sének, ügy hogy az egyikből a másik nélkül
nem is alkothatnánk magunknak tiszta képet
akár az állam, akár az autonom szervek és köz
ponti kapcsolatok pénzügyeiről.
A költségvetés kiegészítése a zárszámadás,
vagyis annak megállapítása, hogy az állam álta
lában, vagy egyes igazgatási ágaiban valóban
annyit vett-e be és annyit adott-e ki, a mennyit
költségvetésében előirányzott, illetőleg mennyire
tért el az előirányzattól az egyes engedélyezett
tételek túllépésével, vagy megtakarítások esz
közlésével. A zárszámadás mutatja meg azt is,
hogy mennyire voltak az állam bevételei ki
adásainak fedezésére elegendők, mennyi volt az
egyes tételeknél a hiteltúllépés, vagy meg
takarítás — a költségvetésben megállapítottnak
megfelelő, vagy ettől kedvező vagy kedvezőt
len irányban eltérő volt-e az állam mérlege, a
felmerült többlet, vagy hiány (deficit).
Eddig vázlatosan megismerkedtünk a pénz
ügy* igazgatás és kormányzás alapmozzana
taival. Van azonban ezen a téren az állam kor
mányzó közegeinek egy még jóval nehezebb
feladata is: a pénzügyi politika. Oly kiadásokba,
melyekre fedezet egyáltalában nem található, az
állam nem verheti magát, mert különben elkerül
hetetlen az állam fizetésképtelensége, az állam
bukás, melynek végeredménye az állami pénz
jegyek és egyéb kötelezvények elértéktelenedése
és ezáltal a polgárok nagy részének tönkrejutása. Az állam rendes kiadásai mindenkor a ren
des bevételekből fedezendők, mert kérdés, lehet
séges lesz-e állami birtokok eladása, kölcsönök
felvétele, stb. útján rendkívüli állami bevételekre
szert tenni. Rendkívüli kiadásokat lehetőleg csak
akkor tegyen az állam, ha erre könnyen teremt
het pénzt, esetleg olcsón kap kölcsönt. Adós
ságokat egyáltalában csak valódi szükség esetén
vegyen magára az állam, mert minél több az
adóssága, jövedelmeinek annál nagyobb részét
nyelik el a kamatok és törlesztések, annál nehe
zebben kölcsönöznek valódi elhalaszthatatlan
szükség esetén az eladósodott államnak a pénz
hatalmak, a nagy nemzetközi tőke birtokosai
és letéteményesei. Egy szóval az államnak is
a takaróhoz képest kell nyújtóznia és inkább
kevesebbet kell nyújtani a polgárainak, mint hogy
súlyos pénzügyi és ezzel együttjáró gazdasági
válságoknak tegye ki őket.
Az állami kiadásoknál nem csekélyebb óva

tossággal választandók ki az állami bevételek.
Az államkormánynak, mielőtt egy bevételi for
rást megnyit: egy állami üzemet megindít, egy
egyedárúságot kimond, egy vámot, közvetett
adót, illetéket, egyenes adót fizetendőnek jelent
ki — mindig fontolóra kell vennie, vájjon vár
ható-e belőle legalább egy számbavehető öszszeggel nagyobb jövedelem, mint a mennyit a
kérdéses forrás kezelése elnyel, hogy fizetni
fogják-e az adót, fogyasztani fogják-e a meg
drágítani szándékolt czikkeket. Nem fogják-e
igen könnyen kijátszani az állam pénzügyi kö
zegeit — tehát miképpen kell a jövedelmi forrást
helyesen szervezni, minő közegekre kell annak
kezelését bízni. Ha már bizonyos, hogy vala
mely állami bevétel befolyik, ismét az a kérdés
áll elő, nem fogja-e az az állampolgárok öszszességét, vagy azoknak egy osztályát arány
talanul keményen sújtani, nem fogja-e őket bizo
nyos gazdasági tevékenységektől, foglalkozá
soktól elriasztani, vagy éppen tőkéjükkel együtt
az országból való kivándorlásra bírni? Az állami
ellenőrzés vagy egyedárúság nem foszt-e meg
némely polgárokat kenyérkeresetüktől és ezáltal
arra való képességüktől, hogy az állami felada
tok költségeihez hozzájáruljanak. Egy szóval
nem úgy jár-e az állam, mint a mesebeli aszszony, a ki leölte a tyúkot, mely naponként
egy arany tojást tojt — csak azért, hogy egy
szerre több ily értékes portékához jusson, a
minek persze az lett a következménye, hogy
— nem volt több arany tojás.
Különösen vigyázni kell az állam kormány
zóinak, ha egyes kiadások fedezése czéljából
az állam hitelét veszik igénybe. A nemzetközi
piaczon a pénz hol olcsóbb, hol drágább, hol
kisebb, hol nagyobb kamatokat és tőkebeli
előnyöket kell a pénz kölcsönadása fejében fel
ajánlani. Sok milliónyi megtakarítást, hasznot
jelenthet az államra és így ennek polgáraira
nézve az, ha oly időben vehette kölcsön a nem
nélkülözhető összegeket, a midőn a pénz olcsó,
míg a drágán felvett kölcsön egy örökös átok,
az állam jövedelmeit folyvást elnyelő molochként marad örökségül a későbbi nemzedékekre
is. A kik az állam pénzügyeit kezelik, azoknak
önzetlen jellemük mellett igen éles látású üzlet
embereknek kell lenniök.
A pénzügyi politika azonban csak egy részét
képezi a nemzetgazdasági politikának, éppen úgy,
mint a pénzügyi kormányzás és igazgatás a
nemzet, az állam gazdasági vezetésének. Ennek
a vezetésnek czélja: az államban szervezett nem
zet életének viszonyait olyanokká alakítani, hogy
az összes polgárok összes szükségletei minél
teljesebb mértékben kielégítést nyerjenek.
Az állam feladatainak tárgyalásánál láttuk,
hogy mit kell ezen a téren az államnak tennie,
hogy biztosítania, védenie kell a polgárok jogos
igényeit, elő kell segítenie a termelést, eszkö
zöket kell szolgáltatnia a forgalomnak, elő kell
mozdítania a józan, a jövőre haszonnal járó
fogyasztást. Mindez a nemzetgazdasági igazga
tás feladata; azt azonban, hogy mi módon tör
ténjék mindez, minő igényeket védjen meg az
állam, minő termelési módokat segítsen elő,
minő forgalmi eszközöket teremtsen, a jövedel-
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mek eloszlására mily irányban hasson — ezt
már a nemzetgazdasági politika határozza meg.
Ettől függ mindenekelőtt az állami jogrend rész
letes kialakítása, tehát annak megszabása, hogy
az államban kinek kezében legyenek a'terme
lési eszközök, ki végezhessen milyen munkát,
ezért minő jutalmazást nyerjen és végül az egye
sek igényeiknek minő védelmében részesülje
nek. Néhol az állam egy nagyobb földbirtokos
osztályra kívánja hatalmát és gazdasági boldo
gulását alapítani; ott törvényben el fogják til
tani a földbirtokok szétdarabolását, minden földbirtokosnak előre, törvényben ki fogják jelölni
örökösét. Másutt viszont törvényes kedvez
ményekkel fogják a földbirtokosokat nagyobb
birtoktesteiknek kisebb részekben való eladá
sára buzdítani. A hol bizonyos termelési kör
számára feltétlenül biztosítani akarják a mun
kás kezeket, ott kasztok, jobbágyi kötelékek
behozatalával az egyes foglalkozási ághoz vagy
éppen röghöz kötik az egyes embert. A hol
ellenben azt kívánják, hogy az egyes ott bol
doguljon és keressen a maga és a nemzet szá
mára, a hol tud, ott mindenkinek szabad válasz
tást engednek foglalkozásában. Az egyes fog
lalkozásokat űző emberek előleges képesítését
és a foglalkozások üzésének módját is szabá
lyozni fogja az állam, mihelyt annak veszélye
beáll, hogy ama foglalkozásoknak megbízhatat
lan, tanulatlan egyének által, vagy nem kellő
módon való gyakorlása az állampolgárok nagy
számának érdekeit veszélyeztetné (orvosi gya
korlat, hivatalviselés stb.). Az állam meg fogja
tiltani a termelésnek és fogyasztásnak pazarló és
a közre nézve káros módjait, pl. a rabló-gaz
daság egyes alakjait, fényüzési adókat fog ki
vetni, másrészt azonban kedvezményeket fog
nyújtani egyes egészséges tápszerek, tudomá
nyos czélokra alkalmas tárgyak szállítóinak.
Különösen nagy és mindinkább növekedő
feladat háramlik az államra a jövedelemelosz
lás feltételeinek szabályozása terén. Ha az állam
hitbizományokkal egyes családokhoz köti a
hazai föld járadékának egy tekintélyes részét,
akkor ezeknek a családoknak mindenesetre nagy
jövedelmeket biztosít és képesekké teszi tagjai
kat arra, hogy az állami életben vezető szerepet
vigyenek. Ha pedig megszabja a szegénység
határait, megrendeli, hogy minő lakásokban
szabad lakni, minő eledellel táplálkozni, miké
pen kell a balesetek áldozatairól és az aggokról
gondoskodni, tehát mire kell a munkaadóknak
elegendő bért fizetni, ezáltal a nemzeti jövede
lem egy részét a vagyontalan osztálynak jut
tatja. Az állam jogi védelmében is a szerint fogja
az egyes polgárok igényeit részesíteni, a mint
azoknak a közgazdaságra nézve kisebb vagy
nagyobb fontosságot tulajdonít. A vagyonbukott
tömegéből a hitelezők (ezek között van rend
szerint az államkincstár is) bizonyos sorrend
ben nyernek kielégítést; azokat, a kik erőszak
kal vettek el mástól valamit, szigorúbban sújtja
a törvény, mint azokat, a kik ugyanazt a megrövidítettnek — csalárdul vagy uzsorás módon
kicsikart — beleegyezésével tették.
Szintén a nemzetgazdasági politika kérdése
az, hogy az állam a nemzeti termelés minő

ágait minő egyenes támogatással mozdítsa elő.
A nemzeti termelés terén az állam rendszerint
csak az egyes polgárok gazdasági tevékenysé
gének pótlására szorítkozik. Ha a kormányzók
látják, hogy egy bizonyos termelési ág nagyot
lendítene a nemzet gazdaságán, de az egyes
polgárok, vagy ezek szabad szövetkezései nem
képesek vagy nem hajlandók azt kellőképen
kiaknázni — közbeléptetik az állami támogatást
a termelés bizonyos ágának felbátorítására, vagy
éppen megindítására. Ily megfontolások vezet
nek az állam részéről bizonyos szakkiképzések
meghonosítására és általánossá tételére, bizo
nyos eljárások megismertetésére, bizonyos gaz
dasági szervezetek létesítésére is.
Különösen nagyok a feladatai az állam-, ille
tőleg nemzetgazdáknak a forgalom irányítása
és fentartása terén. Az, hogy az egyes polgá
rok megélnek-e termelő munkájokból, nagyrészt
attól függ, hogy minő termékeket hova szállít
hatnak és viszont minő fogyasztási czikkeket
honnan szerezhetnek. Az államnak tehát utak,
vasúti és hajójáratok kereskedelmi összekötte
tések létesítésével meg kell nyitnia polgárai
számára azokat a piaczokat, a melyeken arány
lag jó áron eladhatnak és aránylag olcsón ve
hetnek; gondoskodnia kell arról, hogy termelői
és fogyasztói könnyen egymáshoz és egymás
által előállított és kínált portékákhoz jussanak.
Egyike az államvezetők legnagyobb és leg
nehezebb feladatainak azon gazdasági viszony
szabályozása, melyben az államnak a többi álla
mokkal lennie kell, — tehát a vám- és keres
kedelmi szerződések kötése és keresztülvitele.
Attól, hogy az állam az ország határain a be
hozott árúk után minő vámokat szed, hogy a
külföldről pénzkeresés végett idejövő egyéneket
milyen elbánásban részesíti — attól fog függni
az, hogy a külföldi termelők itt eladásra kínált
árúik, a külföldi munkások itt felajánlott mun
kájuk versenye által megnehezítik-e a helybeli
termelők, munkások termékeinek értékesítését
és ezzel ezek megélhetését. De attól fog függni
az is, hogy a belföldi fogyasztó olcsón jut-e
egyes külföldön termelt hasznos czikkhez vagy
feldolgozandó nyersanyaghoz és félgyártmány
hoz, hogy bizonyos belföldi munkatelepek ta
nult, kiválóan alkalmas munkásokhoz jutnak-e ?
Másrészt attól, hogy a külföld mennyi vámot
szed a mi tőlünk odavitt árúk után, hogy mi
módon engedi keresni a tőlünk pénzgyűjtés
végett odament (nem végképen odavándorolt!)
embereket — fog függni az, hogy a mi terme
lőink termelésük fölöslegét képesek lesznek-e
ama külföldi országban érvényesíteni. Mert
hiszen minden czikk annyival drágább, a mennyi
vámot kell érte a határon fizetni, ha így nagyon
is drága lesz, a külföldi fogyasztó inkább a
saját hazájában termelt hasonló czikke! fog élni.
Ha például Németországban 25 márkáért tud
nak egy hektoliter bizonyos minőségű bort
előállítani, Olaszországban pedig 15-ért (ez
összegbe a Németországba szállítás költségeit
is beleértve) — a németek még akkor is venni
fogják az olasz bort, ha a határon hektoliter
jéért 5 márka vámot kell fizetniök, mert akkor
nekik az olasz bor hektoliterje i5 + 5="20 már
6
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kába fog kerülni, tehát még mindig kevesebbe,
mint a németországi boré. De ha a német tör
vényhozás a bor vámját 15 márkára emeli, az
olasz bor már 15+15=30 márkába fog ke
rülni Németországban, tehát többe, mint a ha
sonló minőségű német bor, a mi a német bor
termelőkre nézve azt jelenti, hogy terméküket
könnyebben értékesíthetik, jobban megélhetnek
üzleteikből, míg az olasz bortermelőkre nézve
ez a rendszabály piaczuk elvesztését és ezzel
esetleg megélhetésük kérdésessé válását jelenti.
Viszont a német fogyasztó nyer azzal, ha olcsób
ban kap olasz bort, és veszít, ha a vám által
védett hazai termék magas árát kell megfizetnie.
Az egyik állam nagy szolgálatot tehet a másik
nak, ha az onnan jövő árúkat vámmentesen
vagy csekély vámmal bocsátja át határán, míg
a más államokból jövőket súlyos vámokkal ter
heli, drágítja. Ily szolgálatot természetesen csak
megfelelő viszontszolgálat fejében szokott az
egyik állam a másiknak tenni és éppen az ily
kölcsönös szolgálatokkialkuvását képezik a vámés kereskedelmi szerződések. Az előadottak után
nem szenved kétséget, hogy a vám- és keres
kedelmi szerződések tételeiben mutatkozó, első
pillantásra csekélyeknek látszó különbségektől
a (termelésük és fogyasztásuk végett) külföldi
czikkekre utalt hazai fogyasztóknak és a kül
földi piaczok számára dolgozó hazai termelők
nek — a nemzet gyakran tekintélyes részének
életbevágó érdeke, gyakran megélhetése függ.
A külfölddel való gazdasági érintkezés sza
bályozásának helyes módjára nézve a nemzet
gazdák két egymással teljesen ellentétes irány
nak hódolnak. A szabadkereskedők előnyösnek
tartják, ha a belföldiek fogyasztásukhoz és ter
melésükhöz a külföldről olcsóbban nyernek
anyagokat, mint itthon nyerhetnének és ezért
ellenzik a külföldi czikkeknek vámok által való
megdrágítását. A védvámosok ellenben azt tart
ják, hogy a belföldi termelő jobban megél, ha
legalább a hazai piaczon bizonyos egyedárúságot élvez és termékeire akkor is találhat vevőt,
ha esetleg nem adhatja ezeket oly olcsón, mint
a külföldiek, — ezek tehát a külföldi árúknak
vámokkal való megdrágítását és így versenyképességüknek csökkentését, behozataluknak
nehezítését kívánják.
Az állam egyik legkényesebb feladata: a nem
zeti gazdaság számára a vagyonforgaiom ren
des közvetítőjéül szolgáló általános csereesz
köznek : a pénznek megszerzése és megtartása.
Pénzül kevésbbé megállapodott gazdasági viszo
nyok között a legkülönfélébb anyagok szolgál
nak, a fejlettebb gazdaságú országokban azon
ban csak a nemesérczek, vagyis az arany és az
ezüst, vagy ezek helyett az ezeknek egy bizo
nyos mennyiségére szóló, majd az állam, majd
valamely pénzintézet pénztárainál bármikor
nemesérczért beváltható utalványok, végül oly
értékjegyek szolgálnak, melyeket az állam fizetés
ként elfogad és melyeknek fizetéseknél név
értékben való elfogadására az összes alattvaló
kat kötelezi (kényszerárfolyam). A beváltható
utalványok és kényszerárfolyammal felruházott
értékjegyek közül a nagyobb összegre szólók
papírból készülnek (innen a népies papírpénz

elnevezés) a kisebb összegekre, az aranypénz
darabok által képviselt értékek töredékeire szó
lók ellenben, melyek leginkább az elszámolás
és pénzváltás könnyítése végett bocsáttatnak ki,
rendszerint valamely kisebb értékű fém-ötvényből (réz, nickel, névértékénél kisebb ezüst), rit
kábban szintén papirból készülnek. Ezek a rész
utalványok és jegyek képezik a váltópénzt, ellen
tétben a tulajdonképeni courant-pénzzel, mely
anyagánál vagy kényszerárfolyamánál fogva való
ban képviseli is az általa kifejezett értéket. A
beváltható államjegy és bankjegy tulajdonképen
nem pénz, hanem pénzhelyettesítő. A pénz anya
gának, alakjának, elfogadási, beváltási módoza
tainak meghatározása képezi a valuta- (érme-)
ügyet.
A vagyonosabb és fejlettebb gazdaságú álla
mokban ma már jobbára csak az arany bizo
nyos súlyú, kivert darabjai és az ezek bizonyos
számára szóló utalványjegyek képezik az álta
lános vagyonforgalmat közvetítő pénzt (monometallismus). Némely helyütt azonban az ezüst
is valóságos, teljes értékű pénz-számba megy
(bimetallismus), e mellett vagy az állami akarat,
vagy az üzérkedők értékbecslése megszabja azt,
hogy a sárga fémnek bizonyos mennyisége a
fehér fém mily mennyiségével egyenlő értékű
(relatio). Végül némely államban — mint már
említettük —fizetésként elfogadandó értékjegyek
képezik a pénzt, melyeknek forgalmi értékét az
állam rendelkezésein kívül főképen azzal biz
tosítja, hogy maga teljes értékben elfogadja
őket (papirvaluta).
Az állam pénzrendszerét az egységül vett
érték (pénzegység: korona, franc stb.), valamint
ennek a forgalom számára elkészített többszö
rösei és hányadai, a pénzláb (tizes, százas bank
jegyek, shilling, váltópénz) határozza meg.
Az állam bevételei révén évenkint a nemzeti
jövedelem oly nagy részét szívja magához, hogy
rövid idő alatt bevonhatja az ország forgalmá
ban levő összes pénzt, azon rész kivételével,
melyet esetleg egyesek elrejtenek, vagy kül
földre visznek, tehát tényleg kivonnak a bel
földi forgalomból. Viszont roppant kiadásainak
megtételekor az állam egy bizonyos pénznem
mel rövid idő alatt az ország egész forgalmát
eláraszthatja. A nemzet pénze körfutásában oly
sokszor megy keresztül az állam pénztárain,
hogy ez bármikor megváltoztathatja alakját és
anyagát is — különösen miután arra is hatalma
van, hogy területén bizonyos pénz forgalmát
eltiltsa vagy kötelezővé tegye.
De azért csalódik az, a ki azt hiszi, hogy
az érmeügy terén az állam mindenható. Az
állam kényszerárfolyamok megállapításával csak
saját polgárait kényszerítheti értékjegyeinek fel
tétlen elfogadására, míg a külföld szolgáltatá
saiért ha ezek pénzben egyenlíttetnek ki — csak
nemzetközileg elismert érczpénzt, vagy erre
szóló és egészen biztosan beváltható utalvány
jegyeket (fedezett állam v. bankjegyek) fogad
el, míg azon értékjegyeket, melyeknek nemes
érezre való beváltása ki van zárva, vagy bizony
talan, egyáltalában nem, vagy az általuk kife
jezettnél bizonyos részszel, (disagio, ezzel szem
ben az értékes pénzért az értéktelenebből az
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agioval magasabb összegű lesz kapható) cse
kélyebb értékben fogadja el. Ha belső értéket
nélkülöző pénz az országban túlságosan elsza
porodik, — a mi könnyen megesik, ha az állam
csak kényszerárfolyamú értékjegyek kibocsátá
sával képes a szükségelt hitelre szert tenni —
az állam polgárai minden kényszerintézkedés
ellenére megtagadják a rossz forgalmi eszköz
értékének elismerését, abból csak nagyobb
mennyiséget fogadnak el kisebb értékű szol
gáltatások fejében is, a mi az árak látszólagos
emelkedését idézi elő. Ez az állapot végered
ményében súlyos gazdasági válságokra ve
zethet.
Mint a magán ember, úgy az állam is, ha
megszorul és a szükségletei fedezésére szolgáló
eszközöket semmiféle hitelművelettel előterem
teni nem tudja, vagyontárgyai közül legelőbb
is pénzét bocsátja ki kezéből. A gazdaságilag
a külföldtői függő államok, melyeknek fizetési
mérlege a külfölddel szemben kedvezőtlen, csak
hamar kénytelenek jó érczpénzüket külföldre
küldeni és belső forgalmukban többé-kevésbbé
értékes utalványokkal megelégedni. A valuta
rendezett és biztosított volta valósággal fok
mérője nemzeti gazdaság szilárdságának.
Mindnyájan jól tudjuk, hogy a nyert szol
gálatok díjazása, a tartozások kiegyenlítése nem
csak pénz átadása, hanem más ellenszolgálta
tások, nevezetesen követelések átengedése által
is történhetik. A pénzt nagy mértékben nélkülözhetővé teszik a giro-intézetek, melyeknek
mindegyik cliense bizonyos kisebb-nagyobb
összeget fizet be, ha azután az egyik a másik
nak tartozik valamivel, csupán a giro-intézetné!
írják át az intézet ellenében fennálló követelést
az adós javáról a hitelező javára. Hasonlókép
pen pénzt tesznek nélkülözhetővé a checkek,
vagyis oly utalvány, melyeket egyesek pénz
intézeteknél létező letéteik bizonyos összegére
kiállítanak. Ily pénzhelyettesítők rendszerint ott
vannak használatban, a hol a szükséghez ké
pest könnyű a pénzhez jutni, tehát gazdaságilag
rendezett, vagyonos országokban.
A pénzhelyettesítők közűi a legelőkelőbb
helyet foglalják el a beváltható államjegyek és
a bankjegyek. Ez utóbbiak nem egyebek, mint
az államtól erre felhatalmazott pénzintézetek
által kibocsátott, látra érczpénzzel beváltandó
utalványok. Az ezek kibocsátására jogosult pénz
intézetek a jegybankok, ezeknek szabályozása
képezi az állami bankügyét.
Jegybank — mely alatt rendszerint részvénytársasági alapon felépített és csak kivételesen
államilag fentartott pénzintézetet kell érteni —
vagy több van az országban, vagy csak egy
— ez ebben az esetben egyedárúságot élvez.
A jegybank, hogy az általa kibocsátott jegyeket
bemutatáskor mindig beválthassa, jelentékeny
érczpénzkészlet fölött kell, hogy rendelkezzék.
Ez az érezpénz vagy a bank pénztáraiban van;
ez az összeg képezi a forgalomban levő bank
jegyek kész érezfedezetét, vagy kölcsön van
adva, illetőleg még le nem járt, de a bank által
bizonyos levonással kifizetett, leszámítolt vál
tókban van elhelyezve. Az a különbözet, mely
a bank által a váltóért fizetett és azután a váltó

elfogadójától bevett összeg között fennáll —
a bank kamat-nyeresége: a discont. A jegy
bank azáltal, hogy kisebb, vagy nagyobb dis
cont mellett számítolja le a bemutatott váltókat,
rendszerint döntő befolyást gyakorol az ország
ban uralkodó kamatlábra. A discont-politika
czélja a kamatlábat mindig oly magasságban
tartani, hogy egyrészt a túlságos hiteligények
ki ne merítsék a bank érczpénzkészletét és
ezáltal ne tegyék kérdésessé a bankjegyek be
váltását, másrészt azonban a belföldi forgalom
nak mégis megviselhető kamat mellett pénz
álljon rendelkezésére. Ebben a jegybanknak
ismét a világpiacz áramlataival, a nemesérezpénz
általános bőségével vagy elégtelenségével kell
számolnia.
Látjuk tehát, hogy a jegybank, mely a hazai
pénzpiaczon uralkodik, a hazai forgalom és
hitel szabályozása körül óriás fontosságú sze
repet tölt be — és e mellett óriás hasznot is
tehet zsebre, már csak azért is, mert bankjegy,
utalványai után nem fizet kamatot, ellenben a
fedezetül szolgáló érczpénzkészlet legnagyobb
részét jövedelmezően forgathatja. Ezért az álla
mok rendszerint részt biztosítanak maguknak
a jegybankok kormányzásában, úgymint jöve
delmében. Persze, hogy ez a részvétel néha
odáig megy, hogy a pénzzavarokba került állam
«kölcsön» veszi és — rendszerint külföldre
elküldi a bank érezpénzét, visszafizetni azon
ban nem tudja. Ebben az esetben a bank rend
szerint nem képes a hazai pénzpiaczot a kellő
mennyiségű érczpénzzel ellátni, pénzhelyettesítő
jegyei is csak kényszerárfolyam mellett kelnek
el és többet-kevesebbet vesztenek értékükből
— vagyis miután ily esetben az állam sem szo
kott képes lenni arra, hogy érezpénzt bocsás
son a hazai forgalom rendelkezésére és utal
ványjegyeit ilyennel beváltsa — elkezdődik az
ország vagyonforgalmi eszközének elértékte
lenedése, devalvatiója. Ha az állam végre tör
vényesen elismerni kénytelen, hogy forgalmi
jegyei kevesebbet, esetleg sokkalta kevesebbet
érnek annál az összegnél, a melyre kiállították,
ha e mellett nem képes tartozásait és ezek
után a kamatokat megfizetni, kész az állam
bukás, mely elszegényedését és vagyoni rom
lását is okozhatja azon polgároknak és idege
neknek, a kik munkában vagy javakban hite
leztek volt az államnak, vagy egyeseknek és
a devalvatio után követeléseiket megfelelő öszszegű, de nagyon csökkent értékű pénzben
kapják meg, mely már egyáltalában nem képezi
az általuk tett szolgálatok teljes ellenértékét.
*
Az államot, mely nem egyéb: emberek szer
vezett uralmánál, az az érdek tartja össze, mely
a polgároknak azt javasolja, hogy czéljaikat az
állam által alkotott keretben, kötelékben igye
kezzenek megvalósítani. Ez az érdek idővel a
nemzet iránti szeretetté, önzetlen hazafisággá
tisztul.
Nincs oly államszervezet, mely czéljait esz
ményi tökéletességgel valósítaná meg és külö
nösen nincs olyan, mely polgárai között tel
jesen egyenlően tudná az állami élet előnyeit
6*
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és terheit megosztani. Az élet viszonyai úgy
hozzák magukkal, hogy abban mindenkinek
más-más szerep jut; bár a szabad alkotmányok
mellett mindenki uralkodik is, engedelmeske
dik is, még ott is egyesek sokkal többet ural
kodnak, többen sokkal többet engedelmesked
nek. Az egyesek által a köz javáért hozott
áldozatok gyümölcsét esetleg egészen más, ked
vezőbb helyzetben levő emberek élvezik. Min
den polgárának az állam jogokban, előnyökben,
biztonságban csak egy minimumot nyújthat,
mely ugyan még mindig megérdemli, hogy mi
atta államban éljünk.
Az állam által a polgárságnak biztosított jo
gok és előnyök minimuma annál nagyobb és
szilárdabban megalapított lehet, minél erősebb
az állam. Ez ismét attól függ, hogy az államot
összetartó közös érdek mennyivel erősebb az
ellene működő tényezőknél, mennyire tudja
ezeknek bontó hatását ellensúlyozni.
Két ily bontó erő van, mely ellen az állam
nak éppen úgy folytonosan küzdenie kell, mint
a világító égitesteknek a bennük és körülöttük
levő hideg és homályos közegek — az antisolarismusok ellen. Az állam ezen antisolarismusai, melyeket antipolitismusoknak nevezhet
nénk: az egyeseknek az állami közérdekkel meg
nem egyező kívánságai és más államok törek
vése arra, hogy az állam segélyeszközeit, föld
jét, népének munkaerejét saját czéljaik szolgá
latába hajtsák, tehát az állam független életét
megszüntessék.
Mindkét fajta antipolitismus megakadályoz
hatja az államot feladata kellő teljesítésében,
sőt véget is vethet jogrendjének, létének. Ha
valamely államban a közérdek tudata éppen az
uralkodó osztálynál nem tisztult ki valódi hazafisággá, ha a hatalom birtokosai előnyös hely
zetüket polgártársaik nagy tömegének sérel
mével uzsorás módon kiaknázzák, minden jót
örökre csak maguknak és érdektársaiknak, min
den terhet csak a többieknek akarnak juttatni
ha a kormányzottak a kormányzók helyes
és közérdekű intézkedéseit megszegik, a tőlük
kívánt áldozatokat megtagadják mihelyt pilla
natnyi kívánságaik ezt javasolják — egyszóval,
ha bekövetkezik, hogy külön érdekét mindenki
a közös érdek fölé helyezi, az állam elgyengül,
elpusztul és helyét más emberek által vezetett,
más szervezetek foglalják el.
Ha pedig az államok versenyküzdelmében
az egyik létérdekei egy nálánál sokkal kedve
zőbb helyzetű hatalmasabb másikéval össze
ütközik, a gyengébb állam előbb-utóbb elveszti
függetlenségét, vagy beleolvad az erősebb államszervezetbe, vagy ennek puszta tartományává,
gyarmatává lesz; nemzeti munkája gyümölcseit
az uralkodó állam vezetői és polgárai élvezik.
Magyarország, törvényei értelmében önálló
és független állam, mely czéljait önmaga tűzi
ki és valósítja meg, cselekvését csupán saját
akaratelhatározásából, törvényei és szerződései
útján szabja meg.
Dr. Ny. Farkas Geiza.
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A futóhom ok m ozgásáról.
agyarország Alföldjének megismerésé
hez okvetlenül szükség van arra, hogy
a futóhomok mozgását behatóan tanul
mányozzuk. Minél tovább halad ugyanis tudá
sunk a sivatagok, különösen a homokpuszták
tanulmányozásában, annál inkább meggyőződik
a tudományos világ, hogy a legnagyobb futó
homok területek vagy a tenger partján partra
vetett homokból, vagy pedig a folyók horda
lékából támadtak.
A tengeri eredetű homokot jól ismeretes terü
leteken, úgy, mint a poroszországi «Nehrungokon» a Balti-tenger többi partjain, azután
a francziaországi lande-okon stb. behatóan tanul
mányozták és bár a homok messze beterjed a
szárazföld felé, senki sem kételkedik, hogy ez
a homok a tengerből illetőleg közvetlenül a
tenger partjáról származik, a hol a kőzeteket a
tenger hullámai homokká őrlik.
Sokkal homályosabb az eredete azoknak a
homokterületeknek, a melyek messze vannak a
tenger partjától. A homok tengeri eredete anynyira uralta a természetvizsgálók felfogását,
hogy még nem is olyan régen minden homoksivatagot kiszáradt tengerfenéknek .‘tartottak.
Egyenként mutatták azonban ki a geológusok
ezekről a területekről, hogy csak igen régi
geológiai időkben borította őket a tenger.
így a Szaharáról csakhamar kiderült, beha
tóbb tanulmányozás után, hogy legnagyobb
részét a geológiai ókor óta nem borította ten
ger s csak mintegy harmad részén terült ki
a krétakori tenger keskeny öble, nem is hosszú
időre. Azóta, tehát az egész geológiai új korban
a Szaharán tenger nem volt. — A Gobi siva
tagot Richthofen még fiatal tengerfenéknek tar
totta, a melyről nem olyan régen húzódott le
a víz. Lóczy Lajos volt az első, ki bebizonyí
totta, hogy azok a vastag rétegek, a melyek
ezen a területen találhatók, nem tengeri ere
detűek, hanem édesvizű beltavak lerakodásai.
A későbbi kutatók ezt megerősítették. Valószínű
tehát, hogy a Hankai medenczében, vagyis a
Belső-Ázsia pusztáin található futóhomok szin
tén nem tengeri eredetű. Ázsia pusztáin álta
lában igen érdekes jelenség az, hogy nagy
homokot mindig csak ott találunk, a hol nagy
folyók futnak. A turáni alföldön a Szir-Darja
és Amu-Darja mentén vannak a Kara-kum és
Kizil-kum homoktengerei, a kelet-turkesztáni
medenczében a Tárim és annak hatalmas mel
lékfolyói vesznek el a Taklamakán homoksiva
tagban ; az éjszak-khinai Ordosz és Tingeri
homoksivatagok közt a Kvang-ho fut keresztül,
az indiai Tharo homoksivatagot az Indus szeli
át. A mongol pusztáknak viszont azokon a
részein, a hol a kiima különben olyan, hogy
bátran várhatnánk homoksivatagot, nem talá
lunk mást, mint gyepes térségeket s íme eze
ken a részeken nincs nagyobb folyó, a mely
a hegyekről törmeléket hozhatna le.
Van tudomásunk olyan helyekről is, a me
lyeken bizonyos, hogy a folyók hordalékából
került ki a hatalmas buczkákba vert homok.
Ilyenek a Hoang-ho alsó folyásának vidéke a
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khinai nagy alföldön, aztán a Pei-ho vidéke
ugyanott, a Ta-ling-ho parti szegélye Mandzsu
országban stb.
Méltán gyanakodhatunk tehát a folyókra,
hogy ezek látták el homokkal azokat a'térsé
geket, a melyek ma hatalmas homoksivatagok.

Persze van kivétel is, de hát e nélkül úgy
sincs szabály.
Ugyanígy gyaníthatjuk azt is, hogy a nagy
magyar Alföld futóhomokja is legnagyobb részt
a folyókból került ki, olyan időkben, a mikor a
magyar medencze sokkal szárazabb, a folyók
járása sokkal rendetlenebb volt, mint ma.
Jelenleg nem akarok ezzel a nagy tudomá
nyos fontosságú és rendkívül érdekes dolog
gal foglalkozni, hanem csak azt a kérdést óhaj
tom megvilágítani, hogy miképpen mozog a
futóhomok és miképpen hagyja el születésének
kelyét, hogy sokszor száz és száz kilométerre
elvándoroljon.
A szél első munkája az, hogy a homokból
kiválogatja azokat a szemecskéket, a melyeket
igen könnyen elbír, sőt magasra fel is tud
emelni s így messze-messze elszállítani, egész
országokkal, néha egész continensekkel tovább.
Ez a finom, könnyű por rendesen növényzettel
borított területeken rakódik le s ott mint lösz,
vagy sárgaföld igen termékeny rétegeket alkot.
Azokat a szemecskéket, a melyek túlságo
san nehezek, azokat a szél vagy meg sem
mozdítja, vagy csak igen lassan hengergeti
tovább s ezek elmaradnak azoktól a közepes
nagyságú homokszemektől, a melyek jelen tanul
mányunk igazi tárgyát teszik.
Az igazi szép futóhomok, a melyet már
régen hurczol a szél, az valóban rendkívül
egyenletes nagyságú szemekből van, semmi,
vagy csak nagyon kevés port tartalmaz s a
mi igen fontos ismertető jele, a homokszemecskék mind nagyon finoman gömbölyűre vannak
koptatva.
Csak az anyaguknak ilyetén rendkívüli egyen
letessége mellett lehetséges, hogy a szél belőle
olyan szabályos, szinte csodálatosan finom
alakokat épít, mint a milyeneket a homokpusz
tákon látunk.
Ezek közül az alakok közül legrégebben
ismeretes az úgynevezett dűne. Noha a néme
tek és általában a nyugati nemzetek minden
homokhalmot dünének neveznek, a tudományos
nyelv megszorítja ezeknek használatát s düné
nek egyedül azokat a homokhalmokat nevezi,
a melyek rendesen az uralkodó szél irányára
merőlegesen, hosszan elnyúló gátak, a melyek
nek egyik oldala, t. i. az, a melyet közvetlenül
ér az uralkodó szél — lankásabb, míg a másik,
a szél árnyékában levő oldala sokkal merede-

kebb. Ezek a nagy mértföldekre elnyúló homok
gátak leggyakrabban a tengerek partján talál
hatók, még pedig nem a szél irányára merőlegesen,
hanem a part irányával párhuzamosan átnyujtózkodva, a mi azt tanúsítja, hogy hosszú,
gátszerű alakjukat nem is annyira a szélnek,
mint inkább annak tulajdoníthat
juk, hogy a homok ilyen helyeken
hosszan elnyúló vonalban, az úgy
nevezett «stand»-on, vagy a balato
niak nyelve szerint a «turzáson»
születik.
Ezeknek a hosszú gátaknak szél
felőli oldalán felviszi a szél a ho
mokszemeket, a másik oldalán pe
dig saját súlyuknál fogva legördül
nek. Ez a másik oldal tehát olyan meredek,
a milyen meredeken csak a száraz homok
képes megállni. Méréseim szerint ez az omlós
lejtő mindig 30 —40° hajlású, sohasem meredekebb.1
Természetesen, a homokszemeknek ilyen ván
dorlásával az egész düne folyton halad előre.
Előre haladása azonban nem történik egyen
letesen. Az olyan helyeken ugyanis, a hol bármi
oknál fogva, valami benyergelés támadt a düne
gerinczén. ott a dűne sokkal gyorsabban halad
előre, mint a gerincz magasabb részei, mert
ott a szél magasabbra kénytelen emelni a
homokszemeket, mint az előbb. Sőt a nyer
gek előre-sietése miatt a szélnek kitett lejtőn
csakhamar horpadás támad, a melyben mint
egy összegyűlik a 'szél erős árama és tete
mesen nagyobb erővel támadja meg a dü-

2. ábra.

nét, mint a magasabb részeken. A dolog
további fejlődése abban nyilvánul, hogy a düne
1
Az utazók rendesen, túlozzák a homokhalmoknak
ezeket a meredek lejtőit. Így pl. igen érdekes, összehasonlítaniHedin Sven túlzott rajzait — hazánkfiának, Stein
Aurél, kitűnő archeológusnak fényképeivel. Mind a kettő a
Taklamukán homoksivatagon járt, Hédin geographiai kutatásokczéljából, Stein pedig régészeti tanulmányok végett
Hédin majdnem vertikális falu homokhalmokat rajzol, míg,
Stein photographiái tetemesen lankásabb lejtőket mutat
nak. — Ugyanennek a tévedésnek behatása alatt készül
tek Nachtigall, Yunghousband és még sok más utazó
téves ábrái.
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széltől elfordult, meredek lejtője elveszti egye
nességét : a nyergek előtt domborúvá, a maga
sabb részek előtt homorúvá válik a meredek
lejtő (1. ábra). Később a domború részek meszsze előre nyulakodnak s gyönyörű szabályos
halmokban mutatkoznak, a melyeket garmada»
néven fogunk nevezni. Nem nyugszik azonban
a szél, hanem még ezeket a garmadákat is
keresztül fűrészeli s lassanként szétvágja a
hosszú dünét egyes halmokká.
Olyan helyeken, a hol az uralkodó szélirány
eléggé merőleges a tengerpartra, ezt a törvényt

igen képes a homokot mozgatni, addig a kossava
sohasem hoz esőt.
Pest megyében az éjszaknyugati, majdnem
északi szél a túlnyomóan uralkodó s a mellett
ez kergeti el a felhőket, tehát nagy erőssége,
gyakorisága és tartóssága mellett még szá
raz is.
Az ilyen helyeken, a hol a szél egyik irány
ból túlnyomóan uralkodó, nem igen találunk
dünéket, mert azok azonnal szétszakadoznak.
Olyan helyeken azonban, a hol a szél válta
kozó, különösen pedig a hol két szemben álló

kézzel foghatóan bebizonyítva látjuk. A dünék
ugyanis több sorban következnek egymás után,
de egészen összefüggő gátak csak azok, a
melyek közvetlenül a tenger partján nyúlnak
el. A következők mind szaggatottabbak és végül
egészen bent a szárazföld belsejében magában
álló buczkák sorakoznak nehezen kivehető
rendben.
A homok mozgásánaktanulmányozásáraazon
ban a tengerpartok nem alkalmas helyek. Elő
ször is nagyon nedvesek, sok az eső. Az eső
pedig megköti a homokot, mert összetapasztja
a szemecskéket s a szél nem képes azokat
tovább görgetni. Azonkívül a lecsurgó esővíz
el rongálja a szél-építette szép alakzatokat. —
A tengerek partján keletkező dünék azonkívül
nem is szoktak a szél irányára merőlegesen
elnyúlni, hanem a tenger partjával párhuzamo
san, minél fogva a szél esetleg ferdeszög
alatt éri őket s igen complicálttá teszi a for
mákat. — Végül még azért sem alkalmas ren
desen a tengerpart a homok mozgásának tanul
mányozására, mert rendesen egyik irányú szél
sem szokott nagyon uralkodó lenni.
Legalkalmasabb a futóhomok mozgását olyan
helyen tanulmányoznunk, a hol valamelyik világ
táj felől uralkodó száraz szél fuj. A deliblati
homokpusztán pl. a délkeleti, száraz főn-jellegű
kossava szél szárazságával és erősségével tete
mesen uralkodó. A míg ugyanis az éjszaki
szél szintén elég gyakori, majdnem olyan gya
kori, mint a délkeleti; de mindég, majdnem
kivétel nélkül mindig esővel jár, tehát nem

irányból fuj a leginkább uralkodó szél, ott a
dünék hatalmasan kifejlődnek. Ilyen esetet is
merünk a Közép-Szahara éjszaki részéről, Tunis
és Fezzan délibb részein, a hol a keleti és nyu
gati szelek egyformán erős uralmúak s így a
dünék éjszakról délre hosszan elnyúlva, tete
mes magasságra növekedtek. A mit az egyik
irányú szél az egyik évszakban épített, azt a
következő évszak éppen ellenkező irányú szele
tökéletesen el fogja rontani, mintegy vissza
állítja az előbbi állapotot.
Az állandó, egyirányú szél munkája tehát
oda törekszik, hogy a hosszú dünéket szét
faragja egyes buczkákká. Méltán kérdezhetjük,
hogy mi hát az a végleges alakja a homok
halmoknak, a melyet a szél már töbé nem
alakít, csak folyton tovább és tovább vándo
rodat előre?
Hosszas megfigyelés és tanulmányozás rá
fog vezetni bennünket, hogy a homokbuczkák
végleges alakja a barkhánnak nevezett halom,
a melynek képét alaprajzban és metszetben
2. ábránk mutatja.
Minden félreértés elkerülése végett meg
jegyzem, hogy ez az egészen szabályos, ren
des, typusos alak nagyon ritka. A nagy homok
pusztákon rendesen az átmeneti alakokat találjuk,
egymásba fonódva, egymáson keresztül-kasul,
vagy pedig az említett garmadákkal egymás
hoz tapadva. Ilyen alakok azonban elég gya
koriak ott, a hol a futóhomok már meszszire elhagyta születő helyét s egymagában
álló halmok alakjában halad tovább. A 3. ábrán
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látunk egy szabályos kis barkhánt a deliblati
pusztáról. Rendkívül finom vonásai, csodála
tosan szabályos alakja mindenkinek fel fog
tűnni. (Az összes homokalakzatokat ellepik azok
a finom fodrocskák, a melyek ezen a- képen
is láthatók. Ez a fodrozat egészen külön álló
tünemény, a melylyel jelenleg nem foglalko
zunk.)
Óriási nagy ilyen barkhánokat lehet látni a
pestmegyei homokterületen, különösen Izsák
körül, ámbár legnagyobb része már be van
gyepesedve, sőt erdősítve. Még nagyobbak
vannak a sivatagok szélein, így pl. Dolon-kor,
vagy Lama-mias mellett, a mongol puszták
peremén óriási nagyokat láttam. Ezek közül
ábrázolja az egyiket a 2. ábra, a melynek magas
sága mintegy 30 m. volt. Egy ehhez tökélete
sen hasonló pajzs alakú barkhán lassanként
eltemeti Lama-miast, itt-ott néhány ház romja
látszik ki a romokból s ott jártamkor éppen
egy templom udvaráról takarították a homokot.
Milyen hiú munka! Néhány napig tartó erős
nyugati szél után be fog temetődni az egész
udvar, a templom tetejének magasságáig. Ret
tenetes nézni a templom udvaráról a 20 —25 m.
magas homoklejtőt, a melyről minden kis szellő
homokszemeket perget az udvarra.
Egyedül az segít e veszedelem ellen, hogy
a homokot megkötjük növényzettel. Ez pl. a
deliblati pusztán már sikerül is : egy-két év
s nem lesz szabad homok az egész terü
leten. A pusztának java része már úgyis meg
van _kötve, elenyésző csekély része az, a mi
még erdősítésre vár. De azért a szél azon a

gödörbe, aztán szaporán halad tovább a munka,
míg végre a szél az egész halmot hosszában
végig nem fűrészelte. Valóságos, barázdákat
szel tehát a régi, megkötött halmokon át a
szél, a melyek keskenyek, de néha csodálato
san hosszúak. Ilyen szélbarázdát mutat 4. áb
ránk a deliblati puszta északnyugati részéről.
Ennek a sajátságos barázdálásnak köszön
hetjük azt, hogy a puszta éjszaknyugati része
délkeletről éjszaknyugatra elnyúló, hosszanti
gerinczekből és árkokból áll.1 Ugyanezt a hoszszant barázdálódást megtaláljuk a pestmegyei
homok-területeken és a Nyirségen is. A pest
megyei homokterületeken az éjszaknyugati szél
az irányadó, a Nyirségen pedig az éjszaki szél.
A Nyirségen az esőt a délies irányú szelek
hozzák.
Négy nagyon fontos alakkal ismerkedtünk
meg tehát eddig, a melyek a következők:
1. A düne, a mely a vonalak mentén szü
lető homok első felhalmozódásának alakja s
az állandóan egy irányú szelek hatása alatt
egyáltalában nem tartós forma.
2. A garmada, a mely mély árkok, nyergek,
vájások völgyeiben végig futó szél hatása alatt
a völgyületek túlsó végén keletkeznek s sza
bályosságukkal gyakran megragadják a szem
lélő figyelmét. Ezek sem tartós alakok, mert
végre ezeket is egészen keresztül fűrészeli a
szél.
3. A legállandóbb, s minden homokhalomnak,
a mely nem kötődik meg, végleges alakja a
barkhán, vagy pajzs alakú halom, a milyeneket
a homoktermelő helytől legtávolabb, rendesen

4. ábra.

területen sem marad békében, a hol már erdő
fedi a homokot. A hol a növényzet valami okból
megpusztul s gyepes partot támadhat meg a
szél, lassanként kifurkálja, kiáskálja a fűszálak
közül a termőföldet s elpusztul ez a keserve
sen tenyésző növényi takaró is és egyszer
csak a kopár homokfal emelkedik előttünk, a
melyből vigan hordja el a szél a homokszeme
ket. Ezen az egy folton aztán támadása olyan
intensiv lesz, hogy mély lyukakat váj, majd
elkezdi beásni magát az erdős halomba, ledönti
a fákat, a melyek holtan buknak a szélvátja

azon a vidéken találunk, a hol végződik a
homok előrenyomulása.
4.
A szélbarázda a félig megkötött homok
területeknek legjellemzőbb alakulata.
1
Több hypothesis volt elterjedve a puszta ilyen saját
ságos szerkezetének keletkezésére nézve. Némelyek azt
hitték, hogy ezek a gerinczek diinék, a melyek dél
nyugatról északkelet felé haladtak s a Duna völgyéből
jöttek ki. Mások valami tektonikus eredetű vonalaknak
képzelték. Egészen bizonyos, hogy a szél barázdáló
hatásának következményei s rendkívüli szabályosságuk
a száraz szél szabályos irányának tulajdonítható.
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Foglaljuk már most össze, hogy ezek közül
melyiket hot találjuk meg hazánk területén ?
í. A pestmegyei homokterületeken a Duna
völgyének közelében kanyargós, a holt med
rek alakjaira emlékeztető homokgátakat talá
lunk Ezek a folyónak hajdani ágait jellemzik,
a melyeket a keleti és déli partokon dünék és
pedig a legelső düne képződmények kisérték.
A folyó mederváltoztatása után ezek a dünék
emlékül maradtak fel. A Duna vidékének tér
képét Budapestről Mohácsig nagyon jellemzik
ezek a kanyargó homok-gátak, persze ma már
nagyon ellapulva és elmosódva, hisz régen,
volt, a mikor ezek keletkeztek!1
A dünéknek ezen a vidékén túl a DunaTisza köze felé a halmok alakjai szabálytala
nok, de uralkodó köztük az éjszak-nyugatdélkeleti irányú gerincz és barázda, a mely
képződmények kétségtelenül azóta keletkeztek,
a mióta a homok megkötődött.
Legtávolabb végre a Dunától, körülbelül
Izsák-, Vadkert- Kiskunhalas vonalán talál
juk a legmagasabb homokhalmokat s közöttük
igazán szép szabályos barkhánokat.
Alig lehet kétségünk, hogy mind ez a ho
mok a Duna medréből jött, ha végig gondo
lunk a formák fejlődésének előbb röviden
ecsetelt sorozatán.
2. A Nyírséget még kevéssé ismerem ahhoz,
hogy hasonló biztossággal szólhatnék róla.
Miután az éjszakról délre elnyúló gátak itt az
uralkodók, azt kell következtetnem, hogy már
igen régen meg lehet itt kötődve a homok s
a régi formák legnagyobb része már szétbarázdálódott az éjszaki szél hatása alatt.
3. A legérdekesebb és legjobban tanulmá
nyozott homokterületünk a deliblati puszta, a
mely hosszas íojásdad alakban nyúlik el Báziástól Petrovoszellóig. A Duna partján dünéket nem találunk. Ez a legelső és legfeltűnőbb
jelenség. Sőt ellenkezőleg, a Duna partjához
közel alacsony a terület, néhány méter magas
gátak nyúlnak el délkeletről éjszaknyugatra;
a gátak közötti mélyedésekben nyirkos, ned
ves laposok, sőt valóságos tavak vannak. Ez
azt tanúsítja, hogy a homokot innen a szél
már letakarította s a barázdáló működés már
régóta folyik. — Ezen az alacsony területen
túl nem nagy szabályosságú, de hatalmas magas
ságú dünéket találunk, Oerebencz és Deliblat
közt, és pedig a dünék délnyugatról éjszakkelet
felé nyúlnak el, a mi tanúsítja, hogy délkelet
ről jövő kossava szél építette őket. Itt van
felhalmozva az a homok, a mit az előbbi a
Dunához közel fekvő területről hordott el a
szél.
Ettől a vidéktől éjszakra aztán a barázdák
vidéke nyúlik el egész Petrovoszellóig.
A homoknak ez a sajátságos elhelyezkedése
azt tanúsítja, hogy a homok nem a Dunából
került ki. Ha a Duna homokja lenne ez, akkor
1 Éppen ilyen a Balti-tenger partvidékének tér
képe Swinemünde stb. körül. A német geophysikusok
ezeket az igazi dünéktől némileg különböző dünéket
«Vordüne» néven nevezik.

a Duna partján dünéket kellene találnunk s a
területnek magasnak kellene lennie a Duna
közelében is.
Más egyéb vizsgálatok azt tanúsítják, hogy
ez a homok régi (pontusi) tengeri homok, a
mely itt plateau alakban emelkedett ki a Duna
partjáról s a mely a Duna szoros völgyén fel
törő $ a bánáti hegység legkeskenyebb részén
átszökő kossava szél hatásának kitéve, feltúratott és éjszakra hurczoltatott.
A deliblati puszta tehát valóban kivétel a
magyar medenczében s azon kivételek egyike,
a melyek megerősíteni látszanak azt a szabályt,
hogy a nagy futóhomok területek az ő homok
jukat legnagyobb részt a folyóknak köszön
hetik.
Cholnokv Jenő.

Születési ünnepek a m agyaroknál.
három határkő közül, mely az emberi
életet jelzi, a legelsőt a születés perczében teszi le a sors. A természet is
ragyogó napsugarakat küld szét, díszköntösbe
öltözteti a pillangókat, mikor a rügy bimbóvá
feslik. Az ember is mindig és mindenkor ünnep
nek tekinti egy-egy új élet kezdetét. Őrömének
minden nép másként ad kifejezést. Ezek képe
zik a születési-ünnepi, keresztelési szertartá
sokat.
A magyarok hajdani szokásairól nagyon
kevés a feljegyzett adat. A külföldiek, a kik
Írott feljegyzéseket adnak őseinkről, minden
aprólékos, családiasabb szokásaikról nem tud
hattak, a mi krónikásaink pedig, a kik még
hallhatták a pogány magyarok szokásait, szer
tartásait, nagyon keveset egyeztek fel ezek
ből. Még Anonymus sem akart a regösök csa
csogó énekeiből meríteni. Pedig ez volt a leg
üdébb forrás, melyből ezeknek a költőien szép
szokásoknak leírásai bugyogtak.
Lehetetlen feladat így vállalkozni arra, hogy
pogány magyarok születési-ünnepi szokásait reconstruálni lehessen. Csak következtetni lehet.
Még pedig bizonyára leginkább úgy, ha fel
keressük azon helyeket, melyeken őseink lak
tak hajdan, s kikérdezzük ott maradt rokona
inkat az ő szertartásaik felől. Mert ezek nem
voltak kitéve új befolyásoknak, a civilisatió
átalakító erejének. Ezeknél csaknem változatla
nul állanak fenn az évezred előtti szokások.
Ezek a szokások lehettek hajdan a mi szoká
saink is.
Szembe állítva ezekkel, lefolyik előttünk egy
újszülött gyermek fogadtatása napjainkban a
jó palóczok által. Látjuk ekkor lépésről lépésre,
hogy mennyi a hasonlóság ezen palócz szo
kások és az őseink szokásainak feltételezett
ázsiai szokások között. így ki lehet válo
gatni távol eső rokonaink szertartásai közül
azokat, a melyekkel meg van az analógia a
talán némileg módosult, de alapjában ősi szo
kásoknak látszó mai szertartásokkal.
Ezen az alapon próbálom nem concrét ada
tok halmazát rakni össze mozaikszerűleg, mert
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ez hisz lehetetlen de az összehasonlítgatások útján megrajzolni őseink házi életének
egy még eddig nem igen kutatott, vidám, költői
részének képét.
Az ősök nemzeti ünnepe.
Csepel szigetén állott a fejedelem palotája.
Tündérkertben a nagy Duna közepén. A futó
hab az Árpád palotájának képét vitte lefelé, a
víz ölén támadó szellő az ő hírét repítette
szárnyain. Ha barát jött, abban a palotában
fogadták szívesen, ellenségre onnét zúdította
Álmos fiának keze győzhetlen hadait.
Aranynyal megrakodva mentek haza idegen
országba ya mesterek, a kik megépítették a
palotát. Építettek azok már sasfészket a felle
gek közé, komor templomokat az Isten szol
gálatára, egymásba rótt kőkoczkákból, de víz
közepére, zúgó ár közé fából soha. Árpád
pedig ilyet akart, ilyenért fizetett nekik arany
nyal. A sátor vászna nem lehetett egyszerre
kőfallá. Attila örököse nem akarhatott külömb
lakást magának, mint volt hajdan a világ
urának.
Egymásba illesztők azon a palotán az ács
művészek az erdő minden fajtájú fáját. Csak
a diófát kímélte meg a fejsze éle. Az szent fa
volt,1 annak ritkás lombjai alatt a magyarok
Istenének dicsőítésére fakadt fel az ének. Fekete
éger volt letéve alapnak a nedves homokba,
annak a fája kővé válik a vízben. Talán ma is
ott pihennek gerendái a felszántott rögek, a
zöldelő vetések alatt. Az őserdők óriás tölgy
fáin nyugodott az épület, melynek fehér gyer
tyánfa falaiba tarka eres gyökerekből voltak a
négyszirmú rózsák és a karcsú testű szörnye
tegek berakva.12 A szárnyas ajtók sárga desz
káin pedig harczot és áldozatokat ábrázoltak a
vésések. A kiszögellő tető karcsú oszlopokon
könyökölt, rózsaszín czédrusból valókon, melye
ken a pikkelyes kígyók csavarogva kúsztak
felfelé.3
A fejedelem palotáját jeles vezéri házak kör
nyezték,4 mert a törzsfők és alvezérek, ha
pihenésnek volt ideje, Árpád körül tartózkod
tak, felváltva környezve a fővezért, s mint
hűséges jobbágyokhoz illik, fegyvereikkel őri
zik őt.5
... Csepel szigetén nem csörren meg egy kard
sem. Csepel szigetén lábujjhegyen jár-kél ma a
vitéz. Maga Árpád nem mutatkozik hű népe
előtt. Reménykedve figyel minden legkisebb
zajra, mely a kárpitos falon keresztül néha-néha
áthallszik. Egy nagy beteg sóhajait hallja át
onnét, kit aggódva állanak körül asszony népé
nek legelőkelőbbjei. Ö maga a boldog Isten
ujjának mutatását látja, s ha az ő feleségének
az új haza földjén születendő gyermeke fiú
1 Erdélyi: Népdalok 476.
2 Honfoglaláskor imagyar motivumok az ékszer lele
teken.
I Attila palotájának leírása, melyhez hasonló lehetett
az Árpádé is.
4 Anonymus C. 44.
5 Bartal G y.: Nehány jegyzetei Szalay L. «Magyarország történetére» Új Nemz. Múzeum 1852. 1. 407.

lesz, úgy az ő törzse hosszú életre, nagy tet
tekre van hivatva még.
Szegény fejedelemasszony állapota nagyon
elnehezült. Csoda lesz, ha gyermeke életét nem
a sajátján váltja meg. Az asszonyok csöndesen
sírdogálnak a teremben, hol úrnőjük testében
az élet a halállal vívta harczát. A fejedelem
asszony ágya sűrűn volt beaggatva aranyvirá
gokkal hímzett nehéz függönyökkel, melynek
selymén száz kis csengőcske nyelve csörrent
meg, ha meglibbentette valaki. Azoknak az
aranyvirágoknak gyökere még Etelköz kietlen
pusztáin fogant. Talán még Dúl király lányai
nak keze tépte a tündér kertben, harmat nö
vesztette, holdsugár fakasztotta. Aztán úgy
maradt anyáról leányra. Nagy szerencsétlenség
volna, ha újjal kellene felcserélni. Azon az újjon
talán a csengőknek sem volna hatalma az
ördög felett. Nem tartaná vissza csengésük.
A lemenő nap vöröses sugara rátüzött a
magas sátorra s játszva törött meg annak ezer
színén. A lemenő nap ! Ez volt annak az idő
nek legerősebb gyógyszere. Most is bízva
emelik fel az erőtlent, s úgy tartják gyönge
karjaikkal, míg csak ráesik egy sugara a
búcsúzó napnak. Ha nem gyógyítja meg a nap
sem, úgy irgalmazzon neki a teremtő.1
A csoda megtörtént. A «tűz Isten > meggyó
gyította a benne bízót. Erőt küldött elernyedt
tagjaiba röpke sugara által. Mire meggyujtották
a palota minden zugában a szövétneket, hogy
éjjel járó manó visszariadjon a fényességtől,
lejátszódott a honfoglalás nagy szinjátékának
utolsó felvonása is. Volt kire bízni fentartását
a nagy alkotásnak. Árpádnak fiutóda született.
Fiutód az újszerzett hazában. Attól nem kellett
félnie a fejedelemnek, hogy vérének utolsó
cseppje az ő ereiben alszik meg majd valaha,
hisz négy fia lépte át a Kárpát bérczeit vele
együtt. A legidősebb Liuntin már temetkezni
jött az új hazába, a másik három pedig élet
erős dalia volt még. De Árpád érezte jól, hogy
Magyarországnak oly fejedelem kell, ki földjén
látta meg a napvilágot, a ki nem ismert más
határt ezen kívül.
A gyermek születésével felszabadult a csend.
Örömrivalgás indult ki a palotából, s hajnalra
kelve átcsapott a vígság a Duna medrén is.
Rövid nap alatt szerte vitte az örömhírt a sok
hírnök az országban: Álmosnak unokája, Árpád
nak fia született!
A «jó Isten > megsegítette az anyát, most a
rossznak kell adni áldozatot, hogy az újszü
löttet kímélje. A tűzbe dobott zsír az ő első
része. Az áldozat fojtó füstje gyorsan száll fel
a lángok közül, ez a rossznak a legédesebb
illat. Azt a két tojást is az ő kiengesztelésére
törik össze az újszülött feje fölött, neki dob
ják a fekete kakas frissen levágott fejét is.'2 Ha
pedig meg nem elégedett az áldozattal, meg
szólalnak a függöny apró csengetyűi, a nagy
fénytől elvakult szegény bagoly huhogása, ezek
től menekül az ördög.
1 Közép ázsiai mai babonák. Vámb. i. m. 257—5g.
2 Ma is így gyógyítanak az özbegek. Vámbéri: Török
faj 444.
7
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Arany medenczében csillog tiszta vize a
Dunának. Ezek a habok érintik először a fejedelemfi csöpp testét. Hogyan hánykódik benne
a kis lélek. Kezecskéivel le-le csap a vízbe,
mintha azokat a csillogó arany pénzeket akarná
megfogni velők, melyeket mosdó vizébe tett a
jóakaró gondoskodás, hogy gazdag, hatalmas
fejedelem legyen egykoron.
Árpád örömtől könnyes szemekkel gyönyör
ködött gyermekében. Ott állottak körülötte
népének nem csatatéren levő összes nagyjai.
Mindenki tudott valami kellemeset, valami dicsőt,
valami nagyot jósolni. Hosszú életű lesz, hatal
mas népe szeretni fogja, nem lesz párja karja
erejének. Nosza fel kell húzni a sátor elejére a
leölt kosnak csigolyáját, hogy erős legyen az
újszülöttnek nyaka is majdan.
Míg bent mindenki dicsérte így az újszülött
erős testalkatát, szép szemeit, hangja élessé
gét, mindent, a mit ily kicsinyen felfedezni
lehet, addig az ajtón kívül hangos kiabálást
kezdett aaz asszony népség. «Czudar lett az
Árpád fia, czudar. Bizony czudar. Vak is, nyo
morék is. Szegény Árpád, de szerencsétlen is!»
Az a «bába», a ki az újszülötteket megkívánja a
magáé helyett, bizton nem kap kedvet az Árpád
nyomorék fiát ellopni. Mennél jobban szeretik
a gyermeket, annál inkább kell ócsárolni a
küszöbön kívül, hogy meg ne kívánja a bába.1
Ott benn pedig rózsaszínű czédrus bölcsőcske ring a pallón. Úgy van kibéleive fehér
báránygyapjúval, mint gondos madár szokta
fészkét kipelyhezni gyönge fiókjainak. Ez lesz
lakóhelye Árpád utódának. De mielőtt a dajka
befektette vplna a kisdedet, magasra emelte a
levegőben Árpád erős keze gyermekét:
— Zsolt legyen a neved ! kiáltá hangosan..
Micsoda öröm,, micsoda vígság az arczokon.
Megzörrennek a kardok, ezek fogják védeni
majdan, kitárulnak a karok, ezek fogják növesz
teni birodalmát nagyra.
Mikorra először felsüt a nap az égen, ün
nepi díszben a sziget- Olyan víg ma itt min
denki. Pedig a palota előtt keservesen jajgat
nehány összeszaggatott ruhájú asszony: Meg
halt a mi fiunk, meghalt Zsolt!» kiabálják
szünet nélkül egyre. Ezt azonban csak a bába
hiszi el nekik, a ki erre végleg lemond arról,
hogy megkívánja a gyermeket. Holt gyerme
kért még sem adja a maga élőjét, ha még
olyan rút is. Búsan rohan tova Csepelről, hol
selyem ruháikban a nők, fegyverrel megra
kodva a férfiak. Mind ott tolong a vezér palo
tája körül. Nemzeti ünnepet ül ma az ország.
Nagy csoportokban zöldéinek a parton a
tölgyfák százai, tarkítva karcsú nyírfa ligetekkel.
Hol legárnyasabb a hely, hova csak lopva fér be
sugara a napnak, hol buján nyílik virág virág
mellett, ott van tágas tér csinálva az áldozás
nak. Nagy lapos kő fekszik a zöld gyepen, ez
az oltár, erről jósolják majd a Zsolt szeren
cséjét, ott magasan csap föl lángja a tűznek.
Ide gyülekezik a nép, ide tart Árpád menete.
Elől jöttek párosával a garabonczok. Ők az
írástudók, bonczolók, bélnézők. Náluk vannak
1 Közép ázsiai török szokás.

a bűvös könyvek, a melyekből kikönyörgik az
áldást, olvasva, énekelve, igézve. Földjük sincs,
barmuk sincs, szolgái önmaguknak, a márul
és holnaprul gondoskodás a nép dolga, a kik
étellel látják el őket.1 Köztük lépdel lángvörös
ruhában a gyula, a tűz Isten papja, a ki lármás
dobot üttet a nép között, ha tűz-isteni tisz
telet készül. Az ő segéde a bélyeges, a rezgő
láng jóslatának tudója. A büntetőnek, a per
osztónak nincs dolga máma. Ma nem meg
torlásnak, hanem a megbocsátásnak, kiengesz
telésnek, a reménynek napja van.
Aranyos féken ficzánkolt a fehér paripa.
Nincs egy szőrszál testén, mely fehérebb ne volna
a hónál. Csak szemei villognak éjsötéten, tűz
zel. Nyíló virágból van a nyerge, zöld indából
a kantár, tölgyfalomb verdesi oldalát a kengyel
helyén. A virág szirom hullong róla lépése
közt, a virág illatja szerte száll mozdultakor.
Lassú vontatott lépésekkel halad utána a
magyarok Istenének papja, a táltos. Fejét lehorgasztja, mintha nagy, mély bánata volna, s finom
metszésű ajaka kínosan vonaglik meg néha-néha.
Hosszú szakállába bele kap a szellő, s az ezüst
szálak lengve rezegnek széles mellén. Fejéről
egyetlen hajszál sem hüllőt le magától, a borotva
éle szedte le gondosan egészen halántékig.
Még onnét kezdve is elég sűrű volt, hogy
szalagokkal fonhassák be végig, s a három
tincs hosszan hullott alá bő talárjára,'2 melynek
bíbor szövete drága prémmel volt megrakva.
Járhatna ő tetőtől talpig vert aranyban, hisz
szeme látja a föld méhébe rejtett kincseket.
De még sem, tudása itt véget ér, tiltva van
hozzájuk nyúlni, s ha keze érinteni akarná a
kincset, az mélyebbre süiyedne, mielőtt kiemel
hetné helyéből. Ki tudja, talán nem utolsó útja-e
Istenének oltárához ez a mai? Hét éve, hogy
győzött idegenben más táltos felett, itt az ideje,
hogy törvény szerint újra felkeresse viaskodásra azt. Maradt-e még elég erő karjában,
hogy győztes legyen megint? Ha nem, úgy
életét veszti el. Nem fegyver élétől, — hisz
testét nem fogja kard, — hanem eleped akkor
bújában. Mert ha nem győz, Ínség leend abban
az évben népe földjén. Meddő marad a tulok,
nem ellik a kancza, gabona nem nő s kifogy
nak az erdők vadjai, s más helyre tódulnak
a halak. Akkor már erősebb, új szolga kell
a Hadak Istenének. Akkor az veszi fel a bíbor
ruhát, a kit előre kijelölt a sors utódának
a végzet. Foggal született az a világra, külön
ben hiába tanulná tudományát.3
Árpád három lépést tart a szent ember
mögött. Az a Hadak Istenének a képviselője,
ő csak a hadak vezére. Az ő ruhája testhez
simul, selyem a szövete, arany a hímzése, tele
szórva ezüst rózsákkal. Mikor ráesik a nap
fénye, úgy csillog az a ruha, hogy megfájul a
szem, ha nézi. Ezüst sisakjához turulnak szár
nya van szúrva, a mely fekete, mint a sisak
alól szabadon kihulló hajának fürtje. Büszke a
járása, deli a termete, szeme pillantását ki
1 Ipolyi: Magyar Mithologia 465. I.
2 Thuroczi: II. 3g.
3 Ipolyi: i. m. 44g.
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tudna kitartani ? Körötte, utána népének nagy
jai, nemzetének díszei. Délczeg mindenik, mint
a napkeleti czédrus, a mit nem hajlít meg
a vész, ha az idő megtámadta is már törzsét,
hanem csak egyszerre döntheti ki.
Az oltár előtt megállóit a vezér. Aranyos
szarut töltött meg a . Duna hűs vizéből, s
magasra emelve azt, hangosan könyörgött nem
zete Istenéhez. Majd egy gyors mozdulattal az
oltár kövére loccsantá szét a vizet, a mely
gyöngyökben pergett le a sima kő oldalán. A
magyarok pedig összeverék pajzsaikat, s három
szor kiáltották a teremtő nevét.1
Most félre állott a fejedelem, s az oltár elé
lépett a táltos. Bő ruháján megcsörrentek a
csöngetyűk, ajkán tompán fakadt fel a hála
adó ének. Egy intésére elébe vezették a nyihogó mént, mely mintha rosszat sejtene, tüzes
párát fújt orrlyukaiból, s lábaival dobogva ka
parta a földet. A táltos éles kardja markolatig
lopta be magát a következő pillanatban szügyébe, s a kihúzott aczél nyomán vastag sugár
ban ömlött ki az oda tartott edénybe a párolgó
piros vér. A ló pedig megtört szemmel, hang
talanul rogyott össze. A főpap bemártá most
kezét a forró vérbe, s könyörgés közt fecs
kendezte be vele az oltárt, a vezért, a körülállókat. Bőven jutott belőle a had-isten kard
jára is, markolatig megfürdött meztelen vasa a
a vérben,12 majd pár cseppjét gyöngyöző bor
ral keverék fel drága arany kehelyben és sor
ban ittak belőle a fejedelem, a táltos és a
népnek főbbjei.
Ezalatt felvágták bőrét gyors kézzel a mén
nek, s a garabanczok olvastak a belső részek
ben. Zsolt alatt nagyra fog nőni az új haza,
bejárják a világ minden táját a gyors hadak,
félvilág kincse a magyarok hazájában fog csil
logni. Sok nemzedéknek lesz ősapja Zsolt, bár
unokát nem fog látni soha, halálakor más fog
uralkodni, bár ő lesz a fejedelem.3
A jóslat rejtelmes volt s nem Ígért teljes
boldogságot. De Árpádot megnyugvással tölté
el. Népe nem vész el, unokái vérét századokra
megőrzik. Fel tehát a lakomára, csendüljön
meg az öröm hangja, zene hirdesse, hogy
Magyarországnak új ura megszületett.
Szűz lányok fehérbe öltözött sora között
ment vissza a menet a palotába. Lágyan csen
dült fel ezek üde ajkairól a nemzeti énekek
busongó szava. A terem erős tölgy asztalai
roskadoztak a rájuk rakott drága tehertől. A
fejedelem és főbbjei arany tálakon fogyasztot
ták el az áldozati ló illatos húsát, s arany
pokálokból ittak reá áldomást a tüzes borból,
nem felejtvén el mindannyiszor összeütni kelyheiket a szomszédok, valamikor ajkaikhoz vivék.
A szegények ezüst edényekből kaptak ételt
italt, «mivel a szomszéd országok minden javát
Isten kezeikbe adta, és gazdagon, fényesen
élnek minden hozzájuk jövő vendégekkel».
Hogy pedig hasonló legyen lakomájuk Attila
1 Thuroczi: II. 3.
2 Kerékgyártó: Magyarország művelődésének tör
ténete I. 46.
3 Zsolt fia, Taksony, csakugyan még atyja életében
vette át az uralkodást.

ünnepélyeihez, szólott lágyan a hegedűk és
sípok zenéje, s az édes hangokba dallamosan
olvadt egybe az igriczek éneke, tarkítva vidámító ellentétül a bohóczok tréfás verseitől.
Közben pedig fogyott a tüzes aranysárga folya
dék a kupákból, forrni kezdett vére a férfiaknak.
Dalra kezdtek mindannyian s a vitézi énekek
végeztével mindannyiszor harsány hangon dicsőíték a had-istennek nevét.1
Ünnepet, nemzeti ünnepet ült a magyarok
országa. Hat napon keresztül látta vendégül
Árpád híveit, hat napon keresztül tartott a
lakoma, hat napon keresztül vigadtak annak
örömére, hogy megszületett az ország új ura.
Hat héten keresztül áldotta érte a szegény
magyar nép, kifáradva a honfoglalás küzdel
meiben Istenét, hogy megszületett az, a ki
atyja, gondviselője lesz ezentúl annak a főid
nek, melynek minden talpalatnyi földjét az ő
karja szerezte meg, minden rögét vérével ön
tözve.
Bimbófakadás.
Pintér Pesta bátya féllábbal régen a sírban
van már, hány esztendő óta várja már, hogy
a másikat is utána húzza, de kevés olyan
nagy eseményre emlékezett, mint a milyet szív
szorongva vár a falu. Furcsa madár a gólya!
Hajszen mégis furcsa, hogy épen Piros Pün
kösd napján jött kedve a biró házára leszállani. Mégis csak legalább addig várt volna,
a míg elmúlik az ünnep. De mikor nem
várt ám.
Ott settenkedett mindenki, a ki csak tehette
a biróék portája körül. Tiszta volt az a ház,
mint a tükör. Máskor se hámlott le a malter
a házoldalról, máskor se szakadozott fel a
tapasztás a küszöbön, nem állott meg egy
perczig se piszok a sok csikó után az udva
ron, de most úgy ragyogott minden, hogy a
templomot sem tartja nagyobb rendben a
harangozó. így szokták már azt ilyen nagy
ünnepkor.2 Az a gólya meg csak ott kelepeit,
a kéményen és még sem hozza azt a kis
jövevényt. Legalább azt mondaná meg, fiú
lesz-e vagy leány?
Az assznyok sűrűn járnak ki meg be az
ajtón. Mindegyik mond valamit azoknak, a kik
nek csak kivül a helyük. De csak úgy suttog
nak, mintha nagy titkot kötnének a szivükre.
<•Bizony drágám, nehezen van szegény. Meg
próbáltunk már mindent.» «Hát Barna Rózsi
néne ott van-e?» Ott van az galambom, de
híjába ért a mesterségéhez, csak nem tud segí
teni a menyecskén.» Áz uráról is tudnak vala
mit. Hogy Bíró Lajos úgy rí, mint egy gyer
mek, majd széthasad a szíve, mikor a Náni
jajgatását hallja. «Tudom Istenem, hogy felvidámodna, ha már egy másfajta sírás is be
hallatszanék hozzá.» Hát ő nincs bent a ház
ban néne?» kérdi egy kis iskolás lányka. «Ejnye
lelkem fattya, hát még arra se tanítottak meg
az eskolába, hogy nincs olyan helyen mit
keresni az embernek,» felelt a kérdésre mér1 Mon. germ. 2. 105.
2 Nagyban utalok Pintér Sándor czikkére : A palócz
születése stb.» (Ethn. 1891. 97. 109.)
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gesen Judi néni. A kis leány szégyenkezve
kotródott tovább.
A míg így már-már halálhírét költik a me
nyecskének, az alatt odabent mégis csak cso
dát tesz a Barna Rózsi tudománya. Addig
kenegette harmat testét a betegnek, a míg
megjött a várva várt pillanat. Mindenki oda
akarna tódulni az ágyhoz. Még jó, hogy bőre
van csinálva a sátor, többen elférnek a nyoszolya körül. Olyan nagy a sürgés-forgás, hogy
ha olyan erősen meg nem kötötték volna a
rudakat az ágy négy sarkán, bizony talán le
húzták volna a nagy lepedők a felső gályát De
hát erre is volt gondja Rózsinak. Először megránczigálta jól a ponyvákat, hogy erősen tar
tanak-e, csak aztán kötözte a lepedő sarkaiba
a kenyeret meg a foghagyma gerezdeket. A
kenyérrel kedveskednek a' rossznak, de ott
van mellette a foghagyma is, az pedig tudni
való, hogy semmitől úgy nem fél a rossz, mint
annak a szagától. Annak a lepedőnek tájékára sem
mer már menni talán. Sok hagyma száradozott
már annak a csücskébe. Az öreg bírónak a
nagyanyja is az alatt a sátor alatt adott életet.
Egy perez alatt tele lett vele a falu, hogy
kis lánynak ring a bölcsője a bíró házánál.
Nagy hír volt ez, pedig nem is újság. Tudta
már azt a legkisebb gyermek is, hogy mikor
két héttel ezelőtt éjfélnek idején levágta a balkeze
györűs ujjáról a körmöt Náni, hát csak úgy
ugrált, pattogot a felszított szénen a köröm.
Próbálja meg akárki. Nem csal az soha. A
melyik köröm a fiúgyermek jöttét jelzi, az úgy
ég el, mintha tollat tesznek parázsra. Nesztelenül,
csendesen.1
Most már szabad bejönni az apának is.
Nagy sietségben majd hogy el nem botlik a
küszöbön. Ejnye, mintha megnőtt volna az a
küszöb. Pedig nem is az lett magasabb, hanem
az a nagy seprő terpeszkedett rajta, a mit
Rózsi néni keresztbe helyezett el rajta. Be tud
jönni a boszorka a kulcsylukon is, de a ke
resztbe tett seprőn nincs hatalma átlépni. Lám
még az apa is megbotlik benne, pedig annak
mégis van némi joga a kis lélekhez.
Ennek a kis lánynak Piros lesz a neve,
piros Pünkösd napján született a lelkem adta,
mondja boldogan az apa, s magasra emelve a
ficzánkoló kis jószágot, hangosan tette hozzá:
ilyen magasra nőjjél! Az öreg asszonyok bólongattak csendesen. Néha egy-egy könnyet törül
tek ki szemeikből. «Úgy úgy lelkem- hagyták
rá helyeslőleg az apára, «olyan nagyra nőjjön».
De mikor letette kezéből a kis babát a Barna
Rózsi karjai közé, egyenként oda lépegettek
ahhoz a porontykához, mindenki megvere
gette azt a kis pufók képecskét, megköpködték
a síró babát és ugyancsak erősen bizonykodtak
rajta, hogy milyen csúf a szegény, milyen nyo
morék. Mert hát ki tudja nem settenkedik-e
valahol az ablak alatt a boszorka, a ki szeretné
a maga szörnyszülöttét csempészni a gyerek
ágyas mellé. Nem lehet eléggé óvakodni a vál
tott gyerek ellen. Szegény Kerüllő Panninak
1 Klein : Adatok a körömről való néphithez. (Ethn.
i 8q4-

32.)

is lám hogy kicserélték a télen a babáját.
Olyat adott helyette a boszorka, a melyiknek
foga is volt, meg hat ujj is a kezén. Szerencse,
hogy elvette az Isten.
Van azonban még egy erősebb védekezés
is a boszorka ellen. Ki tudja, hát ha neki
megtetszik a kis Piros, akárhogyan ócsárolják
is szegénykét. Hanem azért van ott a nagy
kemencze, hogy lobogjon benne a láng, elő
veszi az egyik asszony a sütő lapátot is, s
valami szörnyű dolgot végez. «Itt a kis lány
vigyed el» kiáltja hangosan, hogy a házon
kívül is meglehessen hallani, s bele löki a
lapátot a zsarátnokba. Ott aztán pár pillanat
alatt menten elég a kis baba. Ezt aztán viheti
a boszorka, ha tudja. Mert híjába furfangos a
rossz, elhiszi ha messziről látja, hogy az új
szülött sült össze a lángok között, pedig csak
egy fadarabot aggatott teli rongyokkal Panni
néne. Hol jár azóta már a boszorka hóna alatt
az ő idétlen csodaszülöttjével! Addig-addig
járja majd a házakat, a hol újszülött sírást hall,
míg valahol nem vigyáznak eléggé s egykettő kicseréli az egészséges babát, s akkor
sírhat már a sátoros asszony eleget, mikor a
boszorkának a fattyát kell kisebesedő emlőjén
táplálni.
Míg az álbaba magas lánggal ég a kemenezében, a kis eleven már javában sivít a teknőben. Meg van melegítve a vize, de még is
hideg az az ő vékony bőrének. Pedig hozzá
kell neki a hideghez szokni mégis. Nem azért,
mert nem tellenék meleg ruhára, minek csil
logna akkor a víz széles gyűrűi alatt az a
fénylő új krajezár, ha nem hozna szerenycsét?
Hanem hiszen nagykarácsony napján vékony
varrott fehérben kell végig hallgatni a misét.
És aztán ugyancsak kicsúfolnák érte, ha azt
eresztené ki a száján, hogy fázik.
Az első fürdő nem is sokáig tart. Ké
szen áll már a bölcső megrakva dunnikákkal,
abban aztán felmelegedhetik a lelkem. Valósá
gos megtiszteltetés, hogy ki ringathatja benne.
De ez a kitüntetés mégis csak leginkább a
komámasszonyé, a kinek hét napig főszerepe
van a házban. Élőbb való ő itt az alatt, mint
maga a bíró is, de még az öreg Kuris Rozi
is, a biró felesége, a kinek lagziján még az öreg
báró is ott volt — első jobbágya volt az apja
valamikor neki — még ő is kitér neki. A férj,
az újdonsült apa pedig meg sem mer állani
előtte. «Elmenjen kied Lajos koma a dolgára,
ne lábatlankodjék itt», szólt rá keményen, ha
vagy a feleségét, vagy a kis babát szeretné
látni. Mit is nézne azokon. Náni boldogan
pihen a puha derekaljak közt, nagy dunnájára
néha-néha ráteszik a csöpp jószágot, akkor
megnézheti kedvére. Mert a mikor keblére veszi,
hogy táplálja a kis Pirost, akkor bizony piczi
feje tetejét látja csak, pufók arczocskájával
egész beletemetkezik anyja testébe.
Olyan boldog a fiatal szép menyecske! Nem
kell hát a nyáron árván, egyedül kapálni a
mezőben. Lesz hát neki is egy kis sátracskája,
a mit felköt majd a hátára, lesz egy nevető
kis jószága, a melyik majd menés közben a
karján fog szunyadozni. Milyen boldogság lesz
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az majd, ha lesz kire gondolni, hogy oda-oda
szaladjon a sátracskához, a melyikben felfüg
gesztve a kis teknőben ot alszik az édes kis
baba, hogy meg-meglóbálja, hogy szebbet
álmodjon, vagy elűzze az alkalmatlan 'legyet.
Lesz, a kinek számára kigombolja piros pruszlikja kapcsait. . .
Ott áll az ablak deszkán minden, a mit
megkívánhat egy «fekvő asszony» Egy álló
hétig hord neki minden jót a komaasszony.
Nincs annak egyéb dolga egy hétig a sütésnél,
főzésnél. Puha czombjai a csirkének, herőke
(csőröge fánk), meg ferentő is feketéink a tányé
ron. Ez a tészta ugyan nem nagyon alkalmatos
nehéz sületlen testével a betegnek, de a mák,
a mi bőven van rászórva, job álmot hoz annak,
a ki megeszi. Egy jó pohár bor sem árt ilyenkor
a gyenge ágyasnak. Tíz esztendővel ezelőtt
termett a Várhegyen. Az aztán erőhöz juttatja.
Neki erőt hoz, de elgyengülnek tőle az
emberek, a kik nagyon is sűrűn hajtogatják a
nagy szobában. Olyan az egy hétig, mintha
mindig gyűlést tartanának benne. Csakhogy
nem mogyoró pálczával ül köztük a bíró, s
nem is adót hajtanak be a szegényeken. Éppen
azért, mert nem hajtják, bőven jön az most
magától. Az asszonyok sűrűn jönnek egymás
után az egész faluból, s egyik sem jön üresen.
Egy két fazék mindeniknek kezében össze van
kötve kantárral, egy-két túrós lepényt mindenik hoz, gondosan fehér kendőbe takargatva.
«Hérészbe» — gyermekágyashoz látogatóba —
így szoktak járni. Mindenkinek kell ilyenkor
valamivel kedveskedni. Úgy gyűl a sok étel,
hogy a fél falu is jóllakhatnék egyszerre vele.
De mindenik asszonynak meg kell tenni, mert
ki tudja, jövőre ilyenkor nem ő fölötte fogja-e
bontogatni hosszú szárnyait a sátor?
Jó dolga van egy hétig annak a népségnek,
a melyik szeret inni enni, ha nem kell dol
gozni sem érte. Terített asztalt talál addig min
denki a bírónál, ki enné meg máskülönben a
sok ételt? s az ételhez tele kancsót állít a
gazda. Az alatt meg is keresztelik a kis lány
kát, az alatt fel kel a menyecske is, de még
a legkisebb gyermek is megemlegeti a Tözsér
Piros születését. Azóta sem látott senki annyi
enni inni valót egy-egy asztalon Pilinyben.
Dr. Nyáry Albert báró.

M i a bölcsészet?
nnyi bölcselkedés után még mindig azt
kell kérdeznünk: mi a bölcsészet? Legk. alább ezt kérdezi E. de Roberty, a bruxelles-i szabad egyetem tanára és számos bölcselő
dolgozat lelkes szerzője. A belga-franczia
bölcsész a tőle telhető buzgósággal és szellem
mel iparkodik e nagy kérdésre megfelelni.
Szerinte új századunknak több előnye van a
múlt felett, hogy helyes választ adhasson e
kérdésre. Most ugyanis elváltak a különféle
tudományos szakok a metaphysikától, mely
azelőtt magába foglalta, körülnyalábolta őket,
összevegyült a szervek-fölötti világ tudományai
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val, a morállal, az ismeret elméletével, a psycho
logiával. Ezután nem kell a nagy általánosítóknak, hogy alkalmilag biologok, sociologok, mo
ralisták és psychölogok legyenek, — egyszerűen
bölcsészek lesznek, a mit de Roberty a világ legrémségesebb értelmi forradalmának tekint. A jó
ember azt hiszi, hogy Comte Ágost már jól je
lezte a metaphysika i láthatár közeli pusztulását,
Nietzsche pedig a morál beálló enyésztét. E
két jövendölés szerinte növekvő sebességgel,
gyorsasággal teljesedik. Bizony pedig éppen az
ellenkezőjét kellene látnia, mert csodálatos
erővel lép föl a metaphysika és a morál a
népek életében csak úgy, mint a theologusok,
bölcsészek, sociologok, publicisták, aestheíikusok stb. elméleteiben. Khinától Angliáig, Ame
rika északi részétől déli csúcsáig minden nép
szellemi, erkölcsi, aesthetikai és közgazdasági
életében mindenütt uralkodóvá lett az Idealis
mus és vele a metaphysika és a morál. Igazán
bosszantó az a lelki vakság, mely de Roberty
elméjét takarja. Mikor a vallási, erkölcsi, theologiai és bölcsészeti, jogi és politikai, irodalmi
és művészeti meg közgazdasági élet meggyőző
dése szemlátomást módosul a metaphysika
és morál irányában: akkor még mer egy böl
cselő tanár a metaphysika és morál közeli
haláláról, korhadó, szúette állapotjárói beszélni.
De hát de Roberty úr úgy látja, hogy a
XIX. század komoly tudományos munkája
után elménk megszabadul a metaphysikától
és moráltól s egészen philosophus lesz, azért
helyén van azt kérdezni jelen helyzetünkben,
hogy mi is az a bölcsészet?
É végből emlékezetünkbe idézi a régibb
válaszokat. Plato szerint a bölcsészet az egye
dül az ész által elérhető valóságok tudománya;
vele szemben áll az érzéki világé, mely árnyé
kok, látszatok tömege. Közvetlen utána jön
Aristoteles felfogása, melyet korához képest
egyszerűen fenségesnek talál: <A bölcsészet a
lénynek, mint lénynek, tudománya. Nem lehet
összezavarni a többi tudománynyal, mert egyik
sem tanulmányozza egyetemes módon a lényt,
a mennyiben lény, hanem részeire szedve, ku
tatásában azon tüneményekre szorítkozik, me
lyeket e külön részekben figyelhet meg».
Az az erkölcsi törvény, a melynek alapján
megmagyarázható, hogy az emberi haladás
hullámvonalának egy-egy részében milyen az
emberiség gondolkodása, — útmutatást nyújt
arra nézve is, miért határozza meg úgy a böl
csészetet az isteni Plato Kr. e. 400 körül, és ötven
évvel később — a növekvő realismus napjaiban
— miért áll vele szembe a stagirita bölcs. Áz idők
árja hozta ezt magával. Vagy 2300 évvel ké
sőbb Comte Ágost az általános nagy speciali
tásának mondja a bölcsészetet, s ezt a meg
határozást azután Spencer Herbert úgy bővíti
k i: «A bölcsészet a legfensőbb általánosítás
nak ism erete__ oly ismeret, mely a külön
böző tudományok hozományainak egybeolva
dásából származik...... ez az eljárás végered
ménye, mely száraz és kezdetleges megfigyelések
egyszerű gyűjtésével kezdődik (nem egyesített
tudás), különös esetek bővebb kifejtésével,
folytatódik (részben egyesített tudás) és álta
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lános tételekkel (teljesen egyesített tudás) vég
ződik*. — Comte Ágost és Spencer Herbert e
meghatározásai sem érthetetlenek előttünk. Mind
ketten erős realismussal fognak bölcsészetökhöz. Rejtve van előttük a lelki, a metaphysikai.
Comte a XIX. század első felében egy reális
bölcsészetet akar teremteni, Spencer pedig a
század második felében, szintén metaphysika
nélkül, reális, tudományos alapon akar egy
agnostikus philosophiát létrehozni. Mindketten
nagy csalódással fejezik be munkájokat. Az
előbbi az idealismus halavány ébredésével egy
positiv vallást hirdet és így belé esik a metaphysikába, az utóbbi pedig öreg napjaira
most bevallja, hogy száraz realista értelemmel
nem lehet megmagyarázni a lelkivilág tüne
ményeit.
De Roberty nem is teszi magáévá e böl
csészek nézeteit. Nagyon természetes. A husza
dik század elején nem vallhatjuk a bölcsészet
Comte- vagy Spencer-féle meghatározásait. De
azokét sem vallja, a kik a világ felfogásának,
világnézetnek tekintik a bölcsészetet. Szerinte
a szellem különös működésének vagy a világ
ról való felfogásunknak tekinteni a bölcsészetet
annyit tesz, mint kizárólagos attribútumok
jellemvonásairól mondani le. Mert a tudósnak,
a művésznek, a cselekvés emberének szintén
megvan a maga nézete a világról; de tudnunk
kell, hogy mikben tér el ezek felfogása a böl
csészekétől. Szerinte a tudós világnézete analytikus és hypothetikus, a bölcsészé synthetikus
és symbolikus és végre a cselekvés emberéé
gyakorlati és ideologikus.
Ezek persze genialis phrasisok és nem üres
szólamok, de nem teszik érthetőbbé a kérdést;
mert nem arról van szó nála, mi a világnéze
tünk tartalma, hanem csak jelentkezésének
módja. Világnézete ugyanis minden embertár
sunknak van, mely az idealismusból a realismusba vezető utunkbanés viszontfolyton mó
dosul. Ez a világnézet sokkal világosabb, tudo
mányosabb a bölcsésznél, mint a közönséges
embernél; de mindkettő közel rokonságban
áll egymással. Az egyszerű parasztnak éppen
az a világnézete lehet, a mely a nagy gondol
kodó keblét dobogtatja, csak az egyiké homá
lyos, nincs rendszerbe öntve, a paraszt nem is
tudja magát kifejezni, eszméit formába önteni,
de azonnal megérti és lelkesedik vagy helyesel,
ha az ő homályos gondolataira ismer. Ellenben
ha az a nagy gondolkodó az idők árjával ellen
kező gondolatokat fejteget előtte, mindjárt
megtagadja helyeslését, többé-kevésbbé tiltako
zik ellene. Hogy más példát hozzak fel, meg
említem Kisfaludy Károly színdarabjait, vagy fő
mesterének, Kotzebue-nak műveit. Nálunk íebr.
7-én,‘ Kisfaludy emlékezetére mindig adják vala
mely művét, üres vagy ingyenjegyes ház előtt.
Tudnunk kell, hogy minden egyes színmű egyegy világnézet, mely korának érzését, gondol
kodását fejezte ki. Ha tehát Kisfaludy darabjá
ban már nem gyönyörködtek, annak a jele,
hogy az övétől nagyon eltérő világnézete volt
az utókor gyermekeinek. Egykor a bölcsészek,
a gondolkodók, az írók, a szónokok, a tudó
sok éppen oly élvezettel nézték és olvasták

Kisfaludy darabjait, mint az egyszerű iparos,
kereskedő, napszámos és földmíves, mert az
ő világnézetűket tolmácsolta. Ugyanez áll a
szónokok, államférfiak, paedagogusok, írók,
művészekre stb.-re nézve. Csak az tud hatni,
annak lehet sikere, a ki a mi világnézetünknek
ad kifejezést. Még szüléink, jótevőink beszéde,
intés.e sem használ, ha nem a mi érzésünket,
gondolkodásunkat fejezi ki. Hátuk mögött
nevetünk vagy bosszankodunk, vagy talán saj
náljuk, hogy ily gyarlóságokat beszélnek.
De Roberty nem tudja, hogy világnézetünk
mindig adva van, melyet nem dobhatunk el
magunktól. A tudós, a bölcsész, a művész, a
gyakorlati ember ingyen kapja világnézetét, me
lyet mindegyik a maga módján törekszik iga
zolni. Egy Plato 400 körül Kr. e. erős idealismus
napjaiban hirdeti bölcseletét. Mivel népszerű
volt, ez nem lehetett más, mint eszményi. Neki
az adott világnézetet okokkal kellett igazolni,
lehetőleg világosan kifejteni és mint egy gyö
nyörű egészet bemutatni. Meg is alkotta a híres
platonikus bölcsészetet, melyetmindigtisztelettel,
emlegettek, világszerte dicsőítettek az időnként
visszatérő idealismus napjaiban. Az 1800 körüli
idealismus is rajong érette. A mai győzelme
sen haladó idealismus szintén örömest olvassa.
350 körül. Kr. e. hatni kezdett Aristoteles.
Már annyira előhaladt ugyanis a realismus,
hogy az ő világnézete jóval reálisabb volt s
azért neki egészen más okokkal kellett támo
gatni világnézetét vagy bölcsészetét. Nem említve
sok század bölcsészeti harczait, lássuk az újabb
idők egyik legnagyobb gondolkodóját. A hatvan
éve felé tartó Kant 1780 körül az idők árjának
nyomása alatt kap egy félig idealistikus világ
nézetet. Átmeneti időszak volt ez, melyben
homályosan érezzük a mataphysikainak, a val
lás-erkölcsinek, az isteninek szükségét. Értel
münk azonban még tiltakozik ellene. Ily érzés
sel és gondolkodással megcsinálja bölcsésze
tét, mely a Kritik der reinen Vernunft-ban a
metaphysika bebizonyíthatlanságát vitatja; a
Kritik der praktischen Vernunft-ban pedig az
erkölcsi kényszer bélyegével ellátva hozza vissza.
1800 után azonban a gondolkodók nagy több
sége idealisabb világnézetet vall s bölcsészetök
is eszményibb lesz. Kivált az idealistább népek
nél — minők az újlatin fajok — virágzik a theologia, az eszményi bölcsészet stb.
A bölcsészet tehát nem lehet egyéb, mint
oly világnézet, mely az idők árjának és a philosophus egyéniségének resultatuma, syntheti
kus és apodictikus úton bölcseletnek bemu
tatva. Egy-egy philosophia tehát csak annyiban
azé a bölcsészé, a kinek nevéről nevezzük, a
mennyiben ő volt az a tehetséges gondolkodó,
a ki az idők érzését, gondolkodását számunkra
feldolgozta.
Petőfinek, a költőnek, lelkét meghatja a negy
venes évek positiv, benső, meleg, közvetlen,
érzéki realismusa és ennek szellemében alkotja
műveit; azt a reális világnézetet tolmácsolja,
mely megragadta, ezt fejezi ki verseinek tar
talmában, gondolataiban, nyelvében, kötött for
májában. Minden sora ennek az érzésnek, gon
dolkodásnak, Ízlésnek genialis visszhangja.
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Sőt a tudós sem kerülheti ki az uralkodó
eszme nyomását, magáévá kell tenni az adott
világnézetet. Ha felfedező útjában ezzel ellen
kező tüneményekre akadna, először világnéze
tével egyeztetni törekszik; ha pedig nem tudja,
akkor ignorálja, elhanyagolja, mert az idők
árja nem engedi, hogy valamely nagyobb becset
tulajdonítson neki. Például erős idealistikus
idők múlt századaiban nem lehetett az anyag
életéről beszélni. Ezt nem engedte az eszmé
nyi világnézet. Most azonban annyira megerő
södött a realismus, gyarapodott a materiális
felfogás, hogy még napjainkban is, mikor roha
mos léptekkel haladunk az idealismus felé,
igen sok vegyész, physikus bizonyítgatja, hogy
az anyag is él úgy, mint a növény, az állat
és az ember.
Hozzátehetjük talán azt is, hogy például csak
most formulázhattuk a fentebb említett erkölcsi
törvényt. A régibb idők idealismusa, összefoglaló
gondolkodása erre képtelen volt, mert az idealis
mus ellenmondást nem tűrő világnézete mind
járt kiirtja azt a gondolkodót, a ki igazságot
szolgáltatott volna a letűnő realismusnak. Maga
a gondolkodó is, a ki homályosan látott volna
efféle körszerű mozgást, nem tudta azt más
nak, mint az istenség közvetlen befolyásának
tulajdonítani. Helyesebben talán úgy mondhap
nók, hogy hiába bizonyítgatta felebarátainak,
azok legfölebb szánalmasan mosolyogtak volna
felette. Hisz még most is temérdek ember til
takozik az idealismus és realismus szabályos
váltakozása ellen. Felháborodnak azon a gon
dolaton, hogy Descartes és Corneille, Bonald
és Chateaubriand, Kant és Schiller, Széchenyi
és Vörösmarty, Deák és Arany stb. csak így
érezhették, gondolkodhattak. Es mivel Scho
penhauer, Katona József, Comte Ágost érzése,
gondolkodása nagyon megelőzte az idők szé
lesebb árját, sokáig keserves életet kelle élniök,
vagy mint Katonának, elpusztulniok, mert koruk
nem érthette meg őket.
Már évek óta vehetni észre, hogy terjed a
gondolat, mely érzésünket, gondolkodásunkat
és cselekvésünket az uralkodó világnézetre
viszi vissza. Erezzük, hogy vitetünk. Mikor
1815 körül megkezdődött a realismus, mikor
rajongani kezdettünk az alkotó részek, különö
sen, a nők, az alattvalók, a hívek szabadsága,
önállósága, egyenlőségéért, mivel fokozatosan
haladtunk előre kitűzött eszményeink felé, arány
lag kevesen vették észre, hogy az árral úsz
nak, hogy a hullámok egyet-egyet lendítenek
rajtok. De már az ötvenes-hatvanas években
sokan észlelték azt a csodálatos jelenséget,
hogy akárhány lelkes híve a szabadságnak elfor
dult tőle. Ez nagy megdöbbenést idézett elő
kivált azoknál, a kik magukon tapasztalták. De
végre is azzal vigasztalták magukat az embe
rek, hogy vesztegetés, csábítás, félénkség, conservativ felfogás stb. létesítették és hitehagyottakká, a szabadság ellenségeivé tették őket.
A realismus eszméi még annyira uralkodtak
a társadalomban, hogy a legtöbben alig vehet
ték észre a változást. A természettudományi,
a materialistikus gondolkodás még mindig
hódított a tudósok között, e gondolkodás alap

jára próbálták felépíteni a történelmet, a böl
csészetet, az erkölcs- és lélektant stb. Azon
sem ütköztek meg, hogy a hetvenes években
az irodalom gúny tárgyává teszi a nőket, az
ipar terén sürgetik a szakismeretet, a czéhrendszer ez újabb nemét, kárhoztatni kezdik -az
uzsoratörvény eltörlését, a földbirtok elnyomá
sát, a művészet terén sem igen aggódtak a
különös, sokszor érthetetlen verseken, képeken,
szobrokon, épületeken, mert ritkán fordultak
elő, curiosumok valának. De már a nyolczvanas, és főleg a kilenczvenes években vaknak
kellett lenni az olyan embernek, a ki észre nem
vette érzése, gondolkodása meglepő átalakulá
sát, lelkében egy új világnézet támadását. Ekkor
már igen sokszor találkozunk azzal a gondo
lattal, hogy egy ismeretlen tenger hullámain
hányatunk és sokan hangoztatják, hogy ki tudja
merre sodortatunk?! Nietzsche is már 1881ben mondja: «Minden múlik, minden vissza
tér; örökké forog a lét kereke. Minden elhal,
minden újra kivirít; örökké folynak a lét évei.
Minden törik, minden újra kapcsolódik; örökké
épül a lét hasonló háza. Minden válik, minden
újra üdvözli egymást; örökké hű marad magá
hoz a lét gyűrűje».
Mikor a gondolkodók, a bölcsészek látták,
hogy növekszik nemünk vallás-erkölcsi élete,
gyarapszik a metaphysikai gondolkodás, a jogá
szok észrevették, hogy az országgyűlések mázsa
számra hozzák a törvényeket, melyek közok
tatási, közigazgatási, közegészségügyi, katonai,
pénzügyi stb. szempontból fékezik az egyént,
háttérbe szorítják az ügyvédeket, emelik a biró
tekintélyét, a központ hatalmát; mikor megje
lent az agrarismus és mindenfelé támadták a
mercantilistákat stb. — már majd mindenki
észrevette, hogy vitetünk és nem magunk
megyünk előre.
De hát mi visz bennünket? Talán az érte
lem? Az intellectus? Az ész? A ratio? Ezek
nem. Hisz ezekkel nem magyarázhatni meg a
tekintélyi vallás és erkölcs, a sok törvény, a
roppant hadsereg, a felekezeti és faji gyűlöl
ködés, a Patriotismus és imperialismus stb.
jelentkezését. Az értelem hibás törekvéseknek,
helytelen, káros gondolatoknak, veszélyes tüne
teknek mutatja be ezeket, melyek millió és
millió embertársunk Ínségét, pusztulását okoz
hatják. Tehát nem az értelem visz bennünket,
hanem újra meg újra kell hangoztatnunk és
kérdenünk, hogy hát mi visz?
Talán az érzés hord a hátán bennünket?
De hisz a realismus alatt rendesen úgy szok
ták magyarázni a dolgokat, hogy az érzés
együtt jár az értelemmel, hatnak az akaratra
és végrehajtjuk a nekik megfelelő cselekvésün
ket. Reális időkben az értelemmel a feleba
ráti szeretet, az altruismus érzése vezérlett ben
nünket. Szerettük embertársainkat, nem csupán
rokonainkat, testvéreinkké tettünk mindenkit,
magunkkal egyenlővé, szabaddá, polgártár
sainkká tettük az idegen fajokat: a zsidót, a
czigányt, a négert, a khinait stb., sőt tovább
mentünk, tagadtuk a faj elméletét; hirdettük,
hogy a műveltség egyenlővé tesz bennünket;
bármily fajú tudóst, költőt, művészt, gondol
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kodót szívesen láttunk és ünnepeltünk. Ha vala
mely igazságtalanság, barbar, kegyetlen eljárás
jutott fülünkbe, felháborodtunk s a műveletlenségnek tulajdonítottuk; követeltük, hogy iskolá
kat állítsanak, melyekben műveljék, oktassák
szegény, tudatlan népünket. Szégyeltük magun
kat, hogy ha nemzetünk fiai követtek el valamely
durvaságot. Külföldre hivatkoztunk, a művelt
nyugatot emlegettük, különösen a németeket
magasztaltuk, hogy e nép derék tanítói lehe
tetlenné tesznek minden barbárságot. Pedig most
a népszerű és genialis Caesar, II. Vilmos adta
Khinába menő katonáinak utasításul, hogy
nem kell pardont adni, nem kellenek a foglyok.
1849-ben szörnyű felháborodással emlegették
Haynau tábornoknak, a bresciai hyenának
nevét, Londonban elég szerencsés volt, hogy
meg nem lynchelték és ma senki sem átkozza
Európában azon tábornokokat, a kiknek katonái
raboltak, gyilkoltak és ezrével szorították a
hullámokba a vén Khina tehetetlen népét. Most
a franczia köztársaság elnöke ölelkezik a czárral, a nép pedig ujjong és rengeteg éljenzésbe
tör ki. 40 évvel ezelőtt könnyezve beszéltük el a
derék lengyelek szenvedéseit, ma hallgatva
fogadjuk, hogy akarják megfosztani a németek
még nyelvétől is e szerencsétlen nemzetet,
sőt követendő például állítjuk fel saját hazánk
fiainak. Finn testvéreinket hasonló sors várja,
oroszokká kell lenniök, néhány tudós és állam
férfiú ír ugyan a czárnak egy kérő, tiltakozó
levelet s hallgat róluk a világ. Az ötvenes
hatvanas években világszerte dicsőítették a
magyar szabadság hőseit, magunk is siettünk
a lengyel és az olasz szabadságharcz tereire;
míg ma közönynyel tekintjük a népek és egyé
nek elnyomását. Mily csodálatosan módosult
tehát az ember érzése! Mi öregek tudjuk, hogy
ma egészen másképp érzünk, mint egy félszázad
dal ezelőtt.
Mi okozta ezt a változást? A bölcsészek
nagy része azt mondja, hogy. most az érzés
meg a képzelet kerekedett az értelem fölé. Mi
okozta ezt a felülkerekedést ? Miért változott
meg az én régi érzésem, melyben nevelkedtem,
melyet állítólag szüleim, barátaim és tanítóim
olvastak belém ? Mi szorította vissza az értel
met? Talán vadállattá, fenevaddá lettem, mely
nek, a mint mondják, nincs értelme és kegyet
lenül széttépi a más fajta állatot? Bizony mind
ezek megfejthetetlen kérdések. Nincs válasz
reájok. Hiába mondják nekem, hogy a rég
elnyomott, lebilincselt ösztön szakította szét
lánczait, kikelt börtönéből s mint vallási fanatismus és kegyetlen erkölcs, őrjöngő Patriotis
mus és embertelen Imperialismus stb. dühöng
és rombol, lerontja azt a gyöngéd és nyájas,
derült és barátságos altruismust, mely ked
vessé tette az életet, boldogította a szegény
ember napjait. Mennyivel világosabb, érthetőbb,
ha azt mondjuk és bizonyítjuk, hogy nemünk
egyszer egységben látja a szép, jó és igaz
eszméit, egységben látja a mindenséget és
benne az Istent, a családot és benne az
anyát, az egyházat és benne a papot, az álla
mot és benne a fejedelmet: az egység, az
összetartozás, a tekintély, a hagyomány, a

rend, a fegyelem e képviselőit. És szükség
van erre a visszatérésre, mert ha az ember
egyenesen haladhatna a szabadság ösvényén,
mint a napsugár, őrjítő sebességgel jutna a
családi, állami és egyházi élet teljes felbom
lásába. Szükségünk van e körszerű, rythmusos,
hullámos haladásra, mert nem bírnók kiállani
érzésünk, gondolkodásunk e rohamos átalaku
lását és mindnyájan belé őrülnénk. Hisz tud
juk, hogy a fajok nem vagy alig tudják mó
dosítani jellemvonásaikat. A czigánynak kó
borolni, vándorolni, üzérkedni, lopni, csalni,
gyilkolni, rabolni kell, vagy legalább is bo
hém és bomlott életet élni, mert lelkének dísharmoniája nem tűri a nyugodt, békés életet.
Úgy látszik, hogy a legrégibb élő nemesebb
faj, mely valamikor uralkodó lehetett, de nem
tud simulni a realismus követelményeihez,
nem tudja lerázni a tekintély vas igáját és
nem tudja magát otthon érezni a mai reálisabb
erkölcsi világban, mely nézetem szerint a
nagy kosmosnak egy jelensége és így szoros
kapcsolatban áll vele. Ez az erkölcsi törvény
éppen nem függ az embertől, nem módosíthat
rajta. Például bárhová menjen a czigány, délre
vagy északra, erdős vagy sivatag vidékre, hegyes
vagy róna tájékra, lakjék idealista vagy realista
fajok között, sorsa a nyugtalanság, a háborgás,
mert nem a mai világba való. Bizony kegyet
lenül fékezik, szorítják őket, velők szemben
több szabadsággal használja fegyveréta csendőr
és ridegebben jár el a közigazgatás. Mind hiába,
mert csak a más fajba olvasztással lehetne
rajtok segíteni, a mi most majdnem lehetet
len feladat. Egyenes vagy indirect úton kiirtani
pedig tiltja műveltségünk. Nem tudunk annyira
embertelenek lenni.
Ha a fentebbiek ellenére mégis úgy látszik
némely gondolkodónak, hogy a mai Idealismus
napjaiban az ösztön, az érzés, a képzelet vette
át az értelem és ész uralkodását, azok ültek ez
utóbbiak trónjára, minek következtében teljesen
az ellenkezőbe csaptunk át szellemi, erkölcsi,
aesthetikaiés közgazdasági életünk terén, —ellen
zésük egyik oka talán az ébredő metaphysikától való félelem lesz. A szóban forgó erkölcsi
törvényben is metaphysikai jelenséget látnak,
pedig az egész egy történeti tünemény. Ha majd
e törvény általánosabban elfogadott lesz, akkor
azután senki sem kételkedik rajta, hogy a böl
csészet sem egyéb, mint az idők árjával járó világ
nézetnek tudományos rendszerbe öntése és
igazolása; hogy a múlt idők idealista bölcsé
szei éppen úgy rokonok voltak és lesznek egy
mással mint a realisták a maguk fajtáival; bölcsészetök mindig az uralkodó világnézetet
szedte rendszerbe és lehetetlen volt eszményi
philosophiát sikerrel tanítani, hirdetni a rea
lismus napjaiban és realist az idealismus korá
ban. A bölcsészet is éppen úgy mint a jog,
a politika, az erkölcstan, az aesthetika, az iro
dalom, a művészet, a közgazdaság — az ural
kodó világnézetből indult ki, ez szolgált neki
alapul és ennek genialis kifejezése volt.
Bodnár Zsigmondi

-

A szervezetek növekedése.
— Első közlemény. —

z állati és a növényi életben oly általános
és feltűnő növekedés és fejlődés rég
^ felkeltette érdeklődésemet és mindinkább
meggyőződéssé érleljék bennem a gondola
tot, hogy a növekedésben az életjelenségek
alapthemája rejlik elburkoltan, melynek az öszszes többi életnyilvánulás csak változata, variatiója.
Mindenek előtt a különféle lobos és álképleti daganatok és a sokféle reparativ sarjadzásbeli folyamatok voltak azok, a melyek ilyen
szemlélődésre vezettek engem; majd a falevél
s ágnak a hajtása, ember és állat stb. növése
mindinkább a rendes élettani növekvésbeli
jelenségekhez s azon magasabb általánosítás
hoz vezetett, hogy a kikelő magnak hatalmas
tölgygyé vagy a petesejtnek egyénné való ki
fejlődése, az embryonak csecsemővé, ennek
emberré válása, nemkülönben a már felépült
szerveknek a hegedése, megújulása, valamint
eme növekvésbeli jelenségeknek bárminemű
kóros elferdülése, mint lényegükben azonos
folyamatok tűntek elő, s mindinkább nyilván
való lett előttem, hogy mindannyiójuknak ugyan
azon mechanismus, ugyanazon közös hajtóerő
is szolgál alapul.
Mindezen fejlődésbeli jelenségeknél eiső sor
ban az a kérdés merült fel: honnan van az élő
anyagnak az a végtelen terjengő ereje, az a
határozottan légnemű viselkedése, melynél fogva
azt a tért, melyben van, növekvésével teljesen
betölteni igyekszik ?
És szinte csodálatos, mennyire kevés ügyet
vetettek eddig a physiologusok az élő anyag
egy oly képességére, mely iépten-nyomon elénk
tolakodik s mintegy kényszerít á vele való fog
lalkozásra. Hisz a fejlődő élet első phasisaiban
a növekvés az élő organizmusoknak jóformán
az egyetlen és egyedüli működésök s csak
később szövődnek a fejlődés ezen hatalmas
menetébe azon másodlagos működések, melyek
mint a már kifejlett szervek functiói amaz alap
működés leszármazottai gyanánt tekinthetők.
Mert helyesen jegyzi meg Bunge:1 «A vérke
ringés jelenségeit a hydrostatika és hydrodinamika törvényeire véltük visszavezethetni. És
valóban ! A vér a hydrodinamika törvényeinek
engedelmeskedik. Csakhogy a vér ezen moz
gásnál teljesen passive viselkedik. A szív és
véredény-izomzat activ működését physikailag
még senki sem magyarázta meg. A respiratorius gázkicserélődés folyamatát az aérodynamika, az absorptio és diffusio törvényeire
szeretnék visszavezetni. Ez talán sikerülni is
fog. Csakhogy tulajdonképp itt sincs életjelen
ségről szó. Ha egyszer már a fúvó gépezet
megindult, a gázok ki s be fognak szivatytyúztatni a dynamika változhatatlan törvényei
szerint. De hogy jött létre ez a fúvó? hogyan
tartja fenn magát? S hogyan lép működésbe?
A gázok ezen mozgásnál teljesen passive
viselkednek. A reczehártyakép a szemfenéken
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1 Bunge. Lehrbuch derphysiolog. u.patholog. Chemie.
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a fénytörés ugyanazon változhatatlan törvényei
szerint jön létre, mint a photographus lemezén
a kép. De ez egyátalán nem életjelenség. A recze
hártyakép a kivágott hulla szemen is létre jön.
Életjelenség a szemnek a fejlődése! Hogyan
jön létre ez a bonyodalmas optikai műszer?
Miért szövődnek össze a sejtek és szövetek
ezen csodálatos szervvé? Ez a nagy rejtély,
melynek megoldása felé még az első lépés
sem történt meg».
H o g y a n n ő a le g k is e b b
e g é s z O r g a n is m u s ?

s e jt,

hogyan

az

Nem érthetjük meg a sejteket, sem az egész
szervezetet, hacsak fejlődésük különböző pha
sisaiban nyomrói-nyomra nem követjük őket.
Az élő szervezetek fejlődésének ily vizsgá
lata egy közös kiinduló ponthoz, a petesejthez
vezet vissza, a mely miden fejlődésnek, az egész
életnek a megindítója, s a nemzedékek egymás
utánjában továbbítója.
De a midőn a petesejtből az egyénnek a
létrejöttét vizsgáljuk, mindjárt felismerjük, hogy
egy bizonyos pete mindig egy meghatározott
egyént hoz létre. A béka petéből csak béka,
a féregből csak féreg, az emberi petéből csak
ember fejlődik. De nemcsak a petesejtnek,
hanem az általa létrehozott egyén minden sejtjé
nek és szervének is megvan a maga különleges
működése. Kötöszöveti sejt csak kötőszövetet,
ideg-izomsejt csak idegizomrostot hoz létre.
Viszont a szem csak fényérzést, a fül csak
hangérzést közvetít; a mint az izom is bármely
behatásra csak úgy rángással felel, mint némely
állat fény vagy elektromos szerve az illető ener
gia nyilvánulással. A fa törzse, ága, levele —
substratuma fölé a légbe törekszik, a nehéz
kedés, fény, stb. erőbehatásaira, míg gyökere
ugyanezen hatásokra a föld mélyébe nő be . . .
Az élő anyagnak azt a tulajdonságát, hogy
bizonyos külbehatásokra reagál, ingerlékenység
nek nevezzük, azt a határozott módot pedig,
melynélfogva egy és ugyanazon szerv vagy
sejt a legkülönfélébb behatásra mindig egy és
ugyanazon módon felel, az illető szerv specificus energiájának mondjuk. De a megtöltött
ágyú, vagy a fűtött gőzgép nem épp úgy inger
lékeny-e, midőn oly csekély erőbehatásra, mely
a szelepet megnyitja, vagy a kakast lecsattantja,
oly hatalmas erőkiváltással felel, de mindig
egy bizonyos módon, szerkezetében rejlő specificus energiájának megfelelően!
Hogy a Müller Jánostól fölfedezett specificus energiának mily határozott jelenségeire
találunk a physikai világban, legyen elég a
szerves chemiára utalnom, a hol a szénvegyü
letek structurájából physikai és chemiai maga
tartásukat, reactióképességüket lehet előre meg
határozni s viszont viselkedésükből szerkeze
tüket állapíthatjuk meg. Az egész szerves chemia
tulajdonkép a szén-atom alkatára s tulajdon
ságára, vagyis az ő specificus energiájára,hogy
úgy mondjuk, individualitására van alapítva.
Vagy az elemek természetes rendszere, melynél
fogva az elemek tulajdonsága atomsúlyuk periodicus függvényeként tűnik elő, a rokon cso
portok s azokon belül a tulajdonságok sza
kaszos ismétlődése, épp úgy, mint minden
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ember által készített gép működése nem mind
ugyanazon aiapthéma variatiója-e, mely szerint
a szerves úgy, mint a szervetlen anyag minden
tulajdonsága —szerkezetesek természetszerűfolyo
mánya és a sejt tulajdonsága vagyis élete is
szerkezeiének szükségszerű működése. A termé
szetben, hogy valami történjék, annak mindig
valamely erőpoientiál különbség a szükségszerű
feltétele: de hogy ezen különbség miként egyen
lítődjék ki, milyen energia formában jelenjék
meg, azt mindig az illető rendszer molekuláris
szerkezete, helyesebben az ő specificus energiája
szabja meg. Az erőnek az anyaghoz való viszonya
iigy a physikai, mint az életjelenségek körében
a legalapvetőbb probléma.
De visszatérve a szerves világba, lehet-e a
specificus ingerlékenységnek csodálatosabb for
máját elképzelni, mint a mely bekövetkezik ha
emberi vagy állati petét, növénymagot vagy
embryót bizonyos hő hatásának teszünk ki?
Egy kezdeti egyszerű sejt hatalmas növekvése
s egymásutáni sokszoros oszlása és differentiálódása által kellő víz és oxygén jelenlétében
egy organismust hoz létre, mely a legfinomabb
részletekig hű mása az anyaszervezetnek, a
melytől származott. Az a csekély meleg, ille
tőleg víz, mely a magot vagy a tojást kicsirá
zásra bírja s a fejlődés ezen csodaszerű tüne
ményét megindítja, annak nem oka, hanem
csak szítója, eszközlője, mintakár a szelep meg
nyitása, mely a gépet mozgásba hozza, vagy
a tűszurás, mely az izmot összehúzódásra bírja.
Az csak az inger, a melyre a petesejt organisatiójánál fogva szükségképp a neki egyedül
lehetséges módon felel, midőn egyéni élete
phasisainak egymásutánjában mindama fejlő
dési szakokat átfutja, melyek az előtte élt lények
az ősök — lánczolatos egymásutánjában
csak lassan, nyomról-nyomra jutottak kifejezésre
s megrögzítődtek, mint új tulajdonságok az élő,
fejlődő anyagban.
Minden egyes phasisnak meghatározott tar
tama van, a mely, ha lejátszódott, szükség
szerűen a következőnek kell, hogy helyet adjon,
de a melynek ő viszont előfeltétele, a mely
feltétel annak anyagi substrutumában van meg
adva. A mint az egyénnek, épp úgy minden
egyes szövetnek és az alkotó sejtnek megvan
a maga meghatározott élettartama, ifjú és agg
kora, a melyet specificus ingerlékenységüknek
megfelelően át kell, hogy fussanak; az egyén
tulajdonképp csak a petesejtnek periodicus
működése, a mely az egyén halálával véget ér
ugyan, de csak azért, hogy a tőle elváló pete
sejtben új egyén, új élet vegye kezdetét a
nemzedékek örök váltakozásában.
Az a kezdeti petesejt, midőn megterméke
nyítve első oszlásával működésbe lép s átha
ladva a morula, gastrula, coelom alakzatain,
az így létrejött négyes csírlevél ki- és betüremkedésével az egyént fölépíti,1midőn átfutja cse
csemő-, ifjú- és aggkorát, már a halál útján van
s kérlelhetetlenül befutja pályáját, mint a lejtőn
guruló golyó, vagy az eldobott kő, mely tör
vényszerű pályáján szabadon esik, de a földön
1 Sachs. Vorlesungen über Pflanzenphysiologie.

okvetlen megállapodik. De a fejlődő élet összes
phasisain át mindig s mindenütt a szerves élet
ben, állatnál úgymint növénynél, a növekvés az,
a mi a fejlődés menetét a pete első oszlásával
megindítja s a csirleveleknek erre következő
sokszoros ki- és betüremkedésével, avagy ki
növése s elágazásával a szerveknek, valamint
az egész szervezetnek is oly végtelen változatos
formáját, valamint belső differentiálódását halá
láig tovább hajtja, a mint, hogy a növekvés
az, a mi a már felépült test elhasznált, kopott
hulla részeit is megújítja s élővel pótolja. Mindig
a növekvés az első, s minden más sejt-oszlás,
alakbeli kifejlés stb. csak másodlagos s mint
a sejtszerkezet nélküli növények példája mutatja,
nem szükségszerű valamik. Az élő anyag lég
nemű, terjengő törekvése az egész szerves fejlő
désen vörös fonálként vonul át s minden más
életjelenség csak mint ezen aiapthéma okozata,
variatiója tűnik elő.
Ezen expansiv növekvő erő az élet folyamán
folyton csökken. Leghatalmasabb az az ébrényi
korban s itt is a pete első oszlásakor, a midőn
az élő anyag pillanatnyilag mintegy megkét
szereződik Ezen első oszlástól kezdve foko
zatosan bár, de rohamosan hanyatlik, s míg
születésekor a testsúly úgy áll a petesejt súlyá
hoz, mint egy millió az egyhez, az első életév
végén az arány már csak három az egyhez,
a második végén 1 V4 az í-hez s így tovább,
(akkor is gyorsaságban minden hónapban
kisebbedve, a következő arány szerint: 3 25 —
4 -0 -4 7 —5-3 —5 Q -6 5 —7 0 —7 4 —7-8- 8 2 8*5 —87 —8 9 kilogrammokban). A test hossz
növése ugyanilyen arányban hanyatlik A növek
vés törvényét egy lehanyatíó parabolicus görbe
fejezi ki, mint az eldobott kő pályáját, melynek
kiinduló pontja az első oszlás s végpontja a
halál, a növekvő erő megszűnése.
A növekvő erőnek ezen fokozatos csökke
nése közös vonás úgy az állatoknál, mint a
növényeknél s bátran kimondhatjuk, hogy mind
az, mi a szervezetek külső megjelenésében elénk
tűnik: gyökér, törzs, ág, levél, virág, gyümölcs,
az állat egész teste, minden egyes szövete, a
legparányibb sejtje épp úgy, mint a legbonyo
lultabb érzék- avagy idegszerve, mind az, mi
bennünk működik, él, mozog, gondolkozik,
csak a petesejtnek a terméke, periodicus mű
ködése; és mind az halálra szánt, öregedő,
korhadó anyag, s a növekvő erőnek folytonos
hanyatlásával testünk légnemű expansióját el
veszítve, mindinkább közeledik a physiologicus aggkorhoz, a halálhoz 1 Az élet foly
tonosságát nem is ezen korhadó szervek tartják
fenn, azt az expansiv életerőt a petesejt köz
vetíti nemzedékről nemzedékre, a mely benne
sértetlen jenmarad az organizmusok örök vál
tozása és váltakozásában a geológiai korok vég
telenéig.
S ezzel arra a pontra jutottunk, a honnan
az élő anyag specificus energiája a legsajá
tosabb oldaláról tűnik elénk. Az összes többi
ingerlékenységre találunk analógiát a physikai
világban, egyedül a növekvés az élő anyagnak
1 Sachs. Die Continuität der Embryonalen Substanz.
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az a különös tulajdonsága, melynek analógiáját,
sehol sem találjuk, ez azon működése, mely azt
a nem élőtől megkülönbözteti, ez az a sajátos
sága, az önálló activitása az, mely az élet
forrása. A gépek valamennyien emberi művek,
melyek emberi kéz beavatkozása által jönnek
mozgásba, vagy lesznek ismét munkaképesek.
Az élő Organismus önmagát építi fel, működé
seit önmaga irányítja s a szenvedett veszte
ségeket önmaga pótolja. Az élő anyagnak ezen
légnemű terjengő törekvésében, a melyet min
den legkisebb részében, a legparányibb sejtben
feltalálunk, az élet alapthémáját látjuk feltűnni,
s így önként fölmerül a kérdés, vájjon az élő
anyag ezen légnemű viselkedésében követi-e mind
azon törvényeketv melyeknek minden légnemű
anyag hódol? És honnan van ezen légnemű
tulajdonsága ?
Láttuk már, hogy a petesejtnek az egyént fel
építő működését a hő, mint egyik tényező,
ingerként váltja ki. Hűtsük le a magvat, tojást,
vagy embryot fejlődésüknek bármely stádiu
mán, vagy a békát, hernyót, csigát fagyaszszuk
meg, s egy csapásra megakadályozhatjuk a
fejlődés, az élet fonalát, mint akár valamely
chemiai vegyület reactióját A gyík vagy csiga
nem fog nőni, avagy nem fogja lemetszett
farkát vagy csápját regenerálni, még a meleg
vérű téli alvó is megszünteti összes működését,
légzését;,és szívverését is, növénymag, rügy,
álcza, rovar, mind változatlan állapotban marad
nak, s ezen lehűtött állapotukban tetszés sze
rinti ideig eltarthatjuk mintegy conserválhatjuk
azokat, mint valamely chemiai praeparatumot,
és ebből a kábultságból csak felmelegítés által
élednek ismét fel.1
Spalanzani már a múlt században észlelte,
hogy a jégbe befagyott pontyok, kárászok,
tavaszszal kiengednek s hogy csontkeménynyé
fagyott hernyók, rovarok, óvatos felmelegítésre
ismét életre jönnek.
Ugyanezen összefüggést, ugyanezen műkö
dést, a hőt és a növekvést illetőleg mutatták
Sachs tanárnak a növekvő ág internodiumain
végzett mérései, a ki növény-élettanának XXIX.
előadásában ezeket mondja: Ha egy állandó
sötétség és nedvességben tenyésző növényt
erősebb hőingadozásoknak teszünk ki, még
pedig akként, hogy a környező levegő hőmérséke óránként néhány centigradussal változzék,
úgy az internodiumok növési gyorsasága az
emelkedő, illetőleg sülyedő hőmérsékkel ará
nyosan változik. Ezt mutatják saját kísérleteim
is, a melyeket a tök növénynek növekvésben
levő gyümölcsén végeztem. (Lásd tovább a
növekvési görbéket a hőgörbéveli viszonyuk
ban.). De másrészt tegyünk egy fejlődésben
levő békaálcza, gyík, salamandra, medusa vagy
más valamely alsóbb rangú állat testén egy
bemetszést s a metszés helyén egy új szervet,
fejet, farkat, vagy féltestet látunk létrejönni.
A metszés ^és a szövetek és sejtek egyen
súlyának ez által létrejött feszélybeli változása
ama regenerativ növekvésbeli folyamatnak nem
1 Pflüger. Uber die physiolog. Verbrennung in den
lebendigen Organismen. Pflüger’s Archiv Band X.

az oka, hanem csak a megindítója, szítója, épp
úgy, mint az a hő, mely a petét, állatot vagy
növényt életre kelti.
Roncsoljuk el az éppen ketté osztott pete
sejtnek egyik féltekéjét s a postgeneratio tüne
ményében ezen elroncsolt részt is újra képződni
látjuk a fél embryo által (Roux)1Érdekesek Loéb3
tanárnak azon kísérletei, a melyeket némely
sós vízben élő alsóbb rangú állat petéjén, ille
tőleg embryoján végzett, a midőn azokat a
tenger vizéből kisebb concentratiójú folyóvízbe
áttéve, a külső nyomás csökkenvén ezáltal, a fej
lődő embryoban lévő szövet feszélybeli viszo
nyokat megváltoztatta; ezen beavatkozás folytán
a megpattant petesejtből kilépett extraovát,
egy egészen új egyént, a megrepedt embryo
pedig a sérülés helyén egy új fejet, farkat stb.
hozott létre. Mindez nem azt tanusítja-e, hogy
mindezen növekvésbeli jelenségek — mint az élő
anyag légnemű tulajdonságának megnyilatko
zásai — nemcsak a hővel, hanem a nyomással,
mint másik tényezővel szintén szoros összefüg
gésben vannak s hogy a nyomásviszonvok változ
tatásával tetszés szerint létrehozhatók? Minden
torzszülött és pedig úgy az egyes szerveknek,
valamint az egész egyénnek a megkettőzése,
nemkülönben az ébrényi hasadékoknak a fenmaradása,3 úgy a túlképződés, mint a hiányos
képződések ily rendellenes nyomásviszonyok
ban lelik eredetüket. Loébnek ezen kísérleteivel
sikerült egy petéből több egyént, egy embryón
több azonos szervet létrehozni, tisztán csak a
nyomás és feszültség megváltoztatásával.
Weigert4 tanárnak a lobfolyamatokra vonat
kozó kiterjedt vizsgálatai kiderítették, hogy
mindama regenerativ növekvésbeli jelenségek,
új sejt és szövetképződések, melyeket a lob
folyamatoknál fellépni látunk, előfeltételezi a
megelőző sejtszövet, illetőleg élőanyag elhalását.
Emez elhalás ama reparativ növekvésbeli jelen
ségnek csak a kiváltója, mintegy az ellen nyomás
alóli felszabadítója, s mint ilyen, ingerként sze
repel. Nem mintha azon bántalmazó behatás
mint inger hozzá adhatna valamit a sejtek
növekvő erejéhez, mintha azt ő fokozhatná; a
lobingerek csak a sejtekben mármeglevő, örökölt
növekvési energiát kelthetik tevékenységre, új
életre; de ezen terjengő képességüknél fogva
a sejtek mindig és mindenütt tevékenységbe
lépnek, valahányszor feszültségbeli egyensúlyuk
valamelyes megzavarást szenvedett, bármely
külső vagy belső ok által s expansivitásuknál
fogva belenőnek, bele diííundálnak a csökkent
feszélyű helyek felé, mint bármely gáz a vacuumba vagy egy idegen gázba.
Az állati s növényi újképletekben és daga
natokban, a szervek hypertrophiájában épp
úgy, mint minden pathologiai folyamatban:
mindenütt ugyanazon növekvő erőt, az élőanyagnak ugyanazon terjengő törekvését látjuk
1 Roux. Entwickelungsmechanik der Organismen.
2 Locb. Biological Lectures delivered at Woods.
Hall. 1893. Boston. Loeb’s Arbeiten im Pflüger’s Archiv.
3 Lásd Virchow, Hertwig, Born, Balfour stb. dol
gozatait.
„
* Weigert. Über die Entzündung. Real Encyclopedic
der gesammten Heilkunde.
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tevékenységben, valahányszor az élő anyag
egyensúlya megzavartatik bármely külső vagy
belső bántalmazástól.
Ponfiek szerint az egyötödrészig kiirtott máj
teljesen regenerálja az eltávolított részt; a beteg
vese eltávolításával a visszamaradt másik fél
két-háromszoros nagyságra nő. Épp így a növé
nyeknél : hasítsuk be a fa kérgét, s a nyomás
alól felszabadult cambialis sejtek mily hatalmas
tevékenységbe lépnek? Az elődudorodó callusszövetben nagy, gömbölyű, nedv és protoplasmadűs parenchymsejtek jönnek létre a leg
nagyobb rendetlenségben egymás mellett össze
halmozva s mikor aztán az újonnan képződött
szövetben a normális nyomásviszonyok helyreállanak, mily szépen sorakoznak a most már
karcsúbb, megújult sejtek rendszeres farostokká
és edénykötegekké ! Mintha' az a kéregnyomás
az első Jeltétel volna arra nézve, hogy a sejt
születése után egyéni kifejlődésének összes
phasisait átfuthassa és csak egyedül ezen
feszély alatt képes teljesíteni specificus műkö
dését az állat, illetőleg a növény összszervezetében; míg a nyomás alól felszabadult sejtek
összes erejüket a növekvésre fordítják s ennél
fogva fejlődésükben első embryonális állapo
tukon túl sohsem jutnak.1
Ez általános érvényű szabály úgy az állat,
mint a növény összes növekvés avagy fejlődés
beli folyamatát illetőleg, s itt még csak a csont
törés utáni regenerálódásra akarok emlékeztetni,
a midőn a törési felületek közt az eredetileg
legnagyobb összevisszaságban fölhalmozódott
nagy gömbölyű csont-callus-sejtek mind szabá
lyosabban egymás mellé rendeződnek, ha már
a rendes nyomás és megterheltetési viszonyok
helyreálltaksmegnyúlva csontléczekké s Haverscsatornákká olvadnak össze.
A két leggonoszabb kóros daganat — a rák
és a húsdaganat — a legszembeötlőbben demon
strálja a bántalmazás vagy elhalás következ
tében az ellennyomás alól felszabadult sejtek
nek szertelen gyors növekvését, midőn azok
örökös ébrényi állapotban visszamaradva, tel
jes kifejlettségüket sohasem érik el, hogy nor
mális szövetek és szervekké rendeződve, a
nekik megfelelő physiologiai működést is
végezhessék. Itt nem annyira a durva mecha
nikai nyomást értem, mint inkább a szövetbeli
molecularis nyomást, molecularis feszültséget.
A lassabban növekvő adenomák szerkezetükben
már inkább megközelítik a mirigyes szerveket,
a nélkül, hogy a megfelelő működési képes
séggel is bírnának. Még senki sem látta, hogy
a gyomor rákos daganata sósavat, a rákos emlő
vagy adenoma tejet választott volna el. A sarcomás vagy fibromás szövet épp oly kevéssé
teljesíti a kötőszövet feladatát, mint a hogy a
fák különféle daganatai, illetőleg az ő sejtjeik
sem sorakoznak soha szabályos rostnyalábokká
avagy edénykötegekké, s a mint hogy a gubacsok vagy boszorkányseprűk sem állanak a
chlolophil-tevékenység szolgálatában. Mintha
azon sejteknek idejük sem volna a tovább fej
lésre, mind csak nőnek míg végre a bántalmazó
1 Sorauer. Pflanzen-Krankheiten.

ágenstől, illetőleg annak mérges productumaitól kimerülve, elhalnak.
A rendes és a kóros élet folyamán mindenütt
az élő anyagnak ugyanazon expansiv diffundáló törekvését látjuk tevékenységben. A car
cinoma és a sarcoma alapjában véve épp oly
jó indulatú reparativ növekvésbeli folyamat,
mint a. sebnek a hegedése, vagy valamely szerv
nek a regenerálódása, vagy mint egyátalán bár
mely növekvési folyamat. Hisz az csak válasza
a sejteknek a bántalmazásra, s mivel ők, vala
mint a szervezet sem képes ama káros hatót
megsemmisíteni vagy kiküszöbölni, azért tovább
folyik a sejtek és szövetek reactiója is, azaz a
növekvés, a locus minoris resistentiae felé való
diffundálás is. Mind újabb és újabb szövet
részek lesznek a vírustól megtámadva, melyek
később elhalnak s helyöket aztán újabb sarjadzások foglalják el, de a melyek már szintén
megrendülve s a szertelen növekvéstől kime
rülve rövid idő alatt degenerálódnak, necrobiotikusak lesznek. A romboló, halálthozó valami
azonban nem ez a haldokló sejttömeg, hisz
az már félig tehetetlen mássá; azon káros,
romboló ágens az, mely a növekvés korlátáit
eltolva, ezen proliferáló folyamatot megindítja s
behatásának tartóssága avagy intensitása szerint
valamint termékeinek mérgező természete által
a szervezetet tönkre teszi, megöli.
Az emberi kiválogatás által létrehozott külön
féle nedvdús gyümölcs nagyságát és nedvdússágát, sejtjeinek a fejlődés korai ébrényi stá
diumain való megállapodásának köszöni. S
ámbár itt nem valami káros külbehatás, valamely
virus az, mely ezen ember producálta álképletet,
a gyümölcsnek oly szertelen növését eredmé
nyezi, hanem ezen parenchymás hajlamnak az
ember által való összegyűjtése, összegezése:
de növeszszük pl. az erős fejlődésben levő
tököt a rendesnél nagyobb nyomás alatt, mint
azt kísérleteimben tettem, s azon nedvdús
parenchym-sejtek sokkal kisebb méreteket ér
nek el, míg jó nagy részük kissé megnyúlva,
sorozatos rostokká és edénynyalábokká olvad
össze, vagyis átfutja fejlődése rendes phasisait,
mintegy visszaemlékezve elődeiben átélt életére
úgy, mint működésére. Ezt mutatta a górcsöviszövettani összehasonlító vizsgálata egyrészt a
szabadon növekvő gyümölcs-résznek, más
részt a magas nyomás alatt növő résznek.
Ha tehát a nyomás csökkenése a növést
gyorsítja, úgy másrészt látjuk, hogy a nyomás
fokozása a növekvés, valamint az egész fejlődés
lassúbbodását, szabályos mederbe terelődését
vonja maga után. S fokozzuk ezt a lassító
nyomást azon pontig, hol a növekvést teljesen
megakadályozzuk, — ezzel megakasztjuk úgy a
fejlődést, valamint az összes életfolyamatokat,
de a nélkül, hogy azon abnormis nyomás meg
szűntével az újra életre keltés lehetetlen volna.
Még könnyebben beállhat a gyümölcs ezen
tetszhalála, ha a nyomás fokozásával egyide
jűleg a hőmérséket sülyesztjük.
Kísérleteimben, a midőn a tök gyümölcsét
üveggömbbe növesztettem bele, mely annak
növését teljesen félbeszakította, egy, sőt két
hétig is egy és ugyanazon fejlődési fokon
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maradt a gyümölcs, mint akár egy chemiai
praeparatum, sem a sejt fejlődés, sem a szöveti
differentiálás nem haladt előre, a mit az azonos
nagyságú és fejlettségű testvérgyümölcsökkel
való összehasonlítás is bizonyított, s ha aztán
karczolásra a golyó a belső nyomástól feszítve
széjjel pattant: a gyümölcs is a kényszernyomás
alól felszabadulván, tovább nőtt, s folytatta
fejlődését ott, hol egy héttel az előtt megszakí
totta. Ezen állapotában a szervezet az életet csak
lappangva, mintegy potentiálisan birja, épp úgy,
mint a lehűtött, vagy kiszáradt állat, vagy
növény, vagy embryo; vagy mint reactioképességét a lehűtött chemiai praeparatum. Ha
az organismust megakasztjuk növésében, akkor
megállanak egyúttal összes életfolyamatai is,
vagyis akkor nem is él; s ha — expansivitását elveszítve — növekedni egyáltalán kép
telen, akkor nem is életképes többé, akkor már
holt anyag. A teljesen kifejlett egyén, ámbár
külsőleg nem mutat növekvést, sejtjei és szö
vetei mégis folytonos benső molecularis fej
lődésben, terjengés'oen vannak: az élő anyag
expansiója, diffundáló törekvése csak a halállal
ér véget.
A hőmérséklet null pontjával teljesen meg
felelően a nyomás null pontjának lehet nevezni
azon fokát a nyomásnak, melynél az életfolya
matok zéró értékre szállanak alá. Ezen kettős
functionalitás pedig nyilván a mellett tanús
kodik, hogv ámbár a petesejt növekedése és fej
lődése okát sajátságos specificus energiájában,
örökölt expansiv tulajdonságában buja: mégis
hogy ezen légnemű anyag specificus energiái
a fejlődés egymásutáni phasisaiban szabadon
és szabályosan kibontakozhassanak s egy ren
des fejlett egyén épüljön f e l : az élő anyagnak
ugyanazon két Jőtényező — a hő és a nyomás
— szabályos behatása alatt kell állania fejlő
dése folyamán, mint a melyekkel bármely más
légnemű tulajdonságú anyag is a leghatározot
tabb függvényi viszonyt tünteti fel.
A női sexuális szerveken a megtermékenyí
tett petesejt által előidézett hatalmas növekvési jelenségek, melyek a növénynél a gyü
mölcsben, állatnál a méh és az emlő mirigyeknek
hatalmas megnagyobbodásában nyilvánulnak,
mindinkább a rendes physiologiai növekvési
folyamatokhoz közelednek. Minden szövet, sejt,
vagy molecula szomszédai részéről bizonyos
nyomás vagy feszültség alatt áll, a mi által
fejlődésük, helyesebben növekvésük korlátok
közé van szorítva, bizonyos fokig megrendszabályozódik, míg a különféle ingere kbehatásakor ezen ellennyomás elesvén, a növeke
dési energia ismét activitásba lép. De szöveteink
és sejtjeink, atomjaink és molekuláink a rendes
élet folyamán szerveink normális életműkö
dései közben is folyton vesznek el a rendes
physiologicus behatásokra, elhalnak vagy le
hasadva élenyülnek s helyükbe újak lépnek.
Ezen levált mólók, ezen levált sejt és szövet
részek épp ezen kiesésük által kényszerítik az
élőket növekvési tensiójuk, növekvési energiá
juk örökös tevékenységére; s még nagyobb
mérvben történik ez a fokozott működéskor, a mi^
aztán az illető szerv hypertrophiájában ér véget.

De mindezen ingerek, mindezen nyomás és
tensióbeli változások, melyek ama folyamatokat
megindítják, a különböző növekvési ingerek (a
Geo-, Helio-, Thermo-, Chemotryopismus etc.),
melyeknek a növény egész életén át állandó
behatásuk alatt áll s melyeknek a külalakját
valamint benső szerveződését köszöni, épp úgy
mint az idegingerek, melyek szervi működé
seinket kiváltják, — ezek mind csak az által hat
nak, hogy megzavarják a szervek légnemű
állományának expansiv egyensúlyát, s az élő
anyag bele nő, bele diffundál a háborítás
irányába, vagy pedig (mint az idegingerület
tovaterjedésénél) kiegyenlíti a változott feszélybeli egyensúlyt.
S ha meggondoljuk, hogy testünk sejtjei
fonálhálozatának finom áthidalásai által önmagá
ban összefüggő egységes egészet képez, úgy
testünket mint ily egységesen növekvő expan
siv élő anyag tömeget kell hogy tekintsük s
növekvése s fejlődésének iránya épp ezen nyo
más, illetőleg feszély változások által, a növek
vési korlátok ezen localis eltolódása által kell
hogy megszabassék. A növekvést követő sejt
oszlás, a sejt válaszfalaknak a növés irányára
merőleges esése,1 antiklinek s periklinek sze
rint geometriai elhelyezkedése s így a növényi
szövetek benső structurája, valamint külső el
ágazásaképp úgy mint a csirleveleknek is a kiés betüremkezése s a szerveknek a mechanikai
viszonyoknak megfelelő felépítése csak másod
lagos valamik s mindannyian a fejlődő organismusnak mint egységes egésznek a növé
sétől, ezen növés mikéntjétől, irányától, mekkoraságától vannak a legfinomabb részletekig fel
tételezve, vagyis annak mintegy függvényei.
S mivel az élő lények eddigi összes működése
azok élő anyaga működéseként bizonyult, a
mint a humoral-physiologia és pathologia a
cellularis-, helyesebben a protoplasma-physiologia- és pathologiának volt kénytelen helyet
engedni, úgy minden okunk megvan, hogy a
növekvést mint az élő anyag legelemibb műkö
dését szintén önmagába localisáljuk. Az oka
a sejt-turgornak, mely a növekvésnek előfel
tétele, nem a sejtnedvben rejlik. Az az expan
siv erő magában az élő anyagban van — az ő
légnemű tulajdonságában — míg a sejtközi
folyadék csak mint a növéshez szükséges
anyagok hordozója szerepel, épp úgy, mint
a hogy a vér élenyt, a vérplasma fehérnyét
s egyéb tápanyagot közvetít, ezekből aztán
felveszi a sejt anyaga azt és annyit, a mire s
a mennyire növekvéséhez neki szüksége van.
A sejt-turgor, mely a növekvésnek okvetlen
kelléke, a protoplasmának legsajátosabb műkö
dése; az szabályozza a vízfelvételt, de ezen
turgescálás a protoplasma expansivitásánál
magasabb értéket sohasem érhet el, mert ez
különben nem hogy nem nőhetne, de folyton
kisebb és kisebb térre szoríttatnék a környező
sejti folyadék osmosis-os nyomásától.
A mint minden molekulának, sejtnek és szövet
nek meg van egy bizonyos terjengő ereje, nyo
mása, épp úgy megvan az az egész organis1
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musnak is. Ha volna kellő beredezésiink, melylyel megmérhetnők egy álllatnak vagy növény
nek, egy sejtnek vagy egy egész szervnek egy
levélnek, virágnak vagy fatörzsnek a növekvő
erejét, úgy az mindig jelentékeny positiv nyo
mást, külső munkát adna.
Sokszoros kísérleteimben sikerült megmér
nem a nyomást, melyet a növésben levő tök
gyümölcse az őt környező edény falára gya
korol, vagyis a növési tensiót. Ez körülbelől
1—2 atmosphaerát tesz ki, de erős öntözés
mellett a hőmérsékkel arányosan emelkedik

vagy siilyed bizonyos határok közt, vagyis
az optimum vagy minimum temperaturáio
(lásd a nyomási görbéket), feltéve, hogy a
fény ki van zárva, mely határozottan késlelteti
a növést, s a levelek transpirálása lehetőleg
reducálva van, mert az esetleg negativ nyomást
eredményezhet. Másrészt a sejt nagysága fo r
dítva arányos a nyomással, melynél a növekvés
végbe megy, vagyis a sejt volumenje a minden
kori nyomásnak fordított iüggvénye.
Az élő anyag ezen határozottan légnemű
viselkedése s azon viszonyosságok, melyek
egyrészt ezen légnemű viselkedés másrészt a
nyomás, térfogat és hő között fennállanak, ön
kéntelenül Boyle-Mariette és Gay-Lussac tör
vényeit juttatják eszünkbe, s mivel eme tör
vények a Vant' Hoff-féle átalánosításban minden
légnemként viselkedő anyagra érvényesek, az
élő anyagra is be kell hogy váljanak a PV = RT
képlet itt is teljes érvényben van, s csak anynyiban szenved változást, a mennyiben a gáztulajdonságot az élő anyagnak másik két épp
oly jellegző tulajdonsága erősen befolyásolja.
Ezek a folyékony és szilárd halmazállapot
tulajdonságai, melyeknek elseje az élő anyag
folytonos változásában, idomuló alkalmazkodó
képességében vagyis a legkisebb részecskéinek
a legcsekélyebb erőbehatására történő egymásközötti eltolódásában, másika pedig az így
szerzett benyomások, változások bizonyos szí
vóssággal való rögzítésében saz utókorra átörö
kítésében jut leghatározottabb kifejezésre.1
Mindenki előtt ösmeretes ideg-izom rend
szerünknek működésükhöz való alkalmazko
dása; nem egyéb az, mint ama molecularis
szerkezetbeli változás, az az anyagi nyom, melyet
a gyakran véghez vitt működés az illető szerv
állományban hátra hagy, s a mely egyúttal
képesíti szerveinket, hogy a gyakran véghez
vitt működést jobban, tökéletesebben végez
hessék, mint előbb. A mit az izomnál, mint
begyakorlást, idegrendszerünknél mint emléke
zetet ismerünk, az épp ezen működéshez való
alkalmazkodás. Érvényes ez összes többi szer
veinkre. S hogy még a legkevésbbé változó
szervünk, nevezetesen csontrendszerünk is mily
bámulatosan képes alkalmazkodni működéséhez,
különösen a mechanikai megterheitetési viszo
nyok szerint gerendázatának megfelelő felépíté
sében stb. azt Cullmann, J. Wolff és legújabban
Roux-nak a vizsgálatai derítették csak fel.
1 L á sd E w . H e r in g . D a s G e d ä c h tn i s s als F u n c tio n
d er o rg an isirten S ub stan z, to v á b b á : H e rtw ig , W e is m a n ,
D a r w i n stb. m u n k á it.

S midőn azt látjuk, hogy a jobban gyakorolt
izom-sejtmag,azizom-energidák, a — hogy Sachs
tanár őket oly találóan nevezte, — ily munkaké
pesebb izomrostokat hoznak létre, közel áll a
feltevés, hogy ezen sejtmagvak ezen energidák
ama benyomásoknak s változásoknak a gyűjtői,
rögzítői és mint ilyenek egyúttal az utódokra
is az átvivői, átörökítői, és pedig — úgy az egyéni
életen belül, valamint a petesejt által a generatiók végtelenében is.
Szerveink specificus energiái tulajdonképp
csak ama működéshez való alkalmazkodásoknak,
begyakorlásoknak az összegezései, mintegy
emlékezeti képei. S míg szerveinknek ezen differentiált sajátos működései a generatiók vég
telen lánczolatában jönnek létre, másrészt pl.
a befejezett zongoraművész-játék a legkézzel
foghatóbb példa az egyéni életen belül begya
korolt specificus ingerlékenységre. Egy pillantás
a hangjegyre ingerként váltja ki azon bonyolult
folyamatot, mit a kész művész játékában szem
lélünk, épp úgy, mint egy gondolat kiváltja a
legcomplexebb eszmelánczolatot. Idegrendsze
rének ezen specificus ingerlékenységét a művész
önmaga szerezte; míg másrészt a tojásból ki
kelő csirke, a mint tova szalad és azonnal magvat
szedeget, a pók, midőn hálót sző, a hernyó,
ha begubózza magát, épp úgy mint a petesejt,
mely az embert felépíti, — ezen működésüket
elődeikben gyakorolták be s mind ezt a pete
sejt — mint ős-energida — gyűjtötte össze
ama végtelen finom változásokból s benyomá
sokból, melyeket generatiók végtelenében szedett
magába ama hármas: légnemű, folyékony, szi
lárd halmazállapota vagyis növekvő, alkalmaz
kodó, átöröklő képességénél fogva.

Egy oly anyag, mely képes nőni a végte
lenig, de ugyanekko rképes alkalmazkodni is és
emez alkalmazkodásokat, változásokat bizo
nyos s z í v ossággal, megrögzíteni s az utódokra
átörökíteni; ez az anyag csak ingerre várt,
(hőre és vízre), hogy ezen hármas tulajdonsá
gánál fogva azt az egész hatalmas folyamatot
megindítsa, mely rajta a földi élet szerves fej
lődésében játszódik le a nemzedékek végtelen
lánczolatában.
Tehát összes képességeinket, egész organisatiónkat élő anyagunk ezen hármas tulajdon
ságainak köszönhetjük. Nem légnemű az, sem
nem folyadék, sem pedig szilárd test, hanem
tökéletesen egyesíti egymagában mind a három
halmazállapotot. Ebben rejlik egész különös
sége s így felmerül a kérdés, hogy a három
halmazállapotnak ily egyiittessége nem ellen
kezik■e az eddigi anyagról alkotott nézeteinkkel ?
S hogy ismerünk-e valamely physikai vagy chemiai rendszert, a hol ezen együttességet fe l
találhatjuk ?
Dr. Lovrich Sándor.
( F o ly ta tá s a k ö v etkezik.)

8 3

Ui iparm űvészet.
zemmel látható, hogy napjainkban az ipar
művészet gyökeres átalakuláson megy ke
resztül. Nem. is olyan régen, még'erősen
benne voltunk a barokkizmusban, és eszünkbe
se jutott, hogy még a hétköznapi élet körü
löttünk lévő tárgyai is magakon viselhetik a
művészet jegyét. Tulajdonképpen az volt a köz
felfogás, hogy az iparművészet nem egyéb,
mint czifrább ipar. A sok czikornyától, melylyel
a barokkizmus teleaggatta tárgyainkat s attól
az erőszaktól, melyet agép elkövetett az anyagon,
kiforgatván azt természetéből, — kiveszett belő
lünk az igazi, a nemes iparművészet iránti ér
zék. Világért se hittük, hogy az iparművészet
s az ú. n. nagy művészetek, a «grands arts»,
egy terület. Sokan azt gondolták, hogy az ipar
művészet csak félig művészet, csupán a mi
kegyünkből való. S az igazi művészet csak a
rámába foglalt képnél, talapzatra helyezett szo
bornál kezdődik. Így éltünk s míg a kiállítá
sokon egy-egy kiváló alkotáson lelkesedtünk,
a művészet nemességét emlegettük, azalatt ott
hon, szobáinkban, bútorainkban eltűrtük a tola
kodó ízléstelenséget.
Nagystílű embereknek kellett jönniök, hogy
az uralkodó közfelfogás tévességét kiigazítsák
s megmutassák kézzelfogható példákon, hogy
milyen az igazi iparművészet. S főképpen, hogy
milyen irányban kell fejlődnie a modern ipar
művészetnek. Az elvek, melyeket viíággá bo
csátottak, tulajdonképpen nem új felfedezések.
Hogy egy helyes műipari tárgy milyen legyen,
— ennek a meghatározását nem mi, a moder
nek adtuk. Ebben egyenes tanítómesterünk a
múlt minden kora, melyben a művészet igazán
virágzott. Pl. hogy azt említsük, melyhez a
modern iparművészet legtöbb szállal fűződik:
a quattrocento (XV. század), vagy pedig a
XVIII-ik század nagy angol bútormesterei.
Ezeknek az úttörő embereknek, kik előkészí
tették a mai iparművészetet s kik főképpen
angolok: Ruskin, Morris, Burne-Jones stb. az
a halhatatlan érdemük, hogy véget vetettek a
gyáripar mindenhatósága által előidézett ízlés
telenségnek. Fölnyitották a világ szemeit, hogy
lássa eltávolodását az igazi iparművészettől.
Kimondták, hogy minden tárgy, mely bennün
ket körülfog, a szép jegyében szülessen. így
az ipari tárgyak révén eljut a művészet a kis
igényű ember szerény hajlékába is, nem marad
a gazdagok kiváltsága, népszerűvé válik s a
nagy embertömegeket tartja szem előtt — socialis ízt kap. S eleve kijelenthetjük: ez a socialis vonás egyik legjellemzőbb vonása a mo
dern iparművészet törekvéseinek.
Vegyünk elő egy művészettörténetet, sétál
junk végig az iparművészeti múzeumban, s
miután egyes dolgokat jól megnéztünk, hason
lítsuk össze mindezt azzal, mit ma «modern
iparművészet»-nek nevezünk. Vegyük szemügyre
a XIX. század termékeit, elkezdve a Napoleonkori empire-től egész a nyolczvanas évek
barokkizmusáig s azt hasonlítsuk össze az új
iparművészet termékeivel. Erős ellentétet látunk.
Azt, hogy ez a modern iparművészet merőben

S

új, merőben más, szerkezetben és díszítésben
teljes ellentéte annak, mit a letűnt században
a <<rnűipar» névvel illettek. Valami új talajból
nőtt ki s egyedüli czélja, hogy visszatükrözze
a mai kor képét. Formái nem valamely leper
gett stílus formáinak továbbfejlesztései. Kiin
duló pontja nem egy régmúlt stílus, hanem az,
a mi minden korban minden új stílus kiinduló
pontja volt: a természet. S törekvése, hogy a
modern korhoz és a modern emberhez alkal
mazkodjék. Azt akarja, hogy meglássék rajta a
modern ember ízlése, természete, életmódja s
megtaláltassék benne az a szellem, mely ko
runkat irányítja. De nemcsak modernné igyek
szik lenni. A modern vonás mellett, mely össze
fűzi a cuiturnépeket, mely tehát alapjában
cosmopolita —1 ki akarja fejezni az egy helyen
élő népfaj temperamentumát, ízlését, sajátos
szellemét. Szóval: nemzeti jellegre törekszik.
Látja, hogy csakis ily módon lesz fejlődés
képes, hogy csak úgy lesz élete hosszú, virág
zása teljes és egészsége tartós, ha sűrű és erős
gyökerek kötik valamely ország földjéhez, vala
mely nemzet szivéhez. S ha végignézzük azt
a törekvést, mely e czél érdekében történik,
azt a munkálkodást, mely egy idő óta a mű
termekben végbemegy, azt látjuk, hogy ehhez
megvan a tehetség és lehetőség. Az az ipar
művészet, mely ma még kiforratlanul küzködik,
a XX-ik században határozott stílussá fog fej
lődni. Persze ma még vannak túlhajtások, kü
lönösségek, hóbortok. De hisz ez megvolt
minden stílusnál, mikor fejlődésnek indult. Az
olaszok a gót stílust kezdetben épp olyan
secessiónak nevezték, mint manapság mi az
iparművészet új irányát. Azonban ma az új
stílus minden túlhajtása mellett is, már vannak
komoly, erősen számbaveendő eredmények. S
ez legszebb bíztatás a jövendőre, a várható
kialakulásra. Az új iparművészet forradalmi ter
mészetű. Teljesen szabadon, lerázva minden
megkötöttséget, indul neki a stíluskeresésnek.
A XIX-ik században annyira elsenyvedt, oly
sokáig volt béklyóba szorítva, oly sokáig ural
kodott rajt a chablon, hogy most a teljes sza
badság érzetében nem csoda, ha túlhajtásokba
téved, mik természetesen mindjárt szemünkbe
ötlenek. Mit érez a fogoly, mikor leoldják bi
lincsét s kiengedik az Isten szabad ege alá?
Újjászületést, lázas örömet, valami féktelen
vágyat az élet után. Nos, ez az érzés járta át
a modern iparművészetet is, mikor lehányta
magáról a bilincseket s szabadjára hagyva,
megindulhatott a saját lábán.
Nézzük tehát: mi volt a csírája az új ipar
művészeinek s milyen volt élete folyása, míg
idáig jutott, a hol most van.
*
A XIX-ik század eleje egyúttal az iparművé
szet hanyatlásának kezdete. A mi a hanyatlást
előidézte, az az emberi kutató elme egyik új
felfedezése volt: a gép. Egyrészről dicsősége
az emberi észnek, átalakítója a társadalmi viszo
nyoknak, új hasznok, új értékek szülője, — más
részről pedig károk okozója. A hogy ez a dü
börgő hatalmasság feltűnt, mindenki láthatta,
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hogy az emberi kézimunka veszélyben forog.
Mert a meddig a gép nem jelent meg, addig
minden korok iparművészete tisztán a kézi
munkán alapult. De a hogy ez megszületett,
vele rögtön hatalmas versenytársa támadt a
kézimunkának. S versenyre kerülvén a dolog,
könnyen kitalálható, hogy melyik lett győztes.
A gép, a soha nem pihenő, örökké fáradhatatlan,
zakatoló gép. De csak egy időre.
Nem mondhatni, hogy ez az újszülött: a
gép, egyszerre, váratlanul, minden ok nélkül
jött a világra. Létrejövése meg volt okolva. A
fejlődés törvénye hozta, a modern állami élet,
a cultura tovább haladása, a társadalom új be
rendezkedése kívánták meg. Az új társadalom
nőtt s vele a százfelé ágazó szükségletek is.
Hogy ezek a szükségletek kielégíttessenek, át
kellett változnia a termelésnek. S ezt az átvál
tozást a gép hajtotta végre. Más alakot öltött
a termelés. Óriásmód megnőtt, nagyarányúvá
fejlett. Hatalmas épületmonstrumok keletkeztek,
melyek új nevet kaptak: a gyár. Csupa gép
volt bennök elhelyezve s nem halt ki belőlük
a gép örökös zakatolása s az égbe meredő
kémények fojtó, fekete füstje. S lassanként a
gép körül egy új társadalmi osztály keletkezik.
Izmos, de elégületlen. Ez a pőrölyforgató gyári
munkások osztálya. Félvevisszahuzódikakézműipar, a gyáripar nagytempójú növekedése lát
tára. A gép nem alszik, nem panaszkodik, nem
pihen, miként az ember. Folyton termel, egy
perezre sem fárad ki, nem pihen se éjjel, se
nappal. Hatalma csakhamar óriási lett — leg
nagyobb a ködös Albion földjén, a gépipar
igazi hazájában. S ezzel egy időben ugyanott
vált a műipar legművészietlenebbé, ott fejlődött
ki legjobban az ízléstelenség.
Szerencsére támadtak azonban emberek, kik
az árva és elhagyott kézműipar jogaiból nem
akartak engedni egy talpalatnyit sem. Azon
igyekeztek, hogy az elsenyvedt, vértelen kézi
munkát föltámaszszák, hogy becsülésí és ér
téket szerezzenek neki s oly művészivé tegyék,
mint volt hajdan — régen a quattrocento mes
terei alatt.
Ruskin és Morris: e két név válik ki leg
jobban közülük. Reformátorok voltak ők, kik
prófétai erővel beszéltek és cselekedtek. Alap
jában véve azonban, ma már láthatjuk, hogy
elérhetetlenről álmodoztak. Első sorban is el
akarták törülni a föld színéről a gépet. Sátáni
dolognak tartották ezt a zakatoló, dübörgő
valamit, mely szerintük csak arra jó, hogy a
társadalmi állapotokat megrontsa. Azt gondol
ták, hogy a gép eltűnésével megszűnnek a
socialis bajok. Pedig dehogy. A socialis bajokat
lehet csökkenteni, orvosolni, az ellentéteket el
simítani, a jogos és méltányos kívánalmakat
megadni, a nélkül, hogy a föld alá dugnók a
gépet, meg vele együtt a gyárat. Ruskin, kit
méltán neveznek a modern iparművészet aty
jának, óriási propagandát fejtett ki minden
téren. Teljes erejével harczolt a gép mindenhatósága ellen s a kézimunka szentsége mel
lett. Telepeket alapított, melyek mintegy erős
várai voltak a kézimunkának. Egyszerű mun
kások voltak itt, kik saját két dolgos kezükkel

formálták ki eszük gondolatját. S ez egyszerű
munkások közé művészemberek jártak, kik
velük dolgoztak, lelkesen, mintegy megneme
sítve őket.
Gyönyörű elveket hirdettek Ruskin és társai,
de a gép ellen való küzdésükben utópisták
voltak. A gép hódított. A gép az emberi ész
nek, a tudománynak vívmánya, mit nem lehetett
eltörölni a föld színéről. S hajtott is rendkívüli
hasznot,bár az iparművészetet megrontotta. Erős
válaszfalat emelt a művészet s az ipari munka
közé. Alapjában támadta meg az iparművé
szetet. Százával, ezrével ontotta az egyforma
mintájú tárgyakat. Fényesek, csillogó külsejűek
lehettek ezek a tárgyak, de egy hiányzott belő
lük: művészet. Az iparosok tisztán megszokott,
mindenki számára előírt minták szerint dol
goztak, s így lassanként kiveszett belőlük a
finom ízlés. A tervelők csak rajzoltak s mind
inkább elkülönültek az iparosoktól. Hiányzott
a tervező művész és a műiparos közti össze
függés, együttes működés. Csupán ott, a hol
ú. n. dísztárgyakat készítettek, volt valamelyes
művészet. Azonban ez csak a gazdagok fényes
szalonjaiba való volt. A mi a közönségnek
szólt, a tulajdonképpeni iparművészet, az beteg
volt és romlott. A gép uralkodott mindenütt
és föltétlenül. Nem volt előtte semmi lehetet
len, s az anyagot úgy idomította, úgy formálta,
a hogy neki tetszett. Egészen kivetkőztette ter
mészetéből. így, a mi először kiveszett az ipar
művészetből, az a friss anyag erejének meg
érzése, az anyag természetének tiszteletben tar
tása, szeretete volt. íme, a romlásnak egyik fő
indító oka: az anyaggal nem volt kapcsolatos,
nem volt összefüggő a forma. Az anyaghami
sítás volt divatban mindenfelé. A papír utánoz
hatja a vásznat, a bőrt, a fa a márványt stb.
Szóval, a gép segítségével bármely anyag fel
vette egy másiknak a képét és természetét. A
gép alól a mi előkerült, az mind egyformán
sima, egyformán lelketlen volt. A tervelők mit
se törődtek az anyaggal. Nem vették számba,
hogy a formának mindig az anyagból kell ki
alakulni, s hogy az a forma és az a dísz, mi
az egyik anyagra harmonikusan illik, nem való
a másikra. Pedig így történt. A bútor egészen
olyan formákból épült föl, mint az épület. Épp
úgy voltak párkányai, oszlopai, faragott díszei
stb. A tervelők a helyett, hogy magukat s a
kort fejezték volna ki, egyszerűen utánzó munkát
végeztek. Az elmúlt stílusokat másolták és
variálták. Elébb a görög, aztán a gót, román,
renaissance, barokk, indus stb., szinte az összes
stílusok megfordultak kezeiken, a közönség
kívánsága szerint, melynek ma ez a stílus kel
lett, holnap meg amaz. A díszítés nem volt
harmóniában sem a constructióval, sem az
anyaggal. Egy-egy motívumot lelkiismeretfurdalás nélkül alkalmaztak minden kövön, fán,
bronzon, szőnyegen. Közben a. modern életnek
új kívánalmai is keletkeztek. Új problémák, me
lyeket új formában kellett volna megoldani. Új
tárgyak, pl. a gázlámpa, melyet nem lehet egy
régi stílus formáiba öltöztetni. De hát lehetett,
mert a gép képes volt rá. Szóval: a hanyatlás
útján volt az iparművészet, eltévedt s művé-
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szietlenség uralkodott az egész vonalon. A
francziáknak még megvolt a velük született jó
ízlésük, de másutt s különösen az angol föl
dön, az ízléstelenség ült diadalmat.
Egészen a XlX-ik század közepéig, 1850-ig
szinte közmondásos volt az angol ízléstelen
ség. S tán éppen ez volt az oka annak, hogy
innét indult ki a visszahatás. Ruskint és Morrist,
e két nagynevű angolt nevezhetjük a modern
iparművészet megindítóinak. Közéjük egy fiatal,
kiváló tehetségű művészgárda sorakozott, s az
ő munkásságuknak köszönheti Anglia a XIX-ik
század vége felé virágzásnak lendült művé
szetét, eredeti s szinte mondhatjuk: nemzeti
iparművészetét. Nem törődtek semmi gúnynyal
és ellenzéssel, mi eleinte munkájukat kisérte.
Folyton előre törtettek, csak a czélt tartva
szem előtt. Ok a kézimunkára esküdtek. Csak
azt tartották művészi tárgynak, melyen ízrőlízre meglátszott az emberi kéz munkája. S lel
ketlennek, hazugnak, művészietlennek tartottak
minden munkát, mit a gép állít elő. Izzó
szenvedéllyel, prófétai hangon és gyönyörű
művészi munkákkal harczoltak a tuczat-termelés, az ízléstelenség, a gép ellen. Lelkűkben
visszaálmodták a gót korszak, a quattrocento
mestereinek bensőségteljes, nemes, pieticus
művészetét. Belőlük vonták le azokat a tör
vényeket, melyeket hit gyanánt vallottak. Ehhez
v o n z ó d tak a Rafael előtti kor nemes ízlésű
kézimunkáihoz. Föltámasztották a haldokló kézi
munkát, ismét éreztették az anyag friss erejét,
az anyag természetes hatását. S ebből az anyag
ból növesztették ki a formát, a constructiót s
harmóniába hozták vele a díszítést. Socialis
szempontok vezették őket. Kimondták, hogy
a művészet nemcsak a gazdag szalonok élve
zete. Valamint a természet, úgy a művészet is
közkincs, s minden halandó embernek joga
van hozzá, csak megértse és élvezze. Legyen
népszerű a művészet s váljék lelki szükségletté
minél szélesebb körökben. Legyen ez benne
az ipari tárgyakban s ily módon jusson el a
szegényebb igényű, kisebb polgári lakásokba
is. Vigyen az otthon falai közé színt, meleg
séget. Áraszszon a hétköznapok unalmassága,
ridegsége közé egy kis hangulatot, költészetet.
Legyen lélekvidámító, érzéstámasztó, ízlésnevelő.
Azonban éppen ezt nem érhették el Ruskinék
azáltal, hogy csak a kézimunkára esküdtek s
tudomást se vettek a gép segítségéről. Mert
ők tulajdonképpen csak egyes műtárgyakat ké
szítettek. Olyanokat, melyek nem kerülhettek a
gépi sokszorosítás alá. S ezt megfizetni költ
séges volt. Ily módon nem valósítható meg a
socialis czél. Nem elégíthető ki a nagyközön
ség, melynek művészi neveléséről és nemesí
téséről ők álmodoztak. A modernség elvét
hangsúlyozták ők, vagyis: legyünk őszinték,
fejezzük ki magunkat és a kort. Azonban nem
szakítottak teljesen a múlttal. Legszebb műtör
téneti emlékeik a gót korba nyúlnak vissza s
minthogy ez a stílus jól simul az angol szel
lemhez is, a gót formákhoz bizonyos szálakkal
hozzáfüződtek. Ezeket a formákat modernné
akarták tenni, modern angol felfogásban tovább
fejleszteni.

így munkálkodott ez a gárda lankadatlan
buzgalommal, lelkesedéssel szivükben a mű
vészet iránt. S mialatt ezt az előkészítő, ala
pozó munkát végezték, szinte nem is vett róluk
tudomást Európa többi népe. Nem tudták,
hogy fent, a szigetországban milyen életerős,
pezsgő munka folyik. Ezért aztán nagy volt a
meglepetés, mikor az 1878-iki párisi kiállításon
megjelent az angol iparművészet. A hogy itt
az angol nép új iparművészete bemutatkozott,
ezt senki sem várta. Nemrég még ízléstelen
nek csúfolták Angliát, s ime, az most egy új,
minden ízében művészi ipart mutatott be a
világnak. Mindenki látta, hogy Anglia egyszerre
megváltozott és nagyot haladt, — s hogy ez az új
angol ízlés már nem áll a franczia alatt. Min
denki meglepetve gyönyörködött ebben az
iparművészetben, mely új volt, modern volt s
mindenekfölött — nemzeti volt. Ez időtől kez
dődött meg az angol iparművészet hódító útja
a continensen. Ez volt az első nagy lökés ahhoz,
hogy a többi nemzetek is hozzálássanak ipar
művészetük újjáalakításához.
A modern iparművészet fejlődésében tehát
az első fejezet az angoloké.
*

A mi a fejlődés további folyamát illeti, itt
már az angolok nincsenek magukban. Jöttek
versenytársak, a kik igyekeztek az angolok
mellé nyomulni. Más népek is, kik látták hátramaradottságukat, sorompóba álltak, hogy lehe
tőleg gyorsan pótolják a hiányt. Nekik már
nem kellett azt a felfedező, úttörő munkát vé
gezniük, mely angol földön végbement. Egy
szerűen a mi eredményt az angolok elértek,
azt ők átvették, de nem álltak meg, hanem tovább
haladtak.
Ma már minden culturnépmeghódoltamodern
iránynak, de egyik se oly hamar s oly lelkesen,
mint Belgium. A continensen tehát a vezető sze
repakis Belgiumnak jutott. Serrurier-Bovy, Horta,
de különösen Van der Velde, legnevesebb művé
szük. Ez a legerősebb köztük s a modern ipar
művészet legújabb iránya az ő nevével kap
csolatos. S ez az újabb irány nem zárja ki
teljesen a gépet. Engedményeket tesz neki, s
a meddig szüksége van rá, igénybe is veszi.
Az angolok egy ideig megmaradtak Morris
álláspontján. Hallani sem akartak a gépről.
Mikor aztán látták a kis Belgium munkálko
dását, lemondtak erről a kizárólagos álláspont
ról s ma ők ismét egy csapáson haladnak a
modern nemzetekkel. Sőt minthogy az ő ipar
művészetek a legnemzetibb: legeiül állnak. A
mostani stádiumban azonban iparművészetük
súlypontja helyet cserélt, t. i. átbillent ° skót
földre, Glasgowba. Ez a fordulat Macintosh és
George Walton [nevéhez fűződik. A modern
iparművészetnek e legújabb stádiuma pedig
az, hogy sikeresen megoldotta azt a kérdést:
miképp lehetne a gép közreműködésével is
művészi formájú tárgyakat alkotni? Ez a leg
újabb, legfiatalabb nemzedék teljesen eredeti,
korszerű iparművészetet akar létrehozni s épp
ezért nem löki sutba a gépet. Látja, hogy ha
ezt a czélt elérni igyekszik, úgy a gépet nem
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kell mellőzni, sőt szükség van rá, — látja,
hogy a modern iparművészet nem támaszkod
ható kizárólag a kézimunkára. A gépet fel kell
tehát használni a feladat megoldásához oly
képpen, hogy ez ne legyen a művészet és az
ízlés kárára. A kérdés tehát így hangzott:
lehet-e olyan terveket készíteni, olyan formákat
rajzolni, melyek a gép útján sokszorosíthatók,
a nélkül, hogy elvesztenék művészi értéküket?
Bebizonyosodott, hogy lehet.
Az első modell, melyet az iparművész alkot,
így is kézimunka. De ennek aztán olyan for
mát kell öltenie, hogy a gép útján sokszoro
sítható legyen, olyképpen, hogy azért művészi
tulajdonsága ne menjen veszendőbe. Az első,
mire itt vigyázni kellett, az, hogy az anyag
tisztán és őszintén nyilvánuljon, ne veszítse el
igazi természetét s ne mutatkozzék másnak,
mint a mi. A bronz legyen bronz, a gipsz
legyen gipsz. Egyikkel ne legyen utánozható,
hamisítható a másik. Az anyaggal pedig teljes
összhangzásban legyen a constructio. Belőle
nőjjön ki a forma és a díszítés. Olyan legyen
a constructio, hogy a tárgy teljesen kifejezze
azt a czélt, melyet szolgálni akar. Hogy a tárgy
felépítése mindig a czél szerint igazodjék.
Vagyis régi szót használva: praktikus legyen.
Betöltse azt a szerepet, melyre hivatva van, s
e mellett szépérzést is keltsen. Pl. a szék arra
való, hogy üljünk rajta, kényelmesen, minden
fáradság nélkül. Nos, az egész constructiónak
ebből kell kiindulnia. Ha ez jól meg van oldva,
akkor, legyen bár a szék anyaga egyszerű,
azért — szép. Ellenben, ha nem tudjuk ma
gunkat jól beletalálni, ha kényelmetlen a karja,
támlája, helytelen az aránya s tele van kidom
borodó, nehéz faragványokkal, akkor — nem
szép. A díszítmény pedig olyan legyen, hogy
a gépi sokszorosítás ne vonjon le szépségé
ből, hatásából semmit. Stilizálni kell a díszt,
minden anyaghoz másképp idomítva. Lehe
tőleg egyszerűsítsük a formákat és színeket,
nehogy a sokszori ismétlés után veszítsenek
erejükből.
A modern iparművészet tehát így elérte
azt, hogy a gép segítségével létrehozott mun
kákon is rajt legyen a művészet. Ez a Morrisék
álláspontjának továbbfejlesztése. Valahányszor
az ipari szempont, a használhatóság a fő, úgy
a gép közreműködése szükséges és hasznot
hajtó. Valahányszor azonban a művészi szem
pont a fő, vagyis az otthont díszítő fényűzés
ről van szó, akkor a kézimunka lép teljes elő
térbe. A modern iparművészet tehát ma kettős
irányban halad. Egyfelől a feltámasztott művészi
kézimunkát látjuk, másfelől a megnemesített,
művészivé tett gépipart.
Az iparművészetben két rész olvad össze.
Az egyik ipari, a másik művészeti. E kettő
egymással harmóniában áll, testvéresül, azon
ban legtöbbször az fordul elő, hogy az egyik
a másikkal szemben erősebben van hangsú
lyozva. A művészet szerepe itt, hogy díszítsen,
szépséget terjeszszen, ízlést finomítson. A szem
nek szól és a lélekhez hat, élvezetet kelt. Vala
hányszor tehát egy iparművészeti tárgy főleg
díszíteni akar, akkor a művészetnek tágabb tere

nyílik. Ez a művészet, mely az ipari tárgyat
díszíti, a németek szerint «angewandte Kunst»,
az angoloknál «art applied», a mi nyelvünkre
fordítva pedig «alkalmazott művészet». Itt inkább
a díszítő szempont az irányadó. Mihelyt azon
ban olyan tárgyról van szó, mely első sorban
használatra van szánva, s fontos hogy az ipari,
a gyakorlati czélt helyesen kifejezze, úgy itt a
művészetnek szükebb szerep jut. Ez a nagyközönségnek szól s a gép útján sok példány
ban forog közkézen. Azért itt is nagyon fontos
és jelentős hivatás jut a művészetnek. T. i.
ezek az ipari tárgyak szétviszik a művészetet,
a finomabb, tisztultabb ízlést mindenfelé, a
társadalom alsóbb és szerényebb igényű réte
geibe is.
A modern iparművészet a díszítésnél a ter
mészetből indul ki. A szépségeknek e soha ki
nem fogyó tárházából merít. Itt keres motí
vumokat s ezeket a természetből vett motívu
mokat átstilizálja. Ebben a stilizálásban egyéni
felfogásnak kell kifejeződni. A nyugodtan vagy
lendületesen haladó vonal egész menete, a
motívumok összetűzése, szerkezete mind egy
temperamentum, egy eredeti érzés és ízlés szerint
kell hogy igazodjék. S e mellett minden stili
zálás az anyagtól függ, — ehhez, az anyag ter
mészetéhez, az anyag megmunkálásához simul.
Egy-egy levél, virág, más formát ölt a stilizá
lásban, ha agyagról, fáról, vagy szőnyegről
van szó.
Erős természetérzék és közvetlen természetszeretet — jellemző vonása a modern iparművészetnek. S ebben egy rész a khinai és
japáni iparművészet hatásának is tulajdonítható.
Különösen a 8o-as évektől kezdve gyönyör
ködött Európa a japáni iparművészet porté
káiban s egyszersmind tanult tőlük. A japáni
iparművészet naturalisticus diszítésmódja leg
előbb a francziáknál kezdett hódítani. Termé
szetesen ez a csapongó naturalismus bizonyos
határok közé van szorítva a gépi sokszorosí
tásnál. Mert itt a minél egyszerűbb stilizálás
a fő, nem pedig az apró részletek, finom át
menetek. Tulajdonképpen a japáni iparművészet
bizonyos összhangzásban volt azokkal az el
vekkel, melyeket a modernek s első sorban az
angolok hirdettek. A japánok iparművészete
gyönyörű minta gyanánt állott a modernek előtt,
a nélkül azonban, hogy belevesztek volna az
utánzásba. Mert a japáni ember egészen más
képp lát, érez és díszít, mint egy európai. A
japánit főleg jellemzi: rendkívül finom detailérzék, egészen sajátságos szín és vonal-cultus,
mély, szinte ösztönszerű természetszeretet, és
valami mindent átölelő, naiv, bohókás, grotesk
szellem. A japániaknak az a hatásuk volt a mo
dernekre, hogy megerősítették bennük a termé
szettanulmányozást.
A modern iparművészet diszítésmódja elütő
minden más stílustól, mi azelőtt volt. Az az
«alkalmazott művészet», mely egy ipari tárgy
hoz társul s azt széppé teszi, összefüggésben
van a modern festészettel. S ez a festészet
uralma jellemző a XIX-ik század második felére.
Nemcsak a tulajdonképpeni festészetben, de az
irodalomban, a zenében is jellemző vonás a
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festőiség. A modern művészek felfogása inkább
festői, mint plasticus. Ez a nagy különbség a
mi elválasztja őket a cinquecentotól, a XVI.
századtól. A renaissanceban a plastica uralma
lép előtérbe. S ez a különbség megnyilvánul a
modern diszítésmódban is. A renaissance-dísz,
valamint későbbi változatai: a barokk és rokoko
is, erősen plasticus, domború. A modern dísz
alig kiemelkedő vagy egészen sík. Itt a tiszta,
nagy színfoltok s a határozott vonalak a fők.
Kétféle ornamentika uralkodik: a szín és vonal
ornamentika. A renaissanceban épp a plasztika
folytán a dísz annyira uralomra jutott, hogy
megváltoztatta az ipari formákat. A dísz ked
véért más alakot öltött a forma. Az asztal, a
karosszék dísze épp olyan volt mint a vázáé,
vagy az ötvösmunkáé stb. S ime, ebben rejlett
az egyik ok, hogy az az iparművészet, mely
egész a modern irány fellépéséig divatozott, a
midőn a gép fellépett, megromoljon és ízlés
telenségbe fúljon. Mert a czélt kifejező és a
czélt szolgáló formák nem érvényesülhettek a
díszítés mellett. Kettőjük közt nem volt szerves
kapcsolat, logikus összefüggés, míg a modern
díszítés nem változtat a szerkezeti formákon.
Az angolok s velük együtt a többi modern
népek a szerkezeti princípiumokból indulnak
ki. Ennek az épségét tartják szem előtt s ehhez
idomítják a díszítő elemet. E kettő legtel
jesebb harmóniája adja a legbecsesebb műipari
tárgyat.
*
Minden tárgy, a mi bennünket körülvesz,
legyen valamiképpen művészi, — ez az új ipar
művészet nagy elve. Azon igyekeztünk, hogy
minden tárgy, melylyel naponként találkozunk,
valami szépséggel bírjon. Természetesen még
nagyon messze vagynnk attól, hogy ez az elv
teljesen keresztülvitessék. De egyelőre eléged
jünk meg azzal, hogy a munka ebben az irány
ban halad. Ez az új iparművészet a mellett,
hogy kielégíti a legelőkelőbb szalonok kényes
ízlését is, — nem aristokratikus. Nem a maecenások lebegnek előtte, hanem a nagy közönség.
Ennek a tetszésére vágyakozik s egyúttal ennek
a szeretetére és pártolására is. Azt akarja, hogy
a művészi élvezet ne legyen egy társadalmi
osztály monopóliuma, hanem hogy az élet nehéz
munkáját végző kisember is részesüljön a szép
élvezetében, felemelő hatásában.
❖
Ennyiben tehát jellemeztük volna az ipar
művészet új irányát. Előadtuk eddigi történetét,
törekvését, czélját. S a ki ezt ismeri, a ki'tanulmányozza a modern kiállításokat, az bizonyára
tiltakozni fog azok ellen, kik ma azt mondják,
hogy a modern iparművészet: divat. Nem, ez se
nem szeszély, se nem divat. Ez egy életerős stíl
törekvés. Divat volt az, a mit a letűnt század
jó háromnegyedrészében elkövettek. Divatés sze
szély volt az a logikátlan, a modern korszellem
mel össze nem függő stilus-utánzás, a kapkodás
különböző műtörténeti stílusok után. De a mo
dern iparművészet belényulik a mai korba, for
máinak kialakításában, constructióban, díszítés

ben ebből indul ki s a modern élet feladatainak
akar megfelelni. Ma még persze fejlődik, forrong
és keres. De ha a forrás salakját kiveti, szinte
bizonyos, hogy a jövőben egy kész, kialakult,
megállapodott stílus válik belőle. Stílus, mely
nek keretén belül minden nép érvényesítheti a
maga ízlését, természetét, önállóságát.
Ezen kell nekünk is igyekezni, hogy beállva
az új iparművészet lelkes munkásai közé, ké
szítsük elő azt, a minek megszületését oly rég
óta várjuk: a magyar stílust. Nálunk még nagyon
rövid ideje, hogy bevonult ez a modern áram
lat, s ha nem vagyunk is még legelői, vannak
már olyan eredményeink, melyekkel megeléged
hetünk. Még a közönség nem hódolt meg neki
teljesen, még mindig zavarban van az új dolgok
értéke felől, mert még mindig fejében motoszkál
az a szerencsétlen szó, mit mindenféle eltéve
lyedésre ráhúztak: a secessio. Tervező művé
szeink azonban ezzel nem törődnek s kedvvel
tanulnak. Árrá törekednek ma, hogy modernek
legyenek s épp ezért nem nehéz kimutatni, hogy
miféle külföldi atelierk gyakorolnak rájuk hatást.
S ez egyelőre nem baj, ha így van. Előbb vegyük
át az új iparművészet komoly eredményeit s
járjuk ki a modernség iskoláját. De ha már a
vérünkben van a modernség, hagyjunk a fa
képnél minden idegen utánzást s járjunk a
magunk lábán. Legyünk eredetiek, legyünk azok,
a minek lenni kötelességünk: magyarok. Mert
a modernségnek épp első alapelve tiltja, hogy
másokat utánozzunk. Őszinteség és egyéniség,
ez minden korok művészetének alaptörvénye.
Vegyük át azokat az alapvető elveket, melyek
minden népnél közösek, de azután — merít
sünk önmagunkból. Fejeződjék ki a díszítésben,
a motívumok összetűzésében, a vonalak nyel
vében: a magyar jelleg, magyar temperamentum,
valljanak a constructiók s a formák a mi élet
viszonyainkra és észjárásunkra. Vegyük mi is
úgy az iparművészetet mint mások, az angolok,
belgák, francziák stb. legyen ez nemzeti ügy, cultúránk ügye.
Donatello.

A négyszínű térkép. 1
mathematikának egy nagyon nehéz, mind
máig be nem bizonyított tétele, mely
mindazonáltal olyan természetű, hogy a
matematikával nem foglalkozó közönséget is
érdekelheti, a következő:
Egy megyékre osztott ország térképének szí
nezésére legfeljebb négy szín szükséges, ha a
színezést úgy akarjak végrehajtani, hogy érint
kező megyék különböző szintiek legyenek.
Érintkezőnek nevezünk itt két*megyét ak
kor, ha nem csak egy pontjuk közös,: hanem
egy egész vonal mentén érintkeznek. Hiszen,
ha két megye csak egy pontban érintkezik,
akkor a rajz az esetben is feltüntetheti határ-

A

1 L. Ahrens -. Math. Unterhaltungen und Spiele, 1901.
340 1. — B a ll: (franczia ford.) Récréations et problémes
math., 1898, 71.I — Lucas: Récréations mathematiques,
1894., IV., 168. 1.
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vonalukat, ha színük megegyezik. Tételünk
különben úgy is kimondható, hogy bármiképen
legyen is az ország megyékre osztva, öt megye
közül mindig kiválasztható kettő úgy, hogy
ezek ne legyenek érintkező megyék. Ha ugyanis
az öt megye közül bármely kettő érintkeznék,

szerűen összefüggő1 (sík-, gömb-, ellipsoidstb.) felületre érvényes. Gyűrűs felületen pl.,
mely úgy keletkezik, hogy egy kör egy a sík
jában lévő, de őt nem metsző egyenes körül
forog, a négy szín ^helyébe két szín kerül.
Ugyancsak nem elegendő a négy szín, ha az

akkor nem lehetne kettőt közülök ugyanazon
színnel ellátni és az egész ország térképének
színezésére öt szín volna szükséges. — Gyak
ran egy terület úgy van megyékre osztva, hogy
már négy megyét sem lehet kiválasztani úgy, hogy
bármely kettő érintkezzék. Magyarországon pl.
Bereg-, Ugocsa-, Máramaros- és Szatmár-megyén
(I. í. ábr.) kívül más oly négy megye nem
található, hogy bármelyikből el lehessen jutni
bármely másba a nélkül, hogy egy harmadikon
kelljen áthaladni.
A térképnek ilyetén csupán négy színnel
való színezése igen egyszerűen végrehajtható.
Egy tetszőleges megyéből kiindulva a többieket
csak akkor látjuk el más, még eddig fel nem
használt színnel, ha valamennyi felhasznált
színűvel érintkezik. Ha új színre nincs szük

ország egy síkban terül ugyan el, de a megyék
nek egymástól különálló, egymással nem érint
kező részei vannak s ha ugyanazon megyének
különálló részeit is ugyanazon színnel akarjuk
ellátni. Az ily ország térképének színezésére
szükséges színek száma természetesen attól
függ, hogy egy-egy megyének hány egymástól
különálló része lehet.
Vannak azonban esetek, ^midőn négynél ke
vesebb^ szín is elegendő. így például ha egy
pontban legfeljebb három határ fut össze s
minden megye páros számú megyét érint, akkor
csak három szín szükséges. Ha pedig két me
gye minden közös pontjába páros számú határ

ség, akkor vagy magától következik az alkalma
zandó szín, midőn t. i. e megye három külön
böző színekkel ellátott megyével érintkezik,
vagy ha nem, egy ilyenre térünk át előbb.
Ezen eljárással többnyire minden próbálgatás
nélkül eljuthatunk a térképnek a feltételnek
megfelelő színezéséhez.
A tétel különben, így kimondva, csak egy-

vonal fut össze, akkor már két szín elegendő
(1. pl. 2. ábrát).
A kérdéses tétel, mint már említettük máig
sincs még bebizonyítva, de a következő meg1 így hívják az oly felületet, melyet minden zárt görbe
két oly részre oszt, hogy az egyikből a másikba csak
a görbe metszésével juthatunk.
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gondolás —mely azonban a szemléleten alapul —
talán meggyőzheti az olvasót a tétel helyes
ségéről. Három különböző színnel ellátandó
megye, melyek közül tehát bármely kettő érint
kezik/ egész általánosságban" egy három részre
osztott gyűrű-alakban vehető fel, mint a 3. ábr.

mutatja. (A körülfogott belső terület el is tűn
hetik.) Egy negyedik külön színnel ellátandó
terület, mely tehát a hármat érinti, most már
vagy egészen belül, vagy egészen kívül lesz
az első hármon, mert hiszen felteszszük, hogy
egy megyének két különálló része nem lehet.
Akár a belsőt, akár a külsőt veszszük az első
háromhoz, mindig meggyőződhetünk, hogy olyan
ötödik megye, mely e négyet érinti, nem létezik,
mert ennek az ötödik megyének azzal a tulaj
donsággal kellene bírnia, hogy belőle úgy lehes
sen az első négy bármelyikébe eljutni, hogy
egy harmadikon ne kelljen áthaladni. Már pedig
mint a 4. és 5. ábrában látható, nincs a síknak
olyan, a négy megye által le nem foglalt része,
melyből a négy megye mindegyikébe közvet
lenül át lehetne jutni. E le nem foglalt terü
let ugyanis négy (a, b, c és d) részre oszlik
és ezekből — mint látható — az 1., 2., 3.
illetőleg 4. számokkal jelzett megyékbe köz
vetlenül nem lehet átjutni. (Az 5. ábrában a
külső körön kívül lévő pontok a-hoz, b-hez
és c-hez tartoznak, mert a 4. terület 1-tői, 2-től
és 3-tól is elválasztja őket).
Kariig Dénes.

Elmélkedések.
em régiben közölték a hírlapok egy nagy
hírre vergődött amerikai trust-szövetkezet
igazgatójának beszédét, melyet kis iskolásg/erekeknek tartott. Az igazgató, a ki a beszédet
mondta, nem járt középiskolába, hanem iroda
szolga minőségében kezdte életpályáját és most
több millió koronára rugó évi jövedelme van.
A beszédnek az a veleje, hogy nem annyira
tanulni, mint inkább dolgozni kell. Az ember
dolgozzék többet mint a szomszédja — és
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megvan az első lépés a milliárdhoz. Hivat
kozott egy nemrég tartott gyűlésre, melyben
csupa iparkirály vett részt; és ezeknek az ipar
királyoknak több mint kilencz tizedrésze ínaskodással kezdte pályáját és középiskolába nem járt.
Az ilyen beszédek mindig megérdemlik, hogy
figyelemre méltassuk mi jómagunk is, a kik
nem vagyunk a mammonszerzés mániájának
rabjai. Már csak azért is, mert a nagy tömegnek
az egy kézben megrekedt óriási tőke mindig
imponál. Imponál azért, mert magasabb ideáljai
nincsenek és a gazdagság az egyedüli czél, mely
erősebben izgatja.
Ámde hová jutunk, ha mindenki előtt csak
az az életczél lebeg, hogy millionárius legyen ?
Mivel a vagyonérték bolygónkon csak bizonyos
határok közt ingadozhatik, a millionáriusok
száma aránylag mindig csekély marad. Mond
juk, hogy százezer emberre jut egy. A másik
99,999 czélját nem érheti el; tehát, ha nemesebb
reményei nem voltak, boldogtalan lesz. Igaz,
hogy máskülönben is boldogtalan lehet; de így
biztosan az lesz. És ezt a mániát már a kis
gyerekekbe oltják be ! Ezzel százezer közt 99,999nek már előre is megmérgezik lelki nyugalmát.
Mindenki többet dolgozzék, mint a szom
szédja? Ez licitálás! Hová vezet ez? Ismerjük
ezt az elvet a «hadikészültségek» szomorú kró
nikájából. Mindegyik állam azon van, hogy
több fegyvert, több lőszert szerezzen és több
katonát tartson. Mivel minden nagyhatalom
harcziasságban akar túltenni a szomszédján (a
helyett, hogy békességben igyekeznének túltenní egymáson), a katonai kiadásoknak okvetetlenül túl kell menniök minden józan határon
és el kell nyelniök olyan értékeket, melyekkel
a nemzetek sorsán alaposan lehetett volna segí
teni. Hogy mire vezet ez a túlterhelés, azt
magunk előtt látjuk.
És éppen ilyen állapot áll be akkor is, ha
minden ember többet akar dolgozni, mint tár
sai. Egymást fogják túllicitálni és — túlterhelni.
Ez az aristocratikus elvnek proclamálása az
anyagi productió egész vonalán. Nem helye
sebb-e azt hirdetni, hogy mindenki dolgozzék
serényen, becsületesen, de ne igyekezzék ama
mértéken túlmenni, melyet a józan egészségtan
előír? Azok az «inasokból lett milliárdosok»
még egy jóízű ebédre sem igen képesek. Az
irodájukban habzsolják be hamar az ételt, mert
nincs elég idejük. Folyvást izgatottak, mert mindig
tartaniok kell attól, hogy valaki lefőzi őket.
Köszönjük tanításukat; de megjegyezzük,
hogy mi, a kik magasabb tanulmányokat is
végeztünk, nem irigyeljük az ő világnézetüket,
mely abban culminál, hogy minél több ember
nek parancsoljanak és minél több embertár
sukat főzzék le.
Ne higyjük, hogy ez az igazi «americanismus». Ez újabbkori elfajulása a tengerentúli
viszonyoknak. Az Egyesült-Államok nagyságát
nem a modern pénzkirályok alapították meg,
hanem azok a spártai természetű és igazán
republicánus érzelmű polgárok, a kik a May
flower hajón kimenekülő puritán zarándokok
méltó utódai voltak. Azok nem azt hirdették,
hogy mindenki igyekezzék lefőzni embertársát
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és rabjává tenni, hanem azt, hogy minden em
ber éljen szabadon, szabad embertársai közt.
A philadelphiai társaság egészen más elveket
vallott mindenha, mint a mai trust-igazgatók
nagy része. Azután Washington, Franklin és a
többi nagy szellem! Minő rettentő szakadék
választja el azoknak fenséges gondolatmenetét
a mai pénzkirályok nagy részétől! Azok voltak
az Unió nagyságának megalapítói; a mai dollársouverainek ellenben hovatovább lejtőre viszik
nemzetük ügyét, mert kioltják a polgárokból
azt a fölemelő érzetet, hogy szabadok; hanem
e helyett kifejlesztik azt a megalázó tudatot,
hogy alárendeltjeik szerencsés kalandorok rab
szolgái. Evvel a tudattal könnyen el is fognak
halványulni az Unió lobogójának csillagai.
És utóvégre is minő hatalmi eredmény az,
melyet a rnilliárdok adnak? Egy elégedetlen,
leigázott, elkeseredett, zúgolódó munkástömeg
nek szükségből való meghódolása. Egy munkás
tömegnek, mely napról-napra a strike tervét
forgatja elméjében. Lehet, hogy egy-egy pénz
királynak akad vagy egy millió fehér és feketebőrű rabja. Bizonyos, hogy ezek csak rabok,
de nem híveik. Mert híveket szerezni nem avval
lehet, hogy minél több gyár és vállalat urává
leszünk, hanem avval, hogy embertársaink szel
lemébe, leikébe, szivébe hatolunk be. Nem a
pénz karmaival, hanem a magasabb műveltség
világító és melegítő sugaraival. Igen, az író
tollának, a tudományos és a mellett nemes
gondolkozás megnyilatkozásának ezerszerte na
gyobb a hatalma, mint a mammon bizonytalan
jogaráé. A ki tollával a magasabb, finomabb,
nemesebb gondolatokat terjeszti, annak hatalmi
sphaerája kiterjeszkedhetik az egész földkerek
ség lakosságára, mert szellemének termékeit
egyaránt olvassák az ausztráliai farmokban, a
brazíliai pálmaerdőkben, az afrikai padokon, a
Ganges mentén és a vén Európában. És sehol
keserűség, ellenszenv nem támad a szellem
hatalma nyomán ; sőt inkább olyan az, mint a
napsugár, mely még a sziklák rideg kövein is
virágokat fakaszt.
A tőke legszerencsésebb összeszedőinek egy
része, az iparkirályok egy része, úgy látszik,
feledtetni akarja, hogy az ő sikereik tulajdon
képpen azokon a tanulmányokon alapulnak,
melyeket a tudomány igazi hivatott papjai vé
geztek és végeznek a csendes dolgozó szo
bákban és laboratóriumokban. Mert az ipar
újabb vívmányai a tudomány szentélyeiben csí
ráztak ki és vertek gyökeret, a végből, hogy
gyümölcseik a nép táplálására szolgáljanak.
Hangsúlyoztam előbb, hogy az iparkirályok
egy része gondolkozik és beszél így. Mert világ
kezdete óta nagy különbség volt és van a földi
kisebb és nagyobb hatalmak birtokosai közt.
Voltak és vannak, a kik a nyers erőt ismerik
csak, mások a szellem hatalmát becsülik többre.
És az amerikai milliárdosok közt is akadnak
elvétve olyanok, a kik tisztában vannak azzal,
hogy az ő igazgatásuk alatt élő munkásoknak
nagyobb ajándékot adnak, ha lehetővé teszik
nekik szellemük felsőbbfokú kiművelését, mint
ha hetibérük dollárjait néhány centtel megtold
ják. És a helyett, hogy azt hirdetnék: «Dol

gozzék mindegyik többet, mint a szomszédja»,
azt rendelik, hogy legyen nekik szabad idejük
és szabad idejük egy részét a könyvtár kin
cseivel való foglalkozásban töltsék el. Ezek a
milliárdosok csak sáfárjai gyanánt tekintik ma
gukat a véletlenül kezükbe jutott vagyonnak és
befolyásukkal a felsőbbrangú, tisztább, finomabb
gondolkozásmódot igyekeznek terjeszteni. Erre
vallanak azok a páratlan könyvtárak, melyeket a
nép számára, —valamint az egyetemek és egyéb
magasabb tudományos intézetek, melyeket a
behatóbb tanulmányok számára alapítanak.
Mi pedig tisztában lehetünk azzal, hogy az
a befolyás, melyet a meg nem vesztegetett toll
gyakorol a sajtó útján, és a meg nem veszte
getett élőszó a kathedráról, mindig nagyobb
hatalom volt és lesz, mint a mammon lidércznyomása. Azért sohasem is fogja értékét veszí
teni a felsőbbrangú szellemi képzettség, bár
minő kicsinylő módon nyilatkoznak is felőle
azok, kiknek nincs benne részük. Már hogy
iskolában, vagy autodidactikus módon szerzi-e
meg valaki, az mindegy. Mert csupán ez a tö
rekvés különbözteti meg az embert az állattól.
Dolgozni, enni, inni, családot alapítani az állat
is tud. De e mellett magasabb szellemi régiókba
is emelkedni és messzelátó philosophikus világ
nézetre szert tenni csak azoknak az emberek
nek előjoga, a kik már nem pusztán állatok.
Századunk a tudományos vívmányok és a
társadalmi kérdések százada lesz. Minden, a
mi eddig e két téren történt, csak praeludium
volt a zeneműhöz, mely hol elbájoló és édes,
hol viharos hangnemekben fog lejátszódni.
A socialisticus kérdések szoros összefüg
gésben vannak a tudomány vívmányaival. Minél
rohamosabban fejlődnek az utóbbiak, annál
élénkebben fognak jelentkezni amazok. Mert a
természettudomány haladása módosítólag hat
az emberi társadalom helyzetére is, vagyis
helyesebben kifejezve: új helyzeteket teremt.
A socialisticus munkák tényleg minden léptennyomon a természettudományra hivatkoznak.
Ez nem is lehet másképpen, mert az ember a
természeti törvények keretében, az állat- és
növényvilágtól függésben, játszsza le szerepét
az élet — vagyis a természet — színpadján.
Ámde kevesen vannak, a kik a természet
életnyilvánulásainak bámulatosan bonyolult szö
vedékén tisztán keresztül tudnak látni. A felü
letes tekintet pedig többnyire téves. Ha pedig
tévesen hivatkoznak a természettudományok
eredményeire, azt szó nélkül nem hagyhatjuk,
mert különben az a vád érhet bennünket, hogy
segítettünk tévedésbe ejteni embertársainkat.
Az imént lefolyt évben egy terjedelmes munka
került kezembe, mely az emberi társada
lom jövőjét fejtegeti socialisticus alapon. A
természetbúvár otthonos mindeme elméletek
ben ; mert hiszen a socialismust, sőt az anar
chiát is in natura szemlélheti az állatvilágban,
akár minden áldott nyári napon. De találkozik
azonkívül minden képzelhető társadalmi hely
zettel, a nomád élettől, sőt az individuális tel
jes elszigeteltségtől kezdve a legszigorúbb tár
sadalmi rendig és munkafelosztásig. A hangyák
például a teljes rendben lefolyó anarchia minta

képét szolgáltatják, a mennyiben a hangyatársadalomban nincs hatósági vagy fejedelmi kény
szer, minden individuum teljesen független,
egyiknek sem parancsol a másik és mégis mind
egyik a legscrupulosusabb lelkiismeretességgel,
fáradhatatlanul dolgozik a hangyatársadalom
javára. Rendbontók, mértékletlen életűek, csalók,
demagógok, tolvajok, nyerészkedők, uzsorások,
izgágák ott még hírükből sem ismeretesek.
Igaz, hogy a társadalom összes munkálatait a
«munkás»-hangyák végzik. Ezek pedig nemileg
nem játszanak szerepet. A nemi élet izgalmait
nem ismerik és rájuk, meg összes viszonyaikra
a franczia rendőrminiszter szárnyas^ igéje:
Cherchez la femme! nem érvényes. így hát
béke és rend könnyen lehet náluk.
Az emberi anarchisták is a hangyák- és
méhektől vették anarchikus társadalmuk esz
ményképét. Physikailag a dolog nem is volna
lehetetlen. Ámde akkor az emberi természetnek
is olyan kifogástalanul önzetlennek és republicanusnak kellene lennie, mint a minő a han
gyáké és méheké. A munkakedvnek általános
nemzeti szenvedélynek» kellene lennie, mely
nek hatalma ellenállhatatlanul késztetné mindegyik egyént, hogy reggeltől napestig sürögjönforogjon, még pedig mindig ügyesen és sohasem
a látszat kedvéért. Vannak ugyan a hangyák
és méhek közt is hímek és nőstények. Ezek
már ismerik a szerelmet is. Hanem ezek aztán
— ó jaj! — nem is dolgoznak a maguk jó
szántából semmit. Talán dolgoznának, ha volna,
náluk hatóság és rendőr. De mivel anarchicus
államban ilyen kényszernek nem szabad elő
fordulni, ennélfogva a hímek bizony gon
dosan elkerülnek mindent, a mi —- nem mu
latság.
Mindamellett nem lehetetlen, hogy valamikor
Tolstoi ideális anarchiája a Homo sapiens fajra
is ki fog terjedni. Csakhogy ahhoz egészen
más emberanyag kell, mint a mai. Talán 15 —20
nemzedéken át kell majd erre a czélra nevelni,
illetőleg kiválasztani az alkalmas anyagot, míg
olyan nemzedéket kapnak, minők a hangyák.
Nem úgy értem, hogy hatlábúak legyenek, mint
a hangyák, hanem hogy a munka legyen fő
szenvedélyük és legkeservesebb idejük legyen —
a hosszas siesta.
Az az egy bizonyos, hogy anarchicus állam
csak socialisticus államnak lehet további fejle
ménye. Előbb socialismusnak kellene létrejönnie
és csak ez készíthetné el a talajt az anarchia
számára. Nem mondjuk, hogy ez meg fog tör
ténni ; de természettudományi szempontból a
dolog nem lehetetlen, ámde csakis ilyen sor
rendben. Az anarchiát, mint hatósági kényszer
nélkül fennálló társadalmi rendet, csak a leg
szigorúbb hatósági kényszer szervezheti, még
pedig számos emberöltőn és czéltudatosan
végrehajtott nevelő és kiválasztó munkával.
így tehát az anarchiát egyelőre határozatlan
terminussal ad acta tehetjük és vegyük kicsit
elő a socialismust.
Az imént említett munkában, mely igen
szellemesen van megírva, néhány bökkenőre
akadtam. Más olvasó bizonyosan átsiklik raj
tuk. De a természetbúvár, a ki megszokta a

legkisebb részleteknek a vizsgálatát, nem olyan
mint a korcsolyázó, a ki könnyedén surran
végig a jégen.
A könyvben contemplált társadalomban a
földbirtok az államé, vagyis az összeségé. A
házak is természetesen közvagyont képeznek.
Minden polgár államhivatalnok, a ki a kiszabott
munkát a napi megállapított munkaórákban tel
jesíteni köteles, a munkaidőn kívül szabad.
Ennek fejében minden ember az államtól kap
teljes ellátást természetben, vagyis egészséges
lakást, bőséges élelmet és kifogástalan ruhá
zatot. Azonkívül még hitelt nyit neki az állam
bizonyos értékig, melynek fejében tetszés sze
rint szerezhet be magának könyveket, képeket,
iparczikkeket, ha tetszik, — annak fejében utazhatik, zeneeszközöket, hangjegyeket, festészet
hez és szobrászathoz szükséges eszközöket stb.
stb., szóval mindent megszerezhet (a megálla
pított hitel határáig) a mi a nélkülözhetetlen
életfeltételek határán túlesik. Oktatás, betegek
gyógyítása hivatalból történik. Ez utóvégre
mind nem olyan nagy dolog. A mai állam
hivatalnok meglehetősen hasonló helyzetben
van; csakhogy nem mindig szerezheti be a
legszükségesebb dolgokat sem. Sokszor még
jól sem lakhatik. A socialista államban, mint
magától értődik, pénz sincs. Ez sem sok em
bernek fájna. Mert kevés olyan halandó van,
a ki sok pénzzel jut érintkezésbe.
Nem is ezekről akarok szólam'. Hanem bi
zonyos circulus vitiosus-íoxma. dolgokról, melyek
ezekben a socialisticus fejtegetésekben szere
pelnek. Nagy súlyt vetnek a népek jólétére,
illetőleg ez az ő elméletük alapja. Ezzel kapcso
latban természetesen a közegészségügy, vagyis
a polgárok egészsége és hosszú élete fősze
repet játszik. Mert hiszen újévkor is mindenki
«egészséget és hosszú életet» kíván, a miből
világosan látható, hogy emberemlékezet óta
ezt tartották a boldogság alapjának. E szerint
tehát járványt és betegséget, vagyis a beteg
séggerjesztő bacillusokat (mert hiszen a beteg
ségek úgyszólván mind ezektől származnak),
ki kell küszöbölni a társadalomból. J ó ! De
tisztában kell lennünk azzal is, hogy így aztán
mindig több lesz az ember a földön. Már most
is évenkéntvagy egy százalékkal többen leszünk;
— akkor bizonyára még rohamosabb lesz a
szaporodás. Bizonyos, hogy így túlnépesedés
nek kell beállania és ennek folyán éhínségnek.
Hiszen ezt Malthas óta tudjuk; sőt már azelőtt
is tudták. Abban a könyvben azonban polémia
van Malthus ellen; azt mondja a szerző, hogy
túlnépesedéstől sohasem kell tartani. E szerint
az emberek korlátlan szaporodásának szabad
folyást kell engedni. Minél több lesz az ember,
annál többet fog teremni a föld. Mert a ter
melés óriási módon fokozható!?
De itt már a természet kutatói szólnak közbe,
így lehet okoskodni a szobában ; de a felvi
lágosodott gazda is nagyon jól tudja, hogy a
tudomány összes vívmányai is csak aránylag
kis mértékben, mondjuk 100%-kal emelhetik a
föld termését. Mert a termény bősége, a leg
tökéletesebb földtnívelés mellett is, alapjában
a napsugarak energia-mennyiségétől függ, melyet
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Földünk vezető égitestünktől kap: ezt pedig fo
kozni semmiképen sem lehet. Hic Rhodos, hie
salta! Ez a 100%-os termésfokozás pedig
csupán arra volna elég, hogy az emberiség
mai létszáma éljen igazán jólétben.
Menjünk tovább. Az illető könyv szerzője
azt mondja, hogy a természet is megmutatja
nekünk, hogy túlnépesedéstől nincs mit tar
tani. Mert például soha sincs több állat, mint
a mennyi megélhet; és a mennyi állat a világra
jön, az mind talál elég ennivalót. Ennél tévesebb
állítás még sohasem szerepelt a papíron. Igaz,
hogy a felületes szemlélő úgy látja, mintha az
állatok száma arányban volna a tápnövények
mennyiségével. Ez az egyensúly azonban ere
detileg nincs meg, csak rettentő catastrophák
árán jő létre. A legtöbb állatfaj százszor, ezer
szer, tízezerszer, százezerszer, sőt — milliószor
több utódot nemz évenként, mint a mennyi a
természetadta táplálékból megélhet. Annak a
rengeteg túlnépességnek azután el kell pusz
tulnia, — nyomorúságosán elpusztulnia: vagy
éhen vesznie, még kis korában, vagy járványtólok megsemmisülnie, vagy pedig leselkedő
ellenségek gyomrába kerülnie. Azt hiszem,
ilyen példákra csak nem helyesen hivatkozik
az, a ki az emberi társadalom jólétét igyekszik
előidézni.
De a socialisticus író valamelyest érzi is
ezt; mert azt mondja, hogy ha mégis beállana
a túlnépesedés veszedelme, akkor maga a ter
mészet fog segíteni a bajon. Még pedig vagy
járványok útján, vagy pedig — háborúik által! !
Tehát ide lyukadunk ki? Íme, itt a circulus
vitiosus. Minden polgár életét és egészségét
biztosítani kell a veszélyektől és kóroktól. De
hogy ne legyünk túlsokan, másrészt a jár
ványok- és háborúkhoz kell folyamodnunk,
hogy ezek kegyelmesen ritkítsanak meg ben
nünket.
A szerző azt mondja, hogy külön nemze
teknek, melyek egymással farkasszemet néznek
és egymás ellen fegyverkeznek, mindig kell
lenniök. Mert a háború természeti törvény! A
háború nem egyéb, mint egyik formája a «lét
ért való küzdelemének és ez is «természeti
törvény». Ebben a létért való küzdelemben a
tökéletesebb győz, a tökéletlenebb faj meg
semmisül.
Csupa tévedés! És ez nem lehet másképpen,
ha a természettudományra hivatkoznak azok, a
kiknek nem volt módjukban a természetet ala
posabban tanulmányozniok. A létért való küz
delem meglevő állapot, de nem természeti tör
vény. AAert a létért való küzdelem czélszerű
intézkedésekkel nemcsak enyhíthető, de meg is
szüntethető. Természeti törvényt pedig emberi
hatalom meg nem szüntethet. Az sem áll, hogy
a létért való küzdelemben a tökéletesebb fajok
győznek, a tökéletlenebbek pedig megsemmi
sülnek. Akárhány magasrangú fajt a legtöké
letlenebb protisták, mikrobiumok irtanak ki.
Magában az emberi társadalomban is a neme
sebb, tökéletesebb természetek rendesen hát
térbe szorulnak és a selejtes, nemtelen elem
kerül felszínre. És így van ez künn a szabad
természetben is.

Ha a socialisticus állam egyenesen kimondja,
hogy a háborút nem tudja megszüntetni, akkor
kár a társadalom állapotát és ezzel magukat az
embereket is tökéletesíteni. Mert minél hala
dottabb a civilisatio, annál fájdalmasabbak és
mélyebbek a szenvedések és sebek, melyek a
létért való küzdelem és a háború nyomán jár
nak. Ki merné állítani, hogy az ú. n. «civili
satio» kevésbbé kegyetlenekké teszi a háború
kat? Sőt inkább azt látjuk, hogy még gono
szabbak. A most, a XX. század nagyobb
dicsőségére lezajlott dél-afrikai háború talán
nem vetélkedett kiszámított kegyetlenség dol
gában a középkoriakkal ? Akkor az asszonyokat
és gyerekeket lemészárolták, most pedig — az
ellenség megpuhítása végett — összeterelték
szűk helyre, rosszul tartották, úgy hogy beteg
ségtől kellett halomra hullámok.
A túlnépesedés a legiszonyúbb veszedelem,
mely valamikor az emberiséget érheti. Az állat
világból is ezt tanuljuk. A másik romboló és
bomlasztó dolog a háború.
A túlnépesedés dolgában az állatvilág pél
dája Malthusnak ad igazat. Azok az álla
tok, melyek korlátlanul szaporodnak, olyan
«társadalmi catastrophák -ba jutnak mindun
talan, hogy talán jobb volna nekik nem is
születniük. Szerencsére nincs balsorsuk felől
olyan élénk tudatuk, mint a minő az ember
nek van.
A méhek és hangyák, igaz, rendezett viszo
nyok közt élnek. És különösen a méhek tár
sadalmában a rendes rajzási állapotot leszámítva,
felfordulás nincsen. Ámde ezek az állatok min
den elméleti ismeret nélkül, pusztán az empíria
útján, eljutottak oda, hogy maguk állapítják
meg, hányán legyenek. A méhmunkások meg
állapítják, hány királynő, hány hím, hány munkás
jöjjön a világra. Mert ehhez képest építik a
sejteket. És a királynő peterakáskor ehhez alkal
mazkodik. Egy petével sem rak többet, mint
a mennyi sejt a fiatalság részére készen áll.
És éppen annyi meg nem termékenyített
petét rak, a mennyi sejt a hímek számára,
továbbá éppen annyit termékenyített petét, a
mennyi a nőstények (munkások és királynők)
számára készen áll. Hasonlón cselekesznek a
hangyák is.
Ne feledjünk még valamit. Testileg, lelki
leg egészséges minőségben az emberek több
sége csak ott fejlődhetik ki, a hol nem na
gyon sűrű a lakosság. Mihelyt sürűdik a
lakosság, a természet ősi díszét le kell tarolniok, hogy megélhessenek és akkor mindig
biztosan beköszönt a decadentia. A búrok
azért olyan erőteljes nép, mert gyér népes
ségű helyen laknak. Éjszak-Amerika rohamos
haladása sem volna lehetséges, ha túlsürű volna
már lakossága.
Nem azt mondjuk, hogy minden gyérenlakta
ország erőteljes; mert hiszen sok függ a nép
fajtától, az illető vidék egészségügyi állapotától,
sőt a politikai viszonyoktól is. De az ember
nek nem csupán táplálék kell, hanem, mint a
növényeknek is, sok szabad levegő.
Sajó Károly.
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K R Ó N IK A .
Szobrot néhai Rudolf trónörökösnek ! Az Uránia
Magyar Tudományos Egyesület által felvetett amaz
eszme, hogy székesfővárosunk terei — első »sorban
talán a városliget tisztásai — nagyjainkat ábrázoló,
kisebb méretű, de feltétlenül művészi becsű szobrok
kal ékesíttessenek, — élénk visszhangot keltett társa
dalmunk széles köreiben s az egyesület állandó szoborbizottságának lankadatlan tevékenységgel sikerült a néhai
Trefort Ágoston, volt vallás- és közoktatásügyi miniszter
szobrára szükséges költségeket már össze is gyűjteni,
s a legközelebbi jövőben meg fognak állapíttatni a
szobor elkészíttetésének módozatai.
Abból az alkalomból, hogy a néhai Rudolf trónörö
kös által kezdeményezett s az Osztrák-Magyar Monarchiát

enedélyet a Rudolf-szobor létesítéséhez, immár meg
indulhat a gyűjtés, mit az eddig is követett és szépen
bevált módon szándékozik végezni az Egyesület, az
Uránia-színházban tartandó irodalmi és művészeti esté
lyek rendezésével, s önkéntes adakozások útján.
Jelen számunkhoz csatolva gyűjtő-ív megy minden
olvasónkhoz; a Rudolf-szoborra szánt kegyeletes ado
mányok — melyek folyóiratunkban nyugtáztatnak —
gyűjtő-ívvel együtt az Uránia Magyar Tudományos
Egyesület pénztárnoKához, Cseike Győző számvevőségi
igazgatóhoz (Budapest, V., Hold-utcza íó.J küldendők.
Ajánljuk e szép és nemes czélt Egyesületünk tagjai
nak s folyóiratunk előfizetőinek szives figyelmébe.
A Quarnero vizein. E czím alatt az Uránia magyar
tudományos színházban január ig-én ismét egy új darab
került bemutatásra: Dömötöri Németh Péter hirlapíró-

William Marconi.

írásban és képben tárgyazó nagyszabású mű befejezést
nyert: a szobor-bizottság amaz óhajtásának adott kifeje
zést, hogy a Trefort miniszteré után felállítandó s obor
Rudolf trónörökösnek, a haló poraiban is áldott királyfi
nak szobra legyen, melyhez soha nem szűnő kegyelet
tel zarándokolna a hálás magyar.
A z Egyesület megnyervén királyunk Ő Felségének

nak élvezetes és tanulságos műve. A szerző, ki hoszszabb időt töltött Fiúméban és környékén, mint világ
jártas cicerone, végigvezette hallgatóit az egész magyar
tengerparton le Zenggig, Záráig, élénkítvén előadását
számos mozgóképpel s tömérdek színes képpel, melyet
a színház új vetítőgépe kitünően adott vissza a nagy
fehér vásznon. A bemutató előadásnak szokatlanul ünnepi
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jellege volt, mert végignézték a királyi palotának fenséges
lakói i s : József Ágost főherczeg és felesége, Auguszta
főherczegnő, kit a színház bejáratánál ünnepélyesen
fogadtak.
M arconigramm . A mi egy évvel ezelőtt még a
kétkedők és hívők erős vitájára adott okot, ma már
ténynyé vált: Marconinak sikerült
vezetődrótok nélkül Amerikából Ang
liába és vissza 3000 km. távolságra
táviratozni a villamos hullámok köz
vetítésével. Ennek a culturtörténeti
jelentőségű ténynek az elismeréséül
nevezték el a drótnélküli telegrammot «marconigramm >-nak. Hogy a
fiatal Mareoni tudása és rendkívüli
energiája mily módon érte el ezt a
nagy eredményt, arról e folyóirat
olvasói tájékozva vannak, mert Mar
coni kísérleteinek minden újabb
phasisáról számot adtunk. Főként
három irányban tökélesedett Mareoni
rendszere az alatt a hat év alatt, a
mely lefolyt az első 15 km. távol
ságra terjedő sikeres kísérletek óta,
a melyeknél e sorok írójának alkalma
nyílt személyesen megismerni Marconit, a ki akkor sokkal szeretetre
méltóbb volt, mint a minőnek őt a
mostani, talán kissé túlságosan me
revvé rajzolt kép mutatja.
Az első javítás a jeladón történt, az
által, hogy nagyobb hatású hullámokat
gyűjt egy jelb e; erre a czélra az
úgynevezett Tesla-féle berendezést
használta, úgy hogy a mostani kísér
leteknél már 80,000 Volt feszültségű
kisütések jutnak a jeleket kisugárzó
árboczok drótjaiba.
A második tökéletesítés a jeladó
és a jelfogó állomás tökéletesebb
összhangjának az elérése volt (v. ö.
Uránia I. évf. 5. sz.), úgy hogy az egyik állomásról
olyan hullámok indulnak ki, a melyeket éppen csak a
másik állomás fog fel.
Végre harmadszor fokozta Mareoni a jelfogó coherer

Marconi állomás Poldhu ban.

érzékenységét és működésének biztosságát. A régi
alakú coherereket finomabb porral tölti meg és vas
tagabb rétegben, mint azelőtt; de készített egy új fajta
jelfogót is, mely a coherert érzékenység és biztosság
dolgában felülmúlja. Ez a mágnesi detector» azon
alapul, hogy ha villamos hullámok érnek vasdrótot,

Mareoni állomás Glace-Bay-ben.

ennek a
torjában
formátor
melynek

mágnesezése kisebb lesz. A Mareoni deteca keményen húzott aczéldrót egy kis trans(két egymásra csavart tekercs) magvát képezi,
belső vastagdrótú tekercse a jelfogó árboczczal
és a földdel van összekötve, míg a vékonydrótú
tekercs egy közönséges telephonba van kap
csolva. A kis transformátor előtt óramű kis
mágnes-patkót forgat, úgy, hogy a vasdrót mágnessége folyton változik s ekkor a telephon
ban a szikrajelek jól hallhatók. Ezt az eszközt
használja most Mareoni az Óceánon át való
távírásnál.
Képeink mutatják az Amerikában (NewScotia) levő Glace-Bay állomást és az Angliá
hoz közel Poldhu-fokon elhelyezett berendezést.
Ez utóbbinak a képe abból az időből való, a mikor
még a hullámfogó dróthálózat, mely a másik
képen látható, még ott nem volt meg. Készeu
a két állomás teljesen hasonló; a betonra épí
tett fatornyok 75 méter magasak és a jelfogó
drótok kifeszítésére szolgálnak,'a melyek azután
a detectorhoz vagy a villamos hullámokat keltő
Tesla-készülékhez vezetnek.
Az első marconigramm-váltás Európa és
Amerika között VII. Edvárd Anglia királya és
Lord Minto, Canada kormányzója között történt
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Marconi a következő sürgönyt küldte a királyhoz,
illetve udvarmesteréhez:
By Marconi’s Wireless Telegraph System, Dec.
22. 1902.
To Lord Knollys, Buckingham Palace London. On
occasion of first wireless telegraphic communication
across Atlantic Ocean may I be permitted to present
by means of this wireless message transmitted from
Canada to England my respectful homage to his Magesty the king? Marconi.
(Az Atlanti Óceánon át az első drótnélküli távirati
összeköttetés alkalmával, legyen szabad ezen Canadából Angliába küldött drótnélküli távirat útján Ő Felsége
a királynak tiszteletteljes hódolatomat kifejezni. Marconi).
Erre Marconi a következő választ kapta:
To Marconi, Canada. I have had the honour of
submitting your telegramm tho the King, and 1 am com
manded to congratulate You sincerely from his Majesthy
on the succesful issue of your endeavorus to develop
your most important invention. The King has been
much interested by your experiments, as he remem
bers that the initial ones were commenced by you
from the Royal yacht «Osborne» in 1898. Knollys.

H A S Z N O S T U D N IV A L Ó K .
ízletes amerikai harcsa. Általános panasz, hogy
vizeink hal-állománya mindinkább csökken, pedig ez
gazdaságilag nagy veszteség. Manapság a húsfogyasztás
folytonos növekedése következtében nagyfontosságű
a halászat fejlesztése; a haldús víz valóságos arany
bánya. Eleinte azt hitték a halászok, hogy az orvhalászat
elleni intézkedések enyhesége az oka a halak pusztu
lásának, és védett haltenyésztő állomásokat szerveztek;
de mihamar kiderült, hogy vizeinkben a halak főként
a víz tisztátlansága folytán pusztulnak ki. Ezt a tisztátlanságot az okozza, hogy folyóink a nagy városok és
az ipari vállalatok levezető csatornái. A vízbe kerülő
szénpor izgatja és eldugaszolja a kopoltyúkat, a külön
böző sók pedig — és különösen a vassók -— méregként
hatnak és így elpusztulnak a halak. Miután a víz tisz
tább nem lesz, arra törekesznek a haltenyésztők, hogy
olyan fajtákat honosítsanak meg, a melyek nem anynyira kényesek és a mellett élvezetes a húsuk, Ilyenek
az északamerikai rákok, meg az iszap- és macskahalak
(Amia calva és Amiurus-fajták). Ezek közül Belgiumban
és Francziaországban a harcsa-félékhez tartozó macska-

A sötét macska-hal (Amiurus nebulosus). (Körülbelül 114-e a természetes nagyságnak.)

(Sztrencsécs voltam a királylyal közölni táviratát, és
Ő Felsége megbízott, hogy őszintén szerencsét kíván
jak ahhoz, hogy sikerrel fejezte be nagyfontosságú
felfedezésének tökéletesítését. A király igen érdeklő
dött az ön kísérletei iránt, annyival inkább, mert emlé
kezik, hogy a legelsők egyikét ön az «Osborne» kirá
lyi Yachton kezdette meg.)
Egyszerű documentumai ezek a tudás és törhetet
len energia nagy sikerének, melynek az igazi jelentő
sége ma még szinte beláthatatlan.
Kj.

hallal (Amiorus nebulosus) tettek sikeres kísérleteket,
mint a mely a 12 északamerikai fajta közül a leghusosabb és e mellett könnyen tenyészik és acchmatisálódik.
Ez a phantasticus kinézésű hal finomabb és ízletesebb
húsú, mint a mi nagy harcsánk (Silurus glanis), a mely
eddig a nagy harcsa-család egyetlen képviselője volt
Európában ; jellemző nagy harcsa-száját 8 ágú bajusz
övezi, melyek közül egyik a felnőtt halnál villaalakú.
Ez a bajusz és a széles száj macskaszerűvé teszi a fejét
— innen van a neve. A rablóhalak — mint például a
csuka — ellen való védekezésre a hátuszonya előtt
erős, hegyes, tüskésvégű fegyvere van, melylyel már

gó
egész kis korában is jól meg tudja magát védeni. Táp
lálékát kisebb vizi állatok és növények képezik, úgy
hogy egészen alaptalan volt azoknak az aggálya, a kik
féltek a tenyésztésétől azért, mert azt hitték, hogy mint
harcsaféle, el fogja pusztítani a többi halakat. Jól tenyé
szik a tavak meleg vizében épp úgy, mint a hidegebb
folyók és patakokban is. Ezt a halat, melynek a húsát
Amerikában sokan a lazacz- és pisztrángénál is jobb
ízűnek tartják, New-Yorkból Mather amerikai sportlap
kiadó küldte Belgiumba Charley Pontieau Lommel-ben
levő haltenyésztőjébe, a hol az gyorsan meghonosodott,
sőt a Maas-csatornában is elterjedt. Tavaly november
ben Pontieau a franczia haltenyésztő társaságoknak 7000
drb. fiatal macska-halat bocsátott rendelkezésre a franczia
vizekben való elterjesztésre. Francziaországban erre a
hírre megijedtek a tenyésztők, mert a mi rabló-harcsáinkra
gondoltak, a melyek libákat, kutyákat elnyelnek, sőt az
embert is megtámadják ; de Hát ez az amerikai faj
szelíd kis állat ahhoz az óriáshoz képest, mindössze
40—50 cm. hosszú és a súlya körülbelül 1 kg. Igaz,
hogy a szája jól fogazott és nem is irtózik a hústól,
de mégis ártatlan természetű, mint erről a washingtoni
haltenyésztő bizottság több esetben meggyőződött. Ho
rogra akasztott májjal könnyű megfogni, de halat nem
találni a gyomrában, tehát nagyon testvéries hal.
Grosjean szerint, a ki 4—5 éve tenyészti ezt a halat,
nagyon egészséges állat, betegségeket és élősdieket
nem talált rajta. Arthur Good, a ki Vigneux (Seine
et Oise) folyóiban meghonosította, részletesen ismerteti
a «La Nature»-ben. Ez a hal két éves korában junius
hóban ívik; a hím és a nőstény a part közelében az
ívásra gömbölyű gödröt vájnak, mely a tojások fészkéül
szolgál. A nőstény rendesen 3—4000 sötétbarna tojást
rak, a melyeket könnyű a narancssárga pisztráng-ikrától
megkülönböztetni. Az ikrát ragadós anyaggal vonják be
s így védik meg az elkallódástól. Az új nemzedék
mintegy 8 nap alatt kel ki; kissé melegebb víz előse
gíti azt. Az ikrák gondozását, t. i. kellő mennyiségű
levegővel való ellátását a hím végzi az uszonyok foly
tonos mozgatásával; ugyancsak az ügyel az új nemze
dékre is. Amerikában ez a hal az emberek kedvelt táp
láléka, így New-Yorkban egyetlen piaczon évenkint
több mint 44,000 kg. macskahalat adtak el. Az ára ott
kilogrammonként közel 2 korona, tehát annyi, mint a
mi finomabb halainknak. Nem ártana nálunk is próbát
tenni ezzel az állattal, hisz nálunk is nagyon veszedel
mesen pusztulnak a halak. Miután melegebb vízben
is tenyészik, jó hasznát vehetjük.
G olyófogó. A katonai gyakorlatok hasznát sok te
kintetben csökkenti az, hogy a csapatok természetesen
egymásra nem lőhetnek éles tölténynyel ; hogy mégis
lehetőleg utánozzák a háborús helyzetet, lőnek, de csak
vaktöltéssel. De az ú. n. füstnélküli lőport valami szi
lárd testtel kell beleszorítani a tölténybe, hogy az a
lövésnél hasonló hangot és gyenge füstöt adjon, mint
az éles töltés. E mellett persze szükséges, hogy ez a
szilárd töltés ártalmatlanná legyen, a mint a fegyver
csövét elhagyja. Ezeknek a sok tekintetben ellenkező fel
tételeknek egészen jól megfelelő vaktöltést még mindig
nem sikerült készíteni, daczára, hogy a porosz hadügyministerium 1891-ben 100,000 márkás díjat tűzött ki
rá. Eddig még a leginkább bevált a fagolyó, de ez is
még gyakran okoz sebesülést, sőt még halálos balesetet
is, ha az ellenségre tüzeltek vele ; azért már legutóbb
a hadgyakorlatokon a fagolyókkal való tüzelést is be
szüntették, ha az ellenfél bizonyos közelségbe ért. Elte
kintve attól, hogy ily módon a gyakorlat sokat veszít a

komolyságából, még az sincs kizárva, hogy túlbuzgóság
ból baleset ne származzék.
Ebből a szempontból érdekes az az újítás, melyet
egy Kussmann nevezetű német most szabadalmazott és
a mely a katona-fegyverek csövére alkalmazott kis hü
velyből áll. Ez, mint a képen látható, a golyót a cső
végén irányából kitéríti és vagy teljesen porrá mor
zsolja, úgy hogy egész fafelhő keletkezik: vagy pedig
felfelé irányítja a nagyobb darabokat s így ártalmatlanná
teszi azokat. Sőt még az éles töltényt is úgy elté
ríti, mint azt a próbák mutatják, hogy azzal is teljesen

Golyófogó.

veszélytelenül lehet az ellenfélre tüzelni. Ezzel eleje
volna véve azoknak a gyakori baleseteknek is, melyek
gyakorlatokon előfordulnak, a mikor a vaktöltések közé
véletlenül éles töltések is kerülnek. A mint a képen az
alsó rajz is mutatja, azt a védő-csövecskét forgatható
lappal el is lehet zárni, a mikor a puska-cső belsejét
védi. Az ilyen hüvelylyel ellátott puskák vaktöltéssel is
rúgnak, mert a felhajlított végén a gáz hirtelen kitódulása meg van akadályozva. Ez is előny, mert ez által
is jobban hasonlít a vaklövés az éles töltéssel való
lövéshez és így a katonák jobban megszokják azt.

K Ö N Y V SZEM LE.
M agam -ról. Felolvasta a M. Tud. Akadémiában
Lehr Albert,, lev. tag. — Hornyánszky V. cs. és királyi
könyvnyomdája. — Szarvas Gábor még 1882-ben, a
Nyelvőr első füzetében, Petőfi János vitéz-ének nyelvét
fejtegetvén, többek közt kifogásolta ezt a sort: «Magam
nak is ugyan kutyául lett dolga», — mert az szerinte
csakis így volna h elyes: «Magamnak is ugyan kutyául
lett dolgom». Az e kérdés felett megindult nyelvészeti
vitában Szász Károly és később Lehr Albert Petőfi
mellett nyilatkoztak, Komáromy Lajos és utóbb Joannovics pedig Szarvashoz állottak. Lehr aztán e kérdésről
egy, aránylag terjedelemre is nagy, érvekben meg külö
nösen hatalmas tanulmányt írt és mutatott be tavaly
tavaszszal az Akadémiában s azt most nyomtatásban
is közre adta, — igaz örömére minden ép nyelvérzékű
magyar litterátus embernek, és okulására azon nyelvé
szeinknek, a kik ha még nem tudnak is egészen jól
magyarul (ilyenek fájdalom, nagyon sokan vannak),
de a kik hajlandók a maguk tudásának fogyatékosságát
belátni és igazi nyelvtudósainktól tanulni (ilyenek, félek
nagyon kevesen lesznek).
Lehr rendkívül érdekesen fejti ki, hogy a magam
— «eredetileg személyragos főnév, noha etyomnja s
ennek sajátképi jelentése érzésünkre s tudatunkra el
veszett», s kimutatja, hogy a Petőfi-féle incriminált
«régi szerkezeten a magyarosság bélyege van . Telje
sen és tökéletesen agyonlapítja Joannovics amaz állítá
sát, hogy a szóban forgó sor azért rossz, mert «magam
nak» — dativus (!) Lehr érveinek minden más okosko
dást elsöprő viharában ki-kicsillan pompás humorának
játszi sugara, a mi már maga olyan emberre vall,
a kinek — igaza van. S mi Lehrnek minden kétségét
kizárólag igazat adva, megelégedéssel teszszük le a
füzetkét, a mely írójának ép és erős nyelvérzékéről,
teljes nyelvtani tudásáról és bámulatot keltő irodalom
ismeretéről egyaránt tanúskodik.
— Iv.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.
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tanszerkészítő intézete
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Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

hazai saját gyártmányú
fizikai, kémiai, természetrajzi
és geometriai tanszereit.
Szakszerű tanácscsal és tájékoztató költségvetéssel szolgál iskolák felszerelésénél.

Újabb szerkezetű tanszerek elkészítését és
tanszerek javítását elvállalja, mechanikai és
üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.
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Rudolf királyfi. M arczali H en r ik . — A szervezetek növekedése. L o v r i c h S á n d o r . —
Új csillagok. — H o f f m a n n O t t ó . — Az akarat neveléséről. M a k o l d y n é M o l n á r I l o n a .
— Hány tünemény lehet a világon. D r , P a l l a g i G y u l a . — A B o r a . M i t t n e r Z o l t á n .
— Egy és más az elektromosságról. S zekeres K á l m á n . — Teremtsünk magyar építőművé
szetet. R éthi L ajo s . — A magyar Euklides. — A növények gyógyítása. S ajó K á r o l y .
— Új találmányok. — Az „Uránia“ Egyesület vidéki actiója. M o l n á r V i k t o r . —
Krónika. — Hasznos tudnivalók. — Könyvszemle. — Meghívó az Uránia Magyar Tud.
Egyesület rendes évi közgyűlésére.

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

BU D A PEST, 1903.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

F e lh ív á s elő fizetésre.
Az Uránia az 1903. évve! immár negyedik évfolya
mába lépett.
Hiszszük, érezzük, hogy túl vagyunk a kezdet nehéz
ségein. Mert ma már a munkatársaknak oly kiváló csa
patja s az olvasóknak oly tekintélyes serege áll mellettünk,
hogy semmi tekintetben sincs okunk aggodalomra.
A most lefolyt igo2. esztendőben 65 nagyobb, önálló
czikket közöltünk folyóiratunk hasábjain, s e czikkekkel
képviselve voltak úgyszólván az összes tudományok:
a természettan, mennyiségtan, vegytan, csillagászat, me
teorológia, állattan, növénytan, ásvány- és földtan, föld
rajz, az orvostudományok, a bölcsészet, irodalomtörténet
és széptan, a történelem és művelődéstörténet, a néprajz,
a művészet-elmélet, — s az e tudományok köréből vett
apró közlemények gazdagítják «Krónika» czímű méltán
kedvelt rovatunkat is; a «Hasznos tudnivalók» rovatát
szintén változatos tartalmúvá igyekeztünk tenni, — s
jelentékenyen bővítettük a «Könyvszemle» ez. rovatot is.
Törekedtünk a képeket is mindig jól és érdekesen válo
gatni össze.
Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apáthy
István, Bodnár Zsigmond, Cholnoky Jenő, dr. De'zsi
Lajos, Dietz Lajos, Erdélyi Pál, dr. Ny. Farkas Geiza,
tlathalrni Gabtiay Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó
Vilmos, Hoffmann Ottó, Huszár Vilmos, dr. Kapitány
Kálmán, Kármán Ferencz, Kiss Ottó, König Dénes,
dr. Körösi Henrik, dr. Kövesligethy Radó, dr. Kupcsay
Felicián, Mikola Sándor, dr. Neményi Imre,, dr. Nuricsán József, dr. Nyáry Albert báró, Pap Károly, Pékár
Gyula, dr. Pékár Károly, Pruzsinszky Pál, dr. Rátz
István, Riedl Frigyes, Sajó Károly, Szana Tamás, dr.
Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, dr. Szekeres Kálmán, dr.
Szenipétery Imre, Szerem ley Barna, dr. Szterényi Hugó, dr.
Szűcs István, Tass Antal,Thanhoff er Lajos, Zalai Béla' stb.
Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére,
a? ’s,m,ereteh 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 szives támogatását.
Az Uránia-taz «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8 kor.
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyvkiadóhiva
talához (Budapest, V., Akadémia-utcza 4.) intézendők.
A z «Uránia

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. díj nélkül kapja az egylet összes kiadványait,
köztük az «.Uránia czímű folyóiratot;
2. évenként hat utalványra van joga, melyekkel az
első előadásokon (premiere) kívül az Uránia-szinház
előadásaira akár egy földszinti vagy erkélyszéket, akár
egy páholyt 50%-os árkedvezmény mellett vásárolhat;
3. szabadon látogathatja az egyesület és a színház
által rendezendő kiállításokat.
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
Cseike Győző, miniszteri számvevőségi igazgató, egye
sületi pénztárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.
bejelenteni szíveskedjenek.
.' -

A z Uránia-egyesiilei elnöksége.

szerkesztősége.

K i Uránia m. tud. színház r.-t.
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saknem egy fél emberöltő választ el attól a gyászos naptól, melyen egy szóban
annyi fájdalom nyilait át e hazán, melyen Rudolf trónörökössel a nemzetnek
és a dynastiának annyi reménye szállott sírba.
Ha a gyász okozta izgatottság és levertség nem szűnt is meg teljesen, most
már nyugodt lélekkel vethetünk számot a veszteséggel. Megállapíthatjuk, hogy a királyfi,
kit a végzet oly szerepre jelölt ki és kinek az élete egy szép Ígéret volt, melyet még
nem követhetett a tett, miért férkőzött oly közel a nemzet szivéhez. Rámutathatunk
arra a mélységes s titokzatos erőre, mely engesztelve és felmagasztalva megadta
annak, ki nem viselte a koronát, a mit annyi uralkodótól megtagadott: azt, hogy a
legenda aranyszálai szőjjék át, dicsőítsék meg nevét, életét.
A skeptikus elme hiába állítaná, hogy a kilátás, a várakozás bűvösebb hatású a
tettnél, mely sohasem valósíthatja meg egészen az ideált. Róma nagy költője is
elsiratja az ifjú Caesart, kit az istenek csak mutattak, de aztán megtagadtak e földtől.
De itt oly erősen nyilatkozott a közérzület, annyira lesújtó volt a villámcsapás,
mely félbemaradt torsóvá tette a remekművet, hogy mélyebb okokat kell keresni és
találni, mint a minőket maga a képzelet szolgáltat.
Nincs monarchikusabb érzésű nemzet a magyarnál, nincs olyan, melynek egész
gondolkodását annyira áthatná a király és a haza fogalmának teljes egysége, úgy a
mint ezt a szent korona eszméje oly gyönyörűen megtestesíti. Ez az érzés — szá
zados történeti múlt gyümölcse — él s hat akkor is, midőn nincs, a kinek szemé
lyéhez köthető. Midőn nincs, ki a trónon a nemzet szavát, lelkét, gondolatát meg
értse; midőn nincs, a ki egy vele örömében, bújában, midőn nincs, a ki ápolja azt
a szent tüzet, a mely minden szívben lobog, midőn nincs, a ki irányozza azt az
akaratot, mely millió meg millió kart egy czél felé mozgat. Soká, Mátyásig kell vissza
mennünk, míg ezt az oly hőn óhajtott egységet a nemzet geniusa és a királyi elme
közt egészen megtaláljuk. De a legalkotmányosabb királynak és Erzsébetnek — e
névvel mindent megmondtunk — egyetlen fiában megvolt minden tulajdonság, a mely
ezt a lelki közösséget megalkotja. Megvolt az érzék irodalmunk, zenénk, népünk, tör
ténetünk iránt, megvolt e földnek szeretete, megvolt a dicső hagyományok tisztelete
és e nemzet nagy jövőjébe vetett bizalom. A nemzet boldog volt, hogy ismét szeret
hetett, bizhatott, remélhetett; boldog volt, hogy modern államunk főnkéit megerősítőjének művét méltó utódjára látja majd szállani.
De Rudolfot nemcsak érzése, lelkének összeolvadása a mienkkel készítette elő
királyi hivatására. A kettős korona súlya szinte emberfölötti erőt követel és ezen erő
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java részének korunkban tudomány a neve. Tán még nem volt nagy birodalom örököse,
ki annyit, oly alaposan, annyi tehetséggel tanult volna. És nemcsak tényeket tanult:
megértette kora szellemét. Az az óhajtása, hogy «tengernyi világosság áradjon szét
e monarchiában —- magában véve is helyet jelöl neki a haladás bajnokai közt. Segíti
terjeszteni e világosságot. Fárad, jár és kutat, hogy megismerje és megismertesse a
természetet, az életet, ifjú korában komoly tudóshoz méltóan számol be utazásairól,
vadászatairól, távol országok és népek között nyert benyomásairól. És tán nem véletlen,
hogy csaknem kizárólag azokat a földeket, vidékeket látogatja és írja le, melyek hazai
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éves korában.

történetünk nagy emlékeivel telvék és melyekre tán jövőben is hasonló szerep vár:
az Aldunát, a Balkánt, a Levante-t.
Betetőzésül pedig a monarchia mindkét birodalmának tudományos és művészeti
leírására fordította pártfogó gondját. Megismerni e haza földjét és népét, a legjobb
üt azok megszeretéséhez; megismerni más országokat, más fajokat és kultúrákat a
legjobb üt azok méltánylásához és a kölcsönös megértéshez. Minő kilátás, ha Ausztria
és Magyarország minden történeti, nyelvi és műveltségi különbségek fentartásával és
ápolásával mégis egygyé válnak, mint uralkodójukhoz és dynastiájukhoz való hűségben,
ügy egymás megbecsülésében is. Csak álom, de királyi lélekhez méltó álom !

Könnyű vadászöltözetben.

Vadászbundában.
R u d o l f t r ó n ö r ö k ö s l e g u t o l s ó é v i ( 1 8 8 9 ) a r c z k é p e i . (Angerer v . fényképei.)
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100

Álommá lett, szétíoszlott, mint az a remény, melyet Rudolfhoz kötöttünk. Álom,
de ez az álom történetünk egy része, mert van-e fontosabb tárgya a történetnek a
nép lelke megnyilatkozásánál, érzelmi világa gazdagodásánál ?
Ezt az érzelmet, a melyben a büszke remény összeolvad a gyászos emlékezettel,
lesz hivatva megörökíteni, az utókorra is átvezetni Rudolf szobra, melynek létesítése
érdekében — a király előzetes engedélye alapján — az imént indított mozgalmat az
Uránia Magyar Tudományos Egyesület
A haza nagyjai mellett, kik egész életűket nemzetüknek szentelhették, álljon örök
emléke ánnak is, kitől a gondviselés ezt megtagadta. Emléke mindenkor jelképe marad
a dynastia és a nemzet összeforrásának és ha nem is fűződik hozzá nagy tett, drágává
teszi mégis a szeretet színaranya, az érte ontott könnyek gyöngye.
Marczali Henrik.

A szervezetek növekedése.
— Második közlemény. — .

mióta Faradaynak sikerült az első gázt: a
szénsavat folyósítani, és Andrews fla
k' sonló kísérleteinek a három halmaz-állapot
folytonos egymásba való átmenetét megdönthet
ien kísérleteivel megállapítani, fölfogásunka hal
mazállapotok lényegéről jelentékenyen megvál
tozott. Mindinkább világossá lett, hogy a külön
féle halmazállapotok tulajdonképp csak az illető
test molecularis vonzó és taszító erőinek az
eredői és hogy minden test bármely állapotban
egyesíti magában mind a három halmazállapot
tulajdonságait, csakhogy igen különböző mér
tékben s hogy megfelelő körülmények között el
érhetjük azt, hogy ugyanaz az anyag két halmazállapotban van együtt, mint azt a gázok kritikus
jelenségeinél látjuk. Csakhogy ez a kettős hal
mazállapot mindig egy bizonyos hőfok és
nyomáshoz van kötve, s bármelyiket is változ
tassuk meg: az anyag rögtön csak az egyik vagy
a másik halmazállapotot ölti fel. Olyan physikai
vagy chemiai rendszert, a mely a folyékony
és légnemű állapotot a hőfok és nyomástól
függetlenül minden körülmények között önmagá
ban tökéletesen egyesítse, csak egyet isme
rünk: a híg oldatokét, melyek rendkívüli egy
szerű, szabályos viselkedésükkel tűnnek ki úgy
a physikai, valamint a chemiai reactiókban. Azt
gondolom leginkább ezek nyújthatnak betekin
tést az élő anyag eddig tárgyalt különös álla
potába s az ezáltal megnyilatkozó működésekbe:
az életjelenségekbe.
Egy pezsgőborral telt bedugaszolt palaczk
szembeötlő példája a folyékony és légnemű
halmazállapot tökéletes coexistálásának. De
töltsünk meg egy hengerüveget pezsgő helyett
más folyadékkal, pl. czukoroldattal, és az oldat
fölé helyezzünk félig átbocsátó (semipermeabilis)
dugattyút, s íme, mit tapasztalunk: a dugattyút
a czukoroldat épp úgy feltolja, mint a pezsgő
szénsava föltolja azt, vagy mint akár a gőz
gép dugattyúját a vízgőz feszereje. S ezzel az
a kísérlet áll előttünk, a melylyel Van’t Hoff
az oldatok összes törvényszerűségeit feltárta.
A feloldott szilárd vagy folyékony anyagok
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épp úgy viselkednek mint a gázok: igyekeznek
a iehető legnagyobb tért elfoglalni s nyomást
gyakorolnak környezetükre. Ezen nyomásnak
az ú. n. osmosisos nyomásnak a nagysága is
mérhető s erre nézve is feltűnő a gázokkal
való hasonlóság; mert ez a nyomás is a tér
fogattal fordítva, az absolut hőmérséklettel pedig
egyenes arányban van, épp úgy mint a
gázoknál.
Ezek a megkapó hasonlóságok vezették Van't
Hoff-ot Avogadro tételének azon átalánosításához, melynél fogva ő az osmosisos nyomást, épp
úgy mint a gáznyomást,aföloldott test moleculáinak az edény falaira való ütközéséből magyarázza
és kimondotta, hogy ha különböző testeket ugyan
azon folyadékban oldunk, úgy hogy az oldat egyenlő
térfogatai az oldott anyagnak egyenlő számú
moleculáit tartalmazzák, akkor egyenlő osmosi
sos- és gőznyomásuk, valamint egyenlő forr- és
fagypontjuk van. Híg oldatok tehát a mellett,
hogy tulajdonképp folyadékok, tökéletesen bír
ják a légnemű állapot tulajdonságait is. Egyálta
lán a légnemű állapotnak bármely más halmazállapottal egyiittiéte teljesen homogén anyag
ban elképzelhetlen. Ennek a feltétele csakis két
külön anyagnak a szövetkezése, összműködése
által van megadva (mint az oldatoknál), a midőn
is az egyik mint vivő anyag (medium) szerepel,
míg a másik aránytalanul csekélyebb mennyisé
gében az oldó anyagban végtelen finoman van
eloszolva, és legkisebb részeinek, tömecseinek,
ezen szétszórt voltánál fogva mindama tulajdon
ságokat mutatja, a melyek az anyag ily ritka,
légnemű voltára jellemzők.
Ezen légnemű diffundáló törekvés, ezen expansio minden anyagnak az alaptulajdonsága
s így az oldatok összes tulajdonságának is a
rugója; úgy a vezető-, mint a reagáló-képességnek,
az affinitásnak stb. Ezen expansiv erő bontja
szét az oldatok molekuláit ion-jaira. a mely jelen
ség Arrheniust az electrolytok dissociatios elmé
letének felállításához vezette. Minden chemiai
változás az egymásra ható molekulák és ionok
nak bizonyos fokú mozgásával, vándorlásával
jár együtt. Maga az oldó anyag tulajdonképp
csak a mozgató, reactiváló ható s mint ilyen
meglehetős passiv szerepet játszik, míg a fel
oldott anyag képviseli az activ működő részt.
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Működésének foka is feloldott állapotának a
mérvétől: a terjengő-képességétőí függ. A
vizsgálatok során kiderült, hogy vegyileg absolut
tiszta anyagok reactióra képtelenek: hogy pl.
vízmentes sósav vegyileg tiszta mészre egyátalán nem hat, míg a legcsekélyebb víz hozzá
adására heves reactio áll be; hogy teljesen tiszta
víznek a vezető képessége majdnem nulla, de
a legcsekélyebb feloldott anyag jelentékenyen
növeli; hogy a vezető, illetőleg a reagáló
képesség tulajdonképpen nem egyéb mint az
ionoknak a mozgása, vándorlása s mint ilyen,
nagysága is csak a vándorló ionoknak a szá
mától függ. De ha a tiszta vízmentes vegyületeknek nincs sem vezető, sem reagáló képes
ségük, úgy nincs reactió, nincs affinitás oldat
vagyis reactiváló ágens nélkül, mely a felol
dott moleculáknak a légnemű viselkedés jel
legét adja.
Az anyag csak légnemű állapotában működés
képes, vagyis ha terjengő képessége s ez által
a tömecsek s parányok benső érintkezése ér
vényre juthat, a mi pedig szilárd és cseppfolyós
anyagnál csak oldószer közvetítésével lehet
séges. De sőt a gázok is elveszítik activitásuk
legnagyobb részét folyósításkor; hogy például
mást ne említsek: a fluor, a legactivabb elem,
folyékony állapotban semmi hatással sincs az
üvegre,* platinára stb., a mely anyagokat pedig
légnemű állapotában a leghevesebben megtá
madja.
A mint a nehézkedő erő sohasem nyilatkozott
még meg másként, mint az egymásra ható töme
gek mozgásában, a kő esésében s a csillagok
járásában, épp úgy senki sem látta még a chemiai
energiát másként működni, mint az általunk már
ösmert erők: a hő, fény, villamosság avagy az
osmosisos erők valamely formájában ; és soha
sem is fog az másként jelentkezni, mert hisz
ezen az atom s moleculák világában lejátszódó
energiák tulajdonképp maguk a chemiai erők,
vagyis annak épp oly functiói mint a tömeg
mozgás a gravitatiónak.
De a mint a nehézkedés megnyilatkozására
bizonyos térre van szükség, a melyen belül
a tömegek mozgása történhessék, s a földre
esett kő vagy meteor szükségképp nyugalomba
tér bármennyi gravitáló erő van is még benne:
épp úgy a chemiai energia működésének elő
feltétele a tér, melyben a tömecsek és atomok
mozgása s legbensőbb érintkezése végbe me
hessen. Szükséges azoknak bizonyos fokú egymástóli eltávolodása, azaz terjengő állapot, mely
reactió-képességüket felszabadítsa s őket műkö
désbe hozza. S ha fentebb azt láttuk, hogy
nincs reactio oldat nélkül, úgy az anyagnak
ezen légnemű állapotában, az osmosisos ener
giában mintegy a mechanismust, — a közvetítő
folyamatot — kell felismernünk, mely által a
vegyi affinitás vegyi erőkké, hővé, fénynyé, vil
lamossággá vagy életerővé változhat át.
Itt tűnik elénk az a domináló szerep, melyet
a víz az élő, valamint a nem élő szervetlen
világban játszik. Hisz élő és nem élőnél min
* H. Moisan. Sur la liquéfaction du fluor. Comptes
rendus. CXXIV. CXXV.

denütt csak oldatokkal van dolgunk, s ezeknek
mind a víz az oldószerük. Köszöni pedig a
víz ezen szerepét hatalmas dissociáló erejének,
melynél fogva képes a legkülönbözőbb anya
gokat légnemű tulajdonságokkal felruházni, s
midőn így azoknak chemiai hatásképességet
kölcsönöz, a szétszórt atomokat és moleculákat
mintegy élettel ruházza fel.
Egyátalán lehetetlenség az anyagot és külö
nösen az atomokat és moleculákat mint activ,
működésre mindig készvalamikettekinteni, azok
nak épp úgy meg kell lenni a változatos nyugalmi
és tevékenységi állapotuknak, mint akár az élő
anyagnak, mint az egyes sejtnek vagy az egész
organismusnak. Folyton a környezet behatása
alatt állva, mindig bizonyos ingerre van szük
ségük, mely őket tetszhalálukból fölkeltse s
activitásba helyezze. Ezen inger (a hő, víz, stb.)
csak azáltal hat, hogy az élő vagy akár a nem
élő anyagnak a légnemű tulajdonságát juttatja
érvényre, mely a működésnek fő feltétele. Az
activált molekulák aztán kifejtik specificus ener
giáikat a különböző tényezők, a fekvés stb.
szerint, a melyet az illető rendszerben elfoglalnak.
De legcsodálatosabban az élő lényeknél tűnik
elénk a víznek ezen működésbe-helyező képes
sége, a midőn pl. a petét, magvat vagy csirát,
a beszáradt állatot vagy növényt mintegy varázs
ütésre , új életre kelti, s fejlődésüket lehetővé
teszi. És nemcsak az alsóbbrangú lények köré
ben s nemcsak az életfolyamatok megindítá
sánál, hanem az állat s növény élete egész
folyamán, annak növése s egyéni kifejlődésében,
nemkülönben összes működéseiben mindig s
mindenütt megtartja a víz ezen domináló szere
p ét; hisz a növény növekvése közben go—g5°/0
vízből áll s testünkben is nem egészen 25%
az activ, működő, reagáló rész, mely az arány
talanul nagyobb tömegű vízben finoman van
feloldva. Tavaszszal a rügyek, bimbók feslésében ; erdő, mező zöldülésében, embernek, állat
nak növekvésében s összes szervi működésé
ben mindenütt a víz feloldó, reactiváló működé
sére ismerünk. A víz az élet hordozója: az
élő anyagnak a légnemű terjengése: a növekvés
és fejlődés csak általa lehetséges.
A midőn így az életet mint egy híg oldaton
lejátszódó végtelen szabályos vegyi folyamatot
tekintjük, gondoljunk vissza az előbb említett
czukoroldatra. Képzeljük el, hogy tömecsei s
parányai szétfutó, terjengő törekvésének vala
mely bennük rejiő vonzó erő ellene szegül,
mely bizonyos határon belül eltávolodásukat,
kitengésüket ugyan megengedi, de viszont
bizonyos összetartó övbe belekényszeríti, bizo
nyos egyensúlyi helyzethez köti; képzeljük,
hogy így azon moleculák határozott lánczolatokban elrendezve külalakkal s benső szerke
zettel bírnak, de ezen elrendeződésükben is
egymástól való nagy távoluk és szétszórt voltuk
miatt légnemű tulajdonságukat érintetlen meg
őrzik : úgy ez egy oly rendszer, a mely mind
a három halmazállapotot egymagában egyesíti.
Ez egy fix oldat, mely az élőt nagyban meg
közelíti; olyan annak minden egyes moleculája
mint egy méhraj, melynek számtalan tagja rugal
mas fonállal van összetartva.
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Ez a kapcsolat bizonyos kilengést megenged
ugyan, de a szétrepiilésnek bizonyos határon tál
ellenszegül. A chemiai valamint a physikai folya
matoknak a kinetikaifelfogása, mindenütt ezen két
ellentétes erő együttműködését matatja. A mint a
vegyületek állandósága egyrészt az atomok affi
nitásának, másrészt a belső hőjüktől származó
szétfeszítő erőknek eredőjeként tűnik elő; a mint
a folyadékok és oldatok párologási feszültsége
ugyanezen két erő összehatásából származik ;
a mint a bolygók, meteorok stb. mozgása a
centrifugális és a gravitáló erők együttműködésé
ből jön létre: ügy az élő anyagnak azon különös
hármas halmazállapotában ugyancsak ezen két
egymás ellen működő erőnek az eredőjét kell
hogy lássuk, mely egyúttal az összes életfolyama
tokat is lehetővé teszi.
Itt mindenekelőtt a szénparánynak jut az a
szabályozó szerep, mely az élő anyag szerte
száguldozó molekuláit megfékezi s bizonyos
gravitáló körbe kényszeríti az ő szabályos visel
kedése, határozott egyénisége, négy vegyértékűsége, semleges, tunya viselkedése, melynél
fogva a legkülönbözőbb elemekkel legkülönbö
zőbb módon kapcsolódik s a legmesterkéltebb
vegyületeket építi fel. Mindezek oly tulajdon
ságok, melyek első sorban képesítik őt azon
szabályos reactiók létesítésére, mely sajátsága
már a szerves vegyületeknél is szembe tűnik, míg
az élő anyag szabályos, lassú reactiójában, de
különösen az egyéni kifejtés törvényszerű folya
matában tetőpontját éri el. Itt látjuk fellépni
azon különféle isomer vegyületeket, melyek men
tői feljebb hágunk ezen bonyolult molecula-lánczok rendszerében, annál sokfélébb alakban
jelennek meg.
Minden szervünk egy és ugyanazon fajta
fehérnyéből épül fel, s viszont ily holt fehérnyévé lesz ismét. Így hát közeli a feltevés,
hogy mindkettő közeli rokonvegyület, s hogy
az élő a holttól csak abban különbözik, hogy
az előbbi vízben rögtön légnemű tulajdon
ságokat vesz föl, vagyis ionisálódik, míg a
holt fehérje oldódásra, felbomlásra képtelen.
Hogy az élő szervezet assimiláihassa, előbb ily
oldékony légnemű anyaggá kell átváltoznia,
csak úgy iktatódhatik be annak molecula rend
szerébe. Végtelen növekvésre képes tömecsóriások jönnek így létre. S ha most felveszszük,
hogy a fentebb említett fix oldat ily óriás ter
jengő tömecsekből áll, melyek folyton nőve,
egyidejűleg bomlanak is, eloxydálva az így levált
részeket; míg másrészt a lehasadt gyökök és
tömecsek helyébe újak lépnek be, akkor az élő
szervezet van előttünk, az összes életjelenségek
kel, növekvéssel és anyagcserével. Bár ezen növek
vés és az anyagcsere is különböző lehet a helyzet
szerint, melyet az atomok és gyökök a külön
féle rendszerekben elfoglalnak, vagyis az illető
szerveknek a molekuláris elrendezkedése szerint:
mégis a hő és a víz az két ható, melyek az élő
anyagot felizgatják, és a mely kettős behatás alatt
aztán azon légszerű ingerült anyag affinitásai
felszabadulván, azok mint az illető szerv mű
ködései jelennek meg.
Ebből a szempontból az egész Organismus,
minden egyes sejtje, minden egyes molekulája

mintegy terjengő légnemű anyag tűnik elő,
melynek növekedését, valamint rombolódását —
vagyis az anyagcserét — egy és ugyanazon
osmosisos erő hajtja. Az élő anyag szerke
zete nem sejtes szerkezet, sem nem folyadék
ban felfüggesztett szilárd fonálhálózat, a mint
az anatómusok és physiologusok tartják; a
protoplasma tökéletes vizes oldat, mely mind
három halmazállapotot egymagában egyesíti.
De honnan van az élő anyagnak ezen hatal
mas diffundáló, illetőleg elpárolgó törekvése?
Ha az elemeket vizsgáljuk, melyek az állatot
és növényt alkotják, akkor azt látjuk, hogy
azoknak az elemek periodicus rendszerében
mint ős elemeknek legkisebb atom-súlyuk van
s hogy azon hőmérséknél és nyomásnál, melynél
a szervezet működéseit végzik, csak gázalakban
létezhetnek. Hydrogén, oxigén, nitrogén, C0 2
mind kis atomsúlyú gázok. S itt ismét a szén
paránynak jut a szabályozó szerep: a szerte szá
guldó atomokat s molekulákat megfékezni, őket
szabályos gravitatióra, kilengésre bírni. De az
ő hatalmas fékező ereje sem képes az elemek
szétszáguldását,légneművé válását egészen meg
akadályozni, mert a légnemű állapot ezen hőfok
nál tulajdonképen természetes állapotuk. Az élő
anyag ezen törekvésében hatalmasan támogatva
van, egyrészt a víz dissociáló erejétől (a mi
által még a szilárd anyagok is légnemű tulaj
donságokat öltenek), másrészt az elégésekből
származó hőtől is izgatva, terjengősének tető
fokát éri el, innen származik aztán azon foly
tonos elpárolgó, bomló törekvés, mely mint
ingerlékenység az élő anyag működéseiben min
denütt oly csodálatosan nyilatkozik meg.
Az ingerlékenység tehát az élő anyagnak a
hatványozott diffundáló törekvése, a hatványo
zott expansiója. Állandóan igyekszik természe
tes halmazállapotát felvenni. A ^porból lettél,
porrá leszel» helyett inkább mondhatnók: Leve
gőből lettünk, légneművé válunk». Testünk
tulajdonképp comprimált gáz, a melyet elemei
nek benső vonzódása tart össze ; anyagunk foly
ton párolog, s az elillant részek helyébe foly
ton új atomok és molekulák lépnek. Rendkívül
megkönnyíttetik ezen anyagcserefolyamat a sejt
protoplasmájának fonálhálózatos berendezése,
mint megannyi molekula-láncz által. Az élő
anyagnak ezen folytonos párolgása, bomlása
ugyanabban a terjengő osmosisos erőben leli
forrását, mint a felépítése és a növekvése; s az
eközben lehasadt tömecsek és parányok az ő
evaporálásának, bomlásának a szabályozói, mint
egy az ellensúlyozói. Ezen leválások mind
addig tartanak, míg az így levált tömecsek feszélye magának az élő anyagnak osmosisos nyo
mását nem ellensúlyozza. Ugyanazon dynamikai,
mozgó egyensúlybeli állapot ez, mint a mely
létre jön víz és vízgőz, szilárd anyag és oldata,
oldat és gőze, vagy bármely más két kölcsönös
rectióra képes anyag között; ebben rejlik szer
veztünk bomlásának — anyagcseréjének — önszabályozó képessége. A legkülönfélébb szervi
működéseknél feltaláljuk ezen dynamikus egyen
súlyi állapotot: a lehasadt mólók a felhalmozott
tömecsközi oxigén által elégettetnek, erre újabb
bomlás következik, míg az összes felhalmozott
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oxigén elfogy, s ekkor a levált tömecsek el
nem éghetvén, felhalmozódnak és véget vetnek
a további bomlásnak, a továbbpárolgásnak. Ezen
oxigén-hiányból származó leíhargicus 'állapotot
szerveink kifáradásakor találjuk meg idegizomrendszeríink bágyadtságában, pl. az agy velő
nél alváskor, nemkülönben a forró égövi hidegvérűeknél azoknak nyári alvásában; ámbár ez
utóbbi állapot másrészt szervezetük vízhiányá
ból, kiszáradásától is származik, a mi által
az élő anyag osmosisos nyomása csökken.
A téli alvóknál ugyanezen állapot nem élenyvagy vízhiány folytán jön létre, hanem a lehűlt
szervezet növekvési, illetőleg párolgási feszült
ségének a csökkenése miatt. A lehűtés által
tetszhalálba hozható állatok, a csontkeménynyé
fagyott lárvák, hernyók, rovarok, a halak s a
többi hidegvérnek lehűtéskor mind elvesztik
növekvő, evaporáló képességüket, mind tetsz
halottak lesznek, míg a hőmérsék emelésekor
az élő anyagnak osmosisos oldódási feszült
ségét emelve, ezzel az életműködéseket is újra
megindítjuk, illetőleg fokozzuk. Vagyis a szer
vezet tényleg csak akkor él, ha nő, ha terjengő
evaporáló törekvése érvényre jut, a mint hogy
valamely folyadék vagy oldat sem párolog többé,
ha gőzének partiális nyomása a párolgási fe
szültségét ellensúlyozza. Kísérleteimben, melye
ket a növekvési nyomásnak a hőtől való függé
sét illetőleg végeztem, állandó arányosságot,
szembetűnő függvényt viszonyt észleltem a hő
mérsék és a növekvési nyomás közt. Sachs tanár
is állandó parallelát talált méréseinél a hőmérsék
és a növés gyorsasága között, mint ezeket már
fentebb említettem.
De másrészt megfelelő ellennyomással tetszés
szerint compensálhatjuk az élő anyag növekvési
feszültségét, mint ezt egy másik kisérletsorozatban tettem, a midőn nyomással tetszhalottá
tettem a gyümölcsöt. Viszont a compensáló
nyomásnak a csökkentésével, illetőleg teljes el
távolításával a növekvést, az élő anyag expansióját növelhetjük, gyorsíthatjuk, mint már fen
tebb láttuk.
Az élet alapthémája az osmosisos feszélyű
anyagnak ezen folytonos párolgásában s a levált
részeknek újakkal való pótlásában, az örökös
növés és rombolódásban rejlik. Szakadatlan asso
ciates és dissociatiós folyamat ez, melyet a vegyi
tömeghatás egyszerű törvénye kormányoz. Leg
egyszerűbb formájában látjuk ezt a vér gáz
cseréjénél a hámoglobin működésében; de
feltaláljuk az összes szervek működésében,
teljességében azonban a szervek s az összorganismusnak a felépítésében jelentkezik. Az
egész egyéni kifejlés mint a petesejt affinitásá
nak, associáló képességének a kibontakozása
tűnik elő, a mely folyamat az élő anyag
nak épp ezen osmosisos terjengő ereje által
hozatik mozgásba. A petesejt affinitásainak ezen
kifejtésében, uralva a tömeghatás törvényétől,
s a hőmérsék és a nyomás állandó behatása
alatt, minden külső tényezővel szemben egész
életén át ugyanazon érzékenységet s ugyanazon
törvényszerű viselkedést mutatja, mint bármely
légnemű viselkedésű anyag.
De ha a növekedésben az élet alapthémáját

látjuk, a mely az összes többi működéseket
magában foglalja, úgy felmerül a kérdés, hogyan
változik át az élő anyag osmosisos ereje az
egyes szervi működésekké? Az érzékszervek
ingerülete hogyan továbbíttatik az agyhoz, izmok
hoz, mirigyekhez? S miben áll ezen szerveknek
a működése?
Vegyünk egy sokszorosan elágazó rugalmas
csövet megtöltve folyadékkal, vagy pedig egy
merevet, megtöltve gázzal vagy valamely oldattal
Most változtassuk meg a cső rugalmas feszélyét vagy pedig a gáz vagy az oldat osmosi
sos feszéiyét valahol ütéssel vagy nyomással,
akkor ez a feszélykülönbség hullámszerűen fog
tova terjedni s a sokszorosan elágazó csőnek
a legtávolabb eső részeiben is mint rugalmas
vagy osmosisos lökés vagy nyomás fog ki
egyenlítődni. Épp úgy az élő anyagnál, akár egy
ideg-izom elemet veszünk, mely épp oly sokszerűen elágazva a legküiönbféle rendszerekkel
van vezető összeköttetésben, vagy bármely más
szervet, melynek activ molekula rendszerei fel
oldott állapotukban sértetlen megőrizték lég
nemű tulajdonságukat: activ, működő részük
osmosisos feszélyének bármely megzavarása,
tömecsbeli rezgésüknek bármely fokozása az
anyag ezen rugalmas légnemű voltánál fogva
épp oly hullámokban fog tova terjedni s a leg
távolabbi eső szervekben is rezgéseket kelteni,
mint akár a szív által keltett rugalmas hullá
mok vagy valamely oldat osmosisos feszélyé
nek hulláma.
Fölöttébb egyoldalú dolog ezen fokozott
tömecsbeli mozgásokat vagy kilengéseket hő
jelenségként felfogni s így az összes életjelensé
geket mint hőtüneményeket magyarázni. Mérjük
meg az illető rendszer hőmérsékletét a lökés, az
inger, behatása alatt s azt egyátalán nem, vagy
csak kevéssel fogjuk nagyobbnak találni. A hőnek
a tovaterjedése egészen másként történik. Ezek
itt rugalmas hullámok, kilengések, melyek épp
úgy terjednek tova mint pl. a hanghullámok
vagy a szív által keltett érverés, a melyeket pedig
senkinek sem fog eszébe jutni hőjelenségnek
tartani. Mind e mozgások, rezgések, anélkül
mennek végbe, hogy oldó szerük azokoan
részt venne. Közegük: a víz mindeme változá
soknál teljesen passive viselkedik, egészen úgy
mint az ionok vándorlásánál electrolytes veze
téskor, vagy mint az oldatok diffusiójánál; s a
hő mely a petét vagy magvat, az állatot vagy
a növényt új életre kelti csak az által hat,
hogy a vizet mint vivő anyagot ama bizo
nyos fokig felmelegíti, a mely optimum hőmér
sékletnél azon élő molekula rendszerek mint
mindmegannyi kifeszített húr, a legjobban van
nak hangolva a rezgésre. Ezen rezgések aztán
a különféle szervek szerint mint azoknak külön
féle fajlagos működései fognak előttünk leját
szódni.
Az a meglepő gyorsaság, melylyel a vezetés
az idegben történik, a mint az izom összehuzódik, a gondolat az agyállományon átczikázik,
vagy amint a mirigyekben reflectorice az el
választás történik, midőn pl. a szájban a nyál
bizonyos ételszagra pillanatnyilag megjelenik:
mindez másként: mint egy légnemű rugalmas
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anyag hullámzása által meg sem érthető. Az
izomrángás, a mirigybeli elválasztás épp úgy hul
lámzó mozgás, mint a fényérzet vagy a hang
érzet, a mely a fényingert, illetőleg a hangigert
a reczehártyától, illetve a Corti-féle szervtől
az agyhoz továbbítják s onnan ismét más szer
vekhez átteszik. A zongoraművésznek, midőn a
hangjegyek által keltett fényhullámoktól izgatva
ujjaival a hanghullámok tömkelegét kiváltja,
minden működő szerve azon hullámokkal együtt
vibrál. Az egyes szervek sajátlagos működése
tulajdonképp az ő molekuláris szerkezetüknek
megfelelő sajátlagos rezgésük, a mely rezgést
az ingerek, mint rugalmas lökést váltanak ki.
A működés tehát szintén csak diffusio, és pedig
az anyag és az erő együttes diffusiója. Az
eközben történő erősebb bomlások és elégések
s az ebből származó hő csak következmény
s egyúttal ok és inger újabb expansio és rez
gésre, vagyis a fokozottabb anyagcserére. S ám
bár ezen fokozott anyagcsere nagyobb mérvű
rombolással és elégéssel jár, de másrészt, és nem
kevésbbé, ezen terjengő hullámzó anyagnak a
fokozott növésében, felépítésében is nyilvánul.
Nem is a rombolás, illetőleg az égésben van
az élet lényege. Ez azon folyton növekvő lég
nemű anyag végtelen terjengő erejében rejlik,
mely osmosisos feszélye változásaival s hullá
maival, s az ebből származó párolgásával s égé
sével az élet pulsusát, a pete első oszlásától
annak összes fejlődési phasisain át, működésével
együtt haláláig hajija.
Az élet mechanismusa nem hővel dolgozik.
Az élő anyagnak az egész különlegessége épp
azon képességében rejlik, melynél fogva a
vegyi helyzeti erélyt osmosisos erejének a köz
vetítésével életműködéseivé képes átalakítani, a
hőnek mint sugárzásra, szétszóródásra leghaj
landóbb energiának a teljes kizárásával. A Szt.János-bogár hideg fénye a legfeltűnőbb példa
arra, hogy változhat át az élő tömecsek affini
tása közvetlen fénynyé minden erőpazarlás
nélkül. És az izomrostocsoknak az összehúzó
dása nem legkönnyebben úgy érthető-e mint
anisotrop anyaguknak a hullámzása, affinitá
suknak osmosisos térfogati energiává, mecha
nikai munkává való átváltozása által? Mindeme
osmosisos feszély s hullámzásbeli változások a
nélkül mennek végbe, hogy közegük: a víz azok
ban részt venne. Tekintve a hőnek nagy diffundáló törekvését, az élő anyag csak a leg
nagyobb erőpazarlással dolgozhatnék, ha a
rezgő molekuláknak a mozgási energiája a víz
által tőlük hőalakjában folyton elvonatnék.
Az életfolyamatok hideg reactiók; ezen moz
gások és rezgések iránt a hőmérő épp oly érzé
ketlen mint a hang, fény, vagy elektromos rez
gések iránt. Hogy az affinitás a reactiókban
egvszer mint hő, másszor mint fény vagy villa
mosság vagy pedig mint valamely életműködés
jelenik meg, azt mindig az illető chemiai rend
szer vagy az illető élő szervnek a sajátlagos inger
lékenysége, mint irányító energiája szabja meg.
Én a természetben mindenütt az anyag expansiójátlátom megnyilatkozni,mint azanyagnak
a legelemibb tulajdonságát, mely az élő anyag
növekvése által az életjelenségeknek is az alap

thémájává lesz. Ezen terjengő erő az, mely
testünket növeszti s fű, fa, virág festését, növését
létrehozza; ez az, a mely a lobos s az álképleti
daganatokat, s az ujjánövési, gyógyulási re
generativ folyamatokat létesíti. Az izom össze
húzódásában, valamint a mirigy elválasztásában,
az agyidegrendszer s az érzékszervek összes
működésében ez az erő az, mely megnyilat
kozik. Mindaz mi bennünk működik, él és gon
dolkodik, ezen expansiv légnemű erőben leli
forrását. S egyrészt az anyagnak a diffusiója,
másrészt pedig az erőnek a diffusiója, — vagyis
az energiának az intensitásbeli s az anyagnak
sürűségbeli különbsége — az alapmotívuma,
a mozgatója úgy a physikai világ tüneményei
nek, mint az életjelenségeknek. Ezen kettős ex
pansio az, mely a természetben mindenütt mű
ködik s egyúttal ez az érintkező pontja a chemiának, mint az anyag tanának, a physikával, mint
az energia tanával. A petesejt, midőn az organismust felépíti, azt csak ezen expansiv erő
révén teheti. De szerveink ezt az élet folyamán
folyton veszítik, növekvő valamint evaporáló
erejük folyton csökken, de csökken ezáltal moz
gékony hullámzó képességük is, míg végre tes
tünk substantiájában megmerevül, a szilárd
halmazállapothoz folyton közeledik, légnemű
tulajdonságait elveszíti s beáll a halál.
fia van oly alakja az energiának, mely az
«életerő» névre igényt tarthat, úgy ezen terjengő
osmosisos energia az, mely azt teljes mér
tékben megérdemli, s a mely mint térfogati
energia a különféle szerveknek épp oly saját
működése mint a hő, fény, elektromosság a
különféle testeknek, illetőleg rendszereknek. Az
élő anyag különleges helyzete csakis az anyag
nak, illetőleg az illető szerveknek a különössé
gében, sajátos molekuláris csoportulásában rej
lik, mely az anyagnak épp ezen hármas halmazállapotában van adva.
Az élő anyag tanulmányozása tehát teljesen az
oldatok theoriájára helyezendő, az életerő exact
természettudományi tárgyalása csakis ezen ala
pon közelíthető meg. Az élettannak a phy
sikai chemiával karöltve kell végig követnie az
élő anyag feszély s rezgésbeli változásait a peté
nek emberré, állattá, vagy a magnak terebélyes
fává való kifejlésében, az így felépült szervek
összes működésében, nemkülönben azoknak
bármiféle kóros elváltozásában vagy betegségé
ben. Hisz ezek ugyanazon terjengőosmosisoserő
különféle megnyilatkozásai, rezgései s hullám
zásai. S ha majd mind eme mozgásokat sikerül
mathematikai biztossággal a végső elemekig
— az atom s molekulákig — követni s a thermo-,
illetőleg az osmodymanikára visszavezetni: csak
akkor lesz majd az élettan és a pathologia
irányadó .ama kérdés megfejtésében, hol kell
az élet mechanismusát keresni, hogyan lehet
az életerő tisztultabb felfogásához jutni?
A rendes physikai vagy vegyi folyamatok
ban a tömecsek s parányokban rejlő erőknek
csak egy kis része az, mely megnyilatkozik. Az
élő anyagnak végtelen szabályos reactiójában,
az egyén kifejlésében s a szervek működésé
ben mutatják azok be összes művészetüket,
minden erőiket és képességüket. Csakis ezen

Hogy a növekedésnek a nyo
mással és a hőmérséklettel való
összefüggését megállapítsam,
kísérleteket tettem: E végből a
töknek a gyümölcsét rögtön
az elvirágzás után egy üveg
gömbbe helyeztem, a hol az
azután szabadon nőhetett to
vább, kivéve a szár felé eső
részét, melyet az üveggömb
nyakába növesztettem be, mi
által az üveg nyaki része las
sanként megtelt s így az edény
belseje a külvilágtól légmen
tesen elzáratott. Az edényen
még egy nyílás volt a manométer számára, mely nyíláson
át a kísérlet kezdetén az edényt
vízzel töltöttem meg s ez által
a fejlődő gyümölcs növekedés
közben nyomást gyakorolt a manométerre. A kísérlet berende
zését a rajz mutatja. A kísér
leteket erős öntözés után sötét
elzárt helyen végeztem, hogy
egyrészt a nagyfokú elpárol
gást, másrészt a világosságnak
növekedést késleltető hatását
kizárjam, mely kettős tényező
negativ nyomást is eredményez
het, de legalább is megváltoz
tatja a hőmérséklet hatását. A
gyümölcs hossz- és vastagság
beli növekedése világos vagy
pedig sötét helyen naponta
több centiméter különbséget
mutatott; épp ily különbség
volt a szabad, másrészt az elzárt
térben való növés között. Ha
nagy melegben és erős megvilágításkor a levele
ken át a párolgás szabadon történhetett, a manométer alacsony állása jelezte a leveleken át tör
ténő nagyfokú elpárolgást, míg ha elzárt nedves

levegőben tartottuk a kísérletnél a növényt,
akkor a nyomás növekedett. A mellékelt táblán
a növekedési nyomásnak a hőmérséklettől való
függését mutatják.
Úgy a növekedési nyomásnak mint a hossz-

A tök-gyümölcs növekedésének nyomási és hőmérsékleti görbéi.

magas lökélyű reactiók — az életjelenségek —
adhatnak felvilágosítást egyrészt az életerőkről,
másrészt a vegyi erély: az affinitás természeté
ről. A mint Newton-nak sohasem sikerült volna
csakis a kő eséséből a bolygók pályáját kiszámí
tani s ekképp a gravitatio tör
vényét megállapítani: úgy egy
chemikusnak sem sikerülhet a
chemiai gravitatiót, az affinitást
törvénybe foglalni, ha csak nem
azon szabályos reactiókat vizs
gálja, a hol az atomok s tömecsek erői a legsokoldalúbban,
a legváltozatosabb, de egyúttal
a legszabályosabb lefutásokban
jelentkeznek. Végtelen az ato
mok képessége, csak kellő el
helyezkedésbe, kellő configuratióba jussanak; senkinek sem
áll jogában tőlük bármit is meg
tagadni, még az életet, de még
a szellemet sem.
*

és vastagságbeli növekedésnek a hőmérséktől
való függése oly világos, a kettőnek a pár
huzamossága oly szembeötlő, hogy a nyomási
görbe egyúttal a hossz- és vastagságbeli növés-
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nek is a görbéje. A legnagyobb általam észlelt
növési nyomás körülbelül két atmosphaerát tett
ki. Az egyes kísérleteknél, mint látható külön
böző manométer-állásból indultam ki.
A kísérleteknek egy másik sorozatában a
gyümölcsöket kisebb üveggömbökben növesz
tettem. Ezek lassankint kitöltötték a gömb bel
sejét és magok is golyóalakot vettek fel. Midőn

A növekedési nyomás mérése.

a továbbnövéshez már nem volt hely, akkor a
vékonyabb falú gömbök szétrepedtek, míg a
négy egész öt atmosphaerát kibíró edények a
gyümölcs további növését megakadályozták.
Ezek a példányok, mint említettem, saját nyo
másuktól lettek tetszhalottakká, s ha aztán az
edény megkarczolva, majdnem robbanással szét
pattant : a gyümölcs a nyomás alól felsza
badulva ismét növésnek és fejlődésnek indult,
míg rendes kifejlett nagyságát el nem érte.
Néhányat ezek közül rögtön az üveggömb
szétrepedése után górcsővel is megvizsgáltam,
miután körülbelül tíz napig voltak egy álla
potban az üveggömbben, saját nyomásuk hatása
alatt, s ezek azonos microscopiai képet mutat
tak, mint az ugyanolyan nagyságú de fiatalabb
testvérgyümölcsök. Úgy a sejteknek a növekvése
mint a differentiálódása szünetel ezen tetsz
halál-szerű állapotban, míg az edény szétrepesztésével a gyümölcs a nyomás alól felszabadulván,
ismét megindul a fejlődés, vagyis a sejteknek a
növekedése, valamint a differentiálódása.
Egy harmadik kisérletsorozatban különféle
alakú és nagyságú edényekben növesztettem a
tököt, s ekkor a magas nyomás alatt növekvő
résznek a szövettani képe a nagy parenchym sej
teknek megnyúlt rost- és edénykötegekké való
átalakulását mutatta, míg a szabadon növekvő
rész inkább csak nagy parenchym sejtekből állt.

Dr. Lovrich Sándor.

Üj csillagok.
ikor Viktória angol királynő halálának
híre bejárta a világot, egy délafrikai
kaffer törzsfőnök azt a meggyőződését
fejezte ki, hogy most nemsokára új csillag fog
megjelenni az égen. Hogy, hogy nem, a fekete
fejedelem jóslata beteljesedett. Már a következő
hónap — igoi február — vége felé új ragyogó
csillag jelent meg a Perseus csillagképében.
Ezt a csillagot, mely kevéssel fölfedezése után
mint elsőrendű csillag tündökölt, azelőtt soha
sem látták. Az égnek azt a részét, a hol meg
jelent, már többször photographálták le;' legutol
jára Stanley Williams készített róla fénykép
fölvételt, a melyen azonban az új csillagnak,
vagy mint elnevezték, a «Nova Persei »-nek
nyoma sem volt látható. Ebből az következik,
hogy nem is létezett, vagy legalább is, hogy
fénye gyengébb volt mint egy tizenkettedrangú
csillagé.
Hogy ki látta meg legelőbb ezt az új csil
lagot, arról vita folyik. Orosz lapok állítása
szerint egy kiewi 16 esztendős gymnazista,
Boriszak András, már február 21-én este látta
volna. A tudományos világ az eseményről dr.
Anderson edinburghi amateur február 22-én kelt
távirati jelentése alapján értesült. Következő
nap már számosán jelezték az új csillag meg
jelenését a földteke minden részéből. Másnap
fénye már elsőrendű volt s vetekedett Jupiter
fényével is. Mikor Anderson fölfedezte, csak
2 7 rangú volt. A «Nova Persei» fénye tehát
rövid pár nap alatt meghúszezerszeresedett.
Mi okozhatta e sajátságos jelenséget?
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Huggins az 1866-iki Nova megjelenéséi a mely tudtommal az első új csillag, melyet
spektroskoppal is megvizsgáltak — azzal ma
gyarázta, hogy egy gyenge fényű és ez okból
láthatatlan csillagon rendkívül heves égő hydrogéngáz-eruptiók mennek végbe, a mik annak
a csillagnak a fényét és melegét hihetetlen mó
don fokozni képesek. Magát a kitörést egy
másik égitest vonzása okozza, mely az illető
csillag mellett elhaladva, azon árapály-szerű
tüneteket idéz elő. Nem lehetetlen, hogy a mi
Napunk activitásának hullámzását is a bolygók,
főleg Jupiter vonzása idézi elő.
Egy másik föltevés azt tartja, hogy az új
csillagok megjelenését két sötét égitest össze
ütközése idézi elő. Ismeretes, hogy a színkép
sötét vagy világos vonalainak eltolódásából a
Doppler—Fizeau-féle elv alapján egy égitest
közeledésére vagy távolodására lehet következ
tetni, sőt a mozgásnak a látósugár irányában
való gyorsaságát is meg lehet mérni. Az új
csillagok színképe két ellenkező irányban mozgó
égitestre enged következtetni, melyek bámula
tos gyorsasággal egymásnak rohannak. Ez az
összeütközési theoria mindenesetre a legvaló
színűbb valamennyi között, amelyet az új csil
lagok keletkezésének magyarázatára fölhoztak.
A «Nova Persei.» most éppen úgy mint az
1892-iki «Nova Aurigae» megjelenésének ké
sőbbi korszakában, ködfolttá változott át, a ködfolt-színkép minden kharakteristikus jelével. Mi-,
után két összeütköző világtest az óriási hőség
miatt, mely a katastropha következtében kelet
kezett, okvetetlenül izzó gáztömeggé változik
át, az új csillagok színképének sajátságos mó
dosulata is az összeütközési theoria mellett
szól. Mindamellett a «Nova Persei» megjele
nése alkalmából más, újabb theoriák is kelet
keztek. A physikai laboratóriumban ugyanis meg
határozták, hogy nemcsak mozgás, hanem nagy
nyomás alatt is létrejöhet a spectrumvonalak
eltolódása s így közelfekvő az a föltevés, hogy
az új csillagok sajátságos színképét erős nyo
más alatt bekövetkező villamos tünemények
idézik elő.
Birkeland professor azt sem tartja lehetet
lennek, hogy egy már-már csaknem teljesen
kialudt csillag heves kitörés színhelye s az
izzó anyag a megrepedt kéregből kitódulva,
óriás hőt és világosságot terjeszt. E szerint
tisztán vulcanicus tüneménynyel volna dol
gunk.
Érdekessége miatt fölemlítjük még a követ
kező eredeti fölfogást is, melyet Janssen híres
franczia astrophysikusnak tulajdonítanak. Isme
retes, hogy a Napban — legalább minden két
séget kizáró bizonyossággal — nem sikerült
az oxygén létezését spektroskoppal kimutat
nunk. Másrészt tudjuk, hogy az oxygén a Föl
dön a legelterjedtebb elemek egyike s hogy a
Föld súlyának egy harmada az oxygénre esik.
Valószínű tehát, hogy oxygén a Napban is
van, csakhogy (általunk nem ismert) alkat
részekre bomolva. Egy bizonyos hőfok mellett
azután lehetséges lesz a kihülőfélben levő csilla
gokon, hogy oxygén képződhessék. Mihelyt
ez megtörtént, az oxygén a hydrogénnel óriás

robajjal, hő- és fényjelenségektől kisérve, egye
sül s a csillagot csakhamar hatalmas vízgőz
légkör fogja körülvenni. Ezzel magyarázható
meg az új csillag föllobbanása és ködfolttá
való átalakulása.
A «Nova Persei» esetében azonban nemrég
oly tünetet vettek észre, mely az új csillagok
keletkezésének kérdését még jobban össze
bonyolította. Flammarion és Antoniadi ugyanis,
a kik Juvisyben 1901 augusztus havában le
fényképezték a Novát, azt vették észre, hogy
a fényképező lemezen a csillagot valóságos
udvar veszi körül. Már-már azt hitték, hogy
az új csillagoknak ködfolttá való átalakulását
optikailag is sikerült bebizonyítaniok. Kiderült
azonban, hogy az említett udvart a távcső
tárgylencséjének összetétele okozza, mely bizo
nyos sugarakra nézve, melyek kétségtelenül a
Novából erednek, nem volt corrigálva. így tehát
sikerült megállapítanunk, hogy az új csillagok
oly sugarakat is küldenek hozzánk, a melyek
a rendes sugaraktól eltérnek.
Kevéssel e a fölfedezés után Heidelbergából
és Amerikából jelezték, hogy a Nova körül
csakugyan ködfoít látható; ezúttal azonban való
ságos ködfoltról volt szó. A Lick és Yerkes
csillagvizsgáló-intézeteken, a hol a világ leg
hatalmasabb műszerei állanak a tudósok ren
delkezésére, több fényképfelvételt készítettek a
Nováról, a miknek összehasonlítása aztán meg
lepő eredményre vezetett. Azt vették észre
ugyanis, hogy a ködfolt őrületes gyorsasággal
távozik a Novától majd minden irányban. Ha
tényleg két test összeütközéséből keletkezett
volna a Nova, akkor a borzasztó kataklisma
következtében tényleg egyes gáz- vagy anyag
részek szédületes sebességgel röpülhettekszerteszéjjel. Igaz, hogy bajos dolog elképzelni, hogy
ezek a gázok másodperczenként 30—40 millió
méternyi sebességgel száguldozzák be az űrt.
Kapteyn tanár azt mondja, hogy a Novát
körülövező ködfolt már előbb is létezett, csak
hogy sötét volt s csakis a Nova kitörése vilá
gította meg. A fény terjedésével a ködfoltnak
mindig távolabbra s távolabbra eső részei vilá
gíttattak meg. Az említett sebesség a fény ter
jedésének sebességével igen könnyen megma
gyarázható. Wolf tanár heidelbergi megfigyelései
azonban ezt a Kapteyn-féle hipotesist nem erő
sítik meg.
A legújabb amerikai jelentések szerint maga
a «Nova Persei» is színképe után ítélve tel
jesen átváltozott ködfolttá, Hasonlóképen az
1876-iki «Nova Cygni» és az 1892-iki «Nova
Aurigae» ködfolttá való átalakulását is a szín
képelemző műszer segélyével sikerült bebizo
nyítani.
Hoffmann Ottó.
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Az ak arat neveléséről.
nemzet életereje elgyöngült. Az ifjúság nem
tud lelkesülni, teremteni, nem tud — akarni,
i. így mondják.
Pedig mennyivel többre, többet tanítják, mint
régen és mégis sok reményteljes ifjú élet nem
váltja be a hozzáfűzött reményeket.
Tanulnak, hogy átvergődjenek a vizsgatöm
kelegen és a tanulástól örökre megundorodva
álláshoz jussanak, hol — megpihenjenek, vagy
élvezzenek.
Az igazi, az erkölcsi felfogást állítsuk ezzel
szembe: tanulni, hogy tudjunk, — és igyekezni,
hogy tudjunk akarni, hogy majdan az igazsá
got, erkölcsöt és tudományt szolgáljuk.
Igen, „tanulnak, sokat tanulnak, csak az élet
tudományát nem tanulják meg“.
Szomorú igazság, mely nagyjában ráillik a mi
ifjúságunkra is.
Azt hiszi: élni annyi, mint sokat élvezni.
. Keresi az élvezetet, mert boldog akar lenni,-a
boldogságot keresi.
Mi is az a boldogság? Kellemes képzetek,
örömet adó gondolatok, megelégedés, — ha fáj
dalomtól, bánattól, izgalomtól ment az öntudat.
A sors kiméi és sújt, az ellen nem tehetünk,
de utóbbi hatásait gyengíthetjük, életünket irá
nyíthatjuk, berendezhetjük tetszésünk szerint —
erős akarattal. Tehát, ha akarom boldog lehe
tek. Látszólag merész állítás.
Fordítsuk figyelmünket erős lehatározással arra,
a mi boldogságot ad — a munkára. A munka
a megelégedés forrása, üdítő vize a miénk is,
meríthetünk belőle tetszés szerint, meríthetünk
belőle örömet és mint Letheből feledést. Munka,
ha erősen, tartósan rá tudjuk figyelmünket, meg
erőltetésünket valamire irányítani. Ha a figyelem
felett uralmunk teljes, ha a mit akarunk, csak
jó és nemes, ha leküzdjük a bennünk élő álla
tot, ha ész -és erkölcs uralkodik az érzékek fe
lett, ha így küzdünk önmagunk ellen: bizonyos,
hogy az önuralom, az önmeggyőzés, a teljes, a
legmagasabb fokú akarat a miénk és emberi
lehetőség szerint: boldogok vagyunk.
Nem könnyen, csak lassan, lépésről-lépésre
haladva, fokról-fokra emelkedünk ide, természe
tünk törvényeinek ismerete által, ha a szüksé
ges eszközökkel élünk és csak idővel javíthat
juk jellemünket. Mindenért meg kell küzdeni,
fáradni és dolgozni. Abban telik legnagyobb
örömünk, a miért legtöbbet, komolyan küzdöt
tünk és annak van előttünk legnagyobb becse,
a miért legtöbbet dolgoztunk. Szabad az, ki
komolyan, kitartással küzd a szabadságért.
Ha magunkon uralkodni tudunk, magunkat
legyőzni tudjuk, nemcsak boldogok leszünk, de
ettől függ a magasabb értelmi műveltség is.
A lángész tulajdonképpen kitartó türelmes ku
tatás és munka, nem csupán az ész jelessége,
hanem főként az akarat ereje.
Szomorúan látjuk, hogy az önálló kutatás, a
tudomány 'szeretete hiányzik ifjúságunk zömé
nél. A tudomány minden terén többé-kevésbbé
rászorulunk a külföldi tudósok kutatásaira, a
magasabb oktatás támogatására szükséges tan
könyvek — ha vannak is — többé-kevésbbé hiá
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nyosak; hazánk, népünk életére, múltjára vonat
kozó fenmaradt emlékművek, hagyományok stb.
— mi felett más nemzetek féltékenyen őrköd
nek, — elenyésznek, mállanak, tűnnek, mert
nincs hivatott megörökítője.
Vannak kivételek — hogy ne lennének — de a
hatalmas, erős régi gárda kihalóban, az ifjúság
azonban, mely hivatva van majd pótolni, „rész
ben dilettáns, részben erőtlen, akaratgyenge“.
Ért mindenhez, de semmit sem ismer alaposan,
felületesen lát, látszat után Ítél. Nincs önállóság
az ifjúban, sem a munka becsületes szeretete
és így halad a — középszerűség felé!
Igaz az életviszonyok is mind inkább pusz
títják a belső életet. Izgató a mostani élet és
tartalmatlan. Vegyünk csak egyet a modern
szükségletek küzül, a hirlapolvasást: „Öt világ
rész pletykája vonja és köti le figyelmünket“.
De ha csak az köti le figyelmünket, a mit
akarunk, hogy lekösse, ha akaratunk erős és
csak a jót akarjuk és meg is teszszük: boldo
gok vagyunk. Tőlünk függ tehát, hogy boldogok
legyünk, olyanok, a milyenekké lenni akarunk.
Ebben az igyekezetünkben, törekvésünkben
jó tanácsadóra akadtam. Előttem fekszik egy
könyv, nagynevű franczia író, paedagogus mun
kája : „Az akarat nevelése“. Szerzője Jules Payot.
E könyv Francziaországban már tizenkettedik
kiadását is megérte.
Élvezettel olvasom. Sugárzik belőle a tudomány
szeretete és főképpen az ifjúság — a jövő —
szeretete, melynek vezére és útmutatója szeretne
lenni a jóban és törekvéseiben segítségére.
Payot az ifjúnak, a deáknak ír, hozzáfordul,
annak mutatja az utat, bátorítja, buzdítja, inti
és megmutatja az édent, mert paradicsom az
élet, ha tudunk dolgozni, ha egészségesek va
gyunk testben, lélekben egyaránt; mert a munka
erőssé és szabaddá tesz, a henyeség békóba ver.
Szereti és félti az ifjúságot, azt az ifjúságot,
mely maholnap előkelő helyen vezető szerepe
van hivatva, mely majdan megállapítja a köz
véleményt, az általános nézeteket, és intézi egy
kor népe sorsát, tehát az egyetemi ifjúság
hoz szól, melyet akaratgyengének, erőtlennek,
dilettánsnak, tehát betegnek lát, melyet gyógyíani kell és a megmentésére szükséges utasítást
haladéktalanul megadni.
Ezen a téren eddig mi sem történt.
Jules Payot nem tárgyal in abstracto, hanem
nevelni akarja az akaratot, hogy a tőle megköve
telt szellemi munkát megbírja. A jelen akarat
gyengeségének okait kutatja és állítja, hogy az
a hasznos érzelmek ügyes ápolása, ügyes felhasználása, associatiója által, a czél elérésére
káros érzelmek leküzdése, megsemmisítése által
és az idő segítségével lehetséges.
A mire a franczia az ifjúságot tanítja, jó
tanítás a miénknek is, csak itt-ott érezni, hogy
más nemzet, más társadalmi élet, más szoká
sok közt élőknek szól és az is kis módosítással
ráillik a mi viszonyainkra.
Nézzük, mit mond könyvében, mely elméleti
és gyakorlati részben tárgyalja az akaraterő
nevelésére előnyös és alkalmas, de a hátrányos
és káros belső-külső, lelki-testi eszközöket, élet-
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viszonyokat stb. és végül a munka áldásos
örömeit dicsőíti.
A XVII.—XVIII. században a mindenható
kath. egyház nevelte a jellemeket, czélt és irányt
jelölt. Most a legtöbben és a kik gondolkoznak
különösen, ezen vezetés nélkül, s minden veze
tés nélkül élnek.
Mondják, hogy jellem, akaraterő azért nincs,
mert a túlvilág bebizonyított metaphysikai el
mélete hiányzik, pedig a metaphysikai tannak
kevés becse van az akarat nevelésére, nincs
azonban olyan érzés, mely eszköze nem lehetne.
Nem az értelem, hanem az érzelmek hatnak az
akaratra.
A európai gondolkozást irányítók két elmélet
közt választottak, de mindkettő tagadja az aka
rat nevelésének lehetőségét. Az első a jellemet
megváltozhatatlan valaminek mondja; a máso
dik a szabad akarat elmélete, és ez az előbbi
hez hasonlóan veszélyes, mert a felszabadulást
könnyűnek és természetesnek mutatja, pedig azt
csak nagy gonddal, kitartó figyelemmel és min
den lelki tulajdon pontos ismeretével és felhasz
nálása által lehetséges.
Kant hirdette, Spencer támogatta és Schopen
hauer felújította e nézetet, hogy a jellem velünk
születik és változatlanul meg is marad. Az önző,
ha annak született, az is marad, lelke mások
szenvedései iránt fogékonynyá nem lesz soha.
Bebizonyíthatjuk ugyan neki, hogy ha lemond
valamely előnyről, nagyobbat biztosít magának;
a rossznak, hogy mást bántva bajt okoz magá
nak, de önzést és gonoszságot elfojtani lehetet
len, mert a macskának sem bizonyíthatjuk, hogy
rosszat cselekszik, midőn az egeret felfalja.
Spenczer más alapon ugyan, de elismeri,
hogy — évezredek alatt, külső erők és életfel
tételek kényszere alatt a jellem megváltozik.
Számíthat az ifjú ezer éves életre? ha javulni
akar, nem tud. Ezer, sőt millió év tapasztalatait
képviseli, az elődei hagyta örökség: jelleme.
Borzasztó örökség, ha egyéni akarata ellen tör,
fellázadni sem észszerű, ha a legyőzetés bizo
nyos. Talán vigasztaló az a tudat, hogy az
átöröklés által javított gépekhez fognak utódai
egykor hasonlítani ?
Jellem: e szó suggestiójának köszönjük a
megváltozhatatlan jellemről szóló tarthatatlan
elméletet, mert szavakban szoktunk gondolkozni;
a szó, mely a valónak legyen jele, azt sokszor
elrejti. A jellem pedig csak eredményes erő,
folyton változó erők eredménye, olyan egysé
ges, mint Európa, melynek a szövetségek, egy
állam virágzása vagy hanyatlása folyton változ
tatják egységét; az indulatok, a benyomások,
nézetek fejlődnek, keletkeznek, szövetkeznek,
meghasonlanak, tehát változik ereje, termé
szete, — a jellem is.
A legtöbb ember — igaz — sohasem igye
kezett komolyan javítani jellemét, enged a haj
lamoknak, vágynak, külső befolyásnak, divat
nak, közvéleménynek, mellőzve az akaratot. A
létért való küzdelem kegyetlen nyomása alatt
fejlődtek és kiemelkedtek az állatiasból, de ha
a külső kényszer megszűnt, megszűnt az igye
kezet és a legtöbben visszasülyednek, ha az
eszmény, bizonyos lelki nemesség utáni vágy

nem nyújt erőt az állatiasból való minél telje
sebb felszabadulásra.
A fatalisticus theoria soknak szegte kedvét,
de többnek az akaratszabadságról szóló. A felszabaduláshoz hosszú, fáradságos, teljesen kitar
táson, türelmen alapuló igyekezettel jutunk, nem
valamely ,Jiatu által. Az egyén fel-kiemelkedése
a türelem műve és ettől függ, hogy mennyit
érünk, mivé leszünk, milyen szerep jut számunkra
az életben, hogy mennyire becsülnek az embe
rek, minden belső öröm a — boldogság.
Szabad vagy! mondták az egyetemre induló
deáknak. Kétségbeesve érzi pedig hamar eljön
ennek ideje — ezen állítás hazug voltát.
Törekednék, de érzi gyengeségeit, titkos fáj
dalom nehezedik rá. Senki sem tanította, hogy
nehéz akarni, hogy milyen eszközök segítségé
vel teheti magát erre képessé, megjött a vissza
hatás és hévvel vallja Taine és a fatalisták ta
nát, mert ez legalább vigasztal és megadásra
oktat. Az ifjút küzdeni, igyekezni, erőlködni,
akarni kell tanítani, mert az erkölcsi szabadsá
got, mint a népek szabadságát, mint mindent,
minek az életben értéke van, erős harczban kell
meghódítani és szüntelenül óvni. Az erőseknek, az
ügyeseknek, a kitartóknak jutalma az. Senki sem
szabad, ha meg nem érdemli, hogy szabad legyen.
A szabadság nem jog, hanem jutalom, a legfé
nyesebb, a legboldogítóbb jutalom és azt a
psychologia törvényeinek ismerete, az associatio
törvényének észszerű alkalmazása által érjük el.
Csak akkor parancsolunk t. i. az emberi ter
mészetnek, ha engedelmeskedünk neki. Szabad
ságunk egyedüli biztosítéka a psychologia tör
vényei, melyek megadják az egyedül alkalmas
eszközöket. Az erkölcsnek szabadságra van szük
sége és csak a determinismuson belül létezik
szabadság.
A jellem nem született velünk, nem egyszerű
anyag, nem létezik tiszta állapotban, hajlamok,
képzetek stb. összesége, a környezet, nevelés
stb. befolyásolja; az ösztönök, az érzelmek, a
jellem lényeges elemei megváltoztathatók, erő
síthetők, elnyomhatok. A fejlődés folyamata ösz
tönöket mellőz és teremt (jellemcsere).
Ha a változás lehetetlen, miért neveljük gyer
mekeinket ?
A gyermek lelkében az ösztönök anarchiája
van. A nevelés rendet, állandóságot, egységet
akar e helyett teremteni.
Ha felnőtt az ifjú, a teremtett, a bele nevelt
rendet megbontja a pubertás kora és újra meg
van az anarchia. Akkor — midőn az ifjú ma
gára van hagyatva — vegye át maga nevelésé
nek befejezését, legyen meg benne a képesség
magán uralkodni, egyesítse, teremtse meg erőit,
erkölcsi jellemét.
Az egységes, állandó, tudatosan magasztos
életczélok felé törekvő jellem — a bennük dúló
anarchia éles ellentéte — nem születhetett velünk.
Caligula egy csapással szeretett volna min
den rómait megsemmisíteni. Az ifjúnak hasonló
óhajra nincs szüksége; majdnem minden bal
sikernek, szerencsétlenségnek egyetlen egy oka
van : az akarat gyengesége, a tartós megerőltetés
elől való meghátrálás. Az emberben az, a mi a
súly az anyagban.
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A kitartó akaratnak, igaz, valódi ellensége
csak tartós állandó erő lehet. A természettől mulékony, időközönként jelentkező indulatok nem
azok, hanem igenis az — a renyheség. Ellene
küzdeni, a megerőltetéseket ismételni: harcz ezen
természetes állapot ellen; de végleges diadalt
azért mégsem arathatunk.
Erőlködés csak a szükség nyomása alatt jön
létre. A vadak teljesen képtelenek a kitartó meg
erőltetésre ; asszonyoknál látták az önkényes
figyelem első erőlködéseit, rendes munkát, kik
féltek az ütlegtől, de az „urak“ pihentek. Gyer
mekeinket milyen lassan szoktathatjuk szabályos
munkára stb. „Úgy látszik az az ember czélja,
hogy lehetőleg keveset gondolkozva haladjon
az életen át.“ A deák alig tanul többet, mint
hogy vizsgázhasson, akkor is nehezére esik a
szellemi megerőltetés, inkább emlékezetét erőlteti
meg. Nincs is valami magasztos eszmény előtte]!
Manenorier mondja: „rosszul javadalmazott, ke
vés tekintéllyel járó hivatalnoki állást kívánnak,
hol nincs jövő, szűk a látkör, hol egy helyben
meg lehet öregedni, hol a meddő foglalkozás
semmiségében a tehetségek satnyulnak, pusz
tulnak ; de az a kimondhatatlan élvezet, hogy
nem kell gondolkozni, akarni és cselekedni —
mindenért kárpótolja őket!“
Nemcsak a hivatalnok, de a biró, orvos, ügy
véd, tanár egyénisége, ereje, tettvágya sem érvé
nyesül elegendően, az első években talán, de
nemsokára kevesbednek az új combinatiók, eset
leges új esetek; egy megszerzett tőkéből él,
mely lassan vagy csak ritkán gyarapodik. Az
ész, a figyelem, gondolkozás, visszaemlékezés
— nem gyakorolva — tompul, a tetterő ernyed.
Az atonia, a szellemi ernyedtség, súlyos baj,
mely a fiatal ember minden tettében mutatko
zik, álmos, renyhe, közönyös, kedvetlen, erőtlen,
bágyadt, petyhüdt, arczán is látszik nyoma;
elfecsérli idejét, irigyen lekritizál mindent, elke
seredetten fekszik le, mert nemcsak a munká
nál, de élvezetében is kiséri baja.
A henyeség nem zárja ki az erő ideiglenes
nyilvánulását. A civilizálatlan vad sem fél tőle,
csak a rendszeres állandó munkától, mely sok
kal több tetterőt követel, mert az éveken át
minden nap ismételt, egyféle megerőltetéstől riad
vissza, mert minden lelki tehetséget egyazon
czél felé irányítja. A szellemi sétához hasonló
szétforgácsolt tevékenység bár élénk és vidám,
mert sokféle, azért henyeség, mert ha a munka
sokoldalú, inkább szórakozás, azaz önkénytelen
figyelem eredménye, mely még nem változott
önkénytessé! Ez a látszólag nagy munkabírás
nagy akaratgyengeség jele. Valamely hatás, ha
mintegy átvonuló vendég, nem lesz tökéletessé,
hamar feledjük. Minden megerőltetésnek egy
irányban való egyesítése, az egyéni megerőlte
tés, az akarat két legmagasabb formája, a te
remtő munkától elválaszthatatlan, ez teremthet
csak valamely művet, vezethet felfedezéshez vagy
általa rendezzük a meglevő anyagot különleges
egyéni módon; nehezebb ez, mint a mások
gondolatainak emlékezetszerű felhalmozása.
A deák nem önállóan, többnyire szavakban
gondolkozik, inkább tanul, mint kutat, passiv
és mégis nemsokára belőle lesz az „uralkodó
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osztály!“ Beszélnek, nem gondolkoznak. így
tesznek később az egyetemen is.
A vizsgálatoknál nem nézik: ki, mi, milyen a
jelölt, csak emlékezetének állapotát és tudásá
nak fokmutatóját. Nevelési rendszerünk csak
súlyosbítja az alapjaiban már meglevő szellemi
renyheséget, a felsőbb oktatás tanterve mintha
egyenesen arra irányulna, hogy a tanuló tudása
szétforgácsolódjék.
Tanuljon az ifjú önállóan gondolkozni, dol
gozni. Tevékenysége legyen munka, nem fog
lalkozás. Munka azon befejezett mű, mely hiába
való aprólékosság mellőzésével, a gondolat
legnagyobb megerőltetésével összegez, concentrál.
A munka megközelítőleg az akaraterő mértéke.
A nevelés tegyen erre képessé! Az akaratot
kell nevelni, gondosan és lelkiismeretesen nevelni,
ez a nevelés legfontosabb kötelessége, ne legyen
a véletlen dolga; nemcsak az ész gazdagítására
kell törekedni, mert az akarat teszi az egész
embert, adja meg értékét. Nélküle terméketlen
az ész legfényesebb tehetsége, csak általa alkot
az ember szépet, nagyot.
Mindenki tudja ezt. Mindenki szenved az ész
túlzott ápolása és az akarat gyengesége közti
aránytalanság alatt.
Az ifjú nem ismeri az akarat nevelésének
eszközeit, tanárai nem is jelezték.
A gymnasiumon minden óra megadta, vilá
gos utasítás vezette a munkát, segítették, buzdí
tották, dorgálták, dicsérték, ügyesen szították a
versenyt. Az egyetemen idő van bőven, nincs
meghatározott idő meghatározott feladatra, az
ifjú nem ismer ónálló munkabeosztást, sem mód
szert, tud úszni, de elmerül, mert a mentő öv,
melyhez szokott, hiányzik róla. Nem tud dol
gozni, sem dolgozni akarni, nincs kitől tanácsot
kérjen, hogy miképp nevelje akaratát, erre nincs
tankönyv. Még kesereg, még ellenkezik, (elége
detlenkedik, végre beletörődik sorsába — szo
morú dolog.
Aztán ott van a kávéház, színház, pajtások,
stb., az idő csak eltelik.
Payot könyve hiányzott. Sok ifjú nélkülözte
és pedig a legjobbak. Az elméleti részben a
legyőzendő bajokat tárgyalja, az akaratgyenge
ség különböző alakjait, ismerteti az óhajtott
czélt és akarat nevelésére hátrányos téves elmé
leteket czáfolja.
A munkának bevallva vagy titkolva nagy tisz
telettel adózunk. Már az ifjú nagyra van az
általa végzett munkával, túlozza, csal mást és
csalja magát, túlbecsüli munkabírását. Tudja,
hogy a tetterő adja meg értékét. Ha kételked
nek, érzékenyen meg van bántva, mert mintegy
kétségbevonják munkabírását, mely pedig egye
dül emelheti a középszerűség fölé.
A munkának adózó tisztelet bizonyíték, hogy
minden ifjú tetterős vágyik lenni.
Payot könyve segíti ebben, felébreszti, meg
erősíti a munkavágyat, hogy az erős, benső,
állandó elhatározássá és végre legyőzhetetlen
szokássá változzék.
Szellemi munka: a természet tanulmányo
zása, mások műveinek ismerete, önálló alkotás.
Utóbbi tanulmányokat igényel és a szellemi
megerőltetés minden módját: buzgó figyelmet,

— ez a fődolog—szemlélődő elmélkedést és belső
összefoglalást. Dolgozni: feszülten figyelni. Kár,
hogy a figyelem nem lehet tartós, erős, állandó.
Ismétlődő többé-kevésbbé erős feszültségű meg
erőltetés sorozata, melyek gyérebben-sürűbben
követik egymást. Erős, fegyelmezett figyelemmel
sűrűn követik a megerőltetések egymást, látszó
lag megszakítás nélküli folyamat, mely naponta
órákig is eltarthat.
Tehát a czél, hogy a figyelem erőteljes és
tartós legyen. Minden gondolatnak világosan
egyfelé irányítása, ha akaratnyilvánítás, benyo
más és eszméink elégségesen hosszú időre egy
vezető és uralkodó eszmének alárendelve érte
dolgozunk, ez az önuralom legszebb eredmé
nye, az eszmény, mely felé törekedni kell, bár
az emberi renyheség folytonos akadály.
A izzó-pezsgő ifjúság oka, hogy a testiség
elszeretné nyomni a hidegnek, színtelennek,
természetellenesnek látszó szellemi életet.
A megfeszített és kitartó megerőltetés czéltudatos és egységes legyen.
Ha megfogant az eszme, ha gyakori és szi
ves figyelem környezi, eszmetársulás létesül; az
eszme kialakul, lassan, csendes és türelmes
szemlélődés által életközponttá lehet.
A genie nagy türelem. Newton felfedezte a
nehézség törvényét, mert „mindig gondolt rá“.
Darwin fia mondja atyjáról: „évekig sem tévesz
tett valamely dolgot szem elől“.
A jobb utáni vágy, legyen bár csekély, de
megvan, fejlesztve erősödik és tartós elhatáro
zássá lehet. így fejlődik kis magból, melyet egy
hangya megehetett volna, hatalmas tölgy, mely
viharokkal daczol.
A hol nincs a felszabadulás vágya, ott nincs
szabadság. Az erkölcsnek csak szabadságra van
szüksége. Hogy biztosíthassuk magunknak, mi
dőn az utána való vágy már megvan, — és ezt
csak tévelygő vagy javíthatatlan durva ember
nem érzi — a képzelőtehetség megteremti a
megvalósítható élettervet. A psychologia törvé
nyeinek ismerete és gyakorlata által, associatio
által biztosítjuk magunknak a hatalmat és ter
vünk kivitelére segítségül véve az időt, mely leg
alkalmasabb bennünk az eszmét felszabadítani.
A renyheségnek nem tetszetős a szabadság
ilyetén felfogása, az bizonyos, de psychologiai
és erkölcsi természetünknek teljesen megfelel.
Az eszme fontosságát és az érzelmek szere
pét az akaratot illetőleg tárgyalja Payot és az
ész uralmának lehetőségét bizonyítja.
*
A legtöbb eszme kívülről jut hozzánk, nem lesz
feldolgozva, emlékezetünkbe halmozzuk az egy
másnak ellentmondókat, jókat, rosszakat, hatal
munk felettük teljes, de nekik felettünk alig van,
csupán szó, alig más a legtöbb. Eszmeerő nincs,
— bár Fouillé küzdött e tételért — szavak
kal renyheség és érzékiség ellen küzdeni nem
lehet. Ha az érzelmekkel egyesül, erős, mert
ezekben van az erő, de az eszme magára —
segítség nélkül — ha van is ereje, az érzéki
erők, a durva tömör ösztönök hatalma ellen
küzdeni képtelen.

Ribot is meggyőzően bizonyítja, hogy ha az
eszme száraz és hideg marad, legyen az értel
mes ember bár érzékenyen érdekelve, de az
érzékenységet követő öröm hiányzik, a cseleke
detre képtelen.
Bágyadtan elmerülten fekszünk, az értelem
azonban világos, látjuk, tudjuk miként kellene
cselekednünk, de fájdalmasan érezzük a gon
dolat erőtlenségét. Ki nem érzett hasonlót? De
halljuk a szolgát egy bejelentett, de elfeledett
látogatóval tárgyalni és a megszégyenülés érzete
— egy érzelem — felkelésre, cselekvésre késztet.
Az alkoholista ismeri szenvedélye következmé
nyeit, de csak akkor érzi a bajt, mikor késő.
Látja a jövő fenyegetését, de nem érzi; tudja,
de nem érezhető módon, mely egyedül számít
az akarattal szemben. Az eszme és érzés hatá
sának ellentéte látható. Minden tapasztalat az
eszme erőtlen és képtelen voltát bizonyítja.
A szemlélet adja az érzetet és a bennük bel
sőleg keletkező eszmékkel egyesülve tiszta ért
hető kifejezései mélyen gyökerező ösztöneink
nek, sőt egész jellemünknek. Az érzés és eszme
egyesülése oly benső, hogy sokszor nem tud
juk, hogy az érzés az eszmét vagy az eszme
az érzést vette-e fel magába.
Az eszme létesíti és támogatja is egyszersmind
a bármely irányban meghosszabbított tevékeny
séget.
Ezek nem teljes valóságos eszmék, hanem
érthető világos könnyen felhasználható képvi
selői a nehezen alkalmazható érzelmeknek. Nem
felületes eszmék azonban, nem tartalom nélküli
szavak és jelek, mintegy a gyökérből táplálkoz
nak, az érzés, az indulat, szóval az érzelmek
adta erőből.
Mihelyt a fogékony, felvételét óhajtó lélekben
az eszme ébred, az endosmose kettős titokzatos
tüneménye által a megtermékenyítésére alkalmas
érzelmeket is vonzza, belőlük táplálkozik, erő
södik egyrészt, másrészt az eszme világossága
átmegy az érzelmekbe és erőt ugyan nem ad,
de czélt és irányt jelöl. Magára hagyatva az
eszme erőtlen a hajlamok és ösztönök ellené
ben. Az ész, a világos eszme az érzéssel szem
ben súlylyal nem bír, ez azért szomorú, mert
teljesen hatalmukban van.
Az öntudati állapotok társításának determinismusa ügyesen felhasználva határtalan sza
badságot biztosít szellemi téren. A társítás tör
vényeinek segítségével összekapcsolt állapotok
lánczát széttörhetjük, új elemeket csatolhatunk
hozzá és ismét bezárhatjuk. Tetszés szerint éb
resztünk érzéki benyomásokat és állapotokat, na
gyon erős eszmetársulást valamely felidézett érzéki
állapot által. Este rendkívül alkalmas és kényelmes
eszköz a mozgás, különösen az, mely a beszédet
okozza. Szavak, olvasás stb. megszakítja a kap
csolatot. Ilyen módon magunkra erőszakolhatjuk
azon eszmét, melynek diadalát biztosítani akar
juk, hogy új gondolatiránynak kezdő pontja
legyen.
Az emlékezet törvénye szintén hathatós segít
ség, de emlékeinket ki is irthatjuk, ha megvon
juk tőle a figyelmet.
Gondolatainknak ura vagyunk, mert érzésein
ken, izmainkon uralkodunk, de az eszme a
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henyeség és érzékiség ellen fel nem használ
ható. Az érzelem mindenre képes, még a ha
lállal, szenvedéssel is szembe néz. Az érzés
meg is téveszthet, csalódásba ejthet, elhitethet
jük magunkkal pl., hogy a mit szeretünk igaz
is. Az érzésben az elemi ösztön vezet, mely
megadja az érzés egységét, általa fejlődik öröm,
bánat, emlékezet és színezi is, tartós hatása
alatt lesznek valósággá: az ösztön ép ereje által.
Az ösztön az az igyekezet, annak akarása,
hogy éljünk. Az életerő, mely a megfelelő izmo
kat mozgatja, szokásokban nyilvánul és a hajla
mok mozgató erejét magyarázza. A harag, sze
relem stb. által mozgatott izomanyag mindig
egy olyan, mint volt elődeinknél, lesz utódaink
nál, ismerjük, a gyermek is érti. Ha valamely
eszmét egy izommozgással öntudatosan kötünk
össze, erős gépiessé vált összeköttetés jöhet létre.
Minden kívülről jövő indító ok válaszra,
izomválaszra késztet. A külső benyomás sokféle,
sokféle az izmok működése is. A physiologiai
közvetlen izgatás képezi a tulajdonképpeni ha
tást, mely annál erősebb, minél erősebb az izga
tás. Az izgatás — sajnos — automaticus, majd
nem független az akarattól; majdnem mindenki
a determinismus törvényeinek rabja, harag, irigy
ség stb. vezeti, az életbölcseség tehetetlen
szemlélő.
Az érzés és külső jele összeköttetésben van.
Az érzés és külső átvitele azonban tőlünk függ.
Tetszés szerint végezzük vagy nem végezzük az
izommozdulatokat és miután tudjuk az általá
nos törvényt, hogy két egymással gyakran össze
kötött elem egyikében mindig megvan az igye
kezet a másikat felébreszteni, tehát a külső jel,
az indulat kifejezése felébreszti, megfelelő érzésre
indítja a lelket, mintegy suggerálja, és az indu
lat hirtelen kitör és az egész szervezet reagál, —
az ész az izom engedelmességét megtagadhatja.
Mindenki képes valamely ízommozgással, va
lamely kellemetlen munkával olyan érzést össze
kötni, mely czéljainak hasznos és mely által az
kellemessé válik.
A nagy tényező: az idő. Megsegíti az értelmet
abban, a mire most még nem képes. Souverain
hatalom, mely felszabadítja az észt, vele tár
sulva, azaz szívós türelemmel, hadicsellel lassan,
de biztosan magához ragadja a hatalmat, sőt
egyeduralmat: a hatalmas renyheség és az alatt
valók lázadása által mérsékelt dictaturát.
Mi más a nevelés, mint az, hogy hatalmas
érzelmeket ébreszszünk, hogy a gondolkozás és
cselekvés szokásait teremtsük, azaz, hogy a gyer
mek lelkében képzetet képzettel, képzetet érzés
sel stb. kössünk össze, hogy rendszer legyen
belőle. Az önnevelésnél sokkal bonyolultabb a
feladat, lelki életünk ez irányú segédeszközeinek
mélyreható ismeretét tételezi fel, biztosítja pedig
az eszme uralmát, — a nehéz feltételek daczára —
ha az ifjú már meglevő érzéseiben keres támaszt.
Társítani képzetet és cselekedetet, hogy ha
tározott szokássá legyen, hogy a mint valamely
képzet a lélekben ébred, a cselekedet a reflex
pontosságával és erejével kövesse. Erre egyedül
az érzelem által képes. Ismeret és érzelem bensőleg összeforrva, mert az utóbbi erősebb, mint
a képzet, az öntudat teljes világosságába jut.

Ritka, hogy egyetlen alkalom, kísérlet ered
ménye a szokások képzése, hosszadalmas kidol
gozásra van szükség, mert az emberi termé
szettel ellenkezik a magányos szellemi munka,
az egy képzetre irányított megfeszített kitartó
figyelem és a mozdulatlanság fáradságos.
Mi tartja fenn e fáradságos erőlködés köze
pette az akaratot, ha egy szivünkön fekvő hoszszadalmas művet akarunk megírni ?
Épp teljes erőnk érzete, melyet a munka ad, a
kutatás, a gondolkozás eredményei feletti öröm,
a felsőbbség érzete, melyet egy magas czél felé
törekedve érzünk, a testi erő érzete, a testi jólét
érzése, melyet a rendszeres, hasznosan felhasz
nált tevékenység ad, azok tisztelete és becsülé
sének tudata, kik részvéttel vagy az irigység
egy nemével illetnek, a szellemi láthatár tágu
lása feletti öröm, az önszeretet és becsvágy
kielégülése, az öröm, hogy a kiket szeretünk
vidámak, végre a magasabb indító okok: az
emberszeretet, a másoknak is tett szolgálat stb.
A múlt és jövő önző érzései, altruista sze
mélytelen érzések gazdag kincsét adják a törek
véseknek, gerjedelmeknek, indulatoknak, melye
ket segítségül hívhatunk, eddig össze nem függő
belerőit összetehetjük, hogy egy eddig merev,
ellentálló czélt elevenné, vonzóvá alakítsunk át.
A szokás a megerőltetés fáradságát csakha
mar kellemessé teszi. Vonzóvá lehet általa az,
mi előbb kellemetlen volt.
A figyelem pótolja a teremtő erőt, melylyel
nem rendelkezünk. Szerény alázatos érzések elő
térbe jönnek általa, életközponttá lehetnek.
Urai vagyunk figyelmünknek, képzelőtehetsé
günknek, csak akarnunk kell és haragot, meg
hatottságot, lelkesedést, szóval olyan érzelmet,
melyre szükségünk van az óhajtott czél eléré
sére, sőt új érzések is ébrednek.
A cartesiusi mechanismusnál van-e valami
hidegebb! És Spinoza lánglelke nem tett-e a
legszenvedélyesebb, legcsodálatosabb metaphysikai regény központjává! Velünk született-e az
emberiség érzete ? Nem tudatos eredmény-e ?
Elhatalmasodik egy ember életén, úrrá lehet
felette, a gondolat-, érzés-, cselekvésnek színt
adhat olyan erővel, melyről a vallásosság csak
képzetet, ízlelítőt adhat.
Az ész az érzések összeforrasztását előkészíti
és eszközli, miután tisztán világosan kifejezi.
Míg határozatlan, vak: tehetetlen is. Majdnem
minden érzésnek szüksége van az ész segítsé
gére. Az ész gondja, hogy a kívánság kielégíté
sének eszközeit keresse.
Azon egyszerű tény által tehát, hogy eszünk
van és képesek vagyunk előre látni (tudni végre
is csak előrelátás), minden hatalmukban álló
eszközt a szövetkezett érzések erősítésére hasz
nálhatunk.
Most már nem lehetetlen többé az ész fenhatósága. Az eszme tartóssága és szilárdsága
ellenében áll az állhatatlan változó érzelem.
Legyen azonban — a czélunkra alkalmas —
érzés bármilyen, használjuk fel haladéktalanul.
Ha sikerről hallunk — ingadozó akaratunkat
mintegy korbácsütés érte — gyorsan munká
hoz ! Ha valamely mulasztás érzése kínoz, sza
baduljunk e nyomástól, gyorsan munkához! Ha
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valamely olvasmány hatása alatt a munka nagy
ságát, szentségét érezzük — gyorsan munká
hoz! Ha testi-lelki erő tölt el bennünket —
gyorsan munkához! Az előnyös pillanatokat fel
kell használni, hogy szilárdsághoz jussunk, hogy
az önuralom adta büszkeséget úgy érezzük,
hogy ez örömek sokáig éljenek emlékünkben.
Ha el apad is az érzés, mint áradás után a
megtermékenyítő iszap, visszamarad a munka
megerősödött szokása, az általa élvezett öröm
és erős elhatározás emléke és ha most már az
eszméé is a dictátorság, mely — mint Spinoza
mondja — az a reservoir, melyben a minden morál
forrásából fakadó szándékot tartogatjuk, tehát
a tényleges valódi érzések távollétében is az
associatio törvénye alapján felébreszthetjük anyinyira, hogy a cselekvést eszközölje.
❖
Vizsgáljuk az önmeggyőzésnek, az önuralom
nak hátrányos érzelmek viszonyát.
Az érzelem külső jeleit eltitkolhatjuk, termé
szetes megnyilatkozásait elfojhatjuk.
A világfi, a „társaság“ úgy fél a közvéle
ménytől, e zsarnok hatalomtól, hogy hatása
alatt leküzdi az indulat látható jeleit. Nyilván
való, hogy a vágyat, indulatot fejleszteni, sőt,
mert megtagadjuk tőle az izomszolgálatot, ön
magában elzárni is tudjuk.
Minden törekvés az erőmegtartás törvényéből
kifolyólag megköveteli, hogy felhasználtassék, a
megakadályozott törekvés befelé működik, az
agy felé, a képzetek szabálytalan viharát idézve
fel. Pascal azért mondja, „hogy minél nagyobb
az ész, annál erősebb az indulat“. A gondolatot
azonban mi irányítjuk, a hová akarjuk, azért
minden vágy első dolga, hogy megvesztegesse
az elmét és czéljainak megnyerje. A renyhe megsokalja dologtalanságát stb.
Az álokoskodás által jogosultnak nyilvánított
indulat pedig rettenetes. Azt kell megsemmisí
teni, a csábító ámítást: figyelmes vizsgálat, bírá
lat, az igazság által, sőt tudatos hasznos hazug
ságokkal is küzdhetünk az igazság ellen, ha az
czélunkban, az önmeggyőzésben akadályoz.
Világos, hogy hatással csak akkor van, ha
hiszünk benne.
Leibniz helyesen mondja: „Olyan meggyő
ződésünk képződhetik, melylyel nem bírtunk,
azt hitethetjük el magunkkal, a mit akarunk, ha
behatóan foglalkozunk vele, végre valószínűnek
tartjuk, mert csak a mellette szóló okokat tart
juk szem előtt.“ A kedves eszmének tehát tetszés
szerinti értéket adhatunk. A tévedéseket, álokos
kodást, melytől vágyainkat függővé teszszük,
ügyes hadicsellel megsemmisíthetjük, sőt meg
dönthetjük a czéljainknak veszedelmes igazsá
gokat is.
Ezen cselekvő eszközökhöz járul a külső
eszközök megegyező módosítása, az indulatok
táplálására alkalmas környezet és a feltételeire
előnyös viszonyok megváltoztatása.
Szokásokat teremt az idő — általa képesek
vagyunk mindenre — és a természeti hajlamok
erejét és szívósságát kölcsönzi nekik. Tegyünk
le a rossz szokásokról tehát és vegyünk fel
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kitünőeket. Czélunk, hogy észszerű határt szab
junk lustaságnak, érzékiségnek.
A legjobb, leghathatósabb rendszabályok sub
jects természetűek és subjective is használhatók
fel. Lelki rendszabályok.
A segédeszközök észszerű felhasználása, melyet
a külvilág bocsát annak rendelkezésére, ki fel
tudja használni: objectiv rendszabályok.
A csalhatatlan belsők, melyek az érzelem elő
idézésére, erősítésére vagy megsemmisítésére
alkalmasak:
1. a szemlélődő elmélkedés,
2. a cselekedet.
*
A szemlélődő elmélkedés nem álmadozás, sem
érzelmes ábrándozás, semmit sem bíz a vélet
lenre ; czélja: hogy a gyűlölet és szeretet érzését
ébreszsze a lélekben. Minden a hasznosságot
czélozza.
Természetünket ismerni kell, az ész tevékeny
ségének, akaratunk nyilvánulásának okait, a testi,
szellemi, erkölcsi környezet hatását lelkünkre,
hogy az elvont képzetet érezhető eleden érzéssé
változtassuk. A szemlélődő elmélkedésnek vége
szakad, mihelyt a lélekben hatalmas érzés vagy
erős ellenkezés támad.
A tanulmányozás tudásra, a szemlélődő elmél
kedés cselekvésre kell hogy törekedjen.
A mennyi jót cselekszünk, annyi az értékünk,
tehát minden a tett, melyet majdnem kizárólag
érzések idéznek elő. Ezt a fontos gépezetet
tanulmányozzuk tehát, mely ébreszti, fejleszti és
terjeszti az érzést. Mindent felhasználni, mi
czélunkhoz segít.
1. Az öntudatba jutó előnyös érzést erős
figyelemmel megragadni, képzetek és érzések
ébresztésére használni,
2 . A hiányzó érzést a vele összefüggő képzet
vagy képzetcsoport által, melyre ráirányul az
erős figyelem, míg a természetes associatio
folyamata útján az érzés felébred.
3 . A szándékunknak hátrányos érzéstől meg
vonjuk a figyelmet, hogy mintegy tápanyag
hiányában elsorvadjon.
4 . Ha ráerőszakolja magát a figyelemre, gya
koroljunk felette és minden vele összefüggő
érzés, annak tárgya felett Ítélő kritikát.
5. Éles figyelemmel mindent felhasználni,
minden veszélyt kerülni.
Az ifjú szeresse meg a munkát, irtózzon a
tétlen értéknélküli élettől. Nem szavakban, mint
a legtöbb, hanem beható módon gondolkozzék.
Általánosságban, röptében látni mindent, a he
nyék szokása. Nem elég felsorolni a munka elő
nyeit, örömeit, mert puszta szó, elvont, holt dolog,
a belső életben visszhangja nincs. Esetről-esetre
tisztán kell látni. Idézze fel szülői örömét, ha
sikerei vannak, a sok áldozatot, melylyel ifjú
ságát boldogabbá akarják tenni. így, aprólékos
részletességgel képzelje el az aggkor örömeit,
mely a munkás élet koronája.
A hosszas elmélkedés által az akaraterőt csen
des, de férfiasán erős lelkesedés hevíti, melynek
teljes terjedelmét, erejét megadni törekedjék.
A henyén és érzékiségben töltött élet ellen
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törni, undorral és szégyennel fordulni minden
ellen, a mitől függ és a mi tőle függ.
Mihelyt gondolataiban a munka adta öröme
ket élvezi, — átszenvedi az akaratgyengeség vér
szegény életének keserűségeit, és lehetetlen, hogy
gondolatai és cselekedetei erős határozott ösz
tönzésre ne találtak legyen. Ismételje a felidé
zett érzést, hogy erős elhatározássá legyen és
tisztán kifejezett cselekedetet arasson a meg
újulás müvéhez.
A nagy lelkek fáradságos küzdés után, vala
mely lelkesítő válság után jutnak erős elhatá
rozásra, mely felöleli az egész életet, pontosan
egy pólus felé állítva be.
A gyengék és birkatermészetűek elhatározása
a legyőzöttnek szégyenletes gyáva békéje: a
középszerűség diadalmaskodik bennök, a közön
séges ember életét vállalják, nem hallgatnak az
ideál unszolására, leikök gyarlósága annak fenköltségét fel nem fogja.
E kettő közt a gyengeség minden fokán ta
lálunk ifjakat, kik ismét és ismét összeszedik
magukat, kik a magasabb élet utáni vágyat le
küzdeni nem tudják, de folyton visszaesnek az
általuk megvetett sivár életbe, mert nincs ben
nök akaraterő.
Az elhatározás mintegy következtetés. Hatá
rozott rövid szabályba való áttétel, számtalan
kívánság, kísérlet, szemlélődés, különböző ol
vasmány, érzés, hajlam áttétele.
❖
A világegyetem czélja felől két nézet közt
válogathatunk, midőn életünket irányítjuk. Vagy
azt hiszszük a skeptikussal, hogy az élet, az ön
tudat csak véletlenül jelent meg e földön, vagy
az ellenkezőt, hogy a világegyetem folytonosan
fejlődik a mind magasabb tökéletesség felé. Az
utóbbi mintegy birtokban van.
Csak a mi világunkat ismerjük, de az ren
dezett, mert az élet a természet törvényeinek
változatlan állandó rendjét tételezi fel: a „morá
lis“ véleménynek tulajdonjoga van tehát.
Ez az évszázadokig tartó fejlődés gondolkozó
lényeket, ezekből erkölcsösöket alkotott. Tehát a
dolgok gondolat és erkölcs felé igyekeznek, min
den egy magasabb emberiség képzésére vezetett,
még a struggle for life szörnyűségei is.
Rendet és állandóságot tételez fel a gondo
lat is, chaos elképzelhetetlen. Gondolkozni: szer
vezni, osztályozni. Nincs más való, mint a mit
a gondolat, az öntudat ad.
Más-e a skeptikus nézet, mint annak kinyil
vánítása, hogy ez chimaera?
E kettő közt választani kötelesség: mint Her
kulesnek a bűn és erény közt ingadozva, eltö
kélt szándékkal kell a munkás életet választani
és a henye életet megvetni. Az ünnepélyes
szándék által befogadjuk lelkűnkbe az eszményt,
megerősítjük az átérzett igazságot.
A jó szándék növényét öntözni kell, és cse
lekedet kövesse.
Az önmagában biztos czélíudatos tevékeny
ség feltételezi az elmélyedt elmélkedést, mert a
ki nem gondolkozik, a kitűzött czélt folyton
szem előtt tartva, a ki szakadatlanul nem ke

resi az utat-módot, hogy folyton hódítson, a vi
szonyok játékszere lesz, az előre nem látott
események megzavarják, életének kormányrúdját
meg-meglazuló fogással fartja, végre pedig eltér
a követendő iránytól.
A nevelés, a beszéd, a pajtások véleménye,
a közmondások látszólagos igazsága és a ter
mészeti hajlamok vezérlik a legtöbb embert,
mintegy sűrű ködöt képeznek, mely megakadá
lyozza, hogy az igazságot, a valót meglássa.
Ha a magányba menekülve, elmélyed és el
mélkedik egy nagy szellem — kitűnő olvas
mány hatása alatt, — a köd oszlik. Egyéniség
lesz, oly intelligentia, mely önmagának ura. Az
alkalmas magányt nemcsak a zárda czellája stb.
adhatja, a napi foglalkozással összeegyeztet
hető, ha értünk hozzá, hogy sétán vagy otthonn
egy „belső remeteséget“ biztosítsunk magunknak.
A teljes szabadság és határozatlan független
ség ezen idejében az alkalmas magányt az ifjú
könnyen megszerezheti. Milyen elszomorító, hogy
éppen az egyetemen olyan kevéssé tud önma
gának ura lenni.
De élje a világát, meg is kell tennie, külön
ben nem gyűjtene tapasztalatokat és nem tudná
a veszélyt kerülni. A dolgok értékét illetőleg
nem csalódik, csakhamar megalkotja életét, hogy
a közönséges deákélet a tartós élvezetek, a
nemes és vidám örömek odaáldozása a — hiú
ságnak. A figyelmes gondolkozás a gyógyszer,általa jut ide és tanul az ifjú önállóan látni.
Látja, hogy a legtöbb ember végzetes, sok
szerencsétlenséget okozó igyekezettel a pillanat
hatása alatt cselekedik és hogy egy közeli czélhoz méri elhatározását. Az érzés indítja erre
vagy arra.
Az elmélkedés előrelátja, mintegy kitárja a
váratlan eseményeket, melyek gyengítik a gyenge
akaratot és így pótolhatja a hiányzó tetterőt.
Előrelátni tehát: kialakítani képzeletben és át
élni az eseményeket és így kizárjuk a véletlent.
Csak a gyengének élete — lánczolata előre nem
látott eseményeknek. Fontos dolog az elmélkedés,
mely a nemi gerjedelem, a zavaros érzelmesség,
szomorúság, határozatlanság stb. ellen küzdeni
megtanítja az ifjút.
Gazdag sikerekben: hatalmas érzelmeket éb
reszt, a vágyat erős elhatározássá változtatja,
megtöri a nyelv és indulat okozta hatást, általa
látunk biztos szemmel a jövőbe, felismerjük a
külsőleg eredő veszélyt, és akadályozzuk a vi
szonyok, a környezet stb. henyeségre csábító
hatását; általa a mindennapi tapasztalatból, le
vonjuk a szabályokat melyek mindjobban bebi
zonyosodnak, pontosabbak lesznek és eljárásunk
alapelvei, mert világosak és tekintélyesek. Az
alapelv sokféle megfigyelés lassú leszüremlése.
A ki gondolkozik, annak múlt és jelen egy
folytonos tanítás, az az oktatás, mely képessé
tesz, hogy az elkerülhető hibákat jövőben el
ne kövessük. Szabály, concentrált élettapaszta
lat, megfékezi a vágyat, indulatot és az élet
ben állandó biztos rendet teremt. Az érzelem
nehézkes, nehezen kezelhető, a szabály pótol
ja, melyre ha figyelmünket irányítjuk meg
elevenedve feltámad, az alapelv erős rövidítés
és rendkívül alkalmas a bonyodalmas érzelmek
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felébresztésére és erősen tartja magát gondo
latainkban.
Az életelvek — szavak tehát. — határozott
ságot és diadalt biztosító gyors erőt adják az
akaratnak; pótoljuk a szavakat a tárgygyal, a
legaprólékosabban, részleteiben látott dolgok
által; specializálni, kézzelfoghatóvá kell a gon
dolatot tenni, mintha jelen lenne, sőt még jobban.
Az elmélkedés elmaradhatlan, de magára
tehetetlen. A lélek elszórt erőit egyesíti a mun
kára, lelkesít és a legkisebb cselekedet végtelen
fontos a psychologiában,
Az elmélkedésre a szünidő utolsó hete a leg
alkalmasabb, mely a szorgalmi időt megelőzi.
Minden évben legalább háromszor, tengerpar
ton, vagy erdőben, csendes visszavonultságban.
A cselekvés időközeiben, elalvás előtt, éjjel, ha
felébred, vagy a nyugalom, a pihenés pillanatai
ban se hagyja, hogy kicsinyes gondok foglal
ják le az öntudatát.
Munkatervet — minden napra — állapít meg.
Cselekedet követi. Látszólag jelentéktelen csele
kedetek heteken, éveken át *ismételve hatalmas
tőkét képviselnek, mely a szoros emlékezetben
kipusztíthatatlan szokások alakjában él.
Lelki életünkben semmi sem vész el: a ter
mészet pontos könyvelő.
Az idő pedig — felszabadulásunk e becses
szövetségese — egyenlő,- csendes, kitartó ma
kacssággal dolgozik ellenünk, ha nem kény
szerítjük, hogy érettünk dolgozzék. Bennünk, ,
mellettünk, vagy ellenünk használja a psychologia uralkodó törvényét: a szokás törvényét.
Határtalan, diadalában bízó uralkodó a szokás
és ravaszul lépked nyomunkban, nem siet.
‘Az eleinte nehezünkre eső cselekedet lassan
ként szükségessé lesz, felhagyni vele valósággal
nehéz, kellemetlen.
Valamint nincs akarat, csak önkénytes csele
kedetek, úgy nincs is cselekvés, csak különböző
tettek. Ismerni kell a teljesítendő tetteket.
Kevés elég egy napra, ha ugyan minden
nap ezt a keveset megszerzi. Nem az a bátor,
ki hőstettekre képes, hanem a ki az élet minden
cselekedetét bátran teljesíti. Ezer és egy, lát
szólag jelentéktelen alkalommal aczélozódik az
akaraterő.
„A munka fejlődés, haladás.“ A tudományok
ban elért haladás egyenes viszonyban áll az
önuralomban tett haladással. Az ép, teljes aka
raterőt kivívni a legértékesebb, boldogító kö
vetkezményekben leggyümölcsözőbb győzelem.
Cselekedni tényleg annyi,. mint akaratunkat ki
nyilvánítani és nyíltan egy párthoz szegődni.
Nem lehet egy nyilvánosan, feltűnést keltő módon
tett nyilatkozat hatását, mely a becsületet leköti,
túlozni. A cselekedet kötelez, az összefüggés
telen élet megbotránkoztat.
A kikhez hasonlók szeretnénk lenni, azok
példája elismerése buzdít, gyengeségünknek tá
masza lesz és a cselekvéssel járó öröm is, mely
ben van valami mámorító, fejbe szálló.
Tehát munka és munka. Minden a hosszú
türelem. Az ifjú igyekezzék mindig és minde
nütt tevékenynek lenni. Nincsen erre különös
óra, mert minden óra alkalmas. Az időt fel kell
használni, az elmúlt perez vissza nem jön többé.

A renyheség, az akaratnélküliség időközei az
ifjú nyomorúsága. Szeretne dolgozni, nem is.
Ne. keressük az alkalmat, sem az ürügyet a
munkára, megyen az naponta ébredéstől le
fekvésig.
Az időveszteség oka sokszor a teljesítendő
feladat bizonytalansága. Mindent sorjában, egy
ségesen, sietség, izgalom nélkül: előre — age
quod agis.
Egy dolgot csak egyszer — jól, és holnapra
nem hagyni, mit ma él lehet végezni, mindent
akkor, mikor tenni kell.
Gyorsan határozni, izgatottság nélkül, egy
szerűen nyíltan cselekedni tudni: a legmagasabb
czél felé törekedni jogosít. De a szellemi felsőbbséghez járuljon az erkölcsi felsőbbség is.
A kik a mindennapiért küzdenek, az életfentartásra szükségest olyan nehezen szerzik meg,
hogy a jelen órán túl mást nem látnak, azok
nak legyenek ■jóltevői a müveit lelkes ifjak.
Belőlük lesz a vezető osztály, ez kötelességet
ró rájok, mert a ki másokat vezetni akar, érfse
előbb az önmaga vezetését. Hogy másokat mér
tékletességre, önzetlenségre és odaadásra buz
díthasson, legyen annak példaképe, örömmel
vállalja a munka, a szóban-tettben nyilvánuló
erőteljes tevékeny életet.
A szellemi munka nem köt sem a szobához,
sem az íróasztalhoz; sétaközben, a szabadban
olvashatunk, gondolkozhatunk, összegezhetünk,
építhetünk. A séta rendkívül könnyíti az anyag
feldolgozását és értékesítését.
A helyesen elrendezett munka, mely nagy
becsben tartja az egészséget, azaz az életet, azaz
az időt, mely egyedül adja meg a gondolat legma
gasabb fejlettségét, — az érzékiség befolyása alól
szabadon tartott, a vidám, a bizó munka, mely
nem ismer féltékenységet, megsértett hiúságot,
rendkívül alkalmas az egészséget megtartani és
erősíteni. A ki a test és lélek közti viszonyt
ismerve, egészségét nem kiméli, oktalanul cse
lekszik, önmaga ellensége, mert tudnia keli,
hogy az egészséget boldogságnak is nevezik.
*
Payot itt a psychologiai részről, az önmeg
győzés physiologiai feltételeire tér át.
Az akarat és legmagasabb alakja a figyelem,
az idegrendszertől elválaszthatatlan. Ha az ideg
központok gyorsan kimerülnek vagy már kime
rülve nehezen jutnak erőhöz: megerőltetés, ki
tartás lehetetlen. A testi gyengeséggel együtt jár
a gyenge akaraterő, erőtlen figyelem. Terhesen
érezzük a testet a lélekkel összekötő lánczokat.
Ha életerős vérkeringés tápláló tiszta vért visz
az agyba, az emlékek és szokások gyorsan és
hosszú időre tapadnak.
Az egészség az a szám, mely az élet nullái
elé írva, annak értéket ad.
A rosszul értelmezett munka — a szobában,
rossz levegőben ülve, rosszul táplálkozva és
emésztve — idegességet okoz.
Az idő itt is megsegít.
Huxley sakkjátékhoz hasonlít bennünket: ját
szótársunk egy türelmes, de könyörtelen ellen
fél, a legkisebb hibát sem bocsátja meg, de a
jó játékost gazdag nagylelkűséggel jutalmazza.
io:

Ez az ellenfél a természet és baj annak, ki nem
ismeri a játék szabályait, de ha tanulmányozza
és alkalmazza, megnyeri a tétet — az egész
séget.
Az egészség apró cselekedetek sokaságának
következménye, melyeket teljesítünk vagy telje
síteni vonakodunk. Őrködjünk hideg, meleg
nedvesség felett, mozogjunk eleget, legyen a
levegő tiszta, a világítás jó, az étkezés mérték
letes, de jó stb. Ezek a gondok is a szokás dolga,
nem rabolják meg az időt, ha egyszersmindenkorra határozunk életmódunkat illetőleg. Az
egészség a jutalom, minden siker, a boldogság
feltétele.
Nagy figyelemmel legyünk a táplálkozásra.
Lényeges kérdés itt az elhasználandó tápanyag
módja, minősége, mennyisége. A munka külö
nösen a zsír és keményítő bomlását okozza. A
fehérnye meg kiválik a szervezetből, ha túlnagy
mennyiség jut a testbe, vagy ha a „védőanyag“zsír, szénhydrát nincs vele.
Átlag igen sokat eszünk, külösen sok húst.
Igen sok munkát adunk a gyomornak, bélnek.
Az emésztés munkája által szerzett erőt ismét
az emésztésre használjuk. Sok esetben nem
túlzás, ha elgondoljuk, hogy a bél munkaálló,
tehát szakadatlanul megújításra nem szoruló
felülete 5 □■-mtr.
A beszéd a tüdő erősítő gyakorlata; friss
levegő szükséges sétaközben, ülve jó tartással
mélyen lélekzeni és a Lagrange-féle légzési
torna — nagyon jó hatású. A szívnek is hasznára
van a tüdő ápolása, ha megtelik élenynyel, mely
az izmokba is raktározódik és az elégési folya
mat gyorsul.
A mozgás legyen mértékletes, ne gyengítsen,
a kimerüléstől óvakodni kell. Minél többet dol
gozik az ész, annál kevesebb izom munka szük
séges a fel nem használt anyag feleslegének
felégetésére.
A nyugalom is szükséges,. nem henyeség,
nyugalom és henyeség nem fér össze, mert az
előbbi feltételezi a megelőző munkát. A tétlenség
szomorú malmával és elviselhetetlenségével pi
henés munka nélkül, mely szükségessé teszi a
pihenést. Az álom ad első sorban pihenést,
nyugalmat, ha nyugodt és mély, teljesen kipótolni
segíti a felhasznált erőket. Itt az egyetlen biz
tos szabály: későn nem feküdni, felébredve
rögtön kelni. Az éjfélig elhúzódó munka kár
hoztatandó, mert este 4 óra felé apad a test
melege és éjjelre mindjobban megtelik bomlási
anyagokkal. Dolgozzunk a fény és élet szép
óráiban. A szükségesnél több nyugalom megsüríti a vért, test érzékeny, fázékony lesz és az
ifjú könnyen titkos bűnök áldozata. Mondd
meg nekem, hogy hánykor kelsz fel és meg
mondom: van-e valami bűnöd vagy bűnös
hajlamod.
Az élvezetek, szórakozás is nyugalom. Szü
net nélkül nem jó dolgozni, mint a folyton
feszített íjj, az ész is elveszti végre erejét. A
pihenés a munka természetes jutalma, nélküle
robot. A szünetek a munkának is haszára van
nak, az idegek öntudatlan munkája tovább tart
és általa erősödnek az emlékek és kidolgozód
nak. Töpffer mondja: „Dolgoznod kell és utánna

pihenni, embereket látni, friss levegőt színi,
kószálni, mert csak így emészthetjük meg, a
mit tanultunk, igy figyeljük meg és kötjük össze
a tudományt az élettel, nemcsak az emlékezettel“.
A pihenés eszköz, de ne legyen czél. A jó
szórakozás ismertető jelei, hogy a vérkeringés
és légzés rythmusa gyorsul, a hátgerincz, gyomorizomfelület, mellizmok munkája terjedelme
sebb lesz és a szem pihen. Séta, meseszerű
kalandozás erdőn-berken, kugbzás, korcsolyá
zás, úszás, evezés, kerti munka, labdázás, esős
napokon billiard, esztergapad. Ha izzadni kész
tet is a mozgás, de túlságosan fárasztó ne le
gyen.
Kitűnő, talán legjobb erősítő szer az öröm,
mintegy diadaléneke az egyensúlyban levő egész
séges szervezetnek és ha a szellemi munka
magas kielégültsége járul hozzá, mely más örö
met nem zár ki, csak ízesebbé, finomabbá teszi
mindeniket, akkor teljes a boldogság: azon ifjak
nak, kik önmaguknak annyira urai, hogy életöket kellően szabályozni tudják, élni érdemes, jó.
Ezen kiválasztott boldogok közé mindnyájan
tartozhatunk, ha tudunk: akarni.
A kitartó akarat teljessége a hosszú megeről
tetés lehetőségét, az azokra való képességet
foglalja magában. Egészség nélkül pedig nin
csen állandó megerőltetés, tehát nincs meg az
ép erkölcsi erő lényeges feltétele.
Ha a lélek az általa éltetett test ura — mondja
Bossuet — nem marad az, ha a test elgyen
gülve, tönkre megy. Legyünk tehát egészsé
gesek, hogy az akaratnak testi erőink épségét
bocsássuk rendelkezésre, mely nélkül minden
megerőltetés gyarló és meddő.
*
A gyakorlati részben tárgyalja Payot a ho
mályos, zavaros, érzelmességet és az érzékiséget,
ezt a két ellenséget, melyet le kell győzni, to
vábbá hátráltatják a czél elérését a pajtások, a
henyék sophismái stb.
A henyeség: ha az ember elhagyja magát, a
vétkes csirák kifejlődésére megadja az alkal
mas „milieut“. Bizonyos értelemben véve min
den alacsony durva indulat renyheséget foglal
magában, sőt még a stoikussal is mondhatjuk,
hogy minden közönséges indulat az akarat el
gyengülése. Indulatosnak lenni mi más tényleg,
minthogy az illető nem úr a saját házában?
Az indulat a diadalmas állatias lényeg bennünk,
mely az elmét elsötétíti, sőt szolgaságba kény
szeríti. Az indulat rövidtartamú, kevésbbé veszé
lyes, minta szünet nélküli, ártalmas hatású erők:
a gyakori, elmosódó, zavaros érzelmesség, áb
rándozás és az érzékiség.
A serdülő ifjút a középiskola fegyelme alatt a
becsvágy, a vizsgálat gondja ébren tartja, józan,
rendes életet él. Hosszas álmodozásba merülni
nincs ideje. Az egyetemen felügyelet kénysze
rítő, tisztán körvonalazott munka kényszere nél
kül a renyheség órái halmozódnak, ezen idő
szakra esnek a veszedelmet rejtő physiologiai
változások is. A képzelődés hatása nagy.
A 'pezsgő életerő olyan bősége van ez idő
ben az ifjúban, olyan nagy a vágy érvényesülni,
valaminek szentelni, sőt feláldozni magát, hogy
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ez tényleg az élet áldott boldog időszaka. Az
élet elhatározó pillanata is azonban: a láng
kialszik, a tűz lelohad. Ha nem a becsületes
munkát keresi, közönséges, sőt meggyalázó
szórakozások rabja lesz.
A legtöbb esetben a választás alig kétséges.
Az ifjú ábrándozik. A képzeletben átélt regény
a tetszés szerint alakítót, színezett jövő vonzóbb,
kevesebb megerőltetéssel jár, mint a munka.
Sokszor annyira megszokja az álmadozást, hogy
képtelen lesz a komoly munkára. Legyen a
czéltalan álmadozás bármilyen: hatása mindig
káros. A munkának hány hasznos órája tűnik
tova haszon nélkül.
Az egyetemi hallgató csak nyolcz-tíz| év
múlva jut megélhető állapotba, hogy tisztessé
gesen nősülhessen.
Ritkán mer szegény lányt venni feleségül —
bízva fiatalságában, bátorságában és igyekeze
tében.
Az élet legszebb tíz éve tehát folytonos, fá
rasztó küzdelemben tűnik tova, melyet testi
szükséglet, vagy vétkes vágyak ellen vív, vagy
azok közt él.
Ha a házasságnak vannak is nehézségei, ha
terhet ró is a férjre, azt abban a korban könynyen, vidáman bírja, küzd övéiért egészséges,
erőtadó kényszer alatt, érettük dolgozik és ez
nem önösség. Nagy erkölcsi előnye van a von
zalmon, ne.m hozományon alapuló házasság
nak, melyben férj, feleség teljesen egyesülnek.
Fiatalon kell nősülni, szívesen dolgozni, hogy
az aggkor biztosított, boldog, békés legyen.
Fiatalon nősülni mondom, de addig is, míg
lehet, több év telik el, mely alatt küzdenie kell,
hogy testi szükségleteinek rabja ne legyen. Ez a
küzdelem tisztán harczi tudomány, taktikai ügyes
ség dolga, melyet, ha nem alkalmaz okosan, a
vereség bizonyos.
Az érzékiség alatt és által a legtisztább em
berek is szenvedtek, tárgyalásától tehát Payot
vissza nem riad. Kant is tárgyalta; nézeteit, ta
nácsát az ifjúval közölni, az érző ember kötelessségének tartja.
Az ábrándozás, álmadozás csakhamar érzé
kiséggé változik, és ha az ifjú akarata gyenge,
szégyenletes szokásokat sajátít el.
A test elgyengül, az életerő forrásai meg
vannak támadva, pusztul a szervezet. Az emlé
kezet tompul, a figyelem gyönge, állhatatlan.
Tompa közönyben telnek a napok, állandóan
boszus, levert, — és szomorú társadalmi követ
kezményei vannak, melyek kihatnak a nőre is.
Az érzékiség egyik oka — szervi ok. Szen
vedés, melyet nem mint az éhségnél a hiány,
de éppen a bőség okoz. Felhasználásra hiva
tott erők bősége a felesleges erőt — származ
zon bárhonnan — valamely tevékenység által
felemészteni, megsemmisíteni képes, tehát itt is
lehetséges a tőkeátírás.
A táplálkozás ne legyen helytelen; az ifjú
rendesen igen sokat és igen tápláló étkeket
eszik, a tantermek, a vendéglő meleg, levegője
sűrű, a sok egyhelyben való ülés, a hosszú
alvás, a környezet, a hiúság, dicsekvés, önámítás
a szerelem adta örömöket illetőleg, a korcsmái
élet, dorbézolás, rossz pajtások, álokoskodás,

a képzelőtehetség, a társaság mámorító lég
köre, a mai irodalom, orvosok téves felfogásá
nak hirdetése — mind kárára vannak.
Tőkeátírás lehetséges és a munka csakha
mar diadalmaskodik. Minden bűn kezdete tét
lenség, a tétlen érzékeinek rabja lesz, nem
csak azért, mert elméje üres, és képzelőtehet
sége nagy, hanem azért is, mert a fiatal em
bernek élvezetre, élénk izgalmakra szüksége
van, ha ezt nem a szellemi munka adja, nem
erőteljes, egészséges szórakozás nyújtja, akkor —
itt a veszedelem — az erősebb, hevesebb, vét
kes szokásoktól vagy a kicsapongástól várja.
Futni kell a veszélyt, itt hasznos a futás, de
ha késő lenne: határozott szándékkal szakítson,
cserélje fel környezetét, költözzön másfelé, stb.
A pajtások közt is válogatni kell, kerülni
a gyengeség pessimistáit, az irigyeket, a közö
nyösöket, a léhákat, stb. határozottan kivonni
magát hatásuk alól.
A diákegyesületek jók, összehoznak, kölcsö
nös érintkezésbe, mindenki szive szerinti barátra
tehet szert vidám, pezsgő légkörükben. A társu
lás közvetítő eszmecserére, vitatkozásra ad al
kalmat, mely czélunkra hasznos, sőt szükséges.
Veszedelme a könnyen meggyökerező szokások
ban rejlik, melyek könnyen lenyűgözik az aka
ratot. A sok lap, folyóirat elvonja, lázassá teszi,
szétforgácsolja a figyelmét, érdeklődést és követ
kezményeiben megsemmisítheti az erőket.
A társadalmi élet alig ad többet, mint külső
mázat. Erkölcse szánalmas képmutató, alacsony
fokon áll. A pénz mindenre jogosít. Az ifjú ott
csak, az átlagos lelkiismeret megnyilatkozásait
hallja, mértékletességet nem tanul, a „társaság“
rabja az uralkodó előitéleteknek. Az ostobaság
ragadós és az ifjú legkedvesebb eszméi csak
hamar halványulnak, és — ez fontosabb —
nemes felháborodása a társadalmi félszegségek
felett, igazságszomja, áldozatkészsége nevetsé
gessé lesz, azzá teszik. A társaság saját képére
formálja, közönyössé lesz minden iránt, mi jö
vője és életpályája gondján kívül esik. Elrabolja
tőle az okot, a czélt, melyért élni jó, élni kell,
a lelkesedés forrása elapad.
Mint minden indulat, a renyheség is az ész
nél keres mentséget és így, mert ellene küzdeni
gyenge, nem hiányoznak számára az ünnepé
lyesen hangoztatott életszabályok, példabeszé
dek. Tetszetős és naiv mentséget találni, nincs
indulat, mely jobban igyekeznék.
Sokszor halljuk: „Nincs időm“. Van az pedig
mindenkinek, talál mindenre, csak tudja meg
találni azt a szükséges, de elégséges három
négy órát, melyben derekas szellemi képességre
tehet szert, ha gondja van rá, hogy erre az időre
az elme teljes erejét, minden eszközt és segéd
forrást biztosítson magának.
Sokan — sarokba szorítva — elismerik, hogy
idő csak lenne, de nem elég, tehát igazuk van,
ha — mert eleget nem — semmit sem tesznek.
Reggel soká tart, míg „belekapnak“ a munkába,
pedig egészséges álom után könnyű a gyors
elhatározás és munkába kezdés, csak igyekezni
kell. Az elme állítólagos nehézkessége végre is
az akarat nehézkességének bizonyul.
Minden sophismát letárgyalni sok lenne, de

egyiket a sok közül le kell szerelni, mert min
denfelé, sőt tekintélyek is ismétlik és még a szor
galmast is elcsüggeszteni képesek, — hogy t. i. csak
egyetemi városokban lehet érdemlegest terem
teni. Téves állítás, tények vallanak ellene. Kant,
Spencer, Spinoza, Tolstoi, stb. stb., kik az életfelfogást, a godolkozást sokban újjátereintették,
a magánynak köszönik legnagyobb sikereiket.
Häckel hasonlót bizonyít: „Az egyetemek
tudományos vívmányai és sikerei — nagyságuk
kal fordított arányban állanak“.
A tudományban is, mint minden másban az
elme életereje, az önállóság, kutatás, szenvedélye
pótolja az anyagi segítséget és kevés eszközzel
csodákat művel.
A történelem ott kutat, a hol az okiratok
vannak stb. A nagy könyvtárak hátránya, hogy
az ifjú mások nézeteit könnyűséggel ismerheti
meg és elszokik az önálló gondolkozástól, az
emlékezetre bíz sokat, az önálló kutatás helyett.
Válaszsza ki lelkiismeretesen az anyagot, rögzítse
ismétlés által az emlékezetbe, csak a lénye
gest bízva rá, mely szigorúan rendezett és ta
gozott legyen. A tehetség kevésbbé a nagy anyag
felölelésében, mint a kiváló anyag feldolgozásá
ban áll.
Nagy városban a szükséges teljes nyugalom alig
található, az egészségi viszonyok szánalmasak,
erőt vesz rajtuk az a tartalom nélküli izgatott
ság, mely a nagy város lakójának mintegy ismer
tető jele. Távol erdőtől, mezőtől, irigység, nyug
talanság emészti.
Az első nehéz munkát az íróasztalnál kell
végezni, szótár, nyelvtan, könyvek kellenek,
jegyzeteket kell készíteni, a szerző ébresztette
gondolatot rögzíteni, de a tulajdonképpeni, az
emlékezeti munkát házon kívül, szabadban,
mezőn, erdőn; itt könnyül a gondolati munka:
az elmélkedés, az anyag felépítésére vonatkozó
terv készítése.
Herbert Spencer szerint „az ismeretek fel
dolgozása sokkal fontosabb, mint azok meg
szerzése és ehhez kettő kell: idő és a gondo
lat önálló munkája“. Payot szerint: „ez legjobban
a szabadban történik“. A vér élénken kering,
a friss levegő mintegy élenynyel telíti a testet, a
természet csodás nyugalma a gondolatnak erőt,
önállóságot ad.
Előnyös vagy hátrányos, de külső körülmé
nyek teszik a tehetséget. A fejlődés nem kívül
ről befelé, hanem belülről kifelé tör.
*
A munka, az okos munka tartalmat ad az
életnek, ki könnyelműen fecsérelte, az után nem
marad semmi, mi a leélt időszakot jelezze, üres
nek látszik, mintegy kín, álom. Mint rabok
akaratuk ellenére, gyorsvonaton száguldanak
tova a megsemmisülés felé!
A bölcs élete is gyorsan tűnik, de utazásá
nak legalább a hosszú utazás látszatát igye
kezik adni, mi az által történik, hogy nem en
gedi a múltat nyomtalanul eltűnni.
Rendelje életét egy nagy gondolat szolgá
latába, melyet megvalósítani akar és akkor
érzi, hogy az élet — valóság.
Igyekezettel minden nap szaporítja a meg

előző sikereit. Műve egygyé lesz vele, mintegy
biztos valósággá. A vidám, lélekből fakadó
munka, a termékeny munka, egyedül adja meg
az élet teljes zamatát. Az az érzés, hogy élünk,
ennek teljesen átérzett tudata szabályozza egye
dül a munkát és teszi szokássá: a létezés örö
mét megtízszerezi- és ezt nem ismeri a henye.
Miután a boldogság titka gondolkozásunk
és érzéseink irányításában gyökerezik, tehát
közvetlenül a munka vezet a bölcsek kövéhez.
Minden megerőltetés élvezethez vezet, ha t. i.
az erők felhasználása nem nagyobb, mint a
mennyit a rendes szabályszerű táplálkozási fo
lyamat pótol.
Montaigne mondja: „a bölcseség biztos jele
állandó élvezet . . . . a folytonos derültség álla
pota . . . . az erény nem áll meredek, kopár
hegy tetején: ellenkezőleg, kik megközelíthetik,
szép termékeny, virágzó lapályon találják . . .
Ha tudjuk az utat, árnyas ösvényen, virágos
ligeten haladhatunk . . .“
A mit az erényről mond, ráillik az elme
munkára. Az általa szerzett boldogság nemcsak
negativ boldogság. A nagy tömeg fölé emel,
egyenjogosultan, kedves bizalmassággal elvezet
minden kor és idő legnagyobb, legnemesebb
szellemeinek társaságába. Állandóan buzog a
megelégedés forrása számára. Elég önmagának,
ismereteinek kincse lassan, de szaporodik, a
szellemi képesség magas fokára emel, évrőlévre emelkedik tekintélye környezete előtt, és ha
a müveit elme ragyogó fénye az erkölcsi nagy
sággal egyesül, elöregedve sem apad el a bol
dogság egyetlen forrása sem.
Tekintve az önmeggyőzés hosszadalmas vol
tát, ha egyedül saját erőnkre lennénk utalva,
csakhamar elcsüggednénk és kiesnék a fegyver
a kezünkből, mert ha az akarat tökéletesedésé
nek vágya feltétlenül a legnagyobb erkölcsi
erőből kell hogy fakadjon, úgy ez a vágy a
hatalmas társadalmi érzések támogatására szo
rul. A család, környezet, városa, vidéke emberei
támogatják az ifjút törekvéseiben, a nagy kö
zönség tetszése, ha fényes eredményekről, nagy
sikerről van szó.
Hatalmas buzdító a közvélemény. Hatását
túlbecsülni lehetetlen, példái: Athén, Sparta,
stb. virágzása.
A társadalom e nagy hatását, a közvéle
mény kényuralmát, melylyel a legkisebb csele
kedet felett is hatást gyakorol, használja az ifjú
czéljaira.
Nagy lehetne még az egyetemi tanár hatása,
ha ismerné feladatát és tekintélyének nagy be
folyását a hallgatóra.
A magasabb oktatást illetőleg uralkodó téve
dések akadályozzák, hogy e kötelességük felől
maguknak számot adjanak.
Az egyetemi tanár szerepe lényegesen más,
mint a gymnasiumi tanáré — mondják — ez
nevelő, az tudós, ez hasson a gyermek lelkére,
alakítsa, tökéletesítse, ha képes rá, az kutasson
zavartalan egykedvűséggel, más gondja nincs,
csak maga az igazság.
Szörnyűséges állítás. Feltéve, hogy az a tanár
tudós és csak a tudománynyal szemben vannakkötelességei, még akkor elfogadható lenne ezen állí-
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tás, ha csak tudománya, kutatásai után élne,
de nincs így. Első sorban fizetett tanár, nem
csak a tudománynyal, de a deákkal szemben is
vannak kötelességei.
Az ifjú felkerült az egyetemre, magára ha
gyatva, egyedül van, a tanárok magasan felette
állanak, a szülők távol, messze vannak. Az első
hetek mintegy kábultan telnek, hasonló a most
felszabadult rabhoz; bizonyos tekintetben nega
tiv lelkiállapot, az az érzés, hogy minden kény
szer alól fel van mentve, szabad és ezt be is
akarják bizonyítani — maguknak is.
A szabadság megszokása elűzi az első idő
szak mámorát, magába tér, elhagyatottnak érzi
magát, tisztán látja, hogy mi hiányzik neki,
önkénytelenül barátokat keres, támasz után vá
gyakozik, mely fenntről jön. Emberi szükséglet
ez és minden versenyt és vetélytársat kizárva
az egyetem tanári kara uralkodhatnék az ifjúság
lelkén, ha ismerné a hatást, melylyel egy-egy
buzdítás, egy barátságos szó, sőt intés is van
az ifjúra, ha a nagyrabecsült jó tanár intézi
hozzá.
Minden várakozást felülmúlna a siker. Az
országban megteremtene egy aristocratiát: a
jellemes emberek aristocratiáját, mely erős és
minden feladatra képes.
Az ifjú a nagy, megemészthetetlen anyagtö
meg miatt panaszkodik és hogy nem ismeri a
jó munka mikéntjét, nem bír jó munka-módszer
rel. E kettő egymással összefügg. Nem hiszik,
hogy a deák az egyetemet elhagyva még dol
gozzék, azért a míg kezeik közt van, annyi
ismeretet tömnek bele, a mennyit csak tömhet
nek, az emlékezettől emberfelettit kívánnak és
a munkakedv örökre odavész és a tanultaknak
legnagyobb része is, mert csak a gyakran ismé
telt ismeret maradandó, és az ismétlés egy egész,
unalmat ébresztő encyclopaediára ki nem terjed
het. A tévesen értelmezett vizsgálatok követelmé
nyei tették a magasabb oktatást olyanná, a mi
lyen a tudomány lényegét, a tudományos szellem
becsét, „a kutató“ lényeges tulajdonait és a
tudománynak a tanulóra való átvitel módszerét
illetőleg vallott téves fogalomból ered.
Tudomány, e szó az önálló ismerethalmaz
képzetét kelti, pedig egy teljesen önálló bátor
életerős elme képzetét kellene ébresztenie, mely
óvatosan állapítja meg a tényeket. Egy teljesen
szabad, mindig éber, mindig vizsgálódó elme,
mely mindazt figyeli, kutatja, mit systemájának
organismusába annak élő sejtje gyanánt képes
beilleszteni, — egy elme, mely tartós lelkese
déssel, szenvedélyesen keresi az igazságot: ez
a tudós, és az a tudomány.
A tények, az ismeretek mennyisége nem, de
a minőség határoz és ezt feledi a magas okta
tás. Az emlékezetet ápolják, nem az önálló
kutatás vágyát és képességét az elvben gyöke
rező kételylyel párosulva. A magasabb oktatás
ne legyen emlékezeti gyakorlat, becsületes mun
kában próbálják az ifjú erőit, gyakorlati mun
kásság és a tanár és tanítvány érintkezése adja
meg a magasabb oktatás jelentőségét és fon
tosságát. A tanár társalog a hallgatókkal, bizal
mas közléseket tesz a módszert illetőleg, példát

ad a laboratóriumban, bátorítja képességeinek
önálló megnyilatkozását.
Az erkölcsi vezetés szüksége és a munka
módszerének ismerete, a deák e két nagy szük
séglete a tanár és tanítvány bizalmas érintke
zéséből származik.
Minden mi a földön a gondolat által történt,
nem ismeretek közlése által létesült, hanem az
igazság vagy más nagy dolog iránti lángoló sze
retet, helyes munkamódszer által, szóval az ember
nek az emberrel való érintkezése, a léleknek a
lélekre való hatása által. A tapasztalt és finom
érzésű tanár vezetését és hatását semmi sem
pótolja, halvány mása az elhalt nagyok lelke
sítő példája.
Payot ezek után megokolva befejezhette mű
vét: a jellem javítható, az akaratot magunk
nevelhetjük és idővel — ismerve természetünk
törvényeit — biztosan legyőzzük önmagunkat
és e képességünket magas fokra emelhetjük.
A mit a kath. egyház elérhetett, biztosít arról,
hogy sikert érhetünk, mert bírjuk a vallás min
den eszközét. Miért ne tudnók mi is a gyermek
lelkét czéljainkra „átgyurni?“
A közvéleményt is emberek adják, mely nevel
és változik. A fenkölt érzések az emberek egye
sülését okozzák és erősödésük gyorsabb, mint
azoké, melyek meghasonlást idéznek elő. Ezért
tapsol minden becsületes szónak a nagyobbára
gazemberekből álló tömeg. Birkanyáj és kis számú
tetterős, becsületes ember jó útra tudja terelni.
E'Az erkölcsi javulás eszköze a vallás is. A
világegyetem, az ember, czél nélkül nem létez
hetik és nincsen az erőknek olyan megerőlte
tése, mely a jóra nézve elveszett volna. Való
színű és értelme van, társadalmilagnélkülözhetlen,
bár igazsága be nem bizonyítható. A hit e cse
kély igazsága megadja a vallási alapot és a
gondolkozó elme számára hatalmas vallásos
érzelmek forrása. Egy felekezetet sem sért, mert
csirája mindenikben benne lehet és egyben
mindenik egyesül, hogy le akarja győzni az
emberben levő állatot, tehát alapjában véve az
akarat nevelése, mert az ész uralmát akarja az
önző érzékiség felett biztosítani.
A boldogság is tőle függ, feltételezi a figye
lem feletti teljes uralmat, ez pedig a legmaga
sabb fokú akarat.
Tőle függ még a legmagasabb szellemi mű
veltség is. A genie tulajdonképpen kitartó türe
lem. Ezért alapjaiban kellene közép- és felső
oktatásunkat megváltoztatni, újítani, az emlékezet
kizárólagos ápolását megszüntetni, a „tömés“
helyébe jöjjön mindenütt a tevékeny gyakorlat.
Századunk erőlködik a külvilágot meghódí
tani. Az önző vágyakozás, kivánság sürgeti
kielégülését és mind nyugtalanabbak, zavartabbak és boldogtalanabbak lettek az emberek. A
külső diadal elvonja a figyelmet a belső javu
lástól. A lényeges munka, az akarat nevelése
el van hanyagolva, a véletlen dolga lett.
A socialis kérdések is szükségessé fogják
tenni a nevelési módszer megváltoztatását, mert
megoldhatatlannak és veszélyesnek csak azért
látszanak, mert az iskola elmulasztotta az er
kölcsi nevelés előtt annak alapját építeni: az
akaratot nevelni. Kitűnő életszabályokat adnak
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az ifjaknak, kiket nem tanítottak arra, hogy
miképpen szerethessék magukat, olyan embe
reknek, kik haragosak, restek, érzékiek, de sok
szor olyanoknak, kik megjavulni szeretnének,
de a szabad akaratról szóló elmélet miatt soha
meg nem tanulják, hogy a szabadságot, az ön
uralmat, az önmeggyőzés képességét csak las
sanként haladva sikerül kivívni. Nem ismertették
meg velők a haditudományt, mely a diadalt
biztosítja. Senki sem oltotta beléjök annak lán
goló vágyát, hogy a jóért küzdve harczba állja
nak, azt sem tudják, hogy már magában milyen
nemes az önuralom, sem azt, hogy a boldog
ságot rejti magában és a magas szellemi mű
veltségre nézve milyen fontos és eredményekben
gazdag; pedig tudniok kell, hogy ez a legsür
getőbben szükséges, a főmű,
Makoldyné Molnár Ilona.

H ány tünem ény lehet a világon?
ohase hallottam, — vagy Toldi szerzőjével
szólva: — «könyvben sem olvastam, nem
is tudakoztam», hogy valaki e kérdés
megfejtésével próbálkozott volna, Miért, miért
nem ? ki tudná. De talán mégis azért, mert
ez fölötte bizarr, képtelen kérdésnek látszik.
A természet oly véghetetlenül gazdag tünemé
nyekben, hogy istenkisértés szine van annak
a vállalkozásnak: megszámlálni, hány tüne
mény lehet a világon ?
Töméntelen, — mondaná, képzelem, a nyá
jas olvasó; — mit hasogatjátok megint a haj
szálat; elég sokat elhitettetek már velem, ez egy
szer nem tesztek lóddá.
Bizony nem is szándékozunk elámítani senkit.
Mi csupa merő igazságokat akarunk elmon
dani, aztán: lásson ki-ki a maga szemével Mert
a mi vélekedésünk szerint nincs semmi kér
dés, a minek a fejtegetése az Isteni fenségnek
kisebbítésére szolgálhatna. S őt! Sőt mi azt
valljuk, a Mindenható bizonynyal nagyobb
dicséretet talál abban, hát mi derekasan hozzá
látunk, hogy tanulmányozzuk és érteni pró
báljuk nagy művét, mintha behunyt szemmel
leülünk hymnust énekelni. Persze azért ez, a
mit mi el akarunk mondani, nem valami nagy
dolog. Talán játék inkább, mint komoly valami.
De álság nem lesz benne egy szó sem.
Kezdjünk tehát hozzá!
A kérdés teljesen a physika körébe vág. A
physikának pedig a múlt század negyvenes
évei óta (Istenem ! soha oly termékeny esz
tendőket, mint azok a negyvenes évek!) tehát
a negyvenes évek óta a physikának alaptétele
az, hogy minden tünemény egy egységes vala
minek, az erélynek (energia) átalakulása.
Azt ugyan nem tudja olyan bizonyosan a
physika, a negyvenes években sem tudta és ma
sem tudja, hogy van-e valahol a kerek ég
fölött az az «egységes valami», de azt egészen
bizonyosan meri állítani, hogy az átalakulás
megvan, sőt azt is, hogy ez az átalakulás =
tünemény vagy fordítva: tünemény — átala
kulás.
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Egyenlet alakjában írtuk le. A régiek az
ilyet úgy olvasták: átalakulás aequale tüne
mény, vagy fordítva, tünemény aequale erélyátalakulás Ma az aequale helyett azt mondjuk :
egvenlő vagy annyi mint.
Az olvasó bocsássa meg ezt a csipetnyi
mathematicumot, azért, hogy e bocsánatra
építve aztán némi szerzett joggal indulhassunk
további htunkra, a mely — még mathematikusabb óhajtana lenni egy kevéssé.
Ilyenformán úgy véljük, mintha ravaszul át
vezettük volna a hídon az igen nagyérdemű
olvasót, azon a hídon, a melyre lépni bizony
nyal sok erős fogadása tiltja: a számtudomá
nyok kevésbbé jóhírű hídján. A dolog neve
zetesen így áll. A physika ha nem is ismer
valami egyetlen ősenergiát, a melyből álltak
volna elő vagy állnának mai nap az összes
többiek, de ismer egyes erélyalakokat vagy
fajokat. Ezeknek a száma nem is valami nagy.
És kétségtelenül meg tudta állapítani, hogy a
természet gazdag világa eme néhány erélyalaknak egymásba való átalakulásából telik ki.
Például: Tűz gyulád föl. Ezt a physika
ekkép elemzi: — «a szereplő testek tömecseinek vegyi erélye átalakult részszerint hőerélylyé, részint fényerélylyé».
Vagy: Gőzgép hajt egy dinamogépet, a
mely ezer villamos lámpát világít Ez megint
így hangzik a physika nyelvén: «a gőzgép
mozgató erélye átváltozott a dynamogép gyűrű
jének mozgató erélyévé, s a dinamogép gyűrű
jének mozgató erelye átalakul a gép villamos
erélyévé, s eme villamos erély a lámpákhoz
rohanván, azokban átalakul izzító és világító
erélylyé».
Érne második példánál már nyilvánvalóan
több tünemény jelenik meg a színen, mint az
elsőnél.
Nézzünk csak egy perezre a physikus sze
mével. Amott volt két alakulás: 1. vegyi erély
lett hővé s 2. vegyi erély lett fénynyé. Öszszesen tehát lefolyt ^tü n em én y . Emit: 1. moz
gató erély lett mozgató erélylyé, 2. mozgató
erély lett villamossággá, 3. villamos erély lett
hő-erélylyé, 4. villamos erély lett fénynyé. Itt
tehát négy tünemény színreléptét konstatálhatjuk
nagyon könnyen.
Nem lehet habozni sem arra nézve, hogy
a physikusnak ez elemzésben színigaza van,
mert csakugyan úgy látszik, ezekben van a
lényege az egész tüneménysorozatnak.
Ám, nagyrabecsüit olvasó, itt a lényege
egyúttal a válasznak is, a mi bizarrnak vádolt
kérdésünkre.
Szembetűnőbb nevezetesen e példák után,
hogy azonnal megoldhatóvá válik a kérdés, mi
helyt meg tudjuk számlálni, hány erély-fajta fordul
elő a világon. Mert hiszen akkor aztán már
az a csakugyan gyermeknek való föladat néz
ránk pusztán, hogy eldöntsük. ennyi és ennyi
erélyfaj közt egyáltalán hány átalakulás lehet
séges. S ez már nagyon is elemi problemácska.
Hogy hány erélyfaj yan, vagy az ő elneve
zésűk szerint: hány megjelenési alakja van az
erélynek, — az a nagy kérdés; — de tegyük
fel, hogy annyi, a mennyit már régen ujjára
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szedett a physikusok szorgalmas és becsü
letes népe.
Hadd soroljuk el itt őket. Ne mondja senki,
hogy kuliszszák mögött dolgozunk. Hadd ellen
őrizhesse minden ember, igazunk van-e, s
lobbanthassa szemünkre, ha tudatlanságon csíp,
hogy másokat akarunk tanítani, holott magunk
se vagyunk valami nagy messzire eleresztve
. . . Még ez mindig nem mathematika, —
vádol bizonynyal már is az olvasó. — Tessék
csak türelemmel lenni.
A mai nap ismeretes erélyalakok tehát a
következők:
a) A látható tömegek mozgási erélye. b) A
látható tömegek helyzeti erélye. ej A hő eré
lye. d) A testtömecsek helyzeti erélye. e) A
vegyi erély. j) A sugárzó erély. g) A villa
mosság helyzeti erélye. h) A villamosság moz
gási erélye. i) A mágnesség helyzeti erélye.
Ez pedig nem is valami sok. Mindössze
kilencz. A dús, a mérhetetlenül változatosnak
tetsző panorámája e ragyogó világnak tehát
semmi más, mint cserebelése, íme ennek a
kilencz — minek? Mit is mondjunk a mivol
tukról ? Ha szó is kielégíti magyarázat iránt
való igényeinket, úgy mondhatjuk: — ennek
a kilencz erélyalaknak.
Ha tehát valaki elég vakmerő (vagy agya
fúrt) kutatni, hányféle tünemény lehet a vilá
gon, az most már— a mi föltevésünkkel —
könnyen czélt is ér: annyiféle tünemény lehet,
a hány átalakulás kilencz erélyalak közt lehet
séges.
Jövel számtan.
Jelöljük röviden a kilencz erélyalakot abc
kilencz első betűjével, rendre a mint azt fön
tebb már meg is kezdtük, tehát így:.
a b c d e fg h i
Úgy hogy a további tárgyalásainkban a je
lenteni fogja a látható tömeg mozgási erélyét,
b a látható tömeg helyzeti erélyét, c a hő eré
lyét és így tovább. Az ilyen felírás pedig:
ab, ac, ad, af, stb. szintén saját jelentést fog
nyerni ekképen:
ab jelenti, hogy a látható tömeg mozgási
erélye (a) átalakul a látható tömeg helyzeti
erélyévé. Ez történik pl., ha egy botot felhají
tunk a körtefára s az ott fennakad. Mi a bot
nak mozgási erélyt adtunk s az abban, midőn
megakad a fatetőn, átalakul helyzeti erélylyé,
a mely helyzeti erélyénél fogva e bot minden
pillanatban képes lesz lesújtani valakire.
ac jelenteni fogja, hogy mozgási erély ala
kult át hőerélylyé. Ilyen történik mikor a gyúj
tót végigdörzsöljük a doboz érdes falán.
S ugyanily módszer szerint tovább, általá
ban két betű egymás mellett jelenteni fogja,
hogy az első által képviselt erély átalakult a
másik által képviselt erélylyé. Ilyen megálla
podás mellett érthetők lesznek, úgy képzeljük
már, az efféle alakok is, aa, bb, cc, dd, stb.
Pl. aa jelenti a tömeg mozgási erélynek szin
tén tömegmozgásivá alakulását. így kezdődött
az előbb részleteztük második példa is, vagy
ez történik, midőn künn a pázsitos mezőn a
labdát tennisz-rakettel megütjük.

Ezek szerint tehát lehetségesek a következő
erélyátalakulások:
aa
ba
ca
da

ab
bb
eb
db

ac
be
cc
de

ad
bd
cd
dd

ae
be
ce
de

a f ag
bf bg
ej cg
d f dg

ah
bh
eh
dh

ai
bi
ei
di

és így tovább Rögtön látni, hogy kilencz
ily sor írható fel, mert minden betű kezdhet
egy-egy sort. S egy sorban hány alakulás
van? Csak meg kell számlálni: kilencz. Hány
tehát az összes lehető átalakulások száma?
Felelet.

qx

Q = 81.

Utánunk számlálhatja akárki: 81. Istenem!
milyen furcsa ki is mondani: 81, azaz nyolczvanegy tünemény lehetséges a teremtett ’ szép vi
lágban!
Hiszen akkor a természetvizsgáió dolga
nem is olyan nagy valami. Nyolczvanegy
tüneményt kell elismernie mindössze, annak a
törvényeit nyilvántartani s a kis ujjábán van
a világ alkotmánya
Nem, nem lehet ez igaz, — véli tudom nem egy
hivatásos kételkedő. S örül is bizonynyal, a
mint eszébe jut, hogy bíz ebben az egész
lajstromban szó sem esik sem arról, a mit
olyan szabatosan megírt pl. Johnson: hogyan
nő a vetés?» sem arról, a mit oly szépen
dalol Szabolcska:
«Tudja a jó Mindenható
Mi is azon sirnivaló
Hogy a ménes ott delelget
Valahol egy csárda mellett
Csárda mellett!

egyszóval nincsen benne említés az egész
széles és tágas mezőről, a melyet jellemez ez
az egyetlen szó: élet.
Jó. Ez helyes észrevétel. Azonnal kitérünk
erre is. De még az előbbihez is van pár sza
vunk addig.
Az élettelen természet vizsgálójának még
annál is kevesebb dolga van, a mennyit az
imént végzett számításaink látszanak vállára
rakni. Mert annak a lehetségesnek Ígérkező
81 jelenségnek a fele sem fordul elő a való
ságban. Legalább abban a valóságban, a me
lyet tényleg ismer a mai természettudomány.
Itt a földgömbön tudnillik és az a természettudomány, a mely itt van itthon. Más nap
rendszerekben, vagy más tejútrendszerekben
. . . de hagyjuk ezt a poétáknak!
A philosophusok sokan voltak és sokan
vannak. Nézeteik éppen a legsarkalatosabb
kérdésekre nézve, fájdalom, csaknem ugyan
annyian voltak és vannak. Az élő világra nézve
pedig ők tartották fenn magoknak a jogot,
hogy osztályozzanak és magyarázzanak. S most
mikor mi (idegenek) legalább egy pillantást
szeretnénk vetni a folytatására a világ beren
dezésének ott, a hol a physikus erélyalakok
határán megáll az ember: — most kínosan
érezzük a bizonytalanságot, mely a vélemé
nyeknek eme sok voltából s jó szerint zilált
ságából is ered. Quo vadis? kérdezzük mi is ma
gunktól mint a mestertől Péter, midőn eszünkbe
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jut, hogy e bizonytalan útra akarunk lépni.
Megfeszíttetni ?
Hosszú időnk a tanakodásra nincsen. S ha
philosophusok volnánk, kétségbe kellene e
e miatt esnünk. Mert azok csak köteteken
keresztül tudnának e kérdésből kilábolni. A mi
gyakorlatiasabb (majd azt mondtam: parasz
tibb) szemünk hamar észrevesz egy alkalmas
kis gázlót. Íme:
Az erélyalakok, a melyek eddig foglalkoztat
ták figyelmünket, három csoportot alkotnak:
1. tömegi, 2. tömecsi, 3. sugárzó erély csoport
ját. E csoportok bizonyos hasonló jellegű tü
neményországot ölelnek be. Úgy hogy egy-egy
nagyobb tüneménybirodalomnak mintegy a tar
tóját képezi valamely egységes erélyalak. Miért
ne lehetne most már az élet egységes tüne
ményvilágának alapjául szinten képzelnünk egy
egységes erélyalakot? Legyen ennek a neve:
életesély. Van-e még ennek belső felosztása,
mint pl. az elektromos erélynek, mely helyzeti
és mozgási alakokat mutat, avagy nincsen to
vábbi részekre bonthatósága, azt nem tudjuk.
Vagy legalább, mivel bonyolult kissé a kérdés,
ez idő szerint nem bolygatjuk. «Élvezzük, mit
a perez öntudatlanul ád» s beállítjuk a kilencz
erély sorába a tizediket, az életerélyt, megen
gedvén, hogy e név esetleg gyűjtőnév.
Valaki mégis azt ne képzelje, hogy íme vala
mely misticus lényt akarunk beültetni országoló úrnak egy hódítatlan birodalomba. Világért
sem. Újat tulajdonképp nem mondtunk, legfel
jebb ha formailag. Mert mi az a hirtelenében
úgynevezett életerély ? Felelet: Az élettel kap
csolatos tünemények ismeretlen oka. Használ
tuk t. i. a physikus eljárását, a ki ilyenformán
szeret (s tud is sokat) segíteni magán. Hogy
csak egy példát mondjunk a physikából, a ma
gunk igazolására: mi az erő? Felelet: Az erő
a mozgás változásának ismeretlen oka.
Sőt valamicskét még arról is tudunk beszélni,
hogyan függ össze az újra felvett erélyalak a
többiekkel. Nevezetesen azt tudjuk felőle, hogy
legelső rendű nyilvánulásai közé tartozik, hogy
átalakul vegyi erélylyé és átalakul villamos
erélylyé. Ezt az idegrendszer működéséből ta
nultuk. S ha nem akarunk is a hypothesisek
mezejére lépni, akkor is legalább eme két ténynél fogva már tudunk érintkezési pontot találni
új vendégünk és régi híveink között. S meg
vallva az igazat, a régiek közt is vari, a kiről
nem ismerünk többet két kapcsolatnál.
így állván a dolog, nincs akadálya annak sem,
hogy a föntebb követett mathematikus eljárá
sunkat új erélyalakzatunkra is kiterjeszthessük.
Ha most már megtartjuk a jelölésnek ott köve
tett rendjét, akkor ezt k betűvel kell megjelöl
nünk. S így az előbbi sorokhoz egészen új sor
jönne még függélyesen is egy, vízszintesen is
egy. A függélyes lenne:
ak bk ck dk ek fk gk hk ik kk
a vízszintes pedig:
ka kb ke kd ke k f kg kh ki kk
s e sorokból ismert alakulásnak tekinthető ke,
a midőn az életerély vegyi erélylyé, s kh, a

midőn villamos mozgási erélylyé alakul; sőt
még kk is, mikor élet alakul életté, mert hisz
semmi más, mint a szaporodás ténye.
De ekkor már nem g erély szerepel, hanem
10. Ehhez képest módosul az eredmény is az
előbb összeállított séma szerint lesz, t. i. a vi
lágon létrejöhető tünemények egész száma :
10 X 10

100.

S ez állítás immár igaz az egész világrendszerre, kezdve a legeslegkisebb amoeba szer
kezetétől, életétől, át az emberen, föl a csillag
világok mérhetetlen panorámája törvényeiig.
E száz tünemény, úgy számítottuk: lehetsé
ges. Azaz, lehetősége nem látszik elvileg ki
zártnak. De azt nem mondhatjuk, hogy tényleg
meglevő is. Tapasztalataink alapján legalább
nem mondhatunk ilyesmit. Már régebben je
leztük, hogy e számra nézve lehető átalakulá
soknak felét sem ismerjük. Úgy látszik, az
erélyalakok természetében van, hogy bizonyos
átalakulások sohasem történhetnek meg. Például
nem tudunk semmit arról, miképen alakulhatna
fényerély közvetlenül tömegek helyzeti erélyévé,
vagy tömegek helyzeti erélye közvetlenül mág
neses erélylyé stb.
Talán legjobb lesz, ha egy kicsike rajzon
megjelenítjük ezt az egész sajátos kérdést.
Azon könnyű lesz feltüntetnünk azt is, hány
erélyalak van, azt is, hogy ezek közt hány és
minő kapcsolat tényleg ismeretes.
íme a rajz:
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Az oldalt írott betűk egy-egy vízszintes sá
vot s a felülírattak egy-egy függő sávot fog
lalnak le az általuk jelölt erélyalak számára,
így pl. az első négyzetke jele: aa, s ettől jobbra
menve, a másodiké ab, a harmadiké ac, aztán
ad, ae és így tovább. A második sorban az
első négyzetke ba, a második bb, a harmadik
be, s aztán bd, be stb. A harmadik vízszintes
sorban megint ca, eb, cc, cd stb.
Azt hiszszük ennyi megjegyzés után a rajz
már érthető. A páros betűk (aa, ab, ac stb.)
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jelentését az előzmények után fölösleges ismé
telnünk.
Még az egyes koczkák befeketítésének kell
okát adnunk.
Azok az apró négyzetek vannak be'feketítve,
a melyekre ismeretes erélyátalakulás esik. Lát
juk, hogy ez a kisebbik fele az egésznek. Hogy
hányadrésze pontosan, azt módjában van e kép
ről a nyájas olvasónak magának megállapítania.
A fehér koczkák magának a természetnek is
fehér lapjai. Vagy csak nekünk a z o k ? ... Jó
é g ! Mily rövid út elvezet ismereteink határá
hoz ! Mi csupán annyit mondhatunk teljes meg
győződéssel, hogy azokon a helyeken nem
látunk semmit. Valóban nincsen is-e ott semmi
vagy csak szemeink gyöngesége az ok, mely
miatt pusztának találjuk, ez oly kérdés, a melyre
csak a haladó jövő, a még meglábolatlan rej
telmes századok nagy Afrika-kutatói, fognak
választ adni. Vagy talán nem fognak azok sem
és nem fog soha senki s a válasz megmarad
örök időkre feltörhetetlen pecsétű titkos levél
nek a teremtettség gazdag archimuvában ! ? ...
EquicLem taceo.
Dr. Pallagi Gyula.

A B ora.
ikor a Quarnero öblét északról koszo
rúzó Karszt és Velebit-hegység fölött,
■ az Adria középső (Ancona és Zára kö
zötti) részeihez viszonyítva maximálisnak mond
ható a levegő nyomása, — s a midőn ezen terü
letek légnyomásbeli különbsége eléri a 4 —8
millimétert: az egyensúlyra törekvő légoszlop
megindul az említett hegyek fensíkjairól, pusz
títva ömlik alá a meredek lejtőkön s végig zúg
az Adrián. Az így keletkezett száraz hideg szél
a Bora. Maga a név valószínűleg görög ere
detű s egy testvér az olasz burrasca másképpen
borrascá-val, a mi szélvészt jelent.
A Quarnerot és a Trieszti-öblöt övező hegy
hátak a téli hónapokban állandóan magasabb
légnyomás alatt állanak, mint maga a tenger.
Ezen a vidéken ennélfogva a hideg évszakban
különben is az északi és északkeleti szelek az
uralkodók. A Bora tehát úgyszólván folytono
san kisért ezen a tájon s azonnal kitör, mihelyt
az északon emelkedő légnyomással a délibb
részek nem tudnak lépést tartani. E mellett a
hőmérsékleti viszonyok is gyakran kedveznek a
Bora kifejlődésének. Az Adria langyos, és a hó
takarta Karszt fagyos levegője is folyton ki
egyenlítődésre törekszik. Innen van, hogy a
Borának úgy gyakorisága, mint tartalma és ereje
éppen a téli hónapokban — és a reggeli órák
ban — a legnagyobb. Ekkor éri el ugyanis
maximumát a hőmérsékletbeli különbség az
északi hegyes vidék és a déli víztükör fölött
levő légrétegek között.
A légnyomásnak ezen most vázolt és a Borát
előidéző elhelyezkedését tünteti fel a mellékelt
rajz. Az isobaris vonalak megtorlódása már
január 2-án észlelhető. Az északi részek 762—763
milliméteres barometer állása, ellentétben a Dal
mata-partok 757—758 milliméterével, keletkező
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Borát jósol. A maximum és minimum tényleg
gyorsan közelednek egymáshoz. Január 5-ére
északon 766-ra, délen és délkeleten 759—760-ra
emelkedett a légsúlymérő. Az előbbi 4 milli
méteres különbség tehát 6—7 mm-re szökött
fel. Az isobaris vonalak sűrű egymásra torló
dása jól szemlélteti az aránylag nagy légsúly
beli különbséget. Ezen a napon már nemcsak
hogy fújt a szél, de elérte erejének és kiterje
désének tetőfokát. Az egyensúlyukat vesztett
Jégrétegekben ez alkalommal 15 napig dühön
gött a Bora, hol erősebben, hol gyengébben.
Január 17-én végre már majdnem teljesen ki
egyenlítődtek’az ellentétek. A különbség ekkorra
alig 1—2 mm., minek következtében a Bora
már egy nappal előtte, 16-án egészen el is ült.
A Bora tekintve azt, hogy csak helyi (loká
lis) szélnek minősíthető, elég nagy területet mond
hat magáénak. Határai északon a Karszt és a
Velebit mögött levő fensíkok, keleten a Dalmátpartok. Nyugaton és Délen, erejéhez képest le
hatol egészen a Pó torkolatáig és az Adriatenger derekáig. Igazi hazája azonban mégis a
Karszt-hegység, a Quarneroi-öböl és az Isztriaifélsziget. Ezek között is legdtihösebb a zenggi
Bora, a mely, mint az odavalók tréfásan mond
ják, tizenhárom hónapig fú j egy évben. És
tényleg a Canal Maltempo és a Vegliát a horvát partoktól elválasztó Morlacca-csatorna vize
egész télen sohasem nyughatik meg teljesen.
Legalább egy kis Borin mindig játszik fölötte.
Ezeken a helyeken a 9 foknyi erejű orkán
szerű Bora sem ritkaság. Az 1901. januári Bora
például:
Carlopagóban
9
Porerban . 9
Zenggben . . 8
Polában. . 5
Fiúméban . . 2
Triesztben 6 fok
nyi maximális erejű volt.
Fő iránya a Borának az északkeleti és lefelé
zuhanó, de a helyi viszonyok, a völgyek és
parti völgynyilások főleg az alsóbb régiókban
sok helyütt eltérítik útjából. Érdekes a Borának
az a sajátsága, hogy keletről nyugat felé haladva,
mindinkább az északi irány felé hajlik. Ez az
anticyklonikus jellege a félkörben hajló északi
partokon tisztán megfigyelhető. A carlopagói
Bora állandóan keletről, a zenggi inkább kelet
északkeletről, a fiumei pedig északkeletről fúj.
Triesztben és Polában nem ilyen határozott
ugyan az iránya, de mégis többnyire az észak
északkeleti az uralkodó. Az alábbi rajz a Bora
ezen fokozatos elhajlását tünteti fel.
Hőmérsékletét illetőleg a Bora hideg, de
különösen az alant fekvő légrétegekben, nem
dermesztő szél. Megjelenése a tengerparton min
dig a hőmérséklet csökkenésével jár ugyan, de
még télen sem igen sülyeszti a hőmérőt a fagy
pont alá. Rossz hírét e tekintetben inkább annak
köszönheti, hogy nagy sebessége mellett fel
tűnően száraz is lévén, hőelvonó hatását ember
és állat nagyon megérzi. Különben a Bora hő
mérséklete nemcsak évszakok szerint változik,
hanem egyazon időben sem egyenlő, a szerint,
hogy milyen magasságban fúj. A karszti fagyos
Bora, a mely az embereket kunyhóikban is meg
dermeszti, 6—7 száz méteres esés után a Quarneroban már 5—10 fokkal melegebb, mint fenn
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volt. Azonban soha, még nyáron sem langyul
fel annyira, hogy a hideg jelzőt el lehetne mel
lőle hagyni. A Borának ez a felmelegedése —
a mely minden sülyedő légáramlatnál tapasz
talható és a mely esés közben a sűrűsödés
folytán szabadul fel — száz méterenként hozzá
vetőleg 1 C. fok.
Ebből magyarázható meg a Bora szikkadtsága
is. Mint a szárazföld felől fújó szél amúgy is
kevés páratartalmú. Esése közben felmelegedve
e kis párateltsége még inkább leapad, mind
inkább távolodik az ú. n. harmatponttól. Innen
van, hogy Bora idején az ég rendesen derült,
a fellegek szétfoszlanak, a levegő kitisztul. Sok
szor megtörténik azonban, hogy míg alant a
Bora csapkod, addig fölötte nehéz fellegeket

mintha csak egy-egy kőhajtásra lennének, sőt
a Velebit szép sorban húzódó hótakarta kúpjai
is tisztán ellátszanak Fiúméig. Az alacsonyabb
légrétegek és a tenger még alig mozdul, csak
a portorei punta irányából húzódik végig az
öblön egy felbodrozott sáv, a mely fölött már
fehéren csillog a hullámok fodra. A Morlaccában most kél útra a Bora. Egy-két óra alatt az
egész Quarnerot elborítják a rövid, meg-megrogyó hullámok hófényű bodrai., a melyek a
távolban fehéren folynak össze a szem előtt,
mintha a tenger megőszült volna. Időnként éles
sivítás fut át a levegőn s a magasból lehallatszik a szél duhhogása. A Karszt fensíkjairól és
magas völgyeiből egyre fokozódó erővel ömlik
alá a szilaj légáram. Sivítása égzengéssé, duh-

1. ábra.

vonszol a déli Scirocco, a melyből sűrűn sza
kad az eső. A szelek e harcza azonban nem
sokáig szokott tartani. Vagy győz a Scirocco
és eltakarja szürke felhőivel az egész égboltot,
vagy visszaveri a Bora, s azután ő uralkodik
egyedül nemcsak alant, de fenn a magasban is,
és fél óra alatt felszárítja a fiumei Corso lucs
kos asphaltját,
A Bora rendesen gyengén kezdődik, de hamar
megerősödik. Gyenge, hűvös szellő csapja meg
az embert. A környék országútjainak híg meszes
sara, melyet napok óta áztatott az eső, néhány
óra alatt porrá szárad. Szemünk, mintha meg
élesedett volna tisztán tekintheti át a Quarne
rot övező hegykoszorút. A Monte-Maggiore ritkás erdőinek fáit szinte meg lehet számlálni a
fiumei mólokról. Cherso kopár hegypúpja, Veglia zöldelő halmai és a Maltempo-csatorna

hogása bömböléssé és dörgő csattogássá növek
szik. Ezzel egyidejűleg a tenger képe is meg
változik. A hullámok egymás hátán nyargalnak.
Tarajuk permeteggé szitálva sűrű ködként (fumarea) borítja az öblöt s egy-egy erősebb rohamtól
felkapva sebesen száguld a felkorbácsolt tajték
fölött. Lassan szürkévé válik a levegő, a szem
közti partok előbb oly éles körvonalai lassan
ként elhomályosodnak. Az ikai és lovranai magas
sziklazátonyokon megtörő hullámok ezüstös csil
logása azonban mégis ellátszik Fiúméig.
Sokkal rémesebb ennél a Bora éjjel, a
Karsztban. A foszlányokra tépett gyér felhők
közül sáppadtan önti szét sugarait a hold a
mély szakadékok fölött. Sír, jajgat, üvölt a
rohanó nehéz légáram. Éles, fület hasító vijjo
gása egyszerre eget-földet rázó dörgésbe csap
át, majd hirtelen elül, hogy fokozott erővel tör
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jön ki újra. Az utas e gyors ellentétek hatása
alatt elveszti lelki egyensúlyát. A nagy légnyo
más megfekszi mellét és képzelete, mint a láz
betegé, rémlátásokkal népesíti be a kietlen,
szürke sziklaomladékokat. Szörnyjelenetek, átélt,
vagy régen olvasott katastrophák képe újul fel
az emlékezetben. Phantasticus, ködbe burkolt
alakokat, Csaba királyfi vágtató, szilaj harczosait véli látni a magasban. Megelevenednek
képzeletében Dante Poklának rémes illustration
az elkárhozottaknak légiókban száguldó lelkei.
. . . Mintha az ő jelszavuk hallatszanék a zengő
ormokról, a dübörgő szakadékokból. Mintha ott
vonszolnák elgyötört lelkűket az éles sziklahal
mazon, megszaggatva, összerongyolódva, mint
az égen úszó felhők foszlányai. Ilyenkor látja a
babonás hegyi lakó a vészt hozó tündérleányt,
a fáklyát lobogtató Vilát megjelenni a kiálló
hegyfokokon.
Igen természetes, hogy ily hatalmas és ren
desen visszatérő szél a növényzetben és ezek
révén az egész vidék arczulatán oly átváltozá
sokat okoz, melyek különös jelleget kölcsönöz
nek neki. Ily elváltozások minden széljárta vidé
ken észlelhetők ugyan, de talán sehol a hazá
ban nem oly feltűnőek, mint itt a tengerparton.
Mekkora a különbség a régi írók által leírt haj
dani Dalmatia frondosa és a mostani kopár
partvidék között, melynek fallal védett kerek
dolacaiba1 és lépcsőzetes terrasaira görnyedve
hordják fel hátukon a sovány termőföldet a
horvát parasztasszonyok. És a pusztulásért az
erdőirtó velenczeiek után mindenki a Borát
okolja. Való is, hogy az emberkéz kezdte pusz
títást ő tette tökéletessé. De viszont az is bizo
nyos, hogy nem hatalmasodhatott volna cl
annyira, ha nem vágták volna ki a régi renge
tegeket gyökerestől, úgy, hogy még az újra
sarjadásnak is útját szegték. Egyes megfigyelők
— hivatkozva arra, hogy a rossz termésű évek
mind jobban szaporodnak — azt állítják, hogy
a Bora az utolsó félszázad alatt is erősbödött
és hogy most gyakrabban fúj, mint régente.
Különösen érdekesek azok az elváltozások,
a melyeket a Bora a növényzeten mostanság is
előidéz. Ha a nehezen haladó karsztbeli fásítá
sokat arról az oldalról, a mely a szélnek job
ban ki van téve, lefényképezzük, a kép azt a
hatást kelti, mintha szélvész idején történt volna
a felvétel. A martinschizzai hegyfok csenevész
fenyőfácskáinak északkeleti oldala, mintha le
lenne nyesegetve, kopaszon mutatja, hogy mer
ről fúj a Bora. Ugyanitt a vesztegzároló inté
zetbe vezető út mentén a viharnyütte jegenyefasor annyira el van torzítva, hogy a kevésbbé
figyelmes szemlélő tekintetét sem kerülheti el.
Úgy merednek az égnek, mint óriási, félrekop
tatott nyirfaseprők. Fiúméban, a Fiumara-csatorna menti vén platánok koronája észrevehetőleg fejlettebb a szél alatti oldalról, némelyiknek
a törzse is meg van dőlve. A temető cziprusainak csücskéje is mind a Bora irányába konyul.
Ezek a karikatúra fák azonban csak játékai
a Borának, melyeket jókedvében teremtett. Ilye
nekkel lépten-nyomon találkozik az ember. A
1 Dolac, dolina = völgy.

ki a haragos Bora pusztítását akarja látni, az
Fiúméba utaztában tekintsen ki a vasúti kocsi
ablakán Lié és Plasse állomások között. Ugyanaz
a látvány tárul eléje, mint midőn a mi Alföl
dünk kukoriczatábláit végig paskolía a jég
verés, hogy csak a kórója maradt meg. Csak
hogy itt terjedelmes bükkösök vannak egészen
pocsékká téve, derékban megroppantva, koroná
juktól, lombjuktól félig megfosztva1. Ezek már
nem karikatúrák: nyomorékok. Ez nem incselkedés többé, hanem kegyetlenség.
Hatása alól az ember sem szabadulhat. Mint
fajkiválasztó tényezőnek bizonyára jó része van
a haditengerészetünknél annyira becsült, vihartálló dalmata matróz-nemzedék keletkezésében.

2. ábra. Bórának kitett platánok Fiúméban a Fiumára partján.

De nemcsak maga a Bora hagyja rajta nyo
mát a vidéken, az ember is segít neki, mikor
ellene védekezik. Az egész környéket egyszerű,
tömör építkezés jellemzi. A sírna vakolaté, min
den díszítést nélkülöző homlokzatok a szokásosak.
A fiumei Corsonak is ez adja meg különös,
eredeti jellegét. A nehéz, odavakolt cseréptető
zet sok helyen emberfejnyi szikladarabokkal van
tele rakva, hogy a szél le ne hordja. Még fel
tűnőbbek az Óváros kéményei. Egy-egy útvesztő
mindenik, annyira át van szőve lyukakkal, ferde
folyosókkal, hogy a Bora be ne találhasson
rajta. Azért mégis igaz a népies mondás, hogy:
„Ha a háztetőn fúj, fú j a fazékban is“.
Hasznát azonban sehol sem látni a Borá-nak.
Sehol egy kereket nem hajtatnak vele. Olyan szilaj,
hogy nem lehet igába fogni. Csak vész és pusz
títás jár nyomában. A levegőt felkavarja és meg
tisztítja ugyan, de mert nagy erejével felkapja
az utak és földek porát is, még ez a munkája
sem tökéletes. Könyvet lehetne viselt dolgaival
megtölteni, ha csak a főbbeket szednők is öszsze. Valóságos fekete könyvet, melynek csak a
„tartozik“ oldala lenne beírva. Különösen a
1 Zlobin község határában. A pusztulás most hat
éve néhány óra alatt ment végbe.
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magyar államvasutaknál lehet sok a rovásán.
Hány százezerbe került már eddig is, hány árva
kéri tőle elveszett édes apját, sok volna össze
számolni. A gyakori vonatkésések és hófúvások
következtében már arról is esett szó, hogy
egyes vonalrészeket be fognak boltozni, hogy a
közlekedés fenn ne akadhasson. 1894-ben majd
nem két hétig szünetelt a forgalom úgy Buda
pest, mint Trieszt felé. Ez idő alatt alig kap
tunk levelet vagy újságot. Már egyes élelmi
szerek is fogytán voltak Fiúméban, mikor végre
megszűnt a körülzárolás. Régebben nagyobb
szerencsétlenségek is történtek, példáull., hogy
egész vasúti kocsisort fordított le a szél a töl
tésről. Most már biztosabb a pálya. A veszé
lyesebb helyeken két öles czölöp- és kőfalakkal
van védve, melyek részint felfogják, részint el
terelik a szelet. Üres kocsi nágy Borában most
sem közlekedik, mert ha egyéb rakomány nin
csen, kővel rakják tele. Legrosszabb dolguk
van a fékezőknek, a kiket ilyenkor minden
állomáson számba kell venni, nem hiányzik-e
egyik-másik, mert megesett már az is, hogy
némelyiket lefújta a Bora s halva szedték fel
az árokból. Most három éve a Zichy-molón
lódított meg úgy egy vasúti teherkocsit, hogy
másnap búvárok halászták ki a tengerből. Tavaly
meg a Baross-kikötő egyik raktárának fedelét tépte
le s a lezuhanó tetőzet két munkást zúzott össze.
Természetesnek látszanék ilyen körülmények
között, ha itt a parti nép meséiben, regéiben,
szólásaiban vagy közmondásaiban sűrűén talál
koznánk a Borát illető vonatkozásokkal. Pedig
nem így van. Nekem legalább alig sikerült
valami adatot összeszednem. Arról a két szólás
módról, a mely e leírásba be van szőve, sem
állítható, hogy szélesebb rétegekben volnának
használatosak. Egyedül a „patria Bora“ kifeje
zés (mint idevaló különlegesség) van általánosab
ban elterjedve.
Csak egy jel mutat arra, hogy mégis foglal
koztatja a nép gondolkozását: nevének sok
változata. A régies Borea helyett most közön
ségesen Bora néven emlegetik. Gyengébb faj
tájának Borino, ritkábban Boretta a neve. A
hajósok pedig az erősebb Borára inkább a
Greco, Greco-levante elnevezést használják, főleg
a keleti partokon.
Ritka az a Fiúméba rándoló turista, a ki meg
ne tekintené a közeli tersattói várkastélyt és
templomot. Ebben a templomban több olyan
Bora-képet lehet látni, melyet vihartól mene
kült hajósok fogadalmi ajándékul helyeztek ott el.
Mittner Zoltán.

Egy és m ás az elektrom osságról,
zobánk falán alig félujjnyi vastagságú sod
rony húzódik szerényen. Semmiféle külső
jellel sem árulja el, hogy munkaképességet
rejt magában, pedig csak a «bekapcsolót» kell
megfordítanunk, hogy világítson a szép és egész
séges elektromos fény, vagy hogy vígan meg
induljon a serény varrógép. De szállíthat az
elektromos áram száz meg száz lóerőt is vala
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mely sodronyon át, még sem látunk rajta sem
mit, a miből az elektromos erők herkulesi
munkaképességére következtethetnénk.
Az elektromosságnak eme csöndes, de ered
ményeiben oly hatalmas munkássága ma már
egészen megszokott, közönséges dolog előt
tünk, mintha ős időktől így lett volna.
Pedig még egy évszázad sem mult el, a mióta
az említettek ismertekké lettek. Sőt eddigelé
még az ismeretes természeti erőknek legegy
szerűbb alkalmazásait is csak nehezen és fárad
ságos küzdelmek árán lehetett a közhasználatba
átvinni. Most pedig az az előtt ismeretlen ter
mészeti erőknek felhasználását hihetetlen gyor
san megszokják az emberek: a mi néhány év
előtt csaknem csodaszámba ment, azt ma ter
mészetesnek és közelfekvőnek találják.
így van ez legkivált az elektromosság terén.
A természettudományoknak egy ága sem
fejlődött oly rohamosan, és emelkedett a töké
letesség oly magas fokára, mint éppen az
elektromosságtan. Igaz, hogy a gyakorlati élet
ben egyetlen természeti erőnek sincs oly nagy
mértékű és sokoldalú alkalmazása, mint éppen
az elektromos erőnek. E körülménynek köszön
heti jelenlegi népszerűségét.
Itt van mindjárt az elektromosságnak egyik
átalakulása hővé, a mely manapság főleg fény
hatásaiban : a kényelmes elektromos izzó- és
ívlámpáknál nyer alkalmazást.
Ne gondoljuk, hogy az elektromosság fej
lesztette hő maga fel nem használható. Oh
igen, de ma még — habár felhasználhatnók —
nem elég gazdaságos. Eljön az idő, a mikor
elektromos kályhákkal fűtünk, elektromos tűz
helyeken főzünk.
Számítsuk ki hamarosan, vájjon mibe kerülne
egy liter thea-víznek felforralása. Az elektromos
ság munkaerejét wattokkal mérik, épp úgy,
mint a gőzgépéét lóerőkkel. Budapesten száz
watt, más szóval a hektowatt, óránként 8 fillérbe
kerül. Ha egy liter vizet 14 C. fokról, tehát
rendes hőmérsékletéről 100 fokig akarunk fel
melegíteni, azaz felforralni, arra 86 kilogramm
hőegység szükséges, a melynek kb. egy hektowatt-óra elektromos munka-erő felel meg. így
egy liter víz felforralása 8 fillérbe kerülne, a
mi nem is túlságosan sok, úgy hogy ételek
felmelegítésére, kis mennyiségű víz felforralásá
hoz most is bátran lehetne használni. Persze
10 iiter víz felforralása már 80 fillérbe kerülne
a mi kissé csakugyan magas ár.
Vájjon lehetne-e a chemiai munkákat, főleg
a nagy iparhoz valókat másra bízni, mint éppen
az elektromosságra? Chemiai vegyületeket bon
tani és képezni, a fémeket sóiból kiválasztani
pedáns tisztasággal — más úton csak nagy
nehezen érhető el, az elektromosságnak ez egy
szerű munka. Ehhez járul még a régi galvános
aranyozás, ezüstözés és galvanoplastika, a mely
a képzőművészetek remekeinek sokszorosítását
végzi, s ez által a műízlés terjesztését nagy
mértékben mozdítja elő.
Nézzük az elektromosságnak mechanikai
munkáit. Megtaláljuk itt azokat a munkákat, a
melyek a legkényesebb szabatosságot és finom
ságot kívánják; de meg azokat is, a melyek-
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hez — más úton talán elő sem állítható —
hatalmas erő szükséges.
Az elektromosságnak azonban nemcsak az
az előnye, hogy a legkülönbözőbb fajtájú mun
kákat végezheti, hanem az is, hogy őt* magát
sokoldalúlag lehet előállítani. A hő- és chemiai jelenségek, a mechanikai munkák mind
annyian átváltozhatnak elektromos munkává.
Az elektromos erőknek sok jó tulajdonsága
közül a legelőkelőbb talán az, a mely techni
kai czélokra oly kiválóan alkalmassá teszi, hogy
t. i. egyszerű berendezéssel és időveszteség
nélkül nagy távolságra átvihetők.
Azt a képességet, hogy energiát alig észre
vehető idő alatt átvigyenek, megtaláljuk a hőés fénysugaraknál is; de hol van ezeknél az
a tökéletesség, a melyet alkalmazásukban ma
napság megkövetelhetünk.
Vegyük például a régi — az elektromosság
által kiszorított — fény-távírót, a mely újabban
szellemes segédeszközökkel eddigelé el nem
ért tökéletességre emelkedett. Sikere mégis hány
kedvező körülménytől függ, nagy távolságban
pedig meg is tagadja a szolgálatot. Hasonlít
suk össze az elektromos távíróval, a melylyel
a kifeszített sodronyon játszi könnyűséggel
küldjük szét gondolatainkat a föld legtávolabbi
helyeire. A különbséget bárki észreveheti.
Továbbá a hő- és fénysugarak csak nagyon
kicsiny energiának átvitelére szorítkoznak; az
elektromos áram pedig jelentékeny munka
készleteket viszát valamely középponti állomástól
sok kilométernyi távolságban fekvő helyekre.
S éppen ez az a képesség, a melynek folytán
az elektromosság messze jövőben is nélkülöz
hetetlen lesz. A mikor majd az emberiség a kő
széntelepekben levő munkakészletet csaknem
teljesen elgazdálkodta, — hozzá lévén szokva a
hatalmas energiájú tömegek felhasználásához, —
az elektromos erő átvitelével fog magán segí- '
teni. A kezdet kezdete már is bekövetkezett:
víz-erő, szélnyomás hajtja nem egy helyen a
dynamo-t, hogy elektromos ereje átvitel útján kel
lőképp érvényesíthető és felhasználható legyen.
Mindeddig csak arról szóltunk, mily sok
oldalúlag alkalmazható, de arról semmit: mi
tehát az elektromosság?
A természettünemények magyarázatára már
a legrégibb időktől kezdve elméleteket állítottak
fel. Voltak többé-kevésbbé jó és rossz elméle
tek, némelyek a feledés homályába merültek,
mások máig is érvényben maradtak. — A termé
szetnek mai felfogása mechanikai alapon nyug
szik és mindama magyarázatnak esküdt ellen
sége, a melyek az erők átvitelét valamelyes
anyag közvetítése nélkül képzelik. Ily körül
mények közt tehát oly anyagot kellett fölvenni,
a mely a léghíjas tért, a világűrt, továbbá tes
tünkben a molekulák közeit betölti: egy szó
val mindenütt ott van, a hol a tért súlyos
molekula nem foglalja el.
Ez az úgynevezett aether.
Az aether emberi érzékekkel ugyan föl nem is
merhető, de az elektromos hatásokat épp oly
messze viheti, mintavíztükre a reá hajított kő által
keltett hullámokat, vagy mint a levegő közvetíti
fülünkhöz a hegedűliúr rythrnusos rezgéseit.

Ez elmélet szerint a világűr valóságos aethertenger. E hatalmas aether-tengeren kell a Nap
fényének is keresztül gázolnia. A Napon ugyanis
óriási forrongások vannak, aether-zivatarok, a
melyek hullámverései hozzánk érkeznek, sze
münk reczehártyájába ütköznek és bennünk-a
fényérzetét költik.
Mellesleg megjegyezve, csak szerencse, hogy
a hanghullámokat nem az aether közvetíti;
mert különben a fénysugarakkal egyszerre ér
keznének hozzánk azok az óriási hanghullámok,
a melyeket a Napon levő zivatarok keltenek.
Ily zenebonát — kivált a mai ideges korban
— bizonyára mindenki*szívesen elenged.
Két évtizednél már valamivel több telt el,
a mikor Hertz ama nagyszabású kísérleteit vé
gezte, a melyek a fénytan és elektromosságtan
között levő mélységet áthidalták. Ezeket a kísér
leteket Maxwell-nek, a Hertz előtt húsz és
egynéhány évvel felállított elmélete jóformán
előre megjósolta^
Valóban, Hertz kimutatta, hogy nemcsak a
fény, hanem az elektromos tünemények is az
aether rezgéseire vezethetők vissza. Az elek
tromosság épp úgy hullámszerűen terjed a tér
ben, mint a fény, sőt a sebességeik is meg
egyezik: 300 ezer kilométer másodperczen
ként. Mindazok a kísérletek, a melyek törés,
visszaverődés, sarkítás nevek alatt a fénytanban
régóta ismeretesek, megejthetők épp oly nagy
szabatossággal az elektromos hullámokkal is,
mint akár a fényéivel. Megmérhető továbbá
az elektromos hullámok hossza s vannak deci
méteres, méteres, kilométeres elektromos hul
lámok. Ezek alapján méltán feltehetjük, de
csakis feltehetjük, hogy a fény maga is elek
tromos tünemény, a melynél az aether hullámzása
milliószor nagyöbb mint az elektromosságnál.
Az elektromosságtan egyik kiváló művelője
Faraday, a ki először mutatta ki az elektro
mágnesnek a fényre való hatását, a mikor élete
végén azt a kérdést intézték hozzá, mi hát
tulajdonkép az elektromosság? — így felelt:
«Negyven évvel ezelőtt azt hittem, fogok e kér
désre felelhetni, most, már nem merek reá felelni».
S mi ma tudnánk-e másképp felelni?
Szekeres Kálmán.

T erem tsünk
m agyar építöm üvészetet!
«Teremtsünk igazán magyar műipart!» így
kiáltott föl Huszka József tanár és kezünkbe
adta az általa sok éven át fáradhatatlan szor
galommal összegyűjtött magyar ékítményes ele
meket «magyar díszítő styl» czímen.
* E czikket Réthi Lajos, czeglédi áll. polgári iskolai
tanár küldte be hozzánk, az általa készített, itt közölt
rajzokkal együtt, melyeken kívül még számos, sok tekin
tetben nagyon érdekes hasonló tárgyú rajzát mutatta be
szerkesztőségünkben. Czikkét s rajzait — mik a magyar
építőművészet megteremtésére irányuló törekvések során
érdeklődést és figyelmet kelthetnek — változtatás nélkül
közöljük, megemlítve, hogy Réthi az, kinek az Arany
«Toldi»-jához készített néhány rajzát folyóiratunk 1901.
évi 1. számában bemutattuk, mely rajzokat olvasóink
nagy tetszéssel fogadták.
Szerk.
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Rendelkezésére bocsájtá a nemzetnek a dí
szítő elemeket, hogy azokból alkosson, teremt
sen műipart és majdan magyar építőművészetet.
A kiáltó szó nem hangzott el a pusztában,
mert lassan ugyan, de megindult a próbálkozás
minden téren.
Ma már találhatunk Budapesten imitt-amott
épületeket, melyeken meglátszik az igyekezet,
de persze nem mindig szerencsés a kísérlete
zés, sőt néha teljesen elhibázott, mint például
az állami postatakarékpénztár épületénél.
Azonban az ilyen botlások nemcsak menthe
tők, de határozottan dicsérendő minden szárnypróbálgatás, mert ne feledjük, hogy minden
kezdet nehéz.
Mint minden újnak, úgy a gyermekkorát élő
magyar építő stylnek is vannak ellenesei; ezek
részint olyanok, kik kiképeztetésöknél fogva
csakis a classicus, mintaszerű stylek iránt ké
pesek lelkesedni és minden új törekvést mély
ségesen megvetnek, részint pedig olyanok, kik
egy egészen új építő modort akarnak létrehozni;
ez utóbbiak nem törődvén a meglévő magyar
ízlés elemeivel, az ú. n. secessio hívei. Ez a
legújabb törekvés Európa-szerte megvan, de ez
ideig úgy az építészetben, valamint a művészet
többi ágában is, leginkább csak szörnyszülöt
teket tudott létrehozni. Nem akarom az új irányt
lenézni, lehet, hogy valamikor fejlődik még va
lami belőle, de hagyjuk azt a nyugati nemze
teknek, melyek új styl után vágyakoznak, mi
után már nemzeti sajátságaik régóta teljes
kifejezésre jutottak minden téren. Nekünk ma
gyaroknak is megvan a nemzeti alapunk, ezen
kell tovább építenünk, hogy a saját nemzeti
érzésünk, faji jellegünk érvényre juthasson —
idővel — az építészet és az iparművészet min
den ágában. Ne forgácsoljuk szét erőinket,
hanem igyekezzünk tehetségünkhöz mérten
hozzájárulni, illetőleg előmozdítani a magyar
építészeti ízlést.
Ne törődjünk az idegen emlőkön felnöve
kedett czéhbeliek büszke lenézésével; ezek sem
az építészet, sem a festészet és szobrászat, sem
pedig a zene terén soha nemzeti művészetet te
remteni nem fognak, nem pedig azért, mert
elfogultságból — kicsinylésből — a nemzeti ala
pot, a meglévőt megérteni nem iparkodnak és
annak szépségei iránt — legtöbbnyire — nincs
is érzékük.
Ahhoz, hogy tisztán magyar építészetet, ma
gyar zenét és általában magyar művészetet te
remtsünk, épp úgy le kell szállanunk az ős
forráshoz — a népieshez, mint a hogy tették
azt a költészetben Petőfi és Arany. Igaz és mély
magyar nemzeti érzésre — erős sovinismusra —
van szükségünk, hogy valóban magyart, nem
zeti jellegű művészetet teremthessünk a meg
lévő alapokon. Holmi lanyha lelkesedés a tettek
mezején nem ér semmit sem.
Mindenki hivatott a nemzeti műveltség fej
lesztésére, mindenki a maga módja szerint;
próbálkozzunk, igaz, sok lesz a gyönge, a se
lejtes, de lesz jó is és kitartó lelkesedéssel,
fáradozással — idővel — felépül a magyar nem
zeti ízlés, a magyar építő styl.
Ezek a gondolatok vittek arra, hogy én is

megpróbálkozzam a mellékelt rajzokkal. Úgy
gondoltam, hogy mindenkinek lehet jó eszméje,
mért ne lehetne esetleg nekem is? Hátha sike
rülne a nagy czél felé egy lépéssel közelednem,
a magyar építőművészet épületéhez egy kővel
hozzájárulnom.
Ilyen próbálkozásom eredménye a három
oszlopfő, melyet a stylizált rózsából és tulipán
ból (lásd: Huszka J. Magyar díszítő styl), az
ablak- és kapuíveket pedig a székely kapuk,
kis ajtók és azok díszítéseiből alakítottam. Az
oszloplábakhoz az ev. ref. temetőkben található
fejfák szolgáltatták a mintákat. A főpárkányzat
előképét Nagy-Sarlóban (Barsm.) találtam egy
kis ajtó fölött fából kifaragva; persze ezeket
a dolgokat kissé átgyúrtam, hogy minő siker
rel, azt bírálják el mások.
Az általam combinált holmiknál az ösztön
zött, hogy hátha az én gondolatom más sok
kal szebb és tökéletesebb eszméket kelt, arra
hivatottabb építészek, szobrászok és festőknél.
Soraimat és rajzaimat főképp az ifjú nemze
déknek szántam ; ők még elfogulatlanok, bennök lobog még a nemzeti genius lángja, a lelke
sedés, mely nem riad vissza a kicsinyléstől és
semmiféle más akadálytól.
Ha nincs még magyar építő styl, kell, hogy
legyen, és erős meggyőződésem, hogy lesz is!
Réthi Lajos.

A m agyar Euklides.
olyai János születésének századik évforduló
ját ünnepelte a múlt hóban a tudományos
világ ; szülőföldjének tudós középpontja a
kolozsvári egyetem, a mely az ünnepélyt rendezte,
ez alkalomból emléktáblával jelölte meg szülőházát.
Az emléktábla „a magyar Euklides“ névvel tisz
teli meg, de egyúttal nem mulasztja el hozzá
tenni, hogy „a Tentamen mély gondolkozásé
szerzőjének fia“. Valóban elválaszthatatlan is
az apa és fiú neve; nemcsak azért, mert Bolyai
János egyetlen ismeretes dolgozata, a mely ne
vét világhírűvé is tette, mint függelék (Appen
dix) jelent meg atyjának a mathematika egész
tanulmányára kiterjedő nagy műve, a „Tenta
men“ mellett, hanem főképpen azért, mert apja
nevelése, erős logikai elméje adhatott irányt az
ifjú éles elméjű vállalkozásának.
Az Appendix a geometriának, mint a térre
vonatkozó tanulmánynak, feltétlen igaz tudomá
nyát akarja megalapítani. Arra törekszik külö
nösen, hogy a geometria tárgyalását teljesen
függetlenné tegye Euklidesnek egyik legkérdé
sesebb, úgynevezett axiómájától (XI., tulajdon
képpen ötödik postulatum), a mely a párhuzamos
vonalak elméletére vonatkozik. A geometriai
tételeknek ugyanis oly összefüggő rendszerét
akarja megalapítani, a mely érvényes minden
esetben akár igaznak fogadjuk Euklides postulatumát, akár tagadjuk helyességét. A magyar
Euklides azonfelül hozzáfűzi, hogy az esetben,
ha a postulatumot helytelennek veszszük, meg
oldja a geometriának mindaddig legtöbbet fesze-
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getett problémáját a kör négyszögesítését (quadratura circuli).
Mióta az emberi elme ismereteinek rendezé
sét, akár elméleti érdekből, akár gyakorlati alkal
mazhatóságáért, feladatának nézi, a geometriát
tekintették mindig mint ideált, mind alapjainak
biztossága, mind fejtegetéseinek következetes
sége szempontjából. A geometria tárgyalásának
e mintaszerű alapját Euklidesnek köszöni a világ.
Sajátossága abban nyilvánul, hogy néhány szem
léleti alapelemre vonatkozó meghatározás (definitio) és igen kevés a bizonyító eljárást jellemző
alapigazság (axióma) segítségével részint min
den tételét (theorema) szigorúan bizonyítja, ré
szint a felmerülő feladatokat (probléma) ponto
san, minden kétséget kizárva megoldja. Egészen
közmondásossá vált az eljárás ama határozott
sága, a melylyel Euklides 'egyes fejtegetéseit
befejezni szokta: a „quod erat demonstrandum“
és a „quod opportebat fieri“. De a legszigorúbb
bizonyításoknak is megmarad az a gyengéje,
hogy végtére oly igazságokra szorul, melyeket
bizonyítani nem tudunk, melyeket tehát kény
telenek vagyunk mintegy jóhiszemben elfogadni.
Bizalmunk csak abban nyer igazolást, hogy az
elméleti tárgyalásnak egész menetében jó szol
gálatot tesznek, gyakorlati alkalmazásban pedig
irányadásuk sohasem hagy cserben. Ezek az
úgynevezett postulatumok. Rajtuk alapul a tudo
mány egyetemessége, tanainak általános érvé
nye. Sajátosságuk pedig abban áll, hogy fogalma
zásukban a tapasztalásból indul ki ugyan a tudós,
de tartalmuk meghalad minden tapasztalatot,
különben nem épülhetne rajtok fel a tudomány
nak minden időre szóló tanítása. Tudásunknak
bizonyossága, feltétlen igazsága e szerint annál
inkább növekszik, mennél kevesebb ily nem bizo
nyítható postulatum, sohasem tapasztalható állítás,
szolgál alapjául.
Euklidesnek ötödik postulatuma azt állítja,
hogy ha két egyenest akként metsz egy harma
dik, hogy két belső szögének összege kisebb
két derékszögnél, akkor a két egyenes határ
talanul meghosszabbítva azon az oldalon, a
melyen a szögek összege kisebb két derékszög
nél, okvetetlen metszi egymást. Ez a felvétel iga
zít el nemcsak oly fontos igazságok körül, minő
a párhuzamosok tana, hanem a legegyszerűbb
zárt idom, a háromszög sajátosságainak meg
állapításában, nevezetesen szögei összegének
meghatározásában, a mi azután tudvalevőleg
a területekre vonatkozó összes ismeretekre nézve
alapvető. Amígaz ilyen mindenkésőbbi tárgyalásra
szükséges igazságok csupán postulatum alapján
érvényesek, a geometria tudománya csak felté
teles érvényű. Azért foglalkoztatta a XVIII. szá
zad vége felé a legkiválób elméket a párhuza
mosok elmélete, hogy vagy bizonyítsák Euklides
e postulatumát, vagy egy más oly tételt, mely
nek e postulatum következménye lehetne.
Bolyai Jánosnak nagy, elmés, logikai fontos
ságú lépése tulajdonképpen az, hogy teljesen le
mond e törekvésekről, hiábavalóságukat világosan
látva és a mint ezt különösen atyja határozottan
egybefoglalja, a geometriát úgy teszi a postulatumtól függetlenné, hogy kettőt épít fel: egy
geometriát igaznak véve a postulatumot, egy

másikat pedig annak tagadásával, akként, hogy ez
utóbbinak tételei egy ujjmutatással,1 az előbbiben
is érvényesek legyenek. Szokás ugyan úgy szólani,
mintha Bolyai János és Lobatschewsky, meg a töb
biek, kik példájukat követték, az euklidesi geo
metria mellett egy más nem euklidesi geomet
riát alkottak volna, a mi szokott terünk helyébe
egy új. tért, egy új világot teremtettek, de e fel
fogás épp a vállalkozásnak logikai jelentőségét
csökkenti. A tudomány nem válik biztosabbá,
tanai nem lesznek feltétlenül igazák, ha valamely
postulatum szükségtelen lesz egy másik álta
lánosabb kiinduló pont elfoglalása által. Feltételes
sége csak módosult; a közelebbi, a tapasztalathoz
inkább fűződő álláspont helyébe csak egy má
sik, magasabb ugyan, de mindenesetre sokkal
phantasticusabb,imagináriusfelfogás lép. Nyilván
való ugyanis, hogy ha egy határozott állítással
szemben annak nem oly határozott tagadását teszszük fejtegetéseink alapjává, a mint ezt Bolyai teszi
Euklides postulatumával szemben, akkor szá
mos egymástól eltérő felfogás, ha nem is egyenlő
joggal, de mégis több-kevesebb jogosultsággal
szolgálhat alapul. Az egy eddigelé igen haszna
vehető, postulatuma mellett is eredményes euk
lidesi geometria mellé csak sok, talán inkább a
képzeletet foglalkodtató, az elmésséget gyönyör
ködtető nem euklidesi geometria fejlődik — a
mint fejlődött is — a nélkül, hogy a tanulmá
nyozás e módja a geometriát nagy feladatainak
megoldásában a természet világosabb törvényszerű felfogásában segítette volna.
Bolyai János maga fejtegetéseinek jelentő
ségéről több ízben nyilatkozik ily értelemben,
mert ő maga is azt eldönthetetlennek tartja,
vájjon Euklides rendszere vagy az általa kifej
tett más feltételekből kiinduló rendszer tekint
hető a valóság kifejezésének. A geometriai téte
lek feltétlen igazsága éppen az által bizonyo
sodik be, hogy mindkét rendszerben egyaránt
érvényesek.
Igen édekesen nyilvánul ebbeli meggyőző
dése abban a némi humorral kifejezett állításá
ban, hogy az olvasó végre ne ütközzék meg
azon, ha kifejti, hogy a saját felfogású rendsze
rében megszerkesztheti a körrel egyenlő terü
letű egyenesvonalú idomot. Talán nem érdek
telen, hogy az időtájt, midőn az atya, Bolyai
Farkas, mathematikai tanulmányait kezdte és
taián már ő foglalkozott oly irányú elmélke
désekkel, melyeknek tökéletes kifejtése fiára ma
radt, több, nem éppen a mathematikában, hanem
más irányban jeleskedő magyar író vélte fel
fedezni a quadratura circuli-t. Rajnis József, a
magyar Helikonra vezérlő Kalauz, költői törek
vései és irodalmi vitatkozásai mellett 1793-ban
nagy önérzettel tudatta külön munkában, hogy
a kör tökéletes quadraturáját az igaz számok
sajátosságaiból fejtette ki és bizonyította be. Majd
Révai Miklós, a classicus költő, 1797-ben az
egyenes vonal három részre osztásával kap
csolatban fedezte fel leghatározottabb módszer
rel a kör quadratióját. S végre Pálóczi Horváth
1 „Auf einen Wink“ 1. az apa fontos legutolsó művé
nek czímét „Kurzer Grundriss eines Versuch stb.“ Marosvásárhely 1851.
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Ádám, a Hunniás epicusa költői foglalkodása
mellett nem csekélyebb komolysággal védte
1807-ben a kör négyszögesítését. Bolyai egy
negyedszázaddal később sokkal nagyobb ered
ménynyel, a geometria módszerének némiképpen
újjáalakításával, látott hozzá ugyanezen vállal
kozáshoz. Fejegetéseit azonban avval a dilem
mával végzi, hogy vagy Euklides XI. axiómája
igaz, vagy megvan a kör geometriai quadraturája, de azt senki sem döntheti el eddig, hogy
e két tétel melyike felel meg a valóságnak.
Születésének e százados ünneplése, melynek
alkalmából e sorok Írattak, sok tanulmányra
adott alkalmat mathematikusaink között is, a
melyek vagy Bolyai nagy jelentőségének meg
világítására vonatkoznak, vagy a tanulmányo
zást ez irányban folytatják^Ez talán az ilynemű
ünnepeknek legüdvösebb hatása, mert nem múlt
érdemekkel való dicsekvés, hanem a munkás
ság tudatos folytonossága, a történeti kapcso
latok megőrzése tesz minden törekvést s így a
tudományosságot is nemzetivé. És hogy nekünk
legyen még nem szakadó nemzeti tudományos
életünk, bizonyára fontosabb még annál is, a
mit Bolyai Farkas egy évvel halála előtt maga
írta gyászjelentésében kívánt: „hogy midőn
kévésünkét is mind külföldről vettük, adhassunk
vissza is valaha valamit!“

A növények gyógyítása.
z elmúlt század közepéig kifejlődött ugyan
az emberek és állatok gyógykezelése, de
1 még vajmi kevéssé volt ismeretes a nö
vények gyógyítása, illetőleg prophylaktikus keze
lése. Pedig az emberek és a háziállatok jóléte
alapjában attól függ, hogy a cultivált növé
nyek baj nélkül tudnak-e fejlődni.
Ma már egész gyógyszertár áll a növények
mindenféle baja ellen rendelkezésünkre. De ne
féljen az olvasó; a mai alkalommal nem fog
juk azt egészen átvizsgálni, hanem csak né
hány fémsónak újabb szerepét szándékunk
lehetőleg megvilágosítani. Ezek a fémsók: a
vasgálicz, a rézsók és az arsénsók.
Az emberek vérének piros színe vasvegyületektől származik. A növények zöld színe szin
tén. Ha az ember «vérszegénységben* szenved,
már régóta vasvegyületeket adnak be neki
gyógyszerül, esetleg vasas ásványvizeket is
rendelnek neki. Tökéletesen ugyanezt tehetjük
a növényekkel, ha «sápkórban» vagyis «chloras/s»-ban szenvednek, a mi a növényzöldnek
vagyis chlorophyllnak hiányában nyilvánul. Az
a vasvegyület, melylyel a sápadtságban szen
vedő növényeket gyógyítjuk, a vasgálicz.
A növényeknek persze a vasgáliczot nem
lehet kanálszámra a szájukon át beadni, mint
az embereknek. IHanem van két más mód,
melylyel beléjük dictálhatjuk. Az egyik az, hogy
a vasgálicz-oidatot a talajba szivárogtatjuk és
innen a gyökerek a talajvízzel együtt felszívják
magukba. Ez az eljárás sok vasgáliczot igényel.

A

1 Lásd Mathematikai és Physikai Lapok 1903. 1 f.

A másik az, hogy a növényeken bevágásokat
ejtünk és ezeket a sebhelyeket bekenjük 40%-os
vasgáliczoldattal. Az utóbbi eljárás nagy fontos
ságra jutott különösen a legújabb időkben,
midőn az amerikai fajokkal való szőlőtermelés
nagyban indult meg. Az amerikai szőlőfajok
ugyanis nagyon megsínylik a meszes talajt,
kivált ha sok mész mellett kevés a vas a föld
ben. A fehér meszes földben elsápadnak, «chlorosis»-ba esnek és ha nem gyógykezelik őket,
el is pusztulnak. A chloroticus szőlőtőkék ke
zelése abban áll, hogy nem tavaszszal, hanem
őszszel metszik és nyomban a metszés után
a metszés lapját bemázolják 40%-os vasgálicz
oldattal. Még jobb, ha az egész visszamaradt
tőkerészt is beecsetelik evvel a szerrel.
Valószinű, hogy az efféle növénysápkóroknak valódi okai szintén valami, még eddig föl
nem derített mikroparasiták, melyeknek a me
szes talajban fejlődő növény nem bír kellő
módon ellentállani. Annyi bizonyos, hogy csak
a vasban szegény és meszes talajokban lép föl
ez a betegség. A ki megfigyeli, a meszes tala
jokat, észreveszi, hogy a legtöbb gombabeteg
ség ilyen helyeken szokott nagy hatalomra
vergődni. A szénsavas mész, melyet a növény
fölvesz, úgy látszik, leköti a növénysavakat és
evvel a növény ellentálló képessége csökken.
A vasgálicznak, mely kénsavas vasból áll, ha
a talajba jut, az a jó tulajdonsága van, hogy
kénsavát átadja a mésznek, úgy hogy ebből
kénsavas mész vagy gyps lesz. A gyps pedig
nincs olyan kedvezőtlen hatással a növény
zetre, mint a minőt a szénsavas mész gyako
rol igen sok növényfajra.
Ha tehát meszes talajainkat, a mennyiben a
költség megengedi, javítani akarnók, ezt legczélszerűbben vasgáliczczal tehetnők.
A rézgálicz vagyis kénsavas réz mintegy
másfél évtized óta olyan fontos szerepre vergő
dött a földgazdaságban, a minőt 20 évvel ezelőtt
alig álmodott volna valaki. Szinte szédítő menynyiségű rézgálicztömegeket fecskendeznek ma
már a szőlőkre, gyümölcsfákra, paradicsomra,
burgonyára és sok más gazdasági növényre.
Talán Európában fogy el belőle a legkevesebb;
a legtöbb pedig Amerikában. Ez a fémsó most
a gazdasági növényeken garázdálkodó gom
báknak legfőbb ellenszere. Szőlőtermelés ma
már rézgálicz nélkül nem is képzelhető. Ren
desen mészszel vagy szódával keverik egybe
abban a vízben, melylyel permetezni szándé
koznak; még pedig úgy, hogy 100 liter vízre
a rézgáíiczból 2 vagy 3 kilót vesznek és vagy
ugyanannyi meszet, mint rézgáliczot vagy pe
dig, ha mész helyett szódát használnak, akkor
minden kilo rézgáliczra 1% kilo szódát szá
mítanak. Általában ez a keverési arány hasz
nálatos a szőlőkben, gyümölcsösökben és min
denütt, a hol a gombák ellen védekeznek.
Mikor a rézgáliczot mészszel vagy szódával
hozzák a vízben össze, akkor a rézgálicz kén
sava átmegy a mészhez vagy szódához, a réz
pedig rézoxydhydrát formájában csapódik le
és lebeg a permetező folyadékban, a nélkül,
hogy feloldódnék.
A réznek roppant gyilkos hatalma van a
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legtöbb gomba fölött. Sőt nemcsak a gombá
kat öli meg, hanem még a magasabb rangú
növények csírázását is megakasztja, ha a csiráztatás rezet tartalmazó vízben megy végbe.
Némelyik gomba már akkor is elpusztul, ha a
vízben csak egy milliomodrész réz van, sőt
spórái még olyan vízben is megsemmisülnek,
melyben csak egy tízmilliomodrész van a réz
ből. Olyan csekély rézmennyiségek ezek, hogy
chemiai elemzéssel alig lehet kimutatni, ha csak
a vizet el nem párologtatjuk és így az oldatot
sűrűbbé nem teszszük. Egyes kísérletezők arra
a hihetetlen eredményre jutottak, hogy a búza
szem már olyan vízben sem csírázik ki, mely
a rézből csupán egy milliomodrésznek hét szá
zadrésze van. A talajban azonban ilyen csekély
rézmennyiségek még nem mutatnak eredményt;
mert hiszen az üszög ellen 'a gabonát rézgáliczoldattal szokták páczolni és ilyenkor több
marad a szerből a gabonaszemen, mint a meny
nyi a vízben már meggátolja a csírázást.
Ha a rézgáliczfogyasztás olyan arányban ter
jeszkedik, mint eddig, akkor a rézbányák majd
nem egész termése erre a czélra fog felhasz
náltatni. Ámde ezzel veszedelem is állhat be.
Ha gazdasági növényeinket, különösen a sző
lőt, évenkint rézvegyületekkel kezeljük, akkor
ennek a sok réznek idővel nagy mennyiséggé
kell az illető talajban fölszaporodnia; oly nagy
mennyiséggé, hogy a benne levő növényzet
nek már ártalmára válhatik. Meggyökeresedett
növények aránylag igen jelentékeny rézmenynyiségeket elszivelnek. Azonban a magvaknak
már sokkal kisebb mennyiség is tökéletesen
elég, hogy csírázásukat ad graecas calendas
halaszszák el. És talán még ennél is kisebb
rézmennyiség elég ahhoz, hogy azok a talajbaktériumok, a melyek a levegő nitrogénjét a
növények számára assimilálható formába jut
tatják, hasznos szolgálatukat fölmondják.
Hogy mikor, illetőleg mennyi réznek a talajba
jutásával fog ez a veszedelem beállani, azt egy
előre bajos megállapítani, mert a kísérletek
nem egészen mértékadók. Ha t. i. évtizedeken
át permeteznek valami szőlőt, akkor a talajba
jutott réz egy részét az eső- és hóvíz le fogja
mosni a talaj olyan mély rétegeibe, a hol a
növényzetnek már nem árthat. És annyival
több réz fog így a mélyben eltűnni, minél
több az illető helyen az évi csapadékmennyiség.
Éppen a szőlőkben és a gyümölcsösökben ez
a veszély aránylag a legkevésbbé imminens;
mert úgy a szőlőnek, mint a fáknak már az
ültetés első évében is jókora gyökérzetük nő
és évről-évre még hatalmasabb lesz. Az ilyen
gyökérzet pedig csak igen jelentékeny rézmenynyiségtől szenvedne észrevehető módon. Mivel
pedig úgy a szőlőt, mint a gyümölcsöst istálló
trágyával vagy salétromsavas műtrágyákkal ol
csón jól megtrágyázhatjuk, még a talajbakté
riumokat sem kell nagyon féltenünk. Legfölebb
az egy éves gyomok magvainak csírázása ma
radna abba, a mit azonban a gazda még
örömmel is látna, mert hiszen éppen ezeket a
gyomokat minden képzelhető áldatlan helyre
el szokta kívánni, csak maga nem kér belőlük.
Másképpen áll azonban a dolog a szántóföl

deken. Itt évről-évre magvakat vetnek és ezek
csírázását semminek sem szabad akadályoznia.
Éppen e miatt a rézvegyületek, ha valahol, úgy
mindenesetre első sorban a gabonaföldeken
mutatkoznának káros formában. Nálunka szántó
földeket egyelőre ilyen veszedelem nem fenye
geti, mivel mi csak a szőlőt és a kertet kezeljük
rézzel. .De külföldi államokban, különösen pedig
Észak-Amerikában, a burgonyát a többféle ra
gyabetegség ellen éppen úgy permetezik, mint
mi a szőlőt. Ott tehát a talaj rézmérgezése
hova-tovább kellemetlen aiakot ölthet.
Annyi mindenképpen áll, hogy bárminő culturnövénynyel van is dolgunk, túlságosan nagy
rézgáliczoldatokat venni nem tanácsos és a
2—3% 'os adagokon túlmenni, mint némelyek
teszik, nem kellene. De másrészt a túlcsekély
adagok sem indokoltak (pl. az 1 vagy 7 2°/o-osak),
mert olyan években, mikor tartós és órákon át
el nem álló esőzések vannak, igen csekély réz
mennyiség jelenlétében a folyvást hulló eső
cseppek a rendelkezésükre álló pár másodpercz alatt nem bírnak annyi rezet fölvenni,
hogy a spórák az eső tartama alatt ki ne csí
rázzanak. Nem szabad ugyanis felednünk, hogy
például a szőlő peronosporájának spórái 60
perez alatt, ha víz áll rendelkezésükre, nem
csak kicsiráznak, de bele is hatolnak a szőlő
zöld szöveteibe. Tehát egy órai esőzés alatt a
spórák csírázása és a szőlőlombba való befészkelésük befejezett ténynyé válhatik.
Még néhány szót az arzénsókról. Ezeket
Amerikában kezdték először használni a kár
tevő rovarok ellen. A mily hatalmas méreg az
arzén a bogárvilágnak, az ember azt hinné,
hogy a gombákat is erőteljesen megtámadja.
Ámde nem így áll a dolog, mert ha a gom
bákat is meg akarnók arzénnal ölni, akkor olyan
erős adagokat kellene használnunk, hogy ezek
től azoknak a növényeknek, melyeket védeni
akarnánk, leperzselődnék a lombja.
Amerikában és Ausztráliában ma már hihe
tetlen mennyiségű arzént használnak a növé
nyeket károsító rovarok ellen. Különösen pedig
két festőanyagot, t. i. a párisi vagy schweinJurti zöldet (Paris green) és a londoni bíbort
(London purple). De lehet használni tiszta ar
zénsavas rezet is.
Az arzénsókat csak ott lehet sikerrel hasz
nálni, a hol a növényeket rágástól akarjak meg
védeni. Azok ellen a rovarok ellen, melyek táp
lálékukat a növény szöveteiből szívják, az arzén
nem ér jóformán semmit, mivel az arzén csak
a növény felületéhez tapad, a sejtek belsejébe,
a nedvekbe nem hatol be, mert hiszen ha ezt
tenné, nem is lehetne használni.
Bogyógyümölcsöket ezzel az erős méreggel
nem szoktak kezelni, mert a bogyók héja a
húshoz képest aránylag nagy és evéskor az
ember így érezhető arzénmennyiséget kebelez
hetne be. De annál nagyobb szerepet játszik
az arzén az almafák védelmében. Ma már alig
van Amerikában és Ausztráliában valamire való
almaültetvény, melyet vagy schweinfurti zöld
del vagy londoni bíborral nem kezelnek. Még
pedig az almatermés legnagyobb veszedelme
vagyis a férgesedés ellen.
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A párisi vagyis a schweinfurti zöld, arzén
savas és eczetsavas rézből áll; a londoni bibor
complicáítabb összetételű és még magnesium
is van benne. Akár az egyik, akár a másik
szérűkéről is alkalmazásba, ilyenformán készí
tik a permetező folyadékot: 500 gramm arzén
szert 600 liter vízben jól fölkavarnak és utó
lagosan még 1 vagy 2 kiló frissen oltott
meszet habarnak a keverékbe. Ezt aztán fino
man porlasztó permetező gépekkel juttatják a
a megvédendő növényekre. Az almafákat elő
ször nyomban az elvirágzás után permetezik;
azután pedig a kezelést még kétszer ismételik
és mindig gondoskodni kell arról, hogy a per
metezett szer magát a gyümölcsöt kellő módon,
de mindig majdnem porfinomságú cseppek
alakjában érje. Mindamellett az alma férgesedését csak akkor lehet biztosan meggátolni,
ha a fák törzsökére gyürűformán sötétszinű
rongyokat vagy pedig szalmát kötünk, hogy
az almákból kijövő piczi férgek, melyek az
aimamoly hernyói, ezekben bábozódjanak be.
Ezeket a kötéseket hetenként egyszer le kell
venni és a szövetből valókat néhány perczig
forró vízben tartani, ha pedig szalmából, vagy
szénából valók, egészen elégetni, hogy a belé
jük húzódott állatok elpusztuljanak. Igaz, hogy
ilyen kötések nélkül is meg lehet védeni az
almát, csakhogy akkor havonként négyszer
kellene arzénnel permetezni, tehát egy nyár
folyamán vagy tizenkétszer; — már t. i., ha az
egész termést akarjuk megóvni a férgesedéstől.
Amerikában most már helyenként még a
sétahelyek és az utczák díszfáit is arzénnel
permetezik, hogy lombjuk ne károsodjék. Nem
ritkán a réz- és az arzénvegyületet összekeve
rik és egyszerre permetezik a növényekre, hogy
így egy csapással meneküljenek meg a gom
báktól és rovaroktól.
Természetes, hogy az arzén éppen úgy
összehalmozódhatik a talajban, mint a réz és
ebben az esetben szintén bajt okozhatna. Azért
evvel a szerrel is takarékosan kell bánni.
A fönnebb említett szerek kitűnők ugyan,
de nem ideális tökéletességűek. Ideális volna
az a gomba- vagy rovarirtó-szer, mely:
1. csak a kártevő gombát vagy rovart öli
meg, de az embert és az emlősöket, valamint
a házi szárnyasokat nem veszélyezteti;
2. biztosan öli ugyan a kártevőt, de azért
nyom nélkül elpárolog;
3. sem nem gyúlékony, sem nem robbanékony.
Ezek különben olyan súlyos föltételek, hogy
mai napon egyetlenegy szer sem bírt azoknak
még teljes sikerrel megfelelni.
' J (' l

Uj találm ányok.
/. Vasúti automobilok.
ajátságos vonása sok találmánynak, hogy
eleinte bizonyos helytelen irányba fejlő
dik, majd miután geniális emberek meg
találják a helyes megoldást, ugyanannak a talál
mánynak előbbi tökéletlen formájából hasonló
czélokra szolgáló eszköz jön létre, a mely
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sokszor az eredeti találmányt kiszorítja, és a
melyet jobban megvizsgálva, mindig arra a
tapasztalatra jutunk, hogy elveiben teljesen azo
nos az eredeti találmánynyal, csak formáiban
és arányaiban különbözik attól.
így a legelső lokomotivok, helyesebben gőz
kocsik, utczákon és országutakon, nem pedig
síneken jártak és ezért ebben az irányban to
vábbfejlesztve, nem jutott volna az emberiség
soha a mai lokomotív és vasút birtokába. El
lenben ezen az alapon jó kezekben egy az ország
úti közlekedésnél megbecsülhetetlen eszköz, az
automobil jött létre.
Az automobilok kétféle irányban fejlődtek.
Az egyik és pedig a régibb rendszernél a hajtó
szerkezet a gőzgép; a mi annyiban előnyösebb,
mivel vizet és tüzelő-anyagot mindenütt be
lehet szerezni; a gépe az erőszükségletnek meg
felelően nagy határok között és igen finoman
szabályozható, de főképpen nagy kocsiknál gaz
daságos. Többek között különösen De Dión
grófnak sikerült, Bouton műlakatossal szövet
kezve, a gőzkazánt és a gőzgépet úgy tökéle
tesíteni, hogy alkalmassá vált automobilkocsik
mozgatására különösen kicsiny súlyánál fogva
és kezeléséhez semmi szakismeret nem kíván
tatik, mivel még a kazánrobbanás is ki van
zárva. A másik rendszer Daimlertől származik,
a ki hajtógépnek a benzinmotort alkalmazza,
a mi azonban csak sport és luxus czélokra
szolgáló kis kocsiknál vált be, mivel nagyobb
erejű könnyű motorokat erre a czélra nem si
került eddig szerkeszteni.
Ilyen és hasonló szerkezetű gépekkel külön
féle czélokra szolgáló kocsikat szereltek fel,
többek között motoros társaskocsikat is forga
lomba hoztak. Az ilyen társaskocsikból azáltal,
hogy nagyobb méretekben készítették és vasúti
kocsi-alvázzal és kerekekkel látták el, a vasúti
automobil fejlődött k i; úgy a lokomotív őse, az
automobil, ismét a vasút szolgálatába került.
Külföldön a vasúti automobilok mindjobban
elterjednek. A würtembergi vasutak vonalain
benzinmotoros és Serpollet-féle gőzfejlesztővel
ellátott gőz-automobilok bonyolítanak le bizo
nyos forgalmat.
A benzinmotoros automobilok gépe 30 lóerős,
1o°/00-es emelkedésnél a kocsi 30 kilométer
óránkénti sebességgel fut, benzinfogyasztása
ilyenkor 450 gramm. A kocsi vezetését és a
jegyek ellenőrzését egy ember végzi.
A tübingen —meintzingeni vonalon járó gőz
automobil gépe 50 lóerős, io°/00 emelkedésnél
a kocsi óránkénti sebessége 40 kilométer, és
kilométerenként a 41 tonna önsúlyú kocsi moz
gatásánál 35 kg. a szénfogyasztás.
Magyarországon vasúti automobilok építé
sével a Ganz-féle waggongyár foglalkozik, ott
néhány évi kísérletezés után kitűnő eredmé
nyeket értek el.
Az első képpen egy általuk az Alföldi első
gazdasági vasút > részére szállított gőz-automobil-kocsi látható. Ez egy közönséges vasúti
személykocsi, a melynek az első nagy perronján van elhelyezve a nem is egy méter átmé
rőjű kazán, a mely, a kocsi alatt elhelyezett
géppel együtt, a De Dion Bouton & Co.» párisi
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czég gyártmánya, de a melyeket újabb kocsik
hoz már a királyi magyar állami gépgyár fog
készíteni. A hátsó perron a kalauz tartózko
dási helye és a nagyobb csomagokat is ide
rakják.
A gőzgép 18 légköri nyomású gőzzel dol
gozik és pedig a gőz előbb egy kisebb átmé
rőjű magas nyomású hengerbe ömlik, ott ter
jeszkedve a légmentesen mozgó dugattyút
végigtolja a hengeren, miáltal a gép tengelye
egy fél fordulatot tesz; a gőz nyomása csök
ken, de térfogata nagyobb lesz és mialatt a
kazánból a dugattyú túlsó oldalára ömlő gőz
azt visszanyomja, az első oldalon levő használt
de még mindig munkaképességű gőz egy má
sodik jóval nagyobb átmérőjű henger dugatytyúja alá ömlik és azt tovább expandálva, vé
gigtolja a hengeren és ez a mozgás ismét1

felül, alul aczélgyűrűkkel elzárt két hengergyürű
alakú tér alkotja a kazántestet. A két gyűrűalakú testet nagyszámú vékony falú, gyenge
hajlású nikkel aczélcső köti össze. A kazán
közepén lévő aknát a felső elzárható nyíláson
át megtöltik szénnel vagy coaxxal, miután elő
zőleg az r rostélyon kevés fával és papirossal
tüzet raktak.
A szén az aknából, a mily mértékben a ros
télyon elég, a rostélyra hull és egy kúpalakú
rakást képez. Az égéstermékek a sugárirányú
csövecskék között felfelé emelkedve, azokban
a vizet felforralják és a kazán felső részén levő
f gyürűalakú füstszekrényen át az m kéménybe
jutnak. A kéményben a p korong állításával
szabályozható a léghuzam, a minek növelésére
szolgál az 0 hosszú fúvó és az u gőzkifúvó
kúp, a melyen át az elhasznált gőz jut a gőz-

1 -ső ábra.

átvitetik a tengelyre. A gőz a második henger
ből a kéménybe jut és a léghuzamot növeli
vagy pedig a kazánt tápláló víz előmelegítésére
fordíttatik.
A gőzgép forgattyúi, hogy a gép minden
állása mellett a kocsit meg lehessen indítani,
egymáshoz képest merőlegesek és hogy a gép
a kocsi megindításakor szükséges nagyobb erőt
fejthessen ki, az alacsony nyomású hengerbe
is bocsátható a friss gőz a kazánból.
A gőzgép egy légmentesen zárt öntött vas
tokban félig olajban mozog és mint a közön
séges úti automobiloknál, itt is áttétellel hozza
mozgásba a kocsi tengelyét. Az áttételt fogas
kerekek közvetítik, és pedig ezek kétféleképpen
kapcsolhatók, úgy hogy a kocsi óránkénti se
bessége 15 vagy pedig 36 km. legyen. Azon
kívül a gőzgép járása épp úgy szabályozható,
mint a lokomotivnál, járhat előre és hátra, sőt
a kocsitól függetlenül üresen is mozoghat.
A gőzkazánt a második ábra függélyes met
szetben és félig keresztmetszetben tünteti fel.
A k 1} k.2, £3 és k± aczéllemezből képezett és

gépből a szabadba. A kazán el van látva biz
tosító szelepekkel, vízmutató üveggel, szivatytyúkkal és mindazon felszerelésekkel, a mivel
minden gőzkazán.
Robbanás lehetősége ki van zárva. A víz
csak az alsó csövekben és a hengergyürűk
alsó részeiben van állandóan, felsőbb rétegek
ben gőz és legfelül a túlhevített száraz gőz
van. A víz mennyisége minden körülmények
között is oly csekély, hogy ha egy csövecske
elreped is, a nagy gőznyomás következtében
inkább eloltja a tüzet, de veszedelmet nem
okozhat.
Az ilyen kazánnal és géppel fölszerelt ko
csiknak előnye a lokomotivok fölött, hogy a
kazán befűtése után 10 perczczel már a meg
kívánt nagy nyomású gőzzel rendelkezik, míg
a lokomotív a befűtésétől számítva, leghama
rabb félóra múlva indulhat. Azonkívül sokkal
gazdaságosabb az üzem. Az említett kocsi
10,000 kg. önsúly mellett 1-5 kg. szenet fogyaszt
óránként és 70 km. útra körülbelül 1000 liter
víz elég a kazán táplálására. A lokomotivokhoz
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egy fűtő és egy mozdonyvezető szükséges,
azonkívül költséges berendezések kellenek,
mint gépszín, vízállomási berendezések; míg a
gőz-automobil kazánját a kocsivezető, hosszú
időközökben, töltőkályha módra látja el szénnel,
a vizet pedig a gép maga szívja bármely kútból a víztartóba. Nevezetes még, hogy abban
a mértékben, a melyben a gőzfogyasztása nö
vekszik, mind rohamosabb lesz a gőzfejlődés,
úgy» hogy a gőznyomás mindig közel állandó.
Eme előnyökből önként következik, hogy
ezek a gőz-automobilok és általában a vasúti
automobilok nélkülözhetetlenek ott, a hol ki
csiny vagy rendetlen a forgalom, a hol tehát
nagy befektetés, nagy személyzet alkalmazása
s így a hol a lokomotív és villamos üzem nem
fizeti ki magát. Alkalmas ott, a hol gyakran
közlekedő kis vonatokkal akarják a gyér for
galmat növelni, nagy vasutaknál pedig, még
fővonalakon is, helyi forgalom lebonyolításánál,
könnyű küiönvonatoknál és menetrenden kívül
nagyon későn induló vonatoknál.
Még meg kell jegyeznem, hogy az ábrán
látható kocsi keskenyvágányú vasúthoz készült,
de most építenek normális sín-szélességű pá
lyákra gőz-automobilokat, sőt benzinmotoroso
kat is és nemsokára forgalomba hozzák ezeket
nálunk a magyar királyi államvasutak, a szab.
déii vasutak és a kassa—oderbergi vasút vona-
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lain is, úgy, hogy Magyarország ebben a te
kintetben nem marad el a külföld mögött. Az
is jó, hogy a vasúti automobilok mint lokomotivok is szerepelhetnek, a mennyiben elég
sok kocsit képesek vontatni saját megterhelé
sükön kívül.

Az „ U ránia“ Egyesület vidéki
actíója.
— Felolvasások és vetítő-készülékek kikölcsönzése. —

gyesületünk, mely abból a czélból alakult,
hogy a tudományoknak népszerű terjesz
tésével és az általánosan érdekes ismere
teknek a nagy közönséggel való közvetítése
által hazánk míveltségi színvonalát emelje : nemes
czéljának elérése végett eddig két eszközzel
dolgozott.
Megindította és föntartja egyrészt az „Uránia“
ez. népszerű tudományos havi folyóiratot, másrészt
a vele párhuzamosan működő tudományos szín
házában esténként vetített képekkel előadásokat,
rendez, melyek nemcsak szórakoztató jellegűek,
hanem hathatós eszközét képezhetik éppen úgy
az általános ismeretek közvetítésére, mint a napi
események folytán időnként felvetődő kérdések
komoly, szakszerű, elfogulatlan tárgyalására.
De tekintve azt, hogy Egyesületünk műkö
dése az imént említettek szerint főleg a főváros
területére szorítkozott és az ország különböző
vidékein lakó nagy közönségre üdvös hatását
csakis igen kis mértékben, az „Uránia“ czímű
társulati lapja útján gyakorolhatta és a vetített
képek kíséretében történő előadásaival a vidé
ken mívelő hatását alig érvényesíthette, mert
színházának nagyszabású mutványos előadásai,
melyeknél nem annyira az instruktiv jelleg,
mint inkább a szórakoztatás nyomul előtérbe,
csakis a nagyobb városokra szorítkozott: Egye
sületünk elhatározta, hogy más országok példá
ját követve működése körét szélesíti, azt a
vidékre is kiterjeszti s még anyagi áldozatok árán
is oda törekszik, hogy első sorban ő maga,
de másodsorban az ő aegise alatt a vidéken is
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rendez és rendeztet vetített képek kíséretében
tartandó előadásokat és e czélból egy régebbi
füzetünkben megjelent ismertetés1 keretében :
1. gondoskodik kellő számú és vetítésre al
kalmas képekről;
2. gondoskodik a képek bemutatásához szük
séges szórakoztató és ismeretterjesztő szöveg
megírásáról;
3 . a képeknek és szövegkönyvnek mefelelő
számban (több ezer példányban) való sokszoro
sításáról ;
4 . borszesz vagy gáz auer-égőre berende
zett és teljesen felszerelt vetítő lámpákról és a
vetítéshez szükséges készülékekről;
5 . a vetítő készülékek kezelését ismertető
rövid tájékoztató útmutatóról, mely lehetővé teszi,
hogy a szkioptikonnal való bánásban járatlan
laikus (néptanító, jegyző, vidéki egyesületeknek
valamely intelligens tagja) is minden külön
szakismeret és előkészülés nélkül a vetítőgépet
kezelhesse;
6. összeköttetésbe lépett az Országos Gazda
sági Egyesülettel s vele állandóan érintkezve
támogatni kívánja ennek sajátos törekvéseit,
gondoskodván arról, hogy a vidéken létező nép
körök, gazdasági körök, kaszinók, társadalmi
egyletek — melyekkel a fent említett előadá
sokat illető minden kérdésben díjtalanul levele
zünk és érintkezésbe lépünk — megkapják a
rendelkezésre bocsátható képek és előadások
czímeit és megrendelés esetében rendelkezé
sükre bocsáttassanak a kívánt képek és a vetítő
készülék, melyeket az illető kölcsön vevő tes
tület (sőt magános is) az előadás után az Uránia-Egyesületnek czímére visszaküldeni tartoznék.
7 . Végül a szállítási nehézségek elhárításáról
is gondoskodtunk, a mennyiben oly ládát ter
veztünk és készíttettünk a vetítő gépeinkhez és
a képekhez, hogy minden csomagolás felesleges
és a gép egyszerű behelyezésével a láda a tar
talom törésének koczkáztatása nélkül postára
feladható.
Tervünk részletei jobban mutatnák be kitű
zött czélunkat és a hozzá kötött reményeinket,
hiszszíik azonban, hogy ezen néhány sor is ele
gendő arra, hogy társulatunk tagjait és az érde
kelt nagy közönséget tájékoztassuk és figyelmü
ket most már a megvalósulásnak indult újítá
sunkra felhívjuk. Mindazonáltal kötelességünknek
tartjuk számot adni arról is, mit tettünk eddig
és mik jogosítanak fel minket arra, hogy úgy
Társulatunk tagjai, valamint a kívüle állók támo
gatására számítsunk.
Mindenekelőtt kötelességünknek véltük, hogy
— csendesen bár, de kitartással dolgozva —
híveket és munkatársakat szerezzünk terveink
kiviteléhez az ország legkülönbözőbb vidékein,
olyanokat, kik társadalmi állásuknál fogva állandó
lakhelyük szerényebb igényű lakosaira hatást gya
korolhatnak, kik velük való folytonos érintkezé
sük mellett irányadó tényezői az ottani vidéknek,
kik ismerve ennek igényeit s törekvéseit leg
jobban vannak abban a helyzetben, hogy min, L. az 1901. évi májusi havi füzetben Matskássy
József czikkét, kinek ezen eszme felkarolásáért Egyesü
letünk különösen le van kötelezve.
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két is felvilágosítsanak arról, mely előadásokkal
segíthetjük elő ama vidék szerényebb lakosainak
nemcsak általános művelődési szükségleteit, ha
nem specialis érdekeiket is.
Mindazonáltal számolnunk kellett azzal a körül
ménynyel, hogy sok ember szívesen támogatná tö
rekvéseinket, ha az nem járna oly nagy és sokszor
le nem küzdhető akadályokkal. Éppen a nagy
városoktól távol eső kisebb községekben, hon
nan szerezze meg a tanító, a lelkész, a jegyző
azokat a könyveket, azokat a forrásmunkákat,
melyek egy jó és elfogadható előadás megírá
sához szükségesek? És ha megszerezte és az
íráshoz meg is van a hajlandósága és ráter
mettsége, honnan vegye sokirányú napi gond
jai között az időt és lelki nyugalmat, hogy
anyagát kellőképen rendezze, átgondolja és elő
adását megírja? Honnan vegye, honnan válo
gassa, ha anyagi áldozatot hozni hajlandó is
volna, honnan vegye a képanyagot, honnan a
vetítőkészüléket? Mindezekre a kérdésekre egy
szóval adjuk meg a választ: mitőlünk.
Az „Uránia“ Íratja meg az előadást, azt ki
nyomatja és annyi példányszámban küldi meg
a vállalkozó felolvasónak, hogy minden láto
gatónak jusson belőle egy példány házi ol
vasmányul, megküldi egyúttal a képeket és a
vetítőkészüléket is. Ki tervünket támogatni haj
landó, nem kívánunk tőle se külön tanul
mányokat, sem külön munkát vagy fárasztó
utánjárást, ő mindent készen kap. Kapja a Feld
man n Gyula-féle budapesti tanszergyárban Ba
log Mór főreáliskolai tanár javító utasításai sze
rint készült vetítőkészüléket (szkioptikont) éppen
úgy, mint a vetítésre oktató rövid, világosan
szövegezett útmutatást, melyben bárki azonnal
eligazodhatik; kapja a megfelelő képanyagot,
a kész előadási szöveget, a belépti jegyeket,
a csomagolás bajlódásait feleslegessé tevő ládát,
megfelelő czímezéssel a visszaküldésre stb.
Még a múlt év július havában intéztük első
felhívásunkat az ország tanítóságának egy részé
hez, melynek következtében eddig 30 tanító az
ország minden vidékéről írásosan fejezte ki haj
landóságát a fentemlített előadások tartására:
Nyitramegyében : Humay Károly (Letenőcz),
Királyi János (Galgócz); Trencsénmegyében ;
Griezbach Ágoston (Csacza); Tiuóczmegyében :
Pletrich János igazgató (Alsó-Turcsek); Zólyom
megyében: Horváth János (Felső-Peretény); Barsmegyében: Missik István igazgató (Újbánya);
Nógrádmegyében : Paulinyi Mihály (Losoncz);
Mosonmegyében: Pataki Vilibáld (Magyar-Óvár);
Vasmegyében: Matulay Károly (Magasfok);
Zalamegyében: Pálinkás Lajos (IV. Hegyke
rület) ; Pest-Pilis-Solt-Kiskunmegyében : Fischer
Géza (Erzsébetfalva); Geleta János (Kóka);
Maszny Sámuel igazgató (Kispest); Jász-Nagy
kun-Szolnokmegyében : Bozsik Béla (Szolnok);
Zemplénmegyében: Mácsa Alajos (Juszko-Volya);
Ungmegyében: Répay Pál (Ördög-Poruba);
Máramarosmegyében: Szabó Ágoston (Körösmező-Lazescsina), Oroszán László (Barczánfalva); Szabolcsmegyében: Novák Márton (Nyirábrány); Csanádmegyében: Lúgosán János
(Nagylak), Dráb János (ugyanott); Torontálmegyében: Petrov Döme (Beresztócz), ifj. Len-
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hardt Ferencz (Hertelendy-falva); Temesmegyében: Csupe Jusztin (Gilád); Krassó-Szörénymegyében : Matheovics Illés (Gavosdia), Mihalca
István (Lunkavicza); Brassómegyében : Oancea
Miklós (Brassó), Schunn Mihály és György
(Brassó), Fratez Romulus _ (Brassó); Szerémmegyében : Servaci Ernő (O-Jankovcze).
Kedves kötelességet teljesítek, midőn szives
készségükért már most is a társulat köszönetét
fejezem ki.
Társulatunk különben gondoskodni fog arról,
hogy a tanítóképző intézetekből kibocsátandó
raj, az utolsó évfolyam növendékei, néhány órai
külön cursusban még a jelen iskolai év zárása
előtt, rendszeres oktatást nyerjenek a vetítő
készülék kezelésében, megismerkedjenek ennek
lényegével, hogy ha majd annak idején támo
gatásukkal czéljainkat elősegíteni hajlandók,
semmi nehézség ennek útját ne állja. Balog Mór
áll. főreáliskolai tanár úr hajlandónak nyilatko
zott ezen bevezető cursusnak megtartására és
az Egyesület köszönettel vette tudomásul közre
működését.
Gondoskodtunk arról is, hogy az ismeretek
legkülönbözőbb ágaira vonatkozó előadások meg
írására kiadjuk a megbízásokat. Ezek egy részé
nél figyelembe veszszük a szerényebb igényű
néposztályok szükségleteit, más részénél pedig
oda törekszünk, hogy a középiskolai és polgári
iskolai tanuló ijjúság igényeit is kielégítsük.
Egyesületünk folyóirata ezentúl minden füzeté-,
ben beszámol majd arról, mely előadások jelentek
már meg; tagtársainknak azokat különben is
tagilleltnényiik fejében meg is fogjuk küldeni.
Jelenleg sajtó alatt vannak és már márczius
első felében küldetnek szét a következő ejőadások:
1. Madách életéből. (Dr. Gyulai Ágost.)
2 . Zrínyi a költő (Dr. Gyulai Ál).
3 . Az Al-Duna. (Dr. Simonyi Jenő.)
4 . A trónöröklés rendjz.(Dr. Sebestyén Károly).
5 . József nádor.
6. Katona József (Dr. Gyulai Á).
Ezen előadások elsejét márczius 4-én a lugosi
főgymnasium ifjúságának fogják bemutatni és
így új intézményünk néhány nap múlva meg
kezdi működését. Figyelmeztetjük olvasóinkat,
hogy ezen előadások szövegkönyvei, valamint a
megfelelő képanyag a vetítő készülékkel együtt
az előadást rendező nagyközönség rendelkezé
sére állanak és szerény díj mellett (mely leg
inkább csak a postaköltséget és a kikerülhetetlen
rongálás költségeit van hivatva fedezni) Egye
sületünk útján 8 napi időre kölcsön kaphatók.
Ily irányú óhajok kielégítésével, valamint min
den erre vonatkozó felvilágosításnak megadá
sával Matskácsy József középiskolai igazgatói
(Budapest, VII., Kerepesi-út 72.) bíztuk meg, ki az
érdeklődőknek postafordultával válaszolni fog.
Midőn Egyesületünk új iztézményére tagtár
saink figyelmét ezennel felhívjuk, egyben kérjük,
hogy azt széles körben ismertetni és a maguk
részéről külön is támogatni szíveskedjenek.
Molnár Viktor.

K R Ó N IK A .
R udolf-szobor. Az Uránia Magyar Tudományos
Egyesületnek mély érzés és meggyőződés sugallta fel
hívása — mely a Rudolf-szobor létesítése érdekében
folyóiratunk februári számában látott napvilágot — lel
kes visszhangot keltett országszerte, a társadalom min
den köreiben. Az Esti Újság — Béla Henrik tollából —
ezeket írta január 31 -iki számában, vezérczikkül,«A királyfi
emlékezete» czímen :
«Magyar volt. A magyar szent korona várományosáról
az utolsó évszázak leforgásában egyetlen egyszer jegyez
hette fel a történelmi krónika azt, hogy szívveí-lélekkel
magyarnak érezte magát s a kegyetlen végzet szörnyű
rendeléssel elragadta őt s vele csillogó álomképek egész
sorát, a melyeknek közeli megvalósítását reméltük. Egyet
len eset az a maga nemében : néhai szomorú végzetű
Rudolf királyfi magyarnak nevelkedett, csudálatosképen
magyarrá tudott lenni, ugyanolyan körülmények közt, a
melyekben más ivadékai az uralkodó családnak közel
sem tudnak jutni a magyar nemzet benső világának
ismeretéhez. Ő tudott s azonosítani tudta magát a ma
gyar nemzettel, velünk érzett s megértette vágyainkat
és megértette reményeinket. A kiknek módjukban állt
bizalmasan érintkezni a néhai királyfival, megilletődve
emlegetik, mily gyönyörűen beszélt magyarul, mint
ismerte históriánkat, mint lelkesedett múltúnk dicsőségén
s mily erős hittel csüngött a magyar nemzet jövő bol
dogságán. Már-már abban reménykedtünk, hogy Mátyás
kora dereng fel újra, a mikor egy rettentő nap, szörnyű
homálylyal és sötét rémekkel teli, megsemmisítette min
den ábrándunkat.
Nagyon sokat vesztett a magyar nemzet azon a rémes
napon. Egy nagylelkű szivet, a mely hozzánk kegyes
volt s a mi szivünkkel összedobbant, s egy hatalmas
erőt és segítséget ott, a hol küzdelmeink megértésétől
és méltánylásától függ ez ország sorsának helyes irá
nyítása. A ki nincs köztünk, a ki nem áll mellettünk és
nem érez velünk, hanem idegenül vagy félig idegenül
áll velünk szemben: az nem érthet meg minket sa mi
álmainkról, reményeinkről, nemzeti aspirációinkról, meg
lehet, úgy vélekedik, hogy az mind csupa szeszély vagy
talán csodabogár. Viszont a közelálló és jóindulatú érzés
és értelem mitsem tarthat oly természetes jelenségnek,
mint azt, hogy egy nép, a mely ezeréves történelmi
fennállásra és önállóságra tekinthet vissza, határai közt
minden irányban nemzeti sajátságainak teljes kidom
borítására törekszik. Ennél természetesebb törekvés nincs
a világon s szembeszállni vele csak idegenül és szeretetlenséggel lehet.
Néhai Rudolf királyfi ismert minket és ismervén,
megértett és szeretett. Emléke ezért áldott a magyar
nép szivében. Végzetének borzalmai elmosódtak emlé
kezetünknek, csak az maradt elfelejthetetlenül elménkbe
vésve, a mi egyéniségében tünemény gyanánt jelent
kezett : az ő magyar volta, magyar szeretete, a magyar
ságban és a magyar virtusban'való nagy gyönyörűsége.
Mi csak erre emlékszünk. S midőn tizennégy évvel
a királyfi halála után fölmerül a nyilvánosság előtt az
a javaslat, hogy örökítsük meg Rudolf emlékét, szinte
meglepődve kérdezzük: hogyan, hát ez még nem tör
tént meg ? Oly őszinte és mély vonzalommal viseltetünk
a néhai trónörökös emléke iránt, hogy érzésünk külső
kifejezésére eddig nem is gondoltunk. Ez a psychologiai
mozzanat lehet magyarázata a dolognak, s e mellett
meg kell gondolni, hogy az a váratlan csapás, a mely
a királyfit lesújtotta, olyan természetű volt, hogy való
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sággal elkábította az embereket s évek során át gon
dolni sem lehetett rá, szivet facsaró kín és gyötrelem
nélkül . . .
De most, hogy az eszmét az Uránia Tudományos
Egyesület megpendítette, most feltámad szivünkben min
den szép emléke az elhunytnak s érzésünk súgja, hogy
helyes indulat ösztökéli az egyesületet agitatióra. Méltó,
hogy emlékmű jelölje a magyarság háláját és kegyeletét
a királyfi iránt, a ki magyar volt s a kivel, hajh, annyi
reményünk szállt sírba. Az Uránia, a mely zajtalanul
folytat igen érdemes működést az ismeretek tetjesztése
terén, ezzel az actióval kiszélesíti működése körét; az
országhoz szól, oly czél érdekében, a mely minden szív
ben visszhangra talál, oly czél érdekében, a mely szép
és nemes s mindenkép érdemes és méltó arra, hogy
buzgó, teljes és általános támogatásban részesüljön».

*
A támogatás meg is kezdődött, fényesen. A magyar
közművelődés vezére, minden szép és nemes eszme
buzgó patronusa : Wlassics Gyula, vallás- és közokta
tásügyi miniszter mindjárt a gyűjtés első napjaiban tudatta
Egyesületünk elnökségével, hogy 3000 koronát enge
délyez a szobor czéljaira.
A vallás- és közoktatásügyi minisztérium tisztviselői
kara körében is szép eredményre vezetett a gyűjtés, —
érkeznek az adományok innen is, onnan is, s bízvást
hiszszük, hogy rövid idő alatt testet ölthet az eszme, és
a városliget egyik lombkoszorúzía tisztásán művészi
értékű szobor fogja hirdetni Rudolf királyfi emlékezetét
s a magyar népnek iránta való igaz szeretetét
A gyűjtés eddigi eredményéről a következőkben szá
molunk be •
Wlassics Gyula vallás- és közoktatásügyi miniszter
által engedélyezett összeg 3000 korona.
A vallás- és közokt. minisztérium gyűjtőívén befolyt:
Dr. Wlassics Gyula 50 kor., Zsilinszky Mihály dr. 20 kor.,
Molnár Viktor 20 kor., legifj. Szász Károly dr. 10 kor.,
Madách Emánuel 10 kor., Pfeiffer Kálmán 10 korona,
dr. Axaméthy Lajos 10 kor., Tomanóczy Gyula 10 kor.,
Klauzál Gábor 10 kor., dr. Morlin Emil 10 kor., Halász
Ferencz 10 kor., dr. Gopcsa László 10 kor., Papp Szi
lágyi L. 10 kor., Boncz Ödön dr. ío kor., dr. Neményi
Imre 10 kor., dr. Várady L. Árpád 20 kor., dr. Tóth
Lajos 10 kor., Kálóczy Zoltán 10 kor., dr. Majovszky
Pál 6 kor., Kacskovics Mihály dr. 10 korona, Makay
Béla dr. 10 kor., Hirsch István 10 kor., dr. Szabó Sán
dor 10 kor., dr. Radnay Rezső 10 kor., Mosdóssy Imre
5 kor., Körössi Henrik 5 kor., dr. Jankovícs György
5 kor., dr. Gotthard Zs. 5 kor., Gosztony Aladár 5 kor.,
dr. Neiszer Antal 10 kor., dr. Nagy Árpád 5 korona,
K. Lippicb Elek dr. 5 kor., dr. Mandl Lajos 5 korona,
Herczeg Zsigmond 10 korona, Rupp Frigyes 5 korona,
Mészáros Mihály 3 kor., Steinecker Ferencz 3 korona,
B’rtoun Venczel 2 korona, Rotharidesz Endre 2 kor,
dr. Edvi Illés Zoltán 2 kor., Kalencsik Lajos dr. 1 kor.,
Lázár Károly 5 kor., Kirchner Béla 2 kor., Szemler Jenő
3 kor., Cseike Győző 10 kor., Schatz Róbert 3 korona,
Keleti Mátyás 2 kor., dr. Huszka Jenő 4 kor., Csorba
Ferencz dr. 10 kor., Baumgarten Sándor 5 kor., Császár
Dénes 2 kor., Varga Miksa 2 kor., Rappel Árpád 2 kor.,
Gocsál Kálmán 2 kor., Grabotsay Adolf 2 kor., E. Nagy
Sándor 3 kor., Baradlai Jenő 2 kor., Ascher István 2 kor.,
Vértesi Miksa, 1 korona, Pétery Viktor 1 kor., Papp
Rezső 1 kor., Rábel Antal 1 kor., Varga István 1 kor.,
Mészáros Károly 1 kor., Kheim Jenő 1 kor, Hauer Pál
1 kor., Jankovics Jenő 1 kor., Sipos János 1 korona,
Sauerwein Károly 1 kor., Karny Ferencz 2 kor., Hubay

János 1 kor., Somogyi 40 fillér, Preszler 40 fillér, Mlinko
50 fillér, Grőger Ferencz 1 kor., Schneider Imié 40 fillér,
B’rtoun 1 kor., Aggházy Gyula 2 kor., Rippély József
1 kor, br. Dániel Elemér 5 kor., dr. Wolff Nándor
5 kor., dr. Szűcs István 2 kor., dr. Német Arthur
2 kor, Péterfy József 1 kor., dr. Schwőder Ervin 2 kor.,
dr. Balassa István 2 kor., dr. Greszler Jenő 2 korona,
Angeli Róbert 2 kor., Kupcsay Feliczián dr. 1 korona,
Farkas Geiza dr. 5 kor., Petróczy István 1 kor., Zitron
Józsa 1 kor. Neterda Modest 1 kor., dr. Kapitány Kálmán
2 kor., Matskássy 2 korona. Összesen 501 kor. 70 fillér
Sirius asztaltársaság Fiume 10 kor
Ab.-Szepsi-i áll. ellemi iskola gyűjtőívén : N. N. 50 fill.,
P. M. 50 fillér, G. J. 50 fillér, L. I. 50 fill., Gere Sarolta
50 fillér, K. S. 50 fillér, Góts Gábor 1 korona, Pécsy
Gyula 1 kor., Nagy 1 kor., N N. 50 fillér, Radácsy
Menyhért 1 korona, N. N. 40 fillér, Bitoroszky Béláné
1 kor. Összesen 8 kor. 90 fillér.
Gorzó Dénes 1 kor., Vajda Józsefné 1 kor, Wodianer
Arthur 100 korona.
Sárközy Aurél főispán gyűjtőívén : Sárközy Aurél
2 kor., Ghyczy Dénes 1 kor., Vitansek Károly 1 kor.,
Olvashatlan 1 kor., Erdey Zoltán 1 kor., Major István
1 kor., Maderszky Pál 1 kor., Bátyay Mihály 1 kor.,
Antal Gusztáv 1 kor., Alapi Gyula 1 kor., Olvashatlan
1 kor., Bóday Vilmos 1 kor., dr. Farkas 1 kor., Fáy
István. 1 kor. Összesen 15 kor.
Kuncze Lajosné 1 kor., Mohr Lujza 1 kor., III. kér.
timár-utczai ell. isk. tantestülete 5 kor., Dessewffy Sán
dor püspök 100 kor., Lánczy Leo 100 kor, báró Solymossy László 20 kor., Mihaiovics Ödön 20 kor., Érd.
ág. hitv consistorium 100 kor., Várady L. Árpád 100 kor.,
Nagybecskerek városa 50 kor., Forster Gyula 30 kor.
Összesen 4164 korona 60 fillér.
Bizalommal kérjük az Egyesület tagjait, folyóiratunk
előfizetőit s általában a nagy közönséget, hogy a Rudolfszobor létesítésének eszméjét felkarolni, s a szobor költ
ségeihez bármily csekély összeggel is — hozzájárulni
szíveskedjenek.
Itt utalunk a néhai trónörökösnek folyóiratunk jelen
számához csatolt, kitünően sikerült arczképére, melylyel
olvasóinknak — reméljük — annyival inkább örömet
okozunk, mert e kép igazán alkalmas arra, hogy szépen
berámázva, lakásunk díszéül szolgáljon.
Dr. P allagi G yula f . Folyóiratunknak gyásza van.
Egyik legbuzgóbb és legérdemesebb munkatársunk,
törekvéseink lelkes részese : dr. Pallagi Gyula, a kisúj
szállási református gymnasium nagyeszű és jeles kép
zettségű igazgatója, ez évi február hó 8-án néhány heti
betegeskedés után, influenzás tüdőgyulladásban elhunyt.
Pallagi 1867-ben, márczius 27-én született Bereg-Ujfaluban. Apja, református pap, két évre rá árván hagyta
a kis fiút, a kit aztán az elemi osztályok végeztével
édesanyja, a néhány hold földecskével biró szegény
özvegy papné — taníttatni nem tudván tovább — be
fogott a kis gazdaságba. Csak nénjének férjhezmenetele
után, 14 esztendős korában teljesedhetett hő vágya az
élénk eszű fiúnak, hogy folytathassa a tanulást. A gym
nasium 1. osztályából magánvizsgálatot tett, azután
Debreczenbe került a collegiumba. Anyja mivel sem
segíthette, de az erős elhatározású gyerek segített ma
gán : esze és szorgalma révén ösztöndíjat, segedelmet,
tanítványt szerzett s így teljesen a maga erejére utalva
végezte iskoláit, sőt még családját is segítette, a mely
nemes, de súlyos feladat élete fogytáig nehezedett vállaira a nemes érzésekben gazdag, jellemben szilárd fér
fiúnak. Egyetemre Pestre került. A bölcsészeti kar hall
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gatója lett, tanárságra készült, a physika és a matheniatika
köréből. Tanári oklevele mellé bölcsészetdoktorit is
szerzett, szaktárgyaiból és a philosophiából, mert a
tudományok tudományát felettébb kedvelte s méltán
nagyra tartotta. Önművelésére rendkívüli gondot fordí
tott. Olvasott rengeteget, megtanult tökéletesen németül,
francziául és angolul s otthonossá lett a tudásnak minden
birodalmában. Eleinte Pozsonyban tanított a keres
kedelmi akadémián, de csakhamar Kisújszállásra került
tanárnak s néhány év alatt igazgatóvá választatott. E
minőségben hunyt el, fiatalon, házasélete második esz
tendejében.
Pallagi mint szaktanár és paedagogus, párját ritkí
totta. Teljesen ura volt tárgyainak, s büszke lehet rá, a
ki keze alatt tanult. Mint igazgató, olyan színvonalra
emelte a kisújszállási gymnasiumot, hogy az ma bár
melyik középiskolánkkal kiállja a versenyt. Kiváló szel
lemének bélyegét rányomta ez iskolára, melynek nem
csak ifjúságát, hanem tanárait is irányította, vezette,
buzdította. Hazai közoktatásügyünk nagyot vesztett az
ő halálával!
De vesztes a magyar tudományosság is, melynek
Pallagi már eddig is figyelmet érdemlő munkása vala,
s melynek oszlopos embere lehetett volna, ha hosszú
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élet jut vala neki osztályrészül, s ha sikerült volna a
fővárosba jutnia, hol mégis más a légkör, termékenyebb
az eszmék talaja, számosabbak és gazdagabbak a tudo
mány eszközei. Nagy kedvvel, nem közönséges sikerrel
működött az irodalom terén. Szakismerete bölcsészeti
gondolkodásával és párját ritkító nyelvérzékével s
irályával vetekedett. Jelentősebb munkái: A villamos
ságról (Magyar ifjúság), — Megjegyzések a quadralikus alakok elméletéhez (Mathemat. és Phys. Lapok),
— A Fourier-féle sorok összetartásának kritériumáról
(Dokt. ért), — Math, és phys. földrajz, — Rajzok a
természet köréből (Lampel-Wodianer), — A psychologia
legközelebbi feladatai a paedagogiában (Tiszántúli tanáregyl. Évkönyv), — Az emberi szellem fejlődéséről (Sárosp.
Lapok). A Budapesti Szemlében különösen két munkája

érdemel nagy figyelmet: Helmholtz (1899.) és A termé
szettudományi megismerés alapjai. (1900.1Folyóiratunkban
pedig a következő nagybecsű dolgozatai jelentek meg :
A mathematikáról (1900.), — Az energia megmaradása
(I—III., 1901 ), — Megjegyzések az energia-törvény philosophiájához (1902.), — A fejlődési világnézet (1902.).
Mindezeken kívül különböző irányú és tárgyú műveket
fordított németből, francziából, angolból, számos, nagy
elmeélre valló könyvismertetést írt, s hírlapi czikkeket
társadalmi és tanügyi kérdésekről, művelte a szépiro
dalmat is, dolgozott a M. Tud. Akadémia «Tájszótár»-a
számára, sok nyilvános előadást tartott, szerkesztette a
Kisújszállás és Vidéke ez. lapot, — szóval azon az el
dugott helyen, mely minden közelsége mellett is oly
messze esik az ország fővárosától, a hazai tudományos
ság góczpontjától — élénk és sikeres munkásságot fej
tett ki, mely úgy méreteiben mint belső érték szempont
jából, jelentékenynek mondható.
S mikor tehetsége már-már delelőre ért volna, mikor
a szép reményekkel ültette fákról az érett gyümölcsöket
garmadába szedni kezdhette volna, — élete fáját hirtelen
nagy erővel megtámadja egy alattomos kór, a nem
túlságosan erős testi szervezet meginog, kimerül s fel
mondja a szolgálatot! . . .
Az Uránia szerkesztősége táviratban fejezte ki rész
vétét az özvegy előtt, kinek gyászában őszintén osztozik.
Pallagi Gyula kora halála igazán nagy veszteségünk;
— de munkás élete nyomokat hagyott folyóiratunk tör
ténetében, s mi — kik irodalmi hagyatékából jelen szá
munkban is közlünk egy érdekes czikket, — kegyelettel
és szeretettel őrizzük az ő emlékezetét, minek azzal is
áldozunk, hogy arczképét e soraink mellett bemutatjuk
olvasóinknak, a kik bizonyára nagyon kedvelték őt, mert
tőle valóban sokat tanulhattak !
—ly.
Hédin Sven közsépázsiai harmadik utazásáról
érdekes előadásokat tartott február 26. és 27-ik napjain
az Uránia-szinházban a Magyar Földrajzi Társaság meg
hívására. Az előadásokon a legelőkelőbb közönség jelent
meg és ünnepelte a bátor utazót, a ki nagy fölfedező
útjának Küzdelmeit és veszélyeit kedves egyszerűséggel
és sok humorral beszélte el és nagy művészi érzékről
tanúskodó fényképeinek vetítésével elénk varázsolta a
sivatagok világát. Érdekes előadását jövő számunkban
fogjuk részletesen közölni.
Az U ránia-Színház, legutóbbi darabját «A fehér
czár birodalmá»-t február hó 28-án mutatta be először
a közönségnek. A darab írója: Csudáky Bertalan, már több
ízben beutazta Oroszországot s szerzett tapasztalatairól
számos vetített kép kíséretében a legérdekfeszítőbb
képét adja a hatalmas északi birodalom történelmének
és culturájának. Megismertet bennünket Oroszország
legnevezetesebb városaival, legkülönbözőbb typusaival ;
látjuk a muzsikokat, a poltava-vidéki kis-oroszokat, a
bogomolyczok rongyos alakjait, nizsni-novgorodi mun
kásokat, Gorkij Maxim regényhőseit, majd a nagy
oroszok érdekes csoportjai vonulnak el előttünk. Csu
dáky darabjának egyik fő vonzereje : az orosz zene,
melyet többször is megszólaltat: A zeneszámok közül
kiválik: a kozák-induló, az aratók hopák» vagy kazacsek» dala s az orosz nemzeti Balalajka szilaj tánczdalai. A Volga, a Nagy- és Kis-Néva hatalmas biro
dalma Csudákyban méltó ismertetőre talált; daiabját
a sokat tapasztalt írónak alapos tudásával s a tár
gyát szerető költőnek színes tollával írta meg. Darab
jának részletesebb ismertetésébe az idő rövidsége miatt
ezúttal nem bocsátkozhatunk; jövő számunkban fogjuk
azt adni.
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H adihajók b eren d ezése M arconi-jeladásra. Az
olasz király oroszországi látogatása alkalmával a kísé
retéhez tartozó «Carlo Alberto» hadihajón Marconi és
Solari sorhajóhadnagy érdekes kísérleteket tettek, hogy
mily távolságra lehet a hadihajókon marconigrammot
közvetíteni. Eleinte a Carlo Alberto csak a jelek felfo

gására volt berendezve és erre az í-ső rajzon látható
4 drótból készült hálózat szolgált, de így nem sikerült
teljes biztossággal felfogni a Poldhu (Anglia) állomáson
adott jeleket. Ezért azután a hajón is ugyanolyan drót
hálózatot készítettek, mint a minő Poldhu-ban van s a
melynek képét múlt számunkban mutattuk be olvasóink
nak. A 2-ik rajz a Carlo Alberto e tökéletesebb felfo
góját ábrázolja, ezzel azután a Poldhuból érkező jeleket

1000 kilométer távolban a nyílt tengeren Spezia köze
lében egész biztossággal lehetett felfogni, de Kronstadtban ezzel sem sikerült nappal a jeleket biztosítani. Ennek
részben valószínűleg a légköri elektromosság volt az
oka, de szerepet játszhat az is, hogy a napsugarak
hatása alatt a jelfogó drótok elektromossága könnyen
szétszóródik s így a villamos hullámok gyengülnek.

Ezeknek a kísérleteknek a tanulságai alapján tökélete
sítette azután Marconi eszközeit annyira, hogy sikerült
az Amerika és Anglia között való táviratváltás. Jelfogóul
már ott is a múltkor említett mágnesi defector szere
pelt, melyet vázlatosan a 3-ik rajz tüntet fel.
C sillagászati újdonságok. 1. Wolf Miksa heidelbergi
csillagász, midőn az Ursa Maior és Lynx csillagképek
határában lévő (475) Occló nevű kis bolygóról a Bruceféle teleskoppal felvételt készített, a lemezen sok apró
ködöt talált. Az egyik köd körül 30 ívpercznyi sugarú
körön belül vagy 40 apró ködöt olvasott meg. Bár e
ködök fénytelenebbek és kevésbbé sűrűn vannak a Wolf
által a tejútban felfedezett ködöknél, kettő közülük mégis
kiváló.

Az egyik a már Herschel által is ismert IVr„,,-el jelölt
köd, mely állítólag csupa 20-rendű csillagokra bontható,
eléggé fényes, közel köralakú s í ívpercznyi sugárral 5
különböző sűrűsödési helylyel bir. A másik eddig ism e
retlen volt, 3' 3 ívpercznyi hosszal bir, egyenesvonahí s
igen keskeny centrális sűrűsödést mutat.
2.
Müller és Kempf tanárok, potsdami csillagászok, proj
gramrnszerű photometriai kutatásuknál egy oly 7 5-rendű
csillagot találtak 1899-ben, mely később fény változást
mutatott. A csillagot azután állandó figyelemmel kisér
ték s kitűnt, hogy egy igen rövid periódussal biró
változóval van dolguk. Január 13-ikán (1903-ban) s 14-ikén
a csillagot egész éjjel megfigyelték s fáradozásuk ered
ménye, hogy a kérdéses csillag fényváltozása 4 órás
periódussal bir. Ez annyiban fontos, a mennyiben e
periódus az összes fényváltozó csillagoké közül a leg
rövidebb. E csillag fénygörbéje a következő sajátságokamutatja. A minimum körül a fényváltozás igen gyors,
úgy hogy e helyen a görbe majdnem hegyes. A maxi
mum (legnagyobb fényesség) nincs ily határozottan ki
fejlődve.
Az eddig ismert változó fényű csillagok közül a Centauri csillaghalmazban van kettő, melyeknek periódusa
7 2 és 77 óra, míg az új változóé 4 óra 0 2 perez. A
gyors változással összefügg az a kérdés, mi lehet e vál
tozás oka. Zöllner szerint gyorsan lehűlő forgótestek
egyenlőtlen fényváltozást mutatnak, de ebben az eset
ben e csillagok színe vagy vöröses vagy sárgás. Mint
hogy e csillag színe határozottan fehéres, nem gondol
hatjuk, hogy ilyen égi testtel volna dolgunk. Egy a kis
tengelye körül forgó megnyúlt ellipsoid felvételével sem
magyarázhatjuk meg e csillag fényváltozását, mert a
maximum körül mutatkozó lassú és a minimumnál
talált gyors fényváltozást ily test felvétele nem magya
rázza meg.
Tehát e fény változást csak két egyenlő nagyságú és
egymás körül forgó égi test felvételével lehet megma
gyarázni, melyek egyenlő fényességgel is bírnak és egymástóli távolságuk is kicsiny, hogy egymást centrálisán
is födhessék. Ennek a fölvételével az észlelésekből leve
zetett fénygörbe számítással is előállítható. E hypothesisnél csak áz az egy nehézség merülhet fel, vájjon
mechanikai szempontból létezhetik-e ilyen rendszer s
maradhat-e hosszabb időn át biztos egyensúlyban ? Ha
ezt sikerül kimutatni, akkor az elmélet igazolást nyer.
De tekintve, hogy a spectuscopikus kettős csillagokban
olyan világrendszereket ismertünk meg, melyeknek léte
zésében ezelőtt hasonló okok miatt kételkedtek, nincs
kizárva még szükebb kettőscsillagok felvételének lehető
sége sem. Az erre vonatkozó elméleti kutatásokat nagy
érdeklődéssel várjuk.
Tass Antal.

H A S Z N O S T U D N IV A L Ó K .
T űzálló fa. A szövetek és fák telítése különböző vegyi
szerekkel a tartósságuk növelése végett két okból tör
ténik : hogy azokat lehetőleg megóvjuk a rothadástól és
hogy tűzállóvá tegyük. Az elsőt rendesen kátrány vagy
sublimát- és rézgálicz-oldattal való telítés által érjük el és
ezáltal a földbe ásott oszlopok (pl. távirdaosziopok)
a nedvesség hatásának sokkal jobban ellenállának. A
tűzveszélytől való megóvás sokszor még fontosabb,
azért sokféle eljárás is van e czélra használatban. A
müncheni színház faalkatrészeit Fuchs chemikus 1820-ban
natronsilicattal próbálta tűzmentessé tenni, míg GayLussac 1821-ben az ammonnium-sókat és a boraxot
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ajánlotta; mai napig is sokan használják ezeket, meg
a wolframsavas nátront és magnesiumot. Az eljárás
rendesen hosszadalmas, mert hogy a telítő anyag a
fa rostjai közé jól behatolhasson, légszivattyúval kell
onnan a levegőt eltávolítani ; mert hisz azáltal válik
tűzmentessé a fa vagy szövet, hogy nem éghető és az
égést nem tápláló anyagokkal vonják be.
A jó telítőanyagnak a. következő tulajdonságokkal
kell bírnia:
1 . Nem szabad hygroskopikus alkatrészeinek lenni
mert ezek az esetleges festést elrontják és a szövetet
kellemetlenül nedvessé teszik. Ez az oka, hogy a cal
cium, magnesium és zink chlorürjei nem alkalmasok
telítésre (hacsak a basikus calcium-chlorür nem képez
kivételt).
2 . Nem szabad melegítésnél könnyen illanó anyag
nak lennie, mint pl. az ammonnium-sulfat vagy a salmiak.
3 . Penészgombák tenyésztését meg kell akadályoznia,
azért nem alkalmas az ammoniumphosphat.
4 . Nem szabad mérget tartalmazniok, sem a mele
gítésnél mérges gázokat fejleszteni.
5 . A fába alkalmazott fémrészek rozsdásodását és
roncsolását nem szabad előidéznie.
6 . Igen olcsónak kell lennie, mert sok kell belőle.
Újabban L Ferrel Philadelphiában nagy nyomással
rövid idő — mintegy 10 perez — alatt végzi a telítést,
még pedig aluminiumsulphat-oldaítal, mely szerinte az
előbb felsorolt feltételeknek a legjobban megfelel.
M ibe kerül a világítás? Manapság a különböző
világító eszközök készítői valóságos harezot folytatnak
a világítás olcsóbbá és jobbá tételéért. Ezt az örven
detes versenyt a villamos világítás elterjedése hozta létre,
mert ez kényszerítette a gáz-, petroleum- és szesz-gyá
rosokat a lámpák tökéletesítésére.
A villamos világítás nagy előnyeivel — a szépsé
gével, kényelmességével és egészséges voltával — szem
ben, a hátránya a helyhez kötöttsége és a drágasága.
Ez utóbbiak azonban csak a szobák világításánál bírnak
jelentőséggel, mert utczák és terek világításánál mind a
kettő elesik, és kétségtelenül a villamos ívlámpáé az előny.
A helyhez kötöttség, tehát az, hogy a lámpa nem könynyen vihető a szobában egyik helyről a másikra és
hogy központi áramfejlesztőre és vezetékre van szük
sége, olyan hátrányok, melyek a gázvilágításnál még
kellemetlenebbek, ügy hogy ez e világítás csak az olcsó
ságával versenyezhet. Egyedül a petroleum- és szesz
égők és különösen az előbbiek azok, a melyeknél a
villamos világításnak mind a két hátrányát azoknak az
előnyére lehet kihasználni, a melyek tehát igazán siker
rel versenyezhetnek ; a minthogy a petroleum izzófény
már ma is a legolcsóbb.
A villamos világítás izzólámpákkal ma még drága,
de ennek oka jórészt az, hogy a vállalatok még újak
s így az építkezések és felszerelésekre használt tőkét
nem fizethették ki, ha évek múlva ez leírások útján
megtörtént, a villamos világítás is tetemesen olcsóbb
lesz; és ha Tesla reményei teljesülnek, akkor vezetés
sem fog kelleni s így a helyhezkötöttség hátránya is
elesik. E mellett azonban várhatjuk azt is, hogy a pet
roleum vagy más ilyen fajta lámpák is tökéletesedni
fognak, ügy hogy reményünk lehet olcsóbb és fényesebb
világításra. Csak a fény helyes megosztása tekintetében
kívánatos, hogy szobákban a nagyon kis felületű, vakító
fényforrások kiszoruljanak a használatból és divatba
jöjjön a szobák felülről jövő egyenletes megvilágítása,
a mi megfelel a nappali szétszórt fénynek, a melyhez
a szemünk hozzá van szokva.

Mégis az az első és a fődolog : az olcsóság. Ebben
a tekintetben a következő két összeállítás nyújt tájé
kozást. A «Gastechniker» szerint a mai használt világító
eszközök anyagfogyasztása a következő : '
Fényerősség
Egy gyertyanormal
Óránkénti fényre eső
gyertyákban fogyasztás fogyasztás
Villamos izzólámpa (körte)
16
50
32
watt
,,
ívfény
600
300
0-5
Világítógáz lapos égő
30
400
13-3
liter gáz
,,
izzófény (Auer)
50
100
20
Acetylen
60
40
0:67 1 acetylen
Petroleum (körégő)
25
0-1
0004 1. petrol.
,,
izzófény
40
0-5
0 00125
,,

Az árakat átlagosan így állapíthatjuk m eg : t kilo
watt óra ( 1 0 0 0 watt óra) 9 0 fillér, világító-gáz 1 köb
méterre 2 0 fillér, acetylen 1 liter o -2 fillér, petroleum
1 liter 3 2 fillér; és akkor a 1 0 0 gyertyafény óránként
a következő árú a különböző világító eszközöknél:
Villamos izzólámpa . . . .
28 8 fillér
»
ívfény
. . . . .
4 .5
»
Világító-gáz (közönséges égő) 2 6 6
»
»
Auerizzófény
. 4*0
»
Acetylen . . . . . . . .
1214
»
»
Petroleum k ö rég ő ......................... 12-8
»
izzófény . . . .
4 -o
»
E szerint a villamos izzólámpa világítás majdnem
egyenlő árú a közönséges gázégővel, az ívlámpáé pedig
az Auer-égőével. Persze az izzólámpa hátrányára van
még, hogy aránylag könnyen romlik. Az új Nernsl-lámpa,
melyet a berlini «Allgemeine Elektrizitäts-Gesellschaft»
készít, normál gyertyaként minden órában 1 7 Wattot
fogyaszt és igy 100 gyertyára 170 Wattóra jut, vagyis
1 5 4 fillérbe kerül; tehát az ára szerint is az izzó és
az ívlámpa között foglal helyet, úgy, mint a fény erős
sége is a kettőé között van. Az acetylen e szerint az
összeállítás szerint olcsó, de ezzel szemben áll az a
hátránya, hogy a fejlesztése nagyobb óvatosságot igényel.
Nagyjában ugyanezeket az eredményeket találta
O. Lummer professor (Elektrotechnische Zeitschrift,
1 9 0 2 ) is, a ki a fényforrások értékének összehasonlítá
sára a következő táblázatot adja :
Fényforrás
1. Világító gáz ( A uer-f)
2. Petroleum izzófény
3. Villamos ívlámpa
(Bremer-szenek)
4. Villamos ívlámpa köz.
5. Acetylen izzófény
6 . Petroleum (körégő)
7. Spiritus-égő (Auer)
8 . Villamos ívfény (golyó
val elfödve)
9. Nernst lámpa
10. Villamos izzólámpa
11. Acetylen (köz. égő)
12 . Világító-gáz (Argand
körégő)
13. Világítógáz (lap. égő)

1 Hefnergyertya fényerősség
Az nyag ára
kerül pfen.
márkákban
(P 2 fill.)
fogyaszt
(P2 kor.)
0-026 pf.
= 013 2-0 liter
1000 liter
003 „
1000 gramm = 0 23 P3 gramm

1000 Wattóra
1000 liter
1000 ,
1000 gramm
1000
„

— 0-5
= 0-5
= 1-5
= 0 23
= 0'35

0 4 Wattóra
PO
0 4 liter
3 0 gramm
25
„

0 02

0 05
0-06
0 07
0 09

1000 Wattóra = 0-5

0-07

1000

010

1000
1000 liter
1000 liter
1000

,,

pf.
„
,,
„
„

1/4
,,
= 0.5
2-0
„
= 0-50 2 ’8
,,
= 1-50 1 0 liter

014
015

„
„
,,
„

= 013 10-0 liter
= 013 170 ,,

013

„

0-21

K Ö N Y V SZEM LE.
G razia fia. Irta Bisiné Albint Sofia. Olaszból f o r 
dította Erődi Béla Lampel R. ( Wodianer F. és Fiai) cs.
és kir. udvari könyvkereskedés kiadása. Ára ?
Csak 1 96 lapra terjedő vékony kötetnyi könyv az
egész, de a legbájosabb, a legmegkapóbb munkák egyike,
nuk mostanában könyvpiaczunkon megjelentek. Regény,
vagy inkább elbeszélés, mit ifjúsági olvasmánynak szánt
a szerző, de melyben — a mellett, hogy érdeklődve és
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haszonnal olvashatja a serdülő gyermek — gyönyör
ködhetik a meglett ember, s meghatottsággal olvashat
ják az öregek is.
A fiatal olasz írónőnek e méltán közkedveltséget
nyert munkájára Wlassics miniszter hívta fel — mint a
fordító előszavában olvassuk — Erődi figyelmét, ki
azután — az olasz nyelv kitűnő ismerője lévén —
hamarosan és szépen le is fordította az «l l f i g li o d i
G ra zia -t, mivel valóban hálára kötelezte a magyar
olvasó közönséget.
A kis regény színhelye Olaszországnak Svájczczal
határos északi része; a szereplők a hegyi lakókból
kerülnek ki, kiknek életét megragadó közvetlenséggel
festi az írónő. Bernardo hegyi pásztornak s feleségének,
Gratiának fiáról, Natalé-ról szól a könyv : az ő élettör
ténete van elbeszélve, születésétől — házasságáig.
A szülők a hitben és erkölcsben egyaránt erős, egy
szerű hegylakók jellegzetes képviselői; epedve várják
az áldást, s végtelenül boldogok, mikor Natale meg
születik A kis fiú testi és szellemi kiváló tulajdonságok
csiráit hozza magával, s e csirák — az egészséges hegyi
levegőn és az egyszerűségben is nemes, szeretetteljes
családi környezetben gyors fejlődésnek indulnak : Natale
hatalmasan nő — két hét múlva már nem fér bölcső
jébe — s csakhamar mindenki által csodált kis óriás
lesz belőle ; de testi erejével párhuzamosan és arányosan
fejlődnek lelke nemes tulajdonai is. Natale az egész
környéken a legszebb, legerősebb, legokosabb és leg
jobb gyermek lesz. Akad csakhamar kis pajtása is : egy
sok gyerekű szegény asszony szép piczi leánykája,
Raffaela. Csak Raffaela egyik gonosz, rossz testvérének
Nocente-nek kajánsága, rakonczátlansága keseríti az
egymást gyöngéden szerető gyermekek idylljét. De a
végén — mikor a gyerekek már felcseperednek — a
nemes lelkű, tiszta érzésű Natalénak sikerül még a meg
átalkodott Nocenté-t is — egy mesterien megírt jele
netben — jó útra téríteni. Közben költőiesen szép epi
zódként van előadva a vendéglősné beteg leánykájának
Dorinának könnyet és mosolyt fakasztó története, mely
ben hős gyanánt szintén Natale szerepel, ki a beteges
nyomorúságát szégyenlő s azért minden gyerektől ösztönszerűleg félő Dorinát rá tudja venni, hogy elhagyja
rácsos ablakit szoba-börtönét és több évi rejtőzködés
után kilépjen az életbe, a gyermekek közé, a levegőre,
a verőfényre. Utoljára Natale és Raffaela egymáséi
lesznek, s mi együtt örvendünk velük, csak azt sajnáljuk,
hogy a könyvnek vége van.
Bisiné — ki egy szobrász felesége, és egy ifjúsági
lap szerkesztője — nem közönséges írói tehetség. E
munkájának irányzata határozottan erkölcsi, — főjelleg
zetessége a mély vallásosság (a nélkül, hogy kirívóan
felekezetieskedő volna), és a felfogás költőiessége; s
mind a mellett elbeszélésében, leírásaiban annyira realistikus, hogy a való életnek az aprólékosságokig menő
rajzát hivebben kevés író találja el. E két tulajdonság
nak : a valószerűségnek és a költőinek mesteri kölcsön
hatása teszi a «G ratia f i á »-1 az ifjúsági irodalom egyik
legbecsesebb termékévé. E kedves kis könyvnek nem
volna szabad egy család könyvespolczáról és egyetlen
iskola könyvtárából sem hiányoznia, s reméljük is, hogy
el fog terjedni a magyar olvasó közönség között, —ly.
Új várm egyei térképek. A Lampel-Wodianer udv.
könyvkereskedés kiadásában érdekes új megyei térképek
jelentek meg. A térképeket — Zemplén vármegye, Zala
vármegye, Pozsony vármegye és Nógrád vármegye —
a nemrég elhunyt Hátsek Ignácz királyi térképész raj
zolta. Jelentős újítása az e térképeknek s e szempotból

egyedül állanak, hogy a vármegye fontos és részletes
térképét, mely a járásokat külön színekkel tünteti ki, a
megye főbb városainak színes képe, s gazdasági és
ipari életének jellemző termékei veszik körül. Ez az
ábrázolás, rendkívül tájékoztató szemléltetése az egyes
vármegyéknek. Zemplén vármegye térképei például a
következők: Sátoralja-Ujhely, Rákóczi-vár, szeszgyár,
czukorgyár, ásvány, .víz, bor, gabona, opál, szén, mész.
dohány, gyümölcs, kukoricza, malomkő, disznó, juh,
vasút, gőzhajó, halászat. Zemplén vármegye térképe
60 fillér, Zala 60 fillér, Pozsony 60 fill., Nógrád 40 fill.
Minden lap külön is megrendelhető a kiadó czégnél.
A L am pel-W odianer kiadásában megjelenő Magyar
Könyvtár (szerk. Radó Antal) legújabb füzetei E. T. A.
Hoffmann-nak Antónia és Coppelia ez. elbeszéléseit (ford.
Alexander Erzsi), — a Gesta Romanorum-oi (bev. Katona
Lajos), — Conan Doyle két detektiv-beszélyét (ford.
Lándor T.) és Hoitsy P. néhány népszerű csillagaszati
értekezését tartalmazzák. — Egyes szám ára 30 f.
Vitaírás. Forrai Soma derék gyorsírás-tankönyvének
második, a vitaírásról szóló része most hagyta el a
sajtót új, immár harmadik kiadásban (Forrai Soma :
A magyar gyorsírás tankönyve Vitaírási rész. Harmadik
kiadás. Budapest, 1903. Lampel-Wodianer. Ara 1 korona
20 fill ). Felesleges az előttünk fekvő könyv jó oldalait
kiemelni; hiszen a közkézen forgó előbbi kiadások haszna
nyilvánvaló s Forrai úgy tankönyvkiadásaival mint Gyors
író Újságával nagy szolgálatokat tett hazai gyojsírásunk
ügyének.
A vitaírás tudvalevőleg a legerősebben rövidítő
alakja a gyorsírásnak, mely épp e nagy mértékben
alkalmazott rövidítésekkel képes még a viták élénk
folyású beszédét is papírra vetni. Innen a neve is :
vitaírás, vagy mint másképp is mondják: parlamenti
gyorsírás. A magyarázó szöveget Forrai közönséges írású
betűkkel (nyomtatással) adta, nem pedig levelező gyors
írással, a hogy az egyszerű, nem oly nagy mértékben
rövidítő gyorsírást nevezik. Helyesen hiszi Forrai, hogy
bár annak, a ki a vitaírás tanulásához fog, nemcsak
teljesen ismernie kell a levelező gyorsírást, sőt jártas
nak is kell benne lennie, mégis a közönséges írású,
illetőleg nyomású szöveg tetemesen megkönnyíti a tan
könyv kezelését és sokkal áttekinthetőbbé teszi.
A részletesen tárgyalt szabad egyszerűsítések, sza
bad rövidítések, szóösszehúzások s különféle rendhagyó
és alkalmi rövidítések után jó gyakorlatokat ad Deák
Ferencz első felirati javaslatából, Andrássy Gyula egyik
beszédéből s a képviselőház egyik üléséből, mint külön
mutatványt a parlamenti gyorsírás mindennapi életéből.
A könyv maga-magát ajánlja legjobban mindazoknak,
a kiket érdekel, ha csak itt-ott belepillantanak egypárszor.
Dr. Positivus

MEGHÍVÓ
AZ URÁNIA MAGYAR TUD. EGYESÜLETNEK
1903 - évi márczius hó 21-én d. u 5 órakor

az Uránia-színház I. em. téli kertjében tartandó

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

A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI :
Elnöki megnyitó.
Főtitkári jelentés.
Ügyészi jelentés.
Pénztárnoki jelentés az 1902. évről.
Az 1903. évi költségvetés megállapítása.
Az elnökség előterjesztései.
Esetleges indítványok.

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

Budapesten, 1903. február 28-án.

M o ln á r V ik to r s. k.
ü g y v e z e tő

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

e ln ö k .

Kérelem.
Kérjük azokat a tagtársainkat, a kik az
Uránia folyóirat e lső három évfolyam át
átengedni hajlandók, szíveskedjenek azt
az árral együtt a kiadóhivatallal tudatni.

A kiadóhivatal.

M e g je le n ts b á rm e ly k ö n y v á ru sn á l
k a p h a tó :

H o n o r é d e B a lz a c .

(VI., Aradi-utcza 14.)
írta

Huszár Vilmos.
N éh ai T refo rt Á goston szobrára befolyt:
Dr Chyzer C o r n é l.........................
5 K — fill.
. . . 6758 K 22 fill.
Hozzá az eddigi gyűjtést
Együtt

. 6763 K 22 fill.

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület
támogatásával.

Budapest.
Kérelem.

Az Athenaeum irodalmi és nyomdai r. t. bizománya
1902.

Tisztelettel kérjük egyesületünk tagjait és folyó
iratunk előfizetőit, hogy ha a tagdíj-nyugtatványnak, vagy
a folyóiratnak küldésében késedelmet tapasztalnak, —
ne resteljenek egy szerkesztőségünkbe intézett levelező
lapon felszólalni.

FELDM ANN GYULA

Ára 1 korona.

M egjelent s bárm ely kö n y v áru s
nál kapható a kővetkező m u n k a :

tanszerkészítő intézete
BUDAPEST, VI., FELSŐ-ERDŐSOR 5.
(M a g y a r m ech a n ik a i és e le c tr o te c h n ik a i v á lla la t)
TELEFO N

17

—23.

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

hazai saját gyártmányú
fizikai, kémiai, természetrajzi
és geometriai tanszereit.
Szakszerű tanácscsal és tájékoztató költségvetéssel szolgál iskolák felszerelésénél.

Újabb szerkezetű tanszerek elkészítését és
tanszerek javítását elvállalja, mechanikai és
üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.
,,A / t i . k ir . v a llá s- és k ö z o k ta tá s ü g y i m i n is te r
a F e ld m a n n G y u la -fé /e m a g y a r m e c h a n ik a i és
e le c tr o te c h n ik a i v á lla la to t ( P h y s ik a i és c h é m ia i
ta n s z e r g y á r a t és ü v e g te c h n ik a i in té z e te t) a z
e n e m ű b e s z e r z é s i f o r r á s o k u l a j á n l o t t h a za i
c z é g k ö z é u tó la g o s a n f e l v e t t e .“ ~ H i v a t a l o s
K ö z l ö n y “ X . 11.229.
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Uránia-Könyvtár
I.

MAGYARORSZÁG
TÖRTÉNETE.
Irta
Marezali Henrik.

BUDAPEST.
Kiadja az Uránia Magyar Tud. Egyesület
1901.

Ára 50 fillér.
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N É P S Z E R Ű T U D O M Á N Y O S F OL Y ÓI R A T

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET»
KÖZLÖNYE

MOLNÁR VIKTOR
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
S Z E R K E S Z T IK

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

IV. ÉVFOLYAM 4. SZÁM.
1903. ÁPRILIS

=
SZERKESZTŐSÉG:
VII., IZSÓ-UTCZA 4. SZ.,

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

HOVÁ A LAP BA S Z Á N T KÖ Z L E 
M É N Y E K ÉS A F O L Y Ó I R A T O K
C S E R E P É L D Á N Y A I KÜ L D E N D ŐK .

T A R T A L O M :
Bajza nagy polémiái. M ó ricz Z s ig m o n d . — Az állatöv eredete. M ahler E d e . — Nász
ünnepélyek a magyaroknál. D r . N yáry A lbert B ár ó . — Az egy- és két-dimensiós
térről. V á m o ssy Lá szló . — A tetszhalál. (G aea ). — Új találmányok. Kiss O t t ó . —
Az „Uránia“ Egyesület vidéki actiója. — A király szava. Kárffy Ö d ö n . — Krónika. —
Jegyzőkönyv az Uránia M. tudományos Egyesület rendes évi közgyűléséről. — Hasznos
tudnivalók. — Könyvszemle. — Tájékoztató értesítés az „Uránia“-Egyesület vidéki actiója
érdekében.

Egyes szám ára 80 fillér. (A jú n iu sié 1 korona. )

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

BUDAPEST, 1903.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

F e lh ív á s e lő fiz e té sre .
Az Uránia az 1903. évvel immár negyedik évfolya
mába lépett.
Hiszszük, érezzük, hogy túl vagyunk a kezdet nehéz
ségein. Mert ma már a munkatársaknak oly kiváló csa
patja s az olvasóknak oly tekintélyes serege áll mellettünk,
hogy semmi tekintetben sincs okunk aggodalomra.
A most lefolyt 1902. esztendőben 65 nagyobb, önálló
czikket közöltünk folyóiratunk hasábjain, s e czikkekkel
képviselve voltak úgyszólván az összes tudományok:
a természettan, mennyiségtan, vegytan, csillagászat, me
teorológia, állattan, növénytan, ásvány- és földtan, föld
rajz, az orvostudományok, a bölcsészet, irodalomtörténet
és széptan, a történelem és művelődéstörténet, a néprajz,
a művészet-elmélet, — s az e tudományok köréből vett
apró közlemények gazdagítják «Krónika» czímű méltán
kedvelt rovatunkat is; a «Hasznos tudnivalók» rovatát
szintén változatos tartalmúvá igyekeztünk tenni, — s
jelentékenyen bővítettük a «Könyvszemle* ez. rovatot is.
Törekedtünk a képeket is mindig jól és érdekesen válo
gatni össze.
Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apáthy
István, Bodnár Zsigmond, Cholnoky Jenő, dr. Dézsi
Lajos, Dietz Lajos, Erdélyi Pál, dr. Ny. Farkas Geiza,
Hathalmi Gabnay Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó
Vilmos, Hoffmann Ottó, Huszár Vilmos, dr. Kapitány
Kálmán, Kármán Ferencz, Kiss Ottó, König Dénes,
dr. Körösi Henrik, dr. Kövesligethy Radó, dr. Kupcsay
Felicián, Mikola S., Móricz Zs., dr. Neményi lmre,dr. Nuricsán József, dr. Nyáry Albert báró, Pap Károly, Pekát
Gyula, dr. Pékár Károly, Pruzsinszky Pál, dr. Rátz
István, Riedl Frigyes, Sajó Károly, Szana Tamás, dr.
Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, dr. Szekeres Kálmán, dr.
Szentpétery Imre, Szerem ley Barna, dr. Szterényi Hugó, dr.
Szűcs István, Tass Antal, Thanhoffer Lajos, Zalai Béla stb.
Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére,
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 szives 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.
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyvkiadóhiva
talához (Budapest, V., Akadémia-utcza 4.) intézendők.

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. díj nélkül kapja az egylet összes kiadványait,
köztük az «Uránia czímű folyóiratot;
2. évenként hat utalványra van joga, melyekkel az
első előadásokon (premiere) kívül az Uránia-szinház
előadásaira akár egy földszinti vagy erkélyszéket, akár
egy páholyt 5O°/0-os árkedvezmény mellett vásárolhat;
3. szabadon látogathatja az egyesület és a színház
által rendezendő kiállításokat.
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
Cseike Győző, miniszteri számvevőségi igazgató, egye
sületi pénztárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza j ő . sz.
bejelenteni szíveskedjenek.
Az Uránia-egyesület elnöksége.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Az Uránia m. tud. színház r.-t.
kiadványai:
S p a n y o lo r s z á g ,
A X ÍX . s z á z a d ,
A ta n ez
A m e r ik a
Az ember tragédiájáról
Vörösmarty költészete

írta Pékár Gyula
„
„
„
,,
,,
,,
„ ifj. Hegedűs Sándor
„ Berta Ilona
„ Berta Ilona

Ára mindegyiknek 4 0 —4 0 fillér.

M egrendelhetők az U ránia-színháznál, Vili., K erepesi-út 21.

SZIKLÁI S.
papír- és tanszer
ü l kereskedése zz

Budapest, VII., Erzsébet-körút 15. szám.
W V V w

A legnagyobb választékban kaphatók:

kísdedóvodaí, foglalkoztató-,
szemléltető- = és = játék—szerek, ......
^

valamint az összes
szakirodalmi
tankönyvek.
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URÁNIA

NÉPSZERŰ

TUDOMÁNYOS

FOLYÓIRAT

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

MOLNÁR VIKTOR
közreműködésével
szerkesztik
KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

Bajza nagy polémiái.
1828—1831.

z újabb magyar irodalomban, a napi sajtó
ban unosuntalan s minden lehető alkal lommal hallani megjegyzéseket és nyilat
kozatokat arról, hogy kell-e ma kritika, vagy sem ?
Bízvást mondhatjuk, hogy íróknak és közön
ségnek kedvencz kérdésük ez nálunk, de ne
héz volna kihámozni a sok szófia-beszédből
nemcsak az igazságot, de még azt is, hogy mi
hát az egyes pártok véleménye ? Mert nagyjá
ban két pártot lehet megkülönböztetni. Egyik
panaszkodik, hogy nincs kritika, szabadon bur
jánzik a gyom a virágok rovására s nincs ker
tész, a ki meggyomlálja az ágyakat, felkötözze
a csemetéket, megkapálja, meglocsolja, ápolja
az irodalom növényeit. A másik párt azt tartja
és azt hirdeti, hogy semmi szükség ilyen gon
doskodó kritikára. A „kritikus“ czím senkit sem
tesz szivek és vesék ismerőjévé, s ha valaki e
czím örve alatt mindazon jogokat gyakorolni
akarja, a melyeket hozzá tud képzelni, — töb
bet árt, mint használ. Egy rossz kritikus több
kárt tehet az irodalom virágos kertjében, mint
száz dudva, a mi felüti fejét ott, a buja televényben.
Ha így állítjuk fel az ellentétes nézeteket,
dönteni sem kell, nyilvánvaló, hogy mindenik
félnek igaza van ; és hogy egyik sem zárja ki
a másikat: jó kritikusra szükség van, roszra
nincs; a jó kritikus mindig áldás, a rossz min
dig átok.
De rendesen úgy vitatkoznak, hogy dönteni
nem lehet. Aztán akadnak közvetítők, a kik ter
mészetesen siker nélkül chablont akarnak meg
állapítani, milyen legyen a jó kritika. „Párisban
Ricardou kisérletkép felállította már a tudomá
nyos kritika tételeit, vagyis azokat a tárgyilagos
szempontokat, melyek megmentsék a teremtő
tehetségeket attól a veszedelemtől, hogy az íté
szek túlságosan egyéni hangulatainak legyenek
kiszolgáltatva.“
Itt nem abban van a komikum, vagy inkább
naivság, hogy törvényeket állapít meg Ricar
dou, hanem abban, ha azt hiszik, ő és mind
azok, kik vele egy csapáson haladnak, hogy
azok a törvények megmentik a teremtő tehet
ségeket az ítészek túlságosan egyéni hangula
taitól.

A

Az az alaptévedés, hogy a kritikát pusztán mecha
nikai munkának nézik; azt hiszik, hogy az csak
gépies vegyítés, rendezés, osztályozás s hogy
arra bárkit be lehet trainirozni.
Nem így van. A kritikus éppen úgy teremt,
mint a költő, a festő, a zenész, — csakhogy
más irányú az elméje, a tehetsége. Ezeknél a
képzelemnek van túlnyomó szerepe, nála az
ítélő erőnek.
A kritika törvényeit éppen úgy lehet meg
állapítani, rendezni, fejtegetni, mint pl. a lyrai
költészetét; de mint a hogy e törvények isme
rete senkit sem tesz Petőfivé, — úgy a Ricar
dou tökéletes szabályai sem teszi csupa Taine-ekké a kritikasterek hadát. De ezek a tör
vények hasznosak lehetnek; az igazi lyrikus és
az igazi kritikus nagy hasznukat tudja venni,
bár nincs két dal, mely egy kaptafára készült
volna, s nincs kritika, mely épp úgy magán ne
viselje a szerző egyéniségének bélyegét, mint
bármely dal.
A kritikusok közt épp úgy van nagytehetségű
és tehetségtelen, mint a költők közt; s a kon
tár kritikustól éppen úgy nem ment meg semmi
féle kritikai codex, mint a hogy a mestereket
nem óhajtanánk elveszteni bármennyit lármázza
nak is ellenük a „geniek“, a teremtő szel
lemek.
És természetes az is, hogy míg egy-két
kitűnő kritikus akad, csak úgy rajzanak az apró
darazsak. A jó kritikus méh; neki nem a fulánk
a leglényegesebb szerve; neki az a czélja, hogy
még a haszontalan virágokból is mézet gyűjtsön
az egész nemzet számára. A darázs? ez hason
lít a méhhez, tora, potroha csak olyan, sőt még
jobban ki van fejlődve: de annyi czélja van,
hogy maga megéljen, száraz reves duczokat
épít s nincs békességben fulánkjától sem em
ber, sem állat.
A mi irodalmunkban is sok a darázs, de
vannak, voltak, méheink is; a kritika mezején
is. Szerencsés természet az emberé, hogy mikor
egy-egy csipet mézet élvezhet, menten elfelejti
a sok, kóbor darazsat, a mely haszontalanul
éli a virágot s a világot.
És nekünk is volt néhány nagy charakterű
kritikusunk, kik nemcsak rányomták jellemük
ll
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bélyegét korukra, hanem hatalmas és áldásos
hatással voltak irodalmunknak anyagi és szel
lemi fejlődésére is.
Ezek közé tartozik Bajza József.
Akkor lépett fel ő, mikor irodalmunk éppen
kezdett kibontakozni a khaotikus őskorból, hogy
szépen rendezett, szerves világgá fejlődjék. S
őt a gondviselés arra hívta elő, hogy szinte
öntudatlanul, de vezérelje ezt a szerveződést.
A Bajza József élete nemcsak azt mutatja
meg, hogy egy kitűnő kritikus milyen sikert ér
het el, hanem azt is, hogy a nemzetre, a hazára
mily maradandó s áldásos eredményt hozhat
egy tökéletesen becsületes embernek a mun
kássága.
Bajza Józsefnek az egyéniségét akarjuk most
vizsgálni, főként 1828— 1831-ben vívott nagy
polémiái alapján, s egyszersmind elemezni akar
juk azt a nagyszabású irodalmi belső forradal
mat, a mely 1822-től az Auróra alapításától
1844-ig, az Athenaeum megszűntéig, folyt le;
s a mely végeredményében teljesen átalakította
irodalmi életünket s megalapította a mai iro
dalmi társadalmat.
I.
A XV11I. század első felében lezajlanak az
utolsó kurucz fölkelések; véget érnek a török
kel való harczok, elveszítik vérmes hevességü
ket a protestantismus miatt folytatott küzdelmek,
s a magyar nemzet, mintegy belefáradva a
rémségesen hosszú, kínos, életölő, viharos életbe,
pihenni vágyik; menekülni minden testi-lelki
munkától, a miben Mária Terézia asszony
politikával még kezére játszik. Ez időben nin
csenek írók. Á magyar nem kiváncsi a világ
dolgára; bánja is ő most, hol, mi történt; törő
dik is ő most a mások bölcseségével; mit
neki most világjavító okoskodás. Fáradt, ked
vetlen.
De egy félszázados pihenés után kezd ma
gához térni. Az a néhány testőr, kik Bécsben
beleláttak a felséges asszony kártyáiba, nyakrafőre küldözik haza a rósz híreket. Nemsokára
itt is van maga a baj, József császárral. A
nagy test, a nemzet megrázkódik, mozdul s
1792-ben már erősen jelét adja, hogy él, bár
még újabb félszázadba kerül, míg tettre gyűl.
Ámde az érdeklődése kezd ébredni. 1772-től,
a Bessenyei föllépésétől, 1801-ig, a Kazinczy
kiszabadulásáig mind több-több ember kezd
írni és olvasni. Iskolák támadnak, vagyis kü
lönböző czélokat irányokat s köröket külön
böztetünk meg az irodalomban : vannak francziás, németes, latinos, magyaros írók.
1887-ben föllép az első kritikus: Bacsányi
János. Kassai Magyar Múzeumával tekintélyes
befolyást gyakorolt. Egész irodalmi pályája alig
hét esztendőre terjedt s e miatt nem ért el
tehetségéhez illő sikert, de a rendnek első harczosa volt abban az időben, mikor még alig volt
valami rendezni való; mikor még a kritikusnak
is lelkesen szónokolnia kellett s izgatnia, hir
detnie, hogy szükség van magyar írókra, sőt,
hogy szükség van a magyar nyelvre. Legfeljebb
„regulákat“ adott, hogyan elégítsük ki első szük

ségleteinket ; de ezek a regulák kitűnő józan
észszel, jó ízléssel s mély belátással vannak fel
állítva.
Fájdalom, hamar elvesztettük őt s a nyelv
újítás viharaiban feledségbe mentek tanácsai.
Irodalmunk következő szakaszát 1801-től
1822-ig a Kazinczy-korának lehet nevezni. 0
volt a vezér, ő' gyűjtötte a sereget, ő tartotta
össze, buzdította, szervezte és kiképezte.
Kazinczy tudta, hogy ha sereget akar tobo
rozni, nem szabad ijesztően szoros fegyelemmel
rémíteni az ujonczokat, mikor sem ősi dicső
séggel nem lelkesítheti őket, sem marsallbotot
nem Ígérhet az ifjú vitézeknek. Pedig ő egy
perezre sem feledhette hosszú pályáján, hogy
új harezosokra van szükség s édesgető szóval
fogadott minden fiatal embert, ha csak egy versecskével fölszerelve köszöntött is be az írók
táborába. Enyhén, sőt túlságosan is enyhén bí
rálta az írók tehetségét s a művek belső érté
két ; csak a formát, a külsőséget, a nyelvet
kritizálta. S ezzel a végtelen és lankadatlan
buzgósággal folytatott, kedveskedő, biztatgató s
tömjénező kritikával olyan sikert ért el, hogy
míg Bacsányi 1793-ban az ország összes íróit
elszámolhatta a tíz ujján, — 1825-re a hazá
nak minden ligete tele volt isteni muzsafiakkal,
a kik szorgalmasan méregették ujjaikon a hexa
meter lábait, vagy veregették ki rímbe a mér
tékes verset. S ez apró közkatonák élén egész
táborkar szerveződött, mely lassan átvette Kazinczytól a vezénylést.
Kazinczy mellett s szinte vele szemben Köl
csey gyakorolta volna a szigorú kritikát; nem
relativ szempontokból ítélve, hanem a valódi
értéket vizsgálva. Ámde az ő munkássága csak
pár nagyhatású értekezésből áll. Mély tudással,
széles látkörrel, páratlan igazságszeretettel írta
recensióit; emelkedett lélekkel, a hogy nagy
ember országos dologról szólhat: de éppen
abban az időben, mikor a szép társaságok tó
nusában tartott bókolgatás legdivatosabb volt.
Kölcsey vihart aratott s elnémult, hogyha már
nem használhat, legalább ne ártson.
Az ő kritikáinak mégis volt annyi hatásuk,
hogy komolyabb, higgadtabb és kivált a nem
érdekelt íróink tisztelettel ismerték el a nagy
férfiú szavainak jogosultságát s mintegy hozzá
készültek ahhoz a kritikához, a mely nem fog
kiméleteskedni, nem maguk közt, levélben feddőzik, hanem az „opinio publicát“ tartja szem
előtt, mikor ítél.
Az írói hiúságot legyezgető, ambitio serkentgető kritika túlélte magát az Auróra-kör idejére,
de elérte czélját is. Kazinczy boldogan látta,
hogy hosszú munkában telt élete milyen gyü
mölcsöző lett: szerte a hazában daltól zenget
tek Áon berkei. Csakhogy Kisfaludy Károly és
a köréje csoportosult ifjú írók más szemmel
nézték a dolgot. Kisfaludy már világlátott em
ber s a külföldi irodalmakban nemcsak a szép
szellemeket csodálja, hanem a szép, rendes
irodalmi életet is. Ök ifjak, nem ismerik a haj
dani nyomorúságokat s a jelen nem olyan sze
rintük, a milyen lehetne s a milyennek kellene
lenni. Ők azt látják, hogy nincs irodalmunk,
csak egy csomó emberünk, a ki ír, köztük ne
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hány tehetséges és sok lelketlen. Őket bántja,
hogy annyi szó közt alig akad értékes mag;
hogy a jobb írókat is elkapja a hiúság, a felü
letesség ; hogy pirulnunk kell, ha valamely gaz
dag külföldi literaturától elkápráztatva vissza
nézünk saját sivatagjainkra; s hogy mégis
örökkön-örökké émelyítő dicsekvést és dicsé
rést kell hallanunk.
Szóval fájt nekik, hogy nincs erőteljes egész
séges, irodalmi közszellemünk; nem életnek,
csak játéknak, vasárnap délutáni társas mulat
ságnak nézik az irodalmat.
Senki sem érezte jobban e bajokat az ifjú,
20—23 éves Bajzánál. Eleinte, egész 1828-ig
ugyan ő maga hitte legkevésbbé, hogy őt mély
érzelmessége, nemes, tiszta, erkölcsökért buzgó
szive nem nagy költővé, hanem félelmes kri
tikussá fogják tenni. Pedig azok az érzelmek,
melyeket versbe akart önteni, igen határozottan,
bizonytalan színűek, hangulatúak voltak, míg
azok az érzelmek, melyek az irodalmi immoralitások láttára ébredtek benne, nagyon is hatá
rozottak, kristálytiszták és hatalmasak valának.
Bajzának sem tehetsége, sem tudománya nem
volt nagyszabású, — de az volt erkölcsi érzéke
és jelleme.
Tiszta, józan eszű ember, ki a maga körén
belül mindent feltétlen biztossággal lát meg,
— de ez a kör nem nagy. A mit modani akar,
félreérthetetlenül meg tudja mondani, — de
mondanivalója nincsen sok. Belátása nem philosophiai mélységű; irodalmi nagy kérdéseket
nem elemez; hatalmas lélektani vagy társadalmi
problémákat nem fejteget, — de szive végtele
nül érzékeny a becsület iránt; jelleme szilárd
és következetes s egész valója egy egészséges,
ép erkölcsű íróembert mutat.
Bajzáról újabban sokszor elmondják, hogy
szűk látkörű, kiapadt phantasiájú, bár logikus
fejű ember. Igaz; de ne hangsúlyozzuk ezt
túlontúl, mert igazságtalanok leszünk vele szem
ben. Ö neki nem fejében, hanem szivében van
nagysága. Igaz, hogy e miatt csak a jelen embe
révé lett; a nagy gondolatok fentartják az író
emlékét, de az érzelmek, ha még oly szentek
is, elhalnak abban a perczben, mikor kihűl
forrásuk, a szív. Bajza nagy értékű müveket
nem hagyott hátra: napi érdekekből erednek
polémiái. Csakhogy e napi érdekek akkor az
irodalom létkérdései voltak s ő ha nem ismerte
is fel ilyen fontosságukat, — de megérezte s
becsületes szive egész hevével harczolt érettük.
A Kazinczy tekintélye még teljes erőben vi
rágzott, mikor ő legelőször kilépett a porondra.
Legelső vitájából megismerhették az új kor ere
jét. Legelső föllépésénél meglátszik, miben ha
ladt Kazinczy fölött. Kazinczy nem ítélte meg
sem az embert, sem a müvet, csak külsősége
ket, a megnyilatkozás formáját. Bajza ítélőszéket
tart az emberek fölött; alapelve, hogy ő nem a
létrejött müveket vizsgálja, hanem az embere
ket, kik az eszméket világgá bocsátják; azt
tartja, hogy az emberekre emberek vannak be
folyással, — a tömeget, a nemzetet az írók ve
zérlik ; s úgy arra törekszik, hogy becsületes
emberek tartsák kezükben a varázshatalmú tollat,
a kik nem élnek vissza a bűvös hatalommal.

De ezek az' elvek őt a Kazinczy utódjává
tették, nem Kölcseyévé, vagy Bacsányiévá. In
kább társadalmi kritikus volt, mint aesthetikai.
S bár kritikája homlokegyenest ellenkezik Kazinczyéval, mégis annak a szerepét folytatta ő.
Olyanformán, mint a hogy a tűz folytatja a víz
szerepét. A víz áldás a mezőre, de ha áradássá
lesz és posványnyá teszi, az égő napra van
szükség, hogy felszárítsa a földet. Kazinezynak
személyeket csalogató, egyéni érzelmeknek bókoló kritikája szükséges volt és hasznos a maga
idején: de mikor posványnyá lett a sok vizes
ség, jött Bajza égető heve, személyeket támadó,
egyéni hitvány érzelmeket kiölő kritikája.
Időszerű feladatot teljesítettek mind a ketten.
Pótlohatatlan lett volna mindenikük a maga
helyén. Még az is jellemző pályájukra, hogy
Kazinczy évtizedek során át folytatta levelezés
útján ápolgató munkásságát, míg Bajza pár év
alatt befejezte kritikai kitöréseit, — s aztán ő
is csöndesebb, termékenyítő irodalmi befolyást
gyakorolt, mint szerkesztő s mint irányadó
tekintélyes vezérférfiú.
II.
A robbanás mindig váratlan és meglepő,
bár mindig természetes dolog. Bajza efső fel
tűnése az irodalomban hatalmas egy kitörés
volt, a mi éppen úgy meglepte az irodalom
barátokat, mint Bajzának személyes ismerőseit.
A régi „széplelkü“ irodalomkedvelők bámulva
látták e jelenséget, melyhez hasonlót ők el
képzelni sem tudtak, de ők bámulva nézték a
későbbi időket is, míg azon nem vették észre
magukat, hogy ki vannak forgatva önmagukból.
A Bajza ifjú barátai szinte-szinte elhültek méla
komoly társuk égető kitörésén, — ámde némi
habozás után lelkesen követték a példát, s nyo
mon haladtak a merész vezér után, — a diadalig.
A történet ez: Bajzának megjelent egy érte
kezése s arra egy idősebb író a régi módon,
a tekintély védelme alatt, felületes, alaptalan,
tudatlan s mindenek felett ifjút leczkéztető meg
jegyzéseket tett. Bajza erre korlátlan indulattal
ragadott dárdát s féktelen erővel verte le elle
nét: az oktalan tekintély uralmát.
Régóta gyűlt már ennek a fiatal embernek
lelkében az elkeseredés, mely most szabadon
kitört, — ha leveleit olvassuk, már 1821-ben,
első leveleiben megtaláljuk az idevezető fonalat,
— s barátainak hibája, ha nem tudták meg
érteni őt. De réges-régen gyűlt a gyúanyag az
egész nemzet szive kamrájában, s ebből rob
bant ki most egy marokkal. Haj micsoda explodálás lesz az, két évtized múlva, mikor az
összes felrobban!
De Bajzát nem értette senki. Barátai nyu
godt, sőt merengő ifjúnak ismerték; Kazinczy
„a társalgásban oly szerény, oly szeretetre
méltó barátunknak“ tartotta eddig; a ki verseit
olvasta, ábrándozó érzelmes léleknek; a ki polé
miáit, dühös veszekedőnek képzelte ; a ki ide
genként találkozott személyesen vele, „hideg
jégcsapnak“ találta.
Hosszú és mély, forró és kétségbeesett lelki
vívódások eredménye volt ez a sokféle látszall*
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tot keltő egyéniség. Bajza költő vágyott lenni
— és kritikus lett. A húsz évet még nem érte
el s már tisztában volt phantasiájával, tehetsé
gével, szivével. Érezte, hogy csak vágyai, ér
zelmes hangulatai vannak a költészethez, de
ereje nincs elég. Borongva, sokszor szinte
apathiába sülyedve tétlen szomorkodott, a szép
természetben keresve vigasztalást, s évről-évre
erősebb lett lelkében a tudat, hogy kétes jövő
felé, tört reménynyel halad.1 De azért sohasem
mondott le a költészetről; óh sokkal inkább
keble istene lön az neki, mint hogy bármi is
elszakíthatta volna tőle, kivált mikor már el
ismerést, dicséretet, sőt köztetszést aratott vele.
E mellett végezte tanulmányait. Nehezen és
kedvetlenül. Leveleiben sokszor panaszkodik,
hogy a jus sziklaként nehezedik lelkére, s
1828-ban erősen haboz, mit tegyen, a censurára készüljön-e vagy Ígért irodalmi dolgoza
tait készítse ? Csakugyan, a vizsgázást halasztja
el. Hanem azért megszerzi az oklevelet s ko
molyan elhatározza, hogy lemond az irodalom
ról. Két oka volt rá, egyik a mire gyakran,
nyíltan czéloz, hogy nem lehet megélni az iro
dalomból, másik, a mire szavaiból, hangjából
következtetni lehet, az, hogy tudja, nem olyan
nagytehetségü, a milyen szeretne lenni. Mind
a két gond, kivált az utolsó, rendkívül fontos,
és mély nyomot hagyott egyéniségén. Koron
ként megbénította erejét, megfosztotta ruganyos
ságától, mert jól érezte azt is, hogy csak az
irodalom terén érzi otthon magát.
Csak akkor élvezte a nyugalmat, ha komoly
tanulmányokba mélyedhetett. A költészettel fog
lalkozás csak sebet vert a szivén, a jövőn töp
rengés még kínosabbá tette a fájdalmat, de ha
könyveibe merülhetett, akkor lecsillapult. Valami
sok alkalma és ideje nem volt rá, de annál
nagyobb gyönyörűséggel s annál alaposabban
olvasta Lessingnek, Herdernek, Kölcseynek s
több írónak aesthetikai s kritikai műveit. Itt
már jól érezte magát; erre az irányra lelki
készséget, könnyűséget s erőt talált magában.
Míg egy könnyed kis dalon napokig, hete
kig kellett töprenkednie, egy-egy költői gondo
latot órákig forgatnia magában, míg formát,
kifejezést talált neki, — sokszor teljesen el
veszítve az eredeti ötletet, — addig ezen a
szilárd talajon biztosan állott és kemény lép
tekkel haladt előre. Verseit titkolta, vagy leg
alább is nem szívesen bocsátotta közzé: tanul
mányainak eredményével nyugodtan és bátran
lépett elő s felettük szívesen bocsátkozott akár
vitába is.
De minden irányú munkássága közben érezte,
van joga embernek tartania magát, ki erejétől
legjobban kitelően teljesíti kötelességét. Önér
zete s becsület érzése egyaránt növekedett, az
ő lelkét kétes gondolat sem fertőzteté, — s az
ilyen tiszta lélek undorával fordult el minden
től, a mi aljas; sőt egy puritán reformátor szi
gorával lett volna kész eltiporni mindent, a mi
hitvány.
Ezek a lelki forrongások folytak le lelkében
s ezek miatt fejlődött olyan, — első tekintetre
1 Lásd Péíerjy Jenő: Bajza József. 1821 — 1828.

sajátságos, ellentétes vonásokat egyesítő jel
lemmé.
S ilyen volt lelki világa 1828-ban, mikor
Vörösmarty felhívta őt, írjon valamit a Tudo
mányos Gyűjteménynek. Bajza Az epigramma
theoriáját írta meg.
Huszonnégy éves volt ekkor s első tanulmá
nyát készíté. Nem eredeti kutatások alapján,
hanem Lessingnek és Herdernek az epigrammá
ról írott fejtegetéseik után.1 Úgy írja mint egy
kitűnő tanuló, ki teljesen uralkodik az anyagon,
a mit mestereitől elsajátított. Ő maga csak az
összeállításban kisebb részletkérdésekben ön
álló ; nem másoló, nem is fordító, de nem is
„tanítvány“, a ki esküszik a mester szavára.
Az értekezés öt szakaszból áll s az ötödikben
a hazai epigramma-írókat tárgyalja, itt már ere
deti is, kritikai is. Ettől kezdve már nem tanuló
tovább, hanem önálló férfi, a ki alaposan meg
értett elvek alapján folytatott mély és követke
zetes vizsgálat után ítél.
Szépen domborodik ki jelleme, csaknem öszszes vonásaival ebben a vizsgálódásban. Ele
mezzük csak egy mondatát.
Mindjárt elől, mikor arról elmélkedik, hogy
a franczia irodalom nagy hatással volt íróinkra,
mégsem írtak annak a befolyása alatt íróink
epigrammát: „Hihető, — mondja — hogy a
mi franczia magyarjaink, Bessenyei, Barcsai,
Orczy nem érzettek magukban epigrammái
tehetséget; hihető, hogy nem tartották méltó
nak a poézis ezen kisded nemére pazarolni az
a nélkül is középszerűen kapott erőt; hihető,
hogy az epigramma az általuk szeretett lassú
léptekkel huzakodó versnemben elveszté szökdelő elevenségét s fonákul verdeste füleiket“.
Ez a pár sor három jellemvonását árulja el.
Nem a külső nyilvánulást nézi, hanem az em
bert, a ki ír. Nem azt mondja, mint általában
szokták: „a Bessenyeiék idejében hiányzik köl
tészetünkből az epigramma“, — hanem azt,
hogy Bessenyeiéknek nem volt rá tehetségük,
vagy nem érezték, vagy visszaadni nem tudták.
Másik jellemvonása az, hogy nem fél az igaz
ságot megmondani olyan teljesen, hogy neki
igazságnak látszik. Nem fél attól, hogy a lelkes
elődök iránt való tiszteletlenséggel vádolják, ha
oda teszi e megjegyzést: „az a nélkül is kö
zépszerűen kapott erőt“ s nem veszi élét valami
bókkal. Harmadik az, hogy olyan nyugodtan
és tárgyilagosan ítél, mint megállapodott egyé
niségű kritikushoz illik, a kinek nincs közelebb
Bessenyei, mint akár Martialis.
Pár sorral odébb új oldalról mutatkozik be.
Bajza nem szenvedhette a tehetségtelent s gyű
lölte az irodalmilag jellemtelen embert. Verseghyre
fordul a szó; Verseghyre, a kiről ő azt tartja,
hogy mind a két hibában leledzik. Ilyenkor is
pragmatikus nyugalommal ítél, de nem tudja
megállani, hogy subjectiv nézeteinek kifejezést
ne adjon azzal, hogy kigúnyolja a ludast.
Verseghy sem érdemel kiméletet, de még kevésbbé P. Thewrewk s egy pár apróbb ember,
a kikre sor kerül. Micsoda kiméletlenséggel gúnyo
lódik! Közread pl. eg'- epigrammát ilyen meg1 Lásd: Pfeifer János: Bajza: aesthetikai dolgozatai.
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jegyzéssel: „Hivatkozunk rátok, bírái a szép
nek! s mindazokra, kiknek ízlése nem toiletti
finnyásság: ha ez valósággal nem egy meg
zavarodott szempillanat szüleménye-e ?“
Jellemző, hogy Kazinczyt tömören, szinte lapidáriasan, de röviden jellemzi, míg az aprókkal
3—4 -szer annyit foglalkozik. Már itt a kritikus
Bajza kezenyomát látjuk jobban, mint az érte
kezőét.
Még írta a tanulmányt s már „érezte, — így
vallja később, — hogy theoriai vizsgálatai soka
kat fognak fejére lázítani. Régóta ismeri t. i.
költőinket, az íróknak ezen ingerlékeny nemét
s tapasztalta, hogy igen kevés van köztük, a
ki saját dicsőségét meg tudná tagadni a művé
szet hasznáért, mert hisz poétáink legnagyobb
része tanulgatni nem igen szeret, bár ők azok,
kik a tudós czím után leginkább sóvárognak“.
így vélekedik az iróvilágról, mielőtt alkalma
lett volna személyes és kellemetlen tapasztalatok
árán győződni meg igazságáról. Hamar bebizo
nyult, hogy nem csalódott. Alig jelent meg érte
kezése, rögtön megtámadták többen is, de egyik
sem érdemelt többet egy-egy gúnyos mosoly
nál. Hanem egyszerre csak Szentmiklóssy Alajos
közölteti egy levelének töredékét ismert „Szerényi“ álneve alatt, a Tudományos Gyűjtemény
ben „Czáf és Igazítás“ czímen s ebben röviden és
felületesen tesz egy pár megjegyzést a dolog
lényegét illetőleg s végül kicsinylő hangon így
szól: „Ez mutatja, hogy Bajza még nem éredett meg egészen s felette távol van példányá
tól Kölcseytől, egyszersmind azon reflexióra ve
zet, hogy kicsinységünk sohasem tűnik úgy
elő, mint midőn nagyot játszani akarunk“.
Bajza az együgyű és tudatlan „czáfokon“
még csak mosolygott; tudta, hogy a ki ért a
dologhoz, szintén mosolyogni fog rajtok. De
mikor az „igazításhoz“ ért, fanyarrá lett a mo
soly hideg ajkain s metsző tekintetű szemeiben
az indulat tüze lobbant fel.
Őt, a ki alapos munkával, nagy lelki fárad
sággal, hatalmas ambitióval dolgozta értekezé
sét ; ki azt remélte, hogy minden értő becsü
lését kivívja vele; ki egyenesen azt hitte, ilyen
törvénytartást, mint ő, még senki sem végzett
a magyar irodalomban : őt most holdbéli ma
gasságból leczkézteti egy tudatlan, hetvenkedő
fecsegő, egy „különben jámbor úri ember, kinek
eddig mindenki csak complimenteket osztoga
tott, nem tudni mely kedvezésből vagy kímé
letből“ — s ki e miatt azt hiszi, joga van sze
repet játszania; éppen az az ember, kiről az
értekezésben nagyon is tárgyilagos hangon
szólott.
Később, egy más vita alkalmával, maga
Bajza kijelenti, hogy: „ha Szentmiklóssy azo
kat a kifejezéseket elhagyja, melyek utolsó sorai
ban állanak, örömmel és köszönettel veszi
észrevételeit s felette reájok kedvetlenül nem
hangzott volna“.
Ez a kijelentés teljesen jellemzi Bajza polé
miáinak eredetét; sohasem kezdett harczot pusz
tán eszmék vagy gondolati kérdések tisztázása
végett. Nála mindig érzelmi ok volt a kiindu
lási pont. Ha Szentmiklóssy elhagyja azokat az
utolsó sorokat, bizonyos, hogy Bajza nem vála

szol. Sokkal nehézkesebb természetű volt, mint
hogy érzelmi felindulás nélkül vitába őgyeledni
kedve lett volna. De Szentmiklóssy megsértette
őt; mélyen és legfájóbb pontján érintette a
dárda, s ő nagyon jól érezte, hogy hitvány
harczos kezéből repült az reá. Visszafordította
s támadóját saját fegyverével öldökölte agyon.
Innen eredt s ez igazolja azt a szenvedélyes
hangot, mely válaszában uralkodik: Szükséges
felelet egy hívatlannak szükségtelen észrevéte
leire.
Tudósok eszmék fölött hevesen szoktak küz
deni, de itt nem ilyen harcz folyik. Irodalmi
ugyan a harcz teljesen, de egyéniségek küzde
nek. Itt a becsületes, eszes, igaz ember veri le
a korlátolt, félszeg slendriánt.
. A két küzdő között nagy a különbség. Bajza
sokkal erősebb, de Szentmiklóssynak helyzeti
előnye van. Várban áll, melyet eddig nemcsak
bevehetetlennek, hanem sérthetetlennek is tartott
a világ. A kor s a tekintély vára védi őt; tizenöt
éves író már s szokás szerint egy fiatal em
bernek, ki most az első dolgozatára kap meg
jegyzést, — ilyen korú írónak minden szavát
tisztelettel kell fogadnia.
Csakhogy Bajza a legújabb idők gyermeke.
A közélet terén is mindenütt a tekintély ural
kodik, még pedig az oktalan tekintély, melyet
nem a saját érdeme által szerzett az, a ki gya
korolja, hanem előítéletek következtében jutott
hozzá; Bajza már a közhangulatnak ad kifeje
zést, a közóhajnak a bajnoka, mikor e tekin
tély ellen síkra száll. Ö rokonszenves a világ
előtt, mely meglepetve, riadallal látja, hogy az
ifjú hősnek már kürtje harsonására leomlott a
vár; kaczagva nézi mily könnyedén röpíti ki
a kardot ellenfele kezéből; s elámul, mikor a
félelmesnek tartott várúr virgácsot kap a páros
viadal végén.
Bajza egészen taktikával harczoi. Czímet ad
válaszának, mely a legkevésbbé érdeklődő em
ber figyelmét is felhívja. Azután mindenki előtt
igaznak látszható tárgyilagossággal mondja el
az előzményeket; már is olyan hangon, hogy
részvétet, sőt a nevetőket a maga pártjára vonja;
mikor ez sikerült, rögtön felülrekerekedik s a
tizenöt éves íróság által szerzett tekintélyt így
támadja meg: „Rendes dolog, midőn egy író
tizenöt év óta küzd és vív pályáján s még mind
eddig olvasni meg nem tanult; ki tizenöt vagy
több év óta epigrammákat dolgozik s pedig
nagyobb kedvvel, mint minden egyebet, arról,
miben álljon az epigramma becse, vagy fogyat
kozása csak a minapában kezdett elmélkedni s
ezen elmélkedésnek is a legfonákabb ideák let
tének resultatumai“.
Most nemes felhevülésből eredő gúnyos meg
jegyzések után előveszi Szentmyklóssynak elsí
állítását: „Bajza ellenzi, hogy franczia ízlésű
epigrammákat adjunk s miért? Nem nyerne-e
nyelvünk, ez által is többszinüséget, nem szok
nék-e azon könnyűséghez, mely nélkül leginkább
szűkölködik“.
Bajza csattanóan czáfol. Elmondja, mit állí
tott ő a kérdésről, szembeállítja ezzel a mit
ellenfele kiolvasott belőle, s conclusióképpen egy
csomó kérdéssel rohanja meg: „Kérdem a sok
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érdemű Czáfolót és Igazítót, hol van itt ellen
zése a franczia ízlésű epigrammáknak? Van-e
e helyt egyéb érdekelve, mint a külső forma,
egyéb mint a technika? Mik azok a franczia
ízlésű epigrammák? vannak-e ily lények a poesis széles körében s ha volnának, egyet teszen-e
a franczia ízlés az általam szóba vett franczia
epigramma technikájával ? Nem éppen az-e
a franczia epigrammák Charaktere, a mi a martiáliaké? s a martiáli epigrammák ki vannak-e
zárva a poesis köréből ? Fervescis, sanguine et
ira scintillant oculi, dicisgue facisque, quod ipse
non sani esse hominis, non sanus iuret Ore
stes“.
Még ez nem elég; csúffá teszi, kikaczagtatja
ellenfelét azzal a megjegyzésével együtt, a mit
pedig az igen találónak tarthatott, a könnyűség
és többszinűségről: „Valóban becses tanúság!
— hallik a Bajza megvető gúnyos kaczaja. —
Költőink Tinódi óta mind mai napiglan a köl
tés csaknem minden nemére használták a ríme
ket, de azok még mind nem elégségesek nyel
vünket könnyűséghez és többszinűséghez szok
tatni (!) A Czáfoló postulatuma nemde csak akkor
fog betöltetni, ha epigrammákat is rímelt sorok
ban írunk? Mely kipótolhatatlan veszteség tehát,
hogy Szentmiklóssynak egy epigrammája sem
képes nyelvünket könnyűséghez és töbszinűséghez szoktatni“.
Na, ezt a vitás kérdést kihasználta; másikat
vesz elő: a gnómákról is furcsa fogalmai van
nak ellenfelének. Már szabadabban, játszva vív;
már élesebb és sértőbb a gúnyja: „Kivel magya
ráztatta meg Szentmiklóss'’ értekezésem 6— 15.
sz. czikkelyeit, melyek a gnómákról szólnak s
melyeket mindenki értett, egyedül ő nem ? Meg
tanítsam-e a tizenöt évű írót olvasni ? így szo
kott-e Szentmiklőssy mindent olvasni? . . . .“
Folyvást emelkedik ellenfele fölé. „Hogy Szentmiklóssy a Schilller gnómáit nagyobb gyönyör
rel olvasta Lessing és Martiál némely epigram
máinál, az semmit sem bizonyít egyebet, mint
hogy Szentmiklőssy a Schiller gnómáit nagyobb
gyönyörrel olvassa Lessing és Martiál némely
epigrammáinál “.
Még egy félszeg állítást tör össze, ebből a
hangból kezdve : „Mely szép dolog a tudomány,
mely szép az értelem, sohasem érzettem inkább,
mint midőn a Czáfoló és Igazító észrevételeit
olvastam“. S aztán érezve, hogy teljes diadalt
aratott, egy szál suhogó vesszőt vesz föl, s
azzal csap végig porba omlott ellenén. Míg a
czikk elején úgy beszél, mintha komoly ellen
séggel állana szemben, most úgy csufondároskodik vele, mint valami vásott suhanczczal :
„Ki akar csusszauni a jámbor a recensensi vas
páleza alól. Ha óhajtását úgy ítélnéd meg, mint
elégiát, azonnal kész volna epigrammának vissza
nevezni, s ha a kritikusi üldözéseddel fel nem
hagynál, végtére a négy distichon épos nevet
viselne“.
Ez volt első kritikai párviadala.
Miért küzd ? Azért, mert nem tudja tűrni,
hogy egy tudatlan ember ítélő bíróképpen lép
jen fel; hogy egy hiú poéta, mikor a saját
képzelt dicsőségét akarja megvédelmezni, azt
negélyezze, hogy a művészet oltalmára kél; s

hogy egy ember, kit sem múltja, sem esze, sem
jelleme nem jogosít fel rá, s kinek ő okot sem
adott arra, puszta értetlenségből — becsületé
ben sértse meg őt.
Hogyan küzd ? Megtámadja, a legélesebben
és a legkíméletlenebbül ellenfelét a maga teljes
valóságában; tudását, értelmét, jellemét, egész
értékét. Szemmel láthatóan állítja a világ elé,
hogy méltatlanul nyert tiszteletet, hisz, lám most
is, hogy viseli magát! sejtelme sincs arról a
tudományos kérdésről, a mely felett dönteni
akar; annyira korlátolt, hogy meg sem tudja
érteni, a mit elolvas; annyira gyönge jellemű,
hogy nem birja megállani a felszisszenést, ha
dicsőségét fenyegetve látja; s hogy legdrágább
vagyona, féltett s tekintély-adó kincse, tizenöt
évi írói munkássága is értéktelen: versei közt
alig néhány jó akad, „talán egy-egy szerencsé
sebb óra szüleménye; drámája rósz; sőt nyelve
is piperés, üres szószaporítás.
Azonban e támadás árnyékot sem vet a
Szentmiklőssy közéleti szereplésére, magán jel
lemére, emberi értékére, bár a Bajza levelei
ből látjuk, hogy bízvást lett volna itt is kifogá
solni való. De ő csak abból a szempontból
vizsgálja, hogy viseli magát az irodalomban, s
itt aztán úgy is bírálja meg, hogy nem ügyel
semmiféle más szempontra.
S éppen azért volt oly óriási hatásuk a Bajza
polémiáinak, mert ezekkel szabadult fel irodal
munk az első ifjúkorból, mikor még senki sem
mer szólani tanítója ellen, hanem néma tiszte
lettel hajlik meg szava előtt.
Még mindezek csak előzmények s előkészü
letek két nagy polémiájához a Conversations
Lexikon ügyében vivotthoz, s a Kazinczy-pörhöz. Ezekkel lépett tetőpontjára az a belső for
radalom, mely megteremté az új világrendet.
III.
A Szentmiklóssy-vita általános riadalmat oko
zott. Az idősebb írók elítélték, mert kihívónak,
vakmerőnek s igazságtalannak találták; de azért
némileg meglepetve, sőt meghökkenve érezték,
hogy van igazsága a fiatal kritikusnak. Az ifjú
írók annál nagyobb örömmel fogadták maguk
közé új társukat, s a legifjabbak bizalommal
fordulnak hozzá tanácsért s kritikáért.
A lexikoni port irodalom-történetíróink még
nem méltatták kellően. Toldy Ferencz a pör
kezdetekor mindjárt ezt írja Bajzának: „Én nem
szerethetem, nem javallhatom a dolgot, — mert
scandált okoz a publikum előtt. Bizony mon
dom néktek, a lexikon mégis kijő s nem lesz
sokkal jobb: ti pedig a publikum szemeiben
mérges emberek lesztek, irigyek, vadak, pártoskodók stb. s tudj’ Isten mi. Nem is volt tulaj
donképpen matériátok, melyről tusázzatok, s így
nem lehetett egyébként, minthogy laz egész
dolog personalitásokra menjen ki“. Toldy, mi
kor ezt írta, nem volt benne a viszonyok sod
rában s csak külső tárgyi okok alapján ítélt,
— mint a mai bírálók. így aztán külsőleg
igaza lett: a lexikon kijött s legfeljebb valami
vel gondosabb szerkesztésben; a polémiák na
gyon személyeskedve folytak le ; és Bajzáékat

igen sokan tartották miattuk irigyeknek, vadak
nak, pártoskodóknak.
De hisz nem az volt az ügyben tulajdon
képpen fontos, hogy egy jó lexikon legyen az
eredmény; — mint a hogy a Szentmiklóssyvitában nem az volt a fontos, hogy Bajza el
hárítsa magáról azt a vádat, hogy ő „még nem
éredett meg egészen“.
Elvi harcz volt mind a kettő. Az elsőből ezt
az igazságot tanulhatta meg a világ: az iroda
lom alapja az írói egyéniség, az írói független
ség és maga a szigorú igazság; itt nem lehet
tekintettel lenni semmiféle mellékszempontra,
az egyes írók társadalmi helyzetére, korára,
tekintélyére, az győz, a kinek részén van az
igazság. Mert eddig nem igy volt; eddig az
irodalmi igazság csak másodrendű szerepet ját
szott; ha egy méltóságos gróf írni kegyeskedeft, azt mindjárt halhatatlan remekműnek titu
lálták maguk az írók.
A lexikoni vitában ugyanezek az elvek érvé
nyesültek, de még szélesebb és mélyebb kör
ben. Itt még élesebb lett ez az alapelv: az írói
társadalomban, — mely eddig nem is létezett,
— éppen úgy uralkodnak az anyagi és erköl
csi tisztesség, becsületesség törvényei, mint a
polgári társadalomban. Itt már ez a kérdés
teszi elkeseredetté a vitát: mi az az írói tár
sadalom, s mik annak a törvényei ? Kazinczynak és körének megvolt róla a maguk halvány
és tisztázatlan fogalmuk. Kisfaludy Károlyéknak szinte. S a kettő között óriási az ellentét.
A lexikoni pör lefolyása után tisztábbá lett
a helyzet; sőt most, mikor megindult, maguk a
támadók sem gondolták, hová fejlődik a dolog.
Annyira nem, hogy maga Kazinczy örömmel
látta, hogy verik ellenségeit. Ha tudta volna,
hogy ezek a győzők nagyobb ellenségei neki,
mint a legyőzöttek, akkor nem ujjong az utált
Döbrentey gyalázatán.
A pör anyaga és lefolyása ez volt:
Egy könyvkereskedő, Wigand Ottó, elhatá
rozta, hogy kiad egy lexikont. Minél olcsóbban
állítva ki, s minél jobban kihasználva azt a
körülményt, hogy ez az első magyar lexikon.
Másodrendű tudósokat szedett össze; szerkesz
tőnek Döbrentey Gábort választotta, a ki maga
sem gondolt az ügy irodalmi fontosságára, csak
annyiban, hogy a könyvkereskedő hirdetésében
ezt emlegette. A Kisfaludy körében is gondoltak
már arra, hogy egy lexikon milyen szükséges
volna, de ők a dolognak csak irodalmi oldalára
gondoltak; a praktikus kivitelről szó sem lehe
tett köztük, hiszen a hires és kelendő Auróra
jövedelméből is, hat év alatt, 3000 forint ala
pítási összegből, csak 1000-et tudott Kisfaludy
kifizetni. Hogy mertek volna ők egy 10—12 kö
tetes vállalatra gondolni.
Egyszerre, 1830 január 2-én jön Wigand
jelentése, nagy szavakkal, nagy ígéretekkel és
logikátlan zavaros stílussal. Bosszúsan tárgyal
ják a kontár kéz írta hirdetést. A Tudományos
Gyűjtemény januári kötete még nem jelent
meg, Kérdést tesznek közzé benne r. y. jegy
alatt s fölszólítják Wigandot, feleljen: 1. Melyik
német munkát fordittatja? 2 . Mi a munka terve?
3 . Kik az írói? 4 . Milyen lesz a munka for

mája, terjedelme? — Ez e k e t , mo n d j á k , —
annál több joguk van kérdezni, mert Wigand
eddig semmi értékes munkát nem adott ki, s
eddigi írói a grammatikát is csak középszerűen
tudták.
Wigand s írói elevenükön találva érezhették
magukat; új jelentést adjak ki mutatvány-czikkekkel s feleltek a Kérdésre. Az új hirdetés még
lármásabb, öndicsőítés és kontár stílus jellem
zik ezt is. Bugát Pál egyetemi tanár erre meg
bírálja a mutatványul közlött Agyvelő czikket s
ezen összetűz az íróval, Almási Balogh Pállal,
ki nem békiil meg a Visszaigazításra való fele
letnek visszaigazítása-ig. Vitájuk értéktelen, a
tudós és laikus orvos kölcsönösen kimosolyog
ják egymást, s az új műszavakról végtelen
nyelvújítási vitába elegyednek 15—20 oldalas
polémiákban.
Már igen elmérgesedett a harcz, már kilencz
irat jelent meg, mikor Bajza megszólalt.
Hangja, föllépése érdekes. Toldy egészen
találóan írja neki: „de te olyan formán szólasz, mintha felvigyázó volnál a literaturában“.
Bajza mintegy nyilatkozik s az eddigi összes
érveket egybeszedve ő áll élére a támadásnak
s ő kéri számon a másik pártot, megírva
Figyelmeztetését pesti könyvárus Wigand Ottó
Tudományi s Mesterségi Közönséges Tárára.
így kezdi: „Az első jelentést mindenki öröm
mel vette s örömmel én is, mert bennem a
munka iránt jó remények támadtak . .
stb.
Semmi szerénykedés a hangban és modorban;
első személyben beszél és saját ítéletét hallatja;
föllépését általános igazsággal indokolja. Úgy
lép elő, mint egy törvény szerinti hivatalból
ítélő biró, ki ítélhet, ellentéteket kiegyenlíthet,
s a kire hallgatni kell. Ez a hang bőszítette
fel ellenfeleit is. Döbrentey, a 44 éves férfi, nem
volt hajlandó birájául ismerni el a 25 éves ifjút.
A Figyelmeztetés kisebb hatású, mint többi
iratai. Ez kritika, mely nem egyéneket támad,
hanem irodalmi kérdésről, általános szempont
ból beszél. De ennek is vannak elevenebb ré
szei, a hol polemikus jellegű. Jól jellemzi Bajza
önmagát, mikor Lessingről mondja: „nála a
harag szárnyakat fűz és emelkedést ad a gon
dolatnak“. Különösen akkor érzik lagymatagság
e czikkben, mikor például a mutatvány-czikkeket
tárgyilagosan igyekszik megbírálni. Bezzeg ké
sőbb, haragjában geniális gorombaságokat mond
reájuk.
Különben pedig most is támad. Megtámadja
Wigandot, a könyvkereskedőt, hogy nem a leg
szebb mercantilis czélokból akarja kiadni el
híresztelt lexikonát, s ki akarja játszani a ma
gyar közönséget; megtámadja Döbrenteyt, —
néven nem nevezve, — hogy szerkesztő, bár
maga is érzi, nincs ereje rá, s maga sem tudja
mit csináljon ; a három írót, kik bemutatkoztak,
s épp úgy nem értenek dolgukhoz, mint szer
kesztőjük; a megnevezett 12 írót, kiktől, — kettő
kivételével — semmit sem lehet várni, mert:
„részint valaha fénylő, de már erőtlen bajno
kok ; részint korán elért s már hamvatag remé
nyű ifjak s izetlen papiros mázolok; van kö
zöttük egy-két ez alkalomra született literátor is“.
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Pedig, mondja és bizonyítja is, a vállalat
fontos; fontosabb, mint azok hiszik, a kik csi
nálják. Szüksége van rá a nemzetnek.
Hamar megkapta a választ. Döbrentey, Cserneczky nyersen és gorombán feleltek s Thaisz
András velük együtt küldött Húsvéti piros tojá
sokat Bajzának, egy csomó „betyárkodó“ go
rombaság formájában.
Döbrentey az irodalomban ismerős ember
volt. Jellemében sok vonás volt, a miért ma
a „stréber“ szóval jellemeznék. Egyetlen érté
kes munkát se adott eddig ki. Az Erdélyi
Muzeum szerkesztésével szerezte érdemeit; abba
írt tanulmányokat, fordításokat s pl. czikkeket a
kritikáról, tanácsokkal, melyekből ő maga soha
sem tartott meg egyet sem. Már Erdélyben
sikerült nagy urakkal ismerkednie meg s Pestre
jőve új főúri ismerősökre tett szert. 1825-ben
Széchenyi közelébe jutott s ez alapította meg
befolyását az irodalomban, s az alakuló félben
levő Akadémiánál, ez tette az írók előtt tekin
télyessé. Tevékeny volt, sokba fogott, de üres
és zavaros fejű író, a mellett kapzsi, önző,
kicsinyes ember. Thaisz csak mesterember volt
mint író, Cserneczky pedig eddig névtelen ifjú.
Bajza Döbrenteyt támadja meg, olyan módon,
hogy az példátlan idáig. Mint a fergeteg, árasztja
el gúnyjának özönével. Elborítja, veri-vágja, haj
szolja, agyon üldözi. Kifogyhatatlan a metsző,
éles, új meg új ötletben, melyek közül egy-egy
elég vplna, hogy halálra sértse éppen Döbren
teyt. Új témát, új czáfolni valót mintha csak
azért hozna fel, hogy új táplálékot nyerjen
hevessége és szellemessége s hogy új oldalról
támadhassa ellenfelét.
Nincs szerkezete e czikknek. Levélformában
halad sorra azokon a pontokon, melyeket fel
hoztak ellenfelei. Ugyanezen módszerrel írták
polémiáikat Bugáték is, s csak abban áll felet
tük Bajza, hogy ő jó v í v ó . Olyanok e viták,
mint egy-egy kardpárbaj, az ellenfelek egymás
szemét lesik, s vágást vágással viszonoznak.
Bajza kitünően vív, társai és ellenfelei roppant
gyarlón; ezek sokszor nem is a szemét nézik
ellenüknek, hanem a kard hegyét, merre moz
dul. Bajza ám a iegforrását ismeri minden moz
dulatnak s nemcsak elhárítja a csapást, nem
csak visszaadja a vágást, de meg is mutatja,
hogy ellenfele, a ki így vág, vagy véd, — hitvány
ember. A czikk olyan, mintha 20—25 össze
csapásból álló viadal lenne, gyors és heves:
Mindig Bajza győz s Döbrentey minden csapás
után érezheti, hogy: „Volt!“ De azért végig
érdekes a küzdés, mert folyvást eleven s új meg
új oldalról tűnik ki a Bajza ereje.
Elmondja véleményét összevissza, a hogy
éppen jön, Döbrenteyről, társairól, a lexikon
ügyéről, a neologismusról, a redactorról, a kriti
káról, a Döbrenteyék tudatlanságáról, a lexikon
egyik védett czikkéről, a Döbrenteyék czáfolás
módjáról stb. Fontos kérdéseket nem vet fel,
az előkerülőket sem fejtegeti. Vannak új, még
meg nem tárgyalt, vagy legalább is általánosan
el nem döntött kérdések, fogalmak, — mint pl.
hogy a kritika milyen legyen, mi a fontossága;
a szerkesztés hogy történjék, mi a szerkesztő
dolga, — ezeket sem fejti ki, nem vitatja meg,

nyoma sincs az értekező hajlandóságnak. Be
szédén érzik, hogy ő nagyon átgondolta már
mindezeket; el vannak előtte döntve, még ár
nyalatuk sem kétes; s úgy is tekinti, hogy be
vannak bizonyítva. Fent van a csúcson s gúnyo
san kaczag azokon, kik saját hibájuk miatt még
mindig lent eviczkélnek, lent czammognak a
sárban.
A .czikknek az a czélja, hogy megtámadja
Döbrenteyt, a kompániáját, az ósdiakat, a hit
vány könyvkereskedőket, s közvetve általánosan
befolyásolja a közvéleményt mindabban, a mit
csak fel lehet vetni ennek a kérdésnek a tár
gyalásánál. Csakugyan sok utógondolatot is kelt
az olvasóban. Érdeklődést kelt elvont dolgok,
kérdések iránt, melyek különben teljesen hidegen
hagynák a közönséget; azzal, hogy személyt
támad azért, mert ezeket a kérdéseket, törvé
nyeket nem ismeri, nem becsüli, vagy meg
szegi.
Döbrenteyt támadja. Közvetlenül, szemébe
mondja, — a saját kifejezéseit idézzük, — hogy
érdemeden ember, öndicséretei és fortélyai által
gerjesztett magának bizonyos nimbust és csil
logást ; nem átallja magát magyar Campenak
nevezni s írói tehetsége igen silány, most is
gyáván s erőtlenül felel, s össze-visszabeszél;
a helyett, hogy védené magát, rágalmaz és másat
erkölcstelen tett gyanújába kever. Ő, a kinek
egész írói pályáján husz-huszonöt eredeti gon
dolata volt, hetvenkedően vetélkedik a kritika
ellen s nem tudja mi az; lármáz a neologismus
ellen s ő maga a legferdébb neologus; czáfolni
sem tud és kapkod ég és föld után; boldogálmokban ringatja magát, mert értelmetlen ; szó
val himpellér, kontár, fonák planumú, félszeg
tudományé, gondatlan munkájú, következetlen,
még a grammatikában és stilistikában is tudat
lan, visszás logikájú, nem tud olvasni, nem tud
gondolkozni, most sincs arra a nagy munkára
terve sem, a melynek szerkesztésére vállalko
zott s azért kénytelen erőlködni, hogy megvédel
mezzen csak egy-egy megtámadott czikket is.
„Sajnálom az időt, — így végzi, — melyet e
válasz írására vesztegettem, mert hiszen még
csak nem is olyan fejű írók ezek, a kiken az
ember erejét megpróbálhatná, kiken nyereség
volna diadalmat venni“. No mindegy, váljék
egészségére. „A miket itt mondok, jól meg
fontolja az úr, Döbrentey úr s hasznára szol
gáljanak“.
Az a mód teszi maradandó irodalmi érté
kűvé e czikket, a hogyan mindezt előadja.
A gúnyolódásnak minden fajtája érvényesül
itt a játszi, csípős megjegyzéstől a kegyetlen
dorongolásig. Mosolyogva pillant le néha a
magasból amarra s tréfát űz hibáiból, tudatlan
ságából, azután zordan, epésen s maró ellen
séges érzelemmel rohan neki, hogy eltiporja
erkölcsi fogyatkozásaiért.
„Drága Döbrentey Úr! — így szólítja meg,
— el ne bízza magát, hogy válaszomat Wigand
lexikona ügyében egyedül és egyenest kegyed
hez intézem. Nem azért teszem ezt, mintha
Wigand lexikographusai között kegyednél érde
mesebb emberre is nem találtam volna, koránt
sem !“
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Van különösen egy szakasz, a melyben egy
pillanatra sem lankad szellemessége s a mely
gyönyörűen jellemzi Bajzának a stílusát:
„Mi legyen a redactor valamely munkánál
az mind ekkoráig nem tudatott, s hogy ezen
terra incognitának is valahára egy felfedezője
akadjon, arra az örök végzet oly sok ezer tudós
közül, mennyi Mózestől fogva Cserneczky Uramig
e világon élt, kegyedet választá, drága Döbrentey Úr! Nem mondhatom mint örvendek én e
dicső szerencsének! íme, mi jámborok, boldog
tudatlanságunkban bizony mindeddig azt hit
tük, hogy a redactor oly valami lény, a mi az
írók munkáit bírálja, s a szerint mikép jóknak
vagy rosszaknak lelte, veti el, vagy veszi fel
kiadandó könyvébe! Azonban hála a végzetnek!
az Úr elhárítá a homályt, az Úr megmutatta
csalhatatlan okokkal, hogy a redactor csak ABC
rendbe szedi a czikkelyeket, hogy ítélnie, vizs
gálnia a munkákat nem szabad, nem lehet, nem
illő; Isten óvjon, hogy ezt merje! Ő semmi
munkát el nem vethet; ő mindent, ha még oly
soványság is, mint a Kis Gyula könyve (Döbrentey írta) tartozik felvenni. Mert hiszen, ha
ilyen jogokat usurpálnia szabad volna, akkor
az Agy velő, Constitutio és Mátyás király czikkelyeknek mint árváknak hazátlan kellene bujdosniok, holott most példányaiként a lexikographi remekeknek még mutatványul függesztetnek ki egész világ láttára. Mily boldogság
így lexikographusnak lenni! Bármi nyomorúsá
got összefirkált az ember, senki azt kérdésbe
többé nem veheti, az minden bizonynyal kinyomatik, sőt még az író két aranynyal is meg
tiszteltetik érte. Ó szép felfedezés! Ó gyönyörű
hála az Úrnak, drága Döbrentey Ú r! Most már
nincs egyéb hátra, minthogy proclamatiót bo
csássanak az Urak minden papiros mázolóhoz
a két magyar hazában, hogy írjanak az urak
országszerte hires lexikonába, hogy — — ! De
íme, most villan elmémbe! Aligha amaz igen
humánus úri ember — cujus per fidele ingenuarum, artium, stúdium emolliti sunt mores
— (Thaisz, a ki hihetetlenül otrombán támadta
meg Bajzát), meg nem bántatik az által, hogy
e felfedezés) kegyednek tulajdonítom, drága
Döbrentey Ú r! holott ő már előbb, ezen egé
szen új redactori methodus szerint szerkesztette
és pedig több esztendőkig szerkesztette a Tud.
Gyűjteményt. De legyünk igazságosak s adjuk
meg kinek, kinek a maga érdemét. Amaz úri
ember, a természettől nyert gazdag genieje által
vezéreltetett e methodusra, az Úr pedig, drága
Döbrentey Úr, theoriát abstrahált ezen geniális
methodusból s legelső volt, ki a dolgot a világ
nak megmagyarázta; és így az Úrnak érdeme
nyilván van s csak irigyek tagadhatják azt meg“.
Mindezideig nem volt irodalmunkban senki,
a kinek a gúnyolódás így kezére állott volna. Sőt
nem is éltek íróink a gúnynyal, legfeljebb epi
grammákban. A gúny mindig sért, de csak akkor
talál igazán, ha vissza nem lehet fordítani. A
gúnyt keserűen szokták visszatorolni a sérültek
s erős lelkű ember meri használni e miatt csak,
a ki nem fél a következményektől.
Bajza rendesen, úgy látszik, nyugodtan beszél.
Hanem a mikor erkölcsi kérdés kerül szóba,

mindig megreszket a szive; föllángol s égő érzel
mek teszik hevessé a hangját.
Olykor-olykor mégis megérzik e czikken a
fiatal ember hevessége: „Kár, hogy engemet
meg nem hivott kegyed Döbrentey úr védeni
önmagam ellen ezen szerencsétlen lexikont.
Fogadom és vallom, hogy legalább az urak
írói hírnevét megmentettem volna“. Ilyen meg
jegyzést, vagy különösen azt a szakaszt, hol
egészen komolyan hívja ki Döbrenteyt mű
vészi vetélkedésre: írjanak mindketten ugyan
azon témáról regényt, vagy készítsenek fordítást
s tartson a munka évekig, — ilyeneket idősebb
korában, lehiggadva nem mondott volna. Igaz,
hogy idősebb korában, higgadtabban tollcsatába
sem ereszkedett többé ily hevesen. Most először
használja fegyvereit s túlcsap ereje néha a korlá
tokon, pl. fenyegető hangon mondja: „ki ne
vegyenek engemet azon gravis tónusból, melyen
komoly tárgyak felett szólni szeretek, mert akkor
az urakat oly mulatság tárgyává teszem, melyen
a publicum nevetni fog s nevetni az urak önmagukon, de sardoniai nevetéssel“. S erős ön
érzetében kedvére van kinyilatkoztatni azt is,
hogy tudja, mint fogadja a közönség e czikket.
Ellenfelei ugyanis fogadkoztak, hogy egy sort
se olvasnak többet, a mit Bajza ír : „Ne fogadkozzanak az urak, — mondja ő rá, —
mert megtartani úgy is nehéz lesz. Olvassák-e,
nem-e, azzal nem törődöm, a publicum olvasni
fogja“.
Nem is csalódott, a publikum csakugyan
olvasta. Már szerfölött hosszúra nyúlt a vita,
mikor e czikk megjelent s már a publikum unni
kezdte az egymásnál nem különb, vagy nem
érdekesebb veszekedéseket, most egyszerre fel
újult minden érdeklődés s megsokszorozódott
az érdeklődő közönség. A publikum ebből a
levélből önkénytelenül is arra a következtetésre
jutott, hogy kell lenni írói társadalomnak, a mit
pedig nem ismert eddig, — s ott épp úgy vannak
törvények, mint a polgáriban.
Ebben áll az egész vita nagy fontossága. El
ismertette az irodalmat, azzal hogy rákényszerítette az írókat, hogy elismerjék.
Utczán, kávéházban, társaságokban mindenki
erről beszélt, mindenütt ezt olvasták, ezt tár
gyalták. Maga Döbrentey kénytelen megvallani
a Guzmicshoz Írott levelében, hogy: „Az egész
kis város (Buda) csak a Conversations-Lexikonról
beszélt s gyönyörű kritikájáról Bajzának“. Hogy
ő reá milyen hatással volt, azt is megmutatja
ez a levél; olyannal, hogy jónak látta letagadni
azt is, hogy olvasta: „Most mindenünnen rám
tódulás, dörög-csattog, ámbár arra jókat is
kaczagok. — Bajzát ugyan nem olvastam, fogom
is, de közönségesen goromba prókátornak mond
ják“. Azt is megmutatja e levél, hogy minden
képpen hitvány ember ő ; nemcsak azt nem érti,
mit követel az irodalmi erkölcs, de még közön
séges hazugságtól sem riad vissza: „Bántottam-e
ezen embereket? Nem is ismerem őket, hanem
ingerelve vannak ellenem, régebben Kazinczytól,
később itt olyantól, kit jó barátomnak tartottam.
— Találkoztak ugyan védőim is, gr. Dessewffy
is felelt mellettem. Akkor tudáni meg ezeket
mikor készen valának“.
12
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Gr. Dessewffy csakugyan felelt, de nem a
Döbrentey tudta nélkül, hanem mint Bajzáék
igen jól tudják s magából a Feleletből is kitűnt,
éppen a Döbrentey rimánkodásaira.
Gr. Dessewffy jogosítva érezte magát a közbe
szólásra. 60 éves férfi, lelkes, buzgó főur volt,
a ki egész életében nemzete javán dolgozott s
a mit ereje nem bírt, pótolta lelkesedéssel. A
vármegyén s több országgyűlésen folyton szere
pelt s 1825-ben még Bajza is „az imádásig
szerette“ nemzeti és felvilágosult szellemű beszé
deiért s kivált törekvéseiért. A mellett igen müveit
ember, sokat olvasott, s az írókat, tudósokat
kegyeli, velük barátkozik, sőt maga is ír, verset,
prózát, mindent A mi régi írói társaságunkban
igazi mintaképe a Maecenásnak.
S gr. Dessewffy azt hiszi, ma is úgy áll a
világ, mint régen. A mai fiatal-írók ugyanolyanok,
mint Kazinczyék fiatal korukban s hamarosan
megírja feleletét: Az országszerte ösméretesfiatal
tudós Zajbaj úrhoz egy csupán józaneszü, ősz
hajú s békét szerető tudatlan.
Móricz Zsigmond.
(Folytatjuk.)

A z álíatöv eredete.
zon óriási haladásnak, melyet az orientalis
philologia az utóbbi évtizedekben tett,
i mintegy természetes következménye volt,
hogy a vele szoros összefüggésben álló más
tudományszakoknak, mint a keleti történetnek,
ethnographiának, földrajznak birodalma szintén
lényegesen gyarapodott.
így hát természetes, hogy az emberek figyelme
azon tudomány felé is fordult, mely az égi
jelenségek örökké változatlan törvényeivel fog
lalkozik. És ime! philologusok és történészek,
archaeologusok és csillagászok, tehát oly férfiak,
kik a tudományos kutatás legkülönfélébb irányait
képviselik, vállvetve iparkodnak a régi keleti
astronomia rejtelmeibe behatolni. így az irodalom
évről-évre gazdagodott, de nem mindig — sőt
fájdalom, csak nagyon kevés esetben — a tudo
mánynak hasznára. Ha én mindazonáltal ezen
kérdéssel foglalkozni merészkedem, azon fel
tevéssel teszem ezt, hogy szerény astronomiai
ismereteim talán feljogosítanak arra, hogy az
említett problémákkal tüzetesebben foglalkozzam,
hogy mindenesetre több jogom van erre, mint
azoknak, kik vagy az astronomiától egészen
távol állnak, vagy pedig az itt okvetlenül szük
séges philologiai segédeszközökkel nem ren
delkeznek.
Messze keleten, az Assur felé kanyargó Chidekel és Prath folyamvidékén volt a biblia elő
adása szerint az Éden kertje, az első ember
párnak első lakóhelye. Itt kapta Ádám hitvesét,
Évát, ki egész életén át hűséges társa maradt;
tehát az Éden kertjében, melyen a Chidekel =
Tigris, a későbbi Assur-birodalom főfolyója, és
a Prath — Euphrates folyt keresztül, ringott a
bibliai hagyomány szerint az emberiség bölcsője.
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Itt virágzottak — így beszéli tovább a biblia —
Bábel, Erech, Akkad és Chalne erős és hatalmas
városok. Ugyanezen folyamvidéken keletkezett
azután az óriási Assur = Assyria, Ninive, Kalach
és Resin városaival.
Egyszerű és világos elbeszélő modorában a
biblia itt a legrégibb művelődéstörténet egyik
főfejezetéről regél' nekünk, mely csak a legújabb
kutatások révén emelkedett a tudomány terén
nagyobb jelentőségre. Csak most ébredünk azon
hely jelentőségének tudatára, mely keresetlen
szavakkal adja tudomásunkra: „Uralmának első
birodalma: Babel, Erech, Akkad és Chalne terü
lete vala“. Ugyanazon terület az, mint a mely
nek irodalmi kincseit az ékiratos táblácskák
ezreiből megismertük és a melynek műveltségi
foka előttünk manapság épp olyan ismeretes,
mint az antik világ akármely más népéé. Ez a
föld, a melyen egykoron Babylon hatalmas
birodalma állott, s érdekes, hogy a bibliai hagyo
mány a művelődés legelső nyomait épp oda
helyezi, a honnan az újabb tudományos kuta
tások szerint a culturalis fejlődés valóban ere
detét veszi. Babylonban kell a biblia szerint az
emberi uralomnak, de egyúttal a culturalis fej
lődésnek is ős eredetét keresnünk. Jabal, a
földmíves, Jubal, az első hárfás és hegedűs,
Tubalkain, mindenféle érez- és vasmüveknek
mestere, azok a személyek, a kikben a biblia
mintegy a fokozatosan fejlődő cultura képét
testesíti meg. Mindnyájan a Tigris és Euphrates
folyamvidékén éltek, s innen vette, az újabb
kutatások eredményeinek tanúsága szerint, a mi
műveltségünk is eredetét.
Ha a babyloni ékiratok nyújtotta gazdag
anyagon végig tekintünk, és a nagy fáradtsággal
kibetüzött szövegeket chronologiai sorrendjükben
vizsgáljuk, egész világosan láthatjuk a fonalat,
mely az emberi szellem minden alkotásán, az
emberi erő minden vívmányán átvonul, és cso
dálattal látjuk, az őskornak mily messzeségébe
nyúlnak vissza egy már magas fokon álló culturának gyökerei. Mert hiszen azok a képzetek
és fogalmak, melyek szükségessé teszik, hogy
az emberi sorsot és életünk eseményeit isteni
erők hatásának tulajdonítsuk, csak olyan korban
keletkezhettek, midőn a fejlődő cultura hullámai
már magasra csapkodnak. És nem lehett alacsony
az a művelődési fok, a mely a Napot és a
Holdat a legfőbb teremtő és éltető lényeknek
tartotta. Már ősidőkben, melyeknek eseményeit
képzeletünk szinte csak mint mesés képeket
látja, Samas (Nap) és Szin (Hold) az ősforrásai
minden létezőnek, mely az isteni mindenható
ságnak csak körébe esik. Olyan időben tehát,
midőn emberi lény egyebütt a földön saját indi
viduális énjén kívül mást nem ismert, Babylon
ban már egy meglehetősen kifejtett culturát
találunk. A romhalmazok azokon a helyeken, a
hol hajdan egy világbirodalom központja állott,
bizony csak keveset árulnak el a régi pompából
és hatalomból és aligha volnának elegendők
arra, hogy azokat a képeket szemünk elé tart
sák, melyek ilyen kifejlett culturalis állapotra
emlékeztetnek. De a mit ezen rom- és törmelék
halmok elhallgatni kénytelenek, arról téglák,
basalt obeliskok és asphaltlapok tudósítanak
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bennünket, melyek csodálatos és majdnem talá
nyos ékírásjelekkel teleírvák az emberi szellem
nek a ködös őskorszakbeli alkotásairól adnak
hírt számunkra. így pl. vannak táblácskáink,
melyek a csillagoknak és a Holdnak megfigye
léseit tartalmazzák, melyeknek egy szilárdan meg
határozott időszámítás képezi alapját, még pedig
egy olyan időszámítás, mely már a Kr. előtt
III. évezredben a nap- és holdéveknek teljes
ismeretét tételezi fel. Az egyptomiak akkor persze
szintén ismerték és naptáraikban fel is használták
a napévet, de az utolsó évtizedek kutatásai kiderí
tették, hogy az egyptomiak nem afrikai nép
családhoz tartoznak, őshazájuk nekik is Ázsiában
volt, az ő bölcsőjük is azon helyen ringott, mely
a bibliai hagyomány szerint a 4 folyamnak —
Pison, Gihon, Chidekel és Prath — forrásvidéke.
Az egyptomi cultura kezdetét tehát nem Afriká
ban, hanem Ázsiában kell keresnünk, még pedig
azon a helyen, a honnan a babyloni is szár
mazott. Ezért van az a sok érintkezési pont,
melyet újabb búvárok (Erman, Hőmmel) az
összehasonlító nyelvtudomány terén a sémiták
és ó-egyptomiak nyelve között találtak, és innen
magyarázhatók azok a fényes eredmények, melyek
Hommel-t arra a feltevésre vezették, hogy az
ó-egyptomi cultura székhelye Babylon. Kétség
kívül a holdév, mely 12, váltakozva 29 és 30
napos hónapból állott, volt az évnek legrégibb
alakja, melynek az emberiség általában hasznát
vehette. Csak később látták be, hogy a vegetatio életváltakozása nem a Hold járásától függ,_
hogy első sorban a Nap az, melynek állásával
az évszakok szabályos váltakozása összefügg.
Arra törekedtek tehát, hogy az eddig haszná
latos évet, melynek hónapjai az újholddal kez
dődtek, a Nap járásával megegyeztessék, s így
keletkezett a lunisolaris év fogalma. Az egyp
tomiak, midőn ázsiai hazájukat elhagyván dél
felé vándoroltak és a Nílus termékeny völgyében
telepedtek le, kénytelenek voltak, az ottani viszo
nyokkal számot vetvén, a holdévvel egészen
szakítani és időszámításukat csak a Nap járása
szerint szabályozni. Valamint azonban nyelvi
tekintetben vannak olyan támpontok, melyek
a sémi s első sorban a babyloniai nyelvvel
való érintkezésre utalnak, úgy új hazájukban
sem hagyták egészen figyelmen kívül a hold
évet. Bár a klimatikus viszonyoknak megfelelően
a Napot tekintették az egyedüli szabályzónak
időszámításukban és ünnepeik elrendezésében,
mégis a holdphasisokat a legnagyobb gondos
sággal figyelték meg, és még az új-birodalom
korában is (Kr. e. XVI. században) a szokásos
calendarium-datum mellé oda írták a hold korát
is. Ez bizonyára nem önkényes jelenség, hanem
azon tényben gyökeredzik, hogy az egyptomiak
őshazája Ázsiában volt, tehát culturájuk eredete
is ott keresendő.
De még a mi culturánk is, melyet — a gö
rögök és rómaiak öröksége lévén — görögnek
vagy rómainak szoktunk nevezni, szintén baby
loniai. Az évnek 12 hónapra, a nappalnak és
éjjelnek 12— 12 órára való osztása Babyloniából
van kölcsönözve. A hetekben való számlálás is
olyan valami, melyet a keresztény egyház a
zsidóktól, és ezáltal közvetve a babyloniaktól

vett át. Ismeretes tény, hogy Görögország és
Róma legkiválóbb tudósai és művészei Egyptomba és Babyloniába mentek, hogy onnan
szerezzenek ismereteket. Thales Babylonból jött
és onnan hozta honfitársainak azokat a szabá
lyokat, melyek segítségével a Chaldaeusok —
így nevezték a babyloni csillagászokat — a napés holdfogyatkozások bekövetkeztét előre meg
tudták mondani, s nem csekély elismerés jutott
neki osztályrészül, midőn 585-ben Kr. e. egy
napfogyatkozást előre megjósolt, melynek elemeit
éppen azon szabályok alapján határozta meg.
Holdelméletünknek váza és egyáltalában asíronomiai ismereteink alapjai Babylonban gyökeredzenek. Az anyag, mely erre nézve az ékírásos
irodalomban fel van halmozva, olyan gazdag,
hogy még sok esztendő fog elmúlni, míg ezt
hosszú és kitartó munka árán a tudomány
hasznára egészen értékesítettük.
A Meton-féle 19 éves cyclus szintén baby
loniai, és a mi Julius-féle és Gergely-féle nap
tárunk, melyet Julius Ceasar Sosigenes mathematikus segítségével alkotott s Kr. e%45-ben
juttatott érvényre, szintén nem eredeti. És ámbár
a nagy naptárreformátor előtt nem is a babyloni

D.
1. ábra.

lunisolaris, hanem az egyptomi Sirius-év volt
a minta, a mely szerint az ő szilárd napévét
megalkotta, mégis értékesítette a babyloniai astronomiát, a mennyiben naptárába az aequinoctiumok és solstitiumok idejét s a csillagzatoknak
különböző heliakus felkelését is felvette.
Mathematikai téren látszólag csak kevés nyoma
van a babyloniai származásnak. A babyloniaiak
számrendszere a 6-os számrendszer volt, míg
a mienknek a 10-es az alapja. Szögméretünk
módja azonban mégis a régi sexagesimalis maradt
és valamint a régi babyloniaiak már a legrégibb
időben minden kört — az idő körét is —
360 egyenlő részre osztottak és minden ilyen
részt ismét 60 kisebb részre, úgy még ma is
minden szöget oly ívmértékkel fejezünk ki,
melynek egysége a körkerület 360-ad része.
A tudomány és művészet a régi Babylonban
virágzásának teljében állott. A bábeli királyi
palotában művészek, tudósok, írástudók tartóz
kodtak, kiknek közepette az astronomusok egy
egész külön, kiváló osztályt képeztek. A főastronomusnak kötelessége voit, hogy az égen
történt minden kiválóbb eseményről királyát
pontosan értesítse. Különösen fontos volt az
12
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ujholdnak s az ezzel esetleg kapcsolatos napfogyatkozásnak s az egyes csillagok eltakartatásának megfigyelése; nagyon fontos astrologiai esemény volt az, midőn a holdsarló a
Jupitert eifödte. Nem kicsiny a száma azon fel
iratoknak, melyek bennünket ilyen események
ről értesítenek. Egyike a legfontosabbaknak az,
melyet Rawlinson közölt hatalmas gyüjteményé-

junctiónál, mely két égi test között történik, való
színű, vagy legalább lehetséges, hogy egyszer
smind az egyik a másikat előlünk eltakarja. Az
újhold alkalmából tehát a babyloniai csillagász
nak úgy kellett a megfigyelésre előkészülnie,
hogy a conjunctió alkalmából a Hold a Napot
is elfogja takarni s így napfogyatkozást figyelhet
meg. Ha egyúttal pedig a Jupiter is conjunc-

ben (III. 51, 9 .). Ezt választottam ki már csak
azért is, mert hozzáfűződik egyike a legfonto
sabb astronomiai és culturtörténeti kérdéseknek.
Ezen szövegben Mar-Istar, kir. főcsillagász,
jelenti urának: 1. hogy az újhold megfigyel
tetett, lefolyása egész normális, napfogyatkozás
nélkül való volt; 2 . a Jupiter is megfigyeltetett,
de ez nem — a mint várták — az «Anu» út
jában, a Sib-zi-anna ( = 7 gemini) csillagzat
kerületében, hanem a «Bel» útjában a Narkabti
( = kocsis) csillagzat körében jelent meg. A
szöveg különben magyar fordításban a következő:

tióban állott a Holddal, természetes volt, hogy
az emberi szem a Jupiternek a Hold által való
esetleges eltakartatását is észre vette. Mind
kettő megtörtént, anélkül azonban, hogy a Hold
akár a Napot, akár a Jupitert eltakarta volna.
Itt azonban már a magyarázatát is megta
láljuk, hogy a Jupiternek és a Holdnak ezen
conjunctiói alkalmából, mért nem következett
be a Jupiternek a Holdtól való elfödése. Ha
a conjunctio idejében a Jupiter «Anu» útjá
ban, a Sib-zi-anna körében — a mint ezt
várták — lett volna, úgy a csillag eltakartatása
megtörtént volna; a Jupiter azonban nem ezen
az úton haladt, hanem a megfigyelt conjunctio
idejében a «Bel» útján állott, a Narkabtu alatt,
s ezáltal a várt csillag eltakartatása lehetetlenné
lett. Most már az is világos, hogy mit jelen
tenek az Anu és Bel útjai.
A mint ismeretes, a zodiacust vagy állatövet
nem tekintették egyszerű körvonalnak, hanem
egy kb. 18"—20 ° széles szalagnak vagy övnek,
melynek közepén az ekliptika vonul végig,1 s
a melyben a Hold és többi planéták állandóan
tartózkodnak. Másrészt azonban már Sayce s
utána Hőmmel3 arra hívták föl figyelmünket,
hogy „a Holdat égi útjában a hónap 1—5 . napján
«Ami»-nak, 6— 10. napján «£űo>-nak, 11 — 15.
napján (tehát a teli holdat) »Bel»-nek hívják.
A mi szövegünkben a Holdnak és Jupiternek
olyan conjunctiójáról van szó, a mely az ujhold
idejében, tehát akkor történt, mikor a Holdat
«Anu»-nak hívták. Ha tehát a Jupiter az Anu
útjában (tehát az újhold útjában) állott volna,
úgy természetesen a megfigyelt conjunctio alkal
mával a Holdnak a Jupitert el kellett volna
födnie. A Jupiter azonban ezen megfigyelés ide-

Királyomnak, Uramnak, szolgád Mar-lstar. Üdv
Uramnak ! Nebo és Marduk legyenek kegyes királyom
Uram iránt; hosszú életet, testi egészséget és vidám
kedélyt adjanak a hatalmas istenek Uramnak, Királyom
nak ! 27-én vége volt a holdnak, 28-án, 29-és 30-án
megfigyelésére készültünk a napfogyatkozásnak.
Útján haladt és nem történt fogyatkozás.
Elsején a hold újra láthatóvá lett, azon a napon,
mely erre meg van határozva,
A mi a Jupitert illeti,
a melyről előbb
Uramnak, Királyomnak azt jelentén), hogy Anu út
jában világít;
a Sib-zi-an-na ( = 7 gemini) csillagképében lát
ható és oly mélyen áll, hogy a holdsarló utolsó stádiu
mában nem lesz látható, miért is azt mondták:
„Anu útjában lesz
majd a coniunctiója“ — most a következőképpen jelentem
Uramnak:
„újra látták;
Narkabti csillag alatt
Bel útjában á ll;
a Narkabti csillaghoz szállott alá és ezáltal coniunc
tiója megakadályoztatott.
A Jupiter coniunctiója azonban, ha megmaradt volna
Anu útjában,
a mint ezt előbb Uramnak királyomnak
jelentém —
nem akadályoztatott volna meg“.
Ezt adom tudomására.

Ezen jelentésből annyi mindenesetre világos,
hogy a megfigyelt újhold alkalmával nemcsak
a Nap a Holddal, hanem mindkettő egyúttal
a Jupiterrel is conjunctióban volt. Minden con-

1 Ideler, Handbuch der mathem. u. techn. Chrono
logie. I, 48.
2 Hőmmel, Aufsatze u. Abhandlungen III, 399.
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jében nem abban az útban, hanem a Bel útjában
állott, azaz a zodiacusnak azon szalagjában,
melyben egyébként a teli-hold szokott állni, s
így csillagfödés nem következhetett be.
Az én felfogásom szerint a tényállásba követ
kező: az állatöv a babyloniaiak szerint három
egymással párhuzamos szalagból állott; az Anu
útja volt a középső szalag, tehát a szorosabb
értelemben vett ekliptika (azért Anu még = az
ekliptika pólusa)1; Bel útja a zodiacus északi,
Ea útja meg a déli szalaga. A gemini csillag
képből pedig (1. ábra) ß gemini 1. rangú, a és y
másodrangúak, 5, e, c, rj, és u, pedig 3-ad rangúak.
ß, a és az északi, y a déli, 5, c, e, jj. és yj pedig
a középső zodiacus szalagban fekszenek. A
«Narkabtu = kocsis >déli része a zodiacus északi
részéhez tartozik. Most hát a Jupitert «ina kakkar kakkab Sib-zi-an-na = a Sibzianna kerü
letében» azaz nem a y-gemini csillagzatban
magában, hanem annak kerületében várták; ide
kell még számítanunk az Ikreknek p. és tj csil
lagát, melyek a zodiacus középső szalagjához
tartoznak, tehát az «Anu» útjában vannak. A
Jupiter azonban nem itt tűnt fel, hanem a «Bel»
útjában «ana kakkab narkabti» azaz északabbra,
még pedig a «kocsis» csillagképében s ezért
természetesen a conjunctio alkalmával a Hold
nem födhette el a Jupitert.
*
Nagyon sokat és sokszor vitatkoznak arróL,
hogy melyik cultur népé az elsőbbség az égi
jelenségek kifürkészése terén. Az én szerény véle
ményem szerint azon jelenségek ismerete, melyek
az ég minden szorgalmas megfigyelője előtt
szükségképpen feltárulnak, éppen mert azon
legegyszerűbb és legprimitívebb tünemények közé
tartoznak, melyeket a mindennapi égboltozat
feltüntet, minden népnek egyformán képezheti

tulajdonát, azaz épenséggel nem szükséges, hogy
ezen astronomiai jelenségek ismeretét valamely
nép egy másik, ámbár történelmileg idősebb
és művelődésben előtte álló néptől tanulta legyen.
Bizonyos astronomiai jelenségek és törvények
oly egyszerű nyelven és írással vannak az ég1Jensen, Kosmologie der Babylonier, 28.

gömbre felírva, hogy bárki, ha figyelmét csak
bizonyos mértékben is feléjük fordítja, könnyen
leolvashatja őket az ég boltozatáról.
így pl. egészen fölösleges arról vitatkozni,
melyik nép figyelte meg először a Nap külön
böző állását az évnek, s a Hold különböző phasisait egy hónapnak folyamában, « melyik ismerte
fel e váltakozások törvényeit. Ugyanezt mond
hatjuk egyes csillagcsoportokról, melyek heliakus
fel- és lemenése bizonyos culturintézményekkel
vagy vegetatióbeli jelenségekkel áll kapcsolatban.
Ezeket a görögök épp úgy megfigyelhették, mint
előttük az egyptomiak vagy még előbb a baby
loniaiak. Ellenben olyan természeti törvények,
melyeknek megismerése már nem az egyszerű
szemléletnek, hanem gondolkodásnak, alkotó
szellemi munkálkodásnak eredménye, bizonyára
azon népből indultak ki, mely előbb lépett a
történelem talajára s culturalis és szellemi tekin
tetben előbb érte el azt a fokot, mely arra képe
sítő, hogy a természettől ezen törvények meg
ismerését elleshesse. Hogy az év 12 hónapból
áll, azt minden nép, a nélkül, hogy egy másiktól
tanulta volna, kitalálhatta. Azon körülmény, hogy
ennek megfelelőleg a Nap minden évnegyedben
más és más csillagzatok közelébe jut, melyek
ezen évnegyed tartama alatt heliakusan kelnek
fel [és tűnnek le, szintén nem olyan valami,
hogy felfedezéséhez okvetlenül idegen befolyás
kellene. De már az a körülmény, hogy ezen
csillagzatok nagyjában az ókor minden népe
előtt ugyanazon néven ismertesek s hagyomá
nyosan «Állatöv *-nek neveztetnek, már minden
esetre annak bizonyítéka, hogy a görögök ezen
állatövi képeket a babyloniaiaktól, nem pedig
ezek a későbben élt görögöktől vették át.
Másként áll azonban a dolog az egyptomiaknál. Itt egyáltalában nem szükséges feltételez
nünk, hogy idegenből kapták. Természetesen
nem a Dendera állatövét értem, ez meglehet,

chaldaeus — görög eredetű. Hanem általában
nem kell az állatövet idegen eredetűnek gon
dolnunk. Már az új birodalom idejében (Kr. e.
16. században) ismeretes volt a 36 decan csillag,
melyek a hónapoknak az egyik évben 1., 11.,
21., a másik évben pedig a 6., 16., 26. nap
jaival kezdődő decasait jellemzik. Az évnek ezt
a 36 részre való felosztását mindenesetre meg
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elűzte a régi 12 részre való osztás, s csak
midőn az évnegyedet az egész évnek analó
giájára 3 részre osztották, jutottak az eklipti
kának a 12 hónapot jellemző 12 csillag képéről
a 3 x 12 = 36 csillagképre, decanokra. Tehát
Egyptomban már nagyon régi történeti időben
ismerték az ekliptikának 12 részre való osztását
a nélkül, hogy erre előbb a babyloniak őket
tanították volna. Ámbár — mint ezt az Amarnatáblák eléggé bizonyítják — már korán voltak
benső érintkezési pontok Egyptom és Babylonia
között, melyek bizonyos culturalis kölcsönhatásra
engednek következtetni, még sem kell okvet
lenül azt feltételeznünk, hogy az egyptomiak a
nappályáról és így az ekliptikáról való ismereteit
idegenből kapták (hiszen ők, mint földmívelő
nép, a nappályát voltak kénytelenek a legna
gyobb figyelemmel kisérni, és mivel a Sothis
heliakus felkelésével szabályosan visszatért a
Nilusáradás, a tropikus év hosszát okvetlenül
ismerniök kellett); sokkal valószínűbb, hogy ők
ezt minden culturnépnél hamarább ismerték.
És ha a belső érintkezés folytán, a mely Egyp
tom és Babylonia közt volt, bizonyos culturelemek egyik néptől a másikhoz jutottak, úgy
bizonyára az ekliptika és ennek 12 részre való
osztásában sokkal inkább az egyptomiak lehet
tek a babyloniaiak tanítói, mint megfordítva.
Továbbá az a körülmény is, hogy az ekliptika
12 csillag képe nagyobbrészt állatnevet visel,
véleményem szerint, szintén egyptomi eredetre
utal. Az egyptomiaknál Ra isten volt az, kit a
Nap symbolisált; a Hold Osirisnak vala szen
telve. Osiris volt a teli-hold; testének 14 részre
való darabolása, melyről a hagyomány mythusukban beszél nekünk, mythologiai symbolisálása a fogyó hold 14 napjának. Az újholddal
mindig a szétdarabolt Osiris újjászületését ünne
pelték, ki mint teli-hold újra megifjodva hatal
mának teljében ragyog. Ha az Egyptomban
annyira kifejlődött állatcultust tekintetbe veszszük, egész természetesnek tűnhetik fel előttünk,
hogy a különösen szent állatokat az égre he
lyezték, még pedig oda, a hol a Ra-ban imá
dott Nap és az Osiris-ban istenített Hold foly
tatta pályáját, tehát az «ekliptika» közelében.
Valamint a Napnak világító és melegítő erejében
Ra-ra és Horus-ra ismertek, úgy törekedtek
aztán a többi istent és ezeknek attribútumait
is megszemélyesíteni. így származott a külön
böző istenek incarnatiója és manifestatiója, és
így keletkezett az egyptomiaknak hires állatcultusa, midőn egyes állatokat egy isten egyik
különös tulajdonságának, vagy magának az is
tenek incarnatiójának tekintettek. Memphisben
a «bikát» tisztelték. Az elefantinei Chnum és
thebai Amon mint hatalmas kosok manifestálódtak; Sechmet «oroszlán» volt, Chepera isten
«bogár», Keb istennő «lúd» stb. Ezen állatok,
mint az istenek incarnatiói, az égi isteneknek
földi képviselői voltak, és az egyptomi égi tér
képen természetesen ott volt a helyük, a hol
Ra, a legnagyobb isten a Nap képében trónolt,
különben is — mint ezt már Hőmmel kiemelte 1
1
Der Gestirndienst der alten Araber u. die altisrael.
Überlieferung. München 1901.

valamennyi nép vallásának történetében meg
találjuk azt a jelenséget, hogy ezek eredete a
csillagimádásban van.
így tehát az ekliptika közelében ragyogó
csillagokat azon istenek repraesentálóinak tekin
tették, melyek a földön bizonyos állatok képében
mutatkoznak, más szóval: a földön állatok
ban megtestesült istenségeket Egyptom csillagá
szati térképen csillagcsoportokkal ábrázoltak, még
pedig olyan csillagcsoportokkal, melyeknek helye
a Ra-t jelképező Napnak közelében volt. így
magyarázható, miért kaptak ekliptika csillagai
túlnyomóan állatnevet, s könnyen beláthatjuk,
hogy az egyptomiak, kik már a régi birodalom
idejében (Kr. e. IV. évezredben) ismerték a Nap
és Hold pályáját s egyes csillagcsoportokat
különös figyelemmel kisértek, sőt még a tropikus
év hosszúságát is meg tudták határozni az ú. n.
sirius-év alakjában, az ekliptikát és annak «állat
övnek» nevezett csillagcsoportait is ismerték
legalább már a VI. dynastia idejében, tehát a
Kr. e. III. évezred első felében. Emblémáik a
XIX. és XX. dynastia korából (Kr. e. 14. és
13. századból) való thebei királysíroknak ránk
maradt csillagászati ábrázolásaiban egész világo
san állnak előttünk. Egy ilyen, XX. dynastia kora
beli ábrán (2 . ábra) Horust látjuk, a mint egy kötelet
húz. Ez a kötél az égi aequator képes jele.
Valamint az éggömböt az aequator egy északi
és déli félre osztja, úgy a kötél is két részre
osztja Egyptom égi térképét. Ehhez járul még az
a körülmény is, hogy Egyptom régi térképe
Egyptom földjének is hű mása akar lenni. Már
pedig Egyptom .történetének legrégibb idejétől
fogva két részre oszlott, a mely körülmény még
a király czímében is kifejezésre jutott, Egyptom
egének térképét is egy északi s egy déli részre
akarták osztani. Ha a Nap az aequatort eléri,
ha tehát a tavaszi pontba jut, Horus, az új nap
veszi át a mindenség uralmát. Mikor tehát Horus
az ég kötelét megragadja, a Napnak a déli
sphaerából az északiba való jutását, tehát a
Napnak a tavaszi aequinoctiumba való belépését
akarták képletesen ábrázolni. Ezután a bikát
látjuk, majd az oroszlánt s fölötte egy női alakot,
alatta a scorpió képét; látunk továbbá egy férfi
alakot, mely egy szörnynyel küzd (kétségkívül
a vadászt v. a nyilast). A másik oldalon látjuk
az álló vízilovat, mely bizonyára azon csoportot
ábrázolja, melyet a mai Zodiacus a «vízöntő'»
névvel jelöl; hozzátámaszkodik a krokodilus, a
halhoz hasonlóan úszó nílusi szörnyeteg, bizo
nyára annak symboluma, melyet ma *Halak»-nak
nevezünk. Bika és a nyilas között valami «Mérleg»-formát látunk; a bika képe fölött van a
«Kettős trónus», mely mint hieroglyph, számos
feliraton a „coincidentiák ünnepét“ is jelöli,
tehát bizonyára az ikrek-et akarja ábrázolni. A
bika és oroszlán között van a karvaly. Összesen
tehát 12 képünk van: 1. Horus, a mint a kötelet
kifeszíti; 2 . Bika; 3 . Kettőstrón ; 4 . Karvaly;
5 . Oroszlán ; 6. Szűz ; 7 . Mérleg; 8. Scorpió ;
9 . Nyilas; 10. Vizes korsó; 11. Víziló; 12. Kroko
dilus. Ezek közül 6 kép, t. i. Bika, Oroszlán.
Szűz, Scorpió, Nyilas, Vízöntő minden kétséget
kizáró módon van feltüntetve; a Kettőstrónust
és a Mérleget is — a nélkül, hogy a mythusnak
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vagy talányoknak terére lépnénk — valódi
jelentésükben felismerhetjük. Ha pedig meggon
doljuk, hogy milyen szerepe volt Horus-nak az
egyptomi vallásban és mythologiában, s ha a
Krokodilust annak tekintjük, a minek a <halakat»
a folyókban gazdag vidékeken, bizonyára belát
juk, hogy ezen képek nem valami allegóriát,
hanem csak az állatövnek a maguk realizálásában
felfogott képeit ábrázolják. Ezenkívül e képek
conturjai olyan élesek, mint sehol a babyloniai
állatövábrázolásokban. Ugyanolyan éles ábrázo
lást látunk még egy másik, ugyanazon sírkamrá
ból való képen is, csakhogy itt a bika felett a
kettős trónus és az oroszlán előtt a Karvaly
hiányzik. Nem kevésbbé világos azon csoport
is, mely I. Seti király thebei sírjában van ábrázolva

már a XIX. és XX. dyanstia idejében (Kr. e.
14. és 13. században) az állatöv csillagzatait a
ránk maradt emlékeken nagyrészt olyan képek
jelölik, melyek rájuk nézve még ma is jellemzők ;
az ábrázolás pedig olyan markáns és olyan
érthető, hogy semmi kívánni valónk nincs e tekin
tetben. Míg tehát a legrégibb babyloniai állatöv
ábrázolásokon (4 . ábra), melyek eddig előttünk
ismeretesek, a képek olyanok, hogy a phantasiának elég teret engednek és sok közülük egy
általán fel nem ismerhető és érthetetlen, ha az
ember nem járatos az egész babyloni mytho
logiában, addig ezek a képek olyan józanul
vannak rajzolva, hogy túlnyomó részüknek ma
gyarázata semmiféle nehézséggel sem jár. Ha
még a babyloniak használta elnevezéseit az

4. ábra.

(3 . ábra), csakhogy itt a Scorpió és a Kettőstrónus
hiányzanak, és helyettük más motívumokat vettek
fel. Mindenek előtt azon edény helyén, mely
fölé a viziló megszemélyesítette Vízöntő balkar
ját nyújtja, egy sajátságos kardalakot találunk,
mely, a mint látszik, a bika csillagképével egy
keskeny szalaggal van összekötve. Ez valószínű
leg a tejút képe, mely az ikrek csillagzatától
kezdve kelet felé húzódik, s a Cassiopeia-ban
éri el a térítőt, az Egyszarvú képében az aequatort metszi s az északi részén aztán egész a
Nyilasig húzódik. Ez azonban aKr. e. XIV. szá
zadban a Bikától indult el, hogy délen a Bak
ban újra messe az ekliptikát. Az a férfi alak
pedig, mely kezével a szalag után kap, bizonyára
a kocsis, melynek csillagképe a Bikáé mögött
a tejút másik oldalán fekszik. Tehát látjuk, hogy

állatövnek az egyptomiakéval szembeállítjuk,
számos különbségre akadunk úgy az egyes csil
lagzatok elnevezésében, mint felfogásában. Az
«ikreket» babyloniaknál két-egy közös nyakból
kinövő — sárkányfej ábrázolja, az egyptomiaknál két egymáshoz támasztott trónszék, a *Ket
tős ünnep» hieroglyphikus jele. A «rák» helyén
ugyan mindkét helyen ugyanazon jel látható:
a babyloniaiaknál egy keselyüfő, az egyptomiaknál egy karvaly. De míg a babyloniaknál az
«oroszlán» helyén kutyát látunk, a „szűz“
helyén pedig kalászt, addig az egyptomiaknál
az oroszlán és egy istennő képét találjuk. A
♦bak» helyén a babyloniaknál teknősbéka, az
egyptomiaknál egy edény s e mellett még valami
kard-alak van; a vízöntő helyén a babyloniak
nál egy szenes-lábas, ill. amphora, az egyptomiak-
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nál a víziló, a halak-én ott egy madár, emitt
a krokodilus látható. Ily körülmények közt azt
hiszem, teljesen eldöntöttnek tekinthetjük azt a
kérdést, vájjon fennállhat-e az állatövet illetőleg
is az a theoria, mely szerint ez a kultureszme
egyik néptől származott át a másikra, hogy t. i.
az állatöv a babyloniak tulajdona volt s csak
innen vették át az egyptomiak. Mindenesetre
azt az egy ellenvetést lehetne még felhozni,
hogy az egyptomiak nem Afrika őslakói voltak,
hanem Ázsiából vándoroltak be s így ezen culturelemeket már az őshazából hozták magukkal
s itt csak az új viszonyoknak megfelelően fej
lődtek tovább. Mivel azonban a 12 részre osz
tott ekliptikának ismerete — bárha ezek csak a
Kr. e. 13. századbeli emléken fordulnak elő
olyan alakban, a minőben előttünk járatosak —
már egy sokkal régibb korra vezethető vissza,
nincs egészen kizárva, hogy az egyptomiak ezen
culturelemeket már a babyloniaknak a Sumerismus befolyásolta culturájából hozták magukkal
a Nílus partjára, s itt aztán azokat az új cosmologiai nézeteiknek megfelelő, felfogásukhoz
alkalmazták. De bármily plausibilisnek lássék
is ezen theoria, mégis nagyon feltűnő, hogy a
babyloniaknak legrégibb, előttünk ismeretes, ál
latöv ábrázolásai, majd 2 száz évvel fiatalabbak,
mint az I. Seti sírjából előkerült egyptomiak.
Én azonban mindazonáltal, éppen az egyptomi
és babyloniai ábrázolásokban mutatkozó eltéré
sekre való tekintettel, azon nézeten vagyok,
hogy az egyptomi ábrázolások azon alakban,
melyben elénk lépnek, függetlenül fejlődtek ki
a babyloniaktól s az utóbbiak szintén függetlenül
az egyiptomiaktól; a görögök és rómaiak azon
ban mindkét nép culturájából táplálkoztak, még
pedig akként, hogy a rómaiak többet vettek át
az egyptomiakéból, a görögök a babyloniaiakéból.
*
Ezzel fejtegetésem végére jutottam. A babylo
niai birodalom már régen romba dőlt, s már
két évezred telt el azóta, hogy a pharaók dicső
ségének fénye elhamvadt, alkotásaik azonban
mind a mai napig fenmaradtak s mind hatalma
sabban száll felénk a szózat:
«Ex Oriente Lux* !
Mahler Ede.

N ászünnepélyek a m agyaroknál.
ly rövid az élet! Egy napja csak a vég
telen időnek. Az első hajnali sugárral
lélek lopózik a kicsike testbe, — mikor
delelőjén van a nap: erőtől duzzad az ember,
s a végső esti sugár hátán elillan az élet. Mikor
delelőjén van a nap: egy édes csókban, holtig
tartó szerelemre egyesül két lélek, hogy az al
konyt csendes megelégedésben együtt éljék át.
Áz öntudatos emberi cselekvések legfonto
sabbika két lélek egyesülése. Mikor a szerelem
rózsáiból font békót vesz kezére két ifjú, hogy
az édes rabságot holtig viseljék örömmel. Á
léleknek ünnepe ez, de annyira telve a szív,
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hogy ezt a boldogságot más emberekkel is
kell közlenie, hogy mások is részt vegyenek az
örömükben. így keletkeztek a házassági ünne
pélyek, melyek minden népnél, melyek emléke
csak fönmaradt, megvolt és a vigalom az öröm
ünnepe volt. Keleten épp úgy, mint műveltség
ben előhaladt nyugaton.
A mi őseink is' fénynyel ülték meg azt. S a
mint ázok a mozzanatok, melyek a lényegesek
voltak az egy évezred előtti magyarok lakodal
main, megmaradtak az elhagyott föld ott ma
radt többi ma élő rokon népeinél, úgy meg
találjuk azoknak elmosódott szineit az új hazá
ban is, hol pedig annyi vésznek, annyi idegen
befolyásnak voltak kitéve. Összevetem azokat
az adatokat, a melyeket a krónikások eleink
házassági szokásairól feljegyeztek a ma élő rokon
nemzetek ma élő szokásaival s így óhajtom
vázolni a honfoglaló magyarok nászát. Felkere
sem a nép mai lakodalmi ünnepét s akkor
megtalálom azokat a vonásokat, a melyeket nem
tudott lemosni az idő, a melyek az őshazából
származtak még. Egy Árpádkori mennyekző, Zrínyi
Péter főúri esküvője és egy tegnap lakott palócz
nász közt így találjuk meg a szerves össze
függést.
A megtalált mennyország.
Még vijjogott a turul, még bérczről-bérczre
repült a honfoglalók seregei előtt, mikor Bajtha
letörlé a vért kardjáról. Sem ő, sem az
ifjú Megyer nem üt az ellenre, hogy földet,
kincset ragadjon el tőle. Megyer hadnagy berozsdásíthatja szablyáját, ő nagyobb kincset nem
vívhat ki már az új hazában, mint a minőt a régiből
hozott neki az agg Karancs. Egy bűvös virág
szál az, a tündérek kertjéből. Olyan, a melynek lá
tásán a szerelem fakad. Ott fogant meg a régi
hazában, a Don vize harmatja növesztette. Etel
köz izzó napsugara fakasztotta. Az új haza
lehet gazdag ezüstben, aranyban, rengő kalász
bőven adhatja termését, de ilyen virág nem
terem a Kárpátok alján.
A Don körül tanyázott mind a kettő. Bajtha
leveles színje ott állott a folyó mellett, s ha
kicsaptak a haragos hullámok, az iszapos föld
ben nem állottak meg a belé szúrt karók,
összeomlott volna a sátor, meszibbre kellett fel
ütni azt. A sok bessenyő fogoly ott legeltette
a nyájakat a tanya körül,1 s mikor esteliden
feljött a gönczölszekere, s megszólalt a tilinkójuk szomorú nótája, oda hallatszott hozzájuk
a Karancs szolgáinak bánatos éneke. Együtt
zokogtak szomorú rabságuk fölött. Bajthának
egy fiat adott a magyarok Istene, Karancs fele
sége egy leánykát őrizett félő gonddal. A két
harczos egymás mellett volt háborúban, béké
ben. A borba egymás vérét bocsátották s úgy
hajtották fel, hogy nem hagyják el egymást
soha. Az a kis virágszál a Karancs kertjében
a Bajtha fia számára feslett.
Az ötödik tavaszt játszotta az a kis Megyer,
mikor, rengő bölcsőben gőgicsélt még Enö,
mikor eljegyezték őket ősi magyar szokás sze1 Kézay 89.

rint, egymásnak szüleik.1 Kezet fogott egymással
a két vitéz, s e percztől kezdve össze volt
kötve a gyermekek sorsa.12 Nagy volt az alku,
nagy áldomást is ittak rá.
A két gyermek együtt nevekedett. Megyer a
fa kérgébe lőtt nyilat a második lövéssel verte
már mélyebbre, s a sebes röptű sólymot nem
mentette meg szárnya íjja vesszejétől, mikor
még a tavasz első virágjaiból font keskeny
koszorút az Enő selymes hajába. Elröpültek
gyorsan fölöttük a holdújulások. Enő szép
sége hírét messze vitte szét a hír, el a kozár
földre, s szerelemittassan jött érte a legdelibb
legény onnét. Jó szerencse, hogy a legelső össze
csapásnál orvul járta át a szivét egy bessenyőnek nyila, nem kellett sokáig bánatot hordania
abban, mert Enő kezét Karancs, szerelmét ön
maga már rég Megyernek adta volt. Meg a
magyaroknál úgyis nagy vétek lett volna az ő
tiszta vérét idegennel keverni össze.3 Nem is
bocsátották volna meg soha Karancs vitéznek,
ha nemzetségét megfertőzni merte volna. Még
ha rokon kozár ifjú volt is a kérő. Ki sejtette
volna akkor még, hogy Álmos vezér unokája
kozár leánynak veti a nászágyat.
Mikor felserdült a két gyermek, akkor is
háborítatalanul töltötték együtt napjaikat.4 Mikor
szünetelt a harcz, mikor nem ért meg a ken
der a fonáshoz, együtt iárták a berkeket, s
együtt nézték holdvilágos éjjeleken a gönczölszekér lassú gördülését. Szeretni egymást nem
volt bűn, visszaélni pedig a bizalmas órák gyö
nyöreivel, ismeretlen vétek volt a magyarok
nál.5 Meg aztán úgy is ki volt már tűzve egybe
kelésüknek napja.
Egyszerre jött a fergeteg, a mely elsöpörni
készült az egész nemzetet. A házukból kivert
bessenyők a magyarokon tölték ki bosszújokat.
Mikor a harczosok szerte kalandoztak, meg
rohanták védtelen lakhelyeiket, s pusztává vál
toztatták tanyáikat. Temető nem lakásnak való.
Álmos népe megátkozta azt a helyet, a hol kol
dussá lett a gazdag, boldogtalanná a boldog,
s megindult új hazát keresni.
Karancs is befogta erős tulokjait, s szekere
követte a vándorló magyarok sorát. A szekér
sátrában pedig az ő szépséges leánya áztatta
dagadó párnáit sűrűn harmatozó könyeivel. O
megsiratta a Don csobogó habjait, a ligetek
csendes suhogást. Meg talán az egybekelésük
nek elmaradását is.
A hosszú úton, az ellenséges földeken, isme
retlen hegyek meredekjein, a szűk hegyszoro
sokon Megyer kisérte a kocsit. Előbb utat csi
nált neki karja, aztán megmutatta, hogy merre
vágott mesgyét az ellenség sokasága között. így
jutottak az Ipoly vize mellé. Ott kék volt az
ég, mint Etelközben, csillogtak a halak, mint a
1 Zsoltnak is kis gyermek korában jegyezte el Árpád
Mén Maróth leányát Hanzát (?)
2 Ázsiai szokás ma is. Szibéri tatároknál (Vambéry;
Török faj 132) tatároknál (i. m. 195) közép-ázsiaiaknál
(i. m. 176).
3 Kis Bálint: Magyar Régiségek 248.
4 Ma is így van szokásban a tatároknál (Vambéry:
i. m. 133.), ázsiai törököknél ( i. m. 278).
5 Bonfinius: Decad. 1. libri 10 p. 154. Fessler: Ge
schichte d. Ung. i. 248.

Don habjaiban, s árnyas volt a berek. Bajtha
ott ütött sátort. Karancs ott foglalt földet magá
nak. Megyer és Enő ott ülték meg egybekelé
süket.
A nyár, mert ez volt az esküvők ideje, ezer
virágot fakasztott a nászünnepélyre. De előbb
a szerelmesek helyett az atyák'kötik meg az
alkut. Nem azért, mintha nem bízna a két baj
társ egymásban, yvagy nagyon is sokat adnának
az anyagiakra, hisz egyetlen fiú, egyetlen leány,
közös lesz az örökrészük, hanem mert így kí
vánja ezt az ősi szokás.
Hét paripát terhelt meg Bajtha egy ember
életen át szerzett kincsekkel. Menyét," nyuszt,
czoboly adta életét oda, hogy bőrük drága aján
dék lehessen. Még a fürge evet puha prémje is
halomban hever. A kamuka selyemszövet méret
lenül van melléjük rakva, hogy bőven teljék ki
a sok öltözet belőle. A szegények is tíz öltözőt
adnak a szép menyasszonyért, mennyi legyen
a váltság díja akkor Karancs leányának, a kinek
szépségben nem leled párját Attila honában.
Nem kellett hosszú utat megtenni a lovak
nak, s mégis remegett lába a nemes állatoknak,
mikor megérkeztek Karancs sátorához. Ők harczost röpíteni voltak megszokva, nem lassan
czipelni a nehéz tehert. Az ezüstöt sem zsák
ban kötötték eddig oldalukra, hanem gazdájuk
öltönyén látták csak csillogva tündökölni.
Egymásra borult a két vitéz. Eljött tehát az
a nap, a melyet látni évek óta annyira vágytak
már. Bajtha szolgái kibontották a nászajándé
kokat, s az ősz Karancs nem örült meg job
ban láttára azoknak, mintha üres kézzel jött
volna leányt kérni hozzá. Üres kézzel ? Ár nél
kül arát még sem adhatott volna. Nem eladó
leánynak nem lehetne vevőlegénye. Görnyedve
hurczolták be a drága bőröket, szöveteket, pén
zes zsákokat a szolgák gazdáik után a sátorba,1
hol Enőnek gazdag kelengyéje el volt már
készítve.
A hegedő fája fel-felzokog a sátor másik
felében. Ott a búcsú lakoma közben könnye
perdül italjába a szegény anyának. Még egy
szer virrad fel a nap, s az ő boldogsága akkor
áldozik le örökre. Már csak reggelig az ő leá
nya Enő. A szép hajadon reá borul zokogó
szülőjére. Az ő szeme is könnybe van lábbadva,
de mintha azokon a harmatcseppeken keresz
tül valami ragyogás is ütne át. Ä vendég aszszonyok igyekeznek jó akarattal vigasztalni a
busúlókat. Ne siránkozzanak, nem veti őket
messzire egymástól a sors. S nem így van-e
minden anya magzatjával, nem száll-e el a kis
madár is fészkéből örökre, mikor anyja szárnytollasodásig felnevelte már, nem voltak-e ők is
leányok mindannyian, a kik azt hitték, szivük sza
kad meg, mikor elhagyták a szülői sátort. S
nem lesz-e majd nagy öröme az anyának, mi
kor Enő boldogságát látja. „De mikor férjét
jobban kell majd szeretnie, mint engem“, —
tört ki a keserűség a szegény anyából. Az ő
fájdalmát csak az a hegedő értette. Úgy búgott
tompán, szomorún s zokogva szállott ki keb
léből a kesergő nóta.
1 Gurdézi, M. Honfoglalási Kútfők: 173.
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Ott a másik völgyben bezzeg már dalra jár
ták a tánczot a legények. Fel-felsikongott a síp,
s a tánczolók nagyokat kurjantották hozzá. Elől
járt köztük Megyer, kezében tele kupát tartva.
Holnap ilyenkor keblére tűzi már a legszebb
virágszálat.
Mikor delelőre ért a nap, tíz paripa ficzánkol ezüst bogiáros szerszámmal kantározva a
sátor terén. Tíz nyalka legény pattan fel nyer
gébe, s megindulnak arra a kéklő hegyek felé,
melynek aljában van a Karancs leveles színje
felütve. Azokat a nagy hegyeket máig is az ő
nevéről nevezik. A Megyer hadnagy hátas ménje
toporzékolva rángatja nyűgjét, okos szemei tűz
ben égnek, szájából messzire száll a tajték, a
mint fejét fel-felveti. Hiába! Megyer hadnagy
nem száll nyeregbe ma. Talán először éltében
ül a gyors lovak által vont kocsiba ma. így
indul meg a menet. így érkeznek meg nap
lemente előtt az ősz Karancsnak földjére.
Bent a színben zeneszóval várják a jövőket.
Most vigabb nótát játszanak már a hegedősök.
Csak az anya nem tudja visszatartani könnyeit.
Enő lázban égő arczczal áll a középen, körü
lötte tíz deli szűz összefogott kezekkel lassan
lejt körötte. Onnét kell kézenfogva kivezetni a
vőlegénynek. Gyönge térde meg-meginog, míg
atyja elé ér, Enőnek. Szinte önkénytelenüí roskad térde apja ura1 lábaihoz, mely előtt Megyer
hadnagy is meghajtja térdét.'1
2 Az ősz Karancs
ajaka megremeg. Hosszú szakállán lassan pe
regnek lefelé könnyei. Kezeit áldólag terjeszti
föléjük s tompán hangzik fel reszkető szava:
„Enő leányunkat Megyernek — adjuk, majd körül
hordta tekintetét az egybegyűlteken, — mond
jatok áldást, de ne sírjatok.“3
Ki tilthatná azonban vissza az anya könynyeit? Ki hallgattatná el jajját, mikor leányát
szakítják el kebléről ?
A nap hanyatlásnak indult, hosszú az út
Bajtha tárt karjáig. Nyeregben újra az ifjak,
szekereken az Enő kedves pajtásai. Bizony
sírásba fognának talán mindnyájan, ha gyorsan
meg nem indulna a menet. Elől a felvirágozott
kocsin ül a mátka pár, a legény szerelmesen
simul jegyeséhez s édes szavakkal igyekszik
felszárítani könnyeit. A többi szekéren felhang
zik a víg nóta a lányok ajakán. Ki tudja, mához
egy évre melyikük fog ülni azon az első kocsin?
Választaniok könnyen lehet. A hány az eladó
lány, annyi legény vágtat a szekerek mellett.
Lovaik kényesen szökellnek alattuk, s szerelmes
pillantás és színes pántlika a jutalma annak, a
ki jól üli meg lovát. Ki ne tudna közülök szél
lel versenyt futni, patak medre fölött átrepülni?
Nincs olyan, a kinek szalagot ne adott volna
valamelyik leány keze, azé, a kinek szive leg
közelebb áll az övéhez.4
így ért a nászmenet a hegy lábához. A nap
már áthajolt az ormon, de sugarait még átküldte rajta üdvözletül. Aztán tüzet gyújtott,
1 Ez volt a megszólítás Horváth szerint: Pár
huzam 77.
2 Tatárszokás ma is. Vámbéry i. m. 138.
3 Ázsiai török szokás. Vámbéry i. m. 288.
4 Török szokás. Vámbéry i. m. 695., özbegcknél
i. m. 445.

örömtüzet a fellegekben. Tűz fenn is, lenn is. A
leveles szín udvarán illatos füstbe burkolva
égett a gyantás fenyőrakás. A tűz-istennek
volt ez állítva, melyet meg kellett kerülni a
férjhez ment szűznek, mielőtt új otthonába lépne.
Még a víz-isten is megkapta a maga áldozatát.
Hűs vizét az Ipolynak neki locscsantotta ki
kelyhéből a szép ara. Csak az istenek kien
gesztelése után mutathatják ki az emberek egy
más iránt szeretetüket. Csak azután lépett elő
a táltos, hogy átvegye a Megyer és Enő eskü
jét. Kelíett-e arra esküt is tenniök, hogy igazán
szeretik egymást, hogy éltük minden napjában
hűek lesznek egymáshoz, hogy megfogadják
az emberek előtt is azt, a minek Isten rég a
tanúja volt már?! Az az ezüst bálványképecske,
a mit a jegyesek kicserélve egymás nyakába
tesznek, nemcsak eskiijöknek a bizonyítéka volt,
hanem meg fogja őket óvni a szerencsétlenség
től is.1 Annak még több varázsa volt, mint a
karika gyűrűnek. Emez csak a szerelem vég
telenségét jelképezi, míg a hold- vagy a nap
isten eltudja hárítani a bajt akkor is, ha csak
ezüstből ábrázolva viseli is képét valaki testén.2
Enő asszony lett már. Pártája virágjai ugyan
még szerelmesen simulnak arany hajának lágy
fodraihoz, de többé nem mehetne vissza már
lány pajtásai közé. Azt a vékony szálat is, a
mely lányságához fűzte még, ketté metszi Me
gyer kardjának egy halk suhanása. Lehullik a
szűzi koszorú Enő lábai elé a vágás nyomán.
Csak egy tánczot lejt el még körűié a nász
nagy fáklyával kezében, kardosán s Megyer had
nagy kezeinél fogva hitvesét vezeti már. S míg
a násznép ropja a tánczot, enyeleg az ifjúság,
mintha himes réten fürge bárányok jászadoznának,3 az alatt Megyer hadnagy egyedül ma
rad Enővel. Az ő boldogságánál földi ember
nagyobbat nem érhet már. Meglopta a nagy
Isten lakóhelyét érte. Hisz mennyekzőt tartott ő
ma, s kit elrabolt magának, a ki tegnap meny
asszony volt még, az hittel hozzá kötött fele
sége ez órában.
S mialatt Enő szerelmesen simul férjéhez,
Megyer durván letaposta az ő gyenge feleségé
nek apró lábait. Az fel sem jajdult fájdalmá
ban. Kiállotta a szokásos próbát, türelmes en
gedelmes feleség lesz belőle. Nem ejt ki egy
könnyet, egy zokszót, a szép menyasszony, ha
nem piruló orczáját férje széles mellére hajtja
gömbölyű karjai izmos nyaka körül fonódnak,
s úgy rebegi égő ajakkal: Édes, édes uram!
A hős rózsaláncza.
Évszázadokban egyszer ad az ég kegyelme
egy-egy nemzetnek olyan daliákat, mint a Zrí
nyi György két „szegény árvája“ volt. Zrínyi
Miklós, Zrínyi Péter! A ti alakotok minden idők
ködén keresztül világít.
A legénypehely alig ütődőtt még ajkukon, s
nevüket ismerte az egész világ. Dicsőítve emlí
tette jó barát, rettegve az ellen. Mikor a csá1 Pariz Pápai Artis Heral. 125.
2 T oldi: Új Magyar Muz. 1050 edt. 43.
3 Anonymus C. 50.
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szárnak védő kellett, Zrínyi Miklós vitte érette
messze idegenbe fegyverét. Ott idegen földön
hirdette a magyar vitézséget.
Öcscse Péter, míg ő oda künn járt, őrizte a
török betörések ellen a birtokokat. S mert ezek
a birtokok voltak az elválasztó falak a függet
len és a török hódoltságban levő Magyarország
között, őrizte a határt.
A fiatal leventének az ősi fészkek között
csakhamar legkedvesebb tartózkodási helye lön
a grobniki vár, mely eddig a berendezés fé
nyére nem igen vetekedhetett a Csáktornyái ott
honnal. Nem is töltötte ő napjait a vár komor
falai között, hanem igen gyakran látogatott el
az alig egy órányira fekvő Tersattó várába, hol
Frangepán Farkas a várúr mindig rokoni szí
vességgel fogadta a fiatal szomszédot.
Tersattó szemben Fiúméval ősi fészke a
Frangepánoknak. Erős sziklán áll a vár, s 411
kemény sziklába vágott lépcsőt kell meghágni,
míg feljutni a várudvarba, a melyet 7 kerek
és négyszögű toronynyal megerősített fal körit
be. Az élvezet feledhetetlen, mit a kilátás nyújt
Fiúméra és a meredek part mögött zugó ten
gerre, honnét lágy fuvalmak áradnak szét,
enyhe szellő szárnyán a délszaki növények mámorító illata leng, míg messziről a Karszt meredező
hótakart csúcsai fehérlenek az azúr kék égben.
A város nevezetessége 3 év és 10 hónapon ke
resztül a . boldogságos szűz názárethi lakóháza
volt, melyet egy angyal tett le itt, de épp oly
csodálatos módon el is tűnt az ismét s vitetett a
lorettoi hegyre. Most már csak egy cziprus fára
festett képe maradt, melyet a monda szerint
szent Lukács festett.1
A várúr Frangepán Farkas „catói komoly
ságéi, nyájas erkölcsű, érett tanácsú, mindenki
által becsült férfiú“, első ifjúsága óta katonai
pályán szolgált, háborúkban különösen kitün
tető magát, miért nagy őse után második
Kristófnak neveztetett.1
2
Péter gróf azonban nem ment nézni a vár
fokról a tenger zajlását, nem vonzotta untalan
a vár urának szives látása, nem a baráti köte
lék, mely a vele egykori fiatal várurakhoz kö
tötte, egy virágot járt bámulni, mely ott fakadt
a sziklán, ott pompázott a rideg falak között.
Annak a rózsának láthatásáért járta ő a szikla lép
csőket, s mikor dobogó szívvel az utolsón felhá
gott, ott állott előtte mosolyogva, széthullott
fürtökkel a mesebeli várkisasszony, Frangepán
Katalin. Gyönge, hajlékony volt a termete, lé
gies a járása, csak úgy repülni látszott a nyíló
rózsák között, ha enyelegve futott a szerelmes
ifjú előtt. Hosszas sáppadt arcza csak mintegy
keretül látszott teremtve lenni nagy beszédes
szemeinek s ha égő piros ajkai megnyíltak,
akkor látszott csak ki, hogy ez a gyönge légies
test, mily hatalmas lélek, mennyi észnek lak
helye. Beszéde mint a méz édesen folyt, be
hízelgő dallamos hangján, lélekbe lopta be ma
gát, s nem volt, a mit kivinni nem tudott volna,
ha óhajtotta. Olyan volt szava, mint a mese1 Römer J : Horvátországi úti napló Arch. Et. ÍV. 58.
2 Ráttkay: Memoria Regum et Banorum 19.

beli ezüst sípé, akkor indított meg mikor akart,
s akkor állított meg, ha akart.
Az ábrándos, lobbanékony Zrínyi Péter, a
ki alighogy iskoláit bevégezte, s a ki eddig
csakis hadnak élt, még járatlan volt hölgyek
körében. Ha halált látott maga előtt, nem sáp
padt el tőle, de ha egy égő szempár függött
rajta, ha egy üde leány arczot látott, a vér rög
tön pirosra festette képét. Mi sem természete
sebb tehát, minthogy Kata, a kivel mint rokonnal
eleitől bizalmasabb lehetett, teljesen meghódítá
szivét. Az erőset a gyenge vonzta. Az óriás
erejű Péter gróf legyőzve érezte magát a na
gyon is légies termetű leányka által. A gyönge
az erős felé hajlik. A repkény szívesen keres
támaszt a tölgyfa törzsében, s az édes vár
kisasszony nagyon is szívesen látta a harczban
rettegett titánt.
Frangepán Farkas sem volt az a mesebeli
sárkány, a ki féltve őrizte volna kincsét. Csak
hamar megbarátkozott azzal a gondolattal, hogy
várának legszebb ékét elveszítse. Miért is ne
tette volna? Családjaik ágai egy helyről, az ős
Róma ködbe vesző múltjából hajtanak elő. Ott
küzdöttek őseik talán már akkor egymás mel
lett, mikor Farkas gróf elődje azért, mert a sze
gényeket kenyérosztogatással menté meg az
éhhaláltól, a frangendo pane (kenyértörés) mel
léknévből vette nevét magának.1 Nem együtt
küzdtek-e századok óta a közös ellennel, a
mióta új hazát adott Magyarország nekik ?
Az atya beleegyezése után gyorsan ment a
szerelmesek dolga. A károlyvárosi generális jó
vacsoráján már régebben mesélte Batthyányi
Ádám uram, mikor leánykérőben volt a tersattói várban, Zrínyi Péter is megütötte már gyön
géden a piruló Katalin ujjainak hegyét, a mi
akkor a kézfogást jelképezte,2 s Batthyányi és
Zetsy Dénes örömmel vitték be a szép mátka
szobájába a deli vőlegény rubintos gyűrűjét.
Szép skófiumos keszkenőt kaptak cserébe, sokat
érőt a leventének. Katalinnak szép ujjai verték
ki a hímet rája, s ott lógott rajta egy zománczos gyémánt gyűrű is. Húzza fel ujjára Zrínyi
Péter uram, szép menyasszonyának jegygyű
rűje a z !
Ettől a naptól sűrűn hordta a posta a leve
let a Frangepán és a Zrínyi kastély között.
Közbe-közbe egy-egy násfa, nyakbevető is hírt
adott a boldog menyasszonynak vőlegénye hű
ségéről. Bizony nem volt már szivük érzelmei
nek a megfelelő, mikor „húgomnak“, „bátyánk
nak kell nevezni egymást. Nekik nem volt
szükség előzetes esküvésre, a mikor a lakodadalom után, a mi csak az esti lakoma és
tánczból állott, a lánynak maradt menyecskét
újra visszavitték anyja gondjai alá, és sokszor
1 Nagy Iván : Magy. ősi. Nemes családjai. IV. 249.
A horvátok a Frangepán nevet a franco pánból (szabad
úr) akarják leszármaztatni, hogy így a család horvát
eredetét bizonyíthassák. De ily néven a legrégibb okira
tokban sem szerepelnek s a franco pan még csak nem
is horvát nyelven van mondva. Az olasz Frangepanik
pedig mindig tartották és tartják ma is a rokonságot
a Vegliai grófokkal, s így a családnak a tuitius ágból
való eredete nagyon valószínű. W enczel: Frangepán
Család 5.
2 Apor: Metar morphosis Transilvaniae 376.
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évekig nem is vitte férje magához.1 Ők siettek,
hogy minél előbb megtarthassák a lakzit. Nem
kellett, hogy halaszszák az esküvőt messzire,
egy hónappal szétküldték már a meghívókat a
rokonokhoz, a megyékhez, a főurakhoz és neme
sekhez, nemcsak, hanem a nádorhoz és a ki
rályhoz is. A külföldi udvarokról sem feledkez
tek meg és a velenczei tanácshoz és a dogéhoz
intézett meghívóikat ma is őrzik a köztársaság
irattárában. Úgy hívja meg a vőlegény Francesco
Erizzot és a tizek tanácsát, mint szomszédjait,
barátait, kérve őket, hogy szíveskedjenek október
17-én hozzá Ozaly várba ebédre és másnap
Karlováczra fáradni ipja vendégeiül.1
2 A meg
hívottak részint személyesen, részint követ által
képviseltetve jelentek meg az esküvőn, melynél
fényesebbet Horvátország aligha látott valaha.
A fényes esküvő alkalmából gondoskodtak a
jobbágy népről is, a kiknek azért sült aranyozott
szarvú ökör a nyárson, gyöngyözött a jó luttenbergi, meg a bakari bor a kádakban,3 hogy
emlegessék a szegény jobbágyok, földesuruknak
legboldogabb napját, hogy küldjenek egy pár
áldást érte.
A paripa, mely a boldog vőlegényt hordta
hátán, szügybe vágott fejjel, kényesen lépdelve
vitte urát a meredek hegyi utakon keresztül
Karlovácz felé. Szerszámja rojtos selyem cso
mói között csillogtak a rubintok, s a nyereg
eleje és kápájának sodronyzománczos lapjai
alig látszanak a reászórt drágakövektől. A vö
rös bársony ülésen arany szálakból fonódnak
össze a magyar tulipánok és szegfűk domború
ágai, a drága nyereg alól pedig a skófium hím
zés súlya húzza le a takarónak szél szárnyain
emelkedő hosszú bársony szövetét.4 Az ezüst
kengyel széles talpa oda-oda csapódik a ló
simára kefélt oldalához s a sárga csizmára
vert drágaköves arany sarkantyú éles tarajával
biztatja gyors menésre.5
Alig tud a keskeny szirtes úton haladni a
hat ezüst szerszámos fehér ló vonta hintó, mely
majd a fiatal asszonyt viszi új otthonába, utána
pedig hosszú sorban csatlakoztak a násznép
kocsisai, biztatva a tajtékzó lovakat nehéz ter
hüket húzni, a köztük lovagló kaczagányos
ifjak tüzes paripái pedig nagyokat szöktek, ha
a szövevényes bozótból ijedten röppent ki egyegy félős kis madár.
Most megáll a menet s két úrfi sarkantyúba
kapja lovát, vállukról csak úgy repül a párduczbőr s vágtatva mennek jelenteni közeledtét a
násznépnek. Míg Keglevits és a másik úrfi tova
járnak, addig a pázsitos réten ősi szokás szerint
lóversenyt rendez a fiatalság. Egy vég biborbársony a díj. Nem is ezért, hanem a dicső
ségért biztatja ki-ki paripáját, meg azért a selyem
csokorért, melyet a gyöngéd női kéz kötött. Maga
a vőlegény átengedi ma az elsőséget másoknak.
Türelmetlenül várja vissza Keglevitset, a ki, hogy
jobban megtisztetje a házat, szakállt növesztett
erre az alkalomra, míg átadja a menyasszonynak
1 Apor: i. m. 377.
2 Margalits: Zrínyi Péter és Frangepán Katalin.
3 Apor i. m. 380.
4 Pulszky: Teleki-gyűjtemény Arch. Ért. XIII. 263.
5 Thallóczy: Apaffy kincstára Ar. Ért XIII. 137.

a vőlegény kincset érő ajándékát. A távollevő
örömmondó1 cselekvését izgatott agya láttatja
vele . . . most átadja . . . most köszönik meg . . .
most ropja a harmadik tánczot . . . most lengeti
már a szél repülő kócsagbokrétáját a mint ki
fordul a hídon . . . már megdördülnek a szakállas
öreg ágyúk a várfokon, elpukkan a taraczk, s
szép menetben indulhat meg a násznép a kacs
karingős úton a várba felfelé. A vőlegénynek
edzett szive dobogott az izgatottságtól, míg a
násznagy uram ékes szavakkal kikérte a leányt,
s hosszasnak találta a tréfát, míg sorba jöttek
a lánykiadást teljesítő főgazda által elővezetett
lányvendégek, mindenik jövetelekor illő komoly
sággal kérdve, hogy vájjon ez-e a menyasszony,
a kit Zrínyi Péter uram számára kérnek ? 2 Végre
kifogyott az utolsó is a sorból, s bevezették
kézen fogva a halavány menyasszonyt.
Frangepán Katalin viselete félig magyaros,
félig külföldihez hajló. Sáppadt, gyöngyös koronakoszorúzta feje hattyú nyakán dús, magasan álló
olasz csipkegallérba temetkezik, hátáról pedig
nehéz selyem sima palástszerü lebernyeg omlik
alá, mely alig derékon alul fedi el termetét.
Karcsú, még talán fejletlennek látszó dereka
habos selyem pruszlikba szorul, mely teljesen
el van öntve igazgyöngyökkel, melyek közül
alig tud kibontakozni a könnyű, átlátszó ingváll,
melyre aranyhimes virágok vannak rászórva,
gyöngyös szalaggal karhoz kötve, s nehéz arany
csipkébe végződve emeli a kis kezecskék formai
szépségét. A vörös bársony földig érő szoknya
skófiummal van kihányva, s a reá boruló csipke
kötő is aranyvirágoktól ékes.
Mindenkinek szeme a fiatal páron függött.
Kiadták tehát a menyasszonyt, de úgy bántotta
a vőlegényt az a peregő könny, mely lassan
szivárgott alá a máskor mindig vidám meny
asszony arczán. Még az asztalnál sem eszik
csak egy harapást sem, csak sirdogál lassan,
csendesen. Emlékeit siratta-e el, a jövőt siratta-e
meg előre, szüleiért ejtett könnyek voltak-e azok,
vagy a boldogság forrásából fakadtak-e? A zene
kar húzza az ünnepit, az ételek szaga szerteszállott a légben, a kupákat köszöngették, de a
menyasszonynak hallgatagnak, szomorúnak illett
lenni. Majd hordani kezdték az asztalokat kifelé,
gyantázták a vonókat s az ara észrevétlen el is
tűnt a teremből. A fiatalság vére égett már a
tánczért, de a menyasszonyt meg kellett várni,
míg új öltözködésével készen lesz. Fehér virá
gos atlasz volt a ruhája, haja drága, éjfekete
palástként omlott hátul alá hosszan, fürtös kari
kákban, melyek közé élő virágokból volt illatos
koszorú fonva.3 Remegve hallgatta a tüzes menyasszonytáncznak gyors muzsikáját, s mint alva
járó hagyta vezetni magát Batthyányi uram által
kézenfogva körül. Egy intésre elhallgatott a zene,
s Frangepán Katalin ott térdel szülei előtt zo
kogva, kezeiket csókokkal halmozva el, a miért
szerették, ápolták, felnevelték, tisztességesen férj
hez adták.
Vége van a búcsúztatónak, már a harmadik
1 Apor i. m. 379.
2 Radvánszky: Magyar családélet I. 236.
3 Radvánszky i. ni. 240.
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tánczot is eljárták, mikor eljött végre Zrínyi
Péternek élte legboldogabb percze. Kivonta a
vőfély élesre fent ünnepi kardját, egy metszés
sel levágta a menyasszony fejéről a lazán be
fűzött koszorút, s megkapja végre aráját, a kit
eddig a sok czerernonia távoltartott tőle. Meg
történt hát végre a leánykapás, megdördülnek
az ágyúk, elpukkan a mozsár.1
Hajnalig tartatáncz, míg nyugalomra térnek. A
vendégeket sorban zene költi fel, hajnali nótáthúznekik, habár a nap már jó magasra emelte is
fel fejét. A nép a vár alatt ujjongat, süti a nyárson
a marhát, iszsza a ki nem apadó aranybort, s
próbálkozik, ha a rúdmászás melyiköknek sike
rülne, hogy lehozza tetejéről az értékes ajándé
kokat. A vendégsereg pedig megitta a meleg
mézes bort, kihajtotta a csókos poharat. Hej!
jó szokás is volt ez! A kiivott pohár után sza
bad volt csókot váltani az asszonyoknak a fér
fiakkal.'12 Sokan alig várták ezt a párolgó mézes
bort, melynél csak az utána kapott csók volt
édesebb.
Harmadnap, örökös táncz után jött csak el
ideje annak, hogy Zrínyi Péter hazavigye ifjú
nejét. Talán ekkor már Katalinnak is könnyeb
ben esett az elválás. Könye hullott, de szeme
mindig felragyogott, ha férje örömtől sugárzó
arczára esett pillantása. A lejtőn lefelé vígan
csilingeltek a fehér paripák, talán tudták maguk
is, hogy kedves gazdájuknak micsoda drága
kincset visznek haza a himbálózó aranyos hintó
puha bársony belsejében.
Három napig tartott még a zene, három napig
húzogatott a tánczra az új férj otthonában is,
míg lecsendesedett a fészek, s míg háborítat
lanul élvezték azt az együttlétet, mi után annyi
idő óta vágyakoztak.
Az idegenben fogant virág.
A lágy esti szellő szárnyán hegedű hangja
repül át a légen. Közben el-elkap a szellő aszszonyi ajakon csendült édes dallamot is. Mind
jobban erősödik a hang, már a vékony csengők
csilingelését is hallja a sok nép. Mert mind, a
kinek jártányi ereje van, kiállott a kapu elé,
hogy lássa azt a hires menyasszonyt, a kiért
Biró Lajosnak olyan messze kellett fáradnia. Még
Bógyi Rózsi néne is elvánszorgott a kis ablak
hoz, pedig esztendeje már, hogy mindig nyomja
az ágyat. Biz ő szegény pedig nem igen látja
a szép menyasszonyt. Kicsiny az az üveg a ház
falában, alighogy az ember feje beférne rajta,
de azért nem mosta azt senki meg azóta, hogy
oda beillesztették. Még ilyenkor este felé har
matos is egy kicsit. Homályos a Bógyi néne
ókulájának az üvegje is, meg belepte az anyóka
mélyen bennülő szemeinek harmatja is. Nem
így szerette volna az öreg Bógyi Rózsi a Biró
Lajos nászmenetét látni. Ott abba a kényes csi
kók által repített kocsiba ő szépséges unokáját
szánta. Nem is lesz áldás azon a házasságon!
Nem igaz ember az, a ki idegenből hoz felesé
get magának. A kinek nem jó a maga vére. A
ki más falu szülöttjét csempészi be a fészkébe.
1 Radvánszky i. m. 241.
2 Radvánszky i. m. 241.

így tartotta ezt nemcsak Rózsi néne, így az
egész falu. Azon a vidéken bűn számba megy
idegen lánynak kötni be a fejét.
Itt van hát a násznép. Tüzes párát fújnak
ki a lovak, szakadoz a tajték róluk. Mégis na
gyokat csap rajtuk az ostor hegye. A sok szekér
csak úgy úszni látszik a felvert por fellegében.
Mert kocsiba ül ma már a vőfély is. Lemaradt a
lóról a palócz. Az a két fakó ott elől hozza a
mátkásokat. Nem híjába nevelte a biró uram a
két csikót, meg is becsülik őket ma Isten iga
zában. Libeg-lobog füleik mellett selyem szalag,
selyemkendő. Máskor irigykedve fordult meg
utánok mindenki, ha keresztül robogtak a falun,
ma senki sem csodálja meg őket. Ma minden
szem csak a menyasszony arczára tapad.
„Nem igaz színe van annak az ábrázatnak
— mondja suttogva Péter Mari a komaasszonyá
nak — ócsón adják má’ a bécsi rongyot a szécsényi patyikába’. Hát csak hagy kőtsön rá a
hires, az én Malvinom ugyan nem adott ki még
krajczárt se pirosítóra.“
Pedig bizony rá fért volna szegényre. Ott
állott az édes anyja mellett. Olyan, de olyan
sáppadt volt már a két orczája! Ma egy éve
hagyta csalba az a szép vőlegény.
„No annál fehérebb a képe a lelkemnek —
mondja rá egy másik. Annak a nyomán se sok
kukoricza nevekedett még fel.“
Mindenkinek van egy pár rósz szava, hogy
a ludányi gróf se híjába volt ám ott a kendő
lakáson. Mester Náni! Mester Náni! Sokszor
kereste a méltóságos gróf az édes apádat nála
tok, mikor előre tudhatta volna, hogy nem igen
fogja otthon találhatni. Hiszi, a ki hiszi, hogy
azért volt mindennapos a Mesterék házában a
gróf, mert az életét mentette meg neki Mester
Mihály uram. No hisz le is rótta már azóta az
illő hálát.
A többi kocsin hogy kik ülnek, bizony nem
is igen nézték. A ludányi lányok? Mit nézzenek
rajtuk? Termett azoknál szebb is, jobb is Pilinyben elég. Mégis csak legény a legény. Hogy
eltudnak évődni velők ott a szekerekben. Csak
nem szégyenük más falubeliektől szedni el a
pántlikás virágot. Mikor itthon is teremne elég
a kalapjukhoz.
Mindenkinek van egy pár rósz szava. De azért
csak úgy ömlik az egész falu a biróék udvarára.
Mégis csak megnézik azt a hires menyasszonyt
közelebbről is. A kiről azt kiabálta a biró, hogy
majd hoz az ő fiának olyan virágszálat, a milyen
soha nem nőtt Pilinyben még. Oltárra lehetne
állítani a vékony varrott ruhájú Mária helyére.
Hadd lássák hát azt a csudát. Most már nem
repül el előlük, mint elébb a kocsin. Éppen most
száll le a szekérről a vőlegény, két izmos keze
fogja át karcsú derekát, úgy emeli le a földre.
Nem nagy fehércseléd bizony Mester Náni. Bodzás Panni kettő olyannal felér. De kerek az or
czája, telt állacskáján egy kicsike lyuk nyiladozik.
Mikor mosolyogna is, sirna is, apró fehér fogacskák villannak ki szája szélei közül. A szeme az
igazán olyan nagy, olyan kék, uram bocsá’, akár
csak szűz Máriáé a képen. Mikor ránéz velük
valakire, úgy kérőn, szelíden, mintha a szivéig
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hatna a szeme villanása. Nem tud már annyira
haragudni reá.
Az örömanya sikogatva szalad feléje. Két karja
szét van tárva, kettő olyan is elférne azok
között, mint Mester Náni. Ó, a biróné ismeri már
a menyét. Ő volt náluk háztűznézni, hat hete
annak már. Mikor a nászasszony kitapasztalta a
Mesterék szándékát, akkor az anya cselekvésé
nek jött el ideje. Nem is sokáig kellett dicsérni
a Biró Lajos jóságát, gazdagságát, szépségét a
Mesterék hazában. Mindjárt megörült a Náni kis
szive is, hogy Lajos annyira belebolondult a
szécsényi vásáron. Neki is sokszor eszébe jutott
a szép legény, a ki nagy mézeskalács szivet vett
neki. Ki is szaladt, mondják, a kamrába, hogy
újra megnézze azt a vérpiros szivet. Megvolt
még rajta minden czukor-rózsa, a mint a kalácsos
ráöntötte, meg volt a közepén a kis tükör is,
alatta zöld levelek közt a versecskével. Mikor
arra a kis versre nézett, mindig el kell egy kicsit
pityerednie. Mikor olyan szép is az a vers:
Ha meg akarod te tudni
Holtig kihez hü a szívem, —
Tekints be e kis tükörbe,
Meglátod őt abban híven.

Igazán ? Hagy nézze hát meg még egyszer,
kihez is hű a falusi biró fiának a szive? Egy
teli pofácskát lát kimosolyogni belőle. Már erre
aztán elpirult, és sietve csapta vissza a ládába a
slingelt keszkenők közé. Éppen jókor. Nyikorog
a kenetlen sarkvas, itt az ideje, hogy megmondja
édes anyjának, mit kell felelni a biró fiának. Olyan
piros volt az a kis leány, mint a pipacs a réten,
mikor nagy röstelkedve bevallotta éde’jének, hogy
bizony tetszik egy iczi-piczit neki is Lajos. De
ezen aztán annyira elszégyenkezett maga is, hogy
nem mert többet a pilinyi asszony szeme elé
menni.
Mire kiért, nem is találta már azt a házban.
Sietett vissza Panni asszony a jó hírrel.
Egy hét se telt bele, s már kedden újra be„dicsértessékezett“ a lányos házhoz. De nem
egyedül, már maga a biróné is vele jött lám.
Hogy ő ilyen messze utat gyalog megtegyen, azt
csak az ő egyetlen fia kértére tette meg. „Édes
szülém megszakad az én szivem, ha Mester Náni
nem lesz az én feleségem“. „Ne busulj édes
fiam, ha térdig kopik is el a lábam, de Mester
Náni feleséged lesz neked“. Lám meg is tartotta
a szavát.
Alig találták helyét a nagy vendégnek a háziak.
Úgy tesznek, mintha nem is sejtenék, mi hozta
Tőzsér Borát hozzájuk. De Náni csak serdülfordul, mind azt lesi, mikor bökkend ki már
a biróné jövetele czélját. Fél az öreg estétől
a Lajos anyja is, messze van innét hazáig, s
hamarosan kitálalja, mi szél hozta ide. Mester
uram csak ümget, csak ümget. Hát iszen jó vóna,
de hát — izé! — nem igen vót még szándé
kunkba Nánit férjhez adni. Fiatal még a lyány,
vagy mi. „Addig boldog, a míg be nem kötik
a fejét“. „Soha se mórikázzon sokat kied,
akarsz-e Náni az én menyem lenni. Szóllyá édes
lyányom“ — s már ott fogja lágyan annak a
reszkető kis lánynak a kezét a büszke biróné.
„Mer nagyon szeret téged az én Lajosom, meg

én is szeretni foglak nagyon kis madaram, tej
lesz a inozsdó vized, méz lesz az ételed !“ Addigaddig simogatta telt két harmatos orczáját, míg
egyszer csak keblén sirt a bolond kis leány.
Ez aztán elég volt. Most már Mester uram
sem szabadkozhatott többet. „No hát én se
bánom, cselekedjék az életet a gyerekek úgy, a
hogy tudják, az Isten parancsolatja szerint!“
Csakugyan fordulni kezd a nap az égen. Sietne
is haza a biróné, de hát nem addig van a ! Meg
kell hallgatni annak rendi módja szerint a házi
gazdától, hány tehene bőg az istállóban, hány
malaczocskának szalonnáját lehet füstre akasz
tani a télre. Még a tele szuszékot is meg kék
nézni előbb. Mintha bizony nem volna elég a
vőlegénynek! Még az anya sem ereszti el egy
ideig. Azt a sok szép vásznat a ládában mind
a Náni keze szőtte, milyen virágokat vert bele
az eszem adta, azt a sok fonalat már az ő ujja
pergette orsóra. Csupa pehely az a derekalj, az
a dunyha, az a sok slingelt hajú vánkos! Ez
mind Nánival megy majd.
Ebből a háztüznézésj idejéből ismeri még
Tőzsér Borka a mostani menyét. Rátekint a fiára,
s mikor látja, hogy annak szeme csillogva tapad
a szép menyasszonyra, olyan forrón, olyan igazán
szorítja keblére a menyét. Megcsókolná a lábát
annak a kis lánynak, mert boldoggá tette a fiát.
A czigányok is lekászolódnak a kocsiról, s
rákezdik a frissre. Egy pillanat alatt mozogni
kezd az udvar. Előbb csak a vőfélyek kezdik
forgatni a nyoszolyó lányokat, aztán neki báto
rodnak a többiek is. A kik legjobban leszólták,
csak az imént a menyasszonyt, azok rakják leg
tüzesebben. A vőlegény is átkapja mátkájának
derekát. Lajbli zsebéből kifityeg a rózsás kendő,
a melyiket a menyasszony küldött, mikor a nász
nagy iinnepiesen megkérte a kezét. Egy hétig
hajtogatta, simítgatta Mester Náni a piros kendőt,
hogy gyűrött ne legyen, míg a háztüznézés után
eljöttek a kérők. Akkorra már nagy bátorságot
adott belé a szerelem. Egy kicsit reszketett ugyan,
de maga nyújtotta kezét a násznagynak, hogy
kész esküre menni. „Vigye el kied bátya a kendő
met, tisztelem a Lajost“.
Haza sem értek talán még, és már tudta az
egész falu a nagy eseményt. „Ma vót a Biró
Lajos kendő-lakása.“ „Hát igazán megvót? Hallottak-e már ilyet?“
Megvolt biz az. Miért rohanna akkor szerte
a faluban a sok kolomp, a sok csengő. Akkor
szollal meg este ezeknek a nyelve, ha párjára
talált valaki. De máma mintha olyan gúnyosan
jönne a hang belőlük.
Ez volt hát az a kendő. Hogy lobogtatja a
szél, mikor daliásán járja a tánczot a vőlegény,
hogy repül utána, mikor mint a szélvész for
gatja meg mátkáját. Az a csecse kendő, a melyik
ben Náninak vitte az almát, diót meg a malom
kalácsot Lajos, szépen kivasalva a láda fiában
pihen. Az nem volt arra számítva, hogy a násztáncz verejtékét abba törüljék bele. Lám a meny
asszony külön asztalkendőbe kötözte a maga
jegyajándékát. A dió még csak nem hagyna foltot
a csecse kendőn, de az almának megnyomódik
a héja, levet ereszt s ha pecsétes lesz a kendő, hogy
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lehetne hozzátüzni a lajbli-zsebhez, hogy mindenki
lássa.
„Aztán szeretsz-e engem igazán, tiszta szived
ből Náni?“ Kérdi vágyakozva a vőlegény a párját.
Az lesüti a szemét, dehogy merné felvetni ennyi
sok idegen között, s úgy susogja lassan:
— Miért kérdi kied, iszen tuggya jó. Montam én
azt má százszor is kiednek, meg hallotta, mikor a
pap előtt hitet tettem rá. Nem a pizié’ mentem én
kiedhe, nem is a kínyes csikóké’ meg a sok kereszt
búzáé’, nem is erőtetett engem senki, ha nem
szeretném megmondhattam vóna akkor is, mikor
elgyüttek a ládámé, mikor utoljára kérdezték,
hogy „nem bántam-e meg, hogy a kied feleségé
nek ígérkeztem.“
— Osztán igazán nem bántad-e meg szen
tem — firtatja tovább az ura.
— Ha csak ezután meg nem bánatja kied, felelt
rá hamisan a menyecske, s lopva rávetette szemét
a fiatal férjre. Alig tudta hátrakapni a fejét, csak az
Isten őrzötte, hogy meg nem csókolta ott a sok
ember előtt az ura. Erre aztán elpirult a menyecske.
— Legyen esze Lajos, mert bizony itt hagyom
csúfra, mondta haragosan. Csókolja kied a festett
lyányokatTarjánba, vagy talán összevétett velük?
Pedig nem is az volt a baj, hanem csó
kot akart lopni tőle a vőlegény csak úgy,
hogy mások is láthatták volna. A második kakas
kukorékolásig együtt voltak mint lány legény,
nem volt velük senki az Istenen kívül, nagy nap
után s a sötétben bizony akármilyen nagy vigyázat
mellett is odakerült néha a szája a legény bajuszá
hoz. De ez talán nem is bűn még, azért nem
vigyáz az anya jobban a lányára.
Biró Lajos duzzogva vetette hátra fejét. „Hajszen
jó van galambom, majd lesz ennek a nagy kínyességnek bőtyi is még.“
Igaz biz az. Itt van, mondják, az első böjt.
Vége a táncznak, terítve az asztal, imádkozik a
nagynász, s mikor vége hossza nincs a sok étel
nek, akkor a fiatal pár még csak meg se kóstolja
az eledelt. Hogy kinálgatják pedig őket. De hogy
megcsúfolnák érte, ha csak egy villahegynyit
is lenyelnének. Talán igazán nem is éhesek. A
szerelem nem káposztára, meg ferentőre éhes,
nem is gondolnak oda az asztalhoz. Még azokon
a furcsa verseken sem nevetnek, a miket a vőfély
az alatt mondogat, míg az ételeket sorban a
vendégek elé rakja. A czigány az már jobban
a szivükhöz férkőzik. Olyan andalítón húzza a hall
gatót. Biró Lajos benyúl a lajbli zsebbe, hogy pénzt
adjon a prímásnak, mertcsak akkor „menyasszonyé
a muzsikás“. Mindig azé, a ki pénzt vet a tányér
jába. Mikor senki sincs, a ki megváltsa a nótáját,
akkor bizony csak, „a sírásóké a czigány“.
Sok az étel, de sok az éhes is, hamar fogy az
étel. Százszor jól van ez így, mert a fiatalja alig
várja már a tánczot. Menyasszonynak, vőlegény
nek rövid már a mulatság. Készen a nagynász a
szálgyertyával, hogy altatni vigyék a fiatal párt...
Ott a házban pedig tovább szól a nóta, járják
a tánczot. Az örömanya, a ki menyet kapott,
jókedvűen buzdítja őket. Még néha maga is
fordul egyet-kettőt. A hajnali napnak sugara-e
az, a mi beviláglik im az ablakon. Még nem,
n nagy tűzrakás lángja lobog kint az udvaron.
A menyasszonyért hamar. Fel kell költeni a

a menyasszonyt. Dehogy kell. Észre sem veszik,
honnét jött, mikor jött, csak maguk közt látják a fél
napos menyecskét. A hajnal rózsás sugarai össze
vegyülnek a lángok sziporkázó fényével, mikor a
menyasszony még a násznép muzsikaszó mellett
körültánczolják a tüzet.
Hát Ludányban milyen vájjon a kis madár
által elhagyott fészek? Tegnap még hangos volt
az ambitusos fehér ház. Ott szólott a banda,
mikor eljött a násznép. Ujjongott mindenki, csak
a szegény anya hullatta keserves könyeit. A bús
anya. Majd a szive szakadt le, mikor kezdték
búcsúztatni egyetlen lányát tőle. A ki egy óra
múlva már nem az ő lánya, hanem annak a
legénynek a felesége. Meredt szemekkel bámul
a násznép után, mikor a muzsikaszó mellett
lassan a templom felé indul. A tavalyi követ
választás lám mire jó. A képviselőnek a zászlaját
legelői emeli egy szálas legény. Még annak a
neve is rajta van. Mindenki tánczolva megy
nagy jó kedviben, csak a menyasszony rágja
csipkés kendője csücskét. Néha egy-egy könnyet
is felszakít vele. Mert mégis nagy dolog az,
odahagyni azokat a jó szüléket, a kik gondos
szeretettel nevelgették.
Még addig a fél napig volt az öreg Mesternének Náníja, míg este el nem jöttek kikérni
tőle. Soha olyan aggodalommal nem leste még
a napnak járását. Hogy szerette volna odasze
gezni az égre. De az ő kedvéért sem volt hoszszabb ez a nap, mint volt a másik. Még egy utolsó
csók, még egy utolsó ölelés, s köd előtte, köd
utána volt — nincs Mesternének lánya.
Azóta ott hánykódik a szegény az ágyon.
Százszor is megtapogatja azt a helyet, a hol
Nánit betakargatni szokta. Hideg, üres az a
hely. Olyan lesz is ezentúl mindig. Még a hajnal
sem hoz álmot égő szemeire. Talán hallja is
képzeletben, a mint a nagynász napfejlöttével
magasra emeli ott a biró udvarán a fazekat, s
földhöz csapva kiáltja ki, hogy:
— Agyonütöm a lakzit!
Dr. Ny dry Albert báró.

Az egy- és két-dím ensíós térről.
mi világegyetemünk az anyag különböző
képpen való elhelyeződésébőhvegyüléséből
és felhalmozódásából keletkezett. Az anyagi
elemek a számtan arányai szerint halmozódnak
fel különféle módon s miután az anyag össze
vegyítésénél e számtan örök törvényei elvégezték
munkájukat, az alaktalan tömeget a geometria
veszi gondozása alá és azt egyenes, szabályos
és szabálytalan görbe vonalakkal, sík, domború
és homorú lapokkal, szögekkel, élekkel és csú
csokkal határolja.
Ilyenformán lesz a tömeggé egyesült anyag
ból test.
A merre csak körültekintünk a földön, min
denhol testeket láthatunk. Azt találunk közvetlen
környezetünkben, arra akadunk, bármerre tekint
sünk szét a nagy világba, azt látunk, ha mű
szereink segítségével a csillagok honát fürkészszük.
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A testek alakja a lehető legkülönfélébb. A
természet nem dolgozik minta után, hanem ki
fogyhatatlan találékonyságában a hány testet
teremt, majd ugyanannyi alakot hoz létre.
De bármilyen eltérő is a testek alakja, mind
annyinak mégis van egy közös ismertető vonása,
a test külső formája változhat, de a tömeg elhelyeződésének irányai állandók maradnak. Magas
ság, hosszúság, szélesség! Minden test csak e
három dimensio irányában épülhet fel, viszont
azonban a három dimensio egyike sem marad
hat el, hogy test képződjék. Ebben a tekintetben
már igen nagy az egyhangúság a testek közt.
Háromnál több vagy kevesebb dimensiós testet
keresve se találhatunk a mi világrendszerünkben.
Az emberi képzelet azonban nem nyugszik meg
e tapasztalaton alapuló, kétségtelen tényben,
hanem a mint a köznapi s mind a mellett cso
dásnak tetsző igazságot hallja, menten vándor
útra indul s keresi, kutatja a lehetetlent: a
negyedik dimensiót.
A spiritisták tanai szerint ilyen négy-dimensiós világtér valóban létezik is, csakhogy messze,
túl a mi szűk látkörünkön, a végtelen űrben
fekszik és körülzárja, határolja a mi gyarló háromdimensiós világunkat. A merész képzelet az új
világot be is népesíti. Ide költöznek a meg
holtak lelkei, kik tehát szemmel tarthatják a mi
földi életünket, tetszésük szerint megjelenhetnek
és mivel ismerik a negyedik dimensio nyitját,
annak mentén láthatatlanul eltávozhatnak.
így tanítja a Spiritismus mesevilága a puszta
képzelet alapján. De e kérdés foglalkoztatta már
a komoly tudósokat is és éppen nem lehetetlen
a negyedik dimensiót a positiv tudományok
alapján megközelíteni. Mielőtt azonban a negye
dik dimensio lehetőségének gondolatával fog
lalkoznánk, meg kell ismernünk, illetőleg el
kell képzelnünk a mi világrendszerünknél töké
letlenebb világterek, tehát az egy- és két-dimensiós tér sajátságait.
Ezt az ismertetést a nagy angol mathematikusnak, Clifford-nak: „The Common sense of
Exact Sciences“ czímü műve alapján mutatjuk be.
Ha egy egyenes vascső átmérőjét folytonosan
kisebbítjük, míg az minden képzelhetőnél kisebb
értéket vesz fel, megalkottuk az egy-dimensiós
világteret. ( 1. ábra.) Hogy ennek a különös
világnak milyen lehet lakója, állat- és növény
világa, vagy hogy egyáltalában képzelhető-e
élet, vegetatio, ilyen körülmények között; annak
eldöntése a szabadon csapongó, költői képzelet
hatáskörébe tartozik. Ha felteszszük, hogy a vas
csőnek van lakója, akkor annak aiakja okvet
lenül alkalmazkodik világja természetéhez s így
csakis földi-gilisztaszerü, csúszó-mászó féreg
lehet.
Az egy-dimensiós világrendszer lakói csakis
a cső által kijelölt egyenesben, illetőleg azon
előre és hátra mozoghatnak. De ez a mozgás
is csak igen korlátolt lehet. Hiszen ha a vas
csövet egyenesnek gondoljuk, kell, hogy annak
két végpontja legyen, mely pontok a féreg szá
mára a világ két végét jelentik. Azonfelül pedig
ennek a világnak nemcsak egy lakója lesz s
így azt kell gondolnunk, hogy a férgek a ren
delkezésükre álló világtért számuk szerint több

rekeszre osztják (melynek nagysága, hossza
bizonyosan vagyonukkal, tekintélyükkel arányos).
(2 . ábra.) Minden egyes teremtmény az osztály
részéül jutott szűk helyen kénytelen egész életét
tölteni, ott mozog előre és hátra, ebből áll
minden működése; mivel pedig a második
dimensiót nem ismeri, két szomszédját sohasem
kerülheti ki, következésképpen ennél a két élő
lénynél többet nem is ismerhet. (Ilyenformán
valamennyiüknek igen jámbor, békés természetüeknek kell lenniök, mert háborús időben a
világrendszer két szélső lakója hamarosan ki
szorulna egyfelől nyitott ketreczéből. Feltehetjük,
hogy csőrendszerünk lakói túlnépesedés esetén
is ehhez a radikális módszerhez folyamodnak,
hogy t. i. világukból a felesleget egyszerűen
kidobálják.)
Egészen megváltoznak a viszonyok, ha a
vascsövet önmagába visszatérőnek, p. o. kör
alakúnak gondoljuk. (3 . ábra.) Ebben az esetben
tehát a világtérnek nincs nyitott vége és a féreg
lakók azon végigutazhatnak ; természetesen csak
úgy, ha ez valamennyiüknek óhaja s mindahányan
útra kelnek. Kövessük mi is a vascső tökéletlen
kis lakóit hosszú felfedező útjukon és képzeljük
el, milyen fogalma lehet az egy-dimensiós lény
nek a világtérről.
A kör minden egyes pontjában egyformán
görbül, a féreg teste tehát egész útja idején
megtarthatja görbülését és így feltehetjük, hogy
a féreg világterét mindenütt egyformának fogja
találni és teljes meggyőződéssel állíthatja, hogy
a tér minden pontjának ugyanolyan tulajdon
ságai vannak. Ha módjában áll, hogy világtere
egy pontját megjelölje, be kell látnia a tér véges
voltát; de ha a cső falán jelt nem tehet, vég
telennek fogja azt gondolni. Utóbbi esetben a
helyzet-meghatározás teljes lehetetlenség, előbbi
ben pedig relativ, mert annak a pontnak meg
választásától függ, melyet a cső falán megjelöl
hetnek a csővilág lakói.
De hiszen a vascső nemcsak köralakú, hanem
ellipsis, 'szívidom, vagy bármilyen más görbe
vonal lehet. Ha most már a féreg ellipsisen
mozog (4 . ábra), testének a világtér görbülése
szerint mindig más alakot kell ölteni. És erről
az alakváltozásról, a cső falának testére gya
korolt különböző nyomásából arra a gondolatra
juthat, hogy a tér nem mindenütt egyforma,
majd minden pontjának más és más tulajdon
sága van. Tapasztalhatja azt is, hogy vannak
azért egymásnak megfelelő, egyenlő görbtiletü
pontok, mint a milyen a kis- és a nagytengely
két végpontja. Beláthatja azt is, hogy két-két
ilyen pont közt a görbülés ugyanolyan mérték
ben fogy, vagy növekszik. Ezek alapján való
ságos görbülési scálát készíthet magának, mely
nél 0 pontnak a tér bármely pontját választhatja.
Mivel azonban e térnek tulajdonképpen nincs is
olyan pontja, a hol 0 volna a görbülés, felvehetné a 0 pontot a téren kívül, valami olyan
előtte szinte elképzelhetetlen helyen, a hol a
világtér nem görbül s ilyen módon az egyenest
is definiálhatná, mint valami képzeletbeli határ
értéket. E skálának egyetlenegy adata elégséges
volna, hogy'a keresett pontra az ellipsis lakója
rátaláljon. Igaz ugyan, hogy az ellipsisnek van
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több ugyanolyan görbületi! pontja, de ezeket
könnyen meg lehetne egymástól különböztetni s
így feltehetjük, hogy ellipsis, vagy akár szív
idomú térben a helyzet-meghatározás absolut,
vagyis bármely tetszésszerinti pontot meghatároz
egy adat, a nélkül, hogy számításunk kezdő
pontját meg kellene jelölni, mint p. o. a körben.
Ebből az absolut helymeghatározásból követ
kezik egyszersmind az is, hogy a féregnek
mindenesetre tudomása volna világtere véges
voltáról.
Eddigi állításaink azonban csak úgy marad
hatnak érvényben, ha felteszszük, hogy a féreg
tudja, hogy testének alakja a térben változik.

1. ábra.
De ha meggondoljuk, hogy az egy-dimensiós
lény sohasem emelkedhetik világegyeteme fölé,
hogy annak alakjáról tudomást szerezzen, fel
tehetjük, hogy testének alakváltozását nem a
világtér görbülésének fogja tulajdonítani, hanem
talán valami külső természeti erőnek.
Úgy a mint mi azt mondjuk, hogy a hideg
összehúzza a testeket, a meleg pedig kitágítja,
úgy a férgek is azt hihetik, mikor világterükben
tovább haladva testük alakja megváltozik, hogy
ez valami külső, természeti erőnek hatása. És a
szerint, a mint symmetricus vagy asymmetricus
idomokban laknak, periodicusan fellépő, vagy
szabálytalanul működő természeti erőkről beszél
hetnek.
Mindeddig feltettük, hogy az egy-dimensiós
tér szilárd vascső, mely ugyanazon körülmények
közt megtartja eredeti alakját. De képzelhetjük
azt is, hogy a cső gummiból, vagy valami más
rugalmas anyagból készült, a mikor alakja az
idő folyamán változhatik, összehuzódhatik, vagy
megnyúlhat, tágulhat. Ez az eset előfordulhat
mind a kör, mind pedig az ellipsis elakú térben.
Első esetben az eredetileg egyenlő görbülésü
tér az időben változik, utóbbiban a térben vál
tozó világegyetem változik egyszersmind az
időben is.
Ilyen körülmények közt megtörténhetik, hogy
az egy-dimensiós világ lakói nagy buzgalommal
elkészítve görbülési skálájukat, rövid idő múltán
azt tapasztalják, hogy a kezdetben egészen
pontos és megbízható görbülési jegyzék mind
pontatlanabbá, használhatatlanabbá válik.
Okvetlen keresnék, kutatnák a baj okát, de,
hogy vájjon rájönnek-e az igazira, bajos volna
megmondani. Hiszen mi magunk is szeretjük
a minket körülvevő teret, a mindenséget állandó
nak, egyformának gondolni, hogy legyen mihez
viszonyítani az élet rengeteg változását. Hiszen
mi magunk is csillagokban, messze fekvő tár
gyakban, természeti erőkben szoktuk keresni a
megmagyarázhatatlan tünemények gyakran közel
fekvő okát.
így hát feltehetjük azt is, hogy az ellipsis
lakói mindenre gondolnak inkább, csak világ
terük változandó gyöngeségére nem, mikor gör
bülési skálájuk megjavításán fáradoznak.
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Az egy-dimensiós tér tehát 1. lehet térben
és időben állandó görbülésü, a mikor a helyzet
meghatározás relativ; 2. lehet térben változó,
de időben állandó görbülésü, végre pedig 3.
térben és időben változó görbülésü. Utóbbi két
esetben a helyzet-meghatározás absolut, ha az
ott lakóknak tudomásuk van a tér alakválto
zásáról.
A mondottak alapján röviden végezhetünk
a két-dimensiós térrel és ennek lakójával. Ez
a világtér már különben is sokkal fejlettebb,
sokkal inkább megközelíti a mienket és így
sokkal könnyebben elképzelhető. Hiszen 'háromdimensiós földünknek tulajdonképpen mi is csak
felső sík lapját, tehát az első két dimensio irá
nyában felépült részét láthatjuk. Ha most már
a Földnek (feltéve, hogy egészen sík volna),
legfelső kérgét lehántanók, előttünk állana a
két-dimensiós tér sivataghoz hasonló, végtelen
síksága. S ha most messze felszállhatnánk a
magasba és úgy tekintenénk le madártávlatból
új világunkra, a három-dimensiós embereknek
és egyéb teremtményeknek csak összetörptilt,
síkra vetített projectióját látnok. Ilyen földre
lapuló kisebb-nagyobb foltoknak kell képzelnünk
a két-dimensiós világ lakóit. Hogy ez a világrendszer mennyivel fejlettebb, az is bizonyítja,
hogy mikor lakóit valami általunk ismert teremt
ményhez akarjuk hasonlítani, nem kell a töké
letlen férgekhez folyamodnunk, találunk ennél
tökéletesebbet is az oldalára fektetett lapos hal
képében. S míg a csővilág lakóit férgeknek
mondottuk, ennek teremtményeit egyszerűség
kedvéért halaknak nevezhetjük.
A két-dimensiós tér, úgy mint előbbi világrendszerünk, különböző természetű lehet. Kép
zelhetjük először végtelen sík ‘lapnak, vagy
egyenlő görbületünek, mint a milyen a gömb
és a végtelen henger felülete, végre pedig vál
tozó görbülésünek, mint a milyen az ellipsisnek
tengelye körül való forgásából keletkezett ellip
soid vagy egy nyeregalakú görbe lap.
Ez új világ hal lakója kénye-kedve szerint
járhat-kelhet, mozoghat a felsorolt világterek
bármelyikén. Végig kutathatja egész világterét
s e tekintetben éppen sokkal szerencsésebb, mint
mi, kik három dimensiós világunknak csak por—
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szemnyi részét ismerhetjük. Ezekről a szabadon
mozgó, fejlett lényekről miért ne gondolhatnók,
hogy éppen úgy okoskodnak, mint jó magunk
és elképzelhetik maguknak az egy-dimensiós
világ sajátságait, a hogyan mi megtettük. E
feltevés azért érdekes, mert ebben az esetben
hal lakóink tudós geométerei valószínűleg rájut
nának a három-dimensiós világrendszer gon
dolatára.
Ha ugyanis az egybevágóság kérdését tanul
mányozzák, meggyőződhetnek arról, hogy a cső
rendszer férgei két egyenesnek egyenlő hosszú
ságáról az egyenesek egymás mellé való fektetése
útján sohasem győződhetnek meg, nem ismerve

a második dimensio titkát; míg ők ezt a kér
dést ez egyenes 180°-nyi elforgatása által könnyű
szerrel megoldhatják. Másrészt azonban tudják
azt, hogy p. o. két symmetricus háromszöget
meg ők nem tudnak egymásra fektetni, ámbár
azoknak minden alkotó része megegyezik. Anologia útján nem nehéz elgondolni, hogy miért
ne volna képzelhető egy olyan még fejlettebb
tér, a hol a háromszögeket egy ismeretlen har
madik dimensio mentén való forgatással egymásra
lehet fektetni. — Éppen így megakadunk mi is,
ha testek egybevágóságáról van szó; mert p. o.

jobbkezünkre semmikép sem tudjuk a bal keztyűt
felhúzni, pedig tudjuk, hogy a kettő egészen
symmetricus. Erre az analógiára támaszkodnak
a spiritisták, mikor négy dimensiós tér létezését
vitatják, a hol tehát jobb- és balkéz egyféle
szabású keztyűvel megelégszik, mert a negyedik
dimensió irányában való forgatás után a kettő
tökéletesen megegyezik.
De most foglalkozzunk szorosabban azzal a
kérdéssel, milyen fogalma lehet a két-dimensiós
halnak saját világteréről. Itt ismét két esettel
állunk szemben : a világtér vagy egyenlő, vagy
változó görbülésü. Első esetben hal lakónk azt
tapasztalja, hogy a tér minden pontja ugyanazon
tulajdonságú és azt, ha csak egy pontját meg
nem jelöli, végtelennek tartja. A helyzet-megha
tározáshoz pedig két adat (hosszúság, szélesség)
megadása mellett még a kezdőpontot is meg
kell jelölni. Utóbbi esetben, a mikor ugyanis a
tér ellipsoid, vagy pl. nyeregalakú, a helyzet
meghatározás absolut, mert a hal teste külön
bözőképpen való görbüléséről megismeri a tér
egyes pontjainak különféle sajátságát. Termé
szetes azonban, hogy itt is számolnunk kell az
eshetőséggel, hogy a hal saját alakváltozását
nem a tér változásának, hanem külső természeti
erők fellépésének tulajdonítja s ilyen felfogás
mellett a helyzet-meghatározás sem lehet absolut.
Beláthatjuk tehát, hogy mind az egy-, mind
a két-dimensiós tér tárgyalásánál ugyanazokkal
a körülményekkel és eshetőségekkel állunk szem
ben. Eddigelé azonban mindkettőnél megfeled
keztünk egy szempontról: a nagyságviszonyokról.
Feltettük ugyanis, hogy a féreg az egy-dimensiós
körnek kisebb, vagy nagyobb íve, tehát annak
meglehetős nagy részét teszi. Már pedig ha a
mi világrendszerünkről veszünk példát, a kör
lakóit sem gondolhatjuk ilyen aránylag nagyok
nak. Hiszen tudjuk, hogy az egyes ember a
földhöz viszonyítva mily elenyészően kicsi. Hát

még ha az egész óriási világtérrel állítjuk arányba,
melynek a föld csak végtelen kis porszeme!
Feltevésünk az volt, hogy a meggörbített vas
csőbe igen hajlékony nádpálczikát dugunk. Ter
mészetes, hogy ez a vessző csak úgy haladhat
végig az egész csövön, ha minden legkisebb
nyomásnak engedve, alakját folytonosan változ
tatja ; de ha most a cső lakóját annyiszor kissebbé teszszük terénél, mint a hányszor az egyes
ember csekélyebb a három-dimensiós térnél,
a féreg alig lehet nagyobb, mint a csőnek egy
pontja és akkor úgy képzelhetjük, mintha a vas
csőbe golyót gurítanánk, mely könnyű szerrel
áthaladhat a cső minden görbületén, a nélkül,
hogy alakját megváltoztatná. Ilyen arány mellett
a féreg terének minden pontját egyforma tulaj
donságúnak képzelné, a tér alakját nem ismerné
fel és lehetetlen volna számára az absolut hely
meghatározás.
Ugyanerre az eredményre jutunk, ha a kétdimensiós térnél számot vetünk a nagyságviszo
nyokkal. — Mert ha felteszszük, hogy ezt a világ
teret a mi földünk gömbfelületéből metszették
ki, lakója a lapos hal akár akkora lehet, mint
egy szoba padlójának síkja, mégis végig csúszhatik azon, a nélkül, hogy testének alakja a leg
kisebb változást szenvedné. S így a világtér
alakjáról, görbüléséről fogalma sem lehet és
egyes pontjainak helyzetét csak relative tudja
meghatározni.
Ez a meggondolás azért fontos, mert nagy
segítségünkre van a három-dimensiós tér tár
gyalásánál.
Általános felfogás, hogy világterünk minden
pontjának, részecskéjének ugyanolyan tulajdon
ságai vannak. Felteszszük, sőt követeljük, hogy
terünknek se egyenletes, se változó görbülése
ne legyen. Ez a hit alapja térszemléletünknek,
ezen nyugszik az egész Euclides-féle geometria,
melynek helytelenségére közel 2000 esztendeig
még csak gondolni sem mertek. Már pedig
geometriai tudásunk alapja korántsem oly szi-

4. ábra.

lárd és megdönthetetlen, mint azt első pillanatra
gondolnók.
Az egy-dimensiós lény bejárhatja egész világ
terét s mégis kétséges, hogy szerezhet-e fogal
mat annak alakjáról, még ha világteréhez viszo
nyítva testének nagysága annak meglehetős nagy
részét tenné is. Mi három-dimensiós világunk
nak, mint már előbb említettük, csak porszemnyi
részét ismerhetjük és hiába fürkészszük a vég
telen ür [titkait. Ezen az elenyésző kis téren arra
a tapasztalatra jutottunk, hogy minden pontjának

azonos tulajdonságai vannak s most végtelen
elbizottságunkban azt követeljük, hogy állításunk
igaz legyen az óriási világtér minden részében.
Ezt hiszszük és valljuk mi tehetetlen emberek,
a porszem porszemei! — Láttuk, hogy mennyire
tévedhetnek az egy-és két-dimensiós világ-lényei,
bár sokkal pontosabb kutatásokat végezhetnek;
mennyivel inkább tévedhetünk hát mi alaptalan
feltevéseinkben!
Ilyen körülmények között bizony igen tág tere
nyílik a találgatásnak. Lehet, hogy világegye
temünk a térben görbül és a számtalan természeti
jelenség, melynek okát természeti erőkben keres
sük, csak ennek az alakváltozásnak a következ
ménye. Lehet, hogy terünk holmi változékony,
összehuzódó és táguló gummi-anyagból készült
és így alakja az idők folyamán megváltozik, de
a rövid emberélet ennek a lassan végbemenő
folyamatnak megfigyelésére nem elégséges. —
Lehetséges végre, hogy világunk alakja térben
és egyszersmind időben is változó.
Már pedig ha e feltevések bármelyike igaz,
az annyit jelentene, hogy egész térszemléletünk
hibás, Euclides geometriája pedig helytelen.
Hogy e sokféle találgatás és hypothesis közül
melyik felel meg a valóságnak, azt mindaddig
merő lehetetlenség eldönteni, míg a furfangos
emberi porszem birtokába nem keríti az egész
világteret és meg nem hódítja annak minden
felfoghatatlan titkát. Addig azonban meg kell
barátkoznunk a gondolattal, hogy valamilyen
fejlettebb, négy-dimensiós tér nálunk tökélete
sebb lakója gúnyosan birálgathatja geometriánk
óriási tévedéseit és miközben egy ügyes csavarintással bal keztyüjét jobb kezére húzza, szive
szerint sajnálkozzék a fölött, hogy tökéletlen
értelmünkkel nemcsak hogy a negyedik dimensio nyitját nem tudjuk feltalálni, hanem még
saját világterünk tulajdonságait sem ismerjük.
Vámossy László.

A tetszhalál.
Az élet és a halál között közbeeső állapot
/ \ nincsen, de vannak körülmények, midőn
l \ az életfolyamat, különösen bizonyos számú
külső feltétel elvonása után olyannyira csökken,
hogy a látszat szerint az élet teljesen megszűnt.
Ebben az állapotban az életet lappangónak,
szunnyadónak nevezzük, magát az állapotot pedig
tetszhalálnak; de azért az élet nem szűnik meg
mert hiányzik a bekövetkezett halál csalhatat
lan ismertető jele: az organikus anyag felbom
lása, — a rothadási processus. Azok a külső
körülmények, melyek a szervek működését leg
inkább elősegítik: a melegség és a nedvesség.
Ha ezek hiányoznak, a szervek működése
csökken, végtére meg is akad. A legfeltűnőbb
ez a befolyás a föld ama helyein, a hol az
évszakok közötti különbség elég nagy, így pél
dául Közép-Európában a tél és a nyár, a forró
égöv alatt a szárazság és az eső ideje között.
A medve, a borz, a sündisznó, a hörcsög, a

mormotér, a denevér és mások mint téli álmot
alvók ismeretesek nálunk. A farkatlanok és a
csúszó-mászók, valamint sok halfajta, mint pél
dául a potyka és a czigányhal is ide tartoznak.
Ez utóbbiak tél idején az iszapba rejtőznek a
hideg elől. A forró égöv alatt a szárazság ha
sonló jelenségeket okoz, mint nálunk a hideg
időszak. Sok tropikus növény levelét veszti, a
krokodilok és amphibiák a száraz agyagföldbe
ássák be magukat és a tetszhalál nyomai ész
lelhetők rajtuk. Ha a nagy szárazságot a jóté
kony eső váltja fel, úgy a kép megváltozik.
Humboldt a benszülöttektől nyert értesülései
alapján azt beszéli, hogy néha eső után láthatjuk
a mocsarak partjain az újból megnedvesedett
agyagot lassan, göröngyönként felemelkedni,
azután hatalmas zajjal, mely hasonlít a kisebb
iszapvulkánok kitöréséhez, repül magasan a
levegőbe a feltúrt agyagföld. A ki e jelenséget
észreveszi, sietve menekül, mert nemsokára egy
óriási vizikígyó, vagy egy pánczélos krokodil
búvik ki magavájta gödréből, mivelhogy az első
zápor felébresztette hosszú álmából. A szárazság
idővel a mocsarakat kiszárítja; ilyenkor a halak
is a tetszhalálnak nevezett állapotba jutnak és
a fenékbe beágyazva találhatók. Az öreg Teophrastus beszéli, bár szavainak kevés hitelt ad
hatunk, hogy Indiában baltával indult halászatra.
A mint a forró égöv felsőbbrend á üllatai, víz
hiányában, tetszhalottakká lesznek, úgy a mér
sékelt zóna alatt is ugyanez a jelenség áll elő sok
milliószorosan az infusoriáknál. Leeuwenhoek
volt az első tudós, a ki ezt kísérleti úton ki
mutatta. Mikroskopja segítségével 1701 augusz
tus 25-én felfedezte az ereszcsatorna vizében
azokat az apró állatokat, melyeket később kísér
letezésnek vetett alá; a vizet elpárologtatta, a
maradékot pedig elzártan, száraz helyen vagy
egy fél esztendeig őrizte. A félév leteltével eső
vízzel megöntözte és legnagyobb csodálkozá
sára az infusoriák életre keltek. Leeuwenhoek
felfedezését a természettudósok egész serege
buzgón megismételte. E kísérletek eredményét
a következőkben foglalhatjuk össze. A növé
nyek magvai, ha nedvességüket elveszítik, olyan
állapotba jutnak, melyben csirázóképességük
sok éven át megmarad, sőt újabban azt is
állították, hogy a vetőmagvak, melyeket egyptomi múmiákkal együtt találtak, visszanyerték
csirázóképességüket és dús kalászt termettek.
A tény ennek "következtében alig vonható már
kétségbe. Azok a kísérletek, melyeket az angol
mezőgazdák egyesülete ez irányban végzett 288
különféle növényen, azt mutatják, hogy csak
kevés' növény magva tartja meg 10 éven túl
is csirázóképességét, néhánya azonban, így
a leguminosák és a mályvák egyik-másik csa
ládja 27 év után sem veszítette azt el. Viszont
Fries botanikus kétségbevonhatatlanul kimutatta,
hogy a hierarcium magva, noha 100 esztendőt
töltött egy növénygyűjteményben, megöntözés
után mégis kicsirázott.
A legfeltűnőbb az a gyakori állítás, hogy
kőzetekbe zárt varangyos békákat találtak, melyek
megszabadulásuk után visszanyerték életképes
ségüket. Neves természettudósok, mint Blumen
bach és Okén szintén említenek efajta jelensé
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geket. A legrégibb eset, melyről tudomásunk
van, V. Márton pápa idejéből való. A latiumbeli
Meudon falu mellett, V. Márton idejében élő
varangyos békát találtak egy szétfejtett kő
darabban. Johannes Nardius is említ hasonló
esetet: egy alkalommal élő kígyót talált márvány
tömbbe zárva. Ezek a tudósítások kevéssé hite
lesek; sokkal inkább érdemel hitelt Murford dr.
jelentése, ki egy Kassel melleti kőbányában
1795 deczember 26-ikán kőfejtés alkalmával,
az egyik lefejtett kődarab belsejében sárgás
barna anyaggal bevont nyílást fedezett fel, a nyí
lásban pedig 2 nagyobb és egy kisebb varan
gyos békát talált. Az esetet érdekessé teszi az a
körülmény, hogy a nyilás egyáltalán semminemű
összeköttetésben nem volt a külvilággal. A mint a
békák a világosságra jutottak, nem akartak mo
zogni, végtére is a fűre helyezték a varangyosokat,
hol ide-oda ugráltak, de életük fél óránál tovább
nem tartott. Ellner B. dr.-nak még érdekesebb
esete volt. 1863 őszén Bamberg közelében pinczeásáskor egy 3 hüvelyk átmérőjű sima gömböt
találtak (agyag és vas keverékéből állott), 20 lábnyira a föld felszínétől. A kődarab különös alakja
feltűnt a munkásoknak, kik Ellner, Schramm
tanár és Hofmann altenburgi sebész jelenlétében
szétverték azt. A körtilállók nagy csodálkozására
egy zöld béka került elő a kődarabból és a
mikor a jelenlevők egyike kezébe vette, kiugrott
belőle és elmenekült. A tény feltűnő is, nehezen
is hihető; de Ellner dr., ki megőrizte a széttört
kődarab részeit, megingatta a tudósok kételke
dését azzal a kijelentésével, hogy a kődarab belső
felületén tisztán felismerhetők voltak a béka
nyomai. A kődarab a Liász korszakba tartozott,
már pedig ez esetben életkora meghaladta volna a
10 millió évet is. Ha meggondoljuk, hogy ilyen idős
béka szemünk láttára ugrándozik, nem csoda, ha
a következtetés helyességén kételkedünk. A ké
telkedés bírta rá Bruckland W.-t is arra, hogy
a békáknak a kőzetekben való viselkedését kísér
letileg tanulmányozza. E czélból 12 mélyedést
vájt ki egy mészkőtömbben, a mélyedések pala
lemezzel könnyedén betakarhatok voltak; azután
még 12 kisebb gödröt ásott egy kovatartalmú
homokkőtömbben. Már most mindegyik rekeszbe
varangyos békát tett, elzárta a nyílást czementtel
meg agyaggal és 3 lábnyira kertje alá ásta el
a két tömböt. Körülbelül 13 hónap múlva ke
nitek ismét felszínre a tömbök: ekkorra a
homoktömb rekeszeiben valamennyi béka élet
telen hevert, sőt a bomlás jelei is mutatkoztak
rajtok. A mészkőnyilások valamivel nagyobbak
voltak, s így érthető az, hogy azokban egy
néhány béka még életben maradt, de igen sová
nyak voltak. Újabb kísérleteket is tett Buckland megint, csak egy esztendei időtartammal,
de már ez esetben valamennyi béka elpusztult,
így hát azt, hogy a mészkőben, homokkőben
és gipszben a varangyosok sokáig elélnének, —
némelyek évezredekig is, — levegő és táplálék
nélkül, e kísérletek tanúsága szerint téves nézet
nek kell nyilvánítanunk.
Már Maupertuis is próbálkozott fagyasztási
kísérletekkel, melyeket salamandrákon végzett.
Később Duméril M. békákkal tett kísérleteket;
ha megfagytak, úgy a bennük levő nedvek is

megfagytak. Egy esetben látszólag fagyott békát
folytonosan emelkedő hőmérsékletnek tett ki
oly módon, hogy 5 °-os vízzel óvatosan leöntötte.
A béka lassaként kegészen magához tért. Ugyanez
az eredmény adódik Richardson dr. kisérleteiből
is. Sőt egy merevségig fagyott macskát étherbe
mártva, az is visszanyerte életképességét. Mind
ezen esetekben azonban a fagyás nem okozott
halált; hanem csak e szervek működésének jelen
tékeny gyengülését. Ezt közvetlenül a nedvek
viselkedésével magyarázhatjuk meg. Atelelő lepke
bábok hidegben teljesen megmerevednek és meg
fagynak, azonban belsejükben még a legnagyobb
hidegben is keringenek a nedvek; ha azonban
kettévágjuk a bábokat, akkor nagy hidegben
a legrövidebb idő alatt megfagy a belsejük is,
a mi bizonyítéka a már előbb bekövetkezett
halálnak.
A katalepsia bizonyos eseteiben az embernél
is beáll az életképesség külső jeleinek szembe
tűnő apadása, elannyira, hogy ha a felbomlás
jellemző adatainak kimaradását nem látnok, a
katalepsiába esett egyént holtnak tartanánk.
Egy idevágó s rendkívül sajátságos eset tör
tént 1826-ban Francziaroszág egyik falujában.
A helység lelkésze egy meleg nyári napon a
szószéken hirtelen összeesett. Élettelenül vitték
lakására. Az orvos megerősítette a halál beálltát
és megadta az engedélyt az eltemetésre. Az
orvost t. i. csalódásba ejtette az, hogy a lel
készen a halál összes symptomáit észlelni vélte,
pedig az ifjú lelkész nem volt halott, hallotta
a körtilállók szavát, a kik ágyánál imádkoztak.
Sajátságos állapotából egyik fiatalkori barátjának
hangja keltette fel; a rég nem hallott hangok cso
dálatos hatására a lelkész megmozdult és ezzel
megmenekült a bizonyos haláltól. Az ifjú lelkész
nem volt más, mint a később kardinálissá lett
Donnet, bordeauxi érsek, ki 40 évvel ezen eset
után a franczia senatusban beszélte el a csodá
latos történetet. Egy másik esetről Mitchell J. dr.
tesz említést. Egy szegény öreg asszonyt, ki a
manchesteri kórházban feküdt, olyannyira elővett
a katalepsia, hogy 14 napig feküdt ágyán étlenszomjan és a legkisebb jel sem árulta el, hogy
életben van. Szája is szorosan csukva maradt.
Az élet jelenlétét csupán testének csekély hő
mérséklete és az árulta el, hogy a szája elé
tett tükröt gyengén belepte a pára. Szúrásra,
csípésre a beteg egyáltalán nem reagált. Álla
pota tehát lényegesen elütött a narkosistól és
így nem is lehetett annak minősíteni. Csodá
latos és minden kétséget kizáró esetről szól
Cheyne dr. dublini orvos. Az eset hőse Townsend
ezredes, a ki képes volt tetszés szerint meg
akasztani szerveinek működését úgyannyira, hogy
külsőleg semmi sem árulta el az élet jelenlétét. Az
ezredes Cheyne dr. és még két orvos jelenlétében
mutatta be a kísérletet. Ütere lassanként megszűnt
verni, szivének legcsekélyebb mozdulatát sem
lehetett többé észlelni, a szája elé tett tükör teljesen
tiszta maradt. Fél óra múlva az orvosok távo
zásra készültek, annyira bizonyosnak tekintették
a halál bekövetkezését s sajnálkoztak az ezre
desen, hogy a kísérletet életével fizette meg.
Ekkor a szív és az ütőér működése újból meg
kezdődött és az ezredes kísérlete fényesen sikerült.
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Mindjárt hozzá is tehetjük, hogy utoljára, mert
egy újabb próba után nem ébredt többé fel.
Az említett tények önként az indus asketákra és yoginokra terelik figyelmünket, kik
nek a néphit szerint megvan az a képességük,
hogy ha egy bizonyos időre élve eltemetik
őket, kiásás után életre kelthetők. Ezen tulaj
donságuk beigazolására számos adatot hoz
nak fel, de csupán csak egyet említünk meg,
azt, a melyet egy angol őrnagy beszélt el és a
melynek hitelességén még csak nem is kétel
kedhetünk. íme az eset. A fentemlített tiszt
1828-ban parancsnok volt a conconi katonai
állomáson. Ez időtájt azzal a kéréssel fordult
hozzá egy brahmin, engedje meg, hogy egy indus
szentet saját kívánságára a katonai kordonon
belül 9 napra eláshasson. A parancsnok eleinte
vonakodott kérését teljesíteni, de végre is meg
adta az engedélyt azzal a kikötéssel, hogy
a sírt mohamedánok, tehát a hindúk halálos
ellenségei őrizzék. Ilyen módon elérte azt, hogy
a kísérlet minden csalástól ment legyen, ha
pedig a szent mégis csalásra számít, ez esetben
biztosan vesztébe rohanjon. A brahmin mindenbe
beleegyezett. Egy altiszt és az őrség néhány
tagjának jelenlétében ásták el a szentet, a ki
megelőzőleg kataleptikus állapotba esett. Kísérői
ekkor betakarták testét, a frissen hantolt sírba tették
s földet szórtak reá. A sírt éjjel-nappal mohamedán
őrséggel őriztették; oly szigorúan vigyáztak reá,
hogy még - egy göröngyöt sem volt szabad
az indusoknak onnan elvinniök. Három nap
telt el ezután. Az őrnagy csakhamar megbánta
tettét s lelkiismerete furdalásának engedve, meg
parancsolta, hogy az élve eltemetett indus szentet
azonnal ássák ki. Hogy lelkiismeretét egészen
megnyugtassa, maga is oda lovagolt, hogy tanúja
legyen a kiásásnak. Midőn a sírdombot meg
bontották, napfényre került a szent betakart
teste, mely hideg és merev volt, akár a múmia.
Az őrnagy holtnak hitte s gondolatban már a
hadi törvényszék előtt állott. A szent tanítványai
és barátai ezalatt nekiláttak s ugyancsak dör
zsölték fejét, kezét, talpát valamiféle kenőcscsel.
Szive tájékát is bekenték és dörzsölték s eleinte
úgy látszott, eredmény nélkül, mert a test hideg
és merev maradt. Hosszabb idő eltelte után
azonban felnyitotta szemét, beszélőképességét is
visszanyerte, egy óra lefolyása alatt pedig nor
mális ember lett belőle. Nem tudjuk hamarjában
eldönteni, mi lehetett nagyobb: az ezredes cso
dálkozása-e vagy pedig öröme afelett, hogy a
felelősségtől megmenekült.
Mindenesetre téves volna azt hinni, hogy az
indus yoginok szektája azzal a különös ado
mánynyal bír, hogy ha élve eltemetik őket, úgy
néhány napig cletben maradnak .Mert ha képe
sek is arra, hogy önhypnosis útján katalepsiába
essenek, mindazonáltal csak egyetlenegy esetben
történt meg, hogy az élve eltemetett egyén, ki a
levegőtől teljesen el volt zárva, a kísérletet ki
bírta és ez az egy is az, a kiről elébb említést
tettünk. Kuhn Ernő tanár kutatásai ugyanis azt
bizonyítják, hogy az összes esetek, melyekről
többször van szó, csupán az előbb említett sze
mélyre vonatkoznak. Ezt az indus szentet Haridásnak hívták. Karnálban, Indiában született;

mint vándorló szent koldulásból élt, bejárta egész
Indiát és tevékenysége az 1828—1837 közötti
években volt a legnagyobb. Nagy tekintélyétől
később megittasult, elannyira, hogy' Lahoréban
már meglehetősen dicstelen életmódot kezdett,
végül barátjának nejével megszökött. Nemsokára
ezután valósággal meghalt, mire testét elégették.
Azt még eddig nem sikerült megmagyarázni,
hogy mi módon tudott Haridás 40 napig a föld
alatt maradni, annyi azonban bizonyos, hogy
mindeddig nem akadt méltó utódja. Az úgyne
vezett fakírok, kik az 1896-iki millennáris kiállí
tás alkalmával nyolcz, sőt tizennégy napig is
étlen-szomjan feküdtek egy üvegkoporsóban,
csalók voltak, kiket őrzőjük éjszaka kiemelt a
koporsóból és jóízűen falatozott velük. (Gaea.)

Új találm ányok.
üller Konrád Jenő svájczi mérnök, mint
előtte sok más mérnök és elektrotech
nikus is, intensiv villámlásszerü fényjelenséget észlelt valahányszor igen nagy intensitású mozgó mágnesi téren áthaladott, olyan
esetekben tehát, a mikor olyan elektromágnesek
magvához jutott közel halántékával, a melyeket
körülfutó áram intensitása igen nagy mértékben
ingadozott, vagy a mikor az áram váltakozó
irányú volt. Ugyanezt a jelenséget észlelték
mások is ilyen mágnesekkel, tehát áramfejlesztő
gépek és transformátorok mellett, dolgozó mun
kásokon, a kik hosszabb ideig ott tartózkodva
igen nagy álmosságról panaszkodtak.
Eme tényekben Müller Konrád Jenő egy új
mechanikai gyógymódot ismert fel, a melyet ma
még első sorban neurasthenia és az abból kifolyó
álmatlanság, továbbá neuralgiák, azután rheuma,
köszvény, ichias gyógyítására nem ritkán meg
lepő eredménynyel alkalmaznak.
A készülék, a melyet a gyógyeljárás feltalá
lója szerkesztett lényegében egy felfüggesztett
és minden irányban, tetszésszerinti magasságban
is elmozdítható dróttekercs, a melynek vastagdrótú aránylag kevés menetű vezetékében másod
perczenként 42 periodusú és 40 amperig fokoz
ható váltakozó áram fut át.
A solenoid magvát egymástól papírlapok által
elválasztott vékony lágyvas, nickel és cobaltlemezek képezik. A solenoid elő- és hátlapját
márvány fedi, felmelegedéstől pedig a belsején
állandóan átömlő víz védi.
Ha az így felszerelt mágneshez kémlőcsőben
vasreszeléket hozunk közel, az az erővonalak
irányában rendeződik el még akkor is, ha közé
vastagabb nem mágneses anyagokat helyezünk.
A diamágneses anyagokat mint alumíniumot a
készülék nagy erővel taszítja.* Ha az ember
halántékával legalább is négy centiméternyire
közeledik a maghoz, széles hullámzó libegő fény
jelenséget lát; de csakis világosságba nézve ész
lelhető ez, ellentétben a látóidegeket izgató nyi
tási és zárási galván-áramok okozta villámlás
szerű úgynevezett entoptikus jelenséggel, a mely
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* Az elekroinductiv taszítás jelensége (Elihu Thomsonféle kísérletek).
Szerk.
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sötétben vagy behunyt szemmel észlelhető legéle
sebben. Ritkán előfordul az is, hogy egyes egyének
érzéketlenek e látománynyal szemben és egyéni
tulajdonság az is, hogy különféle szinü, vörös
vagy zöld üvegen átnézve némelyek erősebbnek,
mások ugyanazon az üvegen gyengébbnek látják
a fény libegőseket.
Hogy mi módon hat a készülék a szerve
zetre, még megközelítőleg sincs eldöntve, de
tény az, hogy számtalan súlyos esetben kitűnő
eredményeket értek el vele, és gyakran ott, a

Az egyik a ponderomotorikus hatás volna, a mely
szerint a szervezetben és különösen a vérben levő
paramágneses anyagok (a melyeket a mágnes
vonzza) a mágneseső vonalaiba rendeződnek el és
a változó mágnesség folytán ezek a részek foly
tonos mozgásba hozatnának, tehát a szervezet
mintegy belső massage-nak volna alávetve.
A másik elmélet az, hogy a megfelelő test
részben örvénylő áramok jönnek létre és vala
hogyan ezek hozzák létre a chemiai változásokat.
Csak talán évekig tartó rendszeres kisérletsoro-

hol a suggestio használ a betegnek, a készü
lékkel nem érnek el eredményeket, ellenben oly
esetekben, a mikor a suggestio nem használ, a
készüléket sikeresen alkalmazzák. Érdekes még
az is, hogy a mozgó elektromágnesi térben
chemiai változások jönnek létre; így kísérle
tekkel bebizonyították, hogy a mágnes közvetlen
közelében a vér oxyhamoeglobin-tartalma (vasat
tartalmazó alkatrészek) 2—3%kal növekedik.
E tényok magyarázatára eddig kétféle elmé
letet állítottak fel, a melyek közül azonban egyi
ket sem sikerült még bebizonyítani.

zatok elvégzése után lehet majd biztos magya
rázatát adni a jelenségek okainak.
A képen a dr. Grünwald-féle sanatorium
kerti pavilonjában berendezett elektromágneses
intézet egyik kezelőszobája látható. A zsinórokon
függő solenoid bársonynyal bevont lapja a beteg
halántékának közvetlen közelében van. így álmat
lanság ellen használják és a fejnél 15 ampernél
erősebb áramot nem alkalmaznak. A test többi
részeire a készüléknek semmi érezhető hatása
nincs, fájdalmat nem okoz és ruhán keresztül
is megvan a rendes hatása, miért is gyen
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gébb idegzetű betegeknek ez a legideálisabb
gyógymód.
A fal mellett a földön áll a rheostat és a
falra van szerelve a kapcsoló tábla ólom-biz
tosítékkal és ampermérővel.
Az intézet vezetője most dr. Sarbó' Arthur
egyetemi magántanár, a kinek tapasztalatai sze
rint az a gyógymód általában csillapító hatással
van az idegrendszerre; ezzel függ össze az is,
hogy álmatlanságban szenvedőknek használ.
Még csak 8—10 hónapja tesznek itt nálunk
ezzel ez eljárással kísérleteket s így korai volna
döntő véleményt mondani, de annyi már is
látszik, hogy értékesnek látszó eredménye van
az előbb említett esetekben és érdemes vele
tovább foglalkozni.
Kiss Ottó.

A z U ránía-E gyesüíet vidéki actíója.
agy . lelkesedéssel fogadták országszerte
Egyesületünk legújabb mozgalmát, melylyel működési körét szélesítve, culturalis
hivatásába a vidéket is bevonja. Nem múlik el
nap, hogy néhány levél ne érkeznék, melyekben
casinók, társaskörök, gazdasági egyletek, ifjúsági
önképzőkörök, iskolák ne kérnének vagy felvilá
gosítást vagy kész anyagot, tervbe vett estélyeik
hez vagy előadásaikhoz.
A közlönyünk múlt számában kimutatottakon
kívül azóta összeköttetésbe léptünk még a követ
kező helyekkel:
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A b ru d b á n ya : Sz. Thott Károly, igazg. — Alsórákos:
Zahumenszky István, igazg. — A pa: Papolczy Zoltán,
ev. ref. lelkész. — A r a d : Székely Miklós, a „Függet
lenség“ ez. pol. napilap h. szerkesztője. — Á ro k k ő .
Polgáry Miklós, rajztanár. — B a va n isíe: Atanaczkovics
Vlajkó, igazg. — B á rlfa : dr. Vass Antal gymn. igazg.
— B écz: polgári olvasókör (Csanádi János). — Békéscsaba-E rzsébethely: olvasókör, (Prisztavok Endre). —
B erzova: a lalasinczi mészgyár és fatermelés rt. —
B esztercze: Besztercze-naszód vármegyei áll. TanitóEgyesület. — Bihar-D iószeg: Rosenstein János, tanító.
— C sákóvá: közs. polg. leányiskola (Scherer Károly).
— Csecs: Szabó József, állomási elöljáró. — Csóka:
Perr Gyula, tanító. — Csökm ő: péchujfalusi Péchy
József, gyógyszerész. — f íq e r : főgymnasium (dr. Kürti
Menyhért). — Bsztergom -Bajna : Szalay Károly, gyógy
szerész. — Belső- Visó: Kéméndi Gyula, igazg.-tan. —
Bogaras: Szentgyörgyi József, elemi isk. igazgató. —
Girálí: Löblovits Izsák, áll. tanító. — G yöngyös: Hegyi
József főgymn. tanár. — Győr: áll. főreáliskola (dr.
Kari Lajos). — H alm os: Kondor Ferencz, áll. tanító.
Ilédervár: Láng József, főtanító. — H ódság:
Wissinger Richárd, m. kir. állatorvos. — H olies: magyar
olvasókör (Janigos János). — Homoród-Héviz: Nisztor
Joachim, áll. igazg. — Horgos: Horváth Ferencz, áll.
igazg. — K a d a r k ú t: olvasókör (Pesthy Béla). —
K apnikbánya: Neubauer Elemér, áll. tanító. — K apos
vá r iparos ifjak egylete (Finger Ignácz). — Kispest.
Petőfi-utczai elemi leányisk. (Molnár Antal). — Kom á
rom : iparos ifjak önképző egyesülete, (Fülöp Zsigmond).
— Kőhalom : Zahumenszky István, áll. elemi isk. igazg.
— L a g o s: iparos és keresk. segédek köre (Feldmann
Ödön). — Lagos: áll. főgymnasium (Putnoky Miklós,
igazg.) — Lagos, áll. elemi iskola, (Zöld József, igazg.)
— M e'ő-Zom bor. Bendik István. — M iskolcz: ev. ref.
főgymnasium (dr. Kovács Gábor). — Miskolcz: Keresztessy
Sándor. — Modor: ág. h. evang. leánynevelő-intézet,
(Brand Vilma). — Mohács: Földváry Nándor, tanító. —
Xagybecskerek: felső keresk. iskola (Knyaskó Lajos).
— N agykanizsa: főgymnasium (Horváth György). —
X a g y-M ih á ly: Mathiász József, áll. igazg. — A'agy-

szőllős: Mathiász József, áll. igazg. — Xagyszőllős:
Lengyel Mihály, tanár. — X .-T a p o lcsá n y: Zsoldos
Károly, igazg. és dr. Fridrich Alajos kórházi igazgató.
— Német-Czernya : dr. Murakeözy Dezső, körorvos. —
X y á rá d szered a : Vitállyosné Négyessy Margit, áll. taní
tónő. — O-Radna: ifjúsági hangverseny (Bérczy József,
áll- tanító). — O ra vicza : Kehrer C. (az O.-Ztg. szer
kesztője.) — P a rá c z: Sörényi Gyula, jegyző. —
P o zso n y : áll. tanítónőképző (Herczegh Kamilla). —
Sarkad: Horváth István, tanító. — Sátoraljaú jh ely:
Kazinczy-kör, (dr. Ferenczy Elek, cs. és kir. kamarás).
— U. o t t : áll. elemi iskola, (Vágó és Palásthy). —
U. o t t : Bendik István. — Seultourn: Parison Lajos,
áll. isk. igazgató. — S za b a d k a : áll. tanítónőképző,
(Balajthy Ilona igazg.) — S zatm árn ém eti: iparos olvasó
kör, (Agyó Géza). — Székelyudvarhely : ipari munkás
képző bizotts. (Solymossy Endre, elnök). — Székesfehérvár: Bartos Henrik. — Szepes-Ruszkin: Plachta
Albert. — S zo ln o k : Besskó Jenő, főgymn. tanár» —
lapoleza: Ujváry Kálmán, áll. polg. isk. tanár. —
Temeskubin : Jokovits Sándor, gyógyszerész. — Temes
vár : dr. Perényi Adolf, főreálisk. tanár. — k itel: Zitta
János, áll. isk. igazgató. — Törökkunizsa: társaskör,
(Fried József, elnök). — U jfeliértó: Trón Gyula, gyógy
szerész. — Ujszász: Perger József, tanító. — Vashegy:
a vasmű részv.-társ. iskolái (Halász Ferencz).' —
Verbó: Káply Lajos, elemi isk. igazg. — Veszprém:
dr. Csolnoky Ferencz, kórházi igazg. főorvos. — ZalaE g erszeg : casino (dr. Kaszter Ödön). — Z a la tn a : a
polgári olvasókör műkedvelő társulata (Csánki József).
— Z ó lyo m -L ip cse: társaskör (Vitális Gyula).

Most azonban még az első szervezkedés
nehézségeit is el kell hárítanunk és a rendel
kezésre álló vetítő készülékek és képanyag
korántsem elegendők arra, hogy az összes be
érkező kívánságokat ki lehetett volna elégíteni,
azonban a legközelebbi időben, reméljük, Egye
sületünk mindenki jogos óhajának eleget tehet,
felolvasásainak anyaga annyira bővül, hogy min
den beérkező kérelmet kielégíthet.
Szükségesnek tartjuk azonban az érdeklődő
közönség figyelmét felhívni arra, hogy az Uránia
Magyar Tudományos Egyesület vidéki actiója
más, egészen külön felolvasásokkal és külön
képanyaggal működik, mint az Uránia-sz/7/A<íz.
E tekintetben utalunk az Egyesület ügyvivő elnö
kének a márczius hó 21-én tartott közgyűlésen
mondott megnyitó beszédjére,1 mely a vidéki
actio lényegét és a felolvasások anyagának ki
kölcsönzési feltételeit röviden ismerteti.
Tájékoztatásul közöljük még azon felolva
sások czímeit, melyeknek megírását elhatároztuk
és melyekre a megbízásokat részben már ki
is adtuk:
I. A történelem köréből: 1. Őseink dicső
sége (Hock János). 2 . Magyar királymondák
(Gaál Mózes). 3 . József nádor (gróf Vay Sán
dor). 4 . A trónutódlás (dr. Sebestyén Károly).
5 . A tatárjárás (dr. Létmányi Nándor).
II. Az irodalomtörténet köréből: 1. Madách
Imre életéből (dr. Gyulai Ágost). 2 . Katona
József életéből (u. a.). 3 . Vörösmarty életéből
(u. a.). Zrínyi Miklós (u. a.).
III. A művészetek köréből: 1. A XIX. század
képírása. 2 . A stílusok ismertetése. 3. A magyar
történet a művészetben (dr. Nyári Sándor). 4 .
A királyi palota. 5 . Schliemann ásatásai (Máté
György). 6. Munkácsy Mihály.
IV. Földrajz és utazások: 1. Az Alduna
(dr. Simonyi Jenő). 2 . Bosznia és Herczegovina
1 Lásd Krónika rovatunkban a közgyűlési jegyző
könyvet.
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gazdasági szempontból (Krolopp Alfréd). 3 . Buda
pest. 4 . Fiume és a magyar tengerpart. 5 . A
Tátra vidéke. 6. A Balaton vidéke. 7. A magyar
Alföld.
V. A természetrajz és egészségtan köréből:
1. A tuberculosis (dr. Juba Adolf). 2 . A fogak
(dr. Fürsth Károly). 3 . Az első segély (dr. Kovách
Aladár). 4 . Az élősdiek. 5 . Őskori régiségek.
6. Állatvédelem. 7. Az alkohol pusztításai.
8. Az ehető és mérges gombák.
VI. Földmívelés, állattenyésztés stb.: 1. A
szőlő betegségei (dr. Kövessi Ferencz). 2 . A
selyemhernyó-tenyésztés. 3 . A gabonanemüek
betegségei. 4 . A burgonyavész. 5 . A gyümölcs
fák gombabetegségei. 6. A gyümölcsfák és szőlő
kártevő rovarai. 7 . A dohánytermelés. 8. A lenés kendertermelés. 9 . A komlótermelés. 10. Mezőgazdasági szövetkezetek ismertetése (tej-, tojás
értékesítő szövetkezetek stb.). 11. A borélesztők
szerepe és fontossága. 12. A gyümölcsfák helyes
kezelése.
VII. Vegyesek: 1. Hogyan készül az újság
(ráczalmási Molnár Gyula). 2 . Hogyan él a német,
franczia, hollandus paraszt.
A kész és már megjelent felolvasásokat tag
társainknak időközönként tagsági illetményeik
fejében megküldjük.

A király szava.
Történeti elbeszélés. —

róbálja meg valaki manap, — sétáljon végig
Pest városának széltében-hosszában egy
óra alatt. Ám valamikor, vagy ötödfélszáz esztendővel ezelőtt, Kelenföldi András, Pest
városának akkori bölcs bírája, minden este nagy
kényelmesen megtette ezt a sétát, de még annyi
ideje is maradt, hogy meg-megálljon, vizsgálód
jék, ha vájjon a törvényes rend és a város ősi
statútumai minden háznál kellő tiszteletben
vannak-e ?
Könnyű volt neki, mert még legszebb álmá
ban se merte elgondolni, hogy mekkora Babi
lonná gyarapodik egykoron az a pár utczasor,
ott a Duna partján.
Az ilyen séta közben bizony jól esett biró
uramnak is a sok csirke-pörben, kofa-patáliában kifáradt elméjét pihentetni. Öröme telt, ha
látta, mint süvegeli meg tiszteletreméltó perszonáját egyik-másik polgár, ki a keserves munka
után asszonyostól, gyerekestől ült ki háza elé, —
és mint száll le Pest városára is az estéli nyu
galom, békesség, miközben a budavári haran
gok felelgetnek egymásnak odaát.
Ilyenkor vagy a Máté szabó köszvényes lábát
tudakolta, vagy Péter mester szegény özvegyét
kérdezte, ha vájjon beteg-e még hízója, meg
hogy kapott-e új hírt vándorúton levő fiától?
De legszívesebben mégis a Buza-piacz sarkán,
a Márton kardmíves portáján pihent meg. Hisz’
ismerte még a mester apját, anyját, jól emlé
kezett még reá, mikor a „Marczi gyerek“ télvíz
idején, kegyetlen hidegben átszökött a Dunán

P

és egész nap ott kószált Budavárán, maga
forma sihederekkel ezt a régi nótát danolva:
Mátyást mostan választotta
Mind ez ország királyságra . . .

Szemeláttára nőtt aztán a gyerek deli legénynyé és mikor szülei után rámaradt a szűk udvarú sötét tornáczü ház, látta, mint költözik be
az új mesterrel a mindig vidám munkálkodás,
meg ennek édes testvére, a jólét.
Ä pesti rossznyelvü néném- meg komámasszonyok, kik már akkoriban is szép számmal
szólták-szapulták a világot, ugyan más okát is
tudták volna adni ennek a minden áldott estéli
stácziózásnak a Márton háza előtt. De hát ugyan
ki hinné el egy csomó vénasszony gonosz
pletykájára, hogy a földi igazság Pest városi
szigorú osztogatója, a polgári erények mocsoktalan tükre, egyszóval a biró uram, Márton
mester szépséges hitestársára Ilona asszonyra,
vetette szemét ?!
De az is igaz ám, hogy Ilonka asszony gyö
nyörű egy Istenteremtése volt. A többi asszo
nyok irigykedve nézték karcsú termetét, melyen
megfeszült a fűzős ingváll, nótás jó kedvét
egész Pest városa ismerte; és míg hajnaltól
napestig vígan kalapálta a vasat a mester há
rom markos legénynyel a füstös műhelyben,
hajnaltól napestig szólt a konyhán, kamarán a
menyecske vidám danolása.
Nem is csoda hát, ha biró uramnak, ki
még legény a talpán és ki fittyet hány annak
az ötven egynéhány esztendőnek, mely vállait
nyomja, keserves özvegyi állapotában megakadt
a szeme a más asszonyán, a tüzes pillantású
Mártonnén.
Nem is csak vele esett meg ez a dolog.
Ilonka előtt ott kellette magát a férfiak aprajanagyja és néha még Budáról is bevetődött
boltjukba egyik-másik nagy úr, különösen ha
megneszelték, hogy nincs otthon a gazda.
Áttol ugyan jöhettek, mehettek akármikor.
Tudja ő, a mit tud és nem bolond, hogy valami
haszontalan, ostoba gyanakodással rontsa magát,
busítsa Ilonkáját. Annak a hetyke bajuszú úrfinak meg, a ki múltkor azzal a neszszel, hogy
valamelyik pánczéltörő tetszett meg neki a bolt
jában, még meg is ölelte Ilonkát, azóta meg
folyton ott ólálkodik a házuk körül, — annak
mondom, szép szerével kiadja az utat.
így élt ez a boldog pár ember eleinte kettecskén, majd hogy megszületett a beczéjük,
kit apja nevére Marczinak kereszteltek, hármas
ban. Ennek örömére csapott is a mester olyan
paszitát, hogy kivilágos-kivirradtig ott mulatott
boldog, boldogtalan, kezdve biró uramon, a
komán. Két inasgyerek alig győzte körülhor
dozni a teli kupát, nem is pihentette a gazda
a pincze kulcsát. De nem is esik ám minden
nap ilyen alkalmatosság, hadd tudja meg ez
a világ az ő boldogságát, hadd vigadjon örö
mén egész Pest városa.
Itt aztán, Márton gazda, álljunk meg egy
szóra.
Avagy nem tudná kelmed, hogy a mér
hetetlen bölcseségü Úristen olyankor küldi a
megpróbáltatás keserűségét a halandóra, mikor
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ez legkevésbbé reményű? Nem hallotta-e még,
hogy a sors megalázza a magában elbizakodót?
Ugye, hogy megmondtam: alig hogy jófor
mán kialudta mámorát, az irigység ördöge már is
megszállotta a különben derék, becsületes kovács
mestereket. Különösen az a jött-ment Mihály
járta be műhelyeiket, hogy úgymond:
„Miért nem tudnánk mi is a lópatkolás,
kerékvasalás mellett amolyan jó fajta, kelendő
hegyes tőröket, karcsú pengéket, két-kéz palló
sokat fábrikálni, mint Márton mester, meg a
többi társai? Tűzzel, vassal tán csak őkelmék se
tudnak különbül bánni, mint mi, ilyen nehéz idő
ben meg úgy él az ember, a hogy éppen
tud . .
Addig-addig járt a nyakára a kovácsmeste
reknek, addig conspirált velők, míg csak egy
napon ők is kirakták a piaczra a maguk készí
tette fényes fegyvereket.
Ezzel aztán el is volt vetve a békétlenség
magva és egymást érte a sok hercze-hurcza,
szitkozódás. De amúgy igazán csak akkor in
dult ám meg a háborúság, mikor Mihály elcsalta
a Márton első legényét. Vasárnap este volt is
olyan parázs verekedés a fegyvermíves meg a
kovácslegények közt, hogy még tán Budára is
elhallatszott a neszi és biró uramnak teljes hiva
talos auktoritását kellett latba vetnie, míg az
alabárdos őrség segítségével helyreállott a rend,
békesség, miközben még neki is majdnem ki
jutott az ütlegekből.
De ebben se volt ám köszönet. Mártonék
műhelyében hiába fűtött az inas, nem volt a ki
munkához lásson. Az egyik legényt ott fogták
hűselni a tanácsházán, a másik meg alig győzte
borogatni a véres fejét.
Az ilyen állapotot már csak Márton se néz
hette szó nélkül. Magára kapta ünneplőjét, össze
állóit társaival és biró uram, meg a tanács előtt
elpanaszolta baját.
„Nagy szorongattatásunkban fordulunk hozzá
tok, tanácsbeli nagy jó bölcs uraim. Mert nem
elég, hogy a kovácsmesterek kontármunkával ron
tanak bennünket, de immár mi, Pest városá
nak szabad polgárai, kenyéradó, békességes
munkánkban is megzavartattunk. Miért is nagy
tisztességgel instáljuk, hogy a többi czéh pél
dájára, nekünk is adjatok privilégiumot, nehogy
tán koldusbotra jussunk.“
A koldusbotra jutással ugyan Márton el
vetette a sulykot, de a bölcs tanács jól meg
fontolva, hányva-vetve a dolgot, miután egyetkettőt aludt is rá, végre úgy találta, hogy merő
igaz biz’ annak minden szava. Mire meg Már
ton gazda legénye kikerült a kalodából, elké
szült a fegyvermívesek új törvénye is, melyben a
biró, meg az egész tanács piros pecsét alatt
tudtára adta mindeneknek, a kiknek illik, hogy
ezentúl bízvást dolgozhatnak a mesterek és ne
merészelje senki megzavarni munkájokat, ha
csak az igazság büntető karjával ki nem akar
kötni. A többi mesterséges czéh jó példájára
pedig, melyeknek egytől-egyig meg volt a ma
guk oltára a pesti nagy templomban, nékiek is
megengedik, hogy szent István, László, Zsig-

mond királyok oltára tiszteletére czéhbe áll
hassanak.1
Erre aztán régi jó szokás szerint megint csak
ittak a mesterek „magnum áldomását, mely
Mártonék házánál kezdődött és kinn a budai
hegyekben folytatódott amúgy igazában, hol
mindegyiköknek volt szőlejök, présházuk. Szé
les jó kedvükben végigjárták valamennyit, a
nagy nap örömére, míg rájuk esteledett. Már
ton volt a legvigabb köztük, ő biztatta a többit:
„Se baj mester uramék, most már úgyis be
zárták a város kapuit Itt iszunk reggelig, a ki
meg elázik, vetünk annak olyan ágyat, hogy
még a friss palotában sincs különb pihés nyoszolya“.
Ejnye, Márton mester, hát már csak megint
elbizta magát? Nem tanult a kovácsék esetén?
Tán csak nem hiszi el egy jó szavunkra,
hogy most már szent a béke?
E közben a mester háza körül addig pen
gette a sarkantyúját, addig pödörte bajuszát ama
bizonyos budai úrfi, addig-addig fiityiirészett,
míg a kelő hold fényénél, sűrű rozmaring bok
ros ablakból csak észreveszi ám valaki. Azaz,
hogy régóta látta, nevette már magában Ilonka
asszony, hogy fordul be a sarkon, hogy illegeti,
kelleti magát az a czifra tollú jó madár. Mert
hát furfangos portéka ám mindenik pesti szép
asszony, egy szempillantásra kiókumlálja, há
nyadán van a legénynyel?
Lemenjen-e, vagy maradjon? Az az apróság
szép csendesen alszik, valamelyik angyalkával
elgügyögve, diskurálva álmában . . . Tán nem
is illik az ilyen nagy urat megváratni , . . Egy
szóval a szépséges Ilonkában is felébredt már
az ősanyánk minden leányának szivében szunynyadó hiúság, hogy lám milyen úri gyerek epekedik utána . . . . Egyszer, kétszer halkan, gyen
gén megringatja még a bölcsőt, — valahogyan
fel ne ébredjen a Marczika, — aztán szövétneket gyújtva hirtelen lenn terem a boltban.
„Adjon Isten jó estét, aranyos rózsaszál
menyecske“.
„Jó estét az úrfinak is. Mit kíván?“
„Mit is kérdezed, jól tudod magad is, csó
kodat kívánom. Egy az életem, de volna bár
ezer, od’adnám egy szerelmes ölelésedért.“
„Gazduram nincs itthon. Beszéljen véle hol
nap az úrfi, addig nem eladó semmi.“
„Hej, volnék csak én gazdurad helyén, édes
violám, bezzeg, tudom, nem járnám a csap
széket, nem tivornyáznám reggelig, hanem szé
pen meghúzódnám otthon melletted.
„Meg is unná hamarjában az úrfi. Tudom,
az első héten levenné a szegről a kapu kulcsát,
Ha meg szólni mernék, bizony tán még meg
is verne. De meg is vagyok elégedve a sorom
mal. Azért hogy az uram néha napján meg
szomjazik, — no bizony — jól teszi. Egész
héten nyeli a port, füstöt a műhelyben.“
1 A pesti fegyvermívesek és kovácsmesterek torzsal
kodása és az ennek megszüntetésére Kelenföldi Balázs, fia
András, bíró, Lőkösi György, Mátyás, mészárosmester,
Nagy András, Váczi Gál, János, szücsmester esküdtek
által kiadott kardmíves privilégiumos czéhlevél olvas
ható Kovachichnál: Formulae solennes styli, a 433—437.
oldalakon.
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„Te meg addig nehéz munkában töröd ma
gad. Pedig nem azért teremtett ám az a jó
Isten jó kedvében. Selyem viganó, aranyos pillangójú fejkötő illet meg és egy szavadba ke
rülne, ha csak magad is akarnád . . .“
„Későre jár az idő. Nem is való ám, hogy
szóba állok ilyenkor az úrfival. Még valamelyik
jó szomszéd rossz híremet költi.“
Ezt ugyan eltalálta az asszony. A szemben
lévő lábas ház árnyékában régóta lesi már az
irigy Mihály mester, hogy mi pislákol a Már
tanék boltjában ilyen kései órában. — Megvan
már . . . Ejha, szép menyecske, — hát ilyen
kor jár a házhoz a gavallér, éjnek idején, mikor
nincs itthon a férjem uram ? — No, majd lesz
rá gondja, hogy ezt a nagy újságot hamarosan
megtudja Pest városa. Úgyis van még a ro
váson a multkorról.
A gonosz rágalom pedig' olyan, mint a hó
görgeteg, mely ha egyszer megindul, nincs föld
hatalom, mely megállítsa és útközt folyton női
hízik, pusztítva, elsöpörve mindent, mi elébe,
kerül . . .
Buzaérlelő, áldott napfényes vasárnapra éb
redtek más nap a jó pestiek. Az első behívó
harangszóra nagy sietve tipegett végig egy-egy
vén anyóka a csendes utczákon, hogy még az
öregmise előtt ott lehessen az Úr zsámolyánál,
rég megszokott helyén, a honnan oly jól esik
ájtatos fohászkodással könnyíteni elszomorodott
szivén. De nagyot is fordult, változott azóta a
világ, hogy elhalt az ura, elkerültek hazulról a
gyerekek. Hej, akkoriban szebb volt a hívők
éneke, — szívből fakadt az imádság. Most,
csupa czifrálkodás, hiúság még az istentisztelete
is, mert ő bizony el nem hiszi, hogy azt a
húsz fontos, tarka virágos, selyem pántlikás
viaszgyertyát az igaz áhítat rakta kardmíves
uramék oltárára.
De hát nem égbekiáltó pazarlás-e, hogy az
asszonynép úgy kiöltözik, akár csak tánczba,
lagziba menne. A vargánén megint új ruha van.
No, ha így csinálják, nemsokára zálogba kerül,
árat cserél az a darabka földjük a váczi ha
tárban.
Már meg ilyet ki látott? A kardmíves Már
tonná meg úgy kiöltözködött, hogy beillenék
a nagyasszonyok sorába. Persze, virágos selyem
rokolya, török bársony derék nélkül, csak nem
mehet szégyenszemre az Úr színe elé. Én édes
Jézusom, de nagyot is fordult ez a világ.
A harangozó elhúzta már a második verset
is, és a padok megteltek a pesti szépekkel, kik
alázatos fejhajtás, buzgó keresztvetés közben
még se állják meg, hogy lopva egymáson végig
ne pillantsanak. Ott jön biró uram a bölcs
magistrátus élén és nagy komolyan elhelyezke
dik a tarka szőnyeggel borított, faragott hátú,
karfájú padban. Nyomukban szép rendben a
czéhek tagjai, ezüst pitykés dolmányban. Együtt
van már az egész ekklézsia és a kántor éppen
hogy meg akarja ereszteni borízű hangját Isten
dicséretére, almikor az asszonyok padján hir
telen nagy mozgolódás támad. Akár csak össze
beszéltek volna, elől a vargáné, utána a többi
egymás után kel fel és megy ki a sorból, hol
utoljára csak egy marad, a legszélső, Ilonka.

Márton csak elnézi ezt a fészkelődést, el nem
tudja képzelni, hogy mi a szösz lelhette az aszszonyokat. De a mikor a háta mögött odaszól
egyik legény a másiknak, hogy: „Úgy kell a
fertelmesnek, hogy még ide is el mer közébünk
jönni. Az ura meg azt hiszi, hogy a budai úrfi
nap-nap után az ő portékája kedviért ácsorog
a Buza-piaczon ... .“ — Ökölbe szorított kéz
zel fordult hátra és ha épp akkor nem kezdi rá
a kántor a nótáját, ha épp akkor nem lép az
oltár elé a pap, bizony megfelejtkezik a szent
helyről és torkába fojtja szavátagaz rágalmazónak.
így is kötve hiszem, hogy a sok keresztény
lélek közül egyik is igaz szívből fordult volna
Istenéhez, — ha csak az a szegény asszony
nem, ki észrevette a rajta esett gyalázatot, s a
padra borulva keserves zokogással szenvedte
végig ezt a szégyent.
Az utolsó ámen után aztán szépen kézen
fogta Márton a hitestársát és se jobbra, se
balra nem nézve, egyenesen sietett kifelé.
Odakinn megálltak ketten. Sietett volna el
mellettök mindenki, egy jó szó, szives köszön
tés nélkül, még a biró uram is a csizmája orrát
nézte, a hogy peczkesen elhaladt mellettök. De
nem addig van ám.
„Hallja“ kendtek, álljanak csak meg egy
szóra. Itt az Úristen háza előtt kérdezem, kinek
mit vétett ez az asszony, hogy elkerülik, mint
a bélpoklost? M j rosszat tudnak felőle, mond
ják a szemébe.“
Egy ideig csak immel-ámmal, innen is, on
nan is, esett egy szó, egy megvető pillantás.
De aztán persze, hogy a legnyelvesebb, a var
gáné kezdte a beszédet.
„Bélpoklos is ez a némber, kelmed meg vak,
ha nem látja. Romlott, rohadt a lelke s az ár
tatlanság, tisztesség színe alatt tűzrevaló czédát
tart házánál.“
„Tűzrevaló vagy magad, vén szipirtyó, — de
veled még szóba állani is átallok . . . . Hej,
emberek, ki látta, ki tudja az én házam gyalá
zatát ?“
Egyet rántva dolmányán, eléállott Mihály
mester.
„Hát látni, láttam magam is, hogy lopódzott
ki tegnap este a kelmed házán ennek a gyö
nyörűségnek a kedvese . . . Tudni meg egész
Pest városa tudja, hogy valamelyik budai legényke
kontárkodik a kelmed portáján. Ez ellen sze
rezzen kelmed nagy pecsétü privilégiumot“.
Hát csak megint az az átkozott, mézes szájú
naplopó . . . . De nem, nem lehetséges, nem
igaz ennek egy szava se.
„Hallod-e asszony? — Hát erre se felelsz?
Piríts rájuk, vágd a szemükbe hazugságukat. . .
Vagy tán igaz? Megint ott járt az a . . .
„Tegnap este . . . Igaz, — de . . .“
„Pusztulj előlem, te életem megrontója“.
Nem hallja már a sok kárörvendő kaczagását, nem látja Ilonkát, mint roskadt térdre, —
de rohan, — mit tudja ő hová, — tán ki a
világból. Hogy, hogy nem, — ki tudná azt el
mondani, — csak arra eszmél, hogy ott van a
háza előtt, melynek ablakából most is integet a
szellőben a rozmaring, eresze alól vidáman csi
csereg a fecske.
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Oda fenn meg, a csendes kamarában, a
becze mosolyog rá, nyújtogatja karjait a böl
csőből. Oly boldog, derült körülötte minden,
lám a napsugár is ott játszik az ablakon, —
csak az ő mennyországa dőlt romba örökre.
Hát Ilonka kihez forduljon, hová meneküljön
fájdalmában, szégyenében? Haza? Tegnap, de
még alig pár órája, volt még nyugodalmas ott
hona, szerető ura. Most, hogy Márton harag
jában elvakulva egy szóra elhitte azt a gyalá
zatos rágalmat, — hát, ha meghal is bánatában,
elmenne-e oda? — Nem alázkodik meg, inkább
a halált, csak ezt ne.
És mégis, bármennyire fellázadt is benne az
asszonyi büszkeség, van ám ennél még száz
szor erősebb érzés, mely azt parancsolja, hogy:
eredj haza, átkozzon, öljön meg az urad, de
ott hasadjon meg szived a gyermeked mellett . . .
„Mit akarsz még? — Hát annyi benned a
czéda szemérmetlenség, hogy ezt a küszöböt
még átléped ?“
„Nem miattad jöttem, a gyermekem . . . "
„Ne vedd bűnös, hazug ajkadra ennek az
ártatlannak nevét. — Ki innen, eredj szeretődhöz, hízelgő öleléssel, forró csókoddal fond be
azt is, a hogy velem tetted“.
„Márton ! Hát el, tudtad hinni egy perezre is?
Úgy éltessen az Úristen, a hogy minden szó
hazugság, rágalom. — Ide hallgass . . .“
„Ki innen. — Nem hiszek egy szavadnak
se, — esküdtél te már másszor is hamisan, —
ott az oltár előtt“.
Czéltalan bolyongott Ilonka utczáról-utczára,
futva a járókelőktől. Nincs már ki megvédje az
utcza csőcselékének trágár szitkozódásaitól. Fel
is út, le is út, melyet a merre lát, a világba, —
vagy ki e világból.
Ejnye, hát nincs biró ott a felhők felett, ki —
bár ítéljen el egész Pest városa, de még Kelen
földi András uram is — tudja, látja, hogy a te
bűnöd nem főbenjáró, nem kíván szigorú meg
torlást ?! Egy kis jóakaraté dorgálás, szívhez
szóló tanítás annak idején helyre fordította volna
hiúságodban elszédült fejed.
Ott a tisztes plébánia. Mit is gondolkozik
Ilonka, bemenjen-e? Jön is már eléje a méhes
ből, nyíló rózsabokrok között az Úr szolgája,
mintha várta volna. Szigorú arcza, ránezba sze
dett homloka tán innen is elijesztené, ha ott
nem volna szemében szivének jósága, atyai szeretete. Minden szava színarany, még korholása
is jól esik, mert megindulnak rajta a bánat
oszlató könyek. Majd beszél ő Márton fejével,
nem rossz ő kelme, csak a többi ostoba beszéd
jére, rosszakaró pletykájára hallgatott.1
„Addig is eredj át lányom Budára a nénédhez, de a kertek alatt kerülj, meg ne lás
sanak“.
Elkésett már, tisztelendő atyám. Ma ugyan
nem beszél Mártonnal, de még mással se egy
okos szót Pest városában. A Buza-piaczon em
ber ember hátán,; az ablakok tele kiváncsiakkal.
Most érkezik biró uram a tanácscsal. Leghátul
meg a jegyző forgat valami írást fontoskodva,
melyből mindenki kiolvashatta a ki érett hozzá,
hogy „Márton mestert, az érdemes kardmíves
ezéh eddigi tagját, úgy az egész ezéh, mint a

város esküdt polgárai bölcs megfontolására el
tiltják a czéhtől, becsületes munkától, a míg
feslett életű felesége ellen a peres eljárás meg
nem indíttatik, az be nem fejeztetik, az abban
hozott ítélet végre nem hajtatik“. '
Hogy is történhetett, hogy mindezt olyan ha
mar nyélbe üthették? — Megint csak Mihály
mester ördöge ennek is. Alighogy végét érték
az öregmisének, összesúgott a kardmívesekkel,
kik most már egy követ fújtak vele és alig
hogy biró uram haza érkezett, már ott volt nála
az egész ezéh és nem nyugodtak addig, míg
kénytelen-kelletlen nagy sebtiben összehivatta
az esküdteket, kiket szerencsére még délebéd
előtt talált a hírmondó. (Mert bölcs királyaink
törvényei nagy előrelátással csak ilyen állapot
ban engedték meg a tanácskozást, nehogy a
jól lakott gyomor irritálja az igazság folyását,
de meg főképpen borital miatt, mely jó ugyan,
nem is árt az egészségnek, de félő, hogy az
ítélkezésben férebillenti az igazság mérlegét.)
Bánta is Márton. O tőle ugyan szónokolhat
biró uram akár ítélet napig, ütheti műhelyére
a ezéh meg a város pecsétjét. Akkor is a gye
rek volt karján, ki, — akár csak tudná, hogy
nincs már anyja, — nyűgös, nyughatatlan. Hiába,
könnyebb volt emelni a félmázsás pörölyt, mint
azt a pehelynyi apróságot.
De még ezzel se telt be a keserűség pohara.
Valamelyik csihés odalenn elkiáltotta magát:
„Hát az a gyönyörű mákvirág hol van? Ide
vele, hadd söprözzük ki.“
Támadt is erre olyan ribillió, ordítozás a cső
cselék között, hogy még biró uram is megijedt.
Mikor meg már a kövek is kezdettek szállani,
egyik meg éppen az ablakba hullott nagy csö
römpöléssel, leszólt Márton :
„Ha Istent ismernek kendtek, hagyják békén,
kerüljék el szomorú házam tájékát. Az az aszszohy azóta tudja Isten, melyik országúton
kószál.“
A tisztelendő atya jól látta, hogy itt bizony
semmire se megy jjó szóval. De azért mégis
megmutatja, hogy van még igazság a földön
és ha tán Pesten nincs is, van még Budán,
Mátyás király udvarán. Ilonkának másnap még
a szive is elszorult, mikor érte jött egyetlen
pártfogója, hogy: „No, lányom, készülj a király
elé.“
A frisspalota márvány folyosóján sok volt
már az ügyes-bajos. Egymással ki tudja mióta
perben álló, fényesen kiöltözött urak, elnyomott
szegény tót jobbágyok. Aranykeresztes, kövérecske apáturak, mezítlábas kolduló barátok.
Leghátul meg Ilonka, félénken egyik ablak
fülkébe húzódva. Volt ideje elgondolkozni. Az
ablakból elláthat egész Pest városára. Az ott,
az a kiszökellő, hegyes tetejű ház az övék, —
a Mártoné, megismeri új zsindelyezését, magas
kéményét. — Hej, nem füstöl az most, hideg
annak tűzhelye.
Jaj, de hát hogy leszünk itt? Ennyi sok nép,
finnyáskodó nagy úr közt mikor kerül ő rá
a sor?
Az ajtónálló egyszerre csak „vitézlő Nagy
Pál“-t híjjá, mire előlép valami félkarú, koldus
forma atyafi, egy-kettőt sodor a bajuszán, aztán
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katonásan ellépked az összenéző, vállvonogató
urak előtt.
Jóformán el se bámulhatott ezen Ilonka, már
is jött vissza Nagy Pál.
„Ugyan bácsi, hát kelméddel is beszélt a
király ?“
„Biz úgy, szép húgom.“
„Hát aztán mit mondott?“
„A jó Isten áldja meg mindenik szaváért, —
hát csak annyit, hogy: — no, Nagy Pál, el
olvastam az instáncziádat, sok hibát ejtett ám
benne az íródiákod. De se baj. A miért otthagy
tad Szabács váránál a félkarod, adok helyébe
három ekényi földet, meg egy kis putrit a Nyír
ségen, — nesze, itt az írás róla.“
Hát így vagyunk, hát mégis igaz, hogy egy
forma mértékkel osztogatják itt az igazságot
szegénynek-gazdagnak ? — Jaj, hol is marad
a tisztelendő atya, mindjárt' rajtuk a sor, mert
hamarjában megy ám itt a dolog. Egymásután
jön ki az aranyos kilincsű ajtón, hol egy lehorgasztott orrú úr, hol meg egy még idekinn
is hajlongó, hálálkodó, elnyűtt daróczú tótocska.
Még annnyi ideje se volt Ilonkának, hogy végig
simítson rokolyáján, már ott állott a fényesre
csiszolt pádimentumú teremben királya előtt.
De mikor megpillantotta felséges alakját,
csak térdre borult és ha a tisztelendő atya nem
segít rajta, egy szó nem sok, de még annyi se
jött volna remegő ajkára.
„Felséges uram, jóságos királyom, ennek a
szegény asszonynak instáncziáját fogadd kegyel
mesen.“
Mátyás elvette az írást, hamarjában végig is
futott rajta szeme.
„Hej, de sok dolgom is volna, ha minden
kikapós menyecske dolgát én igazítanám el. —
Kelj fel asszony.“
Egy intésre maguk maradtak ketten.
„Mondjad csak, — de igaz lelkedre ám, —
úgy-e nem zörög a haraszt . . .“
„Isten szent nevére esküszöm ártatlan vagyok.“
„Elhiszem, elhiszem, De még a szemed se
úgy áll ám, hogy a legényre ne nevess.“
„Valamelyik budai úrfi járt utánam, elkapott
a hiúság, megejtett a hízelgő szava, de azért
egy pillanatra se szegtem meg azt az esküt,
mit uramnak tettem“.
„Hát aztán ki volt az?“
„Nem tudom a nevét, de olyanforma kön
töse volt, mint annak, a ki itt az ajtó előtt áll.“
„Mindjárt gondoltam. Hiába no, kevés a dol
guk, pezseg a vérök, léhaságon jár az eszök.
De egy lopott csók, egy tilos ölelés miatt nem
zárhatom valamennyit a csonka-toronyba, férj
uramék örömére. Ezt a dolgot meg végezd el
az uraddal, ha tudod.“
„Nem hisz nekem, pedig mondom, sok aszszony tőlem tanulhatná, hogy becsülje meg urát.“
„Hát igazán szereted?“
„Szeretem, bár hazug szóra üldözött el ma
gától, bűnöm nélkül tiltott el házától. Odaát
Pesten elhagyott, elfordult tőlem mindenki. Tér
den állva esedezem, tegyen felséged törvényt,
adja vissza elveszett becsületemet, uramat, gyer
mekemet, — a kettőnk gyermekét, — annak a
kis ártatlannak meg adja vissza anyját.“

A király elkomolyodott. Eddig csak tréfára
vette a dolgot, nem is igen hitt Ilonka esengő
szavának. Ismeri ő az asszonyok csalfaságát,
tudja, hogy nem minden szavuk szín-igazság
ám. De ennek panaszából, — tudja Isten, —
mint ha az igaz fájdalom szólana. Meghurczolt,
sárba tiprott hitvesi becsületét kéri vissza. Ez
pedig nagy szó ma is, de nagyobb volt akko
riban, mikor két szép szem esdeklő pillantá
sára sok derék vitéz szállott síkra, hogy daliás
tornában törjön lándzsát.
„Megteszem, a gyermeked kedvéért. De aztán
becsüld ám meg magad.“
... Biró uram éppen ott ült kényelmes karos
székében, körülötte meg az esküdtek komoly
kodtak, tanakodtak abban a fogas kérdésben,
hogy kié lehet az a másodfű csikó, melyet a
város határán tilosban fogtak el, mikor illedel
mes koczogás nélkül csak kivágódik a hűvös
terem ajtaja és sebtiben belép rajta Mátyás
egy íródiákja, nagy tisztesség tudással letéve
az asztalra azt a kutyabőrös nagy pecsétű leve
let, mit tarsolyából szedett elő.
Szólt pedig a levél Kelenföldi Andrásnak, a
Balázs fiának, Pest városa birájának és esküdtjeinek.
Erre már csak biró uram is felkelt, felbon
totta nagy circumspectusan a levelet, egyetkettőt köhintett, aztán beléfogott az olvasásba.
„Mi, Mátyás, Isten kegyelméből és a többi...
Szigorúan meghagyjuk Pest városunk birájának
és eskiidtjeinek, hogy Márton kardmíves fele
ségét, — ki előttünk megjelent és panaszko
dott, hogy ti őt erkölcstelen, kicsapongó élettel
vádoljátok és férjét a czéhtől eltiltjátok, —
többé senki vádolni ne merészelje, akár bű
nös, akár nem. Továbbá meghagyjuk . . .“
„Ugyan jegyző uram folytassa csak, valami
a torkomra szállott“’
„ . . . Továbbá meghagyjuk, hogy nevezett
Mártont senki munkájában meg ne zavarja.
Kelt Budán . . . Mathias rex manu propria.“1
Még annak a légynek is meghallatszott a
zümmögése, mely éppen most szállott be az
ablakon és nagy kíváncsian a kalamáris szé
lére telepedett.
Az esküdtek jegyző uramat nézték, ez meg
biró uramat. Kelenföldi András, a Balázs fia,
pedig a falon függő ódon képeket vizsgálgatta
sorba, hajdani kollégáit Pest városának puha
párnás, de néha kényelmetlen bírói székében.
Hiába, azok se tudtak, vagy tán nem mertek
belészólani a kényes dologba, melyhez hasonló
ról nincs szó a jegyzőkönyvekben azóta, hogy
a város a tatárjárás után újból felépült.
A Mártonék házából pedig most lép ki a
tiszteletes atya. Odabenn a kis kamarában a
gazda meg Ilonka egymást átölelve ül a becze
bölcsőjénél, és Pest városára újból leszáll az
estéli nyugalom, békesség.
Kárffy Ödön.
1 A levél ugyancsak Kovachichnál látható, a 492—493.
oldalakon. Itt csak egy kitételét adjuk eredetiben : „Nos
itaque hujusmodi supplicationi inclinati, de benignitate
Nostra Regia, ac plenitudine Nostrae Regiae potestatis
eidem dominae Elenae super dicto crimine adulterii,
si etiam commisisset, gratiam faciendo . . .“
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K R Ó N IK A .
R udolf-szobor. Az egyesületünk által telvetett eszme
— hogy Rudolf királyfi emlékét szoborban is megörö
kítse a magyar nemzet — mindjobban hódít. Úgyszól
ván napról-napra érkeznek egyesületünkhöz az'adomá
nyok, bizonyságául annak, hogy mily élénken él még a
minket annyira szeretett királyfi emléke a magyar nép
szivében.
A Rudolf-szobor iránt különben a külföld is kezd
érdeklődni; a „Berliner Courir“ márczius 19-iki számá
ban lelkes sorok kíséretében közöl egy részt abból a
fényesen megirt czikkből, mir az Uránia márcziusi
száma közölt Marczali Henrik tollából, — s adakozásra
szólítja fel olvasóit a berlini újság, a szobor javára.
A szobor-alap remélhetőleg rövid idő alatt akkorára
fog növekedni, hogy a szobor elkészíttetésének előmun
kálatai meg lesznek indíthatók.
Az alábbiakban közöljük és nyugtázzuk a múltkori
kimutatás óta érkezett adományokat:
Fonciére pesti biztosító intézet 50 korona.
Gróf Csáky László főispán gyüjtőívén : gróf Csáky
László 20 kor., Becski 5 kor., dr. Varga János 2 kor.,
dr. Némethy Samu 3 kor., Szentpályi M. 2 kor., Kalmár
Ferencz 2 kor., Komáromy 2 kor., dr. Tóth Jenő 2 kor.,
Lator István 2 kor., Szege Kálmán 2 kor., báró Perényi
5 korona. Összeg 47 korona.
Tisza-Szent-Miklós községe 5 korona.
Széplak község gyűjtése 6 korona 98 fillér.
Tordai polg. iskola gyűjtése: polg. leányiskola IV.
oszt. 3 kor. 50 fillér, III. oszt. 2 kor. 60 fillér, II. oszt.
3 kor. 20 fillér, I. oszt. 2 kor., Péter Antal í korona,
Tóth Olivérné 1 kor., Vendelin Adél 1 kor., Osztiánné
1 kor., Varga Dénes 1 kor., Székely János 1 korona,
Kovács Dániel 1 kor. Összeg 18 korona 30 fillér.
Breznóbányai áll. el. isk. gyűjtése: Környei Irma 1
kor., Vass Margit 1 kor., Vimer Vilma 1 kor., Paczák
Adolf 1 kor., Kilvády József 1 kor., Visnyi Géza 1 kor.,
Bánczy Irma 1 kor., Varga József 1 kor. Összeg 8 kor.
Banovits Kajetán úr gyüjtőívén: Banovits Kajetán
10 kor., Forcher Adolf 4 kor., Novelly Imre 4 korona,
Fehérváry 2 kor., Rizzy Lipót 2 kor., Mikits József 2
kor., Györkös Ferencz 2 kor., Radna József 1 korona,
Katona Endre 2 kor., Lőwy Zsigmond 1 kor., Gyárfás
Oszkár 1 kor., Breuer Ottó 2 kor., Hajdú József 1 kor.,
Maksai Gyula 1 kor., Kelényi Ödön 2 kor., Kabodi
Károly 1 kor., Bauer G. 1 kor., Pecz Kornél 2 korona,
Steier Emil 2 kor., Müller János 4 kor., Krupán Nándor
2 kor., Stricker Sándor 2 kor., Aradi Kálmán 2 kor.,
Homonnai Lajos 2 kor., Alszeghy Viktor 2 kor., László
József 1 kor., Varga Pál 3 kor., Gothy Ernő 2 korona,
Szulszberger Zsigmond 2 kor., Polacsek Ferencz 1 kor.,
Polgár Mór 1 kor., Jármai István 1 kor., Kalef Leó 1
kor., Szentiványi 1 kor., leményi Papp Gábor 1 kor.,
Kornch Károly 1 kor. Összeg 72 kor.
Földvár község 5 kor., Tóba község 4 kor. 80 fill.,
Perjámos község 10 kor. 40 fill., Egres község 7 kor.
60 fillér.
Kolozsvári egyetem bölcsészet, nyelv- és történeti
karának gyűjtése: dr. Moldován Gergely 2 korona,
dr. Terner Adolf 2 kor., dr. Schilling Lajos 5 korona,
dr. Erdélyi Pál 2 kor., dr. Bálint Gábor 2 kor., Név
telen 2 kor., dr. Márki Sándor 2 kor., dr. Széchy Károly
5 kor., dr. Vajda Gyula 2 kor., dr. Szamosi János 2 kor.,
dr. Csenged János 2 kor., dr. Szilassi Mór 2 korona,
dr. Posta Béla 2 kor., dr. Schneller István 2 korona.
Összeg 34 korona.

Metianu János 150 kor., V. kér. gymnasium 50 kor.,
Dessewffy Sándor újabb adománya 100 kor., báró
Bánffy Dezső 20 kor., b. Schell József 5 kor., Barchetti
20 fillér, Timár Pál 10 kor., Marosvásáíhelyi vöröskereszt egylet 20 kor., Deák Lajosné 5 kor., Deák Lajos
5 korona, Wolfner Tivadar 100 kor., Szuchy Endre 2 kor.
Ifj. Justh György főispán, úr gyűjtése: Ifj. Justh
György 20 kor., Zorkóczy Tivadar 2 korona, dr. Haas
Jakab 3 kor., Michnich Vilmos 3 kor., Erdődi György
2 kor., Bresztyenszky Gyula 2 kor., Bertsch Ottó 2 kor.,
Hercz Ignácz 2 kor., dr. Haás Simon 2 kor., Thomka
Ferencz 2 korona, Berger Jakab 2 kor., Komora János
2 kor., Cserei Emil 2 kor., Rakssányi József 2 korona,
Schulcz Lajos 5 kor., Saager Ferencz 3 kor., Berger
Ede 2 kor., Beniczky Ákos 2 kor., Csepcsányi Sándor
2 kor., dr. Lax Adolf 2 kor., Beniczky Kálmán 3 kor.,
Mudron Pál 2 kor., Pietor Ambrus 2 kor., Obuch János
1 kor., Kuhárik Samu 2 kor., Fabry József 2 korona,
Thomka Markoviczky László 2 korona, Duchay János
2 kor., Kohut József 1 kor., dr. Mudron János 1 kor.,
Bielek Antal 2 kor., Jelinek Bertalan 1 kor., Keviczky
Kálmán 1 kor., Akantisz Ödön 1 kor-, Banfi János 2 kor.,
dr. Vanovics János 2 kor., Dula Máté 2 kor., Justh
Kálmán 10 kor., Justh Ferencz 5 korona, Kolosy Béla
5 kor., Kolosy Miklós 2 kor., Bárdos Ádám 1 korona,
Moskóczi József 1 korona, dr. Kohut János 1 korona,
Grossmann Miksa 1 kor., Teszák testvérek 1 korona,
Szeppelfeld József 1 kor., Gräber Miksa 4 kor., Berecz
Gyula 5 kor., Fischer Lajos 4 kor., Náthán N. 1 kor.,
Lővy Mór 1 kor., Kmety N. 1 kor., Fischer Adolf 5 kor.,
Cohn Henrik 1 kor., Singer Henrik 1 kor., Kuffler H.
2 kor., Holländer Samu 1 kor., Spitzer Ede 1 korona,
Fried Miksa 50 fillér, Patsch Ignácz 1 kor., Gaal Andor
50 fillér, Bindfeíd Ármin 2 kor., Rakovszky Iván 10 kor.,
Újhelyi Attila 5 kor., Velits Antal 1 kor., Ruttkay Sán
dor 1 kor., Spitzer Mór 1 kor., Lővy Zsigmond 1 kor.,
Politzer Adolf 1 kor., Soltész L. 1 kor., Schulcz Lipót
1 kor., Lamos Lajos 1 kor., Läufer Jakab 1 korona,
Grossmann Ármin 1 kor., Toperczer Sándor 1 korona,
Wix Miksa 1 kor., özv. Balkó Janka 1 kor., Perl Albert
2 kor., dr. Láng Ernő 2 korona, dr. Trombauer Árpád
1 kor., Roll Béla 1 kor., Borbély Kálmán 1 kor., Chikán
Miklós 1 kor., Buócz Károly 1 kor., Schvarcz Kálmán
1 kor., Láng Izidor 1 korona, Hvizdák János 1 korona,
Kianicska Bohus 1 kor., Turóczi kereskedelmi és hitelintézet 2 kor., Steiner Jakab 2 korona, Thomka Milos
1 kor., Keviczky István 1 kor., ifj. Bulyovszky Simon
1 kor., Dávid János 1 kor., id. Justh György 10 kor.
Összeg 211 korona.
Kardos Ignácz úr gyűjtése: Kardos Ignácz 1 kor.,
Polg. fiúiskola I. oszt. 1 kor., II. oszt. 1 kor., Polgári
leányiskola I. oszt. 1 kor., II. oszt. 1 kor. Összeg 5 kor.
M. kir. földmivelésügyi minisztérium gyűjtése 229
korona. Barkassy Géza 20 korona. Majdán község gyűj
tése 4 kor. 30 fillér.
Dr. Gopcsa László gyűjtése : Széchyné Lorenz Jozefin
5 kor., dr. Vályi Gábor 5 kor., Péterfi Zsigmond 5 kor.,
Temesvári Béla 1 kor., N. N. 1 kor., N. N. 1 korona,
Ciocan János 2 kor., dr. Bárány Gerö 1 kor., N. N.
2 kor., dr. Gyalui Farkas 2 kor. Összeg 25 korona.
Dunkel Norbert 100 kor., Hanák Kolos 5 kor., BégaSzent-György község 10 kor., Tatrang község 1 kor.,
70 fillér, a dr. Gönczi Mór által tartott hangverseny tiszta
jövedelme 1657 korona.
Összesen 3004 korona 28 tillér; hozzá adva az
eddig gyűjtött 4164 kor. 60 fillért, együtt: 7168 korona
88 fillér.
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Új alap ító tagok. Az Uránia Magyar Tudományos
Egyesület-be újabban két alapító tag lépett be 2—200
koronával: Barkassy Géza, miniszteri tanácsos és a
Székesfővárosi V. kér. munkás-kaszinó, — ez utóbbi
dr. Ny. Farkas Geiza, miniszteri segédfogalmazónak,
közlönyünk kiváló munkatársának nagylelkű adománya
révén.
Szakosztályi előadások. Egyesületünk négy szak
osztálya márczius hó 24, 26, 27 és 28-ik napján rend
kívül érdekes és nagy tetszést aratott előadásokat
tartott, a melyeket nagy és előkelő közönség hallgatott
végig. Az előadások sorrendje a következő volt:
Márczius 24-én d. u. 5 órakor dr. Pékár Gyula:
„A mennyország a festészetben : Beato Angelico“.
Márczius 26-án d. u. 6 órakor Wittmann Ferencz:
„Az elektromos hullámokról“.
Márczius 27-én d. u. 5 órakor dr. Máhler E d e:
„Babylon és a Biblia“.
Márczius 28-án d. u. 5 órakor dr. Marczali Henrik:
„A magyar hadügy fejlődése“.
Jövő számunkban megkezdjük ez élvezetes előadá
sok közlését.
Uránia-Könyvtár. Az Uránia Magyar Tndományos
Egyesület kiadásában megjelent az Uránia-Könyvtár
Il-ik kötete, mely dr. Ny. Farkas Gézának «A nemzet
gazdálkodása» ez. munkáját tartalmazza. A 67 oldalra
terjedő, s Hornyánszky Viktor nyomdája által tetszetős
formában kiállított könyvet a Lampel Róbert (Wodianer
és Fiai) könyvkereskedésének adta Egyesületünk bizo
mányba, hol 50 fillérjével kapható. Miután e munkát
közlönyünk egész terjedelmében közölte, ennélfogva az
egyesületi tagoknak azt a külön lenyomatban nem
küldjük meg.
Uránia-színház. Múlt számunkban röviden meg
emlékeztünk már Csudáky Bertalannak nagy sikerű
darabjáról, A fehér czár birodalma«-ról, a mely márczius
hónap folyamán már jubilált is, megérvén 25-ik előadá
sát. A közönség érdeklődése e darab iránt állandó, a
mit már maga a tárgy érdekessége is megmagyaráz.
Oroszország — bár a nyugat-európai műveltség ott is
erősen megvetette lábát — mégis egészen más világ,
mint a nyugati országok. Német-, Franczia- és Angol
országnak is megvan természetesen a maguk jellege,
különlegessége, de egymástól még sem ütnek el annyira,
mint a hatalmas orosz birodalom, melynek rendkívül
sok sajátossága van, a mi méltán ingerli kíváncsisá
gunkat, tudvágyunkat. Már maga az felettébb különössé
teszi ezt az országot, hogy — mint a hogy azt Csudáky
is hangsúlyozza — igazán az ellentétek világa. Mesés
gazdagság fénye mellett a képzelhetetlen nyomor félemletes árnya sötétlik; a korlátlan hatalommal szemben a
tehetetlen rabszolgaság áll; egyfelől csudáiatot érdemlő
szellemóriások és a művelt osztályok finom körei —
másrészt a butaságig műveletlen nép ezrei; északi fagy,
s déli meleg, tejjel mézzel folyó dús földek — és
kietlen kopárság teszik teljessé ezt a különös, figyel
münkre nagyon érdemes képet.
A darab három részből á ll; az I. rész Kis-Oroszországba vezet, hol a Dnyeper partján az orosz nép
élet érdekes alakjaival ismerkedünk meg, s megbámul
juk az orthodox templomok sajátságos pompáját; a
II. részben Nagy-Oroszországot varázsolja szemünk
elé a jó szemű és tollú szerző, bemutatván Moszkvát,
a hatalmas birodalom közepén fekvő régi székes fő
várost, és a világraszóló vásárairól hires Nizsni-Novgorodot; e felvonásban megjelennek előttünk a leghíre
sebb orosz írók képei: ott látjuk Puskin Szergejevics

Sándornak, az Anyegin Eugén halhatatlan költőjének a
mi Kisfaludy Károlyunkra emlékeztető érdekes, modern
arczát, s szivünk megdobban, mert fülünkbe csengenek
Anyégin-nek Bérczy Károly fordításában oly pompásan
visszaadott megkapó versei, majd elborul lelkünk, hallva
a párbajban elesett költő kora v ég ét; aztán Tolstoj
Leó grófnak, a nagy apostolnak érdekes feje tűnik fel
a vásznon, majd az ősz Turgenyevet látjuk, — hogy
aztán az újabbak következzenek : a nyomor irtózatos
jeleneteit rajzoló Gorkij Maxim és a kitűnő humorú
Csehov, kinek apró novelláiban az életteljességet annyi
szor csodáltuk.
A III. részben a modern Oroszországba, a Nagy
Péter czár parancsszavára épült Szent-Pétervárra érke
zünk. írva ez a rész van legjobban, legélénkebben.
Ügyesen, fordulatosán ismerteti meg velünk a szerző
e világváros életét, hatalmas méretű épületeit. Végül
a hónuk állapotján búsuló lengyelek országába vezet a
darab, s megilletődve tekintünk a gyönyörű fővárosnak,
Varsónak egyik terén álló Miczkievicz-szoborra, mely a
lengyelek lánglelkü költőjét ábrázolja.
A darabot élénkítő zenét már a múltkor kiemeltük.

*
Márczius 24-én a polgári tanítóképezde nyelv- és tör
ténettudományi szakcsoportja harmadéves hallgatóinak
előadása tette változatosabbá az Uránia-színház műsorát.
Ez ifjak — tanári vezetéssel — szép utazást tettek, s
arról számoltak be ez előadásban a nyilvánosság előtt.
Az előadás«A z Alpesektöl az északi tengerig» czímet viselte,
s 186 vetített kép tarkította, mely képeket a képezde hallga
tói gyűjtötték. Az I. részben a Semmeringet, Salzburgot,
Hallt, Innsbruckot, Konstanzot, Zürichet, Strassburgot,
Speyert, Wormsot és Mainzot ismertette Balázs Béla;
a II. rész során — melynek különösen ügyes szerzője
Müller O szkár — Frankfurt, Heidelberg, Jena, München,
Weimar, Augsburg, Nürnberg, Leipzig érdekes képei
vonultak el szemeink előtt; a Ifi. részben pedig Ftalácsy
Endre magyarázata mellett Hamburgot, Berlint, Dresdent,
a szász Schweizot és Prágát láttuk.
Az ifjak tanulmányútjai s azoknak ilyetén ismertetése
feltétlen dicséretet érdemlő kiegészítői kiképzésüknek;
tapasztalataik öregbednek, látkörük szélesedik, a könyv
ből tanultakat kiegészítik az utazások alatt — s a nyil
vános előadásban a látottakat épp oly hasznosan és
élvezhetőén feldolgozhatják, mint a méh a széles mező
virágairól szedett gazdag anyagot. Örömmel látjuk a
képezde növendékeinek e fajta müveit többször is az
Uránia-színházban.

*

A színház legfrissebb újdonságát, Egypfom«-ot, mely
márczius 28-án került először színre, a jövő számban
fogjuk ismertetni. Róla most csak annyit, hogy szerzője
Ráth István, a ki a színház vezetőségének megbízásá
ból és a Cook-féle utazási iroda áldozatkész támogatá
sával utazta be Egyiptomot, s gyűjtötte a helyszínén
az anyagot darabjához.
fó zsef Ágost főherczeg és felesége Auguszta főherczegasszony, kik — mióta állandó budapesti lakosok —
az Uránia-színház több előadását megtisztelték már
látogatásukkal s mindig kifejezést adta kérdeklődésüknek
és megelégedésüknek, — az „Egyptom“ második elő
adását is elejétől kezdve végignézték, s távozásuk alkal
mával ezúttal, is kifejezték teljes elismerésüket, —ly.
Bíró Lajos lev ele. Nagy utazó hazánkfia, Biró
Lajos, ki a múlt nyáron tért vissza Ausztráliából — a
tél közepe óta tudvalevőleg Afrikában időz. Erős köhö
gése kényszerítette őt, hogy az itteni hideg elől mele
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gebb éghajlat alá meneküljön. De nála az üdülés nem
semmittevésből áll, hanem — mint afféle vérbeli terszetbuvár — mindenütt keres gyűjtésre érdemes anya
got, és persze mindig talál is. Márczius hó 18-án a
Rhone gőzös fedélzetéről dr. C h yzer K o r n é l miniszteri
tanácsoshoz intézett érdekes leveléből — a fanácsos
úr szívességéből — közöljük a következőket:
„15-én este indultunk Sfaxból a Rhone franczia
gőzösön, melynek itt olyan pompás úti programmja
van, hogy éjjel halad, nappal kikötőben időzik. Már
reggel 6 órakor Gabes előtt álltunk. Délig volt időnk
kocsin bejárni a várost, meg pár szebb oázist, s készí
teni néhány fénykép-felvételt. Egy órám bogarászásra
is jutott; az eredmény a szokott Tenebrionidák és egy
Cicin dela több példánya.
Délután 3 órakor már Djerba szigetek előtt voltunk,
de a hajó 8 km-nyire állott meg, s csak négy óránk lett
volna oda-vissza, hát nem szálltunk ki. Másnap reggel
elértük Tripolit. Estig időztünk ott. Legtöbb időt a
városban töltöttünk, azután kocsin jártuk be a szebb
pálmakerteket; egy dombról messze benéztünk a siva
tagba, onnan más helyre mentünk, a hol egyik nagy
karaván út jön a városba. Szerencsére itt futó homok
volt. Micsoda változatos és gazdag rovar- és növény
élet van ott m ost!
Kicsi lett a borszeszes üvegem az ott található nagy
bogárságra és gyíkokra. Pók csak egy volt, de gyö
nyörű szép nagy Attida.
A gabesi és tripolisi próba olyan nagy kedvet adott
a sivatagi homokra, hogy alig várom, hogy oda érjünk.“
E levél-töredékhez magyarázatul csak annyit, hogy
az említett utazó társaságot Bírón kívül a fiatal Bedő
— Bedő Albert fia — továbbá dr. Narbenhaber, a sfaxiés Grabisich, a tunisi osztrák-magyar consul, illetőleg főconsul, s — kik Bíróval szemben a legnagyobb előzékeny
séget tanúsítják — a főconsul felesége képezték.
Biró Lajos — ki hurutjától hála Istennek teljesen
megszabadult — tavaszszal visszatér Budapestre.
C sillagászati újdonságok. Wolf Miksa az Astrono
mische Nachrichten 161-ik kötetében beszámol a nagy
ködök egy különös sajátságáról. Az égnek ily ködök
ben gazdag vidékeiről készített több felvétel tanulmá
nyozásából arra a meglepő eredményre jutott, hogy
ezek az ég ama tájékain fordulnak rendesen elő, a hol
hirtelen fogy a csillagok sűrűsége, gyenge csillagok
pedig alig vannak. E ködöknek az ég csillaghiányos
helyein való sajátságos elhelyezéséből két osztályra
osztályozza őket Wolf.
Az egyik osztály typusa a jól ismert nagy Orionköd
s a hires amerikai köd. Az ezeket körülzáró térben
lévő csillagok megszámlálása által számokban kifejez
hető összefüggést állapított meg a köd s a köríiliik lévő
tér csillaghiánya között. A csillaghiányos űrök igen ki
terjedtek a ködök egyik oldalán s oly pontosan köve
tik a ködök körvonalait, hogy az űrök csekély csillagszámát feltüntető graphikonból megrajzolhatók e ködök
körvonalai a nélkül, hogy az ezen osztályhoz tartozó
ködöket látnunk kellene.
A másik osztályhoz tartozó ködök typusa a nagy
Andromeda köd. Ide tartoznak a nagyszámú spirál
ködök. Ezen osztályhoz tartozó ködöknél csillaghiányos
űrök teljesen hiányoznak.
Az első osztályhoz tartozó ködök a csillaghiányos
űrök szélein vannak, mintha ennek végét képeznék. E
ködök rendesen a legsűrűbb csillaghalmazokban álla

nak ugyan, körvonalaik egy keskeny csillaghianyos
zónával övezvék körül, de a csillaghiányos nagy űrök
csak egyik oldalukon fordulnak elő s mélyen benyomulnak
e ködökbe. Ez arra mutat, hogy tejút-rendszerünk köd
jei csillaghiányos űröknek egyik határát képezik.
E ködök ismertetett sajátságából Wolf azt következ
teti, hogy e ködök csak azon folyamat látható nyilvánulatai, a mely a csillaghiányos űröket hozza létre s a
csillaghiányos űröknek a ködökhez való helyzetéből
megkapjuk a végbement folyamat mozgásának irányát.
E magyarázat szerint a nagy Orionköd északnyugot,
az amerikai köd északkelet, a Monoceros köd és 4-Persei köd délkelet felé mozgott.
T. A.
A próságok B olyai életéb ől. Alig néhány hete annak,
hogy a magyar természettudósok figyelme Kolozsvár
felé irányult, abból az alkalomból, hogy a kolozsvári
tudomány-egyetem emléktáblával örökítette meg Bolyai
Jánosnak, az „Appendix“ szerzőjének, a „magyar Euklidesnek“ szülőházát. A nagy tudós apja, Bolyai Farkas,
a Tentam en híres szerzője, szintén kiváló ember volt,
s most ez alkalommal nem lesz talán érdektelen, a
nagynevű fiú után a jeles apáról is szólni, néhány apró
ságot közölve róla az alábbiakban.
Bolyai Farkas, mint ismeretes, Marosvásárhelytt tanár
kodon. „Kerülte a zajt, még a bevett külsőségeket is mel
lőzte, a miért a marosvásárhelyiek különcz -nek nevez
ték ; elmerültségét és az örök szép utáni esengést,
sajátságos beszédmodorában nyilvánuló elmemagosságát
hóbortnak tartották. Rosszat még ellenei sem tudtak róla
mondani s a minden jót elhomályosítani törekvő rágalom
is legfeljebb holmi adomákban talált táplálékot, melyeket
a derék férfiúról beszéltek“. így jellemziőt egykorársa-1
Bolyai Farkas általánosan ismeretes volt élczeiről, de
a mint látszik, ezeket öntudatlanul mondotta, mert a
nyilatkozataiban s tetteiben felcsillámló humor reá ma
gára lekisebb hatást sem gyakorolt. A legkomolyabb
arczczal beszélte el, vagy vitte véghez elmés bohósá
gait, melyek környezetét mosolyra, nem ritkán kaczajra
indították. Nagy kedvelője volt a fülemiledalnak. Ez okból
négykerekű kis faházikót csináltatott s be is rendezte
a maga módja szerint. Volt abban egy kis íróasztala,
széke, kis vaskályhája s a kemenczének természetesen
kéménye. Rendesen, úgy tavaszi estéken, lovakat foga
tott négykerekű házikója elé s kihajtott a városi erdő
valamely magányos részébe. Ilyenkor a lovakat kifogta,
hadd legelészszenek; ő maga pedig leste az erdő éne
keseit s túlboldognak érezte magát, ha valamely elté
vedt csalogány késő dalát hangoztatta. Az édes meló
dia rendesen annyira elragadta, hogy költőibbnél költőibb
eszmék merültek fel mindig ifjú lelkében, a melyeket ő
csendes rajongással, íróasztalkája mellett ülve, hold
vagy gyertyafénynél le-lelegyezgetett. Egyszer ismét
kirándult csalogányéneket hallgatni, de az ég hűvös
volt, hát befütötte szekérszobáját; hazatértében, midőn
már Marosvásárhely utcáin haladt, kéménye kigyuladt.
A nép vészkiáltása ébresztette fel merengéséből; kiug
rott a házikóból s az odasiető emberek segítségével
nagy nehezen eloltotta a lángra kapott kéményt. Az odagyült ácsorgó néptömeg hahotában tört ki, Bolyai ellen
ben teljesen komoly maradt.
Egyszer N. úr inasát egy, a „nagy köz“ végén lakó
csizmadia-czéhmesterhez küldötte sarújáért. A „nagy
köz“-nek egyik végén a csizmadia-czéhmester, a mási
kon Bolyai lakott. Az inas természetesen Bolyait kereste
fel, a ki a közelebbi végen lakott.
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— Itt lakik a csizmadia-czéhmester ? — kérdezte,
mikor Bolyaihoz belépett.
Bolyai nagy mogorván rátekintett és egyenes fele
let helyett előkereste krétáját, nekiállt az ajtónak, melyre,
tábla hiányában, egyenleteit írogatta s ezt a három betűt
írta reá meglehetős nagyságban: A . B. C.
— No fiam ! te vagy ez az A (asinus), én vagyok a
B (Bolyai) s te keresed C-t (czéht); de minthogy B
nem C, tehát nem én vagyok az, a kit keressz, ha
nem a C.
Az inas megértette a bölcs beszédet s elment a
czéhhez s ott megtalálta azt a csizmadia-mestert, a ki
urának a saruit toldozta.
Élete végén igen szórakozott volt Bolyai, főképpen,
ha észlelődéseibe túlságosan elmerült. így a többi közt
egyszer Z. , . úrhoz volt hivatalos ebédre s éppen
valamelyik tantétel mélységei fölött kóválygott gondola
tainak szárnyán, midőn az egyjegyűit társaság egyik
érdemes tagja így szólította meg :
— Ugyan, kihez van szerencsém ! ?
Bolyai, kit a rosszkor jött kérdés felébresztett, meg
lepetten nézett a kérdezőre, azután zavarodottan a földre
tekintett s kezével néhányszor homlokára ütött; t. i.
e perczben az öreg Bolyai Farkas anyira szórakozott
volt, hogy még saját neve sem jutott eszébe. A szintén
jelen levő id. Szász Károly, ki Bolyainak tanár- és kor
társa volt, észrevette Bolyai zavarát, hozzásietett és
fülébe súgta:
— Bolyai Farkas: matheseos professor . . .
— Ecce, — kiált fel az aggastyán nagy örömmel,
mintha valami mennyiségtani feladatot sikerült volna
megfejtenie, — Bolyai Farkas, matheseos professor!!
Mintegy húsz évvel halála előtt megcsináltatta egy
szerű fenyőfa koporsóját. Közben-közben, ha egy-egy
szegényebb sorsú ember meghalt, a rokonság, vagy
valamelyik barátja elment hozzá és elkérte a koporsót,
hogy ezt vagy azt a szegény embert eltemethessék.
Bolyai odaadta koporsóját és mást csináltatott. Később
úgy reá szoktak az emberek, hogy ha valamelyiknek
halottja volt, csak Bolyaihoz ment koporsót kérni s ő
mindig jó szívvel adta oda a rendesen ágya mellett
álló koporsót s a jó Isten a megmondhatója, hányadik
koporsó volt az, a melyikben végre elnyugodott a sok
küzdelmen átment férfiú.
Halála előtt nem sokkal szétosztogatta kinyomatott
végrendeletét rokonai és ismerősei között, hogy ahhoz
tartsák magukat. Meghagyta, hogy a legegyszerűbben
temessék el, még a harang se zúgjon, legfeljebb az
iskola csengetyüjét húzzák meg.
Végrendeletének néhány érdekes, azonban stílusát
tekintve kissé homályos pontja a következő :
„A jövő életre megért csecsemő (t. i. Bolyai) meg
születvén ; a nyolcz X (nyoczvan év) alatt sok X-et
írt tanár, azon felsőbb táblához, melyen az előbbin is
meretlenül maradt X-ek megfejtettnek, örömmel megyen
tanulónak“.
Főleg tanítványainak oszt épületes tanácsokat. Álljon
itt e pár idézet.
„Gúny az azt kérdezőre, ki a legjobb ta n á c sa d ó !
Az idő, úgy mondják; de nem az, mely zúzmarás fő
vel az ifjúság könnyelműségének elviselt rabszíját fol
tozza. S jégcsapok nemcsak egyház, vagy könyvtár, ha
nem korcsma fedeléről is jöhetnek. Hanem az az idő,
melynek még májusában leérkezett a felsőbb tavasz
felől való intés. A vénülés: a körét lejárt természet,
midőn estve levetkőzik, hogy hólepel s köd-szemfátyol

alatt pihenve, új tavasz öltözzék: ím’, az örök ifjúság
kulcsa!“
„Emlék se legyen síromon; hanem ha valaki egy
almafacsemetét ültet föléje, a gyümölcsét szedőktől vagy
a róla oltóktól vegye köszönetét! Azon három neve
zetes almára fog emlékeztetni, melyekből első anyánké
s a Párisé által pokol drabantjává lett földet, a New
toné az ég csillagai társaságába emelte.“
Hagyományozott is valamicskét. Végrendeletének
e pontjában magáról mint harmadik személyről beszél.
„Pénze sohasem volt, de adhat olyant, a mije nincs
már s drágább a pénznél. Mikor a kevés (bár későre,
de szenvedéssel megkamatolt) por visszaadatik, minden
nek, a ki elmenne, hagyományoz két órát, azon szives
kéréssel, hogy akkor otthon való dolgához lásson. Ő
úgy se lesz ott. Ha vagy egyszer pohárral vidámítja
szivét, megláthat szakadozó fellegei között egy volt
aggot, a ki a mennyiben rossz volt, a föld szabadult
meg tőle s a mennyiben jó volt, ő szabadult meg a
földtől.“
E néhány emléklap, mely életéből kitépve, előttünk
áll, abban különbözik a mindennapiaktól, hogy nem
fekete betűkkel teleírt fehér, hanem fehér vonásokkal
betöltött fekete lapok. Méltán megérdemli részvétünket
és bámulatunkat az, ki életében a külföld elismerését
kivívta s aranytanácsaival honának használni még halá
lában is törekedett.
O rbán G yu la.

Jegyzőkönyv.
Felvétetett az „Uránia Magyar Tudományos E gyesület
nek 1903. évi márczius hó 21-én tartott negyedik rendes
közgyűlésén.
Elnök : Molnár Viktor, az egyesület ügyvezető elnöke.
A jegyzőkönyvet vezette: legifj. Szász Károly, egye
sületi titkár.
Jelen voltak továbbá : B. Aba Lehel, Cseike Győző,
Demeczky Mihály, Flink Arthur, Forgács József, dr.
Gothárd Zsigmond, Halfer József, Heckl Antal, Kapitány
Kálmán, Kirchner Béla, Klupathy Jenő, Körösi Henrik,
dr. Majovszky Pál, Mosdósy Imre, dr. Morlin Emil, dr.
Neiszer Antal, dr. Neményi Imre, dr. Radnai Rezső,
Sauerwein Károly, Szekeres Kálmán, Sziklás Adolf, dr.
Szűcs István, Tímár Pál, Ujváry Béla, Vámos Dezső, stb.
1.
E lnök, megállapítván, hogy a közgyűlésre a meg
hívó az alapszabályok 7. §-a értelmében az egyesületi
közlönyben kellő időben közzététetett, s hogy a köz
gyűlés az alapszaoályok 8. §-a értelmében határozatképes, — a következő beszéddel nyitja meg a köz
gyűlést :
Tisztelt közgyűlés!
Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület negyedszer
gyűl össze, hogy tagjainak számot adjon ismét egy évi
küzdelmeiről, munkásságáról, eredményeiről és sike
reiről.
Midőn három és félévvel ezelőtt csekély számú tag
gal, de annál nagyobb lelkesedéssel létesítettük az Urá
nia magyar tudományos színházat és testvérintézményét
az Uránia Magyar Tudományos Egyesületet, vajmi keve
sen bíztak lelkesedő kitartásunkban és még azok is, a
kik törekvésünkkel rokonszenveztek, csak rövid életet
jósoltak hatalmas, sok pénzt és munkát követelő vállal
kozásunknak, mert nem hitték, nem akarták hinni, hogy
nagy közönségünk eléggé érett és fogékony a tudomá
nyok és művészetek népszerűsítését czélzó törekvéseink
felkarolására.
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És íme, ma, aránylag rövid időn át folytatott oda
adó és buzgó munkásság után inkább bennünket száll
meg itt-ott a kétely, vájjon képesek leszünk-e azt a
rokonszenvet és érdeklődést megtartani és fokozni, a
melylyel bennünket megajándékoztak a társadalom szé
les rétegei, a tanuló ifjúság, a tanítói kar, a 'munkás
osztály,
a főváros, a kormány és a sajtó vezető em
berei. A tudomány emberei pedig, a kik az emberiség
haladását tudásban és eszményi fejlődésében szolgálják,
sem idegenkedhetnek már tőlünk, mert a tudomány
minden ágát önzetlenül és komolyan műveltük, azt nép
szerűvé, rokonszenvessé, ismertté és becsültté ipar
kodtunk tenni a legszélesebb körökben és azokat az
eszményi törekvéseket, a melyeknek ők a felkent pap
jai, egész közéletünkbe bevinni óhajtjuk.
Az Uránia-színház kitűzött feladatához képest min
den tudomány-ágat müveit. Első sorban a földrajzot, a
természetrajzot, országok és népek ismeretét, a csilla
gászatot, a földtant, a természettant és vegytant, vala
mint a technológia különböző ágait. E mellett figyelem
mel volt a politikai, a közművelődési és művészeti tör
ténelemre s az irodalomra, mindig különös tekintettel
hazánkra és országunk viszonyaira. Nemcsak tudást és
hasznos ismereteket akarunk közvetíteni, hanem a
hazaszeretetei és mindazt ápolni, a mi a mienk, a mi
sajátságos viszonyaink megértéséhez és egymás meg
becsüléséhez vezet. Az Uránia-színház működését az
ország nagyobb vidéki városaiba is kiterjesztette, a
mennyiben ott is állandóan előadatta érdekesebb mű
sorát.
A színház, daczára szerény anyagi viszonyainak,
nem kiméit sem kiadást, sem fáradságot, hogy lehetőleg
alaposan Írassa meg első sorban a nagy közönség szóra
koztatására szolgáló ismeretterjesztő darabjait. Nemcsak
a legkiválóbb hazai írókat kérte fel a darabok meg
írására, hanem többeket közülök, saját költségén kül
földre küldött, hogy helyszíni tanulmányok és élénk be
nyomások alatt minél vonzóbb darabokat írhassanak.
Ilyen kiküldetések alapján készültek el pl. Angliát,
Oroszországot, Olaszországot és Egyptomot tárgyazó
darabjai.
Legközelebbi feladatául pedig kitűzte magának azon
országok ismertetését, a melyek hazai történelmünk
ben már azelőtt is nagy szerepet játszottak és előre
láthatólag a jövőben is játszani fognak: Szerbiát, Bul
gáriát, Romániát szándékozik bemutatni culturalis és
közgazdasági fejlödésökben.
Az Uránia-színháznak régi, kedvencz eszm éje: megiratni a külföld számára hazánk történelmét, természeti
kincseit, turistikai és balneologiai szempontból és eze
ket a darabokat Európa minden városában lehetőleg
meghívott közönség előtt bemutatni és ezáltal nemcsak
hazánk ismertetését közvetíteni, hanem az idegen for
galom emlőséhez is hozzájárulni.
És a színház hajlandó és kész mindezt megtenni,
ha akár a főváros, akár a kormány az előkészületekkel
és utazással járó költségeket előlegezné, illetőleg a vál
lalkozással netán járó hiányt pótolná.
A hiány legrosszabb esetben sem lehetne 4000—5000
koronánál több.
Az Uránia-színház anyagi viszonyai ma, hála Istennek,
rendezettek és ha mégis hangsúlyozzuk ez alkalomból
is, e helyen is annak a szükségességét, hogy közön
ségünk részéről erélyesebb támogatást és fokozódó
érdeklődést kérünk, úgy ezt közművelődésünk érdekében
teszszük; a színház igazi hivatását csak akkor töltheti

be teljesen, ha a mostani olcsó helyárakat legalább
elényire leszállíthatjuk.
Az Uránia-színházat igazi népszínházzá kell ten
nünk.
Az Uránía-színházzal karöltve és vele párhuzamosan
dolgozik az Uránia Magyar Tudományos Egyesület, a
mely egyfelől a színháznak erkölcsi hátvédje, támoga
tója, tanácsadója, másfelől pedig társadalmunk vagyo
nosabb és intelligensebb részéhez szól a maga külön
eszközeivel.
Ismeretek terjesztésére hivatott egyesületünknek leg
kiválóbb alkotása a havonként megjelenő egyesületi
közlöny. Hazai tudományos folyóirataink között az Uránia
közlöny jelenik meg a legváltozatosabb tartalommal és
mások véleménye szerint is igen becses és érdekes, iro
dalmi színvonalon álló vállalkozás. Az emberi tudás és
ügyesség minden ágát ápolja az „Uránia“ és oda törek
szik, hogy egyesületünk minden tagja, közlönyünk min
den előfizetője s a családtagok mindegyike találjon
benne valami őt közelebbről érdeklő közleményt és
abból tudását gyarapítsa, felfrissítse.
Kétségtelen, hogy közlönyünk nem olyan tartalmas
és olyan tökéletes, mint a milyennek mi óhajtjuk és
a milyenné törekedünk tenni, de nem is lehet az másként
mindaddig, a míg törekvésünket az anyagi lehetőséghez
kell mérnünk.
Egyesületünk továbbá azzal szolgálja hazai közműve
lődésünket, hogy időnként általános érdekű és á napi
események vagy új felfedezések által felszínre került
kérdésekről tartandó népszerű előadásokra kiváló szak
embereket felkér.
Törekvéseinket előmozdítja az Uránia-könyvtár, a
melyben eddig két munka jelent m eg: „Magyarország
története“ Marczali Henriktől és „A nemzet gazdálko
dása“ Ny. Farkas Geizától.
A hazai képzőművészet és iparművészet előmozdítására
és népszerűsítésére két irányban működtünk. Megindí
tottuk a mozgalmat, hogy hazánk történelmében ki
magasló szerepet vitt nagyjaink kisebb méretű, de mű
vészi becsű szobraival és egyéb szoborművekkel a
fővárosban a városligetet, később a nagyobb vidéki váro
sokban a köztereket benépesítsük. A Trefort-szoborra
a pénz nagyjában már együtt van, a Rudolf-szoborra
még folyik a gyűjtés.
Gondoskodtunk azonkívül két sorsolás útján arról,
hogy kiváló festőink és szobrászaink alkotásai a nagy
közönség körében elterjedjenek és egyesületi tagjaink
birtokába is kerüljenek, mert mindkét sorsolás nyere
mény-tárgyait kizárólag festmények, szobrok és ipar
művészeti czikkek képezték.
A képzőművészetet és az eddig elhanyagolt zeneművé
szetet mihelyt időnk és erőnk engedi, különösen fel
fogjuk karolni.
Ez a rendes keret, a melyben egyesületünk tevé
kenysége eddig mozgott: vártuk erőink megizmosodását
és a társadalom érdeklődésének fokozódását, hogy
egyesületünk a szűk keretből országos jelentőségű moz
galomra készüljön.
Az idő most már megérkezett, hogy egyesületünk,
működési körét kiszélesítve, tért foglaljon a vidéken és
ezt is bevonja még anyagi áldozatok árán is culturalis
hivatásába.
A vidéknek is kötelessége a nemzeti művelődés
nagy munkájában részt venni. Sok történt már eddig is
ezen a téren, különösen sok a lelkészi kar, a tanárok
és tanítók részéről. Ma alig van vidéki város, vai y falu,

a melyben nem volna casino, gazdasági egyesület,
olvasó-kör, stb., a melyek mind iparkodnak megoldani
azokat a feladatokat, a melyektől társadalmi jólétünk
és szellemi haladásunk függ. A vallás- és közoktatásügyi
miniszter rendelkezéséből kifolyólag pedig egymás után
alakulnak a kisebb községekben is az ifjúsági egye
sületek. A társadalmi szervezet megvan arra, hogy a
művelődésnek és ismeretterjesztésnek számtalan apos
tolai legyenek a vidéken, de hiányzik a munkában jó
részt az egyöntetűség, a rendszer és az összekötő
kapocs.
Még nagyobb városokban is nehéz egy pár köz
érdekű felolvasásra a megfelelő szakembert megtalálni
és megnyerni és a szükséges eszközöket előteremteni, —
a kis városban, faluhelyen pedig teljesen lehetetlen.
Mindezeken á bajokon segíteni kíván az UrániaEgyesület s e czél érdekében a közel múltban élénk
actiót indított, mely remélhetőleg rövid időn széles
körben fog mozgalmat kelteni.
Ez actiót a következőkben igyekszem vázolni.
Az Egyesület népszerű felolvasásokat irat elsőrendű
szakemberek által a tudomány, művészet, az ipar, keres
kedelem és gazdaság köréből és ezeket a felolvasáso
kat, a melyeknek terjedelme egy, vagy másfél Ívnél
nagyobb nem lehet, sok ezer példányban kinyomatja.
A felolvasásokat felszereljük kellő számú és vetí
tésre alkalmas képekkel és gondoskodunk kellő szám
ban teljesen felszerelt vetítő-készülékről és lámpákról,
a melyeknek kezelését egy rövid tájékoztató útmutató
révén bárki egy pár perez alatt megtanulja.
A kész felolvasások sorozatát az Uránia-közlönyben
nyilvánosságra hozzuk és bárki, a ki, hozzánk fordul
8 napi használatra csekély kölcsöndíj mellett megkapja
azt, a mit kíván : a felolvasás szövegét, a vetítő-készüléket
és a hozzá való képeket, sőt még a belépő-jegyeket is,
úgy hogy a felolvasásra vállalkozó csak a felolvasó
teremről és a vetítéshez szükséges fehér vászonról kény
telen gondoskodni, a többit mind készen kapja.
Az Uránia-Egyesület ezen nagyjelentőségű és sok
küzdéssel járó actio kezdetén kénytelen egyelőre azt a
megszorítást tenni, hogy első sorban a hozzáforduló
erkölcsi testületek kívánságát teljesítse és csak később,
mikor kellő számú vetítő-készülékkel és felolvasások
kal rendelkezik, lesz abban a helyzetben, hogy az ország
bármely vidékéről vagy bármely, magánosoktól jövő
kérésnek a kikölcsönzés tekintetében megfelelhessen.
Kölcsöndíjat csak a vetítő-készülék és a vetítésre
alkalmas képek után kérünk; a szövegkönyv után nem
jár kölcsöndíj, de az a kötelezettség, hogy minden fel
olvasó lehetőleg annyi példányban rendelje meg a fel
olvasás szövegkönyvét, a hány hallgatóra számít, mert
az Egyesület súlyt helyez arra, hogy a felolvasáson
jelenlévők a belépő-jegygyel együtt egy-egy szöveg
könyvet kapjanak, hogy a felolvasás után minden hall
gató otthon még egyszer elolvashassa a közérdekű
szöveget és idővel magának egy kis könyvtárt gyűjtsön.
Erre különös súlyt fektetünk faluhelyeken történő fel
olvasásoknál. Az Egyesületnek második kikötése az,
hogy faluhelyeken a belépő-jegy — melyhez szöveg
könyv is jár, nem lehet 20 fillérnél drágább. Egy-egy
szövegkönyvért az egyesület 8 - 10 fillért kér, de 50 pél
dányt 3 - 4 koronáért ad.
A kölcsöndíj és postaköltség nem egészen 10 koronát
tesz ki.
A felolvasás fölös jövedelme részint a felolvas«) díja
zására, részint valamely helyi érdekű egyesület javára
fordítandó.

Kívánatosnak tartjuk azonban, hogy a felolvasások
lehetőleg ingyenesen legyenek és a felmerült csekély
kiadásokat a felolvasást rendező erkölcsi testület vagy
annak egyik tehetősebb tagja viselje.
Kiváló figyelmet érdemlő esetekben az Egyesület
teljesen ingyen fogja készülékeit és felolvasásait köl
csön adni, sőt fontos culturalis vagy hazafias érdekekre
való tekintettel, kész még a felolvasót is 5 koronás díj
jal honorálni.
Vidéki actióink culturalis jelentősége még jobban
kidomborodik, ha meggondoljuk, hogy a kész felolva
sások és készülékek kikölcsönzése által mindazok, a kik
eddig ismeretterjesztő munkát végeztek, ezen sok időt
igénylő foglalkozás alól felmentetnek és tehetségüket,
munkájukat más hasznos culturalis czélra fordíthatják.
Szellemi tőkét takarítunk meg, hogy az a közélet más
terén hasznosíttassék.
Ezen ismeretterjesztő mozgalomnál egyfelől az is
kolának, másfelől a társadalomnak szükségletét tartjuk
szem előtt; az előadások tárgyát részint az általános
érdekű, a szorosabb értelemben vett culturalis ismeret
körből veszszük, részint a gazdasági életből merítjük, hogy
úgy a szellemi, mint az anyagi, a gyakorlati élet szük
ségleteit lehetőleg kielégítsük.
Sok történt eddig is mindkét téren ; több történt az
általános ismeretek népszerűsítése érdekében, kevés a
vidéki jólét emelésének szükségéből. Mindez azonban
egymagában maradt és sok jó akarat, sok becsületes
munka nem vezetett a kívánt eredményhez, mivel hiány
zott a helyes útbaigazítás és az erők összesítése. Arra
kellett tehát mindenekelőtt törekednünk, hogy egy köz
pontot létesítsünk, a mely körül az ügyünk iránt lel
kesedő és tetterős férfiak csoportosulnak. Kell, hogy
egyesületünk ezektől az erőktől értesítéseket, útbaigazí
tásokat és serkentést nyerjen és viszont ilyeneket adjon.
A szellemi és az anyagi élet folytonos kölcsönhatás
ban vannak; ott a hol a műveltség és vagyonosság
karöltve halad, lesz erős és önérzetes társadalom, fej
lődik hatalmas állam.
Legyünk vagyonosak és legyünk müveitek: erre töre
kedjünk mi magunk, erre vezessük honfitársainkat jó
tanácscsal, munkával, segítő eszközökkel.
Megnyitó beszédem végére értem. Csak nagy voná
sokban körvonaloztam azt a munkát, a melyet eddig
végeztünk és jeleztem azt a munkát, a mely még ránk
vár a jövőben.
Ha a munkában nem vett is részt Egyesületünk
minden tagja, tudom, hogy mindegyikünk lelkesen lobog
tatta azt a zászlót, a mely körül csoportosulunk és most
a vidékre terjeszkedve, bizonyára a munkából is min
denki kiveszi a maga részét, a mire ezennel kérem a
tisztelt tagtársainkat.
Ebben a reményben és ezzel a kéréssel nyitom meg
negyedik közgyűlésünket.
2. Dr. K h tp a lh yJ en ő főtitkár felolvassa évi jelentését:
Tisztelt közgyűlés!
Az az általános, encyclopaedicus jelleg, melyet Egye
sületünk alapszabályai jelölnek meg, midőn a tudás és
érzés minden ágának népszerűsítését tűzik ki czélul,
hű kifejezésre talál Egyesületünk ez évi működésében
is. A lefolyt évben minden téren a legintensivebb módon
haladt előre Egyesületünk, és büszkén mondhatjuk, hogy
sikerrel; ezt bizonyítja az is, hogy tagjainak és elő
fizetőinek száma 638-ról 880-ra emelkedett és többen
alapító tagokul léptek be, így a magy. kir. Igazságügyi
Minisztérium, Pável Mihály g. kath. püspök, a m. kir.
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Egyetemi Nyomda, Boschán Jakab, dr. Simon József
és Feldmann Gyula.
Engedje meg a t. közgyűlés, hogy ez alkalommal
rámutassak az Egyesület tevékenységére, azokra a fő
mozzanataira, melyek a jövőre is irányt adni vannak
hivatva. Első sorban, kell megemlítenem az ügyvezető
Elnökünk által már a múlt évben felvetett két eszmét,
melyek ez év folyamán a. megvalósulás stádiumába lép
tek ú. m. a nagyjainknak felállítandó szobrok ügyét és
az Egyesület vidéki actióját. A Trefort Ágoston szob
rára megindított gyűjtés eddigi szép eredménye kétség
telenné teszi, hogy a culturánk fejlesztése érdekében
oly sokat tett és fáradott e nagyunk szobrát rövid időn
felállíthatjuk.
Ez a siker, mely közönségünk nemes érzését dicséri,
arra buzdította a szobor-bizottságot, hogy kifejezze egy
lappangó óhaját és felszólítást intézett a közönséghez :
állítsunk szobrot az áldott emlékű, az egész hazában
gyászolt királyfinak : Rudolf trónörökösnek ! A legalkot
mányosabb király és Erzsébetünk szeretett fiának eleven
emléke ma is a nép szivében él, méltó hát, hogy érczemléke az ország szivében álljon örök időkre. Örömmel
és büszkeséggel tölthet el bennünket t. közgyűlés, hogy
az egész nemzet óhaját Egyesületünk fejezte ki a leg
méltóbban.
Ha e szobrok felállítása által a múltat igyekszünk
a jelenhez fűzni, úgy a vidéki actio a jövőt van hivatva
előkészíteni. Hazafias és culturalis jelentőségében nagy
terv ez, mely a folyóirattal együtt a leghatásosabb esz
köz lesz a tudományok és művészetek elterjesztésére
hazánkban, • és egyúttal megbecsülhetetlen szolgálatot
fog tenni a magyarok ügyének, mert képeivel érdeklő
dést fog kelteni még oly rétegekben is, melyeket más
módon eddig megközelíteni nem sikerült. Bízunk benne,
hogy rövid idő alatt tért hódít ez az eszme az egész
országban és elterjed úgy mint folyóiratunk is, mely
ma már kétakkora terjedelemben jelenik meg, mint
első évfolyamában. A folyóirat ezen kibővülését nagy
elterjedése, az előfizetők számának rohamos növe
kedése tette lehetővé s az az általános fokozódó érdek
lődés, melyet a közönség részéről napról-napra tapasz
talunk, mutatja, hogy igazi hiányt pótol. A folyóirattal
kapcsolatban alapított Uránia-könyvtár második kötete
is megjelent már ez évben: dr. Farkas Ny. Geiza
„A nemzet gazdálkodása“ czímü munkája, a mely a
nemzetgazdaság alapelveit ismerteti meg világos és
áttekintő modorban a közönséggel. Reméljük, hogy ez
a második füzet is oly kedvező fogadtatásra talál, mint
az első, és hogy most már gyorsabban következhetnek
a könyvtár többi kötetei. Ebben a munkában a szak
osztályok támogatására számítunk, a melyeknek műkö
dése ez évben a megalakulás után már is szép sikerű,
mert oly előadásokat szolgáltattak az Egyesületnek,
melyek iránt általános az érdeklődés és a melyek való
ban fontos kérdéseket tárgyalnak. Ez előadások a jövő
héten e hó 24—28-ika között lesznek a következő
sorrendben :
Dr. Pékár Gyula: Beato Angelico : A mennyország
a festészetben (márcz. 24-én). Az Uránia-színház fel
olvasó termében.
Wittmann Ferencz: „Az elektromos hullámokról.“
(márcz. 26.) A műegyetem műszaki physikai termében.
Dr. Máhler Ede : „Babylon és a Biblia“ (márcz. 27.)
Dr. Marczali Henrik: „A magyar hadiigy fejlődése“
(márcz. 28.)
Az előadók kiváló személyes tulajdonságai úgy mint
az előadások tárgyai olyanok, hogy már most általános

érdeklődés nyilvánul irántuk s meg vagyok győződve,
hogy új ’szakosztályaink ez első szereplése teljes siker
rel végződik és Egyesületünk újabb megerősítéséhez
fog járulni.
Csupa siker és öröm az, a miről a t. közgyűlésnek
eddig beszámolhattam, de fájdalom az Egyesületek
élete is csak olyan, mint a tagjaié, öröm és fájdalom,
siker és veszteség járnak együtt. Tagtársaink közül
néhányat elragadt sorainkból a kérlelhetetlen halál.
A tagtársi részvétteljes megemlékezés szóljon mindnyá
juknak, de engedje meg a t. közgyűlés, hogy külön
megemlékezzem egyik tagtársunkról, a ki a folyóirat
révén bizonynyal mindnyájunknak igen kedves volt és
a kit igen korán, munkássága hajnalán, ragadt el közü
lünk a gyászos végzet. Dr. Pallagi Gyula, hisz ö róla
szólok, alig élt 36 esztendőt, de ez a rövid idő tele
volt lelkes küzdelemmel a tudományosságért. Annyi
volt a szegény ember küzködése, hogy mire lelke szár
nyait kibonthatta, könnyű lett hozzá a teste és elrepült.
Szomorú sorsa ez sok kiváló emberünknek, munkálkod
junk hát t. közgyűlés Egyesületünk által is arra, hogy
hazánkban a tudományt jobban megbecsüljék s minél
több támaszt nyerhessenek azok, a kik a tudományért
akarnak élni.
A közgyűlés a főtitkár jelentését köszönettel tudo
másul veszi.
3.
Dr. K lu p a ih y
ügyészi jelentését:

felolvassa dr.

Farnady Elemér

Tisztelt közgyűlés !
Mint az Uránia Magyar Tudományos Egyesület ügyé
sze, először van alkalmam a tisztelt közgyűlés előtt is
megköszönni azt a kitüntető bizalmat, melylyel az egye
sület engem megtisztelt, midőn múlt év november hó
10-én méltóságos Molnár Viktor ügyvivő elnök úr által
engem az egyesület ügyészének kinevezett.
Kineveztetésemet nagyértékű kitüntetésnek veszem
és szerény tehetségeimhez mérten, de teljes lelkesedés
sel és igaz odaadással fogom mindenkor a tudományos
egyesület érdekeit védeni.
Eddigi működésemről van szerencsém a következők
ben beszámolni.
Az „Uránia“ tudományos egyesület által kibocsátott
sorsjegyeket az egyesület viszontelárusítóknak is kiadta,
kik közül azonban 54-en sem a sorsjegyek ellenértékét,
sem magukat a kiadott sorsjegyeket nem küldötték
vissza.
Miután az illetők az egyesület felszólításaira nem
reflectáltak, nekem adattak ki a követelések behajtásra.
Felszólító leveleimnek igen kevés eredményük lett.
Legnagyobb része válaszolt ugyan, de egy része a
felszólítottaknak arra hivatkozott, hogy a sorsjegyeket
visszaküldődé, a másik része pedig, hogy az azokért
járó összeget posta útján befizette az egyesület pénz
tárába. Egy viszontelárusító visszaküldte a sorsjegyet,
melyet a leszámolás alkalmával a t. egyesületnek vissza
származtattam. A sorsjegyek áráért négy felszólított
viszontelárusító által utalványozott 22, azaz huszonkettő
korona folyt be, mely összeget annak idején a részletes
leszámolással volt szerencsém az egyesület rendelke
zésére bocsátani.
A peres eljárást az egyes hátralékos felek ellen nem
tartottam czélszerünek megindítani, minthogy az egyes
hátrálékos'összegek oly csekéíyek voltak, hogy az eljárá
sok körül felmerült készkiadások felemésztették volna
a követelés összegét.
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Jelentésemet ezekben vagyok bátor a tisztelt köz
gyűlés elé terjeszteni, kérve annak szives tndomásul
vételét.
A közgyűlés a jelentést tudomásul veszi.
4. Cseike Győző pénztárnok jelentést tesz az 1902.
évi pénztári eredményről.
Jelentése szerint 1902-ben a bevétel volt: 45,899 K.
49 f., — a kiadás 45,820 K. 27 f., — s így a marad
vány 79 K. 22 f.
Az egyesület vagyona volt 1902. végével 21,007 K. 15 f.
A tagok és előfizetők száma 1902-ben 880 volt;
(1901-ben 638, — a növekedés tehát 242.)
Az egyesületi sorsjáték tiszta jövedelme : 2570 K. 35 f.
A közgyűlés napjáig a Trefort-szoborra begyűlt:
6471 K. 22 f., — a Rudolf-szoborra: 5390 K. 88 f.
A közgyűlés a pénztárnok jelentését köszönettel
tudomásul veszi, s részére a felmentvényt 1902-re
megadja.
5. Cseike Győző pénztárnok előterjeszti az 1903. évi
költségvetési előirányzatot, mely szerint a bevétel 9424
K.-val, — a kiadás pedig 13.870 K.-val irányoztatik elő,
abban a reményben, hogy a mutatkozó 4446 K. hiány
segélyek, adományok, s tagdíjak és előfizetési díjak
szaporodása révén lesz fedezhető.
A közgyűlés az előirányzatot elfogadja.
6. Elnök a következő előterjesztéseket tesz i:
a) A nagy sorsjáték és a tagok közti házi sorsjáték
után még fenmaradt nyeremény-tárgyak adassanak el,
vagy — ha ez nem sikerül — a tagok közt sorsoltassanak ki.
Jóváhagyó tudomásul vétetik.
b) A sorsjáték jövedelmének fele az egyesülettel
kapcsolatos és a sorsjáték támogatásában részt vett
Uránia-színháznak juttattassék olyképpen, hogy az emlí
tett jövedelem fele részén Uránia színházi részvények
vásároltassanak.
Jóváhagyó tudomásul vétetik.
c) A vidéki actio ügyének megbeszélésére az elnök
ség egy Matskássy József, dr. Szűcs István, dr. Finály
Gábor és Balog Mór urakból álló bizottságot szerve
zett, s az elnökség e bizottság javaslata alapján az
ajánlatot tett Feldmann tanszerkészítő-czéget megbizandónak tartja a postai szállításokkal és az ügy üzleti
részének lebonyolításával; az actio intézésére pedig az
elnökség — utólagos jóváhagyás reményében Matskássy
Józsefet bízta meg.
Jóváhagyó tudomásul vétetik.
d) A Trefort-szoborra annyi pénz már egybegyíilt,
hogy egy mellszobor költségei fedezhetők lennének; az
egyesület művészi szakosztálya azonban álló szobrot
óhajt; hogy ez megvalósítható legyen, felkérte az elnök
ség az iparművészeti társulatot — a mely szintén gyűjt
egy Trefort-szoborra — hogy a begyiiit összeggel csatla
kozzék egyesületünk gyűjtéséhez.
A Rudolf-szoborra irányuló gyűjtés szép eredmény
nyel folyik; az elnökség megkereste a főispánokat, s
köziilök többen, nevezetesen Csáky László gróf, Ugocsa-,
Justh György, Turócz-, Dellimanics Lajos, Torontálés Latinovits Pál, Bácsmegye főispánja, élénk moz
galmat indítottak megyéjükben a gyűjtés érdekében.
Gönczi Mór zongoraművész pedig e hó 23-án zongora
estélyt tart a Rudolf-szobor javára.
A Trefort-szoborra vonatkozó előterjesztést jóvá
hagyó tudomásul veszi a közgyűlés, — a Rudolf-szobor

érdekében buzgólkodó főispánoknak és Gönczi zongoraművésznek pedig köszönetét szavaz.
c) Rámutat elnök a kormány tagjainak az egyesület
iránt mutatott jóindulatára s támogatásukra: Első sor
ban említi és különösen kiemeli azt a meleg érdeklő
dést, a melylyel Wlassics miniszter viseltetik a színház
és az Egyesület iránt, így egyebek között a Trefortszoborra annak idején 2000, — a Rudolf-szoborra a t.
évben 3000 koronát, — a vidéki actio költségére szin
tén 3000 koronát engedélyezett; Lukács pénzügyminisz
ter a sorsjáték engedélyezése körül tanúsított előzékeny
séget. — Láng, kereskedelemügyi minister a postai
szállításoknál támogatta az egyesületet, — Darányi,
földmívelésügyi és Fejérváry, honvédelmi minister szin
tén kimutatták érdeklődésüket s jó indulatukat; ezen
kívül támogatásban részesült az Egyesület — minden
alkalommal — a székesfőváros, az államrendőrség és
a sajtó részéről.
A közgyűlés mind e támogatásokért köszönetét mond.
7.
Dcmeczky Mihály rendes tag hosszabb beszédben
szól Molnár Viktor ügyvezető elnöknek az UrániaEgyesület és színház ügyeiben rendkívüli buzgalommal
és eredménynyel kifejtett működéséről, s indítványára
a közgyűlés Molnár Viktor előtt legteljesebb elismerésé
nek és legmelegebb köszönetének ad kifejezést.
7. Dr. Nemétiyi Imre rendes tag az „Uránia“ köz
löny szerkesztőségéről emlékszik meg a meleg elisme
rés hangján, s indítványára a közgyűlés a szerkesztő
ségnek buzgó tevékenységéért köszönetét mond.
8. Elnök a jegyzőkönyv hitelesítésére dr. Neményi
Imre és dr. Radnai Rezső rendes tagokat kéri fel, s a
közgyűlést — a tárgysorozat kimeríttetvén — bezárja.
Molnár Viktor,

Légi}]. Szász Károly,

elnök.

jegyzőkönyvvezető.

Hitelesítik:
Dr. Neményi Imre.

Radnai Rezső.

Az Uránia m agy.

tud. E g y esü let v a g y o n 

kim utatása az- 1902. év végével.
Összeg
K.
f.

T á r g y

Földhitelint. z á lo g le v e le k .....................
Egy drb. 4 %-os járad. kötvény
. .
Takarékpénztárban....................................
Postatakarékpénztárban.........................
Hátralékos alapító t ő k e ..........................
L e l t á r ........................................................
Pénzmaradvány.........................................
Összesen

. . . .

10600
200 —
3000 —
6747 93
140
240 —
79 22
21007 15

Budapest, 1903. márczius 14-én.
Molnár Viktor s. k.
ügyvivő elnök.

György Aladár s. k.
ellenőr,

Cseike Győző s. k.
pénztárnok.

—
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Az U ránia m. tud. eg y esü let pénztári kim utatása 1902. évre.
Összeg
K.
f.

B e v é t e l
Múlt évi pénzmaradvány . . . . . . .
Alapító t ő k é k .............................. .....
Tagdíjak
. ■ ..............................................
Takarékpénztárból . . ' ...............................
Kamatok.................... .... .............................. .....
Előfizetési d íj a k ..............................................
Segélyek..............................................
Vetítő képekre subventio...............................
Visszanyert előlegek . . . . . . . .
Sorsjáték tiszta jö v e d e lm e .........................
Trefortszoborra b e f o l y t ...............................

' 891 35
2 000

_

6309
14222
481
2027
4000
3000
4413
2570
5984

02
11

40

_
98
35
28
■

IK i a cl á s

K.

Takarékpénztárba h elyeztetett....................
Földhitelintézetbe záloglevelekre . . . .
Postatakarékpénztárba...................................
Uránia folyóirat:
írói díjak.........................
2775 K. 80 f.
493 „ 35 „
c l i c h é k .........................
n y o m d a .........................
6372 „ 80 „
Tagdíj s z e d ő ........................................
K ülönfélék...................................
Pénztárnok jutalomdíja . . . . .
Leltár (két a s z t a l ) ....................
Trefort-szobor javára takarékpénztárba.
Előlegek a sorsjáték terhére . . . .
K ö n y v t á r ........................................
Összesen

.

Pénztárm aradvány...................................

Összesen

. .
T

•

Együtt

45899 49

.

. .

-s
f.

8000 _
10400 —
6747 93
150 42
9641
133
163
600
60
5984
3763
174

95
50
65
_
—

28

98
56
27
45820
. .
79 22

45899 49
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Budapesten, 1903. évi márczius hó 14-én
György Aladár s. k.
ellenőr.

Molnár Viktor s. k.
ügyvivő elnök.

H A S Z N O S T U D N IV A L Ó K .
A kukoricza és a banán jövője. A kukoricza és
a banán eléggé ismeretes és sok helyütt kedvelt növé
nyek, de mind ez ideig még csak nem is sejtette az
emberiség, hogy e két növény van hivatva arra, hogy
a nép táplálkozási módját gyökeresen felforgassa. A mi
a kukoriczát illeti, bátran állíthatjuk, hogy ha sike
rül a világ első kukoriczatermő országának, az Egye
sült-Államoknak a maga óriási termését azokban az
európai államokban értékesíteni, helyesebben népsze
rűvé tenni, a mely államok a kukoriczát eddig figyelemre
nem méltatták, rendkívül nagymérvű kivitelre számít
hatunk mi is, a kiknek szintén nagy kukoricza-termésiink lehet. Ezen országok között legelső sorban Anglia,
azután Németország és Francziaország szerepelnek.
J. S. Crawford és New-Yorkban megjelenő „Fórunk
ban egy értekezést tett közzé a párisi „kukoricza-konyhá“ról, s ezen értekezésében a kukoriczát mint az összes
növények legértékesebbjét dicsőíti. Egy helyen így ír
róla: „Az európaiaknak azon kellene lenniök, hogy az
olcsó amerikai kukoriczát felhasználják; szinte kiszámíthatlan, mily óriási forgalmú vásárok lennének
Európában, ha ez a czikk eléggé ismert volna“. Az
Unió kivitele az utolsó tíz év eltelte óta megkétszerező
dött : ez elég világos jele annak, hogv a kukoricza alkal
mazása már előbb is nagyobb mérveket öltött. A szi
bériai vasút is hozzájárul a kivitel nagyobbításához.
A kukoriczaliszt az Egyesült-Államokban rendkívül
olcsó: félannyiba kerül, mint a búzaliszt. Párisban már
néhány esztendő óta áll a „kukoricza-konyha“ nevű
vendéglő, a hol ingyen osztják ki a kukoricza ételek és
kukoricza-levesek majdnem végtelen sorozatát. A kuko
riczaliszt kaloriaértéke 4 vagy 5 száztólival nagyobb,
mint a rozs- vagy a búzalisztté, vagy talán a rizs vagy

Cseike Győző s. k.
pénztárnok.

árpagyöngyé. Protein-tartalma is nagyobb a hámzott
árpáénál és az európai rizsénél, zsírtartalma is két
szerese a rizs-, árpa-, búza- vagy rozsénak. Általában
sokféleképp használjuk fel a kukoriczát. Crawford a
következő, a kukoriczából nyerhető termékeket sorolja
fel: sárga és fehér liszt, gyöngydara, zöld vagy lefejtett
kukoriczacső, maizena, különféle; sütésre alkalmas porok,
keményítő, olajos lepény, néhány olajfaj, szőlőczukor,
glucose, alkohol, whyskey, firnisz, sör, szirup, tejfel,
dara maláta, cellulose, mely hajók építésére alkal
mas, pattogatott kukoricza, gummi, különböző kenő
csök stb.
Úgy látszik, a banán sem áll használhatóság dol
gában a kukoricza mögött, bár elterjedtsége a közép
európai államokban a kukoriczáét még csak meg sem
közelíti, hiszen jóformán csak a déli gyümölcskereske
dések kirakatából ismerjük. Egy angol szakférfiú, Clarke
Nuttall, hívja fel figyelmünket a „Longman’s Magazine“ban a banánra. A banán sokkalta szaporább a búzánál
és a burgonyánál, a culturállamok két fő táplálkozási
szerénél. 133-szor termékenyebb mint a búza, 44-szerte
mint burgonya, a mi úgy értendő, hogy ha valamely
termő földdarab 33 font búzát vagy 99 font burgonyát
terem, ugyanazon földön 4000 font banánt termelhe
tünk sokkal kevesebb fáradsággal. E mellett a banán
alkalmazhatósága is sokféle. Nyers állapotban üdítő és
illatos gyümölcs, ha pedig meghámozzuk, azonfelül
közepén elhasítjuk, megczukrozzuk és vajban megsüt
jük, kiváló ételnem válik belőle. A tropikus égöv lakói
a banán gyenge, fiatal hajtásait, nemkülönben a még
éretlen, zöld gyümölcsöt megfőzik, s mint főzelék egyik
legkedvesebb eledelük. Rendkívül tápláló ételnemet
nyerünk a banán szárából, ha azt szétzúzzuk, meg
főzzük és szivacsos, keményítőtartalmú velejét kiválaszt
juk. Kisajtolt és megerjedt nedvéből az almaborhoz
hasonló ízű kellemes italt készíthetünk.
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A forró égöv lakóinak legfőbb táplálkozási szere a
banán. Nuttall azt hiszi, hogy Európában is ugyanazt
a szerepet játszhatná, ha megtaláljuk arra a helyes utat
és módot. Nuttall összehasonlítja a banánt a növény
ország leghasznosabbjaival és arra az eredményre jut,
hogy tényleg 25-szörte nagyobb a táplálóképessége, mint
a búzakenyérnek, a burgonyát pedig e tekintetben 44-szeresen múlja felül s így kétségtelen, hogy nagy jövője
van. A banánból készült liszt táplálóképessége meg
egyezik a nyers gyümölcsével; előnye abban áll, hogy
jóval könnyebben szállíthatjuk, mint az aránylag hamar
rothadó gyümölcsöt, vagy a tarthatatlan gabonát. A chi
cagóiak már most is kedvelik a banánkenyeret és elég
jelentékeny mennyiséget fogyasztanak el belőle. A banán
ból készített befőttnek rendkívül kellemes íze van.
E pompás gyümölcs szálaiból, rostjaiból kötelet és
czipőzsinórt készítenek; a textiliparban is temérdek
alkalmazást találhat. Igen jó papiros készül a banánból.
A banán nedve sok tannint tartalmaz, miért is tinta
készítésre és czipőtisztító-kenőcs előállítására lehetne
használni. A leveleiből lecsöpögő viaszt az iparban igen
előnyösen alkalmazhatnék. Nem kell tehát tartanunk
attól, hogy a búzatermés szemmel látható csökkenése
éhhalállal fenyegeti az emberiséget, már a kukoricza és
a banán is busásan pótolják a búzatermés csökkenésé
ből származó hiányt.

KÖNYVSZEMLE.
K arácsony a m űvészetb en . írta dr. W alter Gyula
esztergomi kanonok. A tudós szerző abban az érteke
zésben, melyet az esztergomi katholikus kör 1902. deczember 2 1 -én tartott estélyen olvasott föl, rendkívül
érdekes áttekintését nyújtja annak, hogy az Üdvözítő
születésének története, melynek a karácsony kedves ün
nepe van szentelve, mi módon ihlette meg minden
korok művészeit. A katakombák képein kezdve, melyek
a legelsők a karácsonyi ünnep hivatalossá tétele után
(IV. század közepe), végig kutatja a szerző a nagy
művészek alkotásait s megmagyarázza, hogy honnan
fejlődött ki majdnem minden képen egyformán a szüle
tési jelenet classicus tanúinak, a bölcseknek és az
állatoknak szereplése és nagy műismerettel jellemzi az
egyes művészek felfogását, erről a keresztény emberi
ség szivéből kitörölhetetlen eseményről.
1848 -1849. A m agyar szabadságharcz története.
A tanuló ifjú sá g szá m á ra írta B aran g. — Budapest,
Pallas irodalmi és nyomdai részvénytársaság.
226. 1.
Gyermekeknek írni, a zsendülő, üde, naiv gyermek
szívvilágát, lelki életét megragadni, fölemelni s nevelni,
az ő érzelmi és értelmi alaptermészetéhez illő irodalmi
művel: szép és magas cz él; de csak olyan író éri
el, a ki ezen a téren éppen úgy teremteni tud, mint a
hogy teremteni kell művet a „felnőttek“ számára.
Különösen tudományos czélzatú könyvnél, a milyen
a Barang munkája, nagyon nehéz az író feladata. Ne ő
szálljon le a gyermekhez, hanem azt emelje föl magá
hoz. Vannak ifjúságnak szánt művek, olyanok, a melye
ket szerzőik azzal az alapgondolattal csináltak, hogy
csak keveset kell elmondaniok, a dolog nagyját, ala
csonyabb színvonalon, s legfeljebb gyermekkel beszélő
modort negélyezve, s akkor kész a mű.
Milyen csalódás! A ki gyermekeknek ír, legyen előtte
mindig annak az okos érdeklődő, szép kis fiúnak az
arcza, csillogó nagy kerek szeme, a kinek ír. Ez a

gyermek éppen úgy önálló egyéniség, mint bármelyik
nagy ember. Ez a gyermek az édes apjától még el
fogadja az „érted kis fiam ?“ közbeszólásokat, de az
idegen író neki nem „bácsi“ már, hanem „úr“, és sérti,
zavarja őt az efféle apostrophálás. Tehát nem teszi
közvetlenebbé az előadást ez a hang: „Édes kis fiam !
Azt ígértem, hogyha jól tanulsz, könyvet fogok szá
modra írni a szabadságharczról — stb“. Az olvasó
gyermek kívül helyezi magát ezen a körön s constatálja,
hogy: „Ez levél valakihez“. Bizonyos elvonatkozási
móddal kell olvasnia a könyvet. A legjobb ifjúsági
müvekben az író finom tapintattal el is kerül minden
czélzást, a mi kis olvasóját szemközt találná, zavarná,
vagy önérzetét sértené. Mert a gyermeknek nem híze
leg ám az, ha untalan figyelmeztetjük kicsiségére,
ilyenformán: mindazt megírtam, a mit korodbeli gyer
meknek tudni kell“, mert „te még nem olvashatod (az
igazit), mert nem gyermekek számára Írattak“. Ilyen
szembeszökően mért figyelmeztetni, hogy „úsztató köté
len“ tartjuk őket? Hadd lubiczkoljanak boldog vidám
sággal a tudomány vizében, — még akkor is, ha csak
egy kicsi medenczét töltünk meg nekik vele.
Tagadhatatlan azonban, hogy a stílusnak ez a vo
nása nem nagyon fontos. Ezek a hibák csak apró bo
gáncsok, a mik beleakadnak az olvasó gyermek figyel
mébe. Az már nagy baj, ha sűrűségbe ér, a hol elveszti
a tájékozást vagy keresztúthoz, a hol ösvényt téveszt.
Elvont eszmékről beszélni gyermekeknek, a kinek agya
még csak concrét dolog képzeteivel van tele, nagyon
nehéz. Alegelvontabb fogalmakat is úgy kell eléjük állítani,
hogy képzelmük tiszta anyagi képekké dolgozhassa
fel. Az ő kicsi, képzetlen, fegyelmezetlen figyelmük
ilyen általánosságon átszalad: „Lassanként a műveltség
terjesztése utat tört a felebaráti szeretetnek, mely az
emberek egyenlőségét tanítja“. Vagy éppen ezen : „Saj
nos, hogy e magasztos eszmék hirdetői közül sokan le
tértek a vallásosság szelíd ösvényéről s a felizgatott
emberi szenvedélyek féktelensége lángbaborította az
egész világot“. Az ilyen pontokon átsíklanak s mohón
keresik azt a részt, a melyet nemcsak olvasnak, hanem
látn ak is.
De a stilus még ezzel a kellékével együtt is csak
rész. Az a fő, hogy az -anyagot hogy dolgozza fel az
előadó elméje. B a ra n g a szabadságharcznak szabatos,
tudományos színezetű, egyszerű történetét akarja el
mondania gyermek-ifjaknak. Nagyon nemes, finom és
szép a czél, a mit kitűz maga e lé : „Sok esztendő gon
dos munkájával keresgéltem az igazságot, — mondja, —
hogy abból a hasznos tanúság színaranyát meríthesd s
olvasván egykor a szabadságharczról írt műveket, ne
csalatkozzál se bennem, se a történelemben“.
Igen szép czél; de a kivitelnél, a mű tartalmát te
kintve ismét két fontos szempont körül kell csoporto
sulnia az író törekvéseinek: az anyagmennyiség ki
választását és a felépítés művészetét tekintve. És kár,
hogy művészi czél itt nem kapcsolódik az író tudomá
nyos és humánus czéljához.
Nagyon csalódik, a ki azt hiszi, hogy ifjúságnak
szánt műben elég, ha eredményeket sorol el, mert hisz
a gyermek az indokolást úgy sem érti. Ellenkezőleg.
Az adatok sohase álljanak szárazon, magánosán, mert
így nem rögződnek meg a gyermek elméjében, sőt
nem is appercipiálódnak nála. Pl. e könyvben A vér
tanúk ez. fejezet az egész küzdelem legszörnyűbb, leg
rémesebb napjáról egy érzékélesztő, képfakasztó, érze
lemhez szóló igét sem mond, hivatali acta modo
rában szárazon sorol el egy csomó nevet, adatot;
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és hány ilyen fakó lap van a könyvben! Úgy kell
összeszedni az anyagot, hogy az a gyermektől ne
kívánjon olyan előismereteket, a mikkel az nem rendel
kezhetik, de aztán, ha egyszer sikerült bevezetni őt a
körbe, úgy hozzon elő részt rész után, hogy magától
nőjjön épületté az anyag s a gyermeket ne a késs tömeg
lepje meg, hanem az élet ragadja el, az élet, a mely
által végbement az építés.
És itt van a legfontosabb pont, itt az életerő for
rása. Itt dől el, mekkora tehetsége van az írónak. Tud-e
vetíteni tiszta képeket, mind na^yobb-nagyobb terület
ről, s tud-e űjjáteremteni eseményeket, úgy hogy az
olvasó, a ki még csak gyermek, belelásson a történetbe;
van-e elég nagy lelke, hogy valami egyetemes világ
nézet szerint nézve át az eseményeken, úgy vezesse
azt el előttünk, hogy megérezzük a világelv uralmát, s
megérezzük, hogy ez az uralom megnyugtató, — s így
aztán lelkileg fölemelkedve, gazdagodott érzelmekkel, s
nemesbült szívvel tegyük le a könyvet.
Ez a legmagasabb közvélemény, a mit történetíró
elé szabhatunk, de ugyanennek felel meg az igazi nagy
író akkor is, ha gyermekeknek szánta a müvét. Hisz’
ez körülmény könnyebbé teszi a helyzetét, — vagy in
kább könnyedébb végrehajtást kíván.
S a szabadságharcz története rendkívüli időket, rend
kívüli eseményeket és embereket tárgyal. Nem is tudja
hozzá méltóan megírni e történetet majd csak egy
olyan ember, a kinek magának is nagy lendületű lelke
van. Azt a rettenetes tragédiát, a mit a magyar ekkor
végig játszott, a mely szabatosabb és tökéletesebb,
mint a legremekebb képzelt tragédia, — ezt nem sza
bad szaráz elmével tárgyalni. Milyen alakok! Kossuth
és Görgei; Bathyány és Bem ; Petőfi és Damjanics s
a névtelen félistenek légiói; milyen események az első
felvonás episodikus első jelenetétől 1848. márczius
15-től, a catastropha zord tableaujáig, 1849. október
6 -ig ! S milyen események közben : milyen győzelmek,
milyen tragikai vétség s milyen bukás!
Ezeknek az időknek bármily halvány vázlatára is
föllángol képzelmünk, — de hátha igazán látnok a
mi volt, „az lángra gyújt és őrületbe hoz“.
Nem kár, sőt helyes és hasznos, hogy Harang meg
írta a könyvét. Egy egyszerű, komoly, nyugodt s becsü
letes apa jóra akarja tanítani a gyermekét. S az apa
érzelmei szentek, mikor fiát akarja vezérelni az ösvé
nyen, az Isten vezérli őt magát is ekkor.
Nem nagyszabású munka ez a könyv, nem ragadja
meg, nem emeli fel annyira s nem hagy olyan mély
nyomot az olvasó kicsinyek lelkében, a hogyan lehe
tett volna hatni rájuk a mi dicső szabadságharczunk
történetével, — de legalább komoly, tárgyilagos, rend
szerint elfogadható nézetekre tanítja az ifjakat. S a
csinos kiállítású könyv, kivált abban a korban, mikor
még nem ismeri a gyermek a szabadságharcz történe
tét, kedves olvasmány lehet nekik.
///. zs.
A n övén yek érzékszerveiről érdekes szakmunka
jelent meg Haberlandt■G.-től. Lejárt ugyanis kora a
régi egyszerű Linné-i jeligéknek: «Plantae crescunt et
vivunt. Animalia crescunt et vivunt et sentiunt*. Akkor
azt tartották, hogy csak az állatok éreznek, a növények
nem. Nem is olyan régen terelte a figyelmet e jelen
ségekre Noll tanárnak érdekes előadása (Sinnesleben der
Pflanzen. 1897.) s inkább csak azóta beszélnek a növé
nyek érzékjelenségeiről. Noll kimutatta, hogy csak a
hallás analogonja hiányzik a növényeknél, a többi állati
érzéknek jobbára megvan az analogonja, de viszont
új érzéket is találunk náluk, a gravitatiós érzékéi (Gravitatíons-sinn), mely a nehézkedés észrevevésére való.

Haberlandt már Növényi boncztaná»-ban tPhysiolo
gische Pflanzenanatomie. 1896 .) is leirt ily mechanikus
ingerekre felelő érzékszerveket, de újabb szakmunkája.
«Érzékszerv eh a növényvilágban mechanikus ingerek perceptiójáray> (Sinnesorgane im Pflanzenwelt-zur Percep
tion mechanischer Reize. Leipzig. Wilhelm Engelmann.)
tisztán e jelenségekkel foglalkozik, mint okozhatnak
ugyanis mechanikus ingerek a növényeknél mozgást,
vagy a mi egyre megy, morphogenetikus folyamatokat.
Már pedig ha külső inger sajátos szerves készülékek
útján mozgást, vagy morphogenetikus folyamatokat
okoz, ezt érzékjelenségnek kell minősítenünk. Az érzéklés
az állati, emberi szervezetben is mindig első lánczszeme
gyanánt szerepel az ideműködések typikus lefolyásának,
a reflexnek, a melynek végső lánczszeme mozgás, tag
jaink mozgása, cselekvés, vagy belső mozgás, szervi,
különösen vérkeringésben változások, akár csak a növé
nyeknél a morphogenetikus folyamatok. A növényeknél
tehát mintegy az érzékelés legkezdetlegesebb alakjait
találjuk fel.
Haberlandt épp ezért e szempontból kétféle szervet
különböztet m eg : az egyszerű stimulatorl, mely mecha
nikus úton ad át lökés- vagy érintés-ingert az érzékeny
mozgatószövetre. így történik például a Mimosa Spegazzininél, hol az érző szőrök, mint emelők működnek.
Ezzel szemben magasabb fejlődmények az érzékszervek,
melyek már érző protoplasmájuk specificus szerkezetével
magát az ingert percipiálják s az így támadt izgalmat
odatovábbítják, a hol ily közvetett úton az eredeti mecha
nikus inger legtöbbször biológiailag előnyös mozgásra
vezet.
Ezek a különféle érző készülékek vagy 1. érző petytyecshék, mikor a sejtfal megvékonyodott s a hártyában
így bizonyos üreg támadt belülről, a melyet érzékeny
plasma tölt b e ; vagy 2 . érző szemölcsök, melyek az
előbbi alakból a külső fal kihajlása, ehbedudorodása
útján alakulnak; vagy végre 3 . érző szőrök vagy érző
sörték, melyek egyszerűen mechanikusan, mint emelők
működnek.
A tök indái is tele vannak ily érzékszervekkel s a leg
egyszerűbb ezeken kísérletileg megpróbálni, mily hamar
felel mozgás a nyomásingerre.
Érdekes analógiákat állít össze azután Haberlandt.
Így az érző szemölcsök összevethetők az echinodermák
tapintó szemölcseivel, — az érző pettyecskék a különféle
gyiirűsférgek chitonkérgében levő poruscsatornákkal.
Az Opuntia érző szemölcseit méltán vethetjük össze a
Hermione-féle gyiirűsférgek hasi bibircseivel, épp úgy
a Cetonia s más bogarak hártyabeli csatornáit a Ber
beris s Abutilon érző szemölcseivel. A bogarak tapintó
szőreit pedig joggal hasonlíthatjuk össze az érző sző
rökkel, sörtékkel, a Biophytom sensitivum ingerfelfogó
sejtpárnáját az érző szőr alatt joggal vethetjük össze
Haberlandt szerint az emberi Meissner-féle tapintó testecskével. A szerkezeti felépítés elvei mind ez analógiaesetekben azonosak.
Épp ez az általános tapasztalat, hogy a növényi
érzékszervek szerkezetének felépítés-elvei azonosak az
állatoknál találhatókkal ; sőt, hogy még az embernél is
található e tekintetben analógia, minden bizonynyal
érdekes adalék az összehasonlító érzéktanhoz s egyben
az általános érzékpsychologiához.
Dr. Positivus.
Beküldött könyvek : Acsády : A magyar birodalom
története. 9., 10. füzet. Athenaeum kiadása. Egy füzet
60 fillér.
Rostand: A sasfiók. Ford.: Ábrányi Emil. LampelWodianer kiadása. Ára: 4 K. 50 fillér.
Daróczi L .\ A , kereskedelem története. LampelWodianer kiadása. Ára : 1 K. 50 fill.
A M agyar Könyvtár újabb füzetei. (Szerk.: Radó A.,
kiad.: Lampel-Wodianer). Wilde O.-nak Lady Windermere legyezője ez. darabját, — Csehov néhány novel
láját, — Cicerónak Verres elleni beszédéből a műkin
csekre vonatkozó részt — és Garády tengerparti képeit
közli. Egyes szám ára 30 fillér.
Fényes S . : Bacsányi. Színmű.
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Tájékoztató értesítés az „Uránia“-Egyesület vidéki actiója érdekében.
Az «Uránia '-Egyesület vidéki actiójának czélját és lényegét az Egyesület ügyvezető elnökének, Molnár Viktornak
beszédje ismerteti, melylyel az Egyesületnek f. márczius hó 21-én tartott közgyűlését megnyitotta és melyet folyóira
tunk jelen számában egész terjedelmében közlünk.
Ha egyrészt a vidéki városok és kisebb községek is vállvetve munkálkodnak a nemzeti művelődés nagy
feladatain és most már alig van vidéki város vagy falu, hol nem volna casino, gazdasági egyesület, olvasókör stb., s
ezek mind iparkodnak megoldani azokat a feladatokat, a melyektől társadalmi jólétünk és szellemi haladásunk
függ; másrészt tagadhatatlan az is, hogy a fent megnevezett intézmények munkájában jórészt hiányzik az egyönte
tűség, a rendszer és az összekötő kapocs.
Még nagyobb városokban is nehéz egy pár közérdekű felolvasásra a megfelelő szakembert megtalálni s
megnyerni és a szükséges eszközöket előteremteni, — a kis városban, faluhelyen pedig teljesen lehetetlen.
Ezen a bajon kívánt az «Uránia»-Egyesület segíteni, midőn vidéki actióját megindította és midőn arról
gondoskodik, hogy a fent megnevezett erkölcsi testületek csekély kölcsöndíj mellett és könnyűszerrel megkaphas
sanak mindent, a mi egy érdekes ismeretterjesztő felolvasáshoz szükséges.
Az «Uránia»-Egyesület e végből külön fe lo lv a sá so k a t irat illetékes szakférfiak által, az ismeretek minden
ágából,1 azokhoz készítteti a vetítésre alkalmas képanyagot is megfelelő számú példányokban, hogy egy időben több
helyről érkező kérelemnek is eleget tehessen.
A vetített képek kíséretében tartandó előadások átlag háromnegyed óránál vagy egy óránál több időt nem
vesznek igénybe. A vetítőkészülék szerkesztésénél első sorban a fentemlített testületek vagy iskolák igényeit tartottuk
szem előtt és egy körülbelül 60—80 embert befogadó teremre számítunk. Közgyűlési termekben vagy színházakban
a küldött vetítőkészülék már azért sem alkalmazható, mert a borszesz- vagy gáz-Auer-égő oly fényforrást nem nyújthat,
mely nagyobb távolságból is eléggé világos képet adna.
Az «Uránia -Egyesület kívánatra megküldi a vetítésre szükséges vetítő-késziilékei és a hozzávaló lá m p á t is,
mely gáz- és borszesz-Auer-égővel van felszerelve.
Előzetes tájékozás végett a vetítő-készülék leírását és a használati utasítást előre megküldjük az illető J e l
olvasónak, hogy azt még a gép megérkezése előtt is tanulmányozhassa.
Minthogy csak teljesen új A uer-h arisn yák bírják ki a szállítással járó rázódást, a képek bemutatása után
a használatban volt Auer-harisnya visszaküldése felesleges. Ez a harisnya az előadás színhelyén még használható,
de újabb szállításra már nem alkalmas. Az Auer-harisnya gyári beszerzési ára a felolvasót, illetőleg a kölcsönvevőt terheli.
A vetítő-készülékhez még egy második Auer-harisnyát és üveghengert küldünk tartaléknak, arra az esetre,
ha az elsőt valami nem várt baj érné. De ennek ára csak akkor térítendő meg, ha a kölcsönvevő a harisnyát tényleg
használta is.
Az előadások képan yaga szö v e g nélkül nem kölcsönözted!; ki. Az előadásokat az «Uránia»-Egyesület egy
vagy másfél ív terjedelmű füzetben kinyomatja és a füzeteket szükséges számban a felolvasást rendezőnek megküldi.
E végből minden kölcsönvevő annyi füzetet küldet meg magának, a hány látogatóra számít előadásán. Az
előadások szövege a hallgatóság között kiosztandó. Minden előadásnál legalább ölvén fü z e t átvétele kötelező.
A felolvasó előzetes tájékozása czéljából kivételesen egyes fü ze te k is portómentesen küldetnek meg, 15
fillérért darabonként.
.
A fölös számban kért és f e l nem h a szn á lt fü zetek — feltéve azt, hogy tiszta állapotban kerülnek vissza
az előadás után visszavétetnek, illetőleg értük díj nem fizetendő.
Belépőjegyeket csakis az előadást rendező külön kivánatára küldünk.
Faluhelyen a közönségtől 20 fillérnél nagyobb belépti d íj nem szedhető. Minden látogatót ennek fejében a
szövegkönyv egy példánya is megilleti.
A postai vagy vasúti sz á llítá s i költségek — melyek a hely távolságától függnek — oda és vissza a kölcsön
vevőt terhelik.
A kölcsönvevő felelős minden kárért , mely a reábizott küldeményt (vetítő-készüléket, képanyagot, stb.
esetleg érheti és megtéríteni tartozik azon összeget, melyet az Uránia»-Egyesület a szenvedett veszteség pótlásáért
vagy az okozott kár helyreállításáért kiadni kénytelen.
P er esetében a kölcsönvevő elismeri a budapesti bíróságok illetékességét és ezek ítéletének magát aláveti.
Az «Uránia»-Egyesület elvárja az illető felolvasóktól, hogy a tartott előadások hatásáról, a látogatók szá
máról vagy egyéb fontosabb mozzanatról hozzá rö vid tájék o zta tó jelen tést küldenek be és köszönettel veszi a tett
tapasztalatok alapján netalán felmerülő javaslatokat és jóindulatú tanácsokat is.
D íja k - és költségek, a) A kölcsönvevő fedezi vagy megtéríti a szállítási költségeket, melyek noha a távol
ságok szerint változnak, átlag 4 koronára emelkednek ; b) a kölcsönvevő fizet továbbá :
A vetítő-készülék használatáért....................................
3 K — f.
Egy A u er-h arisn yáért......................... ......................... — » 80 »
A képanyagért..............................................
. . .
1 » 50 »
50 drb szövegkönyvért: egy
ív
terjedelmű
. . . 3—»
50
»
1 »
»
. . .
3 » 50 »
Minden további szövegkönyvért....................................— » 08 »
A vidéki actio ügyét illető dolgokban M a tsh á ssy J ó z s e f középiskolai igazgató (Budapest, VII., kér. Kerepesi
éit 72.) ad felvilágosítást, kihez bárki akár bővebb útbaigazításért, akár előjegyzés vagy az előadási anyag megküldése
végett levélben fordulhat.
1 A tervbe vett és részben már kész előadások sorozata folyóiratunk jelen számában a vidéki actióról szóló czikkben olvasható.
- Az U rá n ia E g y e s ü le t ta g ja i 15% k e d v e z m é n y b e n r é s z e s ü ln e k a z a lá b b fe ls o r o lt d í j a k fiz e té sé n é l.
1IORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

N éhai T refo rt Á goston szobrára befolyt:
Sebestyén G y u l á n é ...............................
Komáromy Lajos
Lajos . . . . .. .. .. .. ..
Hozzá

azeddig kimutatott

Összesen
. . . . .

.

M e g je le n ts b á rm e ly k ö n y v á ru sn á l
k a p h a tó :

5 K — fill.
33 K
K—
— fill.
8 K — fill.
6763 K 22 fill.

Együtt . 6771 K 22 fill.
Levonva az „Uránia“ 1902. évi április
havi számába becsúszott összeadási
hiba k ie g y e n líté sé ü l..........................
300 K — fill.
Marad az eddigi gyűjtés tényleges ered
ménye gyanánt . . . . . . . .
6471 K 22 fill.

H o n o r é d e B a lz a c .
írta

Huszár Vilmos.

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület
támogatásával.

Kérelem.
Kérjük azokat a tagtársainkat, a kik az
Uránia folyóirat e lső három évfolyam át
átengedni hajlandók, szíveskedjenek azt
az árral együtt a kiadóhivatallal tudatni.

Budapest.
Az Athenaeum irodalmi és nyomdai r. t. blzománya
*

1902.

A kiadóhivatal.
(VI., Aradi-utcza 14.)
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FELDM ANN GYULA

B árm ely köny v áru sn ál kaphatók

tanszerkészítő intézete

ed d ig m e g je le n t k ö vetk ező k ö t e t e i:

A Z U R Á N IA K Ö N Y V T Á R

B U D A P E S T , VI., FE L SŐ -E R D Ő SO R 5.
(M a g y a r m ech a n ik a i és e le c tr o te c h n ik a i v á lla la t)
TELEFO N

17

—23.

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

hazai saját gyártmányú
fizikai, kémiai, természetrajzi
és geometriai tanszereit.
Szakszerű tanácsosai és tájékoztató költségvetéssel szolgál iskolák felszerelésénél.

Újabb szerkezetű tanszerek elkészítését és
tanszerek javítását elvállalja, mechanikai és
üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.
,,A m . k ir . vallás- és k ö z o k ta tá s ü g y i m in is te r
a F e ld m a n n G y u la -fé le m a g y a r m e c h a n ik a i és
e le c tr o te c h n ik a i v á lla la to t ( P h y s ik a i és c h é m ia i
ta n s z e r g y á r a t és ü v e g te c h n ik a i in té z e te t) az
e n em ű b e s ze r zé s i fo rr á so k u l a já n lo tt h a za i
c z é g k ö z é u tó la g o sa n f e lv e tte ." ' „ H iv a ta lo s
K ö z l ö n y “ X . H .2 2 9 .

— 3)

6>©
i.

G —

Magyarország története.
Irta:

M arezali H enrik.
1901.

II.

A nemzet gazdálkodása.
Irta:

Dr. N y. F arkas Géza.
1903.
Az Uránia-Könyvtárt az

Uránia Tud. Egyesület adja ki.
Egy-egy füzet ára 50 fillér.
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Palota-Újpest
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Palota-Újpest
Nagy-Maros
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a vonat
hová
neme

idő

Délután

Esztergom
Czegléd
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Palota-Újpest
Nagy-Maros
Szeged
Bécs
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Zsolna, Berlin, Pozsony
Párkány-Nána
Esztergom

gy - v .

k. 0 . e. v.
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7 .1 5
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7 .3 5
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8 .0 0
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8 .3 5
8 .5 0
9 .0 0
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„
,,

Trieszt, Nagy-Kanizsa
Arad, Brassó, N.-Szebeti,
Kolozsvár, M .-Sziget
Bécs, Grácz
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Ruttka, Berlin
Fehring, Grácz
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Gödöllő
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>>
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K olozsvár, B rassó, M.Sziget, Stanislau
Ruttka, Berlin

9 .3 5

Délután

B u k a r e s t, V e r c io r o v a ,B á z iá s

SZ. V .

6 .1 5

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

Czegléd, Szolnok
Palota-Újpest
Nagy-Maros
D oiog
Palota-Újpest
Bécs, Páris
Pilis-Csaba
Palota-Újpest
Érsekújvár

gy- v.

6.00
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6 .1 5
6 .2 5
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3 C s a k o k tó b e r é s á p r ilis h ó n a p o k b a n k ö z le k e d ik .
< B e rlin b ő l c s a k m in d e n k e d d e n .
3 É rk e z ik m in d e n k e d d , c s ü tö r tö k
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Délután
1 2 .1 5
1 2 .3 5
1 .0 5

SZ . V.

gy-

1 .3 0
1.3 0
1 .5 0
1 .5 0
3 .1 0
4 .2 5
5 .3 5
6 .2 0
6 .4 0
6 .4 0
7 .0 0
7 .1 5
7 .2 0
7 .5 5
8 .3 0
8 .5 0
9 .0 5

v.

#i

SZ. v .

i,

gy- v.
S Z . V.

9 .1 5
9 .2 5
9 35

S Z . V.

gy- v.

9 .4 5
9 .5 5

”

Érkezés
In du lás
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Indulás

Kis-Kőrös
B icske
Hatvan
Gödöllő
Kolozsvár, Arad, Szatmár-Németi
B écs, Páris, London
Szolnok
Bicske
K assa, Lemberg
Bród, Belgrád,Konstantinápoly
Hatvan
Pécs, Eszék
Adony-Szabolcs, Paks
Ruttka, Berlin
Szabadka
Győr
Ruttka, Berlin
Kolozsvár, Brassó
Hatvan
Zágráb, Fiume, Róma
Nápoly
M.-Sziget, Stanislau
Bicske
N.-Kanizsa, Trieszt
K assa, Csorba
Zágráb, Fiume
Kolozsvár, Bukarest,
Stanislau
Lemberg, Kassa,M .-Szig.
Fehring, Grácz
Arad, B rassó
Belgrád, Eszék, Bród
Bécs, Sopron
Ruttka, Miskolcz

É rkezés Budapest k. pályaudvarra.

Gpdöllő
Berlin, Ruttka
Konstantinápoly, Belgr
Bród
Gyékényes, Pécs
Lemberg, K assa
London, Páris, B écs
Kolozsvár, Arad, Szatmár-Németi
Hatvan
Bicske
Gödöllő
Győr
Brassó, Kolozsvár, Sta
nislau, Máram.-Sziget
Belgrád, Bród
Berlin, Ruttka, Szerencs
Bécs, Grácz
B rassó, Arad
Fiume, Zágr., Bród, P é c í Munkács, M.-Sziget
Csorba, K assa
Torino, Róma, Fiume,
Zágráb
Berlin, Ruttka
Bécs, Grácz
N.-Szeben, Brassó, Arad,
Kolozsvár, M .-Sziget
Grácz, Fehring
Munkács, K assa
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Esztergom
Pilis-Csaba
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kitérőbe

ÉRVÉNYES 1902 OKTÓBER HÓ ELSEJÉTŐL

idő

Budapest ny. pályaudvarra

Érkezés

Délelőtt

<

(MAGYAR K IR . Á L L A M V A SU T A K TÉLI M E N E T R E N D JE .

I n d u l á s Budapest ny. pályaudvarról

URÁNIA
N É P S Z E R Ű T U D O M Á N Y O S F OL Y ÓI R A T

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET.
KÖZLÖNYE

MOLNÁR VIKTOR
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTIK

KLUPATHY JENŐ és iegifj. SZÁSZ KÁROLY

IV. ÉVFOLYAM 5. SZÁM.
.. '
—
1903. M Á J U S

=
SZERKESZTŐSÉG:
VII, I Z S Ó - U T C Z A 4. SZ,

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

M É N Y E K ÉS A F O L Y Ó I R A T O K
CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK

HOVÁ A LA P BA S Z Á N T KÖZ LE

- - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - T A R T A L O M : - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - A magyar hadügy fejlődéséről. M arczali H e nri k . — Hédin Sven. D r. C h o ln o k y J e n ő . —

Bajza nagy polémiái. M ó ricz Z s ig m o n d . — Az éjszakamerikai boróka. S ajó Károly .
Az iparszabadság kifejlődése. Ko v á c s G á b o r . — — Az 1902. évi nagy üstökös csillag.
H o ffm a n n O t t ó . — Az emberi megismerés fejlődéséről. D r . P ékár K áro ly . —
Az angol telivér eredete. — o g y — — Az álló csillagok hőmérsékletének meghatá
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A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

BUDAP ES T, 1903.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

F e lh ív á s e lő fizetésre.
Az Uránia az 1903. évvel immár negyedik évfolya
mába lépett.
Hiszszük, érezzük, hogy túl vagyunk a kezdet nehéz
ségein. Mert ma már a munkatársaknak oly kiváló csa
patja s az olvasóknak oly tekintélyes serege áll mellettünk,
hogy semmi tekintetben sincs okunk aggodalomra.
A most lefolyt 1902. esztendőben 65 nagyobb, önálló
czikket közöltünk folyóiratunk hasábjain, s e czikkekkel
képviselve voltak úgyszólván az összes tudományok:
a természettan, mennyiségtan, vegytan, csillagászat, me
teorológia, állattan, növénytan, ásvány- és földtan, föld
rajz, az orvostudományok, a bölcsészet, irodalomtörténet
és széptan, a történelem és művelődéstörténet, a néprajz,
a művészet-elmélet, — s az e tudományok köréből vett
apró közlemények gazdagítják «Krónika» czímű méltán
kedvelt rovatunkat is; á «Hasznos tudnivalók» rovatát
szintén változatos tartalmúvá igyekeztünk tenni, — s
jelentékenyen bővítettük a «Könyvszemle» ez. rovatot is.
Törekedtünk a képeket is mi::dig jól és érdekesen válo
gatni össze.
Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apáthy
István, Bodnár Zsigmond, Cholnoky Jenő, dr. Dézsi
Lajos, Dietz Lajos, Erdélyi Pál, dr. Ny. Farkas Geiza,
Hathalmi Gabnay Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó
Vilmos, Hoffmann Ottó, Huszár Vilmos, dr. Kapitány
Kálmán, Kármán Ferencz, Kiss Ottó, Kánig Dénes,
dr. Körösi Henrik, dr. Kövesligethy Radó, dr. Knpcsay
Felicián, Mikola S., Móricz Zs., dr. Neményi Imre, dr. Nuricsán József, dr. Nyáry Albert báró, Pap Károly, Pékár
Gyula, dr. Pékár Károly, Pruzsinszky Pál, dr. Rátz
István, Riedl Frigyes, Sajó Károly, Szana Tamás, dr.
Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, dr. Szekeres Kálmán, dr.
Szentpétery Imre, Szerem ley Barna, dr. Szterényi Hugó, dr.
Szűcs István, Tass Antal, Thanhoffer Lajos, Zalai Béla stb.
Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére,
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 szives 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.
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyvkiadóhiva
talához (Budapest, V., Akadémia-utcza 4.) intézendők.

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. díj nélkül kapja az egylet összes kiadványait,
köztük az «Uránia» czímű folyóiratot;
2. évenként hat utalványra van joga, melyekkel az
első előadásokon (premiere) kívül az Uránia^-szinház
előadásaira akár egy földszinti vagy erkélyszéket, akár
egy páholyt 5O°/0-os árkedvezmény mellett vásárolhat;
3. szabadon látogathatja az egyesület és a színház
által rendezendő kiállításokat.
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
Cseike Győző, miniszteri számvevőségi igazgató, egye
sületi pénztárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.
bejelenteni szíveskedjenek.
A z Uránia-egyesiilet elnöksége.

A z «Uránia» szerkesztősége.

K i Uránia m. tud. színház r.-t.

SZIKLAI S.

kiadványai:
S p a n y o lo r s z á g ,
A X IX . s z á z a d ,
A tá n cz
A m e r ik a
Az ember tragédiájáról
Vörösmarty költészete
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„
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AZ URÁNIA M. T. E. KÖZ L ÖN Y E
E folyóiratot az Egyesület tagjai
az évi illetmény fejében kapják.

MOLNÁR VIKTOR
közreműködésével
szerkesztik
KLUPAThlY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

A magyar hadügy fejlődéséről 1
gy hires katonai írónak igaznak elismert
mondása az, hogy „a hadsereg a fegy
verben álló nemzet“. Ha ezt meggondol
juk, egyúttal megtaláljuk a kellő és igaz szempontot arra nézve is, miképp ítéljünk a hadseregnek,
az egész hadügynek fejlődéséről. Az nem valami
különálló, elzárkózott, saját törvényeit követő,
hanem a legszervesebb összeköttetésben áll az
egész nemzetnek fejlődésével, erkölcsével, gazda
ságával, társadalmi tulajdonságaival. Ha tehát
valóban ismerjük a hadseregnek fejlődését, sok
kal többet ismerünk annál, a mit ez a szó
kifejez: ismerjük vele együtt a nemzet törté
netének leglényegesebb részét is. De különö
sen alkalmas a sereg fejlődése és a hadügy
fejlődése a történelem azon két elemének meg
világítására, mely éppen a mi hazai történetünk
ben a legfontosabb: először, hogy megtudjuk
belőle, mi a nemzeti szellem, mi az eredeti
ségében és másodszor, hogy e fejlődésből meg
tudjuk, milyen idegen befolyás hatott rá és ala
kította át. Ez adja meg előadásomnak, mely
csak a leglényegesebb pontokra szorítkozhatik,
igazi terét legfőbb szempontjait.
A magyar hadsereg akkor, mikor a magyar
nemzet átlépi a történet küszöbét, már élő, erős,
rendkívül fejlett szervezet, olyan, mely magá
ban véve is mutatja, hogy annak a nemzetnek,
mely létrehozta, már nagy tapasztalás áll ren
delkezésére, nagy történeti élet áll mögötte, és
hogy ez a sereg annak a tapasztalásnak érett
gyümölcse. A magyar sereg egy törzsből ter
mett az összes szittya népekével; lovas — más
nincs — a mint azt első ismertetője Leo csá
szár írja, gyalog alig tudnának megállni; de
egyéniségében már el is tér tőlük, éppen azért,
mert fejlettebb náluk. És ez az egyénisége mi
ben áll ? Abban, hogy sokkal erősebben fegyel
mezett és így szoros összetartásra sokkal képe
sebb, mint a többi, egyformán vitéz, de nem
oly jó vezetésű hűn vagy szittya, vagy tatár
törzs.
Leo császár a magyar sereg főtulajdonait
és különösen a vezetést abban jellemzi,12 hogy
ezt a népet, a mely több törzsből áll, nem a

E

1 Az „Uránia M. T. Egyesületiben 1903. márczius
29-én tartott előadás.
2 Leo császár taktikája. XVIII. fej. 42., 45., 62. pont.

szeretet, hanem a szigorú fegyelem és a bün
tetés tartja egybe, de hozzáteszi, hogy ez olyan
nép, mely nomádok módjára eltűr mindent szíve
sen, hideget, meleget s nem törődik zsákmánynyal
sem, csak azzal, hogy az ellenséggel szemben
magát vitézül viselje. Ennek a seregnek ereje
nyilazásban, lóhátról való nyilazásban áll; a
kézi tusát inkább kerüli, de meglepetésekben
nincs párja. Azonkívül nem elégszenek meg a
győzelemmel, hanem azt felhasználják a leg
nagyobb végletekig, míg az ellenséget teljesen
meg nem semmisítették. Viszont az a tulajdonsá
guk megvan, hogy ha őket győzték le, avval
nincs nyerve sok, mert csakhamar összeszedik
magukat ismét és szembe szállanak az ellen
séggel, úgy, hogy míg teljesen megsemmisítve
nincsenek, addig félelmesek maradnak. Azt hi
szem, hogy különösen ez az utolsó vonás az,
a mi az igazi katona nemzetet jellemzi. Mert a
győzelemben könnyű megállni — igaz, hogy
ott is vannak vonások, melyek óriási erkölcsi
erőről tesznek tanúságot — de arra, hogy vesz
teségben is kitartson, ne mondjon le arról a
lehetőségről, hogy vitézsége által megfordítsa a
háború sorsát és a zsákmányt visszaszerezze,
csak a legerősebb katonafaj képes.
Ezekből a vonásokból megismerjük, hogy
sok száz- és száz esztendőnek kellett lefolyni,
és sok csatának és sok küzdelemnek, a míg
ezek az erények a magyarban kifejlődtek. Meg
mondja Leo császár azt is, hogy mi van elle
nére a magyarnak. Először az erős, zárt sorok
ban harczoló nehéz fegyverzetű lovasság; ezt
nem tudja leküzdeni, lévén könnyű fegyverzetű
és főfegyvere a nyíl. Másik az erős zárt sorok
ban harczoló gyalogság; ez is olyan fegyver,
melylyel csak távolról küzdhet és a mely erős
védelmi fegyvereivel biztonságot nyújt a magya
rok ellen. De különösen óvja mind a kettőt
attól, hogy ha a magyarok távoznak, ne bont
sák meg soraikat, mert az első alkalommal,
mikor látják, hogy a sorok felbomlottak, vissza
térnek és akkor a győzelemnek vége. A harinadik, a mivel nem igen bírnak, a vár. Ezt
különösen olasz- és német hadjárataik bizo
nyítják. Mint lovas nép nem bírnak azon techni
kával, nincsenek azon mechanikai eszközök bir
tokában, melyek a vár-ostromot sikeressé, biz
tossá teszik.
14
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Ezek azon tulajdonságok, melyek a magyar
nál története kezdete óta megvoltak és me
lyek nemzedékről-nemzedékre átmentek. Mert
lényegében az a sereg, mely Magyarországot
elfoglalta és mely csaknem egy századon át
rettegtette egész Európát, az a sereg ugyanaz
volt, mint a mely szolgálta az Árpádokat, mint
a mely győzelemre vitte Nagy Lajost. Mert az
tisztán lovas sereg volt és ha gyalogságra volt
szüksége, — vár ostromra — zsoldos hadat kel
lett fogadni. Ez az a sereg, mely ugyanazon
tulajdonságokkal lép fel a kurucz háborúkban,
mely Mária Teréziát megvédi és ez az, a mely
még a franczia háborúkban is mindenütt dicső
ségessé teszi a huszár nevét. Vagyis a gyorsa
ság, a meglépés, a könnyű lovas erényei tették
Európában mindenütt mintaszerűvé a régi ma
gyar katonaságot.
Mire mutat aztán, — hogy visszatérjünk előadá
sunk alapelveire, — hogy ezek a tulajdonságok
annyi időn át megmaradtak? Arra, hogy annyi
század változásában voltakép a nemzet egy
igen nagy részének életmódjában gyökeres vál
tozás még nem állott b e; hogy még mindig a
lóval és fegyverrel való bánás szinte nemzeti
tulajdonság maradt. Máskép lehetetlen volna,
tisztán békés foglalkozásúaknál egy tulajdon
ságnak kizárólagos fejlesztése. Ez tehát egy tör
ténetileg igen fontos észlelet ám, mert azt mu
tatja, hogy a mai pásztor, vagy csikós és az
Árpádkori magyar közt, a kinek más foglalko
zása a harczolásnál nem volt, lényegében mint
harczos közt nagy különbség nincs. De a nem
zetek elválnak azon kortól, melyben a harcz
foglalja el egész életöket; hiszen az olyan élet
lehetetlenné tenné a műveltséget, a polgári álla
potot. Igazi katona népek valóban csak a hún
szittya népek, és a mi még több gyakorlatot és egy
oldalúságot követel, lovas katona népek; a többi
népeknél egyes osztályok voltak azok, melyek
harczczal foglalkoztak és csak szükség esetén
fogtak fegyvert a többiek.
A királysággal megkezdődik Magyarországon
is a változás és ennélfogva, minthogy a társada
lom és foglalkozás változik, bizonyos tekintet
ben változnia kellett a katonának is. Ez abban
áll, hogy Magyarországban új honra talált a
nyugati Európa előkelő világának akkori fegy
verzete, a nehéz pánczélos fegyver. Már Szent
István udvaránál vannak lovagok. Kálmán ki
rály már pánczélos nehéz lovasokat követel az
ő ispánjaitól; a morvamezei csatában pedig — ezt
egy német krónikás írja1 — a magyar lovagok,
közöttük voltak a Csákok és Gutkeledek is, úgy
forgatták a kardot, mintha egyenesen Francziaországból jöttek volna. Pedig Francziaország volt
a lovagoknak igazi hazája. Pedig csak száz
évvel ezelőtt azt írja egy német író, Freisingi
Ottó, hogy előttük ezek a fegyverek idegenek
és hogy semmit sem érő fegyverekben járnak.Tehát más már a fegyverzete az úrnak, a ki
olyan akar lenni, mint a franczia, olasz, vagy
német úr és oly módon akar kitűnni, és más
a közönséges emberé. De egyben különbözik

Magyarország még ekkor a többi Európától:
abban, hogy míg a többi Európában éppen
csak egy osztály, a lovagosztály volt, mely harczolt és aránylag kevés volt a harczos, nálunk
még mindig óriási nagy a hadra kötelezettek
száma: a szabadok vagyis nemesek, székelyek,
jászok és kúnok mind. Úgy, hogy olyan eset
ben, a mikor ezek csakugyan talpra állanak,
lóra ülnek, aránylag sokkal nagyobb seregeket
bírnak kiállítani, mint más nemzetek; mert
csaknem minden férfi harczos. Ez mindig igen
nagy katonai tekintélyt biztosított Magyarország
nak. Evvel összefügg az is, hogy ha ők más
nemzetekkel akarnak harczolni, minthogy arány
lag kevés a pánczélos vitéz, aránylag kevés az
oly fegyveres, kinek technikai ügyessége és ké
pessége van, gondoskodni kell idegenekről, a
kik ehhez értenek és a kik a magyar seregnek,
a mely nagyjában huszár sereg, ezt a hiányát
pótolják.
A XIV. századtól fogva a polgárság fejlődése,
a svájczi parasztok és a török jancsárok dia
dalai, majd a XV. század elején a cseh husziták
táborozása és a puskapornak mind általánosabb
felhasználása, egészen átalakítják a hadviselést.
Magyarország most lépést tart a fejlődéssel, sőt
éppen akkor emeli legmagasabb fokra hadügyét.
Ez az átalakítás, újjászervezés, Hunyadi János
nevéhez fűződik. Ez az első, a ki nem a nagy
számmal, hanem az akkori módon tökéletes
sereggel akar is, tud is győzni. Igaz, hogy
Magyarország, mely akkor hosszú időn át bé
két élvezett Nagy Lajos idejétől fogva, mely
nek területére igen nagy idő óta nem jött be
ellenség, a hol oly királyok voltak, kik szivü
kön viselték az ország javát, akkor igen közel
állott a többi Európához; tele volt gazdag nagy
városokkal, népes volt, módjában volt épp
oly sereget teremteni elő, mint bármely más
nemzetnek. Hunyadi serege aránylag kicsi; nem
látjuk, hogy neki külföldi segítséggel együtt
30,000-nél több embere lett volna. Hogy is le
hetett volna több, -a mikor csak erdélyi vajda
volt. De a sereg kikből áll? Legnagyobb részt
pánczélos lovagokból. Azonkívül van erős gya
logsága és pedig a mely számszer-íjjakkal, nagy
ívekkel van felfegyverezve; olyan ívekkel, me
lyeknek lövése sokkal biztosabb, mint a lóról
való nyilazás volt. Ilyen fegyverrel tette tönkre
az angol gyalogság, a hires franczia lovagságot.
De voltak neki már ágyúi is és a hires orléansi
szűzön, Jeannne d’Arc-on kívül Hunyadi János
az egész történetben az első generális, a ki az
ágyukkal bánni tudott, úgy, hogy a tüzérség nála
már a hadi szerkezetnek igen fontos részét képezi.
Hunyadi János fia sokkal nagyobb eszközök
kel rendelkezett, de lényegében az apja szelle
mében tartotta fenn katonaságát. Neki már van
állandó serege: az első tekintélyes a keresztyén
Európában. Mátyás maga leírja, mikor Olasz
országba — Nápolyba — küld segítséget a
török ellen, hogyan harczolnak katonái. Abból
teljes képét nyerjük annak, hogy milyen volt
egy akkori sereg.1 Azt mondja: az ő seregében

1 Ottokar von Horneck, Reimchornik. Ed. Seemüller. I. kötet. 16,235—16,279. sor.
* Gesta Friderici Imperatoris. 1. 31.

' Levele Veronai Gábor, egri bibornok püspökhez
Nápolyba. 1481 márczius 10. Mátyás király levelei,
közzéteszi Fraknói Vilmos II. 104—110.
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vannak először is nehéz fegyverzetű lovasok; a
második rend a könnyű fegyverzetű lovasok,
vagyis a huszárok; a harmadik rend a gyalog
ság. Ezek közül némelyik nehéz fegyverzetű,
némelyik pajzsos, némelyik pedig puskával van
ellátva. Nálunk —- azt mondja — az a hadi
rend, hogy a gyalogságnak ötödrésze puskás;
csakhogy ezeknek oly nagy hasznát venni nem
lehet a csatában, mint a többinek, azért, mert
védelmi fegyverök nem oly erős. Hogy állítja
fel tehát a csatarendet, hogy ne lehessen őket
megbontani ? Azt mondja: a nehéz fegyver
zetű lovas, az bástya gyanánt szolgál; nem
is mozdulnak el helyükről, még ha mindnyáját
egy lábig ottan levágnák. A könnyű fegyverzetüek, vagyis a huszárok, a mint alkalom nyí
lik, kirohannak és ha elfáradtak, vagy veszé
lyesebb a helyzetök, akkor megint visszavonulnak
a nehéz fegyverzetüek mögé, itten összeszedik
magukat és megint megtámadják az ellenséget.
Tehát ez ugyanaz a harczmód, mint a régi
magyaroké. Végre az egész gyalogságot és a
puskásokat körülveszik a nehéz fegyverzetüek,
úgy?thogy ők úgy harczolnak, mintha bent vol
nának a várban, tehát mindenfelől védve van
nak az ellenséges támadás ellen.
Még egy igen érdekes megjegyzése van
Mátyásnak, mely mutatja, hogy még az ilyen
nagy lángeszű férfiú is hogyan ragaszkodik a
régihez. A török bevette magát Otranto várába,
ostromolni kellett őt és ezért küld magyar
katonaságot apósának, ezt írva: „Küldhetnék
én bizony ágyukat is, de az nem jó; sokkal
többet érnek az én várostromló gépeim, a melyek
nagy köveket tudnak be a várba ontani és
a melyek a vár népére nézve sokkal vesze
delmesebbek az ágyuknál. Azonfelül pedig az
a hasznuk is van, hogy nem oly költségesek,
mint az ágyuk és a puskapor“. Tehát ő még
1481-ben várostromban különbnek tartja a régi
várvívó eszközeit az ágyuknál.
Mátyás serege kétségtelenül a legkülönb
volt, de egy nagy hibában szenvedett, abban,
hogy nem állott és nem állhatott egészen ma
gyarokból és pedig azért nem, mert az a fegy
vernem, mely akkor már döntővé kezdett válni
a harczokban, a gyalogság — hogy úgy mond
jam — ellenkezett a nemzettel, nem néz
ték szívesen és nem tartották nemes emberhez
méltónak még sokkal később se, hogy gyalog
menjenek csatába. Tehát ő neki a gyalogsága
nagyrészt idegen zsoldosokból állott. Ezek nehéz
fegyverzetüek voltak.
Mikor aztán nem volt olyan vezérük, mint Má
tyás, akkor ez a gyönyörű sereg szétbomlott. És
mikor a török Magyarszágra ront, mi történt?
Katonailag az, hogy a töröknek rengeteg sok
az ágyúja, azok söprik el Mohácsnál a magyar
tábort, roppant nagy, tanult és rendes a gya
logsága, a jancsárság. És ezen fegyverek ellen,
melyek akkor valóban modernek voltak, azok
ellen a magyar hogyan harczolt? Vitézül, halálra
elszánva, mint mindig, de teljesen elmaradt
fegyverekkel, akár könnyű, akár nehéz fegyver
zetű volt. Mert a magyar sereg Mohácsnál ál
lott 20,000 lovasból, 6000 gyalogból; ágyúja —
számot tevő — alig volt. Tehát tudnunk kell,

hogy bizony olyan hanyatlásban volt a magyar
nemzet, hogy katonailag kétségtelenül a török
volt a fejlettebb, nemcsak hogy száma volt na
gyobb. A mohácsi vész után két irányban is
kellett függetlenségért küzdeni az ország meg
tartásáért. És most azon nagy feladat előtt állott
a nemzet, hogyan szerezzen hadsereget, olyan
hadsereget, mely csakugyan szembe tudjon szállni
a némettel vagy a törökkel. Az ily sereghez
egy alap volt meg: a várak őrsége. Itt a vité
zek elszántan a végsőig harczolnak. Tanult
katonák, jó vezérek és a magyar vitézségnek
legszebb lapjai Zrínyi, Dobó, Szondy neveit
örökítik meg. De mit lehetett minden önfeláldo
zással elérni ? Legfeljebb azt, hogy az illető vár
egy ostromtól megszabadul. De nyilt csatában
a törököt megverni nem lehetett; mezei sereg
nem volt. Ezért — a mi nagy emberünk van,
— a XVI. és XVII. században az államtól követeli
azt, hogy ilyen sereget szervezzen. Ennek egy
igen fontos eleme — úgy szólván — magától
terem: a hajdú.
Szabad vitéz, a ki legtöbbnyire elvesztette
honát és hogy ne legyen szolga, kénytelen
katonává lenni. Kitűnő katona válik belőle.
Összeverődnek csapatokba, maguk választanak
vezéreket, zsákmányból élnek. Egyáltalában ez
a zsoldos seregek kora. A svájczi zsoldosok, a
német Landsknechtek, az olasz és spanyol
derékhadak mellé sorakozik a lovas és gyalog
magyar hajdúság. Ezek nem nemzeti katonák,
hanem szolgálják azt, a ki zsoldba veszi őket,
legszivesebben az erdélyi fejedelmet, a magyar
királyt; de idegen fejedelmet is szolgálnak,
csak a törököt nem. Ennek felhasználására
akadt is fejedelem, Báthory István, a lengyel
király. Magyar hajdúkkal verte le Rettenetes
Iván muszka czárt ; a minthogy más tekintet
ben is modern vezér; egyike azoknak, a kik
legjobban értenek a tüzérséghez. Sőt még egy
feltalálást is tulajdonítanak neki. Dancka várost,
mely erős városa a balti partvidéknek, tüzes go
lyókkal hódította meg. A golyóknak ez a megtüzesítése állítólag az ő feltalálása volt,1
Megvolt a kezdet tehát arra, hogy ily állandó
nemzeti sereg létrejöjjön. És a későbbi erdélyi
fejedelmek szereztek is oly sereget, mely az ő
országukat biztosíthatta és a mely a magyar
ügyekbe is beleszólhatott sikeresen.
Európa-szerte a régi lovagi hadsereg helyébe
akkor már rendes fegyelmezett állandó sereg
lépett, a nemesség, mely már egyedül nem volt
képes megvédeni a hazát, adóval is szolgálta
azt. Csak nálunk és Lengyelországban maradt
meg a nemzeti adómentesség, mely azon köte
lességhez volt kötve, hogy a nemes vérével
tartsa meg a hazát, melyet ősei vérrel szerez
tek. Megfelelt-e ennek a magyar nemesség?
Egy igen nevezetes észlelet előtt állunk, ha
éppen az erdélyi fejedelmek életíróit nézzük.
Nagy érdemül tudják be Bethlen Gábornak is,
Rákóczy Györgynek is, hogy a népet kímélték,
a felkelő nemességnek nem igen vették hasz
nát, nyilt csatától tartózkodtak és ha nyilt csa1 Heidenstein, Rerum Polonicarum Libri XII elsők.
114 1. Motley, the rise of the dutch Republic. 3. k.
368. 1.
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tába bocsátkoztak, akkor is inkább zsoldosaik
kal harczoltak.1 Ez nevezetes dolog; de ebben
a dicséretben egy nagy gáncs van, az, hogy a
magyar előkelő osztály a hadi szolgálattól el
szokott, annak terhét viselni nem akarja, hogy
az a nemesi felkelés már képtelen volt arra,
hogy az országot megtartsa, megvédje.
Ugyanazt a tényt erősítik meg Bethlen Gábor
levelei s országgyűléseinek írásai is. Minthogy
a hajdúk legjava részét letelepítették, nemessé
tették, a nemzeti állandó seregnek ez a le
hető magva sem tette meg többé azt a szol
gálatot, mely mindenkorra nevezetessé teszi
1604— 1608-iki szereplését. És hogy ez így
volt, legjobban kitűnik Zrínyi Miklósnak öszszes irataiból, melyeknek mind egy a czélja, az,
hogy a magyar szabaduljon fel, de a maga
erejéből, szerezzen gyalog1 sereget, szerezzen
állandó lovas sereget, szerezzen tanult tiszteket;
de mindenekelőtt vesse magát alá szigorú fe
gyelemnek, mert e nélkül sereg nincs — a
mint Zrínyi Miklós maga is mondja. — Nagyra tar
tották őt nemcsak itthon, hanem az egész keresztyén
világban mint keresztény hőst. De ő, a ki oly igazán
szólott nemzetéhez, a ki hibáit is megmondta, nem
találta meg, a mit kért, a miért iparkodott, egy
oly magyar sereget, mely megállóit volna az
akkori kor nagy seregei mellett, a franczia, né
met, török mellett. Kiáltó szó volt szava a pusz
tában és ez a korszak véget ér úgy, hogy
Magyarországon van kitűnő anyag, kitűnő katona
ság, van igen sok vitéz ember, megvan két
tényező és olyan tényező, a mely minden had
sereghez szükséges: a könnyű lovasság, első
rangú és most már használható gyalogság, de
igazi magyar sereg nincs; és hogy nincs, arra
nézve felhozzuk azt a férfiút, a ki szinte egész
életét annak szentelte, hogy legyen és a kinek
nagy vállalata éppen abba bukott be, hogy
fáradsága, hazafias lelkesedése mellett ezt el
érni nem bírta.
Erre nézve maga II. Rákóczy Ferencz, a nagy
felkelés vezére a tanunk, a ki erről a kérdésről
így szól: „Az isteni gondviselés elvezetett engem
hazám ezen sivatagjába, mint a lelkeket szabad
ságra hívogató szózat; minden lakosa meghall
gatta a szabadság szavát. Ezek a nemeslelkű
emberek a szabadság nevére mind körülem
tódulva fegyvert fogtak, de ez a szózat nem volt
elegendő arra, hogy akár fizetést adjanak a
katonának, akár ruházatot, akár fegyvert, akár
lovat“.12
A maga hadi tudományáról azt mondja, hogy:
„se én, sem más körülöttem nem értett a hadi
tudományhoz. Bevallom tehát, hogy én vak
voltam, a ki világtalanokat vezettem; és akárki
ítél majd jövőre Magyarország ügyeiről, a mi
háborúnknak szerencsés kezdetét az ellenségek
túlságos óvakodásának fogják tulajdonítani, a
haladást annak, hogy az őrségek és várak rosszul
voltak ellátva és rosszul védve és vállalatunk
nak rossz eredményét a nemzet tudatlanságának,
tapasztalatlanságának, hogy nem volt pénzünk
1 Szalárdi János siralmas krónikája.
2 Mémoires du prince Rakoczy. Histoire des Revo
lutions de Hongrie. Hágai kiadás 1739. V. k. 125.
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és fegyverünk, mely a háború idege, a pestis
nek és annak, hogy Francziaország nem igen
segített meg.“ 1 Végül megírja azt is, a mire
már hivatkoztam előbb, hogy milyen volt a régi
hadimód. Az ő tisztjeik úgy gondolták, hogy
távol kell tartózkodni az ellenségtől, ne kelljen
előőrsi szolgálattal törődni, jól aludni, enni, inni,
hirtelen megtámadni az ellenséget, ha lehet:
üldözni őt, ha pedig ellentáll az ellenség: vissza
vonulni. Látszik, hogy ez bizony a régi felfogás.
Különösen azt mondja: „nagy baj volt a hadi
tudományban való járatlanság. A gyalogságot
megvetették, azt mondták a nemesek, hogy eb
járjon gyalog, az ember arra való, hogy vitéz
legyen“. Már pedig azt nem lehet kétségbe vonni,
hogy a mai háborúkban a gyalogság a fő. Azt
is mondja, hogy ő neki a főigyekvése volt elég
ezredet felállítani és ha a tabelláját nézte, hogy
mennyi katonája van, akkor repesett volna a
szive örömében, hisz azok néha 80, meg 100
ezer embert is mutattak. De a valóságban fele
annyi sem volt. Győzelem után zsákmányolás
végett, veszteség után, hogy meneküljenek, szét
oszlottak és a fejedelem minden igyekvése
sem tudott fegyelmet teremteni. És milyen
volt a fegyverük? „A legjobban fölfegyver
kezett katonának volt puskája, vagy keréken
járó arkabúziája, azonkívül a kardja, és ilyen
puskás emberem sokkal kevesebb volt, mint
az ellenségnek. Lehetett volna dárdát adni, de
mindenki azt mondta, hogy ez ellene van a
nemzet szellemének. A legjobban ellátott lovas
nak volt két láb hosszú karabélya, a melynek
akkora volt a nyílása, mint egy ágyúnak; így
valami biztos lövés, czélzás nincs. Elég rossz
kardjuk volt, rosszul felnyergelt lovuk és az
ezredek felének még ilyen felszerelése sem volt.
Kellett nekem nagyszámú seregeket kimutatnom,
mely az ellenségnek valamikép imponált, de
valóságban mindig kevesen voltak.“ Később azt
is mondja, hogy a mint a pestis jött, elfogyott
a váraknak az őrsége, a mezei hadakkal kellett
ezt pótolni; így. megint mezei hada nem ma
radt, legalább nem oly tanult, hogy az ellen
séggel szembeszállhatott volna. Pénze se volt,
mert a rézpénz ellepte az egész országot. Az ellen
ség pedig szép lassan előre nyomult, elfoglalta
a hágókat, a folyók átjáróit és így vetett lassan,
de biztosan véget a harcznak.
Nézzük azt, mit jelent ez most társadalmilag,
hogy kétszáz éven át Magyarország nem tud
szert tenni teljes katonaságra? Azt, hogy éppen
azok az osztályok, melyekből a modern fegyver
nemek : gyalogság, tüzérség, hadi mérnökség
kikerültek, ezen szerencsétlen időkben Magyarországon nem hogy fejlődtek volna, hanem alig
hogy megmaradtak. Hiszen Rákóczy elmondja,
hogy neki a hadi mérnökei mind francziák, de
a tisztjei közül is igen sokan azok voltak. És
panaszkodik, hogy kevés, a ki fegyelmezni tudja
és akarja is a sereget. A nemesség minden
erényével sem volt képes modern sereget alkotni:
a többi osztály pedig még nem jött számba
A nemesi seregnek pedig a fegyelem sohasem
lehetett erős oldala.
1 U. o. 127- 128. I.
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A szatmári béke után, midőn az országot
berendezték, a katonaságról sem feledkeztek
meg. Az 1712-iki országgyűlés tervezete szerint
„a szükségnek megfelelő külföldi seregnek is
készen kell állania az ország oltalmára. E mel
lett azonban, a tapasztalás szerint, a török ellen
hasznos szolgálatot tesz a könnyű nemzeti ka
tonaság is. Szükséges tehát, hogy az országban
tartózkodó hadseregnek legalább harmadrésze
álljon rendes ezredekbe osztott, a külföldiekkel
ugyanazon rangú magyar hadakból.“ Az egész
ármádia érdemes honfiaknak álljon parancsa
alatt; igazgatására és különösen a katonai ki
hágások megbüntetésére pedig magyar hadi
tanácsot kell felállítani. Az 1715 : Vili. t.-cz.
megerősíti az összes nemességnek és a bandé
riumok kiállításának kötelességét, a mellett azon
ban, „mivel ezáltal egyedül nem védhető meg
kellően ez az ország, erős és szabályozott ka
tonaság, benszülöttekből és külföldiekből álló,
tartandó fenn minden eshetőségre“. Ily módon
történt a cs. kir. sereg törvénybe iktatása, mely
nek a magyar ezredek kiegészítő részei voltak.
Magyar haditanácsot nem állítottak fel; az egész
katonai igazgatás a bécsi haditanácsra volt bízva;
csak a felkelő nemességnek maradt meg törvé
nyes főkapitánya: a nádor.
Az egyes ezredek felállítása akkor magánvállalkozás volt és a vállalkozónak, tulajdonosnak
nagy jogokat biztosított. A tulajdonos e jogaiból,
melyeket a mai hadseregek szervezése után meg
érteni is alig lehet, következett, hogy a magyar
ezredeknek nemcsak uniformisa, hanem szolgá
lati nyelve is magyar volt. Csak a hét éves
háború tapasztalatai után vitte keresztül Lacy
tábornagy, mint a haditanács elnöke, a katonai
igazgatás teljes centralisatióját. A visszahatás
nem maradt e l; az 1790—91-iki országgyűlésen
a rendek ismét követelték a külön magyar hadi
tanácsot és a magyar ezredek is szabadulni
óhajtottak német tisztjeiktől. De e törekvések
nek törvényes eredménye nem volt. A franczia
forradalom elleni nagy háborúk ismét szüksé
gesnek mutatták a vezetés teljes egységét, annál
is inkább, mert a nemesi felkelésnek, melynek
igazi nemzeti hadseregnek kellett volna lennie,
csekély katonai értékét nyilvánvalóvá tette az
1809-iki győri csata.
Az akkori hazafias törekvéseknek e téren
egyetlen nagy emléke maradt: az 1808-iki tör
vény által felállított Ludovika-Akadémia. Magyarország elmaradottsága e tekintetben már annyi
val feltűnőbb, mert a régi zsoldos állandó seregek
helyett a franczia forradalom már 1792-ben
megteremtette a nemzeti sereget és példáját
ISI0 -ben követte Poroszország is.
Teljes beolvasztás azonban e korban sem
történt. Az ezredek kiegészítését csakis az ország
gyűlés rendelhette el, s az 1802-iki országgyűlés
ez alkalommal „exercitus hungaricus“-t említ.
De még a haditanács s később a bécsi hadügyministeriuin kimutatásaiban is mint „Hungarisches national Militär“ szerepel a magyar
ezredek legénysége.
Bárminő legyen is véleményünk e. szervezet
közjogi részei felől, egyet el kell ismernünk;
azt, hogy a magyarnak a cs. és kir. sereg iskolája

megadta azt a fegyelmet, melyet Zrínyi és Rakóczy oly hőn, de hiába követeltek.
A huszárság itt szerzett megint oly nagy hírt,
és egész Európa sorsára döntő befolyást gya
korolt Mária Terézia háborúiban. De itt lett első
rendű katonává a magyar baka is. Már a XVIII.
század közepén a magyar gyalogezredek a leg
jobbakhoz tartoznak, a franczia háborúkban
pedig talán már az egész sereg legjobb ezredei.
Itt történt tehát a magyar katonaságnak a ki
képzése.
1848-ban, a mikor a társadalmi különbségek
megszűntek, mikor egységes nemzet volt itt kész
a szabadságáért s hazájáért küzdeni, akkor mint
egy villámcsapásra termett nemcsak huszárság,
hanem gyalogság is. A honvéd gyalogság, mely
hez a sorkatonaságnak több kitűnő ezrede járult,
nem fél nyilt csatába bocsátkozni. Van ágyú és
pedig magyar ágyú és olyan tüzérség, a mely
az ellenségével is kiállja a versenyt. Vannak
tanult tisztek, mert az értelmiség felszabadult,
nemcsak a föld, és vannak vezérek, mert a
tehetség emeli őket és nem a születés.
És így látjuk, ha előadásomnak a legvégső
következtetését le akarjuk vonni, hogy a had
sereg kérdése az egész nemzet kérdése és a
társadalom erkölcseitől, gazdasági erejétől, össze
tartásától fog függni, hogy minő a hadsereg,
különösen akkor, mint most, mikor a sereg az
általános védkötelezeítség alapján 1868 óta csak
ugyan a fegyverben álló nemzet.
Marczcili Henrik.

H édin Sven.
inden tekintetben a legérdekesebb continens Ázsia, a mely Európával össze
függésben és attól természetes módon
el nem választhatóan összeforrva, egyszersmind
a legnagyobb tengerrel körülzárt szárazföldje
egész bolygónknak.
Óriási/ tömör kiterjedésével oly nagy úr a
Föld felszínén, hogy külön klima-szabályozóvá
válik; még a nagy földi légáramlás-rendszert,
a passátokat is képes feldúlni s helyette egé
szen más, évszakonként változó szélrendszert
teremt. Hatalmas hegyei között találjuk meg a
Föld felszínének legmagasabb emelkedéseit, de
a mi annál sokkal fontosabb, ezek a hegyrend
szerek olyan csodálatos módon összetorlódnak,
hogy a legnagyobb szabású magasföld épül fel
segítségével, a mit egyáltalában Földünkön is
merünk. Ez Tibet és környező vidékeinek magas
lata, a hol több ezer méter magasságban van
nak a völgyek s itt-ott nagy területeken olyan
ritka a levegő, hogy e miatt az utazás valóban
nagy nehézségekbe ütközik.
Nagy szerencse, hogy ez az iszonyú continens-colossus nem éri el az egyenlítőt, hanem
egész összefüggő szárazföldje az éjszaki fél
tekére jut és pedig a legnagyobb részével a
mérsékelt égöv alá. Ha nagy tömegével a forró
égöv alatt feküdnék, akkor igazán 'hozzáférhe
tetlenek volnának ezek a rengeteg magas föl
dek.
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így is sok nehézséggel jár a continens belső
részeibe, a magas hegylánczok közé behatolni,
mert Belső-Ázsia területének legnagyobb része
puszta, vagy éppen sivatag, de azonkívül min
denfelé olyan óriási bérczfalak zárják körül,
hogy az ezeken való áthatolás is tekintélyest eladat.
Az utazó majd napégette sivatagon, majd
a hóhatár felett, fagyban, hó és jég között jár;
egyszer napokhosszat határa-beláthatatlan gye
pes síkságokon folytat pusztai életet, máskor
meg 6—7 ezer méteres hegyóriások közt hegy
mászóvá kell lennie.

Kétségtelen, hogy olyan utakon, a melyekre
ilyen nagy nehézséggel lehet csak eljutni, sok
újat és a tudományra nézve fontosat láthat az,
a ki nyílt szemmel és kellő képzettséggel uta
zik. Sőt nagyon fontos is, hogy a kit a sors
megáldott azzal, hogy ilyen helyekre is eljuthat,
az észleljen és gyűjtse a tudomány számára az
adatokat, mert itt rengeteg sok megoldani való
probléma van.
Hédin Sven utazása két főszakaszra oszlik.
Utazásának első része Tárim folyó medenczéjének geograhpiáját világítja meg, míg második

Kitűnő turista képzettség, aczélos] kitartás,
vasegészség és törhetetlen erély kell ahhoz, hogy
valaki ezeken a vidékeken utazzék. Ilyen tehet
ségekkel talán senki sincs jobban megáldva,
mint Hédin Sven, a ki most második, nagy,
belső-ázsiai utazásáról tért haza. Emlékezhetünk,
még első utazására, a mikor szolgáinak hanyag
sága miatt expeditiója tönkrement a TaklaMakan homokbuczkái között: ő térden csúszva
is elérte a folyót és megmentette az életét. A
mostani expeditióját ismét nagyon megviselték
Tibet nagy magasságai, a hol expeditiójának
több tagja ment tönkre a levegő ritkasága
miatt.

része a tibeti magasföld ismeretére nézve nagy
jelentőségű.
A Tárim folyó medenczéje, vagy a hogy
nevezni szokták, Kelet-Turkesztán, a Tien-san
lánczai és a tibeti magasföld között fekvő
mélyedés, mondjuk medencze, a melyet körös
körül óriási hegyek határolnak s csak kelet felé
szolgál út a Gobi-sivatagra. A medencze leg
nagyobb részét futóhomok-sivatag foglalja el,
s csak a hegyek lábai előtt, a hol bővizű folyók
jönnek le a medenczébe, ott találunk mester
séges öntözéssel művelhető földeket. Az így
mesterségesen támadt oázisok a medenczének
úgy éjszaki, mint déli határán gyöngysor gya
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nánt következnek egymás után, míg benn a
medenczében a legrettenetesebb sivatagot talál
juk. A folyók javarészben elvesznek a homok
ban, vagy már az oázisokon való öntözés köz
ben annyira megfogy a vizük, hogy nem is igen
juthatnak messzire. Egyedül a Tárim tesz meg
hosszabb utat, de aztán elvész a Lop-nor nevezetű,
nádassal ellepett sikér tóban, vagy mocsárban.
Ez a tó sok vitára' adott alkalmat, mert vize
édes, a mi egészen kivételes az olyan tavak
közt, a melyeknek nincsen lefolyásuk. De azon
kívül, mint Richthofen bebizonyította, nem is
ott van, a hova a khinai térképek rajzolják. Az
érdekes tudományos kérdés Hédin Svent mind
két utazásában foglalkoztatta s úgy látszik, hogy
a rejtély megfejtése abban keresendő, miszerint

seiben úgy írja le azokat az anyagokat, a me
lyek a pusztán található romvárosokat ellepik,
hogy az nem emlékeztet bennünket futóhomokra,
hanem inkább valami lösz-szerű poros képződ
ményre. Még a buczkákba vert homok is oly
finom, hogy ebben a tekintetben pl. a Szahara
igazi futóhomokjához nem is hasonlítható! Ez
mindenesetre eldöntendő probléma sok más
egyébbel együtt.
Tibet magasföldjén rengeteg a törmelék s a
mint Lóczy kimutatta, óriási, esetleg ezer mé
ternél is vastagabb tavi üledékek borítják el a
hegyek között elnyúló hosszanti völgyeket. Ebből
a colossális vastagságú törmelékből, a mely
nek keletkezése szorosan összefügg azzal, hoyg
a vidékről a folyóvizek nem igen hordhatták el

2 ábra. A tibeti tó.

a tó gyorsan változtatja helyét: a pusztának
majd ezen, majd amazon a részén széled szét
a Tárim folyó vize. Hogy ennek tudományos
bizonyítékait és kifogástalan magyarázatát meg
fogja-e adni Hédin Sven az ő utazásának tudo
mányos eredményei között, az még kérdés, de
remélhető. A mit eddigi népszerű előadásaiból
hallottunk, az a kérdés teljes tisztázását remélni
engedi.
Másik nagy kérdés volna itt annak eldön
tése, hogy honnan származott az a rengeteg
sok futóhomok, a mi itt a medenczét ellepi.
Ezzel a kérdéssel Hédin nem foglalkozott, sőt
eddigi leírásaiból még azt sem tudjuk, hogy
valóban mind futóhomok-e az, a mi ott van,
vagy egyéb képződmény, a mit a szél megboly
gatott. Stein Aurél hazánkfia előzetes jelenté-

az anyagot — a hegyeknek valóban csak leg
magasabb gerincze látszik ki. Ezeknek a hegyek
nek felépítését nagyon fontos volna ismerni,
mert hisz az egész Földnek talán egyik leg
hatalmasabb hegyrendszere van itt saját romjai
alá temetve. Hédin Sven bámulatos utakon járta
meg, egész sorozatát ezeknek a hegygerinczeknek s reméljük, hogy azoknak szerkezetéről
tudományos munkája részletes felvilágosítással
fog szolgálni, de népszerű előadásainak kereté
ben erről lehetetlen volt szólnia.
Azok a vastag törmelékek, a mik a hegyek
közeit elborítják, szintén beható geológiai vizs
gálatokat érdemelnek. Ezekben sok érdekes
fossilis állatmaradvány található s bizonyos,
hogy szakavatott geológus hozna is belőlük
nagybecsű anyagot, a mint pl. Lóczy és Obru-
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csev tényleg becses leletekkel világították meg
a belső-ázsiai tavi üledékek történetét.
Sajnos, hogy a kik ezen a vidéken jártak
(Carey, Littledale, Welby, Dutreil du Rhins,
Orleans herczeg, Przsevalszki és az idiai pönditek) nem voltak geológusok s így a hegyek
szerkezete úgy, mint a közeiket kitöltő törmelé
kek tudományos ismerete még hiányzik.

valószínűleg az oázisok lakóinak megbízottjai s
tulajdonképpen nem odavalók, csak ideiglenesen
pásztorkodnak ott, mint felfogadott cselédek.
Általában ez a bámulatos férfiú, a ki daczolni
mert a természet leghatalmasabb erőivel úgy,
mint az emberek makacsságával és túlnyomó
erejével is, tele van idealismusal, valóságos
rajongással a természet iránt. Utazását ő maga

3. ábra. Takla-Makán, helyesebben Dauden-U'lik elpusztult város a sivatagon Hédin Sven rajza szerint.

Érdekes nagyon, hogy a tibeti magasföldet
elborító teménytelen tó némelyike sósvizű, mások
pedig édesvizüek. Legnagyobb részük sikér pusz
tai tó s csak itt-ott akad egy alpesi jellegű mélyebb
vízmedencze is. Annak az okát sem tárgyalhatta
Hédin az ő előadásaiban és népszerű leírásaiban,
hogy mért olyan különféle a tavak sótartalma.
Rendkívül érdekes képeket közöl ezekről a tavak
ról (2. ábra), a melyek méltán lelkesedésbe
hozták a tudományos világot.
Érdekes volna azt is tudnunk, hogy van-e
nyoma a jégkorszaknak Tibet magas pusztáin;
de erről még csak negativ tudósításokat kap
tunk, eltekintve a magasföldet környező hegy
vidékeket, a honnan ismerjük a jégkorszakbeli
eljegesedés nyomait.
Nagyon érdekes etnographiai és archeológiái
kérdések is merülnek fel, különösen a Tárim
medenczében, a hol annyi nép töredéke húzó
dik meg a hegyek lábainál sorakozó oázisokon.
Van ott egy egész sereg töröktatár nép, de van
mongol és khinai is bőven, sőt valószínű, hogy
a khinaiak valahonnan innen származnak. Érde
kes a pusztán betévedt folyók partjain végig
nyúló erdőségek pásztornépe is, de ezeket talán
egy kissé poetikusan ismertette Hédin, mert ezek

is élvezte a szó szoros értelmében. Lelkesültségében és ideajizmussában mindenütt meglátta
azt, a mi szép, a mi csodálatos, a mi hatalmas és
hogy müve olvasóiban is felébreszsze ugyanazt
a hatást, ugyanazt a lelkesültséget, sokszor való
ban költői magaslatra emelkedik s ragyogó ékességű tolla majdhogy nem versben számol be a
természet erőinek itt tapasztalt csodálatos meg
nyilatkozásairól.
Innen származik az, hogy népszerű előadá
sában és már eddig megjelent első utazásának
népszerű leírásában némelyek azt a kifogást
találják, hogy némileg túlozva adja elő a siva
tag borzalmait s a hegyek rémséges pusztasá
gát. Magam is kifogást tettem néhány rajza
ellen,1 amelyek közül itt egyet reprodukálunk,
azzal a czélzattal, hogy tisztelt olvasóink hason
lítsák össze dr. Stein Aurél fényképeivel, a me
lyeket látni fogunk az Uránia-szinházban a jövő
május havában. Azonnal mindenki észre fogja
venni, hogy a poetikus lelkületű utazó, eltérve
a tudományos hűségtől, túlzott mértékben raj
zolja a sivatag homokját. Mindenesetre ez az
1 „A futóhomok mozgásának tövényei“ Földtani Köz
löny XXXII. kötet. Uránia 1903.
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első hatás, a mit az ember érez, mikor meglátja
ezeket a borzalmas homokpusztákat. Ha laikus
egy pillantást vethetne a Takla-Makan homokbarkhánjaira, bizony emlékezet után ő is úgy
rajzolná, mert ez az első hatás, ezt kell feléb
resztenie az utazónak is, ha olvasójával meg
akarja ismertetni a sivatagok igazi jellemét.
Hédin Sven nem lévén archeológus, a homokba
eltemetett városok romjaiból és az ott talált
írásos és vésett emlékekből nem tudta a helyek
történetét olyan alaposan megismertetni, mint
a hogy az Stein Aurél hazánkfiának sikerült.
Stein előzetes jelentéseiből tudjuk, hogy pl. annak
a városnak, a melynek romjait Hédin fedezte fel a
Jurunkas folyótól a Keria-darja folyó felé vezető
útjában, annak ősi neve Dandan-Uilik s a Kr. u.
nyolczadik században hagyták el lakói, az öntöző
müvek elhanyagolása miatt s nem a folyók helyváltoztatásai következtében. A város elhagyása
sem történt valami rohamos catastropha nyomán
hirtelen, hanem valószínűleg lassankint.1
De még ezenkívül a romban heverő váro
soknak egész sorát kutatta át Stein, a melyek a
mai oázis-sortól kifelé a pusztákon olyan zóná-

Cholnoky Jenő
Lóczy Lajos

Almássy György
Vámbéry Ármin

tént az Öntözések elhanyagolása s így hagyta el
a szorgalmas földmívelő nép lassanként ezeket
a helyeket.
Mindenesetre rendkívül fontos volt, hogy
Hédin Sven rettenthetetlen bátorsággal behatolt
mindezekre a nehezen hozzáférhető vidékekre s
lelkesítő leírásával felkeltette a tudomány figyel
mét Ázsiának ez ismeretlen térségei iránt. Archeo
lógus hazánkfia, Stein Aurél már nagy részé
ben meg is oldotta a Hédin felfedezéseinek nyo
mában járó történelmi kérdéseket. Most még
csak a sivatag természettudományi, alapos meg
ismertetése van hátra, a hova hosszas kutatás és
alapos physikai geographiai ismeretek szüksége
sek. Úgy tudom, hogy Almásy György, a kinek
arczképét itt látjuk 4 . képünkön, s a ki nemrég
jött haza Turkesztánban és a Tien-san hegy
óriásai között tett utazásából, új utat tervez,
most újra a turkesztáni medencze homoksiva
tagjaira s aTakla-Makanra készül menni. Remél
jük, hogy az ő anyagi áldozataival megindított
expeditio kellő' támogatásban részesül s a lel
kesült magyar közönség érdeklődése fogja kisérni.
Ebben az esetben bizonyára sikerülnie fog az

Déchy Mór
Sven—Hédin ]

4. ábra. Sven Hédin és öt magyar Ázsia-utazó.

ban feküsznek, a hol a földek öntözése sokkal
nehezebb, mint a mai oázisokon. Az elpusztult
városok környékén csakis úgy lehetett öntözni,
ha az öntöző műveket a hatóságok igen]nagy
gonddal tartották fenn. Nagyon valószinü, hogy
a khinai kormány hatalmának gyengülésével tör1 „A journey of geographical and archaeological explo
ration in Chinese Turkestan“. By M. A. Stein Ph.
D.-Geographical Journal 1902. deczember, p. 24.

expeditiót úgy berendeznie,1 -hogy* a' sivatag
származását, tüneményeit ki fogja deríthetni s
akkor aztán a felfedező és az úttörő Hédin után
magyar névhez fog fűződni ennek a vidéknek
megismerése. Körösi Csorna Sándor tanulmá
nyozta először a tibeti nyelvet s ma is az ő
nyelvtanát és szótárát használják. Vámbéry a
belső-ázsiai pusztákon lakó török népeket ismer
tette meg alapvető módon. Lóczy a magas föld
geológiai felépítését fejtette meg, felfedezvén az
15
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úgy nevezett Han-hai rétegek tavi és szárazföldi
eredetét; Stein Aurél a rom-városok archeoló
giáját fejtette meg s több vidékről pontos, három
szögelésen alapuló térképet készített. Most még
s Takla-Makan hidrograhpiai kérdéseinek teljes
tisztázása, a futóhomok eredetének kérdése, a
tibeti magasföld hegylánczainak szerkezeti meg
ismerése volna hátra; ha ezt Almásy expeditiójának sikerülne megvilágítania, akkor igazán
a legfontosabb tanulmányok magyar kutatók és
természetvizsgálók érdemei maradnának. Ha a
svéd nemzet el tudta látni Hédin Svent kellő
anyagi segítséggel, akkor remélhetjük mi is, hogy
Almásy törekvése sem fog hajótörést szenvedni.
Dr. Cholnokv fenő

Bajza nagy polémiái.
1828—1831.

Nagy idő telt el 1825 óta. Teljes öt esztendő
s azóta átalakult az ifjú irodalom, épp úgy mint
maga az ifjú Bajza. Ez az ábrándosán lelkesedő,
s fásultan töprengő fiatal poéta — hideg modorú,
de égő szivü; józaneszü, megállapodott ítéletü,
de nemes fölgerjedésében hevesen kitörő férfivá
lett. Nagyobb urat ismert meg azóta az érdemes
grófnál: az igazságot. S mikor azt látja, hogy
a gróf ezt nem ismeri, nem tiszteli, nem követi,
habozás nélkül feláldozza őt istenének. S mind
ebben mintegy megtestesült jelképe az ifjú iro
dalomnak.
Bajzának az első perczben fájdalmas volt a
Dessewffy feleletét olvasni, mert azt látta, hogy
nagyot csalódott egy emberben, kit ifjú korában
az imádásig szeretett.
Összeszedte emlékében miért szerette őt, s
rájött hogy nem irodalmi érdemeiért, hanem
politikai vágyaiért, czéljaiért. De ő most már
csak az irodalom iránt érdeklődik s most már
életnézete, hogy az irodalom éppen úgy pályatér
mint az életben ismert többi pályák, s ezért egye
nesen nevetségesnek látszik előtte, ha egy idegen
beavatkozik az itteni ügyekbe, éppen oly nevet
ségesnek, mintha egy megyei szónok katonai
szakvitában akar bíróvá lenni.
A Desewffy nevet hallva eddig egy tiszteletre
méltó ember képe tűnt föl előtte, kit maga sem
tudta miért, de tisztel. Most egyszerre szétfoszlott
az ossiáni ködös nimbus az ékes virtusokkal
ragyogó gróf fejéről s egy gyönge, zavaros fejű,
tudóskodó, tiszteletet arrogáló gyarló ember
maradt előtte.
Ámde az ifjúkori tiszteletnek, hódolatnak mégis
maradt annyi hatása, hogy ezt az ítéletet, melyet
a grófról irodalmi működése alapján merített,
nem általánosította. Tartózkodott attól, hogy felül
bírálja, hát a többi téren hogy működött a gróf.
Maga félt, hogy ha szélesebb körű vizsgálatba
mélyed, arra a következtetésre juthat, hogy a ki
ennyire zavaros fejű, mikor az irodalomról beszél,
bár egész életében nagy előszeretettel foglalko
zott vele, lehetetlen, hogy rögtön világos fejű
legyen, mihelyt a politikába szól bele. Bajza
megmaradt tisztán az irodalom terén a kritiká

ban s levele végén őszintén mondhatta . — „hogy
én gr. Dessewffy gyermekes ellenvetéseire felelek,
mutatja, hogy őt tiszteletre méltó embernek
tartom“.
Ilyen lelki állapotban írattak az Észrevételek
a Conv. Lexik, porhoz gr. Dessewffy József ellen.
Dessewffy józaneszében és tudományában
bízva támadott s negélyezve mondja magát tudat
lannak. Bajza aztán kimutatja, hogy bizony hiány
zik nála a józanész is, a tudomány is ; százféle
képpen s szemmelláthatóan mutogatja meg, hogy
ellenfele mily értéktelen.
Nyíltan mondja, — hogy a saját kifejezéseit
szedjük össze, — hogy Dessewffy szerfölött sokat
tud, rengeteget olvasott, de ez a tudás a meg
nem emésztett tanulmányoknak egész chaosa;
s annyira tele tömte velők fejét, hogy abba már
semmi se fér, ezt az 5 —6 ívnyi port se tudta
megismerni. Világéletében mindennel foglalko
zott, volt biographus, poéta, grammatikus, aesthetikus, meg minden s végtére semmi sem, s
azért semmi, mert minden : a sok miatt elmulasz
totta az egyet; szertelenül sokat tanult, de mi
haszna benne, az inconsequentiák ezredétől hem
zseg minden tudása, s például oly könnyű tárgy
ban is, mint a magyar orthographia, annyira
téved, olyan grammatikai crassa ignorantiában
szédeleg, hogy írónál az már szégyen és meg
bocsáthatatlan vétek. Tudása csak arra való,
hogy ha értelmes ember megvizsgálja, így kiált
hasson fel rá : „Én istenem, én istenem! csak
a tudákosoktól szabadíts meg, egyéb ostorodat,
melylyel e föld népét látogatni szoktad, nyugodtabb lélekkel tűröm“.
De ha csak a tudása volna ilyen! Ennél még
nagyobb hibája van, az hogy éppen a józanész
hiányzik nála, fejében elmeáradás van, mert míg
emlékezetét agyonterhelte, az ítélet mezeje anynyira elsoványult, elparlagodott nála* hogy rajta
többé egyéb, mint bogáncs és páfrány nem terem.
Tökéletes szellemi invalidussá lett, a ki ha ír,
kérdeni lehet róla, „hogy nem pirul oly dolgokat
írni, melyet ép elme olvasni is pirul“. Unalmasan,
sőt csömörletesén mondja el iskolamesteres pené
szes phrasisokkal megtoldva ugyanazt, a mit
Döbrentey már egyszer elmondott. Egy-két eredeti
gondolatocskát sem tud magából kifacsarni, de
hogyan is, mikor azt se tudja mit véd. Apró
ságokkal bibelődik, komoly dolgokból is tréfát
űz s tréfája mind tompa neveletlenség, így aztán
ízetlen főzeményeket tálal a publikum elé. Ha
irodalmi munkásságát végig nézzük, megcsudálhatja az emberr mennyire hiányzik nála a józan
ész, milyen elvásott elmehajóval küzködik, ha
valami komolyabb dologról van szó. Aetheri
elméje földfeletti magasságokban csapong s nem
tud magában kilesni egy pillanatot, mikor leszál
lítsa ezen kisded planétára, melyet földnek neve
zünk. Persze így aztán tudományosaknak tartja
megjegyzéseit, melyek szertelen elmesétálások,
s czél és rend nélkül csapong, átsiklik mindenen
a mi czáfolni való, hogy hasztalan szófia-beszéddel
töltsön meg lapokat.
S milyen ember az, a kinek ilyen a tudo
mánya, ilyen az értelme? Milyen irodalmi egyéni
séggel, jellemmel férnek ezek össze? Részletesen,
világosan s kegyetlenül állítja elénk Bajza ezt is.
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Olyan ember, a ki oktalanul és jogtalanul
avatkozott most is e pörbe; ki olyan kifejezé
sekre vetemedik puszta értelmetlenségből, hogy
okvetlenül kihívja maga ellen a kritikát, s meg
érdemli, hogy úgy tárgyalják mint silány védőjét
egy silány írónak. Polgári tekintetben nagy ember
nek érezvén magát, kegyesen leereszkedik az
írókhoz, hogy megvédje azt a szegény Döbrenteyt, — bár ilyen védelmet csak ellenségeinknek
kívánhatunk. — Az ügyet, a miben bíróvá teszi
magát, meg sem ismeri, írásközben még csak
nem is gondolkozik, mit az neki, ő a nélkül is
replikáz, nyugodtan beláll imitátornak s mond
történetet, a mi nem történt, bizonyít kérdést,
a mit senki se vett kétségbe, épít légvárat,
hogy azt leronthassa, s teljesen elalacsonyítjat
elgyermekesíti az ügyet. Sibarita tévelygő, a kit
felebaráti kötelesség jó útra vezetni, hisz ő, ki,
a fama mendax vett szárnyára, hizeleg magának
azzal, hogy rajta van valami irigyelni való; hisz
ő határtalan úrnak érzi magát, kitől vakmerőség
volna azt kívánni, hogy okoknak is engedjen —
a grammatikában; az ellenkeznék „az ő ideája
szerint“ a magyar nemesi kardinális praerogativákkal. Most, e vitában fantáziája költeményével,
elcsavart állításokkal, összekoholt hamis vádakkal
kész megvádolni ellenfelét s nem fél, hogy „az
érdemes gróftól, a haza gondjai között megőszült
férfitól, az egykori legislátortól, az igazság törvé
nyeit tisztelő s tisztelni tartozó polgártól“ számon
fogják kérni, hogy mer nemtelen fegyvereket
használni ? Boldogtalan tudákos ő, a ki tagadja
a legvilágosabb dolgokat, ősz hajára hivatkozva
békéltet, mikor maga rágalmakat s hazugságokat
hirel, s kit csak polgári téren szerzett érdemei
tesznek méltóvá arra, hogy ebben a vitában
feleletre érdemesítsék.
Ez a veleje annak a hosszú, 27 oldalas Észre
vételeknek, melyet Bajza gr. Dessewffy ellen írt.
Rettenetes irat. Toldy Ferencz joggal mondta
„irtóztató válasznak“.
Az ész, erkölcs és igazság nevében halál
ítélet van ebben tartva.
És ki tartja ?
Bajza őszinte és nemesen szerény ember, nem
becsüli túl magát, nem követelő a modora:
de nem is félénk szerénykedő, nem habozik meg
védeni a saját értékét s elvárja hogy mindenki
elismeri igazát, a mit okok alapján fejt ki.
Itt e pörben, az első czikkben még meglepő
a föllépése; nem látszik indokoltnak a nagy ön
érzet, feltűnő az első személyben kijelentett ítélgetés; a Döbrentey ellen írt válaszban ugyanez
már helyén van, itt személy személy ellen harczol.
A két czikk következménye óriási volt s igazolta
hangjukat, úgy hogy a Dessewffy gr. ellen írt
Észrevételekben nem indokolatlan többé előttünk,
mikor így kezdi: „Tehát még sem elég a mi
Döbrenteyről mondatott? Kényszerít, hogy újra
szóljak s elmondjam, a mi még eddig elhallgatva
volt? Azt reményiette ez a csudálatos elméjű
író, hogy én a polgári világ mágnását a
tudományok világában is mágnásnak fogom
ismerni?“ stb.
'^ E z a hang uralkodik az egész czikkben. Fölötte
érzi magát magasan, Dessewffy grófnak, s fölötte
az egész lexikographus hadnak.
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Azok a saját bőrüket védik, azért zajonganak:
ö az ész kultúrája nevében érzi magát kihíva.
Azok gyáva lelkek, a kik szembe •nézni nem
mernek: ő az igazság oltalma alatt érzi magát,
mikor elválasztja a grófot az írótól s így támadja
meg. Azok készek megvádolni őt irigységgel,
kajánsággal, fekete lelküséggel: ő erkölcsi méltó
ságában megsértett lélekkel, fölemelt fővel, a
becsület mennydörgő szavával kéri számon tőlük
rágalmaikat.
A vita jelentősége az irodalmi életre kiszámíthatlanui nagy volt. Két világ állott szembe egy
mással; a régi elavult, életre nem való, erőtelen ;
az új, erőtől duzzadó, egészséges, nagyjövőjű.
A közönség oly érdeklődéssel leste a küz
delmet, a hogy soha még irodalmi ügyet, moz
galmat nem. Rokonnak látta annak az állapotát
a magáéval. Hiszen minden téren érezni lehetett,
hogy új korszak jön nemsokára s mindenki foj
tott indulattal, félve, vagy reménykedve leste,
várta, mikor jön el a nap, hogy romba dőljön
a régi rend és jöjjön az új. Meddig tart még a
jelen, az unott, keserves bajokkal teljes jelen,
hol az igazság el van fojtva, az erő lenyűgözve,
az egyéniség elölve. Még nem volt tiszta a jövő
képe, még nem volt kiélezve a vágy, még nem
volt megérve az akarat a cselekvésre, de ön
kénytelenül érdeklődéssel lestek minden kis moz
galmat, mely rokon volt ezzel az általános óhajjal.
S úgy találta a közönség, hogy az irodalomban
hangoztatott új elvek mind olyanok, a melyeket
ő is óhajt, s ezért annál hevesebben érdeklődött
az ügy iránt: mer-e, tud-e, s lehet-e győznie
az igazságnak?
Magában az irodalmi életben meg voltak érve
a viszonyok az átalakulásra.
Tulajdonképpen egy új fogalmat vetünk mi
fel itt, mikor irodalmi életről, sőt írói társadalom
ról beszélünk.
írói társadalom. Kissé paradoxonnak látszik.
Az irodalom-történet attól kezdve lesz az egész
nemzet szellemi életének tükre, mikor már iro
dalmi életről beszélhet. Addig egyes müvek és
egyes írók történetéből szinte mozaikszerüleg
összerakott monographiák sorozata. Ettől kezdve
rendszeres történelem, a mely az egyes nagy
írók életét tárgyalva is kénytelen annyi sok min
denre tekintettel lenni, mint a világtörténet, ha
egy nagy hadvezér életrajzát szakítja ki a nemzet
életrajza keretéből.
Hajdanán, nálunk egész a tizenkilenczedik
század, huszas, harminczas éveiig is volt egyegy írónk itt-ott az országban. Volt, akadt egyegy költő, a kiben semmi sanyarúság nem tudta
elnyomni az isteni szikrát. De ezek íegtöbbször
elvesztek a tömegben, meghúzódtak egy-egy
nagylelkű főúr környezetében, s nagyrészt le
mondtak egyéni önérzetükről, hogy írói ambitióikat kielégíthessék. Mi, a mai viszonyok után
ítélve, hajlandók vagyunk olyan befolyást tulaj
donítani nekik, mint egy-egy mai írónak, pedig
alig lehet szó is efféléről. A költők sem egy
másra, sem a közönségre nem lehettek hatással,
csak ha valami véletlen összehozta őket. Csupán
a protestáns-kor lázas irodalma ébresztett nagy
visszhangod, ez sem az irodalmi érdeklődés miatt,
hanem a vallásharczok következtében. Az iro
15
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dalmi dolgoknak nincs becsük, ezért nem fizet
nek, ilyen munkából nem lehet megélni, pedig
a ki más foglalkozást keres, csak a legritkább
esetben van ideje, kedve és ereje, hogy értékes
dolgokat szerezzen.
Manap a helyzet egyik oldalról tekintve, meg
változott. Ma már van fogyasztás és pedig évrőlévre nagyobb. Ma már becse, anyagi értéke van
a szellemi termékeknek. A művelt ember a szel
lemi táplálékot épp úgy megkívánja, mint a testit.
S sociologiai törvény szerint a fogyasztók
igényeinek megfelelően, rohamosan szaporodik
a termelők száma. Ma ezer, meg ezer ember
él irodalmi munkából. Ezer meg ezer embernek
van ezen réven kenyere, biztos állása, nyugdíja;
vannak egyesületeik, köreik, társaságaik; van
közvagyonuk, szellemi és anyagi közösségük.
Ámde ez a dolognak csak egyik oldala. A
másik az volna, hogy ma sokkal többnek kellene
lenni a nagy íróknak, az örök időkre szóló tehet
ségeknek, mint hajdanta. Hisz ezek tennék tulaj
donképp az irodalmat, ezeknek az élete és a müvei.
Ezek hiányzanak. Nagy költővé, isten kegyel
méből való lángészszé senkit semmi tanítás, és
semmi szerencsés társadalmi élet nem tehet.
Primitiv falusi iskolában tanítottak egy parasztfiút, — Shakespeare lett belőle; s ha a mai
ember ezerszerte többet tanult is és százszorta
jobb életben él is mint az az öreg, vak, görög
koldus, — még sem lesz Homeros az isteni
szikra híjján.
A pezsgő irodalmi élet azt jelenti, hogy a
nemzet szellemi tőkéje, irodalmi vagyona az egész
nemzet hasznára forgalomba került s becsületes,
nemes verseny segítségével szakadatlanul nő egy
egész, sajátságosán külön váló osztály munkája
útján. De még ebből nem következik, hogy a
kincsei, drágakövei, a gyémántjai rohamosan
szaporodjanak, — az ilyenek isteni ajándékból
kerülnek a földre. De az következik, hogy ha
idekerül, hamarabb ismerik fel a becsét és
hamarabb értékesítik az egész világ javára.
Mikor tehát azt mondjuk, hogy a Bajza polé
miái s annak a kornak a mozgalmai szinte forra
dalmi úton alakították át az irodalmi életet, —
ezt értjük:
Megnyílt egy életpálya; a melyben mint min
den más pályán, kisebb-nagyobb tehetségű em
berek tudnak különböző sikerrel megélni. Meg
nyílt egy pálya, a mely versenyt nyitott s a
melyet mint ősi szüzföldet most sokan leptek
meg, és sokan tisztességtelen úton akartak ki
zsákmányolni. Rendre, törvényre volt szükség.
Ezt hoztak Bajzáék.
Törvényeik a nagy szellemeket, nagy alko
tásaik közben nem korlátozzák, mert ezek a
maguk belső törvényeik szerint jogosan járhat
nak a maguk rendkívüli útjaikon. De minél
kisebbek az írók, minél könnyebben elvégezheti
más is a munkájokat, minél egyszerűbb, meg
szabott úton haladnak, annál szigorúbban tartják
őket szemmel.
így ezek a törvények nem az örökéletű iro
dalmat, hanem a napi érdekűt kötelezik, ren
dezik és segítik. Nem a teremtőket, hanem a
feldolgozókat és a forgalom útján értékesítőket.
Sajátságos egy élet az irodalomé.

És sajátságos különösen az a képe, a melyet
a Bajza mozgalmas idejében nyújt.
Kazinczy a régi rend utolsó vezére s az újnak
mintegy előkészítője volt. Az ő hatása alatt mind
jobban kezdtek az írók egymással érintkezni, a
pesti irodalmi körök már némi központi szellemet
is hoztak létre s Kármán óta a Vitkovics esté
lyeiig valami általánosabb, szokás alapján el
ismert rend fejlődött; embriója volt ez az új
irodalmi társadalomnak s bizonyos szokásjogi
törvények fejlődtek és lettek kötelezőkké benne.
A lexikoni vita az első nagyobbszabású küz
delem, melyben azt hangoztatták, hogy az iro
dalomban éppen úgy meg kell felelni köteles
ségeknek, s éppen úgy meg kell dolgozni a
fizetésért, mint bármely más téren ; végeredmény
képpen ekkor bizonyították be, hogy a becsületes
ség, az erkölcs törvényei itt éppen úgy, vagy talán
még jobban uralkodnak, mint az emberi élet
bármely más körében. S ezeket a törvényeket
nyíltan kifejezve, most tették kötelezővé minden
íróra.
Ezzel megszületett az új rend s általánosan
is elismertetett. A közönség, mely általában nem
látott mást a vitában, mint írók veszekedését,
fölcsigázott érdeklődéssel kisérte, mert azt látta,
hogy igazi küzdelem folyik: a becsületeseké a
a hibások ellen. S mikor a közönség elismerte
a Bajza igazságait, egyszersmind elismerte s el
fogadta az irodalom új fogalmát is.
Ebben áll a vita fontossága, s nem abban,
hogy egy rossz lexikon szerkesztését jobbá tette.
De éppen azért, mert nemcsak egy üzleti
kérdést, hanem egész társadalmi átalakulást jelen
tett, — még hátra volt egy viadal, a melyben az
új sereg a régivel nyílt csatában küzdjön meg,
vagy hogy az új vezér a régivel párviadalban
döntsön.
Egy év sem kellett s Bajza kivívta Kazinczyval szemben is, az új rend diadalát.
IV.
Társadalmi' átalakulás úgy történik, hogy új
vezetők, új emberek lépnek a tömeg élére, új
elvekkel, új czélokkal s a régieknek vagy hozzájuk
kell csatlakozniok, vagy visszavonulniok. Nem
megy az könnyen, simán, még ha pusztán iro
dalmi átalakulásról van is szó, bár itt a küzdők
nek anyagi létérdeke nem igen forog koczkán.
Az ifjú íróknak, különösen Bajzának, ki ettől
kezdve ez irányban mint vezér szerepel, mi
hamar meg kellett érezniük, hogy eszméikért
küzdeniük nem éppen veszélytelen. Az idősebb
írók nem értették meg sem őket, sem az új
idők szellemét: elhüitek, elidegenedtek, vagy
éppen meggyűlölték az ifjakat.
Kazinczy nem titkolta örömét, mikor azt látta,
hogy az ő ellenfelei kikapnak; de nem tiszta
öröm volt a mit érzett. Idegen, nyers, túlerős
világ volt ez az ő idegeinek. Kölcsey egyáltalán
nem is örült; ő becsülte az igazságot, melyért
küzdöttek, a lelkesedést, melylyel harczoltak, de
rosszul esett neki a kíméletlen hang s borús
fájdalommal nézte az ifjú vitézeket s félt, nem
törnek-e össze mindent, korlátlan féktelenségük
ben. S ő hozzájuk hasonlóan a többiek is rossz
szemmel nézték a vadait. Horváth István, Sze-
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mere Pál, kiki a maga módja szerint, ellen
ségekké lettek s más ifjakat toborzottak maguk
köré, a maguk védelmére. Hát a sok névtelen,
a régi irodalom-barátok!
Nemsokára döntő csatára került a sor, s a
két vezér döntötte el a párviadalban: Kazinczy
és Bajza.
A külső ok, mely felszínre hozta a rejtett, de
hatalmas ellentéteket, a „Szent hajdan gyöngyei“nek bírálata volt.
Pyrker László érsek németül írta ezt a jó
nagy terjedelmű költői munkát, melyet az agg,
hetvenéves Kazinczy örömmel és lelkesedéssel
fordított magyarra. A Kritikai Lapok I. füzetében,
1831. januárban, Toldy Ferencz ismeretlenül
megbírálta a fordítást. Két lényeges kifogása
volt. Egyik Pyrker ellen, — fájlalta, hogy a
magyar születésű, magyar neveltetésű, magyar
főpap németül ír ; — másik Kazinczy ellen, nem
helyeselte, hogy versben Írott művet prózában
fordított.
Kazinczyt igen kínosan érintette e bírálat;
sietett vitát kezdeni, de a maga módja szerint,
s végképp elkeserítette aztán, hogy a vita nem
az ő ízlésének megfelelően végződött.
Ezt az ügyet épp oly kevéssé ismerik irodalomtörténeteink, s fontosságát épp úgy nem mél
tatják, vagy nem helyesen méltatják, mint a
lexikoni pőrét. Még a Bajza legújabb kiadásában
is úgy tárgyalja az ügyet a rendező, hogy érezni
lehessen, hogy Bajzának éppen nem dicsősége
most „kíméletlen szigorúsága“ s hogyKazinczynak
volt legalább is annyi igaza, mint ellenfeleinek.
Volt annyi igaza s a Bajza eljárása helytelen
volt, ha azt tartjuk, a mit „az elvi álláspontok
merev szembeállítása“ alatt érteni szoktak, hogy
erről van itt szó: „szabad-e magyar embernek
németül írni ? szabad-e verset prózában fordí
tani ? . . . “
Csakhogy nem ez itt az igazi kérdés. Sem
Kazinczy, sem Bajza, nem erről ejtik a legkeserübb szavakat; sem a közönség nem ezek
miatt leste izgatottan a vitát: hanem az, hogy
milyen törvények uralkodjanak az írói respubli
kában ? A Kazinczy elvei-é vagy a Bajzáé ?
Két világfelfogásnak az incarnatiói voltak ők,
két olyannak, a mely kizárta egymást. Szükség
szerűen kellett, hogy szembekerüljenek egymással.
Kazinczyt azért érintette az ügy olyan mélyen,
azért ejtette annyira kétségbe, mert életkérdé
séről volt szó. Maguk sem tudták, hogy ez a
probléma vár megoldásra: hogyan haladjon a
világ tovább ? S mint Bajzának minden problé
mája, ez is szegény eszmékben, de ennek
is mély erkölcsi és érzelmi felfogásból eredő
alapja van.
A vitás kérdés tehát ez: Milyen törvények
uralkodjanak az írók világában ?
Kazinczy öreg ember; azt hiszi minden úgy
van ma is, mint volt régen; a mai íróvilág
ugyanaz, a mi az övé. S az övé még nem volt
világ, önálló, szerves élet; az még csak a polgári
élet szép társaságainak mintájára alkotott, vagy
inkább képzelt társaság volt. Ebben a világban
nincsenek emberek, egyének; ennek nincsenek
tagjai, alkotórészei; ez a világ csak vasárnap
délutáni társas összejövetel, vagy legjobb eset

ben (s culináris hasonlattal) iskolai önképzőkör,
a mely koronként gyűlést tart, hol felolvassák a
verseket, melyeket a latin pensumtól ellopott
időben írtak. Itt az egyes írók, kivétel nélkül,
polgári állású, foglalkozású emberek, kik szabad
óráikban több-kevesebb kedvvel, lelkesedéssé],
irodalmi dolgokkal foglalkoznak, és pedig szóra
kozásképpen. Itt szó sem lehet egyéniségekről,
csak müvekről; és pedig csakis minták után
zásáról, mert hisz az egyes írók egyénisége nem
a bemutatott művekben nyilatkozik, egészen más
téren érvényesül. És mint az iskolai önképző
körökben, az „elnöki tisztet“ itt is az foglalja
el, a kinek a legelőkelőbb polgári állása van,
az igazi író, mivel a polgári életben való kitű
nést elhanyagolja, legfeljebb a „titkárságig“
viszi, — mint Kazinczy. S a mi legfontosabb,
az igazi író müveit, a melyekbe ez szivét-lelkét
beleöntötte, ugyanazon a módon bírálják meg,
mint azét, a kit „kitűnői“, annak a conventiónális kötelességnek a tudatára ébresztenek, hogy
illő dolog verset is írnia, — éppen úgy, mint
az iskolai önképzőkörben. És mikor Kazinczy
a Pyrker érsek könyvét olvassa, folyvást érzi s
lelkesedve mondogatja „fel-fel sikoltva örömé
ben“, hogy: íme egy magyar főpap ilyet ír!
Mely szép, hogy egy magyar főpap ilyet ír !
Csakhogy egy idő óta, vagy tíz éve, a Kazin
czy szemei előtt, s mégis neki észrevétlenül
rohamos átalakulástörté nt, az irodalom kinőtt
az önképzőköri korból. Az igazi írók kiváltak
s életczéllá lett náluk, a mi közvetlen elődeik
nél csak szép mulatságra való kedv volt. Kisebbnagyobb tehetségüek, de közös vonás mun
kálkodásukban, hogy mindannyian éppen olyan
komolyan foglalkoznak a munkával, mint mások
más polgári pályán a magukéval: mert ők is
megkapják érte az anyagi jutalmat. Még nem
könnyű megélni az irodalomból, de nem is
csak tömjént fizetnek már a versekért. Kisfaludy
Károly, Vörösmarty, Bajza, több újságszerkesztő,
sok író s egész sereg ember, vagy teljesen
írásból él, vagy lényeges részét teszi jövedel
mének, a mit azzal keres. Kazinczy még magán
jövedelmeit fizette el passziójára, az irodalomra,
senkinek semmi beleszólása nem lehetett, hova
fordította azt a pénzt ? Bajzáék, ha szegényesen
is, de már élnek az irodalomból s joguk van
megkritizálni, hogy szerkeszti Horváth István a
Tudományos Gyűjteményt: 3000 frtot kap érte
s rosszabbul végzi munkáját, mint Vörösmarty
800 írtért tette. Az ilyen kérdést hallgatólago
san mind a két fél elismeri alapnak, s egyik
ezért bírál, másik ezért tűri a bírálatot. De
Kazinczyéknál éppen ez az alap hiányzott, ezért
voltak mások életnézeteik. Itt már anyagi ha
szonnal egybekötött versenyről van szó s ilyen
kor már nem figyel tovább az ember a szép
társaságok tónusára, mert az irodalom a pol
gári életnek nem játékaihoz, hanem komoly,
küzdelmes versenyéhez hasonlít már ekkor, s
így csak az igazságnak szabad érvényesülni,
annak, hogy: az erősebb boldoguljon. S Bajza,
mikor a Pyrker László könyvét kezébe veszi,
nem kiváncsi arra, hogy ez a Pyrker László
azonos-e Pyrker érsekkel.
De mikor megtudja, hogy a kettő ugyanaz,
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akkor örömmel adja ki a Toldy bírálatát: „A
születés őt nekünk ajándékpzta; a nagy költő
nek választottat a véletlen Ányos kezeibe adta,
ki teljes életében buzgott, égett a nemzeti
ügyért; Virág kezeibe, ki oly méltó jussal nyerte
a nemzeti lélek tüzes ébresztője szép czímét és
még is . . . Benne nyelvünk, benne költésünk,
sőt ezzel nemzetiségünk is egy első rendbeli
bajnokot veszte, sőt nem csak ezt: a külföldnek
azt kell látnia hogy egy magyar, kinek bölcső
jét Musa rengeté, szőkébbnek ítélte nyelvét, mint
hogy nagy szellemének benne hangokat találjon,
silányabbnak, mint hogy teremtményei méltó
ságának megfeleljen“.
Ez a Pyrker elleni támadás. Kazinczynak
végtelenül rosszul esett. Őt is megtámadták,
kimutatva, hogy fordítása sokszor hibás s hogy
a prózában fordítás maga. is hiba. Ezt nem
bánta, de azt igen, hogy birálói elég kímélet
lenek voltak ezt nyíltan is megmondani. S még
jobban azt vette zokon, hogy Pyrkerrel szemben
átlépték az „illemet“.
Első gondolata is az volt, hogy Pyrkerrel
szemben hogy tegye jóvá a gorombaságot. Czáfoló czikket ír a O. állításai ellen, s levelet
mellé a Tud. Gyűjt, szerkesztőjéhez, a melyben
megrójja Bajzát, a mért kiadta a kritikát, s mert
állandóan kíméletlen. így került egyenesen szembe
vele. Az udvarias, finom, művelt Kazinczyban,
a finomság, a gyöngédség után való vágy szinte
betegséggé lett, s ő, a ki több mint 40 évvel
azelőtt, éppen a nyers őszinteség miatt lett
Bacsányinak soha nem engesztelődő ellensége,
most Bajzával hogyan tudott volna békében
maradni.
„Meg nem foghatom, — írja, — hogy a ki
engem szeret, hogy bánhatik így én velem“, —
s elsorolja panaszait: 1. O. (Á Toldy jele a
kritika alatt; Kazinczy sejti, hogy ő az), bár
megbecsülhetetlen jeleit adta iránta barátságá
nak, — még sem hallgatott bírálatával. Ő hall
gatott volna, ha tudja, hogy kellemetlenséget,
bajt, kárt okozhat vele. — 2 . Megbántották nem
csak őt, hanem Pyrkert is, s kedvetlen állásba
hozták őt azzal az emberrel, a kit tisztel, csu
dái, becsül, s még akkor is tisztelné és szeretné,
ha oly kicsiny volna is a polgári családban,
mint a milyen nagy; — bizony ő, hogy barát
ját el ne keserítse, ennek még barátját sem
bírálná meg. — 3 . Bajza tiszteletlen az idős
írókkal szemben, Kis Jánosról legközelebbi leve
lében is kicsinylőleg szól; kört alkot, a mely
minden akar lenni mindenekben, s nem gondol
arra, hogy nem tarthat örökké a befolyása s
mi lesz, ha a mostani barátok ellenségekké lesz
nek az ilyen eljárás miatt?
íme, Kazinczy minden egyes panaszát a régi
írói társaság alapos ismerete sugallja.
Bajza válaszol a levélre, de nem kíméletlenül.
Sohasem írt életében, sem ezelőtt, sem ezután
senkihez oly tiszteletteljes, gyöngéd, figyelmes
és tapintatos hangon, mint most Kazinczyhoz.
De ő neki is megmondta a maga igazát, ebben
áll a kíméletlensége.
„Én pedig azt nem tudom megfogni, — így
szól, — miért kelljen az igazság, vagy legalább
a meggyőződés szavát szeretetnek elnyomnia,

kivált ott, a hol magunkat bíróvá tettük.“ Meg
van győződve felőle, hogy azt a bírálatot, ügy
a hogy van, a legnagyobb szeretet mellett is
lehetett írni. Igaz, — mondja, — szép dolog
hallgatni, ha a beszéd kedvetlenséget, bajt és
kárt okozhat, de itt nem okozhatott, legfeljebb
egy kis kedvetlenséget, s ezt is képzelt okokkal.
A birálatról ő' neki az a véleménye, hogy
neki nem esnék rosszul, ha legjobb barátját
sújtaná sem, ha igazságos; de ha nem az,
akkor bántaná, még ha olyan emberre szólna
is, a kit dicsőségnek tart megvetni. A saját
tiszteletlenségéről pedig azt tartja, hogy ő nála
sem tisztelet, sem tiszteletlenség nem uralkodik,
ő a saját szemével néz s a szeretet miatt sen
kit sem magasztal, nem csodál, hanem ítél
tárgyilagosan. A mi pedig „a kis kört“ illeti,
azt hiszi, csak a felindulás mondathatta ezt a
vádat Kazinczyval. Bár, még ha léteznék is e
kis kör, — neki csak szivét bántaná, ha azt
az igazság megsemmisítené, — fejét nem.
Ezek voltak lényeges pontjai vitájuknak. Stí
lusuk épp olyan ellentétes, mint észjárásuk.
Nem lehet képzelni udvariasabb stílust, mint a
hogy Kazinczy ír; s lám az elegáns, eíőzékeny
phrasisok alig takarják izgalomtól reszkető szi
vét. A Bajza stílusa kristálytiszta, eziezomázatlan s erős a maga igazában, de igaz tisztelet
mérsékeli a hangot. Most nem úgy beszél, mint
előbbi vitáiban, most nem érzi erkölcsileg fölötte
magát ellenének, nyoma sincs a gúnyolódásnak,
a fölényes hangnak; a tanítvány szól mesteré
hez, a tanítvány, a ki kinőtt a mester látköréből,
s tisztelettel, de férfiasán védi igazát, egy haj
szálnyit sem engedve belőle.
Hiába, Kazinczy nem értette meg. Ez a világ
nem az ő világa s különben is már a régi láng
ból alig maradt egy sugara. Megtörött, ideges
öreg úr lett, a régi friss elme kifáradod, a régi
tűz elhamvadod, a régi egyéniség megfakulva,
elhalványodva, csak élénkebb színeit, csak erő
sebb, talán éppen hibás vonásait őrizte meg.
Idegzetét fájdalmasan érintette az erős, rideg
szó, s feje sem volt a régi többé.
A harag fogta el Bajza levelét olvasva. Soha
ilyen levelet neki még senki sem írt. Az igaz
ság túlságosan sok volt benne, a tisztelet bókja
túlságosan kevés az ő ízlése szerint.
„Látom én, — mondja válaszában, — hogy
én az urat úgy nem fogom a magam pártjára
vonni, mint az úr engem a magáéra nem“, s a
társasági életre vonatkozó alapelveit formulázza
befejezésképpen:
„A kis kör nekem mint egészben, mint tag
jaiban tiszteletes marad s még tiszteletesebb, ha
jók és gonoszok, s barát és nem barát közt
lesz különbség“.
Ez az ; ez a különbség éppen közte és Bajza
közt; ez az áthidalhatatlan űr a régi és az új
világ között. Itt már az absolut igazság a bál
vány, s ennek szívesen áldoznak fel barátot,
nem barátot, ha követeli.
Bajza röviden s „mondhatatlan hidegséggel“
válaszol. Meg sem rezdül egy arczizma sem,
míg a fenforgó igazságról beszél, de hogy
arról elhangzott utolsó szava, emberré lesz,
köny csordul szeméből s míg fájva látja a
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gyönge mestert, kinek lelke nem bírja el az
igazság szavát, — engedi, hogy felbuzogjanak
szeretettel, tisztelettel tölt szivéből a záró szavak:
„Feledni fogom mindazt, a mi felőlem nem
kiméivé mondatott s ha levelemben oly valami
áll, a mi a tek. úr fájdalmát ingerlé, kész
vagyok érte bocsánatot kérni, kész vagyok
engesztelőleg nyúlni a tiszteletes kéz után, me
lyet a magyar nyelv dicsőítésére kentek föl az
istenek, s melyet én útmutatóm, vezérem, mes
teremnek oly örömmel vallók“.
Kazinczyra ez ügy rendkívüli utóhatással volt.
Végig pillantott szép múltján s a jelenen és
még sokszorta jobban érezte fájdalmát. Idegen
neki ez az egész világ, a mai irodalom. Óh
nem a múlandóság temeti-e el mindazt, a miért
ő feláldozta egész életét, a miért nyomorúságot
szenvedett; a miért évtizedeken át törődött. Nem
gyönyörködik ő a kámori zordon múlt rabló
lovagjainak történetében; nem elragadtatás, ha
nem szorongó aggodalom fogja őt el a Zalán
Futásának véres, gyilkos, nyers husból-vérből
álló tömegeinek riadalmas, nehéz tusájú küz
delmét látva; visszariad a nyers erő buja fes
tésétől. Messze az út idáig a Bácsmegyeinek
Gyötrelmeitől s ő nem tudta megjárni, „nem
akarta is“. Megállóit a Szent hajdan gyöngyei
nél. Félt az ifjú daliáktól, kik a küzdésben gyö
nyörködnek, kik örömmel állanak harczot; fegy
verük súlyos-nehéz, akár dorongot is használnak,
bár meglepően tiszták, fényesek e fegyverek;
s a nézőt elragadják azzal, hogy művészettel
forgatják; s a publikum valóban lázasan lesi
a napsugárban csillogó-villogó fegyverek diada
lát. Féltette tőlük a maga világát, melyen esz
ményi lelkesedéssel csüggött: a könnyedén langy,
szentimentalizmustól eltompított, de franczia
esprit-vel élénkített s klasszikusan tiszta légű,
s égboltozatú világot. Itt érezte ő jó! magát.
Enyhe téli világ ez; most pedig a duzzadó
tavasz fakaszt virágot és kalászt.
„Elhagyá Pestet, visszatért széphalmi csend
jébe, hogy háznépe örömeiben osztozzék s a
magány kelletned élje: de a magány nem ada
neki nyugalmat, a szeretett háznép nem örömet,
mert Pestnek zajából lélekzajt vive magával,
melyet semmi külső öröm le nem csillapíthat
és semmi csend. Keblét sötét gond s egy még
kedveltei előtt is rejtegetett aggodalom epeszték.
E gond, ez aggodalom el nem hagyta őt, hanem
üldözve kiséré több hónapokig, kiséré egész
aug. 22-ig, mely napon egy rövid betegség
örökre kiragadta őt közülünk“.
így írja le Bajza, a Kazinczy utolsó napjait
abban a Nyilatkozásban, melyet a mester halála
után másfél évvel tett közzé a Kazinczy Vádlataira. Koszorú ez a szeretett mester sírjára,
a tanítványtól, kit a korszellem ragadt ki a mester
köréből, s ki e miatt hálátlannak látszott taní
tójával szemben.
Kazinczy örökre elpihent s vele a múltak
szelleme. Kazinczynak s korának lelke már csak
az elődök ihlető példájává lett, Bajza és az ifjú
irodalom megkomolyodva, férfiasodva hagyták
el a csaták mezejét s rohanva építették a ro
mokból az új világot erőssé, fényessé, dicsővé.

V.
A Kazinczy-bajjal jutott tetőpontjára az iro
dalmi forradalom. Bajza újra győzött, bár győ
zelme nem látszott tisztának. Sokkal gyöngédebb
volt ellenfelével, az emberrel szemben, mint
hogy saját személyi előnyére igyekezett volna
kizsákmányolni a vitát. Sok váddal támadták
meg ez ügy miatt ellenségei, kik a Kazinczy
jóslata szerint nagyon megszaporodtak s ő csak
a szent agg halála után igazolta magát. Neki
elég volt, hogy az irodalom vezető köreiben
teljesen elfogadták elveit, megismerték igazságait
sazokhoz szabta magát ezentúl minden író; vagy
legalább is soha többé nem vonta kétségbe
senki, hogy léteznek azok a törvények, melyeket
ő vitatott.
A siker az irodalomra nézve óriási értékű
volt. Külső és belső. Különösen a lexikoni pör
teljesen felabajgatta a nagy publikumot. Figyel
met ébresztett, észrevétette az irodalmat, felhívta
rá a figyelmet. De ennél éppen nem volt cseké
lyebb a belső siker. Maguk közt az írók közt
egészséges közszellem fejlődött ki, s erős társa
dalmi rend alakult. A Bajza elveiben, modorában
már a magunkét ismerjük fel mi mai emberek.
Kazinczyra kegyelettel nézünk, leveleit áhítattal
olvassuk, de a Bajzáéra meglepetve figyelünk:
hisz ez modern ember.
Az volt a siker, hogy teljesen átalakult az
irodalom képe. Az írók többé nem dilettáns
passióból dolgoznak, hanem hivatásszerűleg.
S ha az író asztalhoz ült, azzal a tudattal fog
hatott munkához, hogy nem önmaga kényére s
pár literatus ember örömére áldoz a Musáknak,
hanem egész nagy közönség érdeklődik iránta,
s míg ez lelkesítette, — korlátozta is.
1831 után haladtak a megkezdett úton tovább.
Már befejeztük tervünket. Az volt a czélunk,
hogy a nagy polémiák korában vizsgáljuk a
Bajza hamar kijegeczedett charakterét s az iro
dalom gyorsan megtörtént átalakulását.
Bajza polémiákkal később is foglalkozott,
mint kritikus és mint szerkesztő, a Kritikai
Lapokban, majd az Athenaeumban is sokat
polemizált, de ilyen színű munkásságának, sőt
összes irodalmi tevékenységének, sőt egész éle
tének legfontosabb szakasza az a rövid pár év
volt, a melyben nagy vitával megbolygatta az
egész irodalmat s felhívta rá a nemzet figyelmét.
Úgy lépett fel, mint egy középkori lovag.
Harczra kelt az igazságért s győzelemmel vívta
meg csatáit, diadalra az juttatta eszméit s
méltó jutalomképpen kivált erkölcsileg, fényes
társadalmi helyzetet nyert. Várúrrá lett, széles
területen uralkodott, ám érezte a kötelességet
is, mely ezzel vállaira nehezedett. A kíméletle
nül gúnyolódó ifjú; a szilaj, heves, tüzes lélek
évről-évre komolyabb, higgadtabb lett egy-egy
árnyalattal, férfivá lett, súlyos egyéniségű, minta
jellemű, mindenkitől tisztelt férfivá. Félrerakta
éles támadó fegyvereit s éveket töltött az irtás
sal, gyomlálással; majd jó gazda módjára szán
tott, vetett, növelt és épített a kitisztított terü
leten.
Félünk, hogy mivel szűk korlátáink miatt e
dolgozatban nem volt alkalmunk, hogy a Bajza
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társainak szerepét is külön méltassuk, úgy tűn
hetik fel most Bajza az olvasó előtt, mintha ő
maga, a maga tervei szerint s a maga erejéből
rendezte volna be a világot új mintára.
Nem, ő csak becsületes, jóravaló gazda volt
az irodalomban. Élete három korszakában, ön
kénytelenül, becsületes szive sugallata szerint
dolgozva, a közéletbe beolvadva, mégis, a maga
különös irányzatát vezetve, a következő pályát
élte át.
Írói élete első szakában 1828— 1831-ig küzd
és vív és mintegy azon dolgozik, hogy meg
teremtse egy új tenyészet létjogosultságát. Máso
dikban 1831 — 1836-ig. A Kritikai Lapokkal
életrevalóvá igyekszik tenni azt a földet, a me
lyet meghódítottak, azt a társadalmat, a melyet
megállapítottak. A hány czikket ír s a hányat
kiad, egy-egy új törvényt tesz kézzelfoghatóvá
s általánosan kötelező erejűvé. Edictumok ezek,
legelső alapjai lehetnek annak a törvénykönyv
nek, melyet az irodalom törvényeiről szerkeszt
het egy író Justiniánus. Szellemi és anyagi
bűnök felett egyaránt ítél. Ő maga, kivált két
legnagyobb bírálatában, hatalmas munkát végez.
Az Auróra pörben az írói, anyagi és szellemi
tulajdonjogot fejti ki s jogász észjárással szinte
rendszerezi. A Muzárion folyóirat bírálatában
pedig egy teljesen speciális helyzetet tisztáz: a
lapszerkesztés ügyét; ez által megállapítva a
tulajdonképpeni hírlapirodalom alapelveit is. Ren
det csinál egy másik új téren is a szinbirálat
kérdéséről Írott czikkében.
S mind e téreken úttörő.
Azután életének III. korszakába lép, — 1837—
1843, — az Athenaeummal. Itt már az ápolás,
a művelés, az építés a főczélja. S jó gazda,
olyan, a kinek szeme hizlalja a marhát. Mint
szerkesztő, az ország összes íróira s az egész
közönségre igen jó befolyással van; s mint az
Akadémia egyik legtekintélyesebb tagja s mint
vezetője annak az írói „triumvirátusnak“, mely
áldásos hatalommal vezeti az irodalom belső
ügyeit, egy Vörösmarty-Bajza-Toldy párthoz
illően: méltóan futotta meg irodalmi pályáját,
méltóan ahhoz a föltevéshez, melyet már leg
első értekezésével keltett; s olyan fajta, sajátszerű munkásságot folytatott, hogy e tekintet
ben csak Kazinczy Ferencz áll egy színen vele.
Kazinczy lelkes alapító: Bajza, gondos gazda.
Sokat köszön nekik irodalmunk. Nem örökértékű müveket, — Kazinczynak magasan fölötte
áll egy Berzsenyi, Bajzának Vörösmarty, — ők
más irányú munkásságukkal, emberi s társa
dalmi tevékenységükkel kötelezték örök hálára
irodalmunkat. Ki tudná elmondani, mennyit
köszönünk nekik?
Mikor Kazinczy 1801. június 28-án kilépett
Munkács várából az Isten szabad ege alá, hogy
nézhetett végig szellemeikben oly szegény édes
hazánkon? Gondolt-e vajh erre: „magyar iro
dalom !“ Dayka, Kármán, Szentjóbi, Gvadányi
most dőltek ki. Bacsányi és sokan elvesztek.
Dugonics, Révai, Virág elaggottak. Csokonay
tengődött még Debreczenben a sivár valón, —
Földivel, Fazekassal búskodva a kopár jelen
örömtelen képein . . .
S mikor Bajza 1843-ban megszünteti az

Athenaeumot, virágzó irodalmi élet pezseg s
olyan férfiak állanak oldalánál, mint Vörösmarty,
Toldy; olyan csemeték indulnak dús virágzás
nak, mint Petőfi, Tompa, Eötvös, s szerte a
hazában hányán zsendülnek, Jókai Kemény,
Arany !
1843-ig terjed a Bajza életének első fele.
Emelkedés a csúcs felé. Ettől kezdve előbb
lassú,'majd mind rohamosabb a hanyatlás; míg
végre jön a nagy nemzeti csapás s jön a sötét,
borzalmas éj s világtalan homályba borítja a
tiszta, józaneszü ; nemes, aranyszivű ; mély érze
lemdús kedélyű férfi lelkét. S 1858 márczius
3-án pihenni tért a gazda, ki mindent veszí
tett, ki egész életé munkáját úgyis sírba temetve
látta.
lm ez volt ö ; egy kitűnő kritikusunk, kit
nem a tudományos kritika tételeinek köszönhehetünk, hanem az Isten gazdag kegyelmének;
ki nem adott szabályok szerint írt pedáns dol
gozatokat, hanem egész szivét-lelkét, egész egyé
niségét beleöntötte munkásságába; s ki nem ölt
el teremtő lángszellemeket, hanem irodalmat
teremtett nekik.
S ezért Bajza a magyar irodalom történeté
nek egy kiváló alakja, kinek működését s hatá
sát lebecsülni nem szabad.
Móricz Zsigmond.

Az éjszakam eríkaí boróka.
(Juniperus virginiana L.)

ogy az emberek nagy része költséges és
ártalmas szenvedélyeknek hódol, és nap
jainkban inkább, mint valaha, ez jórészt
onnan származik, mivel elveszti érzékét az ősi
természet iránt. És hogy elveszti ezt az érdeklő
dését, ennek megint részben a „civilisatio“
ferdesége az oka. Társadalmunk, szokásaink,
életmódunk, gondolatkörünk és az „uralkodó
szellem“ elvon bennünket a természettől és ez
az elvonás aláássa életünknek még épen maradt
gyökereit. Igazán úgy vagyunk társadalmilag
berendezkedve, mintha az volna a czélunk, hogy
senki se érezze magát jól.
Az újabb nemzedéket innen-onnan nem ér
dekli már egyéb, mint a pénz. Minden csak
annyit ér, a mennyi pénzt hajt. És hogy minél
több pénz kerüljön össze, kíméletlenül ki kell
irtani mindent, a mi pénzzé tehető. Még az is,
a kinek finomabb hajlandóságai volnának szü
letésétől és természettől fogva, hypnotizálódik
az általánosan forgalomban levő jelszavaktól
és elfogadja utoljára a naponként, sőt úgyszól
ván óráról-órára reája ható, őt betű szerint való
értelemben ostromló suggestiókat.
Az általános műveltség, értve e néven az
általános philosophicus érdeklődést, hanyatlófél
ben van. Ennek világos jelét látjuk abban is,
hogy majdnem senki sem érdeklődik igazán az
iránt, honnan és miképpen nyerte azokat az
adományokat, melyeket naponkint élvez. Nyakrafőre használja mindenki a villamos áramot, mi
dőn villamos kocsira ül, mikor táviratot küld
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vagy kap, beszélget telephonon, de mindezt
cynicus módon teszi, a nélkül, hogy megbe
csülné ; mert nem is vesz magának fáradságot
ahhoz, hogy ezekbe a csodálatos jelenségekbe
behatoljon. Igazán úgy élünk, mint az 'állatok.
Az emberek 98%-a csak olyan functiókra adja
fejét, melyek az állatéletnek is sajátjai.. Mert az
igazán állatfölötti élet csak az eseményeken
philosophicus tekintettel uralkodó szellemmel
kezdődik, vagyis az abstractióval.
Mindjárt másképpen alakulna szellemi éle
tünk, ha legalább azok fölött a tárgyak és
jelenségek fölött, melyekkel úgyszólván napon
kint dolgunk van, kissé gondolkozni tudnánk,
Megpróbáljuk e lapokon néha-néha az olvasó
érdeklődését egy kicsit a dolgok mélyére is irá
nyozni, hogy ne csak azt tudjuk; „Ez vagy
az a dolog megvan“, hanem azt is: „Ez
vagy az a dolog honnan és hogyan eredt?“
Csak ez az utóbbi az igazán emberi gon
dolatmenet, míg az előbbi tisztán csak állati.
Kis gyermekkorunk óta használjuk pél
dául a czeruzát. Megfaragjuk a fáját és
érezzük ennek a fának az aromaticus illatát.
A kinek nehezen megy a fogalmazás vagy
a számolás, szájába is veszi a czeruza végét
és akkor még inkább érzi annak a fának,
melybe a czeruza feketén fogó graphitja
bele van foglalva, illatát és zamatát.
Ugyan hányán tudnák megmondani, még
azok közül is, a kik iskolákat végeztek,
hogy honnan való az a fa és minő nö
vényfaj termette? Némelyik rámondja, hogy:
„czédrusfa“ Ezt a nevet talán olyan köny
vekből merítette a melyek maguk is annyit
értettek hozzá, mint, a hajdú a harang
öntéshez. A czeruzához használt vörös
barna fa ugyanis amerikai talajból kerül
ki és az amerikaiak „red cedar“-nek, vagyis
„vörös czédrus“-nak nevezik. Tudnunk kell
azonban, hogy a red cedar-nek a valódi
czédrusfához semmi köze, mert valósággal
boróka és tudományos neve annak a fajnak,
mely a legtöbb ipari anyagot szolgáltatja:
Juniperus virginiana L. — Mivel az ame
rikai árjegyzékek „vörös czédrus“ néven
hozták forgalomba ezt, a nevet az európai
kereskedők és gyárosok is elfogadták, ámbár
inkább „éjszak-amerikai boróka“ a helyes
neve. Az amerikaiak különben az Európá
ban honos közönséges borókát (Juniperus
communis) is czédrusnak, még pedig „fehér
czédrus“-nak (white cedar) nevezik.
Már most az a tény, hogy a czeruzák illa
tos, könnyű, finom, vörösbarna és — a mi fő —
olyan pompásan faragható fáját a Juniperus
virginiana szolgáltatja, nyomban tudomásunkra
hozza azt is, hogy hiszen ezt a páratlan fát itt
Európában is termelni lehetne; mert hiszen a
Juniperus virginiana, vagyis az éjszak-amerikai
boróka a mi kerteinkben több, mint száz év
óta általánosan el van terjedve, mint igen háladatos díszfa, mely a száraz, sovány, meszes
talajokon is elég jól nő, kitünően szép termetű
és őszszel a termő fák csúcsuktól tövikig dúsan
megvannak rakva égszínkék hamvú apró bogyók
kal, melyek az egész fát kékszinűvé varázsolják.

—

De azért a fája ipari czélokra, többi közt
czeruzák, szivarládikák készítésére, még mindig
Amerikából kerül hozzánk és a vége az lesz,
hogy innen-onnän Amerikában is végképpen
elfogy. Ennek is megvan az oka! — Ahogy
Európában csak kivételesen adja valaki a fejét
vörösboróka-ültetvény alapítására, éppen úgy az
amerikaiak sem szeretnek ilyen vállalatba fogni.
Még pedig azért nem, mivel a jelenleg piaczra
kerülő törzsek jobbára 80— 100—150 évesek és
mindenki úgy okoskodik, hogy az értékesítés
idejét még az sem éli meg, a ki már 20 éves
korában fog telepítésbe. E miatt részvénytársa
ságok sem mennek bele a telepítésbe, mert
hiszen a részvényesek már néhány év múlva
osztalékot várnak. Persze, ha már egy amerikai
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1. ábra. Az északamerikai boróka.

borókából való telepítés megérte 80 éves korát,
akkor — erdészeti módon turnusokba osztva —
már állandó jövedelmet hajthat. Igen, de a kez
det ! Hát nem egészen úgy áll a dolog, később
majd megmutatom. Egyébiránt az állam, mint
erdőbirtokos, amúgy is foglalkozik olyan tele
pítésekkel, a melyek csak a messze jövőben
hajtanak hasznot utódainknak. Hiszen a tölgyfa
ültetvény sem fejlődik gyorsabban, mint az
amerikai borókáé, sőt még lassabban.
Kénytelen vagyok az árral úszni és a pénz
érdeket tolni előtérbe. Igaz ugyan, hogy ilyen
ültetvény élvezetet olyanoknak is nyújthat, a ki
nem szándékozik kivágni az ő telepítvényét.
Mert hiszen egy sikerült Juniperus-ültetvény
magában véve is szép látvány; és jól meggon16
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előkelőbb kertekben. De korán megismerték
nagy ipari jelentőségét is. Wangenheim „Be
schreibung Nordamerikanischer Holzarten“ ez.
munkájában már 1781-ben azt írta, hogy: hasz
nálhatósága tövétől csúcsáig terjed, a mennyi
ben fáját nem bántják a rovarok és a
korhadásnak egyformán ellentáll, akár a
levegő, akár a víz, akár talaj behatásainak
van kitéve.“ Azóta pedig hasznavehetősége és fontossága még növekedett.
De mutassuk be a fát magát. Fiatal
korában bokorformája van, és kivált ha
nincs beszorítva más fák közé, egészen
a földig örökzöld ágakkal van borítva.
Kertemben van néhány 18 éves példány,
melyeket két éves korukban ültettem és
a melyek most 5 m. magasak, törzsük
átmérője pedig a föld fölött mintegy
10—12 cm.
Idősebb korában alsó ágai elhalnak és
tekintélyes, 25—27 m. magas fává vál
tozik át. Ilyet mutat a mi első képünk.
A fák kétfélék; egyiken csak porzós, má
sikon csak termő virágok szoktak fejlődni;
természetesen az őszi kék dísz, mely a
kis bogyóktól származik, csak az utób
biaknak sajátja. Második képünkön virágzó
ágakat látunk, és pedig a-nál termős vi
rágú ágat, b-nél pedig porzós virágút. A
mint látjuk, a kétféle nem az ágak habi
tusában is megnyilatkozik. Egy harmadik
kép középütt bogyókkal megrakott ágat
ábrázol, körülötte pedig magvakból kelt
palántái vannak lerajzolva, különböző ko
rukban.
Az egész fában illatos olajok vannak.
Azonban az érett fában kellemesek, a
levelekben és általában a zöld részek
ben inkább kellemetlenek. Ez a sajátsá
2. ábra. A Juniperus virginiana termő virágú (a) és porzós virágú (b ) ága.
gos szagú olajtartalom az oka, hogy a
legtöbb rovar elkerüli, sőt a legtöbb
rovart el is lehet vele kergetni. Ámde ha azt
ha elérkezik az élettől megválás órája, a pénzt
mondtuk: „a legtöbb rovart“, ezt betű szerint
éppen úgy nem viszi magával a másvilágra,
így kell érteni. A rovarok élete ugyanis olyan
mint a faültetvényt, mely utóvégre szintén meg
sokféle és valóban olyan ellentétes, hogy a mi
adja azt az örömet, hogy megvan, és hogy értéke
az egyiknek kiállhatatlan, sőt méreg, az a
évről-évre biztosan növekszik. Látjuk tehát, hogy
másiknak kellemes. Az éjszak-amerikai boróka
az egész csak a felfogás dolga. Ha magasabb,
furcsa szaga például nem riaszt el bizonyos
és igazán helyes szempontból fogjuk fel a
vad méheket (Andrena), melyek kivált kora
dolgot, akkor egy szép és nagy könyvtár, egy
tavaszszal, szívesen sütkéreznek rajta. Kertem
képtár, régiségtár, egy fejlődő erdő, éppen
ben tavaly egy aránylag ritka pqloskafajt, a
olyan szerepet tölthet be — legalább is ! —
Gonoceras juniperi-i találtam rajta. Őshazájában
mint a bankokban elhelyezett pénz, — vagyis
pedig néhány ezinezogó és szúbogár is megtá
éppen olyan tekintélyt nyújthat. És a legtöbb
madja.
ember nem is azért gyűjti a pénzt, hogy többet
ehessék, hanem hogy ebben a pénzvilágban
Első használata az volt, hogy az igen tartós és
jobban megbecsüljék.
mégis könnyen munkálható, a mellett könnyű
(0 4 5 —0'50 fajsúlyú) fáját hajóépítésre hasz
Azért mondtam el itt ezeket a dolgokat, mert
nálták. Sőt eredeti termőhelyein a könnyen
éppen a Juniperus virginiana esete igen jó
alkalmul szolgált. De azt is elő fogom adni,
hozzá jutó bevándorlók tartós házakat is építet
hogy az e fából való ültetvény már fiatal korá
tek belőle. Azonkívül a Németországban szivar
ban is hoz jövedelmet.
különlegességek szétküldésére használt, jól ismert
Az éjszak-amerikai vörös boróka az Egye
ládák majdnem mind ebből a fából készülnek.
sült-Államok legbecsesebb erdészeti kincsei közé
Természetes, hogy egész sereg házi és háztar
tartozik, melyet még mindig ijesztő módon fo
tási czikk, ú. m. vödrök, döbönyök, skatulyák,
gyasztanak, a nélkül, hogy az irtás pótlására
fatokok, sőt bútorok és számtalan egyéb efféle
gondolnának. Európában már a XVI. század
tárgy is gyártódik belőle.
második felében is ismerték mint díszfát az
De különösen két alkalmazás fogyasztja el
dolva a dolgot, nyújthatna annyi örömöt, mint
sok tőkepénzesnek a pénz. Mert hiszen a leg
több gazdag embernek a vagyon nem használ
mással, mint azzal a tudattal, hogy megvan.
A kamatot megint csak a tőkéhez csatolja és

majdnem képzelhetetlen és még folyvást növe
kedő óriási tömegekben az amerikai erdőkben
még meglevő késiéi-maradékot (mert csakugyan
már csak maradék!); t. i. a távírópóznákká
való kidolgozás és a czeruzakészítés. Ebben a
tekintetben igazán rablógazdálkodás folyik, olyan
meggondolatlan és esztelen módon, mely az
ember, mint gondolkozó lény fogalmához sem
miképpen sem méltó. Mint czeruzafa a Juniperus
virginiana fája pótolhatatlan. Eddig nem isme
rünk fát, mely erre a czélra ennyire alkalmas
volna. Mivel pedig a czeruzagyártás még foly
vást növekedőben van, mert az írástudó embe
rek száma az egész földön gyarapszik és Ázsia
is egyre több czeruzát használ el, észszerűen
kizárólag erre a czélra kellene az amerikai
faanyaggal takarékoskodni, sőt erre a czélra
nagy új ültetvényeket is alapítani. A távírópóz
nákat és egyéb faoszlopokat utóvégre másféle
fa is pótolhatná, a mint hogy egész Európában,
sőt a Föld egyébb részeiben sem az éjszakame
rikai borókából készítik. Ámde, mivel ez a fa olyan
rendkívül tartós, mégis óriási mennyiségben vág
ják és árusítják — tehát tékozolják erre a czélra.
így például csupán egy távíró-részvénytársaság,
a Western Union Telegraph Company,
Alabama államból évenkint nem keve
sebb, mint 175 ezer törzset használ
föl, a mi az utolsó 20 évben körülbelül
negyedfélmillió törzset tesz ki, csupán
ebből az egy államból; ugyanis a leg
utóbbi két évtizedben Alabama rendel
kezett e tekintetben a leggazdagabb lábon
álló fakészlettel. És tekintetbe kell venni,
hogy e póznák mindegyike legalább is
120, többnyire azonban 140— 150 éves,
sőt egyrésziik 160 éves is volt. A dolog
most úgy áll, hogy a vasútvonalak köze
lében már nincs is belőle; új növedék
nem keletkezik utána, mert a boróka,
mint a fenyők, ha levágják, nem hajt ki
tőből és a letarolt területekben magból
is alig fejlődik többé.
Hogy minő gazdag készlete volt
Amerikának hajdan az éjszak-amerikai
borókából, abból az egy tényből is meg
ítélhetjük, hogy Alabama, Florida, Ten
nessee és Texas államok erdőségeiben
a faállománynak mintegy 400/0-a ere
detileg Juniperus Virginiáimból állott és
azonkívül még számos egyéb államban
(a Csendes-tenger partvidékei felé esőket
kivéve), hol nagyobb, hol kisebb menynyiségben előfordult.
A különösen kedvező helyeken, kivált
a hol a talaj meszes, kizárólag ez a fa
uralkodik, illetve uralkodott. Még elvétve
most is akadnak olyan példányok, me
lyek kora 250—300 évesnek bizonyult,
3. ábra.
de ezek napjainkban már igen ritkák.
Gazdag termőhelyeken, ott helyben
Amerikában, czeruzagyárak keletkeztek,
a melyek rohamosan pusztítják maguk körül az
állományt. Ilyen volt például a Gurley-ban
(Alabama államban) keletkezett czeruzafa-gyár,
mely annyira kimerítette -csakhamar az egész
területet, hogy üzemét nemrég, a nyers anyag

elfogyása következtében, megszüntetni, illetve
más vidékre áttenni volt kénytelen. A czeruzához szükséges anyag nagyobb (mintegy5/,) részét
most már magában Amerikában dolgozzák ki,
és használatra készen exportálják; egész fatör
zseket európai gyárak számára már csak kisebb
mennyiségben visznek ki. Czeruzakészítésre éven
kint kerek számmal mintegy 150,000 fatörzset
fogyasztanak el. És erre a czélra éppen a leg
finomabb és legjobb anyag szükséges, melyben
kevés az ágcsomó. A czeruzagyárosok, kik eddig
nem voltak tisztában a még lábon álló készlet
mennyiségével, nagy aggodalommal látják, hogy
az iparukhoz szükséges anyag egy-két évtized
alatt egészenelfogy majd és nincsenek tisztában
avval, hogy mivel fogják pótolni.
A boróka-fürészmalmokban keletkező forgács
hulladékot fagyapottá dolgozzák föl és ezt nem
csomagolásra használják, hanem erős szaga miatt,
kámfor, naftalin és rovarpor helyett, ruhanemüekés egyéb czikkeknek a rovaroktól való meg
óvására. A mellett a fiirészpor- és egyéb hul
ladékból papirt is gyártanak. A fiatal ágakban
és levelekben levő erős szagú olajat destillálják és a droguisták kilogrammonkint — a mi

A |uniperus virg. bogyókkal megrakott ága, körülötte különböző
korú palánták.

pénzünk szerint — nem egészen [egy koronával
fizetik. Különben orvosi jelentősége is van, a
mennyiben fiatal ágait Amerikában úgy hasz
nálják, mint Európában a nehéz szagú boróka
(Juniperus Sabina L.) ágait. De még inkább hasz
16*
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nálják az ágain növő daganatokat, melyeket a
nép „cedar apple“ vagyis „czedrus-alma“ néven
ismer. Ezek a Gymnosporangium-nemhez tar
tozó élősködő gombáktól keletkeznek, porrá
törve keserű ízűek és giliszták elűzésére hasz
nálják; a gyógyszertárakban Fungus juniperi
virginiani név alatt szerepelnek, de csak ned
ves termő helyeken keletkeznek.
Alig találni fa-fajt, mely a legkülönbözőbb
climaticus és talajviszonyokkal annyira meg
tudna barátkozni, mint az éjszakamerikai boróka.
Földrajzi elterjedése az Egyesült-Államok leg
délibb tájaitól, tehát Floridától kezdve föl egész
Canadáig terjeszkedik, sőt még Canadában is
található, ámbár ott már nem nagy mennyiség
ben. Különben mai termőhelyei már nem adnak
teljes képet jegykori, illetve eredeti szerepéről,
mert a korábban benépesített helyeken már régen
pénzzé tették, a mi volt.
Megnő minden talajban, a nedves hnniusialajoktól kezdve a száraz mészkő-dombokig,
sőt éppen úgy a futóhomokos tájakon is, például
Nebraskában. Úgy látszik, a mésztartalom nagyon
kedvére van, mert meszes talajon egészen tiszta
példányokat alkotés úgyszólván egyedül uralkodik.
Nekem száraz, aszályos futóhomokdombon, me
lyen csak kevés európai fa tud megélni, igen
üde, és hatalmasan megnőtt példányaim vannak.
A hideg, a két év előtti abnormis télen sem
ártott nekik egy cseppet sem, pedig attól akkor
sok fa és bokor szenvedett.
Az ipari érték dolgában azonban nem min
den termőhely szolgáltat egyforma anyagot. Délibb
tájakon finomabb minőség terem, mint a hide
gebb tájakon. Európa hosszú időn át majdnem
egészen Floridából szerezte be szükségletét,
mivel ott termett a legjobb minőségű. Ennek
az lett az eredménye, hogy az egykori e nem
beli kincsnek ma már csak alig l/í„-része van
meg és innen-onnan ez az állam már alig jön
tekintetbe. Valóban összefüggő borókatelepek
ma már csak 4—5 helyen találhatók és az egész
anyag néhány évtized alatt majdnem egészen
elfogy, ha fogyasztást a legszükségesebb mér
tékre nem csökkentik. Még Florida félsziget
keleti partvidékén, Alabama, Tenessee és Texas
államokban vannak sűrűbb állabok, de ezek is
már csak töredékei annak az állománynak, mely
az európaiak bevándorlásakor élt ama tájakon.
Ilyen viszonyok közt fel-felmerül az a kér
dés: „Mi történjék azután?“ — Társadalmunk
elve általában az, melyet a franczia forradalom
előtt is hangoztattak: «A prés nous le déluge!»
És ezzel az elvvel szemben nehéz valamire
menni. Nemcsak a Juniperus virginiana-wa\ va
gyunk így, hanem sok mással is; ez a mai tárgy
csak egy a sok közül.
Európában is indokolt volna az éjszak-ame
rikai borókát alkalmas helyeken nagyobb terü
leteken ültetni; Magyarországban is mindenütt
megteremne és talán kiváló minőségű terményt
is szolgáltatna. Az állam, mely legelőbb teheti
túl magát a jelen követelésein és elismerésre
találhat akkor is, ha a jövő nemzedékek érde
kében alapít és dolgozik, könnyen belemehetne
a vállalatba, annál is inkább, mivel úgyis szá
mos erdészeti közege és erdősége is van; vaJa-

mint olyan hitbizományok és nagyobb birtokok
tulajdonosai, a kiknek bőven van miből megél
niük és nagyobb nélkülözések nélkül koczkáztathatnak meg egy-egy lépést utódaik érdeké
ben is.
Egyébiránt, ámbár tény, hogy ma még 100—150
éves törzsek viszik a főszerepet az ipari feldol
gozás terén, mindamellett tény az is, hogy már
40 éves törzsek is alkalmasak a czeruzagyártáshoz és bizonyos, hogy pár évtized múlva
kapva-kapnak már az ilyeneken is. Tehát a ki
fiatal korában alapít ilyen boróka-telepeket, az
kedvező esetben már maga is elérheti a teljes
értékesítés időszakát; ha pedig maga nem, hát
gyermekei, ha életben maradnak, biztosan. Sőt
már előbb is lehet jövedelemre számítani. Hogy
ezt jobban kiemelhessem, az éjszakamerikai
boróka culturájáról is el kell mondanom egyetmást.
A fajt csak magról lehet szaporítani. Ha
tehát ez a szándékunk, legjobb valahonnan késő
őszszel frissen szedett bogyókat szerezni. Eze
ket forró vízzel szokták leönteni és ha a víz
néhány fokkal lehűlt, egészen beleteszik. Azután
homokban rétegezik és nedves helyen tartják
a télen és a következő egész nyáron át. Mikor
így elérkezett a következő ősz, tehát egy évvel
a szedés után, el lehet vetni a magot a faisko
lába. Vagy pedig a vetést a rákövetkező tava
szig halászijuk. Ekkor aztán a magvak, ha a
talaj nem szárad ki, néhány hét alatt kicsiráz
nak. A csírázás évében a vetés helyén szokták
meghagyni; de a rá következő tavaszszal a
zsenge palántákat kiszedik és iskolába ültetik,
egymástól 15 cm.-nyi távolságba. Mikor a rákö
vetkező tavaszszal betöltik két éves korukat,
átiskolázzák őket, de most már 24—28 cm.-nyíre
ültetve egymástól. Végre az ezután beálló tavasz
szal, tehát midőn már három éves korukat érik
el, ki lehet őket végleges telepükre ültetni, még
pedig 13 m. távolságra egymástól.
Természetes, hogy ez az T 3 méteres távol
ság csak fiatal fáknak lehet megfelelő. Idősebb
korukban már több hely kell nekik és pedig
annál több, minél idősebbek. E szerint tehát
okvetetleniil beáll az időnkint való ritkítás szük
sége és éppen ez a ritkítás nyújtja az első
jövedelmet. Az első ritkításkor az eltávolított pél
dányok karók gyanánt adhatók el és tekintve
ennek a borókafának nagy tartósságát, jó áruk
lesz. A folytatólag szükségessé váló ritkítások
azután már czeruzák és egyéb apróbb czikkek
gyártásához való fát is fognak szolgáltatni, mert
bizonyos, hogy az amerikai idősebb törzsek
nemsokára beálló elfogytával az ipar kénytelen
lesz a vékonyabb törzsekre fanyalodni.
E szerint tehát nem is áll az, hogy az éjszak
amerikai borókából alapított ültetvény csak a
60—80-ik évtől fogva szolgáltathat jövedelmet.
Egyébiránt helylyel-közzel úgy Amerikában,
mint Európában próbálkoztak a Juniperus virginiana ültetvényeivel. Egyike a legrégiebbeknek az, a melyet Faber L., ismert czeruzagyáros, még a hetvenes évek közepén alapított
Németországban. Az ültetvény mai napig jól
fejlődött és az 1879 80-iki, valamint az 1880,81 iki
telek rendkívüli hidegét is baj nélkül kiállotta.
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A ritkítások alkalmával a jövedelem esetleg
még fokozható volna, ha a karóvá faragáskor
levágott gallyakból az olajat, úgy mint Ameri
kában, destillálnák és értékesítenék.
A Juniperus Virginiana nem az egyetlen boró
kafaj, mely Amerikában red cedar néven kerül
piaczra. Az előbbihez egészen hasonló az Antil
lák borókája (Juniperus barbadensis L.), mely az
Egyesült-Államoknak legdélibb tengerparti kes
keny szegélyén (Florida, Georgia, Texas part
jain) ésazonkívül az Antillák (különösen Jamaica)
erdeiben terem, A legutóbbi időig ezt a fajt
olybá vették, mint az éjszakamerikai boróka
déli varietását; mindamellett vannak olyan saját
ságai, melyek botanikai önálló fajjá képesítik.
Koronájának formája is kissé elütő és inkább
gömbalakú. Különben pedig fája éppen olyan
értékes és éppen úgy használható, mint a /.
virginiana-é, csakhogy nagyobb szerepet eddig
a piaczon nem játszott, mert kevés van belőle.
Látjuk tehát, hogy csupán a mindennap hasz
nált czeruza is minő életbevágó ismeretek szer
zésére késztethet bennünket. Életbevágók azért,
mivel hazánk terményei közt is hivatva volna
nagyobb szerepet játszani, és erdészeti terme
lésünknek, ha csak akarnók, igen jelentékeny
és jövedelmező részét alkothatná, annál is in
kább, mivel a csupán tüzelésre szolgáló faanyag
termelése aránylag bizony nagyon sovány jöve
delmet nyújt.
Hogy eddig olyan kevés helyen és olyan kis
mértékben próbálkoztak vele, ezt annak tulaj
donítom, hogy nagyon kevesen ismerték eddig
ennek a becses fának értékét, természetét, edzett
ségét és azt, hogy már aránylag fiatal korában
is értékesíthető.
Sajó Károly.

Az íparszabadság kifejlődése.
— A czéhek és a physiokratismus. —

a az emberiség gazdasági életét vizsgáljuk,
s kutatunk ama nyomok után, melyek a
mai hatalmas ipar fejlődésének elsődleges
stádiumait mutatják elénk, lehetetlen, hogy sze
münkbe ne tűnjék az a sok mindenféle meg
szorítás, mely az iparral foglalkozó egyéneket a
czéhek keretén belül korlátozta.
Az emberiség első gazdasági tevékenysége az
őstermelésben: a vadászat, halászat és állattenyésztésben, valamint a földmívelésben nyilat
kozik meg; de ez utóbbi, legyen bár oly extensiv
is, már bizonyos eszközök, eke, borona, ásó stb.
használatát tételezi fel, mely ipar nélkül elő nem
állítható. De nemcsak a földmívelés, hanem az
ember ruházata és védelmi eszközei, fegyverei
is szükségessé teszik már abban a régi időben
az ipart, s minél inkább emelkedik a fejlődés
fokain az emberiség, annál jobban van szük
sége az őt ruházattal, fegyverrel, házi eszközök
kel ellátó iparos osztályra.
A középkor általánosságban a hűbériség kora
volt. A jobbágyság, mely a földet mívelte, az
úrtól függött teljesen, és az iparos is, ki csakis
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ura számára dolgozott, ennek udvarában talált
védelmet s kapott a védelem mellett lakást, el
látást és ruházatot.
Ha egy pillantást vetünk a középkor iparára,
észreveszszíik rögtön a különbséget az akkori
és a mai ipar között: amannak tere az úr bir
tokán. illetőleg az egyházi személyek, vagy kolos
torok udvaraiban, avagy a városok fejlődésével
a városokban van, emez pedig nem tesz különb
séget város és falu között. Amaz eleinte teljesen
házi, később kis-, emez pedig többnyire nagy
ipar.
Amint fejlődött az emberiség eszmevilága
s tágult látköre, s a hogy a röghöz kötött vá
gyott a szabadság után, úgy találjuk az ipar
történelmében is azokat a momentumokat, a
melyek a fokozatos fejlődés phasisait mutatják
elénk.
A szolgaság nem nagyon ízlik senkinek, pedig
talán a védelmet és megélhetést biztosítja szá
mára : a középkor iparosa is nagyobbrészt óhaj
tott megszabadulni az úri udvarból s a függés
től, és vágyott a városba. A város, a mely őt
vonta, csalogatta, hogy ott saját ura lehet, kő
fallal van körülvéve, s így szintén megvédi szemé
lyét; a város ismertető jellegzetessége, a vásár
pedig biztosítja magának és családjának a ke
nyeret. Azonban ő az úri hatóság alatt állott.
S miután az úr a védelem fejében ingyen mun
kát kapott tőle, nem szívesen bocsátotta el kéz
műveseit. — Később, egy évenkénti csekély
pénzösszeg fizetésének magukra vállalása mel
lett, vagy pedig szökés útján az úri hatóság alá
tartozó kézművesek nagyrésze megszabadul a
függőségtől, a melyben urával szemben állt.
Ugyanis, ha ura engedelme nélkül távozott a
városba valamely iparos és ott maradt egy évig
és egy napig, a nélkül, hogy megszökése miatt
ura keresetet indított volna ellene, szabaddá lett,
mert a fennálló jog szerint a kereset elévült. így
tartott a városba való bevándorlás folytonosan.
A középkori város lakosságának egy részét
tehát az iparos elem képezte, a mely nem volt
sem úri leszármazású, sem a papsághoz nem
tartozott, de nem volt földmívelő paraszt-osztály/
sem pedig a földesúri birtokokat vezető hiva
talnok. A két utóbbi, mint nem szabad társa
dalmi osztály, tekintetbe sem jött: a világi és
egyházi urak alkották a tulajdonképeni rendeket,
de mellettök nemsokára helyet kér a kézműve
sek osztálya, az iparos is magának.
De az egyházi rendnek is volt oka iparosait
felszabadítani. Nem ugyan emberszeretetből, hisz
a XII—XIII. század erről nem nagyon tudott
még, s a XVIII. század természetjogi philosophusai rosszul gondolkoztak, a midőn az iparos
osztály .szabaddá tételét az emberszeretetre és
az egyenlő jogok és kötelességek elvére vittek
vissza: ez tisztán azért történt, mert az egyházi
rend számára dolgozó s a püspök városi udvará1
Hogy a városokban földmívelést ne űztek volna, az
ma már tarthatatlan álláspont. Igenis, egy része a város
lakosságának földmívelő volt, de természetesen a város
körülzárolt volta s helyzete a mezőgazdaságnak tág teret
nem engedett. Lásd különben a városi élet fejlődéséről
Gierke : Das deutsche Genossenschaftsrecht. Berlin, 1868.
1. köt. 385 lap.
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ban vagy a kolostorok birtokán tartózkodó iparos
osztálynak a munka fejében élelmet, ellátást kel
lett adni, s védeni az idegen, akárminőfajta
támadás ellen. Az előállított munka értéke pedig
legtöbbször nem fedezte az iparosra fordított
kiadást, s így előnyösebb volt őt szabadon
bocsátani, mert ha iparczikkekre szükség volt,
a városi vásár termékei mindenkor szolgálatra
állottak, ha bár pénzért is ; de ennek fejében
elesett a fentebb említett sokfajta költség és kiadás.
így már a XII. század végén a városban
három szabad rendet találunk: az egyházi és
világi úri rendet és a szabad iparosok osztályát,
magvát a későbbi, nagy szerepre jutott városi
polgárságnak.
Ez iparosok azonban, bár szabadok voltak,
addig nem jutottak semminemű szerepre, míg
testületekké nem tömörültek. S miután a városi
világi úri rend, a patrícius-osztály az ipar feletti
felügyeletet, a ma úgynevezett iparrendőrséget,
magához ragadta, s miután ez az ipar szabad
ságát természetszerűleg korlátozta: az iparüző
lakosság ettől megszabadulni óhajt, s testületi
tömörülés, a czéhek megalkotása által kívánja
iparának szabadságát biztosítani.
Ez volt, a mint a berlini egyetem nagyhírű
tanárának, Schmoller Gusztávnak ez irányban
tett vizsgálatai beigazolják: a harmadik rendnek
tekintélyszerzés és szerepre juttatása a városi
életben, — ez volt a czéhek keletkezésének főoka.
A czéh önként követelhette, hogy mindaz,
a ki valamely ipari termék előállításával foglal
kozott, az iparágakat külön-külön felölelő, vagy
a rokon iparágakat egyesítő czéheknek eo ipso
tagjává legyen. De miután a harmadik rendnek
szerepre juttatása s tekintélyszerzés a czéh főczélja, tehát tagjai felett legfőbb felügyelő tes
tületté válik, s mint ilyen, megkövetelheti, hogy
az, a ki belép, valósággal gyakorolja is mester
ségét. A czéh nem engedheti meg, hogy a rajta
kívül állók, a városi vásáron az előállított mun
káikat eladhassák.
A ki a czéh tagja akar lenni, annak magát
bizonyos feltételeknek kell alávetnie: becsületes
származás, tisztességes élet, jó hír, a polgárjog
tulajdona s bizonyos vagyon birtoka ezek a fel
tételek; a ki ezeket ki tudja mutatni, annak felvé
tele bizonyos formalitások mellett megtörténik, mi
vel a czéheknek eleinte, éppen kitűzött czéljokból
kifolyólag, érdekükben állott, ha minél nagyobb
számú testületekként jelennek meg. A czéhben
való tagság joga nem örökölhető. A legények
és tanonczok a mester háztartásának tagjai és
mint ilyenek, természetesen a házi fenyítéknek
is alá vannak vetve, de ki nem zsákmányolha
tok abban az értelemben, hogy pl. a mester
önkényesen megállapított s csekély munkabér
mellett hosszú időn át dolgoztathassa őket, mert
a czéh szabja meg úgy a munkaidőt, mint a
díjazást is. De a mester is kötelezve van, hogy
pl. a nyers anyag olcsó áron való beszerzésének
helyét, a melyet ő fedezett fel, a többi meste
rekkel tudassa, s a tisztességes verseny hátrá
nyára szolgáló esetleges hamis hírek költése
szigorú büntetés alá esett.
Mindezekből csak azt láthatjuk, hogy a czéhek
első alakulásának czélja nem, mint a mai nagy
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iparnak, a minél előbb való meggazdagodás és
vagyonszerzés volt, hanem a tömörülés és a
városi közéletben a harmadik rendnek szerep
hez juttatása mellett az, a mi nélkül a tekintély
megszerzése igen kétséges: becsületes, jó munka
által, tisztességesen megélni.
Hogy a fentebb vázolt megszorítások, melyek
a mai, szabad iparban helyet nem foglalnak,
türhetők voltak az egyesre, kinek minden lépését,
minden tettét egy-egy, a czéhtől felállított sza
bály vagy parancs korlátozta, — azon nem kell
megütköznünk. Vagy általánosságban tűrhetetlen-e
a subordinatio a katonára, a ki tudja, hogy nem
az egyes, de az összes javára szolgál az?
Ez a szinte romantikus mázzal bevont ipari
alkotmány azonban nem élt tovább, mint körül
belül egy évszázadot. A XV. század közepe táján
lép a czéhalkotmány virágzása korába és a
XVI. század második felében már hanyatlásnak
indul.
De ez másképp nem is történhetett.
A hol a nemes czél felé való törekvés alapja
megváltozik, a hol az összes érdeke helyett az
egyéni önzés lép előtérbe, a hol a tisztességes
megélhetés czélját a minél előbb való, rohamos
meggazdagodás szorítja ki, ott nem is lehet az
intézményeknek hosszú ideig fennmaradniok. Ez
történt a czéheknél!
A testületi szellem privilégiummá alacsonyuk,
mely a czéhtagok gazdasági jóvoltának biztosí
tására szolgált; az előbb közhasznú intézmény,
most magánjogivá vált; a czéh előbb kényszert
állított a belépésre, hogy virágzóvá tegye az ipart,
később kényszerítő feltételeket, melyeket nem
mindenki teljesíthetett, csak azért, hogy kevés
tagja legyen a czéhnek, s így a concurrentia ne
fenyegesse az egyesek keresetét. A patriarchalis
szokások ceremóniákká válnak, a kenyéririgység
a czéhen belül tág teret talál. A czéhek mind
inkább zárt számú testületekké lesznek, melyek
a tagok felvételét mindennemű nevetséges fel
tételekkel nehezítik meg,1 s hogy a következő
generatio ne tölthesse valahogy be a czéheket,
a legények és tanonczok kiképeztetéseért díjakat
követeltek, melyek néha igen magas összeget
értek el, s a mestermü, a „remek“, behozatala,
a tanonczidő kiterjesztése, a legénynek vándor
lásra való kényszerítése stb. a legnagyobb ellen
téte lett az előbbi társadalmi organisatiónak.
Lassanként kialakul az úgynevezett állandó segéd
osztály, mely nem tud sehogy sem mesterré
lenni, s így alakul meg az ezek társulása, a
mely egyik idősebb tag (a német czéheknél „Alt
geselle“) vezetése alatt áll: a czéhek elfajulása
s visszaélései így hozzák létre az ipari munkásosztály kiképződését, annak az ipari munkás
nak, a melynek épp úgy, mint korunkban, nem
lebeghet szemei előtt az a jövő, a melyben ő
is mester, ő is gyáros lehet.
Ez vezet az első munkabeszüntetésekhez is.
Németország területén, Mainz városban már
1 Törvénytelen házasságból való leszármazás előbb
is felvételi akadály volt, de most a borbély, molnár,
törvényszéki szolga, éjjeli őr, vagy juhász stb. atyától
való származás is az „ipar tisztaságának“ rovására ment.
Úgyszintén rögtön elveszti mindaz iparosi becsületét, aki
egy macskát agyonüt, vagy egy döglött állatot megérint.

1423-ban van az első strike, midőn a segédek
szüntetik be a munkát, nem akarván a csekély
bérért a kiterjesztett munkaidőben dolgozni.
A fennebb elősorolt körülményekből önként
következik, hogy az államhatalom, mely a hű
béres uralomtól mindinkább megszabadult, intéz
kedéseket adott ki a czéhipar visszaéléseinek
korlátozására. Azonban ezen intézkedések csak
kisérletek maradtak, mert a törvényt vagy nem
hajtották végre, vagy az államok rossz pénzügyi
viszonyai megengedték, hogy a törvény hatálya
alól egyes czéhek bizonyos pénzösszeg lefize
tése mellett magukat megváltsák. Csak a XVII.
század második felében tétetett az első jelenté
keny lépés az iparszabadság felé, a nemzetgaz
daságtan történetében oly sajátságos helyzetet
elfoglaló mercantilismus, s annak Francziaországban főképviselője Colbert Jean Baptist (született
1619. Rheimsban), XIV. Lajos királynak 1661 —
1683 közötti ministere áltálja mennyiben Colbért az ipari élet czéljaira kidolgozott szabály
zatai között a czéhek részére is adott ki korlátozó
rendeleteket.
De mivel a mercantilismusnak főczélja az
ország érczpénzkészletét növelni, s ezt főleg a
külkereskedelem útján vélte elérhetőnek, s mivel
maga Colbert pénzügyminister volt, reformjai
főkép abból indultak ki, hogy minél több adó
forrást nyisson meg az állam számára. Az ipar
terén kezdeményezett újításai a czéhrendszer
megszüntetésére nem is gondolnak: ő előtte a
czéhalkotmány, mint öröktől fogva álló szere
pelt, annak felfüggesztése szerinte roppant me
rész reform lett volna, és mivel e rendszert az
ipar előhaladására ő szükségesnek tartotta, re
formja csak a czéhekre vonatkozó eddigi ren
deletek módosítására szorítkozott. Hogy a vissza
éléseknek gátat vessen, 1673—74-ben módosítja
a czéhek statútumait és három iparfelügyelői
állást szervez, s módot keres, hogy a czéhek az
állam számára adót és illetékeket fizessenek.
Miután azonban Colbert ily lanyhán bánt el
a czéhekkel, azok igyekeznek magukat a nekik
nem tetsző állami protectoratus alól megszaba
dítani. XIV. Lajos sok-sok háborúja s a franczia
uralkodók pazar udvartartása rengeteg pénzt
kívánt az alattvalóktól, az okos iparpolitika el
maradt, s pénzügyi politikává lett, de a mely ered
ményeiben semmi helyeselhet t nem mutat fel.
A czéheknek megengedtetett, hogy egy bizo
nyos pénzösszeg lefizetése mellett magukat az
ellenőrző és felügyelő hivatalnokok vizsgálatai
tól megváltsák, és így ismét bekövetkezett a
régi visszaélések egész sorozata, a melyet a
czéhek, mint teljhatalmú testületek addig is gya
koroltak. De e mellett más baj is támadt. A midőn
Colbert 1683-ban lehúnyta szemeit, utóda az ő
halálos ellensége, Louvois lett, ki a Colbert által
felállított, s pusztán a termelés feletti felügye
lettel megbízott inspectorok számát tetemesen
megnövelte. 1684. július 27-én kiadott Arrét-ja
szerint ez inspectorok megbízattak, hogy kerü
letük minden vásárán a helyi hivatalnokok kísé
retében megjelenjenek, s az ipari termékek vizs
gálatát úgy a minőség, mint az alak tekintetében
személyesen foganatosítsák, s a kiszabandó bün
tetést állapítsák meg. Ez inspectorok száma csak

hamar egész légió lett, a mely, úgy látszik, csak
azért volt teremtve, hogy a termelést haszontalan
illetékekkel terhelje, valamint, hogy azt az elavult
szabályok között tartsa össze, holott a szükséglet
teljesen új rendelkezéseket követelt.1
Mindezekből nem nehéz belátni, hogy a mer
cantilismus nem hozta meg az iparszabadságot,
és míg Colbert csak a czéheket nem törölte el,
de működésűket nem nagyon korlátozta, addig
utóda, Louvois, az ipar szabad gyakorlását min
dennemű megszorításokkal annyira megnehezí
tette, hogy a Colbert utáni mercantilismus ellen
csakhamar erős visszahatás állott be, a mely
különösen az iparszabadságot meghozó új iskola,
a physiokratismus tanaiban nyilatkozott meg.
A physiokratismus, mely a XV. Lajos házi
orvosa, Quesnay Ferencz ( 1694—1774) tanai
alapján lett a gazdasági élet felől vizsgálódók
iskolájává, teljes ellentétben állott az előbbi
mercantilista rendszerrel.
A physiokratismus, mint tan, népszerű philosophiai nézetekkel van telve, mely az egyes
individualitását becsüli magasra és a természet
nek óhajt mindenben szabad folyást engedni.
A társadalmi élet berendezésének az isten által
adott renden (ordre natúréi) kell megnyugodnia ;
mindenkinek joga van az élet által adott termé
szetes élvezetekkel élni, de élvezetet csak az
szerezhet, a ki dolgozik, következőleg senkit
sem szabad munkájában megakadályozni. Ez a
munkára való jog „droit de travailler“ azonban
nem a franczia forradalom „droit au travail“-ja,
mert ez utóbbi a proletariátus sokat idézett
mottója: jog a munkára, de nem elég csak
munkát keresni, hanem munkát is kell adni.2 —
Hogy ne zavartassák senki munkájában, arra az
államnak kötelessége felügyelni. De míg a physiokraták a legtöbb hasznot hajtó foglalkozást
a földmívelésben keresik, ellentétben a mercantilismussal, addig másfelől a munka szabadságát
s a magántulajdon biztonságát követelik az állam
tól. A sokszor emlegetett „laisser faire, laisser
passer“, szolgált a physiokraták jelszavául, a
szabad verseny, vagyis a többi foglalkozások
nak a földmíveléssel szemben pártfogásban való
részesítése ellen, A physiokraták a népoktatás
és jogszolgáltatás terén is több üdvös reformot
sürgettek, de a hely szűke nem engedi meg, hogy
tanaiknak bővebb fejtegetésébe bocsátkozzunk,
mi itt főleg az ipar szempontjából veszsziik a
physiokratismust bírálat alá.
Tudjuk, hogy a physiokraták tanai szerint
egyedüli hasznot hajtó foglalkozás a földmívelés
volt. „Minden akármely más eszközök között,
mely a vagyonszerzés czéljaira szolgál — mondja
Quesnay — nincs egy sem, mely az embernek
jobb, jutalmazóbb, kellemesebb, illőbb és a sza
bad emberhez méltóbb lenne, mint a földmíve
lés“,3 — és a jelszó: L’agriculture est la source
de toutes les richesses de l’Etat, et de celles
de tous les citoyens“, vagyis a földmívelés az
’ V. ö. Dr. Oncken Á gost: Geschichte der National
ökonomie. I. rész. Leipzig, 1902. 172 oldal.
2 V. ö. Oncken id. műve: 450. lap.
3 Oeuvres de Quesnay par Aug. Oncken. Francfort
et Paris 1888. — 345. oldal.

2 l6

állam minden gazdagságának és minden polgár
vagyonosodásának forrása.
Maga ez az állítás túlzott, a midőn az ipart
és kereskedelmet, mint hasznot nem hajtó fog
lalkozásokat tekinti, s e két gazdasági osztály
működésében mást nem lát, mint, hogy a keres
kedelem az árúkat egyik helyről a másikra jut
tatja, az ipar pedig csupán a tárgyak alakját
változtatja meg. Az ipart és kereskedelmet a
physiokratismus ki is zárja a productiv foglal
kozások köréből, a midőn „classe stérile“-nek
nevezi őket. Nem ugyan azért, mintha teljes
mértékben értéktelen volna, a mit ez osztályok
szolgáltatnak, de mert az áltatok létrehozott értéktöbblet a munka ideje alatt elfogyasztott táp
szerek költségei által rendesen felemésztődik, s
így, ha az ipar által előállított árú értéke az
előállítása alatt a munkások, által elfogyasztott
táplálék árát nem haladja felül — mint a physiokraták állítják — a hogy ez legtöbbnyire tör
ténik, a nemzeti vagyon értékszaporodásáról szó
sem lehet. Az ipar és kereskedelem által bekövetkezhetik ugyan vagyonszaporodás, de ez csak
„additio“, összeadás útján való szaporodása a
gazdagságnak, míg a földmívelés megsokszo
rozza (multiplication) a nemzeti vagyont s maga
a föld pedig teremti a vagyont (création vagy
génération).1 — Az iparos és kereskedő osztály
tehát nem tarthat másra számot, mint az árú
előállítása, illetve más helyre szállítása folytán
felmerült költségek megtérítésére; ha ennél töb
bet kap, akkor nyer a fáradságán, a mi azon
ban csakis a más, productiv osztályok megkáro
sításával történhetik, illetőleg, ha a szabad verseny
helyébe az állam által adott monopóliumok, pri
vilégiumok lépnek a kereskedelem és ipar meg
nem érdemlett támogatásával.
Talán feltűnő s a physiokratismus eddig vázolt
tanaiból, melyek a kereskedelem és az ipar productivitását kétségbe vonják, nem is önként kö
vetkező sajátosságnak látszik az első pillanatban
az, hogy éppen ez a gazdasági rendszer lépett fel
az ipari termelés szabadsága érdekében s keresz
tül vitte a szabad ipar behozatalát.
Azonban meg kell jegyeznünk, hogy a physiokraták hangsúlyozzák, miszerint az állam és a
belföldi ipar egymáshozi viszonyában tiszta, sza
bad s korlátokkal meg nem békózott versenynek
kell uralkodnia. S mint a legnagyobb physiokrata, Turgot, magát kifejezte: „Én nem ismerek
más eszközt valamely ipar felvirágoztatására,
mint a legnagyobb szabadságot s a megszaba
dítást mindazon adóktól, a melyek a kincstár félre
értett érdekeit az árúkra vonatkozólag túlságosan
megsokszorozták“.12 De még előbb, Gournay is
az iparos czéhek ellen fordul, a melyekre vonat
kozólag javasolja, hogy felfüggesztendők és sza
bad egyesületekké alakítandók, melyeknek tagjait
korlátlan ki- és belépési jog illesse meg. Mert
a czéhek éppen úgy, mint" a gyárak felett fel
vigyázó hatóságok, az azokkal egybekötött ille
1 Oeuvres de Quesnay: 321., 531., 546. oldal. V. ö.
Oncken idézett müvével és Cohn Gusztáv: Die franz.
Ökonomisten (Grundlegung der Nationalökonomie). Stutt
gart, 1885. 102- 109. oldal.
2 Lettre á l’Abbé Terray (Oeuvres de Turgot, par M.
Eugéne Daire. Paris, 1844. I. kötet, 377. oldal.

tékek és monopol-jogok által csak az előállított
munka megdrágításához vezetnek és kisebbítik
a külföldi, független iparral való versenyképes
séget. A czéhek felfüggesztésének főakadálya
éppen a czéhek sok adóssága, s ezért Gournay
egy gondosan kidolgozott törlési tervet hozott
javaslatba, mely a későbbi, Turgot-féle refor
moknak alapjául szolgált. Különben Gournay a
gyári inspectorokat meg akarta hagyni állásuk
ban, csakhogy szerepöket nem az eddigiben
látta, hanem hogy az iparosoknak tanácsokkal
szolgáljanak, s mint vándortanítók működjenek.1
A ki a czéhek felfüggesztését és ezzel együtt
a régi, százados előítéletek lerontását keresztül
vitte, — bár merész újításai nem éltek hosszú
időt, — az Turgot Anne-Robert-Jacques ( 1727—
1783), XVI. Lajos franczia király ministere volt.
Az ő működése megérdemli, hogy életével, ha
csak röviden is, foglalkozzunk.
Turgot eleinte a papi pályán működött, de
csakhamar elhagyta azt, eddig ismeretlen, illető
leg nem eléggé megvilágított okokból, hogy az
állami közigazgatásnak szentelje magát. 1753-ban
„Maítre des Requétes“-té neveztetett ki s kényel
mes állásában rendelkezésére álló szabad idejét
arra használta fel, hogy a készülő nagy „Encyklopaedia“ számára philosophiai czikkeket írt.
Majd összeköttetései s ismeretsége a physiokratákkal, Quesnay-vel és Gournay-vel alkalmul
szolgált, hogy a physiokrata-tanokkal bővebben
is megismerkedjék; de még inkább rábírta őt
annak belátására, hogy Francziaország gazda
sági élete nagy reformokra szorult rá, az a körül
mény, hogy 1761-ben Limoges-ba intendáns-sá
[megfelel a későbbi praefectusnak (prefét)] nevez
tetett ki, s ez állásában közvetlen-közeiről szem
lélhette a nagy adók alatt nyögő nép nyomorát.
A midőn 1764-ben egy, a gabonakereskedés
felől intézkedő edictum adatott ki, mely azon
ban nem volt kielégítő senkire sem, Turgot hét
levélben adott nézeteinek kifejezést, a melyet
Terray-hez, a pénzügyek „generalcontrolleur“jéhez intézett. De a gabonakereskedés szabad
sága még sem lett helyreállítva.
Turgot azonban folyvást dolgozott, s bár hiva
talos elfoglaltsága sok idejét elvette, igen sok,
a physiokraták nézeteit legjobban kitüntető mun
kát hozott ez időben a nyilvánosság elé. Ő el
fogadja a Quesnay és Gournay fődogmáit, ő is
szól a „classe stérile“-ről, de e műveiben nem
oly sok helyen nyilatkozik sértőleg az iparos- és
kereskedő-osztályról, s kifejti saját subjectiv
nézeteit is, a melyek „az iskolai traditio ellené
ben bizonyos következetlenséget repraesentálnak“.2 — E közben XV. Lajos meghalt és
1774-ben húsz éves unokája, XVI. Lajos néven
lép a trónra. A Maurepas elnöklete alatti ministeriumban helyet foglalt Turgot is, mint ten
gerészeti minister, de ez állását már öt hét
múlva a pénzügyi tárczával cseréli fel. Ez állá
sában fődolga volt Francziaország zilált anyagi
viszonyain javítani s a gabonakereskedés sza
badságát először is helyreállította, s bár ez az
1 V. ö. Oncken id. müve 304—305. lap.
2 Dühring: Kritische Geschichte der Nationalöko
nomie und des Socialismus. II. kiadás. Berlin, 1875.
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azon időbeli óriási kenyérdrágaságból kifolyólag
lázadáshoz vezetett, sikerült a lázadás idejére
hadügyministerré kinevezett Turgotnak a felkelést
leverni, s az edictumnak teljes érvényt szerezni.
Mint tudjuk, a Colbert utáni mercantilismus
az iparrendőrség felállításával, illetve roppant
mértékben való kiterjesztésével a tervezett cse
kély iparszabadságot is elnyomta. Turgot, mint
minister, már 1775. áprilisában megszünteti az
ipar felett gyámkodó rendőrséget, s az 1776-ik
év februárjában kiadott edictumával jogilag is
eltörli azt. De emez „Edit du Roi portant sup
pression des jurandes (Donné á Versailles au
mois de février 1776., registré le 12 mars en lit
de justice)“ az ipar történetében már azért is az
első helyet foglalja el, mivel, mint czíme is mu
tatja, a czéhek felfüggesztését ez vitte keresztül.1
Tudnunk kell, hogy a franczia edictumok be
vezetéssel voltak ellátva, melyben a király az
edictum kiadására vezető okokat vázolja. Azon
ban Turgot ez edictumok bevezetését is saját
tanai hirdetésére használja fel s a czéhek fel
függesztéséről Szóló edictumban (ez a negyedik
edictum az 1776. év elején kiadott hat reformedictum között) erős kritika alá veszi az előbbi
királyok uralkodását. A mint kifejti: „Dieu, en
donnant a l’homme des besoins, en lui rendant
nécessaire la ressource du travail, a fait du droit
de travailler la propriété de tout homme et cette
propriété est la premiere, la plus sacrée et la
plus imprescriptible de toutes“. Vagyis: „Az
isten, a midőn megteremtette az emberi szük
ségleteket, s mikor számára szükségessé tette
a munkát, akkor a munkálkodásra való jogot is
minden ember tulajdonává tette; és ez a tulaj
don a legelső, a legszentebb és a legelavulhatatlanabb valamennyi tulajdona között“.
A 23 fejezetből álló edictum alapelve, hogy
csak a nyilvánosság képezheti a csalás elleni
óvószert, ez okból az iparágak gyakorlása min
denkinek rendelkezésére áll, s nemcsak a hono
soknak, de a külföldieknek is ( 1. §). — Azon
ban minden iparos és kereskedő tartozik (kivéve
a nagykereskedőket) nevét, iparágát és lakását
a Lieutenant général de police-nál bejelenteni
(2 . §). — Minden mester tartozik tanonczairól
és legényeiről kimutatást készíteni és a hatóság
kivánatára rendelkezésére bocsátani (3 . §). —
Az edictum alapelve: a czéhek felfüggesztése és
az ipar szabad gyakorlata csak a következő ese
tekben nem érvényesül: gyógyszerek elárusítása
csakis gyógyszerészek által történhetik (8. §) s
a nyomdászok, ötvösök és a parókakészítők czéhe
nem töröltetik el (4 . és 5 . §). — Miután a nép
élelmezésére egyes iparágak igen fontosak, a
pékek és mészárosok nem oszlathatják fel üzle
tüket, csak ha egy évvel előbb e szándékukat
a közönség és a hatóság tudomására hozzák
(6. §). — Bizonyos iparosok, mint az arany
művesek és az ócskások az orgazdaság meg
akadályozása s az ellenőrzés szempontjából laj
stromot kötelesek azok nevéről vezetni, a kiknél
árúikat bevásárolták (7 . §). Az életveszéllyel
összekötött iparágak továbbra is a rendőrség
1 Az edictum teljes szövegével közölve van az Oeuvres
de Turgot II. kötete 302. és következő oldalain.

felügyelete alatt állanak (9 . §). — A czéhmestereknek szigorúan megtiltatik, hogy eddigi szé
leskörű hatalmukkal éljenek ( 13. §). — A 10. §
az iparosok és a hatóság egymás közötti érint
kezésénél egy közvetítő hivatalt állít fel, melynek
tagjai a kereskedőkből választatnak ( 16. §). -A többi fejezetek a czéhek adósságainak tör
lesztési módját határozzák meg Gournay már
említett tervezete alapján. Az utolsó paragraphus
kimondja, hogy ez edictum további intézkedésig
csakis Páris területén bír hatálylyal.
Egy pillantást kell csak vetnünk az edictumra,
s beláthatjuk, mily liberális gondolkozásra vall
Turgot intézkedése. Az ipari alkotmánynak, eddigi
berendezésével, czéhjeivel buknia kell, mert a
szabad munkát, mely mindenkinek a természet
től adott tulajdona, megakadályozza.
Es XVI. Lajost megnyerte Turgot a physiokrata eszméknek, de a parlament, mely nagyobb
részben antiphysiokratákból s Turgot személyes
ellenségeiből állott, nem akarta az edictumot
magáévá tenni és az ország hiteles törvényei közé
beiktatni. Azonban a király, hogy ezt keresztiilvihesse, s mivel a plenáris üléssel ez nem történ
hetett meg, egybehívta az úgynevezett „lit de
justice“-t, a melyen, bár Seguier hevesen megtá
madta az edictum merész újítását, az registráltatott.
Hanem Turgot reformjaival nem volt a több
ség megelégedve. Az ipart a legtöbb ember csak
úgy gondolta virágzónak, ha az a czéhek kebelén
belül megy végbe. S a czéheknek Páris területén
való felfüggesztése a megcsontosodott nézetek
hajótörésével volt egyenlő; jól látta mindenki,
hogy a hat edictumra még újabb hat, vagy több
is következik, mely a gazdasági élet teljes át
alakulását fogja eredményezni. Az emberek pedig
mindenkor conservativok, abban az értelemben,
hogy nehezen szokják meg az újat, s annál
nagyobb lesz az újítások és reformok elleni
visszahatás, minél inkább gyökeres átalakítást
végeznek azok a régi, százados intézményeken.
De a király sem követte Turgot-t az újítások
mezején. A midőn észrevette, hogy Turgot nem
képes az állam pénzügyeit teljesen rendbe hozni,
reformjai pedig visszatetszést, ellenségeskedést,
sőt, ő iránta is alattvalói elhidegülését okozzák,
egyszerűen felmenti Turgot-t állásától.
Turgot elbocsátása volt akibékítő: a czéhek
barátai ismét uralomra kerülnek és nemsokára
a felfüggesztett hat kereskedelmi és 44 iparosczéh visszaállíttatott Páris területén.
A physiokrata iskola s különösen a Turgot
által az iparszabadság terén kezdeményezett re
formok ezzel tönkre mentek. Ha nem is éltek
ezek soká, mégis tanúskodhatnak arról, hogy már
a XVIII. század második felében akadtak fel
világosult államférfiak, a kik tiltakoztak az ipar
szabadságát békóba verő czéhek uralma ellen,
s ezzel a modern nemzetgazdaságtan tanainak
a termelés tekintetében előharczosai voltak.
Ha a mercantilismus és a physiokratismus
két főképviselőjét egymással szembeállítjuk, el
kell ismernünk, hogy bár különböző módon
vélték czéljaikat megvalósítani, de az, a kor
mányzás egységesítésére való közös törekvésük
mellett is, több közös vonással bír. Mindketten
a szabadabb szellem férfiai, mindketten meg
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akarják a közéletet az arra ólomsúlylyal nehe
zedő terhektől szabadítani. De Colbert nem
gondolt a czéhek eltörlésére, mert azokat cse
kély modificatióval használható intézményeknek
találta, a melyek az ipar emelésére alkalmasok,
Turgot idejében azonban a czéhek hasznavehe
tetlensége teljesen napfényre került, ő tehát, bár
iskolájának szempontjából az ipar jelentősége
nagyon csekélyre becsült fogalomként szerepelt,
e fölösleges intézményeknek teljes eltörlését vitte
keresztül.1
Hogy alkotásai nem értek hosszú időt, azt
más okok eredményezték: nem tekintett a ha
gyományra, s a földjáradékról szóló tana merő
ben egyoldalú. De 15 év múlva, 1791. márcziusában, az iparszabadság tekintetében a franczia
nemzetgyűlés is a Turgot álláspontjára helyez
kedett, igazat adván ezzel a'legnagyobb physiokratának.
^
~
Kovács uabor.

Az 1902. évi nagy üstökös csillag.
z üstökös csillagok, a melyek olykor-olykor
szétbontott hajjal, hosszú fényes csóvával
szoktak föltűnni az égboltozat sötét azúrján,
a világűr kalandor romantikájának a képviselői. Az
előtt puszta megjelenésük rettegésbe ejtette az egész
világot, de ma csupán egy szép tüneményt lá
tunk bennök, melyben sajnos, oly nagy ritkán
van részünk. Tudjuk, hogy az a kósza üstökös
csillag hazátlan égi vándor, mely ismeretlen
mélységből származik hozzánk és gyors moz
gásban kerüli meg bolygóvilágunk sugárzó kö
zéppontját, hogy visszaszáguldozzék oda, a hon
nan jött: a világűr fagyos sötétségébe.
Csak nagyon kevés azoknak az üstökös csil
lagoknak a száma, a melyeket a nehézségerő
állandóan naprendszerünk tagjává avatott s a
melyeknek több visszatérését is észlelték. Ezek
nek az üstökösöknek a pályája természetesen
magába visszatérő görbe vonal, úgynevezett
ellipsis, a melynek egyik gyúpontjában az egész
rendszer autokrata uralkodója: a Nap áll.
Az üstökösök túlnyomó része (kb. 3/\ része)
parabolikus pályát ír le. Ezek azután sohasem
térnek többé vissza hozzánk, épp úgy, mint
azok sem, a melyeknek pályája hyperbola. Az
utóbbi pálya azonban csak kivételképpen for
dul elő. Természetes, hogy azoknál az üstökös
csillagoknál, a melyeknek pályája ellipsis, előre
meg tudjuk mondani, hogy mikor jelennek meg
ismét égboltozatunkon. Az idén a csillagászok
legalább is hat ilyen üstökös csillagnak a
visszatérését várják. Ezek az üstökösök a követ
kezők :
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Perrine üstököse
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„
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1 V. ö. Henry W. Farnam : Die innere französ. Ge
werbepolitik. etc. Leipzig, 1878. _
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D’Arrest üstököse, melynek keringési ideje
6675 év csak a jövő év ( 1904) január 22-én ér
napközeibe.
Sajnos, hogy mindezeket az üstökös csilla
gokat, a melyek külsejükre nézve alig külön
böznek a gyenge fényű ködfoltoktól, csak azok
láthatják meg, a kik már jobb fajta messzelátó
csővel rendelkeznek. Szabad szemmel látható
üstökös csak nagy ritkán jelenik meg és éppen
ezek vesznek el örökre számunkra. így az
1811-ki nagy, az 1843-ki fényes üstökös meg
jelenések nem ismétlődtek többé. Legszebb volt
a tizenkilenczedik század második felében az
1858-ki Donati-féle üstökös, de már csak keve
sen lesznek az élők sorában, a kik ezt a gyö
nyörűséges égi tüneményt látták. Ellenben az
az 1882-ki üstökös szép ezüstszínű csóvájával
még mindnyájunknak friss emlékezetében ma
radt. Két évvel ezelőtt, 1901-ben szintén jelent
meg szabad szemmel látható üstökös, mely
azonban állandóan a déli égboltozat csillag
zatai között mozgott s így minálunk nem volt
észlelhető. Tavaly őszszel végre a Perseus csillag
képében jelent meg egy ilyen kósza égi vándor,
melyet sokan láttak szabad szemmel, noha ez
sem volt valami föltűnő. Ezt az üstököst Perrine fedezte föl Amerikában múlt év szeptember
első napján. Egy nappal később, Perrine észle
letéről mitsem tudva, Borrelly is felfedezte a
marseille-i csillagvizsgáló toronyban. Ennek az
üstökös csillagnak a mozgását egy közönséges
színházi látcsővel is kényelmesen lehetett kö
vetni. Rövid idő alatt befutotta csaknem az
egész égboltozatot. A mikor fölfedezték a Per
seus csillagképében volt, innen átvándorolt a
Cepheus képébe s ezután sorban következtek
a Hattyú, a Lant, Herkules és Ophiuchus. Az
után a déli félteke felé fordult; napközeibe
november 23-án ért, a mikor távolsága a Nap
tól kb. 59.000,000 kilométert tett ki. A legtöbb
csillagvizsgáló-intézet nagy figyelemmel követte
érdekes égi vendégünket. Szeptember elején
csak mint gyenge fényű ködfolt volt látható,
melynek fénye azonban napról-napra gyarapo
dott. Később az eleinte gömbölyded égitest hoszszúkás alakot öltött.
Nemsokára az üstökös magja is kivehető volt
a ködös tömegben. Október kezdetén fénye még
egyre öregbedett, jóllehet az erős holdfény na
gyon megnehezítette a megfigyelő csillagászok
további munkálkodását. Október 6-án ért Perrine-Borrelly üstököse földközelbe. A távolsága
mi tőlünk akkor körülbelül 55 .000,00 kilométert
tett ki, vagyis annyit, mint Mars bolygó távolsága
egy kedvező oppositio alkalmával. Október 24-én
a csóva hosszát is megmérték és 50 ívpercznyinek találták, a mi körülbelül 1.500,000 kilo
méter valódi hosszúságnak felel meg. Sőt mi
több, egy fényképfölvétel alapján ezen üstökös
csóvájának valódi hosszúságát 2 .700,000 kilo
méterben állapították meg, a mi csakugyan
jelentékeny kiterjedésre vall, kivált ha megondoljuk, hogy ezeknek az égi testeknek a tömege
mily elenyészően csekély. Ennélfogva teljesen
alaptalan azoknak a félelme, a kik egy üstö
kössel való összeütközéstől tartanak. Ez a féle
lem egynéhány évvel ezelőtt Falbnak egy jós-

lata alapján közönségünk műveltebb rétegeit is
elfogta. Az összeütközés akkoriban (1899 nov.)
persze elmaradt, mint sok más kisebb jelentő
ségű „kritikus“ nap, de ha megtörtént volna
sem okozhatott volna nekünk nagy kárt, mert
az üstökösök jobbára csak laza, gáznemű anyag
ból, ártalmatlan hullócsillagok rajából állanak,
Ezt legjobban illusztrálja az a körülmény, hogy
a bolygók és álló csillagok fénye az üstökösök
testén átcsillámlik.
Dr. Isaac Roberts (kinek neje dr. Klumpke
Dorothea szintén csillagász) starfieldi observatoriumában a Perrine-Borelly-féle üstökösnek
egy fényképfölvételét készítette, melynek máso
latát itt közöljük. Úgy ábrázolia az üstököst,
a mint az 1902 október 10-én egy ötven centiméteres átmérőjű teleskopban látható volt és
egyike a legjobb felvételeknek, a miket erről az
égi testről készítettek. A képen látható világos
vonalakat a csillagok napi körforgása idézte elő,
mert a távcső a fölvétel egész tartalma — 52

tanulmányozása. De La Baume Pluvinel gróf
megkísérelte ezen üstökös színképének a photographálását is, eleinte kevés sikerrel, míg végre
múlt október 24-én segédei, Chrétien és Senouque urak egy oly fényképet állítottak elő, mely
teljesen alkalmas volt arra, hogy pontosabb
mérések alapjául szolgáljon. Nem akarunk e
helyen ezen színkép egyes részleteinek bővebb
leírásával foglalkozni. A tudós gróf összefogla
lása szerint a Perrine-Borrelly-féle üstökös szín
képében a következő alkatrészek találhatok fel:
1. A villámos ívlámpa szénspectrumának főbb
vonalai és pedig X 564 X 510 X 472, mely
vonalak a szénhydrogénnek színképéhez tartoz
nak, továbbá X 389, mely vonal a cyanhydrogén
színképében fordul elő.
2 . X 431,2 , ez a vonal az égési folyamat
ban lévő szénhydrogének jellemző vonala.
3 . Egy egész csoport vonal mely X 409,2 és
X 400 között van; ezek a vonalak az ismert
széngázok egyikének a színképében sem talál-

A Perrine-Borelly üstökös fényképe (1932 J. Roberts.)

perez — alatt nem a csillagos ég, hanem az
üstökös mozgását követte. így természetesen
az álló csillagok mozgása ezen idő alatt beleraj
zolódtak. az érzékeny photograph-lemezbe. Mind
amellett tisztán kivehető, hogy az üstökös nem
takarja el ezeket a világos csillagnyomokat,
melyet a fénykép épp oly híven ád vissza,
mintha az üstökös ott sem lett volna.
A színképelemzés is annak a fölfogásnak ad
igazat, hogy az üstökösök nem állanak szilárd
anyagból és hogy egy üstökös csillagon való
letelepedés, a hogyan azt Jules Verne egyik
regényében leírja, már ez okból is merő kép
telenség.
A legtöbb üstökösnek a színképe széngá
zokra enged következtetni, így a Perrine-Borellyféle üstökös színképe is, melyet legutóbb egy
tudós franczia maecenas De La Baume Pluvi
nel gróf vizsgált meg. Bizony nem könnyű
feladat egy ilyen gyenge speetrumnak, mint a
milyenek az üstökös-speetrumok általában, a

hatók föl. Ebből az következik, hogy az üstö
kösöket alkotó anyagban oly szénvegyületek
is vannak, a miket chemiai laboratóriumaink
ban ezidáig nem voltunk képesek előállítani.
Különben az üstökösök színképe nem állandó
jellegű. Az üstökösnek a Naptól való távol
ságával változik a speetruma is. Mikor egy
üstökös csillag nagy távolságban van a Naptól
akkor a színképe megfelel az alacsony hőfokú
szénhidrogének színképének. A hogyan az üstö
kös a Naphoz közeledik, a hőmérséklet is emel
kedik és a színképe olyan lesz mint az, a melyet
az imént leírtunk. Napközeibe érve a szénhydro
gének vonalai elgyöngülnek és folytatólagos
színkép jelenik meg a nátrium characteristicus
vonalaival.
Az olvasó meg fogja nekem bocsátani eze
ket a kissé technikus ízű fejtegetéseket, a mik
azonban elengedhetetlenek, ha tiszta képet aka
runk magunknak alkotni az üstökös csillagok
physikai viszonyairól és vegyi összetételéről.
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Hátra volna még, hogy az üstökös csillagok
fényéről is mondjunk el egyet-mást. Azelőtt
az üstökösök fényét villámos kisütéseknek tulaj
donították. E mellett szólt az a körülmény is,
hogy az üstökösök csóvája többnyire a Nap
tól elfordul; fel kellett tételeznünk, hogy a Nap
elektromos ereje taszítólag hat az üstökösök
elektromossággal telített legkisebb részecskéire.
Azonban mint Svante Arrhenius stockholmi professornak1 egy újabb keletű és meglepően geniális elméletéből kitűnik, nincs is arra szükség,
hogy a Nap elektromos erejét vegyük segítsé
gül, ha meg akarjuk magyarázni az üstökösök
csóvájának fejlődését. Az üstökös csóvák fej
lődését és későbbi magatartását egyedül a nap
sugarak nyomásával is meg lehet magyarázni.
Maxwell fénytheoriája szerint a mint ezt Svante
Arrhenius és előtte még Henri Deslandres franczia csillagász kifejtették, a fénysugarak a tes
tekre nyomást gyakorolnak. így tehát a napsuga
rak nyomást gyakorolnak a Földre is épp úgy,
mint a többi bolygóra s az üstökösökre is.
Ezen elmélet mathematikai bizonyságát soká
nem lehetett physikai kísérlettel igazolni, míg
végre Lebedew orosz physicus nemrégiben ki
mutatta, hogy a napsugarak tényleg akkora
nyomást gyakorolnak, hogy ezen nyomás nagy
ságát meg is lehet mérni. A Föld távolságában
ez a nyomás 0,0000000592 grammot tesz ki
minden négyzetcentiméteren. Kisebb távolság
ban a Naptól ez a nyomás mindenesetre na
gyobb s így világos, hogy azok az anyagrészecs
kék a mik az üstökös csillagoknak a testét ké
pezik a napsugarak nyomása által eltaszíttatnak.
Ez az oka annak, hogy az üstökösök csóvája
rendesen elfordul a Naptól.
Nagyban igazolja ezt az elméletet az a je
lenség is, mely Berberichnek tűnt föl először s
mely abban áll, hogy az üstökös csillagok
fényessége napfolt-maximum idején nagyobb
szokott lenni mint máskor. Az üstökös csóvák
kifejlődése tehát okvetetlenül szoros kapcsolat
ban áll a Nap eruptiv tevékenységével.
Mindenesetre egy föltűnő, fényes csóvájú
üstökös csillagnak a megjelenése ez időszerint
nagyon kívánatos volna. Mai módszereinkkel
és segédeszközeinkkel hatalmas lépéssel vihetnők előre ismereteinket az üstökösökről, ezek
ről a legérdekesebb égi testekről.
Hoffmann Ottó.

Az emberi m egism erés fejlődéséről.
z emberi tudás, megismerés tudományos
vizsgálata egyike a tudomány legérdeke1 sebb kérdéseinek. Ha csak futólagos össze
foglaló pillantást vetünk a különféle tudományok
ismerettömegének hatalmas rendszerére, ámulat
tal állunk meg az elért eredmények előtt. S mind
ezt az emberi tudás, a megismerés halmozta fel.
Hogyan tehette ezt, hogyan bírta tenni, mi indí
totta el erre a hatalmas, végtelen perspectivába
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' Már Kepler is ezt az elméletet állította fel.

Szerk.

vesző útra? — mind olyan kérdések, melyekre
nem könnyű megfelelnünk s melyekre, ha a
tudomány eddig ismert adatait s az ezeket ki
egészítő sejtéseit felhasználva a valóságot csak
megközelítő feleletet is adhatunk, bizonyára általá
nosan érdekes eredményekre jutunk.
Az első kérdés, mely magától szemünkbe ötlik
e téren, mi volt az emberi tudás, megismerés
eredete? Mikor az az ember-leendő ősalak ki
bontakozni kezdett a különféle állatfajok ádáz
és kérlelhetetlen, természeti törvények szerint
folytatott életharczából, hogyan fejlődött ki az
emberi megismerés, az emberi tudás e nagyszerű
adománya, mely aztán annyira felülemelte az
embert az összes többi élő fajták fölé?
Magától nem jött létre semmi. Minden, a mi
létre jött, szükségképpen jött létre. S ha szükség
képpen jött létre és fejlődött minden, akkor meg
kellett s meg kell lennie azoknak az okoknak,
a melyek létrehozták s a melyek fejlődését elő
mozdítják, irányítják. A kérdés tehát így fog
módosulni a tudomány előtt: mily okok hozták
létre az emberi megismerés kifejlődését s mily
okok mozdították elő további fejlődését is s
irányítják még ma is?
A mindent determináló, megszabó okok vég
telen lánczolata — ez az a mivel a tudomány
minden terén találkozunk s idejutunk a meg
ismerés tudományos vizsgálatánál is. Most már
csak az a kérdés: hol vannak azok az okok,
melyek a megismerés szükségképpeni kifejlődését
magukkal hozták?
>Használjuk fel a tudomány eddigi adatait és
sejtéseit a fajok harczárói és kifejlődéséről.
A különféle fajok hatalmas életharczában két
hatalmas ösztön vezeti az egyes fajokat. Tudjuk,
hogy nem szigorúan tudományos eljárás manap
ság már ösztönökről beszélni. De egyelőre tartsuk
meg a szót, mindjárt magyarázatát fogjuk adni.
Az a két ösztön pedig, a mely a fajok élet
harczában oly hatalmasan munkál, a mely mint
egy vezeti ezt az egész harczot, az önfentartás
és a fajfentartás ösztöne.
Psychologiai felfogásunk szerint, melyet itt
csak röviden vázolunk, ösztön alatt voltaképp
egész tömegét értjük a különféle reflexeknek és
pedig mindig ugyanazon, sajátos czélra munkáló
reflexek tömegét, mondhatnék rendszerét. Az ön
fentartás ösztöne például oly sajátos reflexek
rendszere, melyek mind az illető egyén élete
fentartását biztosítják. A fajfentartás ösztöne meg
oly sajátos reflexek rendszere, a melyek mind az
egyénben és az egyén részéről az illető faj fen
tartását biztosítják.
Már most az a jelenség, az a tény, hogy ilyen
sajátos reflexrendszerek, másképp ösztönök lé
teznek, bármily meglepőnek s talán első elgon
dolásra érthetetlennek látszik, a legtermészete
sebb valami.
Ilyen „sajátos reflexrendszerek“-nek szükség
képpen ki kellett fejlődniük az életharczban
fenmaradó fajoknál. Mert ha nem fejlődtek ki,
az oly fajok szükségképpen elpusztultak az élet
harczban. A kövületi kutatások sok idomtalan,
nehézkes állatalakkal ismertették meg az emberi
séget, a mely alakok épp azért pusztultak el,
mert ily nehézkesek voltak. így pusztultak el
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azok az óriási hüllők, a saunis-ok, a Plesiosaurus,
az Ichthyosaurus, a Pareíasaurus, és a Pterodactylus, e részben a madarakhoz, részben a gyík
félékhez, részben a halakhoz hasonlító óriási
szörnyetegek; igazi sárkányai, a természetnek,
melyeknek tovább élő emlékét kell látnunk a
mondabeli sárkányokban. Ily óriási, nehézkes
alakok voltak a Mastodon, a Dinoterium, maga
a Mamut is. Kihaló emlékei ez otromba nagy
alakoknak az elefánt, a víziló, az egyszarvú.
De a mi érvényes törvényként állapítható meg
itt a physikai testalkotásra nézve, ugyanaz érvé
nyes a szervezet működésére nézve is, vagyis
az egyes fajok sajátos reflex rendszereire, ösztö
neire nézve is. A melyik fajban az önfentartás
ösztöne erősebb volt, vagyis a melyben az önfentartást s a fajfentartás biztositó reflex rend
szerek jobbak, erősebbek, életrevalóbbak voltak,
az a faj s azok a fajok szükségképpen diadalmas
kodtak a többiekkel szemben. így a természeti
kiválogatódás, kimustrálódás szükségképpen az
ily fajokat mustrálván ki fentartandóknak, ezáltal
az önfentartást s a fajfeníartást biztosító sajátos
reflexrendszereknek, az ösztönöknek minél na
gyobb mértékben s minél tökéletesebb alakban
való kifejlődését hozta magával. Nincs tehát mit
csodálkoznunk azon, hogy annyi és annyi palaeontologiai faj kipusztulta után a ma fenmaradt
fajokban oly tökéletes ön- és fajfeníartást biz
tosító reflexrendszereket találunk. Épp ezért
maradhattak fenn e fajok, mert ilyenek bennük
kifejlődtek.
Ösztönök alatt tehát mindig ilyen, az ön- és
fajfentartási biztosító reflexrendszereket értünk,
a melyeket egy szóval röviden nevezhetünk
ösztönöknek ezután is, hisz e szó használatában,
föltéve, hogy csak ezt értjük alatta és ha csak
e helyett használjuk rövidség okáért, nem látunk
kifogásolni valót.
Ha tehát most magunk előtt képzeljük azt
az ember-leendő ősalakot a többi élő fajokkal
való életharczban, melyet az egyes fajoknak ily
ön- és fajfentartást biztosító reflex-rendszerei,
ösztönei vezetnek, irányítanak s mely életharcz
épp ezért magától, a természet sorja szerint ki
mustrálja kérlelhetetlen következetességgel a
tökéletesebb szervezetű s így tökéletesebb ösz
tönökkel élő fajtákat, kérdjük akkor: mi szerepe
lehetett mind ebben a megismerésnek, a tudás
nak? Van-e, volt-e, lehetett-e valami köze ez
itt vázolt életharczhoz ?
Nos erre, ha meggondoljuk, nemcsak hogy
azt kell rá felelnünk, hogy volt köze hozzá,
hanem szoros, benső kapcsolatban van vele. A
megismerés ugyanis fegyver az életharczban, és
pedig nagyon hatalmas fegyver, szellemi jegyver.
S mint ilyen léphetett fel, fejlődhetett is ki
annak idején.
A megismerést sohasem szabad merő receptív
működésnek felfognunk. Az új tapasztalati psychologia megtanított arra, hogy semmiféle ideg
működést nem szabad tisztán receptívnek fel
fogni vagy tisztán reactiónak. Minden ideg
működés alaptypusa a reflex. Az új psychologiának ez egyik alaptétele. E tétel pedig csak
annyit akar mondani, hogy minden idegműködés,
vagy phsychikus működés első lánczszeme ere

detileg mindig érzéki benyomás, utolsó láncz
szeme pedig mindig mozgásizgalom. Maga a
középső lánczszem, a középponti átkapcsolás
aztán akármily hosszú ideig tarthat, sokszor
lappangó alakban is. Hiszen vannak bizonyos
benyomások, a melyre az általuk felkeltett terv
megvalósításával esetleg csak évek múlva reagá
lunk, de akkor mindaddig ott lappang a terv
gondolkodásunk nem-tudatos régióiban.
A megismerést is tehát, mint psychologiai
jelenséget, így kell felfognunk: bonyolultabb reflex
folyamatok ezek. A receptív munkásság csak az
első lánczszem ; a végső lánczszem pedig minden
kor a megismert új tapasztalati adatoknak gyakor
lati felhasználása az életben, az újabb tapasz
talatoknál. így jut a megismerés a tapasztalattól
vissza a tapasztalathoz. Ez a megismerés termé
szetes útja. De a legelvontabb elméleti gondol
kodásban is ez az útja s ezt érdekesnek tartjuk
itt külön megjegyezni.
Ama nagy gondolkodók vizsgálódásaiból
ugyanis, a kik az emberi megismeréssel foglal
koztak, de főleg az emberi tapasztalat halhatat
lan philosophusának, Mill Stuart-nak vizsgálódá
sából tudjuk, hogy minden megismerés inductiv
művelet, azaz a tapasztalatból indul ki, a tapasz
talat egyes tényeiből halad az általános igaz
ságokhoz. De érdekes most, hogy ez csak az
eljárás fele, a megismerés fele útja, mert az így
inductióval nyert általános igazságok igazolása
már most deductióval történik, vagyis hogy
meggyőződjünk ez általános tételek igazságáról,
alkalmazzuk ezeket deductióval az egyes esetekre
s így visszajutunk a tapasztalathoz. így a
tapasztalat mértéke és határa önmagának. A mit
az elméletben ily szépen megállapítottak, az
pompásan összevág a megismerés reflexfolya
matának természetes útjával: a tapasztalattól a
tapasztalathoz.
Hogy is lehetne másképp ? Az egyén maga is
úgy jár el e tekintetben, mint a tudomány. Az
elv ugyanaz, mely mindegyiknél munkál. Az
egyén is a maga mindennapi tapasztalatából
folytonos inductiókkal szerzi az általános igaz
ságokat, vagy mondjuk csak tételeket, mert
sokszor ezek tévedések is lehetnek, s aztán
reductióval alkalmazza ez általános tételeket az
egyes újabb esetekben. Az elv ugyanaz : a tapasz
talattól a tapasztalathoz.
Ha már most így világos áttekintést nyertünk
a megismerés reflexfolyamatainak egész mechanismusáról, akkor azt is átlátjuk: mi közük
lehetett s van e reflexfolyamatainak az ön- és
fajfentartást biztosító sajátos reflexrendszerekkel,
az ösztönökkel. Átlátjuk, hogy a megismerés
fegyver gyanánt szerepel az életharczban az önés fajfentartás érdekében. S ha ilyen szerepe
van a megismerésnek, akkor mint ilyennek kellett
annak idején szükségképp ki is fejlődnie.
A küzdő fajok eleinte saját természetadta
fegyvereiket használták: fogaikat, agyaraikat,
szarvaikat, lábukat, karmukat stb. Ezek természeti
fegyverek voltak. Áz idegrendszernek magasabb
fejlettsége kellett hozzá, hogy más fegyvereket
is tudjon használni: nem a saját teste természeti
fegyvereit. Mikor az ember-leendő ősalak például
követ ragadott s azzal dobta meg ellenségét,
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vagy sebezte meg, hasította fel, akkor már nem
természeti fegyverét használta, hanem maga csi
nált fegyvert magának. Minden ilyen fegyvert
többé-kevésbbé a természeti fegyverekkel szem
ben már szellemi fegyvereknek nevezhetünk, mert
ezeket mégis csak a tudás, a megismerés hozta
létre s ez munkál használatukban mindenkor.
Épp a természeti fegyverek mellett az ily
szellemi fegyverek fölléptét tekinthetjük annak
az érdekes természeti határnak, mely után sokkal
magasabb faj kifejlődése következik. Ez pedig
másszóval azt jelenti, hogy ezután a megismerés,
a tudás lesz a faj fegyvere. Ez a fegyver pedig
csodákat fog művelni, hiszen gondoljunk a még
állatmódra küzdő ősember után hirtelen a nyilas
vadászra s aztán a lövő fegyverekre. Ebben
mind a megismerés fog munkálni. Ezt mind a
megismerés hozza létre.
E szellemi fegyverek fellépése most már szük
ségképpen, a természeti kimustrálódás vastör
vénye útján a középponti idegrendszer mind
nagyobb fokú fejlődését fogja maga után vonni.
A szellemi fegyverek előnye a természetiek felett
mindinkább nyilvánvalóvá lesz s hosszú fejlődés
folyamán a természeti fegyverek helyébe, sőt
úgyszólván az izomrendszer helyébe mindinkább
az idegrendszer fejlettebb működése lép.
Az idegrendszer fejlődésének sajátos szerepe
a fajok életharczában a fent említett forduló
ponttól visszafelé is érdekesen követhető. Még
a szellemi fegyverek fellépte előtt is ugyanis
fontos változásokat hozhatott létre az idegrend
szer magasabb kifejlődése az életharczban kimustráltan fenmaradó fajok testi alkotásában is.
Gondoljunk csak még egyszer az otromba, ne
hézkes csonttömegekből álló Pareiasaurus-ra.
Micsoda halalmas felső csontja van az elülső
végtagnak, micsoda medencze. Ezek a fajok épp
azért tűntek el, mert a fürgébb, gyorsabb, könynyebb fajokkal szemben nehézkesek, tehetetlenek
voltak. De — kérdjük — e fürgébb, gyorsabb,
mozgékonyabb fajoknál mi pótolta az erősebb
természeti fegyvereket ? — nemde az idegrend
szer fokozatosan tovahaladó nagyobb fejlettsége.
Az idegrendszernek ily fokozatos fejlődését pedig
megint maga a természeti kimustrálódás hozta
létre, mert az olyan fajok, a melyek jobban
tudták természeti fegyvereiket felhasználni, szük
ségképpen győzedelmeskedtek a többiek felett
az életharczban. Már pedig a természeti fegyve
reknek jobban való felhasználása, az ehhez való
értés, tudás az idegrendszer nagyobb fejlett
ségével járt. A dolog annyira szorosan összefügg,
hogy egyenes viszonyt állíthatunk itt fel e tekin
tetben a szervezetek alaki fejlődése és az idegrendszer fejlődése közt. Az eredeti otrombább,
nehézkesebb alakok helyébe annál mozgékonyabb,
fürgébb, ügyesebb alakok lépnek, mennél nagyobb
fejlettséget ér el az idegrendszer, mert annál
jobban tudják természeti fegyvereiket felhasználni.
így tűnik el sok nagy csontfegyverekkel ren
delkező alak sokkal kisebb fegyverüekkel szem
ben, de a mely alakok ügyesebben, jobban,
gyorsabban tudják fegyverüket használni.
A megismerés tehát fegyver az életharczban,
s az általános fejlődésben akkor léphetett fel s
indulhatott neki mind nagyobb arányú fejlődés

nek, mikor a természeti fegyverek mellett szellemi
fegyvereket kezdett használni az egyik faj. Szinte
azt mondhatnók, már a mennyire így visszafelé
haladva határozottan beszélnünk lehet, hogy
mikor az az ember-leendő ősalak a követ akár
hajító, akár hasító fegyvernek kezdte használni
s így szellemi fegyverrel védekezett természeti
fegyverei helyett, akkor vált külön a többi fajok
tól, mint ember, akkor kezdett megismerése
hatalmas fegyverével felülkerekedni minden többi
állatfajon. Ez lehetett az ember kifejlődése, de
ez mindenképpen egy volt s egyszerre történt a
megismerés kifejlődésével.
Az ősember csakugyan a kőkorszak embere
lehetett és pedig a régi kőkorszak (palaeolith)
embere, mikor még kezdetben csak úgy hasz
nálta követ, a hogy találta, hajításra vagy az
élesebbet hasításra. Már ez is magasabb fejlő
dése volt a megismerésnek, mikor kikereste
magának a természettől élesebb követ hasításra.
S innen kezdve az ember fejlődése voltaképp
nem más, mint az emberi megismerés fejlődése.
A következő korszakok, a szilánkolt s csiszolt
kőkorszak (neolith) megint csak az emberi meg
ismerés fejlődésében jelölnek élj fordulópontot.
Nagyobb fokú fejlettsége kellett a megismerésnek
ahhoz, hogy most már necsak kikeresse a hasí
tásra alkalmas követ, hanem keményebb kővel
leszilánkolja, lepattingassa élesre a másikat.
Ez a szilánkolt vagy pattingatott kő korszaka.
Az ily kődarabokat csakhamar növényi rostokkal
fadarabokra erősítették s így valóságos fegyvert
készítettek maguknak, hasító fegyvert, szekerczét.
Csak a megismerés további fejlődéséről tesz
tanúságot, mikor a követ csiszolni tudták, a
csiszolt kő korszaka. A háncscsal fanyélre erő
sített ily kődarab már valóságos emberkészítette
fegyver volt.
És most innen, az ősember e kezdetleges
fegyverétől kezdve mily végtelen a fejlődés a
mai tömeggyilkoló eszközökig! — Mily renge
teg fejlődésfolyamat ama kezdetleges háncscsal
nyélre erősített kőszekerczétől a mai kilométerekre
vivő tömegírtó fegyverekig! Nem tekintve itt most
ideális ethikai szempontból e tömegöldöklő fegy
verek szomorú szerepét, csak az emberi meg
ismerés nagy fejlődésútjáról tesz tanúságot a
különféle védő és támadó fegyverek története,
a mely e szempontból nem más mint az emberi
megismerés fejlődéstörténetének egyik darabja.
De nagyon egyoldalúak volnánk, ha csak az
ember fegyveres védelmében látnok a megismerés
fejlődését. A megismerés receptív és megfelelő
reactiv folyamatát kell látnunk a betegségek meg
ismerésében s az ellenük való védekezésben.
Az ember ily védelme is, az orvosi védelem
épp úgy a megismerés munkája, mint a fegy
veres védelem. S mily mesés ezen a téren is,
a mit az eddigi fejlődés felmutat.
De nemcsak az ember fegyveres és orvosi
védelmében látjuk a megismerés fontos szerepét,
hanem a jogi védelemben is. Sőt nemcsak az
ember védelmében látjuk a megismerés vív
mányainak szerepét, hanem abban is, hogy az
ember megismervén a természeti erőket, igájába
iparkodott őket hajtani s így belőlük hasznot
húzni. így adta a megismerés az ember érdé-

keinek szolgálatába a gőzt, mint közlekedő
eszközöket hajtó, vagy egyéb munkát végző,
erőt; így a villamosságot annyiféle alkalmazásban,
mint közlekedő eszközöket hajtó vagy munkát
végző, vagy világító energiát,. így az X-sugarakat, így az érzékeny lemezt stb. Hogy is sorol
hatnék itt fel mind az emberi megismerés vív
mányait. És hiába kárhoztatják egyes, a nagy
világtól elzárkózó gondolkodók a művelődés
nagy vívmányait, hiába hirdetik apostoli módra
remeteségükben az ős, egyszerű természeti élet
nagyszerűségét, a világ nem hallgat rájuk, a
világ nem fog lemondani a megszokott kénye
lemről, a modern élet annyi kellemességéről és
finomságáról egyszerűen azért, mert a fejlődés
nem csinálhat hátra arczot, hanem szükségkép
pen halad tovább.
Ha így tisztába jöttünk az emberi megismerés
eredetével, biológiai kifejlődésével és rendel
tetésével s nagyjában körvonaloztuk roppant
nagy terét csodás vívmányainak az emberiség
jelen életében, — most végig szeretnénk tekinteni
a megismerés fejlődésének egészén; és pedig e
fejlődés mikéntjén azzal a szándékkal: nem
lehetne a fejlődés menetére nézve bizonyos elve
ket, bizonyos törvényszerűséget megállapítanunk.
Láttuk, hogy az ön- és fajfentartást biztosító
reflex-rendszerekkel, az ösztönökkel szorosan
összefüggő természeti szükségként lép fel a
fajok életharczában a megismerés. A megismerés
tehát tényleg természeti szükség. Ezt fejezi ki
a laikus szóhasználat is, mikor azt tartja, hogy
az emberben természettől benne van a tudás
vágy, a mindennapi élet kíváncsisága. Igenis
ez a tudásvágy, ez a megismerésre való törekvés
ősidőktől megvolt az emberekben, mert hiszen
épp ezzel emelkedhetett a többi élő fajták fölé
az ember.
A mi már most az emberi megismerés foko
zatos előhaladásának mikéntjét illeti, mindenek
előtt azt kell kiemelnünk, hogy bármily fényes
eredményeket, vívmányokat mutat fel manapság,
eredetileg a megismerés fejlődése nagyon lassan
haladhatott előre. Hiszen itt már e tekintetben
a történelem példái is beszélnek s bizony-bizony
nemcsak azt mutatják, hogy minden igazság
megismerése mily lassan történt, hanem azt
is, hogy sokszor mily nehezen, mily hihetetlen
nehezen. Vegyük csak például annak az igazság
nak diadalrajutását, hogy nem a Nap mozog,
hanem a Föld kering a Nap körül.
Ha már most az ilyen példákban keressük,
hogy hát mért is történt az ily nehezen, akkor
azt találjuk, hogy rendszerint valami megrög
zött, megmásíthatatlanul meggyökerezett, de téves
felfogás ugyanarról a dologról már előbb meg
volt s ez volt az igazság legelkeseredettebb ellen
sége. Úgy hogy bátran kimondhatjuk: minden
igazsághoz a megismerés számtalan tévedés
árán jutott
A heliocentricus rendszerrel szemben például
ily tévedés volt a geocentricus Ptolomaeus-i
világfelfogás, vagy a sablunaris s infralunaris
Aristoteles-féle felfogás vagy a tányérszerü Okeanos körülfogta Homeros-i világfelfogás vagy
chaldeai „felfordított sajka“ felfogás vagy az indiai
„világhordó elefánt“ vagy ki tudja mi-minden.

Még a gyermek is csak tévedések útján szerzi
a tapasztalatból lassacskán igazságait. Nem is
képzelhető e folyamat másképp. Szakasztott így
szerezte az emberiség is a maga igazságait. Azért
nagyon igaz, hogy minden tétlen kétkedésnél, a
mi éppen nem természetes valami, többet ér a
positiv tévedés, hadd mutassa meg a tapasztalát
helytelenségét s akkor bizonyára egy lépéssel
közelebb jutunk az igazsághoz.
A tévedés újabb tévedést, végeredményben
pedig igazságot hoz magával; hát az igazság
mit von maga után? Nem lesz érdektelen ezt
is megvizsgálnunk, mert bizony a mily felemelő
az igazság kutatása, a mily jóleső érzés az igaz
ság megismerése, oly meglepő, szinte lehangoló
érzés fogja el az embert, ha azt vizsgálja köze
lebbről, hogy mit nyert az emberi tudás minden
újabb igazsággal.
Minden újabb igazság megismerése ugyanis
nemcsak ezt az újabb igazságot hozta meg végre
tudásunk számára, hanem vele hozott egy rakás
új kérdést. Minden új igazság új kérdéseket vet
fel tudásunk előtt A mint egy dolgot sikerült
megismernünk, nyomában támad nem egy, hanem
több új kérdés mindjárt.
Hiába. Ez a fejlődés rendes menete s épp ez
mutatja legjobban, mily végtelen a tér az emberi
megismerés előtt. Valóban kimeríthetetlen. Hiszen
ha minden új igazságra még több új kérdés
támad, hol itt a vég? Csak ekkor látjuk, mily
kevés az, a mit az emberi tudás felölel s mily
végtelen perspectivába vesz a kérdések sejtése.
így bizonyos általános képet kaptunk az emberi
megismerés fejlődésének mikéntjéről, mikor azt
vizsgáltuk: hogy jutunk az igazsághoz s mire visz
az igazság? Éz mintegy a megismerés fejlő
désének általános mechanismusa. Láttuk, mily
lassan mehet előre e mechanismus, már csak
azért is, mert tévedéseken keresztül viszen az
út az igazsághoz.
De ez magában nem volna baj, hiszen más
képp nem is képzelhető a dolog. A baj azonban
ott kezdődik, mikor az ilyen tévedés nem marad
meg egyszerű tévedésnek, hanem az igazságot
megillető, sőt még ennél is erősebb tekintélyre,
különös suggestiv varázsra tesz szert, a tömeget,
a tömeg bírálatát megbénító meggyőzédéssé válik.
Ez aztán a legveszedelmesebb. A tudomány igaz
ságai egyszerű objectiv igazságok, melyekhez
nem tapad más, mint az igazság egyszerű objec
tiv hitele, tekintélye. De az ilyen ,,meggyőződések^nek, hiedelmeknek, a francziáknak jó szava erre
a „c r o y a n c e s objectiv hitelükön kívül, a mi
gyakran s az idevágó esetben is tévedés, óriási
suggestiv hatalmuk, igéző erejük van : a meg
győződésnek suggestiv ereje.
Ily meggyőződések maguk a különféle babonák
is. Ha egy vén asszony keresztül megy a mezőn
s véletlenül czigányasszony, mi rossz hatása
lehet annak a vele szembejövő szerencséjére.
Egyes össze nem tartozó esetekből mintaszerűen
hibás inductióval alkotta meg valaki e meggyő
ződését vagy esetleg helyi sajátos viszonyok
vezethették félre. De azért a babona megvan
s a föld népe sokat ad rá.
Már most a hogy az egyes egyén alkot magá
nak a maga tapasztalataiból ily több-kevesebb
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erővel ható meggyőződéseket, úgy az emberiség
nek is megvannak a maga meggyőződései s
legyenek esetleg bármily tévesek, suggestiv erejük
roppant nagy lehet.
Ily hatalmas suggestiv erővel ható meggyőző
déssé vált a geocentricus világfelfogás, melyet még
erősített a szent iratokra való hivatkozás, támasz
kodás. Mindenesetre egyike a legérdekesebb
tévedéseknek az emberi gondolkodás történeté
ben, a melynek csak így lehetett oly korlátlan
ereje, hogy az igazságot is eltiporta, hogy a
szegény lelkiismeretével küzködő Galilei kény
telen hamisan esküdni, hogy életét megmentse
s új, külföldön, Hollandiában megjelenő müvé
ben megalapíthassa az új physikát. Az új világ
felfogás, a heliocentricus felfogás megalapítójá
nak, Kopernikus-nak könyve (De revolutionibus)
ezért kerül pápai indexre azzal a toldalékkal,
„míg megjavíttatnék“. Csak kétszáz évvel később
törölték. Az új világfelfogás legköltőiebb, legIánglelkübb hirdetője, Giordano Bruno ezért
kerül börtönbe, ezért sínylik soká a rabságban
s ezért lesz vértanú. A régi világfelfogás vak
meggyőződése máglyára hurczolja e lánglelkű
embert, ki ott is hősként, szó nélkül hal meg.
A régi felfogás zsarnoki erejével szemben mit
sem tud tenni Galilei, még a legjobb akarattal
sem. Igaza volt, mikor azt mondotta, hogyha a
csillagok maguk szállanának le bizonyságot tenni,
akkor se hinnék el. Hiszen messzelátójába sem
akartak kukkantani, félve, hogy változást látnak
a változatlannak hitt égen. Pedig ha meggondol
juk, a dolog a maga lényegében szinte nevet
séges, végzést hozni a Föld mozgása vagy nem
mozgása dolgában. Ezért mondta Pascal ama
hires szavakat, hogy ha a Föld forog, semmiféle
emberi végzés úgy sem akadályozza meg, az
összes emberekkel körülfordul, akár hiszik,
akár nem.1
A tévedések tehát oly erős, zsarnoki hatalmú
meggyőződésekké válhatnak, hogy vért kivánnak,
máglyára hurczolják az igazságot, megfeszítik
az igazságot. Az ily, már ennyire állandósult meg
győződéseket szinte lehetetlen kiirtani, a népek
bizonyos türelmetlenséggel ragaszkodnak hozzá
juk s épp ezért az ily meggyőződések már akár
káros, akár jótékony, de minden bizonynyal
vezetői a művelődésnek.
Szépen ír az ily meggyőződések suggestiv
erejéről és müvelődésbeli szerepéről Le Bon.
Szerinte a népek ez általános meggyőződéseikhez
való ragaszkodásukban rettentően türelmetlenek.
Ezért emelt a középkor annyi máglyát s ezért
halt meg kétségbeesésében annyi feltaláló s újító,
ha ugyan kikerülte a vesztőhelyet. A tömegek
meggyőződései lassan, nehezen alakulnak, hanem
azután soká úgyszólván kiirthatatlanok, bármilyen
képtelenségek vagy tévességek is legyenek, a
legvilágosabb elméket is hatalmukba ejtik. Gon
doljunk csak a vallásos regék földöntúli képzelet
alkotásaira. Galilei, Newton, Leibniz nem hitték,
hogy a dogmák igazsága vitatható. Mi sem
mutatja jobban az ily általános meggyőződések
hypnotisáló erejét, de egyszersmind szellemünk
szomorú korlátáit. Az ily meggyőződések pedig
1 Lettres á un jeune provinciale.

sokszor rég letűnt korok lelki világának hagyo
mányai s föltétien vezető befolyást gyakorolnak.
Ez e legnagyobb zsarnokság, mert tudtunkon
kívül érvényesül. Tiberius, Dsingiszkhán, Napo
leon — mondja Le Bon — kétségtelenül rettentő
zsarnokok voltak, ámde sírjuk mélyiből Mózes,
Buddha, Mahomed ugyoncsak nagyobb zsarnok
sággal hatottak a lelkekre. Az emberiség leg
nagyobb zsarnokai mindig a holtak árnyai voltak
és azok az ábrándok melyeket nyomukban szőtt
magának.1
A megismerés fejlődését tekintve, a haladás
másik akadálya érzékeink szűk köre és gyarló
sága volt. Érzékeink gyarlósága manapság már
általánosan ismert dolog. A tudomány oly finom
műszereket, mérőeszközöket adott már kezünkbe,
hogy ezek mellett roppant durváknak, felüle
teseknek látszanak érzékeink mérés-adatai.
Vegyük csak a súly megkülömböztetését. A
kísérleti psychologia kimutatta, hogy valamely
nagyobb súlynak csak saját bizonyos hányadával
való növekedését veszszük észre. így 100 gramm
nál csak 30 grammal való növekedést vagy
csökkenést fogunk megérezni. Az egy-két stb.
grammos külömbségek észrevétlenek maradnak
érzékünk előtt.
S így van ez más érzékszervünknél is, például
a szemnél. 100 gyertyafény mellett egyet-kettőt
észre sem veszek, megint határozott hányadával,
például harmadával kell erősbödnie, hogy érez
hető különbség legyen érzékünk előtt. Úgy hogy
a tétel általánosságban így fogalmazható: míg
a tudomány képes absolut egységekkel mérni,
addig érzékszerveink mindig csak a relativ nagy
különbségeket, az előbbi ingernek bizonyos nagy
hányadával, például felével, harmadával való
növekedését vagy csökkenését veszi csak észre.
No már most ez általános érzékelésbeli tör
vény alapján, a mit psychophysikai alaptörvény
nek neveztek el, előre láthatni, mily kezdetleges,
durva, felületes és tökéletlen mérés-adatokat
fognak adni érzékszerveink. Mily gyarlók ezek
összevetve a tudomány mai finom méréseivel.
De nemcsak mérőképessége gyarló érzé
keinknek, hanem használatukban is sok csalódás
nak vagyunk kitéve. Ki ne ismerné az érzék
csalódásokat. A kísérleti psychologia e tekintet
ben nagyon sok meglepő eredményt halmozott
fel. Talán egyike ez épp a kísérleti psychologia
legérdekesebb területeinek. E sok felhalmozott
részletes adatból bizonyos általános elv világlik
ki érzékeink használatára vonatkozólag s ez
pedig az, hogy egyik érzékszervünk adatait ösztönszerüleg ellenőrizzük, controláljuk a másikéival
vagy a többiekéivel. Ha ezt nem tennők, akkor
feltűnően sok csalódásnak volnának kitéve. Szinte
biztosra lehet venni ugyanis, hogy ha a sajátos
körülmények összejátszása folytán egyik érzék
szervünk magára marad, előbb-utóbb bizony
talanokká válunk tájékozódásunkban s csaló
dásokba esünk.
így teljes sötétségben feltűnő egyetlen egy
fénypont mozgását, sőt nyugalomban létét sem
tudjuk helyesen megítélni. Ha nyugalomban
van, inogni, rezegni látjuk, mert saját tekinte1 Gustave le R on : Psychologie des foules. Paris.
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tűk nyugtalan mozgását átviszsziik a fénypontra
s épp ezt az érdekes psychologiai jelenséget
hívjuk a csillagingás jelenségének. így látják
mozogni, inogni sötét éjszakán a hajósok a
csillagokat. így lettek e jelenségre figyelmesek
Humboldt és mások.
Teljesen sötétben, az úgynevezett koromsö
tétben, mikor látóérzékünk működésétől meg
fosztva tisztán halló és tapintó érzékünkre vagyunk
hagyatva, mennyire bizonytalanok vagyunk s
a mennyiben mégis tájékozódunk ilyenkor is ismert
helyeken, csakis látásunk emlékképeivel történik.
Csak természetes, hogy ilyenkor sokféle csaló
dásnak vagyunk kitéve.
De másrészt az a körülmény, hogy még ilyen
kor is látásunk emlékképei vezetik többi érzé
künket, érdekesen mutatja azt a fontos tényt,
hogy összes érzékeink közt a legfőbb, a vezér
szerep a látásé. A látás határozottan az ember
legfőbb érzéke.
Mennyire bizonytalanok vagyunk például a
hang irányának megítélésében, ha a látás nem
segít, arra is érdekes példát mondhatunk. Könnyű
megítélnem, hogy honnan jön a hang, hogy ki
beszél-, ha látom az arczát, látom mozogni a
száját. Ha azonban ily látás-adat nem segít,
egyszerre roppant bizonytalan lesz tájékozódásom,
így van a hasbeszélők mutatványainál. Bemegyek
a vendéglőbe s leülök az egyik asztalhoz. Egy
szerre lármás, de mégis messzebbről jövőnek
tetsző hangokat hallok. Az egyik sarokban egy
férfi ül. A hallott hangokra a mennyezetre tekint,
én is oda tekintek. A földszintes vidéki vendéglő
épület padlásán veszekednek, — legalább úgy
ítélem. Újra-újra halljuk a hangokat. Többféle
hang is szól. Az összes vendégek figyelmesek
lesznek s végre a gazdát hivatják, csináljon
rendet a padláson veszekedőkkel. A gazda azon
ban mit sem tud az egészről s maga is ámul
a hangok hallatára, hiszen a padlás lakattal le
van csukva. Végre feláll a sarokban ülő férfi s
bemutatja magát, mint hasbeszélő s tányérozni
kezd.
Operettek előadásánál, a hol az ének zavarja
a szavak megértését vagy idegen nyelvű szini
előadásoknál is tapasztalhatjuk, mily sokat segít
a beszéd megértésében a jó színházi látócső,
ha a beszélők szájmozgásait láthatjuk.
Láttuk tehát, mennyire könnyen csalódhatunk
érzékszerveink használatában, ha esetleg egymást
nem ellenőrizhetik kellőképpen. De még ezeken
a csalódásokon kívül is, a melyeket az egyes
érzékszervek kölcsönös ellenőrzésének hiányai
okoznak^ az egyes érzékszervek működésének
határán belül is mennyi csalódásnak vagyunk
kitéve. Gondoljunk csak e tekintetben a színárnyéklatok helyes megítélésére. Mi más ez
a nap szakai szerint, nappal s esti lámpafénynél vagy éppen holdvilágnál, sőt mi más
adott szín megítélése különféle színkörnyezet
ben. A színek érdekes contrast-hatása roppant
módosíthatja valamely adott szín eredeti tónu
sát. A felületek nagyságának megítélésében is
ingadozhatunk a sötétebb vagy világosabb szín
szerint. Egyenlő nagyságú felületek közül a
világos színű mindig nagyobbnak fog látszani,
a sötét meg kisebbnek. Vonalak hosszának

és irányának megítélésében meg éppen sok
csalódásnak vagyunk kitéve.
De nemcsak érzékszerveink gyarlósága és a
sok érzéki csalódás volt nagy akadálya az em
beri megismerés fejlődésének, hanem érzékeink
szűk köre is. Végre is nyilvánvaló, hogy akár
milyen tökéletlen ismereteket is, de egyáltalán
ismereteket csak olyasmiről szerezhetünk, a miről
érzékeink adatokkal szolgálnak. A miről nincs
érzéki adatunk, azt nem ismerhetjük meg. Nagyon
fontos tétel. Mert bizony éppenséggel nem ringat
hatjuk magunkat abban a balgatag hiedelemben,
hogy csak az létezik, a miről érzékeink beszél
nek. Sok-sok mindenről nem beszélnek érzékeink
s bizony nagyon szépen megmondta azt már
Shakespeare:
Több dolgok vannak földön és egen
Horatio, mintsem bölcselmetek
Álmodni képes . . .

Érzékeink szűk köre pedig sok mindenről
nem ad nekünk adatot.
Ezt fejezte ki már Locke-wak, a nagy angol
philosophusnak, az emberi ismeret egyik leghivatottabb kutatójának hires igéje : Nihil est in
intellectu, quod non fuerit prius in sensu.
„Semmi sincsen értelmünkben, a mi nem volt
elébb érzékeinkben.“
Természetes, hogy a gondolkodás nagyszerűen
tudja használni a legcsekélyebb érzéki adatot is
s így lehetséges, hogy esetleg a legjelentéktele
nebbnek látszó érzéki adat új világot vethet
egész ténysorozatra. De a főelv kérlelhetetlenül
érvényes marad, hogy a miről nincs érzéki
adatunk, azt nem ismerhetjük meg. Tudjuk
pédául hypothetikus nyelven beszélve, hogy csak
bizonyos számú rezgéseket fogunk fel hangnak,
megint csak bizonyos rezgéseket fénynek, hát a
többiek mik? Érzékeink szűk körének határára
jutottunk.
Ha ennyi akadálya volt megismerésünk fejlő
désének a megrögzött meggyőződésekké gyöke
rezett tévedésekben, érzékeink gyarlóságában,
csalódásaiban s főleg szűk körében, önként
merül fel a kérdés, hogyan volt hát mégis lehet
séges az a nagyszerű fejlődésfolyamat, a melynek
mesés eredményeit már érintettük volt?
Nos ennek nyitja az az érdekes tény, hogy —
noha igaz, hogy csak azt ismerhetjük meg, a
miről érzéki adatunk van és hogy érzékeink
köre nagyon szűk — a tudomány segített ezen
s képes volt kijebb tolni ismereteink korlátáit,
mikor bizonyos finom műszerekkel mintegy meg
nyitotta, kibővítette érzékszerveinket. Mi egyéb
a messzelátó (telescop), az aprólátó (microscop),
mint látásunk megnyújtása, kibővítése a szabad
szemmel nem látott dolgok irányában. A tudo
mány felfegyverezte e műszerekkel látásunk szer
vét s az így felfegyverzett szem előtt új világok
nyíltak meg: a végtelen kicsiség s a végtelen
nagyság világa.
A miről álmodni sem mertünk, a mit a nagy
Comte, a „Positiv Philosophia“ halhatatlan szer
zője is, lehetetlennek jelentett ki s épp például
hozta fel ismereteink szűk körére, azt meg tudjuk
ma mondani; megtudjuk látni az égi testek
chemiai alkotását a szinképlátóval (spectroscop).
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De mindezen esetekben vájjon meghazudtolva
találjuk-e azt az előbbi tételt: a miről nincs
érzéki adatunk, azt nem ismerhetjük meg? Nem,
éppen nem. Ezek a csodás műszerek nem tettek
mást, mint hogy kibővítették érzékszervünket s
ezekkel érzéki adatot kapunk ott is, onnan is,
a hol, a honnan a szabad szem ilyet nem kapott.
Az érzékek ily kibővítése tehát csak még jobban
megerősíti azt a tételt, hogy csak azt ismerhetjük
meg, a miről érzéki adatunk van, ha akármily
módon, akármily közvetett eljárással szerezzük
is ezt.
Az érzékek ily kibővítését finom műszerek
segítségével az emberi tudás legnagyobb vív
mányai egyikének kell tartanunk. Nem találunk
hozzáfogható vívmányt a megismerés fejlődésé
nek egész történetében. Amiért ily fontosnak
tarjuk, oka épp az, hogy érzékeink szűk körén
tudott segíteni, tudásunk természeti korlátáit
tudta kijebb tolni. Egyike az emberi ész erő
feszítései legnemesebbikének.
Még egy igen érdekes tényt akarunk itt meg
jegyezni, a mi genialitásban nem marad nagyon
messze az érzékeink kibővítésének nagyszerű
ténye mögött. Láttuk, hogy talán egyike legtöké
letlenebb érzésítéleteinknek súlyítéletünk. Nos,
mit csinált a megismerés? mit csinált már a
mindennapi élet? hisz nem is kell mindjárt a
tudomány finom mérlegeire gondolnunk. Ott
hagyta hasznavehetetlenül bizonytalan nyomás
érzékünket a faképnél s áttette a dolgot egy
másik érzékünkhöz és pedig legfőbb érzékünk
höz, a látáshoz, a mely bizonyára sokkal pon
tosabb adatokkal fog tudni szolgálni. Épp ebben
az áttételben látjuk a genialis eljárást. A bizony
talan érzéktől átteszi a megismerés a finomabb
mérést legbiztosabb érzékünkhöz: a látáshoz.
Nem emelhetjük ki eléggé ez eljárás elmésségét. És ez általános jelenség. Nemcsak a
súlyérzésre áll. Mindent, a mit pontosan mérni
akarunk, többi érzékünktől a látás érzékéhez
teszszük át, mert csak így vagyunk képesek
pontosabb mérésekre. A hőmérővel a megismerés
a bizonytalan hőérzéktől áttette a mérést a látás
területére, itt már pontos vonalakkal mérhetünk.
Az idő megítélését bizonytalan belső érzésünktől
áttette a látáshoz az óralapon. Feddersen forgó
tükrén is a látás segítségével vagyunk képesek
megmérni a másodpercz milliomod részének
századrészét. A finom érverésmérők a mérést
vonalrajzokban, graphicus módon érzekítik meg,
megint átteszik a tapintástól a dolgot a látáshoz.
Megismerésünk akadályaival szemben tehát
nagyot lendített a tudomány előrehaladásán e
két igen elmés eljárás: érzékeink kibővítése és
minden érzéki adat mérésének a látáshoz való
átutalása.
így a látás csakugyan a megismerés főérzéké-vé
lett. Ha ugyanis azt nézzük, melyik érzékszer
vünkkel szereztük ismereteinket, úgy találjuk,
hogy túlnyomóan a látással, többiek része el
enyészően csekély az ismeretek szerzésében.
Csak nézzük meg a tudományok egészét, rend
szerét úgy a hogy van. Úgy szólván kizárólag
a látásérzék adatain épült fel. A látás az emberi
megismerésnek ez a középponti óriási raktára.
Hozzá fut be receptív tudásunk minden szála,

belőle indul ki combináló, reactiv tudásunk
minden szála. Az eredetileg legfejlettebb érzék
szervünk lett tehát a megismerés érzékszervévé is.
A látás ily vezérszerepe mellett röviden érin
teni akarjuk a hallás szerepét is a megismerés
ben. Bizonyos munkafelosztás történt ugyanis
itt. Míg ismeretszerző érzék-nek megmaradt a
látás s így lett a megismerés érzékévé, addig
az ismeretek közlését a közlő érzékünk, a hallás
vállalta magára. Ne értsük félre a dolgot. A
közlő szerv a beszélő szerv, Csakhogy maga
a nyelv a hallásérzék adataiból épült fel s tulajdon
képpeni főközéppontja a halló középpont. Itt
fogalmazunk s itt beszélünk gondolatban, a
halló középpontban. A beszélő szerv középpontja
csak végrehajtja a hangokat ejtő mozgásokat.
Hogy már most mért lett épp a halló középpont
ily közlő középpont, annak egyszerű, természetes
oka, hogy hangadó szervünk van a beszélő
szervben, de a látásszervnek megfelelő szín vagy
vonaladó szervünk nincs. A munkamegosztás
elve azonban itt is érvényesült s már az írásban
a látás érzék lesz közlő középpont. A különbség
azonban nagyon nagy. A nyelv középpontja
mindenkor a halló középpont, a látás meg afféle
kép szerepel itt, mint akár a beszélő középpont
a beszédnél. Szerepe e tekintetben csak másod
rendű, akár csak az írói kéz középpontjának
működése. Mig tehát az emberi megismerésnek
fő ismeretszerző és feldolgozó érzeke a látás, fő
ismeretközlő, kifejező érzéke a hallás.
Csak a fentebb vázolt két elmés eljárással,
a látás érzéknek finom tudományos műszerekkel
való oly mesés kibővítésével és minden érzéki
adatnak hozzá való átutalásával volt lehetséges
az emberi megismerés részéről annak a hatalmas,
nagyszerű ismerettömegnek a felépítése, a mit
tudománynak nevezünk.
De bármily hatalmas legyen is a megismerés
e meg nem fogható, de épp azért le sem rom
bolható szellemi épülete, sohasem szabad úgy
felfognunk, mint valami merőben receptiv ismeretrendszert. A tudomány nem ily merőben receptiv
ismeretrendszer. •— Mint kezdetben láttuk, a
megismerés oly reflexfolyamatokból áll, melyek
szoros összefüggésben mutatkoznak az ön- és
fajfentartást biztosító reflexrendszerekkel az élet
harczában. Ma is ez a tudomány, legalább igazi
mi voltában ez. Szoros összefüggésben van az
emberiség életharczával. Új eredményeit legott
értékesíti a gyakorlati életben. Pasteur millió
franc-nyi értéket ment meg hazájának, mikor a
juhvész ellen felfedezi a védőoltást. Pár év alatt
visszaadja ezzel hazájának úgyszólván az egész
nagy hadisarczot, a mit a francziák a poroszok
nak fizettek. Serumos védő oltásaival pedig hány
millió embert fog megmenteni még Pasteur
tudása az emberiségnek.
Ez az igazi, az élő tudomány. Ez összefüg
gésben, szoros összefüggésben van az emberiség
életharczával. És ez a természetes. Az oly tudo
mány, mely az élet e természetes talaját nél
külözni akarná, hiú ábránd (lehrer Wahn) volna.
A mely pedig merőben receptiv marad, csak
könyvtudomány, könyvmolyoskodás.
A tudomány nem létezhetik függetlenül az
emberiség életharczától. A megismerés is reflex
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folyamatokból áll és pedig olyanokból, a melyek
szorosan összefüggnek az ön: és fajfentartás biz
tosító reflexrendszerekkei. És éppen a termé
szetes alapja adja meg a tudománynyal való fog
lalkozásnak a maga sajátos gyönyörét.. Ez a
küzdelem gyönyöre, a harcz gyönyöre. Részt
venni az emberiség harczában, életharczában,
ennek is legszebb harczában, a megismerés har
czában.
Ez a gyönyör termi azt a csodás vágyat,
mely képes egyeseket kiragadni, messze sodorni
övéi köréből, melyért képesek egyesek tűrni,
szenvedni, egészségük, életük folytonos veszé
lyeztetésével. így kutatta át Közép-Ázsia siva
tagait Sven Hédin. így kutatta át Ausztrália
gyilkos climájú helyeit Biró Lajos. így kutatott
Nansen az északi sark felé. De így ment el
tőlünk öt év előtt örökre Andrée, ki maga is
sejtette, mikor az északi sarkvidék kutatására
léghajójába felszállt, hogy sohasem tér többé
viszsza. Levelei legalább ezt mutatják. De láttunk-e a lelkesedéstől elragadt hadvezért vissza
fordulni a biztos halál elől ?
Ha az emberi megismerés eddigi fejlődése
egészén végig tekintünk, bizodalommal és nemes
kiváncsisággal nézhetünk a jövő elé. Ha pedig
az elért eredmények sokságát és nagyszerűségét
szemléljük, méltán foghat el annak az általános
emberi büszkeségnek az érzete, hogy idáig, ily
csodás eredményekig tudott jutni az emberiség.
Érezzük, a mit egy angol orvos, Graves, oly
szépen mondott: Az emberi ész kiterjesztette
birodalmát az ó-tól az új világig, Európától a
sarkvidékekig; birodalma ma az egész világ;
a Nap sohasem áldozik le területén. Az egyesek
elpihennek, de a fa j collectiv értelme sohasem
szunnyad el.
Dr. Pékár Károly.

Az angol telívér eredete.
ltalánosan elterjedt az a nézet, hogy az
angol telivér a nemes arab ló ivadéka.
i Újabb időben e nézetet sokan kifogásolták;
Ridgeway cambridge-i tanár alaposan tanul
mányozta és úgylátszik, az ő érvelései és véle
kedése sokat nyomnak a latban a kételkedők
javára. A cambridge-i philosophiai társaság előtt
1902 november 24-én tartott előadásában1 rá
mutatott arra a tényre, melyet már 1891-ben is
felemlített, hogy t. i. a Homéros-korabeli görö
gök a lovat első sorban csakis kocsihuzásra hasz
nálták, lovaglásra csak sokkal későbben alkal
mazták. Ugyanezt állíthatjuk az összes ókori
népekről: egyiptomiak-, asszírok-, kanaániták-, a
rig-vedai árják-, umberek-, kelták- és atöbbiekről.
E körülmény magyarázatát megtaláljuk Herodotosnál (V, 9) még pedig azon a helyen, a hol a
syginnákat jellemzi. (A syginnák volt az egyedüli
nép, melyet Herodotos a Dunától északra elterülő
földön ismert.) Az említett helyen így ír: „Lo
vaik kicsinyek és tompaorrúak, szőrük vastag
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1 Nature 1903.

és 5 ujjnyi; bár nincsen annyi erejük, hogy az
embert hátukon hordják, mindazonáltal a kocsi
elé fogott ló igen gyorsan szalad és ez az ok
bírta őket arra, hogy szekereket használjanak“.
Dion Cassius (LXXVI, 12) a kaledoniaiak és
a máatokról írt könyvében ezeket mondja: „Sze
kéren indulnak a harczba, mivelhogy kicsiny és
gyors lovaik vannak“. Midőn Caesar gyalog
hadával első ízben Anglia földjére lépett, a partot
lovasságtól és szekérharczosoktól megszállva
találta, ezek pedig gyorsabbak voltak Caesar
katonáinál és így nem is tehetett kárt bennük.
Az a leírás, melyet Herodotos közöl a sygin
nák apró lovairól, teljesen ráillik az európai őslóról
fenmaradt maradványokra. Az őslóra vadásztak
és nagy mennyiségben fogyasztották. Kőkorszakbeli emberektől is találtak már róla feljegyzéseket
csontokon és szarvasagancsokon. Kicsiny állat
volt, alig tíz markos, vastag fejjel (1. ábra).
Szelidítés után is csak apró maradt: ezt bi
zonyítják első sorban a hátramaradt bronz- és
szaru-zabolák, melyeket asvájczi tavak czölöpépítményeiben találtak, azután a silchesteri (Hamps
hire) és a római sánczokból előkerült patkók.
A szaktudósok véleménye egyező arra nézve,
hogy a continens és az angol szigetek igáslovai
az európai vadlovaktól származnak, ellenben az
angol telivérló valamely könnyebb testalkotású
és kecsesebb megjelenésű törzsből kell, hogy
származzék. A mi feladatunk e nemes ló eredeti
hazáját felkutatni. Felső-Ázsiából nem kerülhetett
Angliába, mert a mongol vadló típusa a nehézkes,
zömök formájú lónak! Ebből a fajtából való az
igásló. (E helyen felemlíthetjük azt, hogy Miot
de Mélito, ki 1820 táján Herodot munkáit
francziára lefordította, a syginnák lovainál meg
emlékezik az apró kozák lovakról is és ezeket
ugyanazon fajhoz sorozza. Egy Tschertomlykban
felfedezett dombsírban talált amphorán látha
tunk szittya vadlovakat ábrázoló oly jeleneteket,
melyek a szelidítést, felkantározást és felnyergelést mutatják be. Assurbanipal palotájában,
mely Kr. e. 668. évből való, szintén találtak
ázsiai vadlovak befogására vonatkozó képeket.
Nehring a nehéz testű keleti lovakat Európa
diluviális vadlovaitól származtatja.) A mongol
ponny képviseli még most is az apró, szittya
lovat, a melyek egészen Strabon idejéig mindig
e kis formában mutatkoznak és vagy a tarpantól
vagy a nemrégiben felfedezett Equus Przewalskiitől erednek. A mongol ponny kevésbbé gyorsan
fut, noha biztos lépésű és kitartó. Sem China,
sem Siam, sem pedig Birma nem rendelkezik
olyan belföldi lófajjal, mely a telivéreknek meg
felelhetne. Marco Polo (XIII. sz.-ban élt) azt
állítja, hogy Indiában egyáltalában nem lehetne
lovat tenyészteni; az ő idejében vagy mongol
ponnykkal, melyeket Yünnanon át hoztak be,
vagy Dél-Perzsiából, Adenből és más arab ki
kötőkből szállított lovakkal látták el az országot.
Egy-egy arab lóért igen tekintélyes összeget
fizettek : 200 font sterlingig is felszökött az áruk.
A mint már említettük, mind a mai napig azt
hitték, hogy Arábia az angol telivér őshazája.
Ez a hit egyébiránt úgylátszik minden alapot
nélkülöz, hiszen az ó-testamentumban sincs
más, lovaglásra való állat megemlítve az ara
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bóknál, mint a teve, meg a szamár. Ámbár Hiób
könyvének szerzője ismerte a hadimént, egy
szóval sem emlékszik meg Hiób lovairól, de
felemlíti 500 kanczaszamárból álló egypatás
állományát. Herodoíos (VII, 87) előszámlálja
mindazon népeket, melyek kötelesek voltak Xer
xes seregét saját lovasságukkal és hadiszereikkel
kiegészíteni: az arabok itt is csupán egy tevés
hadtesttel szerepelnek. Sírabon idézi Agatharchidest, ki az arabokat mint tevetenyésztőket
írja le és Strabon határozottan constatálja, hogy
az arabok az ő idejében, tehát időszámításunk
kezdetén, sem Boldog-Árábiában, sem pedig
Arábia Petraea-ban lovat nem tenyésztettek. Scaurus, ki Aretas arab királyt legyőzte, érmein
Aretast mint tevehajcsárt ábrázoltába. Mindebből
természetesen az következik, hogy az arabok a
kereszténység idejéig lovat nem tenyésztettek.
Ezek után azt sem állíthatjuk, hogy a perzsa
királyok nevelte lovak (Kr. e. V. században),
melyeket egész Ázsiában legnagyobbaknak és
legjobbaknak tartottak, Arábiából kerültek volna
oda. A nisáai lovakat Strabon szerint (XI, 14)
Örményországban is nagy mennyiségben tenyész
tették, úgy, hogy a satrapa évenként 20,000

1. ábra. Ősi vad-ló kőkorszakból való rajza a Combarelles-i barlangból.

csikót küldhetett Perzsia királyának a Mithratinnepre. A leírás szerint a nisáai lovak a parthus
lovakhoz hasonlítottak, de nagyon is elütöttek
a görög és még inkább a római lovaktól. Alig
vonhatjuk kétségbe, hogy ezek a lovak ama
fajhoz tartoztak, a melyeket Marco Polo nagy
számban talált Örményországban s akkoriban
„turquan“ volt, a mai Perzsiában pedig „turkomán lovak“ a nevük.
A perzsa lovak sem lehetnek a telivér faj
elődei, noha lehetséges, hogy kiváló tulajdon
ságaikat a telivér fajjal történt keresztezés útján
szerezték. Salamon király a biblia szerint (Ki
rályok könyve X. 28. 29 .) Kr. e. 960 körül
lovakat hozatott Egyiptomból s Syria és a he
ttiták királyának is juttatott belőlük. Sem Egyip
tomban, sem Arábiában ez időben lovakat nem
tenyésztettek, utóbbiban még ezer esztendővel
később sem. Úgy hiszszük, hogy lovaikat Lybia
szolgáltatta.
A lybiaiak már a történelem kezdetén is
mesterei voltak a lótenyésztésnek és mindenkor
a legkiválóbb lófaj az övék volt. A görög nem
zeti játékokra Kyrene küldte a legjobb lovakat
(1. Pindaros Pythica IV. és egyebütt) és saját

ságos, hogy abban a században, melybe Kyrene
alapítása esik, szerepeltek először a négylovas
kocsik és a versenyló az olimpiai játékok alkal
mával.
Ama phöniciai települők, kik Carthagót válasz
tották lakóhelyül, már ismerték a kiváló lybiai
lovakat s érméikre vagy lovat vagy lófejet ve
rettek : ezzel jelképezték Lybiát. Szicziliában vert
érmeikre is hasonló képeket nyomattak és két
ségtelen, hogy e szigetre ők hozták a lybiai
tenyészlovat. Ebből magyarázható meg Syracusa,
Tarentum és Aetna lovainak híressége.
Ma már egész bizonyossággal tudjuk, hogy
az araboknak sohasem is volt jobb belföldi
lovuk, de azután, hogy Észak-Afrika urává lettek,
a berber lovak is az arabok kezébe kerültek és
így származott, Lord Godolphin „Berber“ nevű
lova nyomán az angol telivérfaj. Tehát ÉszakAfrika és nem Arábia vagy valamely más része
Ázsiának az angol telivérló őshazája.
A míg a kocsiló-típus törzsfáját visszavezet
hetjük Ázsia és Európa apró, zömök vadlováig,
addig a berber ló ősét még kutatnunk kell,
mert Afrikában a tarpan vagy przewalskijéhez
hasonló vadlovak nincsenek. Afrikában egy
szamárfaj és a már mos kipusztult quaggán
kívül három zebrafaj van. Kérdés, hogy a ber
ber ló egészben-e, vagy csak részben szárma
zik valamely zebrafajtájú állattól ? Az arab csi
kók ellés után rendesen zebra-csíkosak s e csí
kok néha a kifejlődött állaton is láthatók. Példa
erre Ewart tanár arab kanczája „Fatima“. Strabon
megjegyzi, hogy a lybiai garamanták lovainak
patái bármely más lóéinál hosszabbak voltak.
Evvart tanár keresztezései, melyeket Burchell
„Dauw“ nevű zebrájának különféle ménekkel
való párosításával ért el, oly rajzokat mutatnak,
melyek inkább egy szomáli zebrára, semmint
Burchell zebrájára ütnek s már régebben fel
merült az a vélemény, hogy mind az európai
őslónak (.Epiius cabalíus) mind az Eqnns BurcheUi-nek távoli őse a szomáli és a hegyi zeb
rához hasonlóan sávos volt. (A közönséges
európai lovak csikóinak csontjain nem ritkán
a zebrához hasonló sávok láthatók s ezt a
tényt némelyek a távoli elődökre való követ
keztetésre használják fel. 1892-ben egy Lour
des melletti barlangban egy rénszarvaskorabeli
lovat ábrázoló elefántcsont faragványt találtak.
A ló csontjain és fején zebrasávok voltak lát
hatók sík rovátkák alakjában, hátgerinczén pe
dig a szamár jellemző keresztjegye vonult végig.)
De hát szükséges-e oly messze mennünk ? Nem
lehetne-e a szomáli zebra sávjait a fattyún
annak a körülménynek betudni, hogy a hím
ereiben minden esetben bizonyos mennyiségű
berber vér kering, minthogy vagy a szomáli
zebrától vagy egy közeli rokon fajból kell szár
mazódnak tekinteni ?
Ridgeway tanár pézsmakacsát és gácsért ke
resztezett s eredményképpen azt nyerte, hogy
valamennyi utód színes lett és színüket tekintve
a gácsérhoz (a mely vadkacsa ivadéka) hason
lítottak. Senki nem mondhatja, hogy a szirmazékok ez esetben a gácsér és a pézsmakacsa
távoli közös ősére utaltak, mert hiszen termé
szetes, hogy a színezés egyszerűen a fehér
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kacsa közvetlen elődeiből folyik. Neves szak
értők, mint pl. Hayes kapitány rámutattak arra
a feltűnő formai hasonlatosságra, mely egyrészt
a Burchell- és a szomáli zebra között, más
részt a berber vérű nemes ló között fennáll.
Ridgeway ennélfogva hajlandó igazat adni annak,
hogy a berber ló, a melytől mint kimutattuk, a
világ összes nemes lófajtái szármáznák, vagy
északkeleti Afrika zebrájától, vagy, a mi való
színűbb egy ezzel közeli rokon, de már ki
veszett fajból ered. Ennél a fajnál is, éppen
úgy, mint a Przewalskij-félénél vagy a közönsé
ges Equus caballusnäX hátsó lábakon szaru-gesz
tenye volt.
—ogy—

Az állócsillagok hőm érsékletének
m eghatározása.
arkányi báró az „Astronomische Nach
richten“ 158. kötetében (megjelent 1901.
deczember 11.) „Über die Temperaturbestimmüng der Fixsterne auf spectralphotometrischem Wege“ czímmel egy dolgozatot tett
közzé, melynek jelentőségét Bohlin Károly, a
stockholmi csillagda igazgatója a „Deutsche
Revue“ 1902. évfolyamának deczemberi számá
ban különösen kiemelte Hogy folyóiratunk olva
sóival Harkányi báró dolgozatának fontosságát
megismertessük, az alábbi sorokban Bohlin czikkének fordítását adjuk.

H

„Múlt évben jelent meg az astrophysika terén igen
nagy érdekkel és messzekiható jelentőséggel bíró dol
gozat, mely hivatva van a tudományos kutatásba egészen
új szempontokat behozni. Egy magyar csillagász O-Gyallán, Harkányi Béla báró az, ki az állócsillagok hőmér
sékletét a Wien-féle sugárzási törvényeknek idevonatkozó
alkalmazásával, valamintecsillagokspectrumánakenergia
maximuma helyzetének meghatározásával akarta meg
határozni. Ezen fölötte érdekes, kutatásnak megmagya
rázása végett szükséges a Wien-féle sugárzási törvényeket
közelebbről tárgyalni.
Első sorban is arra utalunk, hogy egyik leghíresebb
csillagászunk, Herschel Vilmos volt az, ki több, mint
száz évvel ezelőtt hívta fel a figyelmet a fény azon
tulajdonságaira, melyeket a fénytörésnél és színszóró
dásnál tapasztalhatni, s melyek a csillagászatban előkelő
jelentőségre tettek szert.
Herschel előtt több physikus, mint Landriani, az ismert
Rochon és Sennebier megvizsgálták a napfény prismaticus spectruma különböző színeinek a hőintensitását.
Arra az eredményre jutottak, hogy a spectrum sárga és
vörös részében legnagyobb a kifejlődő hő. Nagyot bá
multak, mikor Herschel elődeinek ezen felfogását elvetette,
és a legnagyobb hőintensitást a látható spectrumon kívül
helyezte, hogy tehát a látható spectrumot egy láthatatlan,
csak a hőmérő által kimutatható spectrum követi. Ezen
láthatatlan spectrum létezését sokáig tagadták, de Her
schel állítása a leggondosabb kísérleteken alapult s így
a téves felfogások felett végre győzött.
Későbbi kutatók kövelebbről vizsgálták meg a spec
trum hőintensitásának eloszlását, s abban állapodtak meg,
hogy nem a prisma által nyert, hanem az ú. n. optikai

rács által előállított diffractióspectrum tekintessék normalspectrumnak. E kétnemű spectrum vagy közvetlen össze
hasonlítás útján, vagy mint ezt Lundquist tanár Upsalaban
mutatta ki, a Cauchy-íéle dispersio formulával számítás
segélyével hozhatók egymással vonatkozásba. Későbbi
kutatások alapján normalspectrumnak azonban nem a
Nap spectrumát tekintjük, hanem az absolut fekete és
természetesen izzó test spectrumát. Absolut fekete testnek
azt tekintjük, mely egyenlő mértékben absorbeál minden
fénynemet (színt) és idegen fényt nem ver vissza. Szi
gorúan véve a dolgot, ilyen tulajdonságú testet nem
találunk ugyan, azonban úgy rendezhetjük be a kísérletet,
hogy teljesen a követelt feltételeknek megfelelő viszonyok
álljanak elő. Ha ugyanis fémből készített, belül üres, de
különben teljesen zárt testet izzásig hevítünk, akkor
ezen test belső felületei egymásra kölcsönösen sugá
roznak ki fényt s az így létrejött sugárzás egyensúlyi
viszonya megfelel az absolut fekete test sugárzásának;
mert ha e test belső falai által kisugárzott bármely fény
sugár a falak által akárhányszor is reflektáltatik, világos
dolog, hogy a falak által is egyszer elnyeletik. Tehát
ezen űr falai a kisugárzott összes fénysugarakat végre
elnyelik, s így e zárt űrt tekinthetjük absolut fekete
testnek. Ha egyik falába kis nyílást fúrunk, akkor kívül
ről figyehetjük meg a belső sugárzást és tényleg ez az
a módszer, melyet újabban az absolut fekete test sugárzási
spectrumának megvizsgálásánál használnak.

*
Bennünket az a kérdés érdekel közelebbről, hogy
miképp határozzuk meg valamely fényforrás, vagyis vala
mely világító test spectrumának tulajdonságaiból ennek
hőmérsékletét? Hogy ez egyáltalában lehetséges, ez a
felmerülő tények egyszerű meggondolásából is kitetszik.
Köznapi tapasztalat ugyanis az, hogy már vörös izzásra
hevített testek sugároznak fényt s hőmérsékletük emel
kedésével színük sárga, majd fehér lesz. Ennek alapján
felvette Kirchhoff, hogy minden test egyenlő hőmérsék
letnél egyenlő hullámhosszszal bíró fénysugarakat sugároz
ki. Bár nincsen teljesen igazolva e törvény, mert míg
mész és márvány fehér fénynél kezdenek világítani, addig
a fémek, szén és más testek először vörös fényt sugá
roznak ki, mégis a spectrum természetének és hőmér
sékletének kérdésében tájékoztatást ad. Erre az össze
függésre Kirchhoff 1860-ban megjelent hires munkájában
már utal, mikor ezeket állítja:
„Egy sugárzó fekete test energiája a hullámhosszszal
és hőmérséklettel bizonyos kapcsolatban van, melyet
ismerni igen fontos. E kérdés kísérleti tanulmányozása
nagy nehézségekkel jár. De remélhetjük, hogy valamikor
lehetséges lesz közelebbről meghatározni e viszonyt,
mert mindazon viszonyok, melyek csak a testek különös
sajátságaitól függnek, minden valószínűség szerint egy
szerű természetűek.“
Az ebben az irányban tett első kísérletek valamely
test hőmérséklete és összsugárzása összefüggésének
megállapításában állottak, s ezen az úton iparkodtak a
Nap hőmérsékletéről tájékoztatást nyerni. A Nap hőmér
sékletére különböző hypothesisekkel nyert s nagyon is
eltérő eredmények 1 eléggé mutatják, mily nehéz volt a
probléma. Ismeretes, hogy a jezsuita Secchi annak fel
vételével, hogy a sugárzás arányos a hőmérséklettel a
Nap hőmérsékletéül 5—6 millió Celsius fokot nyert.
A sugárzás és hőmérséklet viszonyát behatóbban Dulong
1 Lásd Tass Antal: Napunk életéről. Uránia 1903
évfolyam I. számát.
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és Petit kutatta. Kutatásaik Vicaire és Violle franczia
tudósokat arra vezették, hogy a Nap hőmérsékletéi! 12000°
C-t vegyenek fel. Zöllner elméleti kutatások alapján
28,000°-nak vetteez értéket, de ez oly szám,mely elejtendő,
miután minden tapasztalást nélkülöz s csak oly elméletre
támaszkodik, melynek jelentőségét Zöllner túlbecsülte.
Rosetti Páduában 10,000u-ot talált.
Az erre a kérdésre vonatkozó összes sugárzsási tör
vények újabban más törvénynyel, a Stephan-félével lettek
helyettesítve, mely kimondja, hogy valamely test sugár
zása absolut hőmérsékletének negyedik hatványával ará
nyos, hol az absolut hőmérséklet nullpontja —273u C.
Mathematikailag kifejezve, a Stefan-féle törvény:
S = K (T24 — TV)
a hol S a sugárzás, K arányossági tényező T2 a sugárzó
test, T, a sugárzást felfogó test hőmérsékletei. (A K ará
nyossági factor értéke ( 124X 10—10)'. Etörvény érvénye újab
ban több kísérlettel lett kimutatva, legújabban pedig Lum
mer ésPringsheim az absolut fekete test sugárzására nézve
is érvényesnek mutatták ki 100“—1300°-nyi határokon
belül.
Ilyen sugárzási törvénynek a csillagászatban való alkal
mazásánál elsőrendű jelentőséggel bír az a körülmény,
hogy ennek helyes volta elméleti úton is kimutatható
legyen, mert ezen esetben érvényes lesz olyan hő
mérsékletekre is, melyeket kísérletileg nem állíthatni elő.
Boltzmann tanár kutatásai által ily elméleti alapot nyert e
törvény s felhasználásával a Nap hőmérsékletét 7000°
C-nak vették.
A tudomány még ezen eredményekkel sem elégedett
meg. Újabb kutatások Wien által felállított két új tör
vényhez vezettek, melyek megengedik valamely fény
forrás spectrumának természetéből annak hőmérsékletére
következtetni. Ezáltal a legérzékenyebb hőmérőhöz jutot
tunk, melylyel megmérhetjük azon legtávolabbi Nap
hőmérsékletét is, melynek hősugárzását egyáltalában még
észrevehetjük.

határok között megadni. Közönséges fényforrásainkra a
kísérletek következő eredményeket adnak :
Hullámhossz
eltolódás
0-001 mm.-ben

Elektromos ívlámpa
Nernst-féle lámpa
Auer-égö
Izzólápipa
Argand-féle égő

0-7
1-2
1-2
1-4
1 55

LegLegnagyobb
kisebb
Hőmérséklet

4200°
2450°
2450°
2100°
1900°

3750°
2200“
2200°
1875°
1700°

E számok jól egyeznek a valósággal. így Violle más
módszerrel az elektromos ívlámpa hőmérsékletét 3900°nak találta, más kutatók is ehez közel eső értékeket
kaptak.
Látható az eddig mondottakból, hogy lehetséges e
fontos physikai törvényt égi testekre is alkalmazni. Sőt
az a körülmény, hogy Wiennek sikerült törvényét elmé
letileg is igazolni, a csillagász előtt nagyban emelte a
módszer értékét; a mennyiben a törvény érvényének
elméleti igazolása nélkül ennek fenti határokon túl való
alkalmazása a biztos alapot nélkülözte volna.
A kérdés igazolása genialisnak mondható. Azon zárt
tér, melyben a sugárzást gondolnunk kell, adiabaticus
kiterjedésének felvételén alapul. Magát a kiterjedést a
a sugárzásnak az a nyomása idézi elő, melyet a sugár
zást határoló falra gyakorol. Ez által a mozgatható fa!
ugyanis bizonyos sebességet nyer, s a Doppler-féle elvvel
meghatározhatjuk a hullámhossznak és színnek azt a
változását, melyet a fal seoessége s a sugaraknak a
faltól szenvedett többszörös visszaverődése feltételez.
Ennek a gondolatmenetnek keresztülvitele és a StephanBoltzmann-féle törvény alkalmazása által Wiennek a
hullámhosszra és hőmérsékletre vonatkozó törvényt
kapjuk.
ijc

E törvény tehát azt fejezi ki, hogy valamely fényforrás
spectrumában lévő különböző fokozattal bíró megha
tározott fényintensitáshoz tartozik egy meghatározott
hullámhossz, s különösen azt a hullámhosszat kell tekin
tetbe vennünk, a melynek színére nézve legnagyobb a
fényintensitás, azaz az energiamaximummal bíró hullám
hossz játsza a főszerepet, Fenti törvény, bár általános
érvényű, különösen az energia maximumra vonatkozik,
a mennyiben éppen az energia vagy intensitásmaximumot
használták fel a Wien-féle törvény érvényének kísérleti
kimutatására.

Az eddig kifejtetteken kívül még a spectrum intensitásának eloszlását kell tekintetbe vennünk. Violle volt az
első, ki e pontot megvizsgálta. Kísérleteiben izzó plati
nát használt fényforrásul. Később Langley Upsalában,
Angstrom Berlinben, Rubens és Paschen az ú. n. bolo
meter alkalmazásával behatóbban tanulmányozták a
spectrum energiaeloszlását. Az energia eloszlásának elmé
leti törvényét Wien vezette le, s Planck úgy módosította,
hogy az itt szereplő jelenségekhez a törvény jobban
simuljon.
Mindezen újabb és erősen izzó testek sugárzásának
és hőmérsékletének viszonyára vonatkozó felfedezések
felhasználásával kísérletté meg Harkányi báró néhány
állócsillag hőmérsékletét meghatározni. Czéljaira Vogelnak, a potsdami csillagda igazgatójának megfigyeléseit
használta fel. Ismeretes, hogy Vogel intensitásméréseket
tett csillagspectrumokban, hogy azokból e csillagok hő
mérsékletét meghatározza, de méréseit csak ma hasz
nálhatjuk fel kellő sikerrel, miután a szükséges elméleti
segédeszközök birtokában vagyunk. 1
A hőmérsékletre és hullámhosszra vonatkozó Wien-

Egyúttal kiderült az is, hogy a határok, melyek kö
zött e törvény érvényes, 620° és 1650° absolut hőmér
séklet ; továbbá, hogy a törvényben szereplő állandó
értéke csiszolt platina esetében 2630, absolut fekete test
esetében 2940. Különös jelentőséggel bir az a tény, hogy
az állandónak e két értéke ily közel esik egymáshoz.
Ugyanis nem tudjuk pontosan kijelölni azt a helyet,
melyet valamely izzó test az absolut fekete test és a
csiszolt platina által kijelölt intervallumban elfoglal, s
így legalább lehetséges a hőmérséklet értékét szűkebb

1 Meg kell jegyeznünk, hogy ez az ismertetés nem
teljes, mert megfeledkezik egy másik kiváló magyar
csillagász régibb keletű alapvető munkáiról. Kövesligethy
Radó 1890-ben mint első állította fel a emissio egyen
letét, melyben már a Wien-féle törvény is benfoglaltatik.
Azóta is több dolgozatában foglalkozott a csillagok hő
mérsékletének ez alapon való meghatározásával a Vogelféle észlelések felhasználásával s így pl. a „Csillagrend
physikai értelmezése“ czímü értekezésében ( 1900.) a
fehér, sárga és vörös typusu csillagok hőmérsékletét
6400°, 5430 1 (Nap) és 4800°-ra számította ki.
Szerk.

E két törvény közül az első igen egyszerű s azt
mondja, hogy a hőmérséklet és hullámhossz (helyesebben
hullámhosszeltolódás) szorzata állandó, azaz ha T az
absolut hőmérséklet és '/. a hullámhossz,
TX = állandó.

—
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féle törvény alkalmazásánál első sorban is az világos,
hogy az állócsillagok sugárzó képessége az absolut
fekete testé és a csiszolt platináé között van. A fent
említett egyszerű képletből (Tk = állandó) tehát közvetlenül meghatározható az állócsillagok esetében is hő
mérsékletük határai.
Harkányi Wien-nek az energia eloszlására vonatkozó
törvényt használta fel minden egyes álló csillag spectruma
energiamaximumának meghatározására. Ez az eljárás
hosszadalmasnak gondolható, miután az is lehetséges,
hogy az energiamaximumot directe egyszerűbben és biz
tosabban is meg lehet határozni. De lehetséges az is,
hogy egyrészt az energiamaximum nincs a spectrum
megvizsgált részén belül, másrészt megbecsülhetetlen
előny oly energia meghatározásokat alkalmazni, melyek
a spectrum több részére vonatkoznak, mert így abba a
helyzetbe jutunk, hogy a keresett maximum középér
tékét a lehető legnagyobb valószínűséggel az észlelések
ből meghatározhatjuk.
Vogelnek idevonatkozó méréseit Harkányi úgy alkal
mazta, hogy az energiameghatározások segélyével nyolcz
különböző hullámhosszra nézve meghatározta az energia
maximumot. Ezen energiamaximum eltolódásának meg
határozására mértékül a napspectrum energiamaximuma
lett rendesen felhasználva. Mit Harkányi tehát meghatá
rozott, az minden csillag és a Nap energiamaximuma szí
neinek a külömbsége. A nyert eredmények a következők:
Az energiamaximum
relativ eltolódása
0,001 mm.-ben

Fényforrás

Sirius — N a p ............................................. -(-0,080
Sirius — Nap (extinctióval)................... 4 0,168
Vega — N ap .............................................. 4 0,076
Arcturus — N a p ....................................—0,538
Aldeberan — N a p ....................................—0,492
Beteigeuze — N a p ...............................—0,404
Petroleum — N a p ....................................—0,912
Petroleum
Nap (extinctióval) .
. —0,998
Petroleum — Electromos fény . . . —0,612
Az extinctiónak a fényre gyakorolt befolyása, mint
látható, csak kivételesen van tekintetbe véve. Ez ered
mények azért lényeges hibát mégsem mutathatnak fel.
Hogy e számokat kérdéses czélra alkalmazni le
hessen, első sorban a napfény energiamaximuma eltoló
dásának absolut értékét kell ismerni. Harkányi ezen el
tolódás értékét 0,540-ban állapította meg.
Ezen értéke kisebb adatot ad a Nap hőmérsékletéül
a Stephan-féle törvénykövetelte 7000’-nál. Ha ugyanis a
7000°-nyi hőmérsékletet 0,540 eltolódás értékkel szoroz
zuk, 3780°-ot nyerünk 2940 helyett, mely számot a Wienféle törvény határozza meg. De azért szerző 0,540 értéket
mégis megtartotta, mert a Nap hőmérsékletére nyert
7000“-ot nem tartja biztosnak. Ha 0,540 számot az előbbi
tabella számaiból rendre kivonjuk, nyerjük minden egyes
fényforrásra nézve az energiamaximum eltolódásának
absolut értékeit, melyeket 2940, illetve 2630 számokkal
szorozva, egyúttal megkapjuk a hőmérsékleti határokat,
mint ezt a következő táblázat mutatja:
r.

r renyiorras

Absolut
eltolódás

S ir iu s ...............................0,46
Sirius (extinctióval) . . 0,37
V e g a ...............................0,46
A rctu ru s......................... 1,08
A ld e b e r a n .................... 1,03
B e te ig e u z e .....................0,94
Petroleum
1,45
Petroleum (extinctióvai) 1,54
Elektromos fény . . . 0,84
Elektr. fény (extinctióvai 0,93
N ap....................................0,54

Leenaevobb
Legkisebb
hőmérséklet

6400“
7950
6400
2700
2850
3150
2050
1900
3500
3150
5450

5700°
7100
5700
2450
2550
2800
1800
1700
3150
2850
4850

E számok mutatják, hogy az állócsillagok hőmér
sékletei között hatalmas különbségek vannak, s meg
erősítik Vogelnak észleléseiből levont azt a feltevését,
mely szerint a vörös csillagok hőmérséklete összehason
lítható az elektromos ívlámpával, s alacsonyabb a Nap
hőmérsékleténél, míg Sirius és Vega egymással meg
egyező spectrumai arra engednek következtetni, hogy
hőmérsékletük nagyobb a Napénál. Ezért oly csillagok
nál, melyek csak kis spectrumeltolódást mutatnak, na
gyobb az extinctio, mint azoknál, melyek alacsony hő
mérséklettel bírnak“.'
Fordította: Tass Antal.

Ex-líbrísek.
z ex-libris nem a mai kor szülötte. Immár
múltja van és hosszú története. De azért
l ez a sz ó : ex-libris, még ma sem nép
szerű. Nincs benn a közszájon forgó culturalis
szavak közt. S nagyon sok ember nem tudna
helyes választ adni, ha megkérdeznők affelől,
hogy hát mi is az az ex libris ?
Hogy az ex-libris divatba jöjjön, ehhez már
finomultabb, széleskörű cultura szükséges. Min
denekelőtt könyvtár kell vagy könyvespolcz.
A magánkönyvtárak szaporasága, vagy legalább
is a könyvek ismerete egyúttal a culturalis élet
pezsgésének hőmutatója.
Az ex libris arravaló, hogy az ilyen magánkönyvtárak köteteit, az egy tulajdonos birtokában
lévő könyveket megjelölje. Egy [kis szolid ízléses
rajz valami kis papírlapon, s mellette a tulaj
donos neve vagy monogrammja: ez az ex libris.
Ma már nagy elterjedtségnek örvend, különösen
az angoloknál, míg nálunk ritka ember hasz
nálja. Történetének kezdőpontja egy magyar
eredetű ember nevéhez fűződik: Dürer mesterhez.
A legrégibb ex-libris az ő korából való, s így
a műtörténelem az ex-libris születését Dürer
Albert nevével kapcsolja össze. Mikor még a
kéziratos könyvek járták, akkor az íródiák festette
bele a könyvekbe az ex-librist. A fa- és rézmetszés
gyakorlásával azonban ez megszűnt, s ettől
kezdve az ex-libris is a reproductio feladata
közé tartozik. A mint a sokszorosítási technika
fejlődik, az ex-libris is terjed.
Sokáig az ex-librist díszítő rajz nem volt
egyéb, mint egy czímer, főrangú családok, mo
nostorok stb. czímere. A mint a múlt század
elején a különböző foglalkozású magánemberek
is megkedvelik és felkapják az ex-librist, az
ilyen családi czímer helyébe ötletes, finom vonalú
rajz jön.
Az ex-libris művészi változatossága tulajdon
képpen itt kezdődik. Kiváló nevű művészek fog
lalkoznak megrajzolásával, s ilyen csöppnyi
rajzért amateurök és könyvgyüjtők nagy össze
geket is adnak. Van olyan hires festő, a ki
egész életében nem rajzolt többet egy-két ex
librisnél, pl. Borne Jones. De ez a kis rajz annál
inkább becsesebb és ritka értékű, s az ára maga-

A

1 Megjegyzem, hogy Bohlin mindenütt „hullámhossz
eltolódás“-t mond „energia-maximum hullámhossz“ he
lyett.
Fordító.

232

sabbra szökken, mint sok méteres
nagyságú olajfestményé. Legszen
vedélyesebb szeretettel az angolok
gyűjtik.
Magát ezt a szót: ex-libris, nem
is annyira használják, hanem angol
szóval helyettesítik, s a könyvbe
ezt írják be: „this book belongs to
him“, vagy pedig csak ezt: my
book. A mi az ex-libris rajzát illeti,
ennek simulnia kell a megrendelő
höz, s valamiképpen ki kell fejeznie
a tulajdonos foglalkozását. Ex-librist
rajzolni tehát nem a legkönnyebb
művészi feladat. Épp úgy sarkal
hatja a művészi ambitiót, mint
bármi más.
A könyvnek úgy, a mint yan, a
szedésnek, a bekötésnek is meg
van a maga szépsége, aesthetikai
hatása. Az ilyen, a könyv tartalmá
tól független, tisztán könyvkötési
szépségnek ízléstelen megzavarása,
ha valaki a könyv belső lapjára
belefirkálja nevét durva vonásokkal.
Vagy a mi a múlt század het
venes éveitől kezdve divatozik: ha
gummi bélyegzővel van beleütve
a név. Ez bántó dolog s egy finom könyvgourmet
érzékét erősen sérti. Pedig nagyon sokan teszik.
Ezt akarja pótolni az ex-libris, hogy a könyvnek
megmaradhasson a maga természetes aesthetikai
hatása. Hogy mindjárt az elején, a czímlapon ne
éktelenkedjék a gummi bélyegző nyoma. Sőt az
ex-librissel a könyv értéke is nő, mert egy finom
sággal gazdagabb lesz. Egy sikerült, művészi

2. Ex-libris a „ M ű v észetib ő l. Vesztróczy Manó rajza.

1. Ex-libris.

ex-libris tehát valóságos csemege a könyv belső
lapján.
Az ex-libris magyarországi története szűk hatáárok között mozog. Azért érdekes volna kimu
tatni ezt a történetet is. Mert hisz az ex-libris
culturalis documentum. A magyar földön való
története is azt bizonyítja, hogy ez a mi sok
szor lebecsült fajunk, ha mással nem, hát ezzel

3. Ex-libris a „M ű v észetib ő l. Vadász Miklós rajza.
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4. Ex-lifcris a ,,M űvészet“ -ből. Pfeiffer Heilman rajza.

a eulturalis fogékonysággal meg volt áldva.
Az igaz, hogy az ex-libris ma még nálunk nem
népszerű, s csak kevés ember él vele. Ez egy
részt abból jön, hogy a magyar közönség képző
művészeti műveltsége nem áll még ott, a hol a
nyugoti nagy nemzeteké. De a jelek a legjobbak.
Azt mutatják, hogy ezt az általánosabb és
magasabb képzőművészeti műveltséget lelkes
törekvésekkel iparkodunk megszerezni. Másrészt
a művészektől is függ, hogy az ex-libris bejus
son a könyvolvasó közönség kegyeibe. Foglal
kozzanak ezzel a feladattal minél többen és
minél örömestebb. Necsak múzeumok számára
fessenek, de oldjanak meg olyan feladatokat,
melyet a szemünk előtt folyó közvetlen élet
nyújt elibéjük. Ilyen az ex-libris rajzolás is.
A magyar művészek közt olyan talentumok
vannak, hogy ha ezt az ex-libris szolgálatába
is szegődtetnék, nem csak az angol, franczia
stb. ex-libris csemegék híre hatna el hozzánk,
hanem a miénk is túlmenne a határon. Az iparművészeti múzeumban lévő ex-libris kiállítás
gyönyörű példákban mutatja, hogy egy ilyen
kis papírlapra: ex-librisre mennyi finomságot,
művészi értéket lehet önteni. A közönség szem
mel láthatólag meggyőződhetik, hogy a külföldön
minő gyönyörű termések vannak ex-librisekből.
Mindez alkalmas arra, hogy ezt az ötletes,
decorativ rajzzal díszített papírlapot megszeresse.
Könyvtára köteteiből száműzze az elcsúfító név
bejegyzést vagy bélyegzést, s e helyett könyvei
ben a tulajdonjogát ex-librissel jelölje. Valami
kedves rajzzal, melynek vonalai közé ez a pár,
szolid büszkeségű szó ékelődjék: ez az én
könyvem.
Donatello.

(3

Örökös küzdelem az élet. Majd anyagi gondok, majd
betegségek, csalódások emlékeztetik az embert arra,
hogy hatalma véges és ő maga múlandó. Ilyen súlyos
betegség, mely csak a közelmúltban is a világ egyik
leghatalmasabb uralkodó családját sújtotta s döntötte
gyászba: a rák, mely az utóbbi években sokoldalú ta
nulmány s beható kutatás tárgyát képezte. M aeder most
kimutatja, hogy a rákbetegség folytán való halálozás
Németországban állandó emelkedést mutat; nevezetesen
Poroszországban 1891-ben 10,000 lakosra 4'50 rák-okozta
haláleset jutott, míg 1896-ban ezeny arány 5’52-re emel
kedett, a mit vagy a rákot előidéző okok terjedése
okozhat, vagy az, hogy az emberek ellenálló képessége
a rákkal szemben állandóan csökken. Vájjon fog-e a
legkiválóbb tudósok vállvetett működésének sikerülni e
fenyegető veszély gyógyításának módját megtalálni, a
mint megtalálták azt pl. a veszettségnél ?
A veszettség ma már elvesztette vészes jellegét, de
azért még mindig merülnek fel újabb adatok, melyek
ismereteinket kiegészítik. így éppen most Pampou kis
az Athénben 1894-ben alapított Pasteur-féle intézetnek
a veszettség ellen való védoltásokkal elért eredmé
nyeiről számolva be, a többi között egy oly esetet
is közöl, a melyben egy 8 nappal később megve
szett kutyának harapása veszettséget okozott, a mi azt
mutatná, hogy a kutya nyála már jóval a veszettség ki
törése előtt is fertőzést okozhat. Érdekes különben azt
is tudni, hogy ugyanannak adatai szerint a védoltásban
nem részesített egyéneknél a veszettség az esetek
9'3%-ábana harapás után való első hónapban, 53'4%-ában
a második hónapban, 37-2°,,-ban pedig a harmadik hó
napban tört ki.
Nagy érdeme van az orvosi tudós világnak abban,
hogy a beteg szervezet megmentésére mind újabb s
újabb hatásos gyógyeljárásokat keresnek és találnak.
Ilyen újabban a fényfürdők használata, melyek nemcsak
divatosak, de sok beteg saját meggyőződése szerint jó
hatásúak is. Érdekes most ezzel szemben Drigalski-nak
kísérleteken alapuló észlelete, mely e kérdést megvilá
gítja, D. azt mondja, hogy miután az izzó lámpák nyúj
totta fény aránylag szegény vegyhatású, s így bacteriumölő fénysugarakban, a világító sugaraknak pedig (sárga
és zöld) gyógyhatása alig van, a vörös fénysugarak
csak meleget termelnek, az ily fényfürdőknek hatása tehát
úgyszólván csak az izzadás előidézésében áll. A mi a
fényfürdőknek tulajdonított azon hatást illeti, hogy az
egynémely fertőző betegséggel inficiált állatok a fény
fürdők hatására tovább éltek, ezt D. kísérletei nem
igazolják, sőt ellenkezőleg a mellett szólnak, hogy e
hatás még inkább kedvezőtlen, a mit D. az izzadásnak
tulajdonít.
Bármint van is a dolog, ne feledjük soha, hogy az
egészség nagy kincs, melyet maguknak is őrizni kell;
egyik főgondunk azért az életben mindig az legyen,
hogy a betegségeket megelőzzük, épp úgy, mint az elő
vigyázó tőkepénzes is állandóan őrzi a kincseit, mert
tudja, hogyha azok elvesznek, a legügyesebb rendőrség
sem biztosíthatja közbelépésének jó eredményét. így van
ez az egészséggel s az orvosi segítséggel is.
Az iskola falain belül sok, nagyon fontos egészségügyi kérdés merül fel, melyekre azelőtt nem is gondol
tak. Hogy csak egy jelentéktelennek látszó körülményt
említsek, ott van az iskolapadok kérdése.
Az iskolapadok ülő helyének magassága, továbbá a
pad szélessége, szóval a pad méretei eddigelé rendesen
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a tanulók átlag méreteinek megfelelően, nevezetesen az
alsó végtagok arányában voltak megállapítva. Az egyes
tanuló azonban ezen átlaggal szemben kisebb-nagyobb,
sokszor elég nagy eltéréseket mutat, úgy hogy tulaj
donképp alig van olyan pad, melynek minden mérete
megfelelő volna. Rostovzeff azért ajánlja, hogy min
den gyermek számára külön elmozdítható ülőhely legyen,
a melynek elhelyezése a rögzítése előtt gondosan kipróbá
landó. Egy így készített iskolapad R. számítása szerint
10—12 márkába kerül.
Nagy horderejű és eredményeiben messze kiható az
ország egészségügye szempontjából mindaz, a mi most
a lelenczek megvédése és felnevelése érdekében törté
nik. Eddigelé e szerencsétlen gyermekek részben a szü
lők gonoszsága és hanyagsága, részben azok szegény
sége miatt elpusztultak a legtöbb esetben még akkor
is, ha különben teljesen egészséges volt a szervezetük.
Ezentúl még a betegekről is történik gondoskodás, de
nagy kérdés most a görvélykóros gyermekek felnevelé
sének és a szükséges sanatoriumoknak ügye.
Bagínsky a tuberkulotikus gyermekeknek szánt sa n a torium ok kellékeiül a következőket em líti: Pormentes,
szelek ellen erdők által védett fekvés, pavillonrendszer,
melyben az 5—10 éves, a 10—15 éves s a 16—17 éves
nem szerint is elkülönített gyermekek külön pavilonok
ban úgy helyezendők el, hogy egy-egy gyermekre a
fekhely beszámításával legaláb 32 kbm. tér jusson. Gon
doskodni kell gyepes játékhelyekről, a gyermekek systematikus edzéséről és arról, hogy azok táplálkozása
észszerűen történjék. Kell hogy a gyermekek számára
hygienice teljesen megfelelő iskola is legyen, melyben
azonban a gyermekek túlerőltetésétől óvakodni kell.
Természetes, hogy jó levegőről, a termek kellő világítá
sáról és elegendő testmozgásról gondoskodni kell.
A hygienicus szem pontok különben nemcsak nálunk,
hanem és pedig még fokozottabb mértékben külföldön
is állandóan mérvadók. így Francziaországban 1902
jan. 1-én törvény lépett életbe, mely az üzlettulajdono
sokat kötelezi, hogy a kiszolgáló nőszemélyzet számára
megfelelő székek állítandók fel. Ugyanez különben most
már Németországban is kötelező. Amerikában pedig
törvényjavaslatot nyújtottak be az Egyesült-Államok tör
vényhozásához, melyben a könyv-és újságkiadókat kö
telezni kívánják, hogy bizonyos nagyságú nyomtatásnál
kisebbet ne készíthessenek.
A szem ekre különben nemcsak az olvasásnál kellene
gondolni. Radzisjewski részletes szemvizsgálatok alap
ján arra figyelmezteti az orvosokat, hogy állandó fog
lalkozás megkezdésénél, pályaválasztásnál a szemek
állapota mindig figyelembe veendő. De gondolni kellene
a szemre akkor is, mikor csupa hiúságból orvosi uta
sítás nélkül szemüveget és csiptetőt használnak.
Hogy hiúságból mi mindent megtesz sok ember, azt
a gyakran használt, de sokszor ártalmas cosm eticus
szereknél láthatjuk. Laborde esetet közöl, melyben
Paraphenylendiamin tartalmú hajfestő szer használata
az illető nőnél emésztési zavarokat, fejfájást, hányási
ingert okozott. Mind e mérgezési tünetek a szer hasz
nálatának abban hagyására azonnal megszűntek.
Hogy az elővigyázatot mindennek daczára sem kell
túlzásba vinni s hogy a rettegett bacillusok sem okoz
nak mindig bajt, azt mutatják Charrin és Guülemonat
kísérletei, melyekben tengeri malaczok fertőtlenített ketreczben sterilizált tápanyagot kaptak és vattán átszűrt
sterilizált levegőben tartózkodtak. És íme a szegények
halandósága jóval nagyobb volt, mint a hasonlóan tar
tott, de nem sterilizált állatoké.

Ne essünk tehát kétségbe. Mind inkább csökken az
eddig gyógyíthatatlannak látszó betegségek száma. A
most még végzetes bajok rejtélyének leplét is föl fogja
lebbenteni az orvosi búvárkodás. Különben is megment
igen sok bajtól az elővigyázat, másoktól pedig Isten
segítségével a jó orvos.
H. K ■

K R Ó N IK A .
Az U ránia E g y esü let felolvasásai sorában meg
jelent Mahler Ede érdekes előadása a „Babylon és Bib
lia“. A 30képpel díszített füzetet legközelebb szétküldjük tagjainknak. Bolti ára csak 50 fillér.
U ránia-színház. E gyiptom . A piramisok és sphynxek csodás hazájába vezet bennünket Ráth Istvánnak
az Uránia-szinház részére írt legújabb magyar darabja,
mely számos szebbnél-szebb vetített képben, tanulságos
és egyaránt érdekfeszítő szöveggel mutatja be nekünk
a Pharaók sok ezer éves birodalmát.
Az ihlet egy nemével tekintünk az egyiptomi ősrégi
kultúra ama hatalmas, az emberi mértéket csaknem
meghaladó emlékeire, melyek az első felvonásban elénk
tárulnak.
Mint egy mesebeli ország gigasi méretű alkotásai
lépnek elénk Memnon zengő szobrai, a karnaki oszlopcolossus és a gizehi nagy piramisok, feltárva előttünk
egy hajdan gazdag, hatalmas és az örökkévalóság
gondolatától áthatott nép sajátos világfelfogását, mely
nek igazat adnak elpusztíthatatlan emlekei, midőn ma
is fennen hirdetik a nagy Rhamsesek halhatatlanságát.
A második felvonás Egyiptom legnagyobb jóltevőjét,
a Nílust és ennek termékeny völgyét mutatja be, mely
nek boldog lakói évente kétszer, sőt helyenként három
szor is aratnak. Itt látjuk többek között a földmívelés
szolgálatában a régi és az új cultura érintkezését: az
egyiptomiak ősi vízmérő gépét, a szakijet, és az asszuáni
nagy gátat, a modern technika egyik hatalmas alkotását.
Majd Kairóba vezet bennünket a szerző darabjának
harmadik felvonásában.
E nagyarányú város keleti pompájának, szédületes
forgalmának, bazárjainak és háremeinek pompás leírása
és bemutatása az élet eleven színeivel egészíti ki a je
lenkori Egyiptom képét és mintegy észrevétlenül segít
vissza a való életbe abból az ősrégi rejtelmes korból,
mely síremlékeit és múmiáit hagyta ránk örökül.
Sch. E.

Réthi Lajos díszkapuja. Lapunk márcziusi számá
ban közöltük Réthi Lajosnak néhány magyaros oszlop-,
ablak-, ajtó-tervezetét. E számunkban — tekintettel a
Réthi tervezése iránt több oldalról megnyilvánult érdek
lődésre — egy magyar stilű díszkapuzat tervét mutat
juk be, melyet Réthi a székely kapu alapján tervezett
s — polichrom fából, terracotta betétes kőből vagy tég
lából építve — főképpen parkok s kiállítási vagy más
hasonló területek bejáratának szánt.
K orszakos reform a színp adon . Egy neves dramaturgus, Appia Adolf, éveken át folytatott szemlélődései
alapján 1899-ben, Münchenben egy könyvet adott ki
melynek czíme: Die Musik und die Inszenierung. E
könyvében azt mondja, hogy a mai színpadon egyrészt
a szereplő színész, másrészt annak környezete, a dísz
let s világítás, szóval az egész színpadi rendezés, nin
csenek összhangban egymással, hanem egyik is, másik
is csak magáért van. A díszlet esetleg festői hatású, vagy
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híven az élethez reális, de nincs összhangban a szinészszel, és így stylszerütlen az egész színpad. Appia szerint
ez nagy fogyatkozása a mai rendezésnek, amelylyel ellen
tétben minden drámát s annak minden egyes lejátszódó
mozzanatát úgy kell felfogni, mint egy-egy festményt, s
minden egyes festményben érvényesülnie kell a'képzöművészeti alkotások művészi feltételeinek, ^vagyis a fő

alak, a kép központja mindig a színész legyen. Neki
szolgáljon, őt szolgálja az egész színpad, díszlet, kulissza,
világítás, minden, s így egy pillanatra se szűnjék meg
a képben a művészi egység és styl. Amely tényező nem
a színész, s nem a styl kedvéért van, annak nincs jogo
sultsága a színpadon. Appiának, ki e megfigyeléseit fő
képpen Wagner Rikárd operáinak előadása közben tette,

Díszkapuzat Tervezte Réthi Lajos.
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s ki úttörő reformja megvalósításában is főként Wagnerre
gondolt — sokáig keltett várnia, míg eszméit a való
ságban, színpadon megtestesülve láthatta. Ez csak a
folyó év márczius havának utolsó napjaiban történt meg,
s hogy megtörtént, azt Béarn grófnő áldozatkészségének
köszönheti, ki párisi palotájában egyik napon színházigazgatókból, hires színészekből, festőkből, színírókból
s karmesterekből álló nagy társaságnak, két este pedig
jótékonyczélra a közönségnek mutatta be Appia színpadát.
A meghívott szakemberek állítólag egyhangúlag nagy
tetszéssel fogadták Appia reformjait és siettek telkesen
üdvözölni az újítót. Egyik párisi referens így ír többi
közt a Carmen II. felvonásának éjjeli czigányjelenetéről:
„A tánczosnőket valódi spanyol szépségek adták. A je
lenet mindenkit fellelkesített, s valóban alig lehet valami
tökéletesebbet képzelni. Minden, ami Carment körül
vette, tulajdonképpen ő érte volt. A nézőnek az volt az
impressiója, mintha váratlanul egy idegen ugyan, de
intim világba pillanthatott volna be, ahol a szereplők
egymással s egymásnak játszanak, s távolról sem neki,
a nézőnek. Ezüstös holdfény szűrődött be a szőlőlom
bokon, s fény és árnyék rendkívül hatásos contrastokban esett az éjjeli jelenetre, a tánczosnök graziósus
mozdulatait folyton változó elevenséggel színezvén. A
házakból csillámló, gyönge gyertyafény csak emelte a
sötét éjszaka kékes tónusainak hatását. A táncz forga
taga mindig gyorsabb és gyorsabb lett, a tánczot nézők
festői alakjai mindinkább közeledtek, míg csak a lehulló
függöny egyszerre végét nem vetette a káprázatos, szép
jelenetnek.“ A czikkíró szerint Appia újításának nagy
jövőjét igazolták Béarn grófnő első kísérletei Párisban,
maga Appia azonban Wagner hazájától, Németországtól
várja eszméi teljes diadalát.
Miért kell az em bernek úszni tanulni ? Köztudo
mású tény, hogy mig az emberrel közelebbi rokonságban
lévő állatfajok, ha vízbe esnek, tüstént úszni is tud
nak, addig az embernek az úszás művészetét sok fáradság
árán előbb meg kell tanulnia. Ennek okát, illetőleg
magyarázatát Robinson tanár az atavismusban kereste.
Ugyanis azt mondja, hogy az állatok a veszély perczében
éppen azokat a mozgásokat végzik, a melyektől a mene
külést leginkább remélhetik, vagyis a futáshoz folya
modnak, s ezek a mozdulatok teljesen elegendők arra,
hogy az állatokat a víz felszínén tartsák s a vízben való
előrehaladást, úszást lehetővé tegyék. És ez az összes
négylábú állatokra vonatkozik. Ellenben az ember a
maga ősállapotában, a mikor állítólag még az erdők
lakója volt, veszély alkalmával nem a futásban, hanem
a fáramászásban találta meg menekülésének leghathatósabb módját s ezek után a vízbefuló embernél
észlelt ösztönszerű mozdulatok is voltaképpen a kapasz
kodó, a mászó embernek mozdulataival azonosak. Ezek
a mozdulatok mindazonáltal épp oly kevéssé használnak
neki, mint az a bizonyos szalmaszál, sőt azok folytán
elmeriilése sokkal bizonyosabb, mint partra jutása. Tény
leg látjuk is, hogy az az ember, a ki nem tanult úszni,
a vízben valóban úgy kapálózik, úgy mozog, mintha
létrán akarna a magasba jutni : nyitott kezekkel felváltva
a levegő felé kapkod s lábainak mozdulatai nagyon is
emlékeztetnek egy fára mászó majom mozdulataira.
Robinson tanárnak ezen elmélete nincs minden valószí
nűség nélkül s mindenesetre érdekes volna tudni, hogy
miként viselkednek a majmok a vízben?
A «lóerő» fogalm ának ered ete. Tudjuk, hogy a.
technika terén milyen nagy szerepet játszik a «lóerő» fo
galma Egy lóerő egyenlő annyi erő munkájával, a mennyi
szükséges, hogy 75 kilogrammnyi súly egy másodpercz

alatt egy méternyi magasságba felemeltessék ; azaz egy
lóerő: egyenlő másodperczenként megtett 75 kilogramm
méterrel. Egy lóra mindazonáltal a valóságban legfeljebb
csak 30 kilogramméter esik s így önkéntelenül azt kér
dezhetjük: mi lehet az oka ennek a feltűnő különbö
zetnek? A «lóerő» (Horsepower) fogalmának haszná
latát először James Watt, a gőzgép feltalálója hozta
gyakorlatba s annak téves meghatározásához a követ
kező, eset szolgáltatott neki alkalmat:
Első gépei közül az egyik Whitbreadba (Angliába)
került egy ottani gyáros megrendelése folytán, és pedig
a végett, hogy a gyárban lévő vízszivattyút, melynek
kerekeit addig lovak segítségével hozták forgásba, mű
ködésben tartsa. A gyáros tetemes erőkifejtéssel rendel
kező gépet óhajtván, az egy ló által kiszivattyúzott
vízmennyiséget akként állapította meg, hogy egy izmos,
erős lovat teljes nyolczórai szakadatlan munkába fogott,
végső erőmegfeszítésig dolgoztatott s e czélból ostorát
is igénybe vette. Ily módon persze sikerült 2.000,000
kilogrammnyi tekintélyes vízmennyiséget nyernie ; ennyi
erőkifejtés pedig megfelelt egy, másodperczenként vég
zett 75 kilogramm-méternyi munkának, és ez a munkatel
jesítés lett alapja a «lóerő» fogalmának.
R udolf-szobor. A Rudolf-szoborra folyton érkez
nek az adományok: a kegyeletes érzés adakozásra kész
tet sokakat s mi örömmel és nemes büszkeséggel
adunk számot az alábbiakban a gyűjtés újabb ered
ményéről.
A földmívelésiigyi ministerium gyűjtéseképp múlt
számunkban kimutatott 22g koronához a következők
járultak- Darányi minister 50 kor., Kiss Pál államtitkár
40 kor., Losonczy Mihály 5 kor., Dobokay Lajos 5 kor.,
Darányi Béla 4 kor., Lestyánszky Sándor 4 kor., Balogh
Vilmos 5 kor., Scholtz Gyula 4 kor., Tavi Gusztáv 4 kor.,
Kovács 4 kor., Horváth 4 kor., Péch Kálmán 2 kor.,
Tarr Kálmán 2 kor., Nagy Károly 2 kor., Földi János
4 kor., Arányi 2 kor., Pleininger Imre 4 kor., Sárossy
Kapeller 4 kor., Szonyás Lajos 4 kor., Irsay András
1 kor., Magyar Kálmán 2 kor., Rakovszky György 4 kor.,
Gothard Kálmán 1 kor., Tahy Jakab 2 kor., G. 1 kor.,
K. S. 1 kor., J. K. 1 kor., dr. Várady László 1 kor.,
Bernáth Dezső 1 kor., Lekky István 4 kor., Viczián
2 kor., Csabay 2 kor., Bartóky 2 kor., Szapáry Péter
gróf 5 kor., Ragány István 2 korona, olvashatlan 2 kor.,
Veress Alajos 2 kor., Györfy Samu 2 kor., olvashatlan
2 kor., Radisics György 2 kor., Borovszky 1 kor., Vojnich 10 kor., K. A. 1 kor., Bartók Géza 1 kor., Ferdinándy 1 kor., Czehler 1 kor., Heller Farkas 1 korona,
Schmidt Károly 3 korona, olvashatlan 3 kor., Rónay
Imre 1 kor., Vásárhelyi Zoltán 1 kor:, báró Podmaniczky 4 kor., Ray Sándor 1 kor., Molnár István 4 kor.
Összeg 22g kor.
Kiszács község 5 korona.
Ókér község 5 kor.
József műegyetem gyűjtése: Ilosvay Lajos 10 kor.,
Rados Gusztáv 10 kor., Rejtő Sándor 5 kor., Pecz
5 kor, Czigler 5 kor., Lipthay Sándor 5 kor., Jónás
Ödön 5 kor., Schmidt Sándor 5., kor Bánki 5 kor.,
Bordola 5 kor., Tandor 5 kor., Hausmann 5 korona,
Csíky Kálmán 2 kor., Kirschák József 2 kor., Bielek
Miksa 2 kor., Rauschy Lajos 5 kor., Kovács S. A. ökör..
Wittmann Ferencz 2 kor., Zipernovszky 5 kor., Schul
ler Alajos 5 kor., König Gyula 5 kor., Kherndl Antal
5 kor., Tötössy Béla 5 kor., Gaál Ödön 2 kor., Fölzer
István 5 kor. Összeg: 120 korona.
Pozsonyi tanítónőképző-intézet 30 kor.
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Török-Kanizsa község gyűjtése: Török-Kanizsa község
20 kor., törökkanizsai takarékpénztár 20 kor., dr. Perényi
László 3 kor., Tallián Jenő 10 kor., Lévay László 1 ko
rona, Bálint Jenő 2 kor., olvashatlan 1 korona, Schwartz
Antal 1 kor.. Kundosy Béla 1 kor., dr. Popovits Aurél
3 kor., dr. Eitler Ignácz 3 kor., dr. Schwartz Jenő 2 ko
rona, Spyers Dusán Alfréd 1 kor., Bolgár István 1 kor.
dr. Bernáth Gyula 1 kor., Wolff Sándor 50 fillér. Öszszeg 70 kor. 50 fillér.
Dr. Radu Demeter lugosi püspök 50 kor.
Höltövény község képviselőtestülete 25 kor.
Nagy-Kikinda város képviselőtestülete 50 kor.
Képezhető hülyék budapesti intézet gyűjtése : Berinza
János 2 kor., Török Gyula 1 kor., Scherer István 1 ko
rona, Kalenkovics Fánni 1 kor., Pöllner Mariska 1 kor.,
Perné Valéria 1 korona, olvashatlan 1 kor., Káplán
Gyula 1 kor., olvashatlan 1 korona, Ellenbach Mátyás
1 kor., Weisz Vilmos 1 kor., Kulát Lajos 1 korona.
Összeg 13 korona.
Szentpéter község gyűjtése: Otters András 1 kor.,
Goldschmidt Márton 1 kor., Ridner Mihály 1 korona,
Schuller Keresztély 1 kor., Paalen János 1 kor., Schus
ter János 1 kor., Statuts András 1 kor., Schuller András
1 kor., Gohn János 1 kor. Összeg g korona.
Limbek Pái kishegyesi jegyző gyűjtésé 6 korona
70 fillér.
Miniszterelnökség gyűjtése: Tarkovich József 20 ko
rona, Berzcik Árpád 15 kor,, ^om y Béla lo kor., Hu
szár Adolf 10 kor., Szokolovics József 10 kor., Joannovics Pál 5 kor., Sucin Silvius 5 kor., Klein 5 korona,
Klebelsberg 5 kor., Stojits Iván 5 kor., Ekkert József,
5 kor., Szent Iványi György 5 kor., Fejér László 3 kor.,
dr. Csiky Gyula 3 kor., Balogh Ferencz 3 kor., Dräsche
Lázár Alfréd 3 kor. Összeg 112 kor.
Polónyi Géza 20 kor.
Hosszűfalu község gyűjtése: Hosszűfalu községe
10 kor., Komsa Demeter 2 kor., Iván Vazul 1 korona,
Fulga C. János 60 fillér. Összeg 13 kor 60 fillér.
Brassó-Apácza község gyűjtése : 4 kor 30 fillér.
Nákófalva községe 20 kor.
Basahíd községe 10 kor.
Dr. Sramko Andor breznóbányai polgármester gyűj
tése: Polony János 10 kor., Vervay Lajos 5 kor., Havor Imre 2 kor, Fáykics 2 kor., Breczka János 2 ko
rona, Waitsik János 2 kor., Polony Gyula 2 kor., Bede
Lajos 1 korona, Király Román 1 kor , Mazanek 1 kor.,
dr. Sveta János 1 kor., Ducantini Imre 1 kor., olvas
hatlan 1 kor., dr. Kaiser Arnold 2 kor., Magasitz J.
2 kor., Bittera Zsigmond 2 kor., Sveta Gusztáv 2 kor.,
dr Gaál Gábor 1 kor, Kulin János 1 kor., Slabay Aurél
1 kor., Rozsin 1 kor., Szabaycum János 1 kor., Tim Já
nos 1 kor., Illés Emil 1 kor. Telek Ármin 2 korona,
Szinovitz Lajos 1 kor., Tagányi István 1 kor., Kuszu
János 1 kor., Lichard Dusán 2 kor., olvashatlan 1 kor.,
Fried Ármin 1 korona, Kozetniczky János 2 korona,
dr. Sramkó Andor 5 kor., Hubán Jenő 1 kor., Braun
László 1 kor., Bruoth János 2 kor., dr. Frank Mihály
2 kor., Nosszák Lajos 1 kor., Sramkó Mátyás 2 kor.,
Holetzky Gusztáv 1 kor., Liebhauer Antal 1 korona,
Plesznik György 1 kor., Pleininger 1 kor., Bitter Jónás
1 kor., Sebestyén József 2 korona, Rosenbaum Adolf
1 kor., dr. Zibáni Miksa 1 kor., dr. Habeycius 1 kor.,
Kreisler József 1 kor., Padliska 1 kor., Strähle Gusz
táv 1 kor., Matimák Mihály 2 kor., Kormos Gyula 1 kor.,

ifj. Mandl 5 kor., Bohus János 2 kor., Fleischer János
2 kor., Istvánffy Gyula 3 kor., Breznóbánya sz. kir. város
tanácsa 25 kor. Összeg 125 kor.
Lőcsei főgynmasium gyűjtése : Kalmár Elek 2 kor.,
Ranczay F. 1 kor., Kovács 2 kor., Mirkov Samu 2 kor.,
Malatinszky Gyula 2 kor., Gyulaffy J. 2 kor.. Hadik R.
1 kor., Dénes Ferencz 2 kor. Összeg 14 kor
Torontálmegye módosi járásának gyűjtése 58 kor.
80 fill.
Torontálmegye Józsefíalva község gyűjtése 16 kor.
50 fill.
Berzeviczy Albert 30 kor.
Honvédelmi ministerium gyűjtése: báró Fejérváry
Géza 50 kor., Gromon Dezső 50 kor., Klobusiczky
Vilmos 20 kor., Traun József 5 kor., Perneczky Jenő
4 kor., Simkins Mihály 4 kor, Rupp Kálmán 5 kor.,
Gyenes Lajos 2 kor., Grassanovits Ignácz 2 kor., Ligárt
János 2 kor, Graef Endre 2 kor., Mráz Kálmán 2 kor.,
Kovács Kázinér 2 kor., Hegedűs Jenő 2 kor, Mocsáry
István 2 kor., Pálffy Imre 2 kor., Terbócz István 5 kor.,
Melichár Kálmán 5 kor., dr. Harmatzy Dezső 5 kor.,
dr. Steinbrecher Rudolf 3 kor., Schindler Árpád 2 kor.,
Pap 10 kor., Grúz Albert 10 kor, Schyttra István 10 kor.,
Szuborits Antal 10 kor., Láner Gyula 5 kor., Karátson
Lajos 2 kor., Dorogsághy Dezső 2 kor, Bánó Zoltán
2 kor., Török Árpád 1 kor, Szohner Antal 2 kor.,
Neuwirth Alfréd 2 kor., dr. Erdey Aladár 2 kor., Nérey
Ernő 2 kor., Hochenburger Antal 2 kor, Sziirmay
Sándor 5 kor., Tabajdi Kálmán 2 kor., Ili. ügyosztály
10 kor., Nádosy György 2 kor., Schack Mór 2 kor.,
Bánáss László 2 kor, Kuliny Pál 2 kor., Pencz Andor
2 kor., dr. Bernolák 5 kor., dr. Tóth Gyula 1 kor.,
Dr. Polinszky 1 kor. dr. Tóth János 1 kor., Schmer
Ferencz 3 kor., Walter Béla 2 kor., Breuer Zsigmond
2 kor., Kemény István 1 kor., Watterich 1 kor., Humay
János 1 kor., Laposán László i kor., Munár József 1 kor.,
Demian Ottó 1 kor, Vitkay Imre 1 kor., a honvédministerium VII. ügyosztálya 14 kor., a bonvédministerium XXL ügyosztálya 7 kor., XIX. ügyosztálya 10 kor.,
XX. ügyosztálya 15 kor, Bartuska Miksa 5 kor., Török
Kálmán 2 kor., Tanárky Béla 5 kor., Gachal Sándor
2 kor., Nikolich Radivoj 2 kor., Fodor Dániel 2 kor.,
Micskey Kálmán 10 kor., Szilágyi E. 2 kor., dr. Vrabély
Ármánd 2 kor., Gőbel János 1 kor., Hanskarl Ernő
2 kor., Sánta Jeromos 2 kor., dr. Zsobott Simon 5 kor.,
Tóth Tivadar 5 kor., Lerman József 5 kor., XVI. ügy
osztály 10 kor., Jablánczy Sándor 20 kor., dr. Molnár
Gábor 2 kor., Loránth D 2 kor., Stolz Ferencz 2 kor.,
Schwartz Béla 2 kor., Székely Gyula 2 kor., Mezey
Béla 1 kor., Bihar Leó 1 kor., Faba Rezső 1 kor.,
Almássy József 1 kor., Komoróczy Ödön 1 kor., Szöllősy
Gyula 1 kor., Dubásievicz N. 2 kor., Ivánka Zsigmond
1 kor., Kovács Kálmán 1 kor, Davidovics László 2 kor.,
Oroszlán Árpád 1 kor., Halászy Lajos 1 kor., Telessy
József 1 kor., Bihar Viktor 1 kor., Sommer Farkas 1 kor,
Vitéz András 1 kor., Nagy János 1 kor., Strmkó György
1 kor., Mátis Kálmán 2 kor , Böhm Károly 2 kor.,
Dreher Ferencz 2 kor., Krajecz Andor 1 kor., Kirchner
Henrik 1 kor., Arthold Vilmos 1 kor., Szaák Pál 2 kor.,
Major Béla 1 kor, Szelekovszky Ágost 1 kor, Pryborszky
Antal 2 kor., A. V. 1 kor, NB. 1 kor., Mangh József
í kor., Jankovich 1 kor., Jovánovics Döme 1 kor.,
Hámpok Ágoston 1 kor., Csumitta János t korona,
Zahajszky Jenő 1 kor., Mihályffy Győző 5 kor., XVIII.
ügyosztály részéről 10 kor., Katona Elek 1 korona.
Összesen 484 korona.
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S zerb -K eresztu r
C sorba

község

k é p v ise lő te stü le te

10.

K.

F e r e n c z n é 20 kor.

B r a s s ó - K e r e s z té n y falu g y ű jté s e
V ám os

17 k o r . 4 0 fill.

H A S Z N O S T U D N IV A L Ó K .
Artemieff tanár v é d őöltöze te nagy feszültségű
elektromos áramok ellen. A k i e w i e l e k t r o t e c h n i k a i

D e z ső 3 kor.

M i h á l y i k ö z s é g g y ű j t é s e 7 k o r . 10 fill.

intézet

Já n o s i E n g e l p écsi c z é g a d o m á n y a 200 kor.

k é p e k e n e v é d ő r u h á já b a n láth ató . A z első k é p e n c su k ly á ja

F ek eteh alo m

k ö z s é g a d o m á n y a 4 2 k o r . 8 5 fill.

K u lp in k ö z s é g g y ű jté s e

zsef

10 fill.,

L őrincz

P alk ó

József

10

Jstv án

fill.,

N agy Jó 

2 0 fill., K i s J á n o s

fill., T á n c s i c s

M iklós

G yörgy

10 fil lé r ,

10 f ill é r , K i s

m okkal,

m elyek

tanár,

a

m ellékelt

in k á b b v á llá ra van vetve. A 3 és

4 . k ép en m á r ezen ö ltö zetb en

járásán ak gyű jtése: Ba

l o g h G y ö r g y 2 0 fill., K o v á t s G e r g e l y 2 0

A rtem ieff

hátrahajlik és ru h á ja

10 k o r . 3 0 fill.

V as v árm eg y e szo m b ath ely i

vezető je,

k üzd az

j o b b r ó l is , b a l r ó l i s

elek tro m o s á ra 
feléje

törnek, de

észre v e h e tjü k , hogy se m m i b a ja n e m tö rté n h e t,

m ert a

f e l v e t t v é d ő r u h a , a m e l y a 2. á b r á n e g y n o r m á l i s f é r f i ú n
teljesség éb en

látható,

elh á rít

m inden

v eszed elm et.

A

J ó z s e f 10 fill., T ó t h J ó z s e f 10 fill., E g y e d I s t v á n 10 fill.,

4. kép azt a jelen etet áb rázo lja, a m id ő n egy h a ta lm a s

Pál

József

s z ik r a A rte m ie ff b a l k e z é r e u g r ik át, u g y a n c s a k e g y m á 

zsef

10 fii!.,

20

fill.,

10

fill.,

V aska

Istv án

10 fill., H o r v á t h J ó 

F a r k a s F e r e n c z 2 0 f ill. , M e d v a r a r d i J ó z s e f

Szabados

János

20

f ill é r ,

Szabados

2 0 fill., P a l k ó J á n o s 2 0 fill., P a l k ó I s t v á n
v á t s J ó z s e f 2 0 fill.,
20

fill.,

Jancsó

F áb ián

Istv án

István

20

20

fill.,

István

fill.,
K is

Ko

József

2 0 fill., C e c e l i M i h á l y 2 0 fillé r,

H o r v á t h J ó z s e f n é 2 0 fill., V a g n e r J ó z s e f 10 fill., P á m e n
L ajo s

10 fill., S z a b a d o s

10 fill.,

K iss

C eceli

József

M áté
K is

József

20
János

zsefné

10 fill.,

fill.,

2 0 fill.,

10 fill.,

T ó th

K éván

V incze

János

m i e f f t e l j e s e n h i g g a d t a n á ll a k ö r n y e z ő v e s z é l y k ö v e p e t t e .
F elm erü l

az

é g eti-e az á ra m

a

kérdés,

hogy

érin ti-e,

vagy

m eg

a n n a k a b ő r é t , a ki a r u h á t f e l v e s z i ?

A felelet: n e m , m e rt a r u h a o ly m ó d o n v é d n a g y fe sz ü lt
sé g ű á r a m o k ellen, h o g y k ézze l b á tr a n m e g f o g h a tju k az

János

10

fill.' T a n c s i s

Ferencz

lo

fill.,

P ajo r J ó 

10 fill., S z a b a d o s M i h á l y

1O fill., S o m o g y i I s t v á n

I s t v á n 2 0 fill.,

k ie g y en lítő d ik . A

10 f i ll é r , R á c s J á n o s 2 0 fill.,

10 fill., R i e g e r J s t v á n

H o rv áth

k e re sz tü l

e l e k t r o m o s s á g o t v e z e t ő d r ó t o t , m é g a k k o r is , h a a s z i -

K enyéri

Rács Já n o s

ruhán

S o m o g y i J ó z s e f 10 fillé r,

10 fill., H o r v á t h

fill.,

a

M ih á ly

Istv án

20

sik su g á rz ó á r a m

3 . k é p e n v a s t a g s z ik ra k é v e ta r t k ö r n y ö k e felé, d e A r te 

K iss

10 fill., M á t é I s t v á n

István

10 f ill é r .,

10 f ill é r .,

F aly u n

10 fill., N a g y J á n o s 2 0 fill.,

S z a b ó J á n o s 2 0 fill., H o r v á t h

Pál

10 fii!., T ó t h S á n d o r

2 0 fill., S z á m e d l i J ó z s e f 10 fill., K r a m p a k e r J ó z s e f 2 0 fil
l é r , C e t t e r J ó z s e f 10 fill.,
József

10

fill.,

S zalai

N agy

Ferencz

Ferencz

10

10 fill., V i r á g

fill.,

C sejtei József

10 fü l. , H o r v á t h J ó z s e f 10 fill., H o r v á t h
G anardori
M árto n

20

fill.,

R ózsa

Ferencz

2 0 fill., S c h u l c z E v a l d 3 0 fill.
ner
6

P áln é

fill.,

10

József

F e r e n c z 20

Egyed

10

1 f ill é r ,

30

fill.,

F ejér

Puhr
János

J a n c s ó J á n o s 6 fill., L a k 

fill , B o r r a i

Szél F e r e n c z

fill., H a n t ó

K áro ly

20

40

H áry

János

K ovács F ra ncziska

M i h á l y 2 0 fill.,

1

kor.,

F e r e n c z 2 0 f ill é r ,

z se f 20 fillér S z ila sy
fill.,

10 fill.,

fill., T ó t h S á n d o r 5 0 fill., T a k á c s J ó z s e f

N ém eth

Fáller

János

R ó b e r t 2 k o r . , L a k n e r G y ö r g y 2 0 fill.,

20

fill.,

U dvardy

U dvardy

Jó

f ill é r , S z o m m e r J á n o s

S áb ján

A n taln é

1 ko r., G lá s z 5 k o r.,

6 0 fill.,

S ák o rits

A n tal

2 k o r . , T o m p o s Z s i g m o n d 2 k o r . , D e á k y I s t v á n 4 k o r .,
M oser

János

Istv án

20

B e tű

1 k o r . , N é m e t h J ó z s e f 4 0 fill., ifj. H a n y i

fill.,

10 fill,

10 fill.,

özv.

M o ln á r

Rozmán

M ih á ly n é

Ferencz

10

10 fill., K r a u s z

fill., S z a k á l y I s t v á n

Z s o l n a i E r z s é b e t 2 0 fill., R o z m á n I m r e 2 0 fill.,

S z a b ó F e r e n c z 6 fill., S z a k á l y J ó z s e f 10 fill., ifj. S z a k á l y
József
12

G aiger
Istv án
10

10

fill.,

fill., L i n k a

Z so ln ay
Sándor

Sándor
20

fill.,

20

fill.,

fill.,

H o rv áth

János

Istv án

N.

G ábor
ség 3
község

N.
2

20
k o r.,

kor.,
3

fill.,

János

J á n o s 2 0 fill., P a l k ó
G yörgy
10 fill.,

P é t e r 2 0 fill., N . N . 2 0 f i l 

L e id e n fro s t O ttó 2 kor., H o d a s d y

K is-U n y o m
B a lin

S zakály

10 fill., H o r v á t h

N agy-U nyom

kor.,

fill.,

10 fill., H o r v á t h J á n o s

I v á n J á n o s n é 2 0 fill., K r a m t z
lé r,

20

2 5 fill , H o r v á t h S á n d o r 2 0 fill.,

P alk ó

G ergye

János

k ö z s é g 3 kor., B a lo g f a k ö z 
k ö z s é g 3 k o r.,

L ajos

2

1. ábra. Artemieff tanár a védőöltözetben liátratolt kámzsával (gyenge
áramnál való használatnál.)

S arok-Ú jfalu

k o r . Ö s s z e g 52 k o r o u a

g e te lé s h iá n y o s, h a

m eg elő ző leg

azáltal

sz ig e te ljü k

d e s z k á r a állu n k . M e g ro n g á lt v e z e té k e t az á ra m m e g s z a 
k í t á s a n é lk ü l is k i ja v íth a tu n k , l a b o r i a t o r i u m b a n
n élk ü l k ísé rle te z h e tü n k , eg y sz ó v al,

félelem

m eg találtu k

annak

a m ó d ját, m ik é p p e n k ö ze líth e tjü k m e g a n a g y fe sz ü ltsé g ű
á ra m 'o t

m in d en

zata egyszerű.

veszély

T u d ju k

nélk ü l.

azt, h o g y

két v ezető közül m in d ig a jo b b ik

Ennek
az

a

m agyará

elek tro m o s

áram

v e z e tő t választja. Az

9 6 f ill é r . Ö s s z e s e n : 16 5 8 k o r . 61 f i l l é r - H o z z á a z e d d i g i

em b eri test a fém ek h ez

g y ű j t é s 7 1 6 8 k o r . 8 8 f ill é r ,

az em b e ri te s te t fé m p á n c z é lb a b u jtatju k , ezzel

e g y ü t t 8 8 2 4 k o r o n a 4 9 f ill é r .

el

te stü n k e t, ho g y e b o n ito n vagy p o rc e llá n sz ig e te lő n nyug v ó

k é p e s t ro ss z vezető.

H a teh át

ó v ju k a v eszély tő l, m e rt a n a g y fe sz ü lts é g ű á ra m

m eg

is

a pán-

c z é lo n á t h a l a d to v a . E z a g o n d o l a t v e z e tte A r t e m i effet
is f e l f e d e z é s é b e n , m i d ő n a z z a l

fo g lalk o zo tt,

se g ítsé g é v e l a la b o r a tó riu m b a n

d o lg o z ó tan ítv án y ai s z á 

m ára

H ajlékony

védőruhát

állítson

elő.

hogy

neje

fém szö v etb ő l
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( s á r g a r é z - g a z é ) ö ltö z e te t k é sz ítte te tt, m e ly az e g é s z t e s 

tö z e te t k észítette k , m e ly re m é g f é m sz ö v e tb ő l k ü ls ő b u r 

te t, a z a r c z o t é s a k e z e t is b e t a k a r t a . Az e r e d m é n y m e g 

ko lato t tettek é s ezzel

lepő

k é n y e lm e s ru h á t állíto ttak

volt.

N em sokára

S iem en s

és

H alsk e

charlo tten -

egy

bárki
elő,

által

haszn álh ató

a m ely

és

m in d en k in ek a

k é p z e lh e tő le g n a g y o b b v é d e lm e t n y ú jtja,

ha

gondosan

és sz ab ály sze rű en bego m b o lja.
A c h a rlo tte n b u rg i k ísé rle te t a lk a lm á v a l A rtem ieff egy

2 0 0 A m p e r e s á r a m o t h o s s z a b b i d e i g , e g y 600 A m p é r e s t
p e d i g n é h á n y p e r c z i g t a r t o t t ki, h o l o t t r e n d e s e n n é h á n y
száz

V olt

fe szü ltség ű

eg y tized A m p é re
áram

váltak o zó

k e re sz tü l h alad . Az ö ltö zet

ban három

A m pére

erősségű

ilyen

esetb en

eg y általában

a

szabadon
ségű

ruhában

áram

m ár
ez

az

általán o sság 

II.

b eálló

A

telep

rövid

is

csak

keletkezik.

sem m i

b átran

A

égési

nem

és

v ise lő je

is v o in a n a g y f e s z ü lt

olyan,

zárlatkor

csek ély ,
védőruha

nyom ot nem

d o lg o zh atu n k

m o zoghat, m intha

áram .

k özött

h atását

rövid zárásn ál

2

m utat,

esetéb en

k in ek te s té n

e s e t b e n v i z s g á l h a t j u k . I., h a a z á r a m f e j l e s z t ő

te le p oly g y e n g e , h o g y

1

áram

is m e g ö li azt, a

hogy
vagy

a

a

2

p ó lu s

k áb elhálózat

2. ábra. A teljes védőöltözet nagyfeszültségű áram ellen.

b u rg i te le p é n fo ly ta tták e k ísé rletek et, d e m á r n a g y o b b
m éretb en .

Ezek

a

k ísérletek

is , m i n t

a k özölt k é p e k

m u ta tjá k , p o m p á s a n sik erü ltek . L e n sz ö v e tb ő l

o ly a n ö l

4. ábra. Artemieff a 200,000 Volt feszültségű áram egyik drótvégét
jobbjába fogja, a másikhoz pedig baljával hozzáér. Az elől látható
szikra mutatja, hogy mily hatalmas kisülés megy át a védóöltözeten.

eg y ik

pólusának

A m pére
fellép ő

között
fényív

érin tések o r
váltak o zó

fo ly tá n

nagy

kap acitású ,

áram erősség

a ruhán

égési

2 — 30

m utatkozik. A

helyek keletk ez

h e tn e k , k it e r je d é s ü k a z o n b a n k ic sin y , a f é m s z ö v e t ala tt
levő le n s z ö v e d é k , ú g y sz in té n a r u h a
l e n m a r a d . III. E r ő s e b b ,
m ok fellép ések o r

a

v ise lő je

rö v id z á rla tb ó l

fényív

is s é r t e t 

k eletkező

k iin d u lásán a k

a

ára

helyén

a

s z ö v e t m e g r o n g á l ó d i k , a l e n s z ö v e t is m e g s é r ü l, a z a la tta
levő b ő r ö n p e d ig ég ési s e b e k
te le p e k e n az öltözet v ise lő jén e k
és a fényív k ép ző d ést

k e l e tk e z h e tn e k . Az ilyen
ó v ato sn ak

r u h á j á n ki k e l l

v éd ő h a tá s á n a k előnye ez e s e tb e n

k e ll

len n ie

k erü ln ie. A r u h a 

a b b a n áll, h o g y a z t ,

a ki v é d ő r u h a n é l k ü l á l l t v o l n a s z e m b e a n a g y f e s z ü l t 
3. ábra.'Artemieff 200,000 Volt feszültségű áram drótjai között.

sé g g el, az o k v etlen ü l m eg ö lte v o ln a, h o lo tt v é d ő ru h á v a l
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felfegyverkezve megmentheti életét, ha mindjárt kisebb
vagy nagyobb égési sebek árán is.
Hogy Artemieff tanár mennyire bízik öltözetében, a
következő tények mutatják. Annak megállapítása végett,
hogy milyen határig engedhető meg a fényívképződés
az elégés veszélyeél nkiil, egy 1000 Voltos üresen járó
gépet kezeivel rövidre zárt úgy, hogy 200 Ampére áram
keletkezett és azután rögtön megszakította az áramot
egyik kezével. Hatalmas fényív támadt e művelet nyo
mán, a keztyü szövete több helyen is elégett, azonban
kezefején egyetlen égési hely sem látszott.
Ezzel az öltözettel egyszersmind kiküszöbölhetjük a
nagyfeszültségű áramok elleni eddigi hiábavaló védő
eszközöket. Ilyen a gummikezíyű és a gummiöltözet,
a melyek kicsiny, szemmel alig látható nyílásokon sza
bad utat engedtek az áramnak és így nem is feleltek
meg a követelményeknek. Igen nagyfeszültségű áram
esetében olyan vastag kesztyűre volt szükség, hogy nem
leheteti velük dolgozni.
Ezzel az elektromos erők alkalmazása terén ismét oly
eredményt értek el, mely útját egyengeti újabb haladásnak.
„W estfália“ vizifátyol. A „Westfália“ armatúra-elő
állító gyár (ArmaHiren Manufaktur „Westfälin“) olyan,
tűzoltási czélra szolgáló csapot készít, mely a töm
lőt kezelő személyt a szertecsapkodó lángoktól, a
túlságos forróságtól, a szállingózó szikráktól stb. tel
jesen megóvja (1. az ábrát) A b és c tárcsák kö
zötti hézag nagyobbításakoi a víz mint valami sűrű

legessé válik. A berendezés általánosságban a következő.
A patkóalakú mágnes sarkai között egy szilárd drótte
kercs van, melynek üregében tengelye körül egy lágyvasrúd, mint csatló excentricusan úgy foroghat, hogy
180 ’-nyi elfordulás mellett erővonalát a mozgás alsó
és felső határa között zick-zackszerüleg változtatja s
ezáltal áramimpulsust hoz létre, melyet ugyanazon
pillanatban érez meg valamennyi, a fő-órából kiin
duló vezetőhöz kapcsolt óra. Az áramimpulsus minden
bekapcsolt óra szerkezetét működésbe hozza.
K ényelm es p ecsétviaszöntő. A pecsétviasz hasz
nálata megint divatba jött, de természetesen szép tisz
tának kell lenni a pecsétnek. Hogy azt milyen nehéz
elérni, ha a pecsételő rudat gyertyával vagy gyufával
olvasztjuk meg és többnyire milyen kormos lesz a pecsét,
azt mindenki tudja. Ezen a bajon akar segíteni az „Ehka“
czifra nevű kis pecsétviasz-olvasztó szerkezet. Nem
egyéb, mint a közönséges spiritusmelegítő, melynek edé

nyében megolvasztjuk a pecsétviaszkot. Hogy azután
ebből szépen lehessen kicseppegtetni a levélre a pecsét
viaszkot, erre a czélra az edény csúcsos cseppegtető száj
jal van ellátva és úgy mint a tea-főzőknél, hajlítható..
Ilyen módon nem jut a láng a pecsétviaszhoz s az
szép tiszta marad. Különböző árú kivitelben készítik,
úgy hogy mindenki hozzájuthat olcsón is.

K Ö N Y V SZEM LE.

vízfátyol tör elő. Megfelelő nyomás mellett 10 méternél
nagyobb átmérőjű fátyolt is előállíthatunk, a mi lehetővé
teszi a tömlőt kezelő egyénnek azt, hogy az aczélcsővel még a legerősebb tüzet is körülbelül 12 méter távol
ságig megközelítse. A készülék nyitása és zárása csu
pán egyszerű kéznyomással történik, a fecskendő mű
ködése vagyis a vízsugár kiömlése az aczélcső száj
nyílásából eközben nem szünetel.
Telep- és contactus nélküli elek trom os órák. A
„Svájczi Építészek Lapja“ irja, hogy a zürichi „Magneta
részvénytársaság“ Fischer Márton zürichi lakos találmá
nya szerint készült „Magneta“ nevezetű órákat gyárt.
A találmány folytán elkerülhetjük az elektromos órák
azon hátrányát, mely a galván telep gondos felügyele
tében, az áramkör folytonosságának a contactus tisztán
tartása által való biztosításában nyilvánul. A feltaláló
ezt olyaténképpen érte el, hogy áramforrás gyanánt egy
súlylyal működésbe hozható mágneses induktort hasz
nál, melynek áramimpulsusokat előidéző tekercse szi
lárd. Ezen'sajátságos berendezés által a contactus fölös

Lam pel R óbert (W odian er F. és Fiai) kiadásá
ban megjelentek : „Emlékbeszédek.“ írta : dr. Vass Ber
talan. Horváth István, Vörösmarty Mihály és Pázmány
Péter emlékezetét dicsérik e beszédek. A mű ára ízlé
ses kiadásban 1 kor. 20 fillér. — „Igazság.“ Zola Emil
utolsó regénye, a Négy evangélium csonkán maradt
cziklusának harmadik önálló része, az „Igazság“ (Vérité)
megjelent magyarul, két díszes, vaskos kötetben, Zola
Emil utolsó arczképének művészi másával díszítve.
Ára 7 korona.
Beküldött könyvek. Körösi Sándor: A magyar
helyesírás. (Iskolai és magánhasználatra.) Ára 60 f.
Lampel (Wodianer) kiadása.
Dr. Schlamadiger lenő: Váltó-ismertető. (A váltótör
vény gyakorlati alkalmazása kereskedők számára) Lam
pel (Wodianer) kiadása.
M agyar könyvtár. (Kiadja Lampel-Wodianer, szer
keszti Rado Antal. Egy szám ára 30 f .) ; Ambrus Z. :
Kevélyek és lealázottak: (Hét elbeszélés.), — Csánki
D .: Rajzok Mátyás király korából. — Moliére: Kénytetelen házasság, vígj. 1. felv. ford.: Hevesi Sándor.
Anatole France: A kyméi énekes és egyéb elbeszé
lések. Fordította Nyitray József.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA DUDA PESTEN.

A--------------------------es
MAGYAR LANT. Azenemagyar
hazafias lyra
történeti fejlődése,
Arany László és egyéb forrás- |(ÄrÄ«j Uonrilr
művek nyomán írta j* <£■ .2* ÍVŰI Uol íiulll llv.
Zenéjét összeállította, magánhangokra, vegyesés férfikarra és zongorára átírta
** 'jt
^

-•*

■*

Sztojanovits Jenő. -* ■*

Az „URÁNIA“ Tud. Színház műsordarabja.

M e g je le n ts b á rm e ly k ö n y v á ru sn á l
k a p h a tó :

H o n o r é d e B a lz a c .

TARTALMAZZA : A X V I . , X V I I . , X V I I I , ÉS X I X . SZÁZAD

MAGYAR DALKÖLTÉSZETÉNEK GYÖNGYEIT.
írta

Iskolai és magánhasználatra kiadta: y*

LAMPEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
cs. és kir. udv. könyvkereskedése
>*■ >*•
Budapest VI., Andrássy-út 21.

Huszár Vilmos.

Ára a Vezérkönyvnek 5 kor., aKarszólamnak 75 fill.

Kérelem.
Kérjük azokat a tagtársainkat, a kik az
Uránia folyóirat első két évfolyam át
átengedni hajlandók, szíveskedjenek azt
az árral együtt a kiadóhivatallal tudatni.

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület
támogatásával.

Budapest.
Az Athenaeum Irodalmi és nyomdai r. t, bizománya
1902.

A kiadóhivatal.

Á ra 1 k oron a.

(VI., A radi-utcza 14.)

-------- --------—

FELDMANN GYULA

Bármely könyvárusnál kaphatók

tanszerkészítő intézete

ed d ig m e g je le n t k övetk ező k ö te te i:

AZ URÁNI'A KÖNYVTÁR

B U D A P E S T , VI., FE L SŐ -E R D Ő SO R 5.
(M a g y a r m ech a n ik a i és electrotech n i'k ai v á lla la t)
TELEFO N

17

e)

0®

G

—23.

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

hazai saját gyártm ányú
fizikai, kémiai, természetrajzi
és geometriai tanszereit.
Szakszerű tanácsosai és tájékoztató költségvetéssel szolgál iskolák felszerelésénél.

Újabb szerkezetű tanszerek elkészítését és
tanszerek javítását elvállalja, mechanikai és
üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.
,,A m . k ir . vallás- és k ö z o k ta tá s ü g y i m i n is te r
a F e ld m a n n O y u la -fé le m a g y a r m e c h a n ik a i és
e le c tr o te c h n i'k a i v á lla la to t ( P h y s ik a i és c h é m ia i
ta n s z e r g y á r a t és ü v e g te c h n ik a i in t é z e t e t ) az
e n em ű b e s z e r z é s i fo rrá so k u l a já n lo tt h a za i
c z é g k ö z é u tó la g o s a n f e l v e t t e .“ „ H iv a ta lo s
K ö z l ö n y “ X . !1 .2 29.

v!/

v!/
♦

Magyarország története.
Irta:

M arczali H enrik.
1901.

II.

A nem zet gazdálkodása.

♦
vl/

vl/
v]/
v!/
vl/

ö

■<!/
vlVI/
Vl/

vfr
vl/
Ö
ví
vj/
vl/

VI/
VI/

Irta:

V

Dr. Ny. F ark as Géza.

VI/

1903.

Vl/
VI/

Az Uránia-Könyvtárt az

Uránia Tud. Egyesület adja ki.
Egy-egy fűzet ára 50 fillér.

VI/
VI/

Ő
vl/
vl/

vj/
VI/
Vl/
vl/

VI/

'1/

v!/

vl/

B ud ap est

É r k e zé s

ny. pályaudvarról

Délelőtt
a vonat
neme

idő

kel. őst.
expr. v.
sz. V

1 .0 0

5 .5 0
6 .0 0

6 .3 5
6 .4 5
6 .5 5
7 .0 5
7 .2 0

V. V.

g y . v.

8 .0 0

8 .0 5
8 .1 5
8 .3 0

sz. v.

g y . v.
SZ.

V.

n

> 8 .5 5
9 .2 5
9 .3 5
2 1 1 .3 5

n

a vonat
neme

hová

idő

Bécs, Páris, Ostende,
London
Palota-Újpest
Krsekujvár
Czegléd, Szolnok
Esztergom
Palota-Újpest
Lajosmizse
Zsolna, Berlin
Becs
Dunakeszi-AIag
Temesvár,Orsóvá Báziás
Temesvár, Karán sebes,
Báziás
Nagy-Maros
Bécs, Berlin
Palota-Újpest
Nagy-Maros

* 1 2 -5 0
4 .4 0
5 .3 5
6 .1 5
6 .2 5
6 .3 5
7 .0 5
7 15

SZ.

tv.sz.sz.
SZ. V.

.■
V.

1 2 .0 5
1 2 .1 5
1 2 .2 5
1 2 .5 0
1 .1 5
1 .4 5
» 2 .0 5
2 .1 5

Czegléd, Szolnok
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Dorog
Palota-Újpest
Bécs, Páris
Pilis-Csaba
Párkány-Nána, Léva
Palota-Újpest

SZ. V.

gy- v SZ. V.

2 .2 0

2 .3 0
2 .3 5
2 .4 0
2 .4 5
2 .5 5
-3 .2 0
4 15
4 .2 5
4 .3 0
5 .1 5
2 5 .3 0

gy. v -

V e rc io ro v a ,B u k a re st,B á z iá s

Érsekújvár
Esztergom
Czegléd
Lajosmizse
Palota-Újpest
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Szeged
Bécs
Vácz
Palota-Újpest
Zsolna, Berlin, Pozsony
Párkány-Nána
Esztergom

SZ. V.
•

n

gy- v SZ. V.

6 .0 0

6 .1 5

í g y - v.

6 .2 0

SZ.

6 .4 0
6 .5 0
7 .2 5
7 -4 0
4 7 .5 0
28 .0 0

V.

„

V e rc io r ó v a , B u k a re s t, B áziás

Lajosmizse
Palota-Újpest
Vácz, Nagy-Maros
Vácz
Palota-Újpest
Bécs, Páris
Szeged, Báziás, Bukarest
K.-K.-Félegyháza
Zsolna, Berlin
Palota-Újpest
Belgrád,Konstantinápoly

V. V.

sz. V.
■

8 .3 0
1 0 .0 0
1 0 .1 0
1 0 .2 0

gy - v.
sz.

V.

1 0 .3 0
21 0 .4 0
91 1 .2 0

<1 1 .3 0

kel. e. v.
k. o. e.v.

1 Ü nnep-

és

B ukarest,

vasárnapokon

K o n stan tin áp o ly

m ájus

17-től

bezáró-

U g

szc p t e m b e r 2 7 - i g k ö z l e k e d i k
2 Ü nnep- és vasárnapokon
m á ju s 17-től b ezáró l a g s z e p t e m b e r 13 - i g k ö z l e k e d i k .
8 Ü n n e p - é s v a s á r n a p o k o n m á j u s 17 - tő l k ö z ie k e d .

4 M ájus h a v á b a n csa k V á c z ig k ö zlek ed ik .
5 Minden kedd, c s ü t ö r t ö k ö n és v a s á r n a p o k o n

gy- v -

M im ién

szerdán

és

szom baton

közlekedik.

I ndul ás B u d a p e s t- J ó z s e f v á r o s p. u .- r ó l
Délután
4 6 .5 0

■KM

J

SZ. V .

j

Péczel

SZ.

V.

>•

B ukarest

6 .1 5

62 0
65 0
6
7
7
7

.5
.1
.1
.2

0
0
5
5

7 .3 0
7 .3 5
7 .5 0

8.00
8.10
8 .1 5
8.20
8
8
9
9

.3
.5
.0
.3

5
0
0
5

a vonat
neme

hová

sz. V

Hatvan
Trieszt, Nagy-Kanizsa

gy v -

G y u lafeh ér vár, N agyszeben,

SZ- V .

Bécs, Grácz
Ruttka, Berlin
Belgrád, Bród
K assa, M unkács, Máram aros-Sziget
Fehring, Grácz
K assa, Csorba
Gödöllő

gy- vSZ. V.

gy- v SZ. V.

Z ágráb,

SZ.

Arad, B rassó

SZ.

gy- v.

1 .5 0
2 .0 0

SZ

M
,,

gy- V.
SZ.

8 .2 0

SZ.

SZ.

SZ.

lag

V.

.,
,,
kel. őst.
expr v.
V. V.

k. e. v.

1 1 .3 0
31 1 .4 0

3 Ü nnep-

V.

gy- v.

1 1 .1 0
3 1 1 .2 0

É rkezik
fúnius

V.

,,
gy- v.

1 1 .0 0

1

V.

gy- v.

38 .3 0
8 .4 5
9 .0 5
9 .1 5
9 .4 5
9 .5 5
61 0 .0 5
1 0 .1 5
1 0 .3 0
31 0 4 5

2

V.

..
,,

3 .0 5
3 .1 5
3 .5 5
34 .0 5
4 .1 5
4 .3 0
5 .4 0
4 5 .4 5
5 .5 5
6 .5 0
7 .0 0
7 .1 0
7 .4 0

SZ . V.

„
m in d e n
-to l
és
és

vasárnapokon

i ] -ig

m áju s
m áju s

Érkezés

kedd.

csü tö rtö k

bezáró-

1 7 -tő l

bezáró-

és

szom baton.

B u d a p e s t - J ó z s e f v á r o s p, u . - r a

1 sz. v.

1

P éczel

V inkovce

Z á g rá b , F iu m e , P é c s, Bród

Bicske
Munkács, M.-Sziget
B écs, Grácz
K olozsvár, Brassó, M.Sziget, Stanislau
Ruttka, Berlin

g y - v.
SZ. V.

tszsz.
SZ. V.

1 2 .2 5
1 2 .3 5
1 3 0

2.00

gy- v -

2 .1 5
2 .1 5

2.20

SZ. V.

2 .2 5
2 .3 5
2 .4 0

gy- v -

2 .4
2 .4
3 .0
3 .1
3 .2
3 .3
4 .3
5 .2
5 .4
5 .5
6 .2
6 .5
7 0
7 .2

0
5
0
0
0
0
0
0
5
5
5
0
5
5

SZ. V.

SZ. V.
V . V.

gy. v.
SZ. V.

g y - v.
SZ. V .

8.10

8 .3 0
9 .1 5
9 .4 0
9 .4 0

gy- v.
SZ . V.

10.00
10.10
11.10
Indulás

Kis-Kőrös
Nagykáta
Bicske
Hatvan, Miskolcz
Gödöllő
Kolozsvár, T övis, Szatmár-Németi
Arad, Bukarest
B éc s, Páris, London
Szolnok
Bicske
K assa, Lemberg
Bród, Belgrád, Konstantinápoly
Hatvan
G ö d ö llő

gy - v.

gy- v V. V .

Pécs, Eszék, Gyékényes
Szabadka
Adony-Szabolcs, Paks
Ruttka, Berlin
Győr
Ruttka, Berlin
Kolozsvár, Brassó
Gödöllő
Hatvan
Z á g rá b ,F iu rn e,U ó m aN áp o ly

M .-Sziget, Stanislau
B icske
K assa, Csorba
Z á g r á b , F i u m e , Pécs, Brod
Kolozsvár, Bukarest,
Stanislau
Lemberg, Kassa,M .-Szig.
Fehring, Grácz
Arad, Brassó
B e l g r á d , Eszék, B r ó d
Bécs, Sopron
K assa, Csorba
Ruttka, Miskolcz

B u d a-C sá sz á rfü rd ő

2 7 ■ig k ö z l e k e d i k .

D e 1u t á n
>6 . 0 0

1 7 -tő l

és v a s á n a p o k o n m á ju s 1 7 -tő l k ö z le k e d ik .
m in d en

12.00
12.10

1 0 .3 0
1 0 .4 0

csü tö rtö k ö n .

közlek ed ik .

vasárnapokon

szeptem ber

9 Ü nnepn É rkezik

és

k ö zlekedik.

szeptem ber

4 Ü nnep-

hé ttőn

T o rin o ,

Pécs,

Délután

Palota-Ú jpest
Nagy-Maros
Bukarest, Verciorova,
Báziás
Páris, Bécs
Palota-Újpest
Palota-Újpest
Lajosmizse
Nagy-Maros
Palota-Újpest
Szolnok, Czegléd
Esztergom
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Becs, Berlin
Palota-Újpest
Bécs
Tem esvár, Báziás
Orsóvá, Báziás, Temesv
Palota-Újpest
Vácz
Párkány Nána
Bécs
Esztergom
Berlin, Zsolna
Szolnok, Czegléd
Pilis-Csaba
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Vácz
London, Ostende, Páris,
Bécs
Lajosmizse
Konstantinápoly .Belgrád
Érsekújvár
Palota-Újpest

V.

F iu m e,

K óm a,
V.

6 14

SZ.

1230
155
2 29
6 -3 0

SZ

Délelőtt
V.
Esztergom
V.

-

Dorog
Piirs-Csaba
Esztergom
Esztergom

Délelőtt
a vonat
honnan
neme

idő

K o lo z sv ár,T ö v is,S ian islau

gy- v -

Délután
1 2 .5 5
31 .1 5
1 .2 5

lag
közi.

V

,,

1 0 .5 5
1 1 .0 5

1u t á n

V.

SZ.

1 0 .2 0

De

K o n stan tin áp o ly ,

Palota Újpest
Palota-Újpest
Szolnok, Czegléd
Berlin, Zsolna
Palota-Újpest
Párkány-Nána
Bukarest, Verciorova,
Báziás
Dorog
Palota-Újpest
Páris, Bécs
Lajosmizse
Nagy-Maros
K.-K.-Félegyháza
Esztergom
Párkány-Nána
Dunakeszi-Alag
Berlin, Zsolna, Pozsony
Palota-Újpest
Szeged
Érsekújvár

V.

É rkezés Budapest k. pályaudvarra.

Délelőtt

honnan

k.o. e .v .

7 .2 5
7 .3 5
7 .4 5
7 .5 0
'-’,8 . 1 0
8 .2 5
8 .3 5
8 .4 5
9 .1 0
9 .4 0
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A folyóirat czikkeinek és képeinek utánnyomása csakis a forrás megnevezésével történhetik.

BUDAP ES T, 1903.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

a
F e lh ív á s elő fizetésre.

Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további
odaadó szives 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.
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyvkiadóhiva
talához (Budapest, V., Akadémia-utcza 4.) intézendők.
Az «Uránia

Az Uránia az 1903. évvel immár negyedik évfolya
mába lépett.
Hiszszük, érezzük, hogy túl vagyunk a kezdet nehéz
ségein. Mert ma már a munkatársaknak oly kiváló csa
patja s az olvasóknak oly tekintélyes serege áll mellettünk,
hogy semmi tekintetben sincs okunk aggodalomra.
A lefolyt 1902. esztendőben 65 nagyobb, önálló
czikket közöltünk folyóiratunk hasábjain, s e czikkekkel
képviselve voltak úgyszólván az összes tudományok:
a természettan, mennyiségtan, vegytan, csillagászat, me
teorológia, állattan, növénytan, ásvány- és földtan, föld
rajz, az orvostudományok, a bölcsészet, irodalomtörténet
és széptan, a történelem es művelődéstörténet, a néprajz,
a művészet-elmélet, — s az e tudományok köréből vett
apró közlemények gazdagítják «Krónika» czímű méltán
kedvelt rovatunkat is; a «Hasznos tudnivalók» rovatát
szintén változatos tartalmúvá igyekeztünk tenni, — s
jelentékenyen bővítettük a «Könyvszemle» ez. rovatot is.
Törekedtünk a képeket is mindig jól és érdekesen válo
gatni össze.
Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apáthy
István, Bibó István, Bodnár Zsigmond, Cholnoky
Jenő, dr. Dézsi Lajos, Dietz Lajos, Erdélyi Pál, dr. Ny.
Farkas Geiza, Hathalmi Gabnay Ferencz, Gönczi Ferencz,
dr. Hankó Vilmos, Hoffmann
Ottó, Huszár
Vilmos, dr. Kapitány Kálmán, Kármán Ferencz, Kiss
Ottó, Kovács Gábor, König Dénes, dr. Körösi Henrik,
dr. Kövesligethy Radó, Kriesch Aladár, dr. Kupcsay
Felicián, Lehr Albert, Mahler Ede, Mikola S., Mosdóssy Imre, MóriczZs., dr. Neményi Imre, dr. Nuricsán
József, dr. Nyáry Albert báró, Pap Károly, Pekát
Gyula, dr. Pékár Károly, Pruzsinszky Pál, dr. Rátz
Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, dr. Szekeres Kálmán, dr.
István, Riedl Frigyes, Sajó Károly, Szana Tamás, dr.
Szentpétery Imre, Szeremley Barna, dr. Szterényi Hugó, dr.
Szűcs István, Tass Antal, Thanhoffer Lajos, Zalai Béla stb.
Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére,
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.

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:
J. díj nélkül kapja az egylet összes kiadványait,
köztük az «Uránia* czímű folyóiratot;
2. évenként hat utalványra van joga, melyekkel az
első előadásokon (premiere) kívül az Uránia-szinház
előadásaira akár egy földszinti vagy erkélyszéket, akár
egy páholyt 5O°/0-os árkedvezmény mellett vásárolhat;
3. szabadon látogathatja az egyesület és a színház
által rendezendő kiállításokat.
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
Cseike Győző, miniszteri számvevőségi igazgató, egye
sületi pénztárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz
bejelenteni szíveskedjenek.
Az Uránia-egyesiilet elnöksége.

(
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Az Uránia m. tud. színház r.-t.
kiadványai:
S p a n y o lo r s z á g ,
A X IX . s z á z a d ,
A tá n c z
A m e r ik a
Az ember tragédiájáról
Vörösmarty költészete

írta Pékár Gyula
„
„
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„
„
„
„ ifj. Hegedűs Sándor
„ Berta Ilona
„ Berta Ilona
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KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

Absolut mértékegységek.1
Milliókra rúg a betűk száma, melyeket Aka
démiánk kiadványaiban egy-egy év alatt össze
hord s billiomokat kellene összeadnunk, ha szá
mításunkat az egész földkerekség akadémiáira
és arra a sok százados időre akarnők kiterjeszteni,
a mióta ezek a tudományos munkálkodás ered
ményeit összegyűjteni, megőrizni és közzétenni
kezdték. Mily rengeteg az a munka, melyet min
den népek és korszakok tudósai gondolkozó elmé
jük parancsszavára, egyedül betűik kikanyarítására fordítottak. Ehhez még a testet is fárasztó
munkához elzárt falak közé vonulva és sokszor
csak pislogó mécses világánál, görbedt háttal
ülve, mily sokan emésztették fel életök erejét,
görcsösen összeszorított ujjaik közül csak akkor
ejtve ki az íróeszközt, mikor a vezérlő elme a
testnek parancsolni már nem tudott.
Miért mind e fáradozás ? Miért nem elégszik
meg a tudós avval a neki adott leírhatatlan
gyönyörűséggel, melyet minden, még a legcseké
lyebb igazságnak felfedezése is nyújt ? Miért nem
elégíti ki őt a tudománynak közlése előszóval,
például árnyas lugasokban sétálva, úgy mint a
peripatetikusok tették? Nem, magában ez még
nem ad megelégedést. Mulékony életünkben arra
törekszünk, hogy valami maradandót alkossunk.
Enyészet vesz körül minden oldalról, alig van
időnk arra, hogy a virág megnyílásában gyönyör
ködhessünk s azt már fonnyadni látjuk, hogyne
kecsegtetne ebben a mulékony világban az örök
zöld babér.
Akár a költő és a művész, ki képzeletének
sugallatára alkotja műveit, akár a higgadtabb és
gondolkozásának fegyelmezettségére büszke tudós
is egyaránt ilyent vár jutalmul, a mikor szellemi
munkájának eredményét közzétéve, a maga alko
tását s azzal a maga nevét az enyészettől meg
óvni törekszik. Nemcsak a jövő órának, nem is
csak a jövő évnek, vagy egy jövő századnak
ír, biztatja őt az a hit, hogy műve fenmaradhat
addig, míg e földön emberek élnek.
E hit nélkül talán nem is volna tudomány s
az emberiség haladása csak azon ügyességek
fejlesztésében nyilatkoznék meg, melyekkel a pilla
nat szükségleteit ki tudja elégíteni. Ne tépjük szét
1 Báró Eötvös Loránd elnöki megnyitó-beszéde
M. Tud. Akadémia 1903 máj. 19-iki közülésén.
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ezt a reményt, mely ekként a betű jelének meg
maradásához fűződik.
Valóban megnyugvással tekinthetünk végig
könyvtárainknak gazdagon megrakott polczain.
Ha szemünk ott például az Accademia dei Lincei
immár háromszáz éves kiadványaira téved, vagy
ha végig nézünk a Royal Society által 1665 óta
folytonosságban kiadott Philosophical Trans
actions tekintélyes quartkötetein, akkor nagyra nő
bizalmunk abban, hogy valami a mi munkás
ságunkból is fenmaradhat. Óriások alkotásai mel
lett megtaláljuk itt a hangyaszorgalom termékeit,
egy Galilei, egy Newton neve mellett szerényebb
és még szerényebb munkások neveit.
Még fokozódik bizalmunk akkor, ha mélyebben
tekintünk vissza a múltba. Papírra vagy növény
rostokra írva, kőbe vésve, érczbe öntve és téglába
égetve, évezredek előtt felderített ismeretek örök
sége szállott reánk. Korunk tudománya az ókor
tudományának alapján épült, a philosophiát, jog
tudományt és a történetet vagy a geometriát és
astronomiát részben még ma is ezerévesnél régibb
könyvekből tanuljuk.
De vájjon elegendők-e az írott jelek, betűk
és számok arra, hogy velük összes ismereteinket
ki tudjuk fejezni és megóvni az enyészettől ?
Engedje meg nekem a tisztelt gyülekezet, hogy
röviden erre a kérdésre adjak feleletet. A jog
tudós, a történetíró, a nyelvész, egyszóval a
humanista aligha vetné fel ezt a kérdést. Mint
egy magától értetődőnek tartja, hogy a mit tud,
azt el is tudja mondani s a mondottat leírva,
eleget tett arra, hogy ismereteit távollevőkkel
úgy, mint jövő korok nemzedékeivel közölje. így
gondolkozhatik a mathematikus is, hiszen a számok
vonatkozásai és a geometriai alakok viszonyai,
melyeket megállapít, betű és számjelekben, teljes
kifejezésre jutnak. Még a zoologus, botanikus és
mineralogus és mindazok, a kiknek tudománya
ezekkel közös alapokra épült, ilyen röviden in
tézhetnék el a dolgot. A maguk szempontjából
igazuk van, mert ha felteszszük, hogy például
egy-egy hazánk társadalmi, politikai és jogi viszo
nyait, nyelvét, faunáját, flóráját tárgyaló könyv,
kiállva az idők viszontagságait, évezredek múlva
jutna ama kor egy tudományszomjas olvasójának
kezébe, az abból ugyanannyit tanulhatna, mint
mai korunknak egy hazánktól távol élő gyermeke.
Sokkal bonyolultabbnak tűnik fel azonban
18
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kérdésünk az előtt, ki arra a physikai tudomá
nyok álláspontjából tekint.
E tudományok körében a természet jelensé
geit leginkább olyan tételekkel írjuk le, melyek
fajilag egymástól teljesen különböző tényezők
mennyiségei között fennálló kapcsolatokat fejez
nek ki. A szám nem egyéb, mint két egyneműnek
viszonya és így a számnak leírt jele nem lehet
egymagában elégséges e törvényszerű kapcsola
toknak előállítására.
Lássunk egy példát.
Ha azt állítom, hogy 10 kilogramm szenet a
kazán fütőterében elégetve, egy 5 lóerejű gőz
gépet 2 órán át tudok működésben tartani, melylyel dinamót hajtva, 50 darab 20 gyertyafény
erősségű izzólámpát teszek világítóvá, azzal nem
a 10, 5, 2, 50 és 20 számok viszonyait, hanem
a tíz kilogramm szén, öt lóerő, két óra és ötvenszer húsz gyertya fénye között fennálló kapcso
latot fejeztem ki. íme a nehézség.
Ha ugyanis szerénytelenül nem elégedve meg
a kitüntetéssel, melyben részem van most, mikor
ez a fényes gyülekezet fejegetéseimet türelemmel
meghallgatja, még azt is el akarnám érni, hogy
ezt az írást majdan kétezer év múlva ne csak
elolvashassa, hanem teljesen meg is érthesse
valaki, akkor nem volna elég arra, hogy csak
ez írásom megőrzését biztosítsam, hanem gon
doskodnom kellene ezenfelül még arról is, hogy
megmaradjon, vagy legalább újra előállítható
legyen az a kilogramm, melylyel a szén tömegét,
az az óra, melylyel az időt, az a gép, melylyel
gépem hatásképességét, sőt az a gyertya is,
melylyel lámpáim fényének erősségét ma lemér
tem. Ilyen nehézségek állanak elő mindig, a
mikor mérések eredményeinek leírásáról van szó
s ezért ne csudáljuk, hogy a physikus, a physiologus és a csillagász, mint a kiknek ez a fő
dolga, jól indokolható aggodalommal törekesznek
arra, hogy az utókorra írásaikkal együtt mértékegységeiket is átszármaztassák.
E törekvésnek első eredménye a szükségképen
megőrzendő egységek számának lehető megszorí
tása lett.
Térben és időben történik minden e világon
s ezért a természet jelenségeiben nyilvánuló ténye
zők, bármily neműek is lennének, mindannyian
azon vonatkozások alapján mérhetők, melyekben
ezekhez állanak. Ebből folyólag végső elemzés
ben csak két alapegységnek választásáról és meg
őrzéséről kell gondoskodnunk.
A feladat tehát röviden e z : megállapítani a
hosszaság egysegét és az idő egységét úgy, hogy
azt minden kor gyermeke egyformán használni
tudja. Valamely testnek az idők folyamában válváltozatlan mérete és valami változatlanul ismét
lődő mozgás elvben erre a czélra legegyszerűbb
és legalkalmasabb választásnak Ígérkezik. Ilyen
választást tettek immár több mint egy századdal
ezelőtt azok, a kik méter-rendszerünk alapját
vetették meg. A méter, mint a Föld méretei által
meghatározott hosszegység, az evvel a hossz
egységgel összefüggésben álló térfogategység s
a térfogategységnyi víz, mint tömegegység, együtt
a Föld tengely körüli forgása által megállapított
időegységgel egy olyan természetesnek nevez
hető mértékrendszert látszott szolgáltatni, me

lyet minden mérőléczeink elvestése és minden
óráink megromlása esetében is újra vissza tud
nánk állítani ma úgy, mint azt utódaink évezredek
múlva tehetnék. A szigorú kritika azonban e
választás ellenében nem egy komoly kifogást
emelt.
Nehéz és az eredeti megállapodás értelmében
csak nagyon tökéletlenül megoldható feladat az,
hogy a Föld méreteit mérőléczeinkre átvigyük,
és ki merné állítani azt, hogy örök időkön át
változatlan marad maga a Föld!
Valóban azok a hatalmas erők, melyek föl
dünk lassú lehűlése közben felszabadulnak, annak
kérgét egy helyen folytonosan emelve vagy
sülyesztve, egy másik helyen hatalmas kitörések
kel elrombolva, már egy emberöltő alatt olyan
változásokat létesítenek, melyek még térképeink
görbe vonalainak is más irányt adnak. Krakatoa,
Santorin, Mont Pelée rombolásai mélyen vésőd
tek emlékezetünkbe. Hát még a víz, mely foly
tonosan változó alakban, mint gőz, folyadék és
jég hegyeket mos el és újakat épít. Ilyen ingatag
alapra valami maradandót nem építhetünk.
Ne csudáljuk azért, hogy ma az egész müveit
világ tudósai közelhatározással lemondva egy
természetes mértékrendszernek ezen az úton való
megvalósításáról, megegyeztek abban, hogy mér
tékrendszerünk alapja ne is legyen ez a változé
kony Föld, hanem inkább egy rúd, melyen a méter
hosszúsága fel van jegyezve és egy platindarab,
melynek tömegét kilogrammnak nevezzük.
Biztosításuk végett ezt a rudat és ezt a platindarabot, nemzetközi megállapodással alkotott
szigorú szabályok szerint, Párisban erős falak
közé zárva, külön erre kirendelt tudományos
gárda őrzi, kezeli és sokszorosítja.
De mi sors vár még reánk s. intézményünkre ?
A gyűlölség ember és ember között, nemzet
és nemzet között, ez a koronként szunnyadó,
de újra meg újra egész nyerseségében kitörve,
romboló erő sokkal inkább veszélyezteti ezt a
tudományos erősséget, mint a Krakatoa vagy a
Mont Pelée. A múltak keserű tapasztalataiból
vonva következtetést a jövőre, bizony alig remél
hetjük, hogy az emberiség ezentúl minden meg
szakadás nélküli folytonosságban haladhasson
művelődésének közös czéljai felé.
Másnemű az a veszély s talán nem is olyan
nagy, mely időmérésünk pontossággát fenyegeti.
Óráinkat ma a csillagász egy közös nagy óra,
a tengelye körül forgó Föld járása szerint iga
zítja. De jól jár-e ez az óra?
A Hold, a Nap, melyek vonzó erejükkel, mint
egy belékapaszkodva földünk tömegeibe, azon a
dagály és apály jelenségét létesítik, nem okoz
nak-e az avval járó súrlódás következtében a
Föld forgásában olyan késleltető zavart, mint a
minő például óráinkban áll elő akkor, mikor
tengelyeik kenőcse beszárad ?
A tudománynak egyik legfényesebb diadala
az, hogy erre meg tudott felelni. Abból az el
térésből, mely régi napfogyatkozásoknak az óra
mai tárása szerint kiszámított helye és a törté
netben feljegyzett észlelt helye között több eset
ben is mutatkozik, nagy valószínűséggel lehetett
megállapítani azt, hogy földünk, mint óra, ma
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naponkint közel 1/3n másodperczczel késik, annak
harmadfélezer év előtti járásához képest.
Nem nagy változás, de mégis elég arra, hogy
bizalmunkat megingassa. Különösen, ha meg
gondoljuk, hogy ez az elmúlt két. évezred földünk
fejlődéstörténetében olyan békés korszak lehetett,
melyre a jövőben nagyobb zavarokat okozó át
alakulások következhetnek.
Csalódtunk újra, de le kell-e végleg mon
danunk törekvésünk megvalósításának reményé
ről? Nem, van még egy út, talán vakmerőnek
látszó, de czélhoz vezető.
Valami állandóra, valami az időben változat
lanra van szükségünk! S azt nem találva meg
egyes testek méreteiben és egyes testek mzogásaiban, a testeket alkotó anyagok sajátságaiban
keressük. Évezredek múlhatnak el, melyeknek
leforgása alatt a földnek képe talán teljesen meg
változik, lehet, hogy kő kövön nem marad s
tengerek hullámai fognak háborogni ott, hol ma
legpompásabb városaink emelkednek, de azért
az egyes anyagok, melyekből ez a formájában
megváltozott föld össze lesz téve, megtartandják
régi sajátságaikat. A víz, a levegő, az arany s
mind a többiek, ugyanolyan módon fognak kör
nyezetükre hatni és külső hatásoknak ellenállani,
ugyan úgy fognak melegedni és lehűlni, meg
fagyni és megolvadni és ugyanazon törvények
szerint fogják a fényt átbocsátani vagy ragyogóan
visszaverni, mint a hogyan mindezt ma teszik.
Egész bizalmunkat azért abba a feltevésbe
helyezzük, hogy a meghatározott chemiai össze
tételű anyagok sajátságai az időben változatlanok
maradnak s így azokat ma a jövőre is érvényesen
meg tudjuk állapítani.
Utódaink valamikor talán meg fognak egyezni
abban, hogy erre a feltevésre egy igazán ter
mészetes mértékrendszert alapítsanak, mi e fel
tevést legalább arra.használhatjuk, hogy segélyé
vel az általunk ma használt mértékrendszernek
egységeit utódainkra átszármaztassuk.
A különböző anyagok ilyen jellemző sajátsá
gainak vonatkozásait az időhöz és a hosszasághoz
nagy részben már ismerjük..
így tudjuk, hogy valamely izzó anyag fényében
meghatározott hosszaságok egész sora van, fel
tevésünk szerint, örök időkre letéve, azokban a
mozgásokban pedig, melyeket különböző anyagok
tömegvonzása által laboratóriumainkban létesí
teni tudunk, megannyi az adott minta szerint
mindig újra meg újra szerkeszthető óra áll ren
delkezésünkre, melynek járása mindenkorra pon
tosan szabályozva van. A szaktudós dolga s azért
nem éppen erre a helyre való megállapítani és
pontosan kifejezni azon eljárások szabályait,
melyek szerint a be nem avatottak szemei elől
elrejtett eme hosszasságokat lemérni és ama rej
télyes órák ketyegéseit megszámlálni tudjuk.
Minket itt csak az eredmény érdekel, s ez abban
áll, hogy immár megnevezve valamely anyag
nemét, avval együtt annak fényhullámaiban egy
hosszúságot, vonzásában pedig egy időtartamot
szóval és számmal vagyunk képesek megjelölni,
így mindazok a tudósok, a kik bár más szem
pontok által vezérelve a különböző fénynemek
hullámhosszait a tökéletességet megközelítő mó
don lemérték, s azok, a kik a tömegvonzás állan

dójára vonatkozó ismeretünk pontosságát újabb
és újabb eljárásokkal fokozták sajátos czéljaiknak elérése mellett, talán öntudatlanul is hozzá
járultak ama közös nagy feladat megoldásához,
hogy ismereteink fenmaradását messze jövő időkre
biztosítsák.
Valóban, ha korunk alkotásaiból nem ma
radna is meg semmi egyéb, csak tudományunk
nak írásban megőrzött foglalatja s azzal együtt,
akár csak az a két szám, melylyel a lángban
izzó konyhasó sárga fényének hullámhosszát és
a tömegvonzás állandóját a vízre vonatkoztatva,
mai mértékegységeinkben kifejeztük, úgy a jövő
kor tudósa egy porszemnyi konyhasóban és egy
palaczknyi vízben megőrizve találná korunk egész
mértékrendszerét. Vissza tudná állítani azt ere
deti mivoltában, métert, litert, kilogrammot tudna
készíteni, a mi másodperczünk szerint tudná
járatni óráit, a mi gépeink léerejével mérni a
maga gépeinek munkáját, mindezt ugyanavval a
pontossággal, mint a melylyel azt az alapvető
két számot ma meghatároztuk és feljegyeztük.
Ez eredmény nem csupán a physikus kíváncsi
ságát elégítheti ki, többet jelent az enne!: a betű
diadalát és a betűk jeleiben összes ismereteink
nek megóvását az enyészettől.
Közös érdek ez, mely iránt nem lehet közömbös
az, a ki bármely ágában is műveli a tudományt,
sőt az sem, a ki annak haladását, noha csak
mint szemlélő, figyelemmel kiséri.
Az ilyen érdekek gondozása s az avval járó
feladatok teljesítése az akadémiák egyik legfon
tosabb teendője, a mi Akadémiánké is. Ez legyen
mentségem, ha mentségre szorulok, a miért ma
talán kissé elvont fejtegetéseimben egy ilyen
tárgygyal foglalkoztam. Beszédem végére értem.
Ünnepnapunk van, azt kérdezhetné valaki, hol
marad hát az, a minek fennen hangoztatása
nélkül nincsen ünnep e hazában, hol marad a
hazaszeretet ?
Azt szívemben hordom, szívünkben hordjuk
valamennyien.
Ezzel üdvözölvén az itt egybegyűlteket, az
ülést megnyitom.

A babiloni á sa tá so k .1
ávol Keleten, az Asszúr felé hömpölygő
Chidekel (Tigris) és Phrath (Euphrates)
folyamok területén ringott — így tanultuk
gyermekkorunkban — az emberiség bölcsője.
Itt, a Diglat és Purratu folyamok vidékén, tehát
azon a földön, a hol a babiloniak hatalmas
birodalma virágzott egykor, eredt meg az ék
írásos táblácskák ezreinek a tanúsága szerint
tényleg az emberi művelődés fejlődése. Szám
talan tégla, bazaltból faragott obeliszk és asphaltlemez, csodálatos ékírásos jegyekkel borítva,
került napfényre, miután évezredeken át volt
eltemetve rom- és törmelékhalmok alatt; és ez
emlékek olyan eseményekről szólnak, a melye
ket az ember szellemi ereje még az őskor ho-

T

1Kivonat az Uránia Tudományos Egyesületben „Babi
lon és a Biblia“ czímen tartott előadásból.
18*
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mályában vitt véghez. Mint az egyes egyén
családjának, néptörzsének vagy szülővárosának
a történetét igyekszik kifürkészni és az öröm
és vágyakodás vegyes érzésének hatalmába kerül,
ha hazájától való több évi távoliét után annak
közelébe kerül, úgy mindannyian olyan érzés
sel tekintünk Kelet, az emberi nem bölcsője
felé, a melyben öröm és bánat párosul és min-

1. El-Mugajjir-i romhalom.

den tudományos fölfedezés, a mely a Kelet ős
korának történeti viszonyait világosítja föl, az
emberiség őstörténetéről való ismeretünket öreg
bíti. Nem csoda tehát, ha figyelemmel hallgat
juk azokat a távol Keletről jövő híreket, a
melyek a tudomány új eredményeiről és vívmá
nyairól szólanak! Hogyan tagadhatnék meg tőlük
legbensőbb érdeklődésünket?
Egyptomhoz hasonlóan a Tigris és Euphrates
folyamok közötti terület is a művelődés leg
ősibb székhelyeinek egyike volt. E hatalmas
folyamköznek a hagyománya sem fiatalabb, mint
a Nílus völgyéé, de Egyptom kedvező éghajlata
következtében az idő vasfoga ott nem végez
hette pusztító, semmisítő munkáját akkora erő
vel, mint itt, Babilónia és Asszíria földjén. Min
den, a mi az egykori culturára emlékeztethetne,
elpusztult a föld színéről, rom- és törmelék
halmok (1. kép) borítják azt a helyet, a mely
hajdan nagyfejlettségű és távolra kiható
művelődésnek volt a középpontja. Külön
ben is az országnak nem voltak meg azok
az anyagi eszközei, a melyek révén az
emlékszerü művészet olyan évezredekre
szóló alkotásokat hozhatott létre, mint
Egyptomban. A mezopotámiai síkság alluviális iszapból alakult terület és ennek
következtében híjjával van annak a ke
mény kőzetnek, a mely hatalmas, örökké
való művek előállítására anyagul kínál
koznék. A babiloniak arra voltak kény
szerítve, hogy épületeiket a nap izzó hevén
szárított vagy kemenczében kiégetett tég
lákból építsék. Minthogy elegendő tüzelő
anyagnak nem voltak bőviben, rendesen
vályogtéglákkal kellett beérniök és a tömeg
fokozásával pótolniok az anyag tartósságának
hiányait. Természetes, hogy az ilyen épületekből
nem maradhatott fönn óriási törmelékhalmoknál
és rendetlen romtömegeknél egyéb. Csak a múlt
század elején kezdték e romokat tudományosan
kutatni és íme : egy ősrégi cultura, a melynek
látszólag már egészen örök feledés jutott osztály
részül, sok ezeréves álom után föltámadását ünne

pelte. Templomok és paloták maradványait (2.
kép) fejtették ki a föld öléből, a művészet megbecsülhetlen emlékei kerültek napfényre és múzeu
mainkat értékes kincsekkel gyarapították.
Az angol Claudius James Rich már 1811-ben
rendezett Hillahnál és Moszulnál, Babilon és
Ninive romjain topographiai fölvételeket és kuta
tásokat. Azokat a szobrászati maradványokat,
a melyekre az alkalommal bukkant, a British
Museumnak adta át és ezek ott alapjául szol
gáltak az utóbb oly nagyszerűvé nőtt assziriai
osztálynak. 1842-ben kezdte meg kutatásait Bottá
franczia természettudós és fáradozásainak ered
ménye az egykori khorszabadi asszír palota föl
fedezése volt. Ez volt a kezdete egy ősrégi
művelődési és művészeti korszak megismerésé
nek. Mindezt fölülmúlták azonban azok a sike
rek, a melyeket az angol Layard, Ninive tulaj
donképpeni fölfedezője ért el Kujundsikban, Nimrudban, Nebi Junuszban és Kaleh Sergatban.
Layard 1847-ben Nimrudban már három nagy
asszír királyi palotát tárt volt föl, nevezetesen
Asszurnazirpal király (884—860. Kr. e.) úgy
nevezett északkeleti palotáját, II. Szaltnanasszar
(860—825. Kr. e.) központi palotáját és Asszarhaddon (681—669. Kr. e.) pompás délnyugati
palotáját. Ez .alkalommal egy óriási szárnyas
oroszlánnak, a milyeneket az asszírok palotáik
bejáratához állítottak, nagyméretű fejére buk
kantak és eleinte Nimród fejének ábrázolását
látták benne (3. kép). 1849-ben Szanherib dél
nyugati palotáját tárta föl Kujundsikban Layard.
Ugyanott fedezte föl Hormuzd Rassam 1852-ben
Asszurbanipal északi palotáját. Ugyanez időtájt
ásta ki Victor Place építész, a ki Bottá khorsza
badi kutatásait folytatta, Szárgon régi városá
nak falait és kapuit (4. kép), óriási bikaszob
raival együtt.
Időközben egy franczia expeditio indult útnak,
Fresnellel élén és a fővárost, Babilont válasz
totta ásatásai színhelyéül. De ez expeditio balcsillagzat alatt állott, a mennyiben az általa ki

2.

Oudea király teliói palotájának romjai.

ásott régiségek 1855-ben a tigris hullámaiban
elmerültek, tudományos eredményeit azonban
Jules Oppert, a ki tevékeny részt vett e vállal
kozásban, összefoglalta 1859— 1863-ig meg
jelent munkájában. Ugyanekkor kezdték meg
ásatásaikat Loftus és Taylor angolok; Loftus
Varkában és Szenkerehben, Taylor pedig Mugajjirban (1. kép) és Abu-Sareinban a legnagyobb
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sikereket mutatta föl. Nem kevésbbé fényesek
voltak H. Rawlinson eredményei is, a ki BirszNimrudban (Észak-Babilonia) ásatott (5 . kép).
Főfigyelmét a hires, eredetileg hétemeletes lép
csőzetes templom még megmaradt emeleteire
fordította és a harmadik sarokban 1854-ben
megtalálta Nebukadnezárnak, a templom újjáépítőjének alapítási oklevelét. Ezután szünet
állott be a chaldeai-babiloni romok kutatása
terén, és csak a hetvenes évek végén követ
kezett újabb lendület. 1879-ben Hormuzd Rassam Babilon romjait kutatva át, nagykiterjedésü
vízmüveket talált, továbbá több kutat és víz
vezetéket, a melyek mindegyike az Euphrates
folyammal volt összeköttetésben. Ugyancsak Rassam vizsgálta meg 1881-ben az abu-habbui
romokat és ez az alkalommal fölfedezte a hires
szippari naptemplomot. Már ezelőtt, 1877-ben
Telióban nagysikerű fölfedezéseket tett, a me
lyek jelentőség dolgában minden előbbit felül-

3. Nimród fejének feltalása.

múltak. Egész új világ, a melynek története
egész a Kr. e. IV. évezredbe nyúlt vissza, tárult
föl és a sumérok ősrégi, magas fejlettségű mű
vészetének korszakával ismerkedtünk meg. De
Sarzec leletei ma a párisi Louvre főékességei.
1889 óta Amerika is részt vesz e nemzetközi
versenyben és a nippuri ásatások alkalmából
elért nagyszerű eredményeivel (6 . kép) a müveit
világ figyelmét magára vonta. Jelenleg német
társaságok is folytatnak ásatásokat Babilonban.

münket, a melyeknek szakállas férfifejök van,
míg testükből hatalmas sasszárnyak nőnek ki.
A paloták őrei gyanánt voltak a kapuknál föl-

4. Szárgon király khorszabadi palotája. (Reconstructió).

állítva olyképpen, hogy mellső részök a bejárat
szélével esett össze és testök egyik hosszú
oldala a bejáratban maradt, míg a másik két
oldal a falban tűnt el. Önkénytelenül is arra a
két kerubra gondolunk, a melyeknek a szentírás
rendelkezése szerint (Exodus XXV. 18—20.) a
frigyszekrény födelének mindegyik oldalán kel
lett lenniök.
Hatalmas dombormüveken a babilóniaiak és
asszírok mindennapi életének jeleneteit pillant
juk meg. Mindenféle vadász- és hadi jelenetek
kel találkozunk; látjuk, mint űzi Asszurbanipal
király (a görögök Szardanapalja) kedvencz szóra
kozását, az oroszlánvadászatot (8 . kép); még
pedig a legváltozatosabb ábrázolásokban: majd
paripáján ülve, majd hadi kocsiján, majd gyalog
száll szembe az oroszlánnal. Villámsebesen ug
rik az oroszlán a királyi vadász lovára, annak
nyakán kapaszkodik meg, de végre is a király
halálos döfésének esik áldozatul. Egy másik
oroszlán haldokolva fekszik hanyatt és leereszti
hatalmas karmait, míg egy nőstény oroszlán,
több nyíltól átfúrva (9. kép), halálküzdelmében
erejének legvégső megfeszítésével, fájdalmában
hatalmas bömböléssel, igyekszik még egyszer
kiegyenesedni. Egy másik jelenetben azt látjuk,
mint akarja a halálra sebzett, ülő oroszlán

*
Tekintsük át nagyjából azt az óriási anyagot,
a mely Európa és Amerika különböző múzeu
maiban felhalmozódott és méltassuk figyelmünkre
azokat a szövegeket, a melyeknek kibetüzése annyi
fáradságba került! Ha egy előázsiai múzeumba
lépünk, első sorban azok az óriási bika- vagy
oroszlántestű állatszobrok (7. kép) kötik le figyel

5. Birsz-Nimrud romjai.

( 1 0 . kép) tovavonszolni magát, míg tágranyilt
torkából csak úgy patakzik a vér. Nem kevésbbé
megkapó az a dombormű, a mely vad lovak
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6. A nippuri ásatások.

vadászatát ábrázolja ( 1 1 . kép). Valamennyi ki
tűnő fogalmat ad az asszírok állatábrázolá
sairól.
Nagy számmal fordulnak elő a hadi jelenetek
is, a melyek az asszírok tábori életével és harczias tetteivel ismertetnek meg, még pedig olyan
tökéletes módon, a mely még a legékesebb
szóbeli leírást is felülmúlja. Látjuk a csapatok
föl vonulását ( 1 2 , kép), a városok ostromát,
megrohanását és bevételét (13. kép), a szeren
csétlen foglyok szállítását. Látjuk, mint nyújt
ják át ajándékaikat és egyéb adóikat azok a
népek, a melyek az asszír fegyverektől való
félelmökben hódolatukat mutatják be az asszír
királynak (14. kép). Nyomon követhetjük az
asszír hadsereget, a mint siirü erdőkön és kiet
len hegyszorosokon vonul (15. kép) keresztül
és önkénytelenül is a próféta leírása jut eszünkbe,
melyet az asszírokról ad: „Hogy eljővén mind
etelepedjenek a puszta helyeknek völgyeiben,

7. Szárnyas, férfi-fejű bikaszobor. (Paris, Louvre).

kőszikláknak hasadékaiban, minden tövisek
között, és minden jó gyümölcstermő fák
között“. (Ézsaj. VII. 19.). A mit Herodot,
a történelem atyja és valamennyi klassicus
történetíró együttvéve sem tudott elbeszélni,
azt leírja a biblia, nem ugyan a történetíró
tollával, hanem a próféta szájával; és a
mit a modern kritika egyéb hiteles források
hijjával mesének vagy mythosnak igyekezett
feltüntetni, az ma szinte nélkiilözhetlen ma
gyarázata a Kelet romjai közül előkerült
szobrászati müveknek.
Azok között a fejedelmek között, a kik
II.
Szalmanasszarnak Hazael szír király ellen
intézett hadjárata alkalmából az asszír ki
rálynak hódolnak és adóznak, Jehu is elő
fordul és a British Museum egy fekete obeliszkje, a mely II. Szalmanasszar tetteit szép
domborművekkel örökíti meg, az adót átadó
izraelitákat is ábrázolja (16. kép). Látjuk,
mint hull térdre és mint csókolja fekve
a földet Jehu az asszírok királya előtt. Egy egy
soros fölirat megmagyarázza az ábrázolást, mond-

8. Asszurbanipal király oroszlánvadászaton.
(Dombormű. London, Brit. Mus.)

ván: „Ma-da-tu sa Ja-u-a apai Hu-um-ri-i“,
vagyis „az Omri dinasztiájából való Jehu adója“.
Izrael és Judea királyainak (pl. Ahab, Menahem, Hiskia stb.), Tiglatpilezar, Szargon Szal
manasszar, Szanherib és Asszarhaddon asszír,
Merodach-Baladdan, Nebukadnezar és más babi
lóniai királyok nevei és tetteik ábrázolásai az
ásatások alkalmából feltámadásukat ünnepelték
és remek dombormüvek képében díszítik múzeu
mainkat. E dombormüvek egyike pl. a Szan
herib asszír királynak (uraik. Kr. e. 705—681)
bemutatott hódolatot ábrázolja, a mely, mint
arról a királyok Il-ik könyve (XVIII. 13—16.)
is értesít, Lachis judeai város ostroma közben
történt (17. kép). Négysoros fölirat magyarázza
meg a képes ábrázolást a következő szavakkal :
„Szanherib, a világ királya, Asszíria királya,
letelepedett szilárd trónjára és Lachis város
zsákmányát elvonultatta maga előtt“.
Azoknál az assziriai emlékeknél, a melyekkel
eddig foglalkoztunk sokkal régibb korszakba
tartoznak azok, a melyek Babilóniából, az
asszír művelődés és civilisatio szülőföldjéről
kerültek elő. Ezek a Kr. e. IV. évezredbe men
nek vissza és olyan culturáról tesznek tanúságot,
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a melyet ez idő szerint az emberiség legrégibb
culturájának tekinthetünk. Ide tartoznak Gudea
pap-királynak Telióban lelt, zöldes doleritből
faragott szobrai (18. kép) és az ugyanott lelt
fejek (19. kép) a párisi Louvreban; ide tartozik
egy pap jó föntartású feje, a mely jelenleg a
berlini múzeumban van. Ez emlékek révén
annak az ősrégi, nem sémi népnek a culturális

9. Nyilaktól átfúrt nőstényoroszlán. (London, Brit. Mas.)

maradványaival rendelkezünk, a mely Babilónia
déli részében lakott és olyan nyelven beszélt,
a mely nyelvszerkezeténél és szókincsénél fogva
sem árja, sem sémi nyelv nem volt, hanem a
tudomány nagyon kiváló képviselői, Oppert, Sayce, .
Hőmmel és mások fölfogása szerint a nagy
ural-altáji nyelvcsalád turk-tatár ágához sorol
ható. Ez a nép a sumér nép, a melynek nyel
vével, irodalmával és művelődésével előadásunk
folyamán még foglalkozni fogunk.
A művelődés ez ősrégi korszakába tartoznak
az úgynevezett „keselyűs sírkő“ töredékei is
(20. kép), a melyeket szintén Telióban találtak.
Az egyik töredék nyilván csatateret mutat be
az ütközet után, a hol férfiak szedik föl az
elesettek hulláit; egy másik töredék az eleset
tek temetését ábrázolja, a harmadikon ke
selyük seregét látjuk, a mint csőrükkel és
karmaikkal a legyőzőitek levágott fejeit és
karjait a levegőbe ragadják.
Az európai gyűjteményekben százszámra
vannak különböző kőnemekből készített min
ták is, a melyek apró agyag-domborművek
előállítására szolgálnak és még szintén az
ó-babiloniai cultura első korszakába tartoz
nak. E minták vésett ábrázolásokkal ellátott
hengeralakú pecsétlők, a melyek tengelyűk
irányában át vannak fúrva és olyképpen vol
tak foglalással ellátva, hogy, ha a nedves
agyag fölött végighengerelték őket, a henger
palástjába bevésett ábrázolások az agyag
föltiletén domború képet hagytak. A leg
becsesebb emlékek közé tartozik e nemben
I. Szárgon király (Kr. e. IV. évezred) pecsétlő
hengere a párisi Le Clercq-gyűjteményben (21.
kép). Szárgon király az, a kiről egy hosszabb
fölirat egy olyan elbeszélést tartott fönn szá
munkra, a mely feltűnően emlékeztet a Biblia
elbeszélésére Mózes kitételéről és megtalálá
sáról :

„Fejedelmi nő volt anyám, atyámat nem
ismertem, míg atyám fitestvére Azupiráni vá
ros hegyén lakott, a mely az Euphrates folyó
partján emelkedett. Viselős lett vetem anyám,
a fejedelemasszony; titokban szült meg engem ;
sásból készített kosárba helyezett engem, kát
ránynyal zárván el annak nyílását; a folyamba
eresztett alá engem, a mely nem zárult be

10. Halálra sebzett oroszlán. (London, Brit. Mus.)

fölöttem. A folyam Akkihoz vitt, a vízmerítőhöz: Akki szivének jóságában kiemelt és
saját fia gyanánt nevelt föl engem“.
Bármily mondaszerü is a színezete ennek
az elbeszélésnek, az nem szenvedhet kétsé
get, hogy Szárgon történeti személyiség volt.
Nabonid király Babilon utolsó királyának egy
föliratán (v. ö. Nabonid föliratát az abü-habbahi
hengeren, Col. II.) a király az Ibarra templo
mon, Samas napistennek a mai Abü-habbahban,
a régi Szipparban levő templomán végzett helyreállítási munkálatokról beszél és ez alkalommal
megemlíti, hogy már Naramszin Szárgon fia,

11. Ló-vadászat. (London, Brit. Mus.)

vetette meg az alapját ennek a templomnak
3200 évvel, az ő, Nabonid ideje előtt. Minthogy
Nabonid a Kr. e. VI. évszázadban uralkodott
— Kyros 538-ban Kr. e. hódította meg Babi
lont — ebből az ó-babiloniai történet kezde
tére nézve azt a rendkívül fontos kronológiai

—
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12. Asszir csapatok felvonulása. (London, Brit. Mus.)

13. Erőd megrohanása. (London, Brit. Mus )

adatot nyerjük, hogy I. vSzárgon a Kr. e.
XXXVIII. évszázadban uralkodott.
Ennek a királynak egy porphyrból készült
pecsétlő hengere van a párisi Le Clercq gyűjte
ményben. A hengeren tökéletes symmetrikus
módon kétszer van meg Gilgames ábrázolása,
a mint a mezítelen hős, egyik térdére ereszkedve,
mindkét kezében palaczkalakú edényt tart, a
melyből vizek patakzanak ki. Négy lábon álló
bivaly — a mennyei bika — felé nyújtja az edényt

emberpár bűnbeeséséről való elbeszélését mu
strálja, a legérdekesebb (23. kép). Középen
van a fa, a melyről gyümölcsök lógnak le,
jobbra a férfi, a kit szarvak: a hatalom és erő
symbolumai, jellemeznek, vele szemben a nő.
Mindketten a fa gyümölcsei felé nyúlnak és a
nő mögött ott áll a kígyó.
Ez a motívum átment az assziriaiakhoz is,
a mennyiben asszir dombormüveken gyakran
találjuk a szent fákat, még pedig szárnyas
lovaktól (24. kép), talán keruboktól őrizve,
vagy pedig két sasfejü géniusz között (25.
kép). Ez ábrázolásnak az volt a forrása,
hogy az élet fája annak, a ki csümölcséből eszik, örökre istenekhez való hasonló
ságot ad.
*

14. Hódolat bemutatása. (London, Brit. Mus.)

és az fölemelt fővel iszik a vízből. E két,
teljesen symmetrikus formában ismétlődő ábrá
zolás között közepén a következő fölirat van:
„Szárgonnak, a város királyának, Agadé kirá
lyának szolgája, Ibni-sarru“. Az alsó szegélyen
egy folyó habjainak szabályos hullámvonalakkal
való ábrázolása ismerhető föl; a folyó mindkét
oldalt falszerüen emelt partokba van bezárva.
A vésés rendkívül finom és gondos, hosszú
gyakorlatot tételez föl és tekintettel arra az ősi
korra, a melyben keletkezett, valósággal bámulatraméltó. Ez a mű mégis messze elmarad a
londoni pecsétlő henger kiválósága mögött. Ennek
ábrázolása is (2 2 . kép) Gilgames legendájából
van merítve. Gilgames féltérden állva fojtogat
egy oroszlánt, egyik karjával annak nyakát,
másik karjával törzsét karolva át. A hős feje
egészen a Szárgon-féle hengeren levő ábrázo
láshoz hasonlít. Az oroszlán kivitele mesterinek
nevezhető.
E pecsétlő-hengerek között azonban minden
esetre a legérdekesebb a British Museumban
levő ama példány, a melynek ábrázolása, annál
a körülménynél fogva, hogy a bibliának az első

Mind e művészi emlékeknél, a melyek
kel eddig foglalkoztunk, a babiloniai-asszir
cultura megismerése szempontjából azon
ban fontosabbak azoknak az agyagtábiácskáknak ezrei, a melyeknek feliratos anyaga
a babiloniak és asszírok írásáról és irodal
máról, állami és magánéletéről, tudományos
vívmányairól világosít fel. Adás-vételi és állami
szerződések, adóslevelek, levelek, törvényszöve
gek, imádságok, zsoltárok, bűvös igék, legendák,
mithosok, mathematikai és csillagászati följegy
zések, földrajzi lajstromok, szójegyzések stb.,
azonkívül az elbeszélő és epikai költészet számos

15. Asszir lovasság felvonulása. (London, Brit. Mus.)
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16. II. Szalinanasszar fekete obeliskje. (London, Brit. Mus.)

alkotásai azok, a mikről e táblácskák szólanak.
Mielőtt azonban ez írott emlékek közelebbi vizs
gálatához hozzáfognánk, ajánlatos, hogy a babiloniai-assziriai írás lényege és kibetűzésének
módszerei iránt némileg tájékozódjunk.
A babiloniai-asszir írás vízszintes, függé
lyes és ferdén álló ékalakú jegyekből össze
tett írás (26. kép). Kezdetben, mint
minden más írás képírás volt, a
melynek egyes csoportjai egy-egy
fogalom kifejezésére szolgáltak;
de már az eddig ismert föliratok
közül a legrégibbekben sem olyan
világos a kép, mint az egyptomi
hieroglifekben, a melyek egész sza
batos, gondos kivitelű képeket
tüntetnek föl. A babiloniai-asszir
írás legősibb formájában is már
föltalálható az a törekvés, hogy
hajlott vonalakat egyenesekkel pó
toljanak és ezáltal a kép természe
tesen veszített világosságából és
gyakran már alig ismerhető föl.
A táblácska anyagául rendesen
asphaltot vagy puha anyagot hasz
17. Hódolat
náltak, a melybe az egyes írásje
gyeket ércz-szerszámmal vésték be.
így fejlődött ki fokozatosan a már
magábanvéve durva képírásból, a mely tulajdon
képpen már vonalos rendszerbe ment át, az írás
egyes elemeinek későbbi ékírás formája. Példa
gyanánt szolgálhatnak a következő jegyek.
Legrégibb formájuk: <^> vagy 'Q ■= N ap;
-* = csillag.
E jegyekből fejlődtek:
, Q .jr r .
Cíící tett
7"

Ez írás feltalálói azonban nem a sémi babi
loniak, hanem a nem sémita sumérok voltak,
az ó-babiloniai művelődés alapítói, kik a beszéd
jük írásbeli kifejezése végett már ősidőben fel
találták az ékírást. Az angol Edward Hincks
már 1850-ben arra a sajátságos jelenségre
figyelmeztette a szakembereket, hogy a sémitajellegü asszír nyelvnek olyan írás áll szolgála
tában, a mely egész mivoltánál és jelleménél
fogva a többi sémita írástól merőben különbö
zik. Hincks ebből azt következtette, hogy az
asszírok idegen, nem sémita néptől vették át
ékírásukat. Hasonló eredményhez jutottak Rawlinson és Oppert kutatásai, a melyekhez vala
mennyi szaktudós csatlakozott, míg végre 1874-ben
Halévy József, az éles eszéről és tudományáról
híres sémithologus az asszír ékírás nem sémi
eredetéről való elmélettel ellene fel nem lépett.
Az assziriologusok tábora erre két merőben
ellentétes pártra oszlott.
Mindenki már első pillantásra felismerheti,
hogy az ékirás rnínden sémita írástól lényegileg
különbözik. De belső alkata is más. Mindazok
az írások, a melyeket a sémi népek használnak,
egyazon írásmódnak az elágazásai, a melyet
22 mássalhangzójegyből álló ábéczé jellemez. Az
asszir-babiloniai ékírás ellenben nem ismer
mássalhangzójegyeket, hanem szótagjegyeket,
azonkívül ideogrammákkal is rendelkezik, a
mennyiben ugyanannak az írásjegynek nemcsak
phonetikus, szótagbeli értéke van, hanem ideographikus, értelembeli értéke is. Például ugyanaz
az írásjegy, a mely a „su“ szótag kifejezésére

Szanherib asszir király előtt Lachis város ostroma alkalmából.
(London, Brit. Mus.)

szolgál, az „erébu“ (== est) értelemmel is fel
van ruházva; az „a“ szótag jegyének értelmi
értéke „mű“ ( = víz), azonkívül „aplű“ (== fiú);
a „mi“ szótag egyszersmind „mu ú“-nak ( = éj)
is ideographikus jegye stb. Olyan jelenség ez,
a mely teljesen hiányzik a sémita írásból és
ez alapon fel lehetett tételezni, hogy a babi
loniai-asszir ékírást idegen, nem sémi néptől
vették át. Ez a nép, Oppert véleménye szerint,
turáni nép volt, egykor Asszíria földjén lakott
és királyainak „a sumérok és akkádok királya“
volt a czíme. A „sumér“ szó Oppert véleménye
szerint semmi egyéb, mint Asszíria országnak
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18. Gudea király teliói szobra. (Paris, Louvre.)

furán neve. A turáni uralkodók, a kik furán
nyelven írtak, a „sumér“ nevet KI. ÉN .GI jegyek
kel fejezték ki, a melyeknek jelentősége „az
igazi urak országa“ volt. A sémita uralkodók
nem fogadták el ez ideogrammot „sumér“ gya
nánt, hanem mással, EME-KU-val helyettesítet
ték, a melynek jelentőségéről sokat vitatkoztak,
míg Bezold 1889-ben nem találta meg egy
töredékben a következő egyenletet:
EME-KU = li-?a-an su-iné-ri, vagyis
EME-KU = sumér nyelv.

19. Telióban lelt sumér szoborfejek. (Paris, Louvre.)

Ezáltal az a vitás kérdés, létezett-e sumér
nyelv, a melyen Asszíria későbbi sémi terüle
tén beszéltek, egy csapással eldőlt. Ma már
megállapított tény:
1 . hogy az ékírás nem sémi nép találmánya,
2 . hogy e nem sémi nép nyelvét sumér
nyelvnek nevezhetjük.
A sumerologia új lendületet nyert a franczia
De Sarzec teliói ásatásainak nagyszerű ered
ményei által. Mindeddig csak kétnyelvű szöve
gekből ismertük a sumér nyelvet, olyanokból,
a melyekben a sumér szöveget asszír fordítás
kisérte. Ennek következtében a sumér nyelvet
olyan nyelvnek tartották, a mely mint élő nyelv
Babilonban már korán kihalt és azért a későbbi

asszír irodalomban csak mint holt, tudományos
és szent nyelv lappangott. Evvel szemben a
teliói leletekből (27. kép) olyan ó-babiloniai
királyi föliratokat ismerünk körülbelül a Kr. e.
4000—2500. évek közé eső időszakból, a me
lyekben sumér nyelven beszélő és gondolkodó
szerzőktől eredő tiszta sumér szövegek foglal
tatnak. E mellett e szövegek könnyen olvas
hatók és részben épek, jó karban vannak.
A legnagyobb meglepetést azonban kétség
kívül az amerikaiak nippuri ásatásainak (1893
—1896) eredményei okozták, a melyek minden
régebbi irományt háttérbe szorítottak. Míg a
délbabiloniai Tello romjai Babilónia ősrégi sumér,
tehát nem sémi művelődésével ismertettek meg
oly váratlan módon, addig a Nippurból elő
került leletek a Mezopotámia felől Babilóniába
előnyomuló sémiták legrégibb történetéről adnak
felvilágosítást. Ha hitelt adhatunk Hilprecht meg
győződésének, a ki az amerikai expeditio ered
ményeit „Old Babilonian Inscriptions chiefly
from Nippur“ (Transactions of the American
Philosophical Society, 1896) czímü munkájában
ismertette, akkor az emberi művelődésnek Nippurban talált maradványai szinte mesés őskorba
vezetnek vissza bennünket. Ez ősidő sémi kirá
lyai már birtokában vannak a természetesen
még régibb sumér kultúrának. Észak-Babilonia
sémita királyainak írása sumér volt és így azt
látjuk, hogy Szárgon és fia, Naramszin (kb.
3700 Kr. e.). a sumér írásjegyeket alkalmazták
sémi nyelvökre.

20. Keselyűs sírkő töredékei. (Paris, Louvre.)

De a mikor a sémiták Dél-Babilonia felé
való nyomulásuk közben az általok legyőzött
suméroktól a művelődés egyéb elemeivel együtt
az írást is átvették, ez kettős értelemben tör-

21. I. Szárgon pecsétlő hengere. (Paris, Le Clerque gyűjteményében.)
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tént. Nemcsak az egyes jegyeket, a melyek a
suméroknál fogalmaik írásbeli kifejezésére szol
gáltak, vették át ugyané fogalmak írásbeli kifeje
zése czéljából sémi nyelvökre alkalmazva, hanem
a sumérok által használt nyelvbeli értéket is
mint szótagértéket vitték át nyelvökbe. így pél

az ősfolyam női eleme, az újszülött istenek
ellen föllázadt, de Marduk által legyőzetett és
két részre hasíttatott. Tiámat testének egyik

dául a M-p jegyet, a mely a sumér írásban
„menny“-et jelentett és „an“-nak olvastatott, a
„menny“-et jelentő saját szavuk, tehát a sémi
„sami“ jelölésére használták; egyúttal azonban
átvették a

jegyhez fűződő sumér „an“

hangot is, a saját nyelvök „an“ szótagjának
kifejezésére és mindannyiszor fölhasználták, vala

23. Az első emberpár bűnbeesése. (London, Brit. Mus.)

részét Marduk isten „a menny boltozásává ala
kította át“.
Azután a különféle természeti jelenségek létesülését egyenkint előadja; az 5. tábla ekkép
kezdődik:
„A nagy istenek nyugvó
helyét alapítá,
csillagokat, az istenek ha
sonmását, a lumásikat
állítá fel.
Meghatározta az évet, sza
kaszokra osztotta,
tizenkét hónapot rendelt
három csillag által.
Nagy kapukat alkalmazott
mind a két oldalon,
megerősíté a zárt jobbról,
balról,
súlypontjába az eláti-kat
helyezte.

hányszor írásukban az „an“ hangot ki akarták
fejezni.
Ezáltal magyarázható meg a babiloniai-aszszir ékírású jegyek polyphon jellege és ez
által érthetjük meg, mi az oka annak, hogy
ugyanannak a jegynek nemcsak szó-, hanem
szótagértéke is van. A csillag jegye pl. az aszszir kakkabu = csillag szó jelölésére szolgál,
de egyúttal rokonértelmü fogalmak, „menny
(asszír = sami)“ és „isten (asszír = iíu)“ ki
fejezésére is ; a mellett azonban megtartotta
„an“ szótagbeli értékét is, a mely a sumér
nyelvben csillagot, mennyet és istent jelentett.
Egy ilyen tábla a világ teremtéséről szóló
babilóniai epossal foglalkozik.
Kezdő sorai:
„Azon időben, midőn fent
az ég nem volt még meg
nevezve,
a földnek lent neve még
nem volt,
nemzőjük az ős kezdet
óceánja
és anyjuk a zúgó Tiámat
vizei egybegyűltek;
a mezők határolva nem
voltak, barázdák nem lát
szottak :
azon időben az istenek
egyike sem létezett,

24. A

A naptól, melylyel az év
kezdődik, a zárónapig
Nibir állóhelyét alapítá, ha
táruk megjelölésére.
Hogy baj ne történjék,
senki ne vétsen,
Bel és Ea állóhelyét meg
határozta oldalán.
A holdistent megalkotta,
az éjjelt átadta neki.
Éjjeli lénynek rendelte, a
napok megjelölésére,
a hónapok végét koroná
val osztotta el.

szent fát» ábrázoló asszír dombormű. (London, Brit. Mus.)

A babilóniai irodalom ismeri a vízözönróí
szóló elbeszélést is, mely sok tekintetben meg
egyezik a biblia elbeszélésével. Az egész avval
kezdődik, a mint az istenek elhatározzák, hogy
a bűnös emberiséget büntetéssel sújtsák. Az

nevet nem viseltek, ren
deltetésük nem volt.
Aztán megszülettek az is
tenek ;
Lachum, Lachamu voltak az
elsők.
Hosszú idők tűntek le, sok
idő múlt el,
míg Ansar, Kisar megszü
lettek.
Hosszú napok jöttek-mentek, hosszú idők múltak,
Anu, Bel és Ea megszü
lettek“.

Végre azt olvassuk, hogy az istenek közül
Marduk, a teremtő is született és hogy Tiámat,

25. Az élet fája két géniusz között. (London, Brit. Mus )
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általános pusztulás elől csak Szitnapistim, Surippak városából való különösen jámbor ember,
menekülhet meg. Ea isten megjelenik előtte
álmában, értesíti a vízözön közeli bekövetke
zéséről és meghagyja neki, hogy a maga és
családja megmentésére hajót készítsen. Szitna
pistim engedelmeskedik az isten parancsának,
elkészíti a bárkát, megrakja ezüsttel, aranynyal
és mindennemű „életmaggal“, a hajóra vezeti
egész családját és valamennyi hozzátartozóját,

özön, először felbőszült azon,, hogy egy élő
lény megszabadult az istenek ez ítélete alól,
de végre is Ea lecsillapítja és reábírja, hogy a
jövőben az emberek bűneit és vétkeit máskép
pen büntesse meg, ne vízözön által.

26. Oudea király építészeti okmánya. (Kb. 4000 Kr. e.)

2S. Szanherib asszír király.

azonkívül marhákat és mezei állatokat és egy
az isten által megállapított jelre bezárja a hajó
ajtaját. Kitör a vízözön. Még az isteneket is
félelem tölti el a zajgó áradat láttára és össze
kuporodnak. Istár jajveszékel és elpanaszolja
emberei sorsát, a kiknek hullái a halak sarjai
módjára töltik meg a tengert. Hat nap és hat
éjjel dühöng a vihar a föld fölött, végre a he
tedik napon lecsillapul a tenger és megszűnik
a vízözön. A Nissir nevű hegy áll útjába a
hajónak, a mely megfeneklik rajta. „A mikor“
— beszéli Szitnapistim — „elközelgett a hete-

kák föliratairól ismertük. Ismertük a sumér és
asszír nyelven írt és reánk maradt családi tör
vényeket, a melyek közül néhányat itt példa
gyanánt idézünk: „Ha egy fiú így szól atyjá
hoz: ,Nem vagy atyám', bélyeget ütnek az ar
czára, lánczra verik és eladják. Ha egy fiú így
szól az anyjához: ,Nem vagy anyám', bélyeget
ütnek az arczára, kitiltják a városból és kiűzik

*

Rendkívül érdekesek az ó-babiloniai törvény
irodalom maradványai, a melyek között első
helyen Hammurabinak csak nemrég fölfedezett
törvényei állanak. A babilon-asszir törvényhozás
egyes részeit már régebben talált agyagtáblács

27. Uruina király és udvara. Kb. 4200 Kr. e. (Philadelphiai Mus.l

dik nap, kibocsájtottam egy galambot. A galamb
elrepült és visszajött; mert nem talált szilárd
talajra, visszatért. Ekkor ki- és eleresztettem
egy fecskét. A fecske elröpült és visszajött;
mert nem talált szilárd talajra, visszatért. Ekkor
egy hollót eresztettem ki és el. A holló elröpült
és látta, mint apad a víz; fal, iszapban gázol,
károg, de nem tér vissza. Ekkor mindent ki
bocsájtottam a négy szél irányában és áldoza
tot mutattam be a hegy legmagasabb csúcsán“. ..
Bél isten, a kinek parancsára állott be a víz

29. Aszarhaddon asszír király. (Berlin, königl. Mus.)
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a házból. — Ha egy asszony vét a férje ellen
és így szól: ,Nem vagy férjem', vessék a folyóba.
— Ha egy férfi így szólt feleségéhez: ,Nem
vagy feleségem', úgy fizessen 7 ./ mina aranyat.

30. Hammurabi babiloni király. London, Brit. Mus.)

— Egy férfi, a ki hozományt Ígért leányának
^agy éppen okirattal biztosította azt, de a kinek
vagyona utóbb csökkent, megmaradt vagyoná
hoz képest fog leányának hozományt adni, a
nélkül, hogy az após és vő érvénytelenségi
panaszt emelhetnének egymás ellen. — Egy
férfi, a ki hozományt adott leányának és ennek
nincs fia és leánya; de a sors elragadja az élet
ből, akkor hozománya atyja házára száll vissza.
— Egy asszony, a kinek hozományát férje el
lette és az asszonynak fia vagy leánya nincsen,
ie a sors elragadja az életből férjét, férje vagyoná
ból csorbítatlanul megadják neki hozományát. Ha
:érje ajándékokat adott neki, férje ajándékait
nozományával együtt el fogja venni és elvinni,
da az asszonynak nem volt hozománya, a biró
neg fogja vizsgálni férje vagyonát, hogy férje
vagyonához képest adjon neki valamit“.
Mindezt már évek óta tudtuk. De ma azt is
udjuk, hogy e törvények csak egy nagy törvény
gyűjtemény részei, a melyet Hammurabi — a
bibliai Amraphel, tehát Abrahám pátriárka kor-

31. A világ a babiloniak felfogása szerint.

32. Az özönvízről szóló elbeszélés. (Tégladarab ékírással;
London, Brit. Mus.;

társa — a Kr. e. XX. században (nem 5500-ban,
mint némelyek feltételezik) állíttatott össze és
vésetett egy 2'25 magas diorittömbre. E követ
a múlt év elején de Morgan franczia régész és
Scheil dominikánus szerzetes találták meg Susa
romjai alatt. A kő mellső lapján Hammurabi, a
kinek képét különben már egy, a British Museumban őrzött domborműről ismertük, a szippari
napisten előtt áll és átveszi tőle a törvényeket.
A közvetlen alatta levő feliratban a király fényes
uralkodásával és azokkal a szolgálatokkal dicsek
szik, a melyeket az isteneknek teljesített. 16-soros
szöveg következik erre, a mely a hátulsó olda
lon 28 sorban folytatódik. A szöveg azt a
282 törvényt foglalja magában, a melyek föl
világosítanak bennünket a babiloniak egész tár
sadalmi életéről. Vannak benne olyan törvények,
a melyek a bérszerződéseket, a szántóföldek,
gátak és töltések, kertek és legelők védelmére
vonatkozó kötelességeket, kereskedelmi jogviszo
nyokat és pénzkölcsönzéseket szabályozzák. Meg
találjuk benne a hadkötelesekre vonatkozó tör
vényeket, a lopásra, csalásra és rablásra, a
hamis tanuzásra és igazságtalan bírói ítéletre
kiszabott büntetéseket. Lényeges szerepet ját
szanak a házassági és családi viszonyokat illető
törvények. Szóval, megtaláljuk mindazt, a mi
egy rendezett jogállam alapjául szolgálhat.
A csillagászat tudománya az, a melyben a babiloniakalegnagyobb eredményeketértekel ésavilág
majdnem valamennyi kulturállamának tanítómesterei lettek, azonkívül rendezett időszámítá
suk. Nincs itt azokról az alapvető elemekről
szó, a melyek szükségképpen maguktól kelet
keztek minden népnél, hanem a szellemi tevé
kenység ama termékeiről, a melyek hosszas
előtanulmányokat tételeznek föl. E tekintetben a
legnagyobb csudálattal szólhatunk csak a babi
loniakról. Babilónia a csillagászat hazája. Sok
táblácska ad számot a csillagzatok keltéről és
lenyugtáról, mások részletes lajstromokat adnak
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a hold szabályosan végzett megfigyeléséről;
fontos szerepet játszott a hold egyes phasisainak és esetről-esetre a csillagoknak bolygók
által való elfödésének a megfigyelései. Valósá
gos lajstromaink vannak a bolygókra vonatkozó
babilóniai megfigyelésekről és kitünően értettek
a babiloniak a nap- és holdfogyatkozások elő
zetes megállapításához is. Igaz azonban, hogy
a csillagászatot nem művelték önálló tudomány
gyanánt, hanem mint segítő társát a vallás szolgá
latának. De éppen ez okból annál módszeresebbek
voltak az egyes megfigyelések és minden fon
tosabb égi tüneményt be kellett jelenteni a
királynak. A babiloniak astronomiai-astrologiai
érzéke annyira fejlett volt, hogy nemcsak azo
kat a törvényeket, a melyeket az égi tünemé
nyekről megállapítottak, írták agyagtáblácskára,
hanem határköveket és királyi domborműveket
is az állatkor jelvényeivel díszítettek. A mellett
annyira vitték bizonyos csillagászati események
előzetes megállapítását, hogy e készültségüket
még mai [nap is bámulnunk kell. Pontosan
följegyeztek minden eseményt és az így szer
zett tapasztalatok alapján csakhamar reá jöttek
azokra a törvényekre, a melyek szerint a Nap,
Hold és bolygó csillagok pályáikon mozog
nak. így keletkezett a híres Saros-periodus, a
melynek segítségével a nap- és holdfogyatko
zások bekövetkeztét cyclikus módon állapítot
ták meg előre. Már korán ismerték a sydnodikus hónap tartamát, vagyis azt az időt, a

tér el. Ez, valamint az a körülmény, hogy az
egyes csillagképeknek a nappálya síkjához viszo
nyított helyzetét és e szerint a tropikus év
középső hosszát is megállapíthatták, tette lehe-

34. Határkő 1. Nebukadnezar Kr. e. XII. század; idejéből.
(London, Brit. Mus.)

33. Hammurabi átveszi a törvényeket a szippari napistentől.

mely után a Hold egyes phasisai visszatérnek.
Ezt 29'53095 napban állapították meg, így tehát
az ő számításuk a miénktől ( = 29‘52059 nap)
csak 000036 nappal, vagyis 31 másodperczczel

tővé, hogy naptárukat már a legrégibb időben
szinte csudálatos módon rendezzék.
A mennyire nyomon kisérhetjük a babiloniak
történetét, azt tapasztaljuk, hogy rendezett nap
táruk volt, a melynek a lunisoláris év szolgált
alapul. Ez annyira ki volt fejlődve, hogy midőn
a görög Meton a Kr. e. 432. evben hazája szá
mára a naptárt újjá szervezte, egyszerűen le
másolta a babiloniak naptárát. Magától értetőtődik az is, hogy ez a naptár hatást gyakorolt
a szomszédos népekre is. A zsidó naptár a
babilóniainak leghűbb mása. És ha mai keresz
tény naptárunkban a húsvéti ünnepet és evvel
kapcsolatban a többi mozgó ünnepet is 19 éves
cyclus szerint határozzuk meg, ez bizonynyal
a babilóniai culturából származó elem. A nap
nak 24 órára való fölosztása babilóniai eredetű,
szintúgy hétszámlálásunk is. A babiloniak —
mint már megjegyeztük — a legnagyobb gon
dot fordították a Hold változásainak a megfigye
lésére és kivált a négy phasisnak, az újholdnak,
első negyednek, holdtöltének és utolsó negyednak különös jelentőséget tulajdonítottak. Evvel

a ténynyel egy művelődéstörténeti szempontból
rendkívül fontos ponthoz jutottunk.
A babiloniak egy ünnepi naptárában (IV.
Rawlinson 32., 33.) a hónap 7., 14., 21. és
28. napját jelölték meg mint olyanokat, a melye
ken „a nagy nemzetek uralkodójának — vagyis
Babilon királyának — nem szabad húst ennie,
a testén levő ruhát mással felcserélnie, áldo
zatokat bemutatnia, kocsijába szállania“ stb. Eze
ket a napokat, a melyeken nem volt szabad
semmiféle kézimunkát sem végezni, „eabattuv“,
„a nyugalom napja“ néven nevezték és a
magyarázó hasábon ezt a „sabattuv“-t, a mely
nyilván azonos a héber „sabat“ szóval, határo
zottan „űm nuh libbi“-vei, tehát, a „szív nyugal
mának napjá“-val magyarázzák.
A hónap 7., 14., 21. és 28. napját, tehát az
első negyed, a holdtölte (vagyis Luna decimaquarta), az utolsó negyed és aconjunctio napjait,
„a szív nyugalmának napja“, „sabatuv“ gya
nánt ünnepelték. Kétségtelen, hogy egy-egy
holdphasis hétnapi tartamából fejlődött ki idő
vel az az állandó, hétnapos időköz, a melyet
„hét“-nek nevezünk és világossá válik, mint
fejlődött a hónap 7., 14., 21. és 28. napján tar
tott korábbi ünnepből utóbb a hét hetedik nap
jának ünneplése. A hetedik nap szent volta
tehát összefügg a hétnapos hét intézményével
és így, minthogy már a Biblia (Genesis II. 3.)
is mint Mózes előtti intézményt említi meg,
nem speciális héber, hanem ó-babiloniai ere
detű. Valószínű, hogy a héberek — mint azt
már Schrader (Die Keilinschiften und das alte
Testament II. kiad. 1883., 20. 1.) kiemelte —
korábbi tartózkodási helyekről a dél-babiloniai
Ur-Kasdimbói hozták magukkal.
Nagyon tévednénk azonban, ha mindazt, a
mi mai culturánk alapját képezi, babilóniai ere
detűnek tüntetnénk föl. Nem csupán a babilo
niak gyakoroltak befolyást az izraeliták törzsé
nek és a Kelet egyéb népeinek a culturájára,
hanem Egyptomnak is döntő hatása volt a régi
keleti művelődés fejlődésére. Tényleg, az egyptomiak emlékei között sok olyat találunk, a
mely az emberi művelődéstörténet tanulmá
nyozása szempontjából nem kevésbbé fontos,
mint a babiloniak.
Mahler Ede.

A M ars csatornái.
z a probléma, hogy vájjon csupán Földün
kön laknak-e eszes lények, vagy a többi
^ égitesteken is, meglehetősen régi, s e
kérdésnek, egészen a legújabb időkig, mégis igen
szegényes az irodalma. Ennek a különös dolog
nak aligha lehet más az oka, mint az, hogy a
legtöbb philosophus és természettudós, kinek
elméjét ez a kérdés foglalkoztatta, megoldhatat
lannak, s a róla való vitatkozást teljesen hiába
valónak tartotta.
Az emberi képzelet sem ment el annyira,
hogy valamennyi égitestet benépesítette volna az
emberhez hasonló eszes lényekkel. Sok ideig
csak arról folyt a vita, — persze többnyire lai

A

kusok között — hogy vájjon a Holdban laknak-e
emberek? A XIX. század közepén a tudomány
megadta erre a határozottan tagadó feleletet, s
hála Jules Verne kitűnő müvének, („Utazás a
Holdba és a Hold körül“) ez a tudományos meg
ismerés igen gyorsan elterjedt a nemzetek leg
szélesebb rétegeiben is.
Azóta, hogy le kellett mondanunk a Hold
lakóiba vetett hitünkről, csapongó képzeletünk
szomszéd bolygónkat, a Marsot népesíti be hoz
zánk hasonló lényekkel. Még nincs negyven esz
tendeje sem, hogy a Mars lakóiról beszélünk;
az első impulsust erre, úgy tudom, egy franczia
újság, a párisi Pays adta meg, mely elsőnek írt
(1864 június 17-ikén), a Mars lakóiról. Akkori
ban az ásatag ember fölfedezése nagyon izgatta
az emberek képzeletét; a fossilis csontvázak
kérdése még nem igen volt tisztázva a tudomány
ban sem, s egy ilyen ásatag csontvázra, melyet
egy amerikai bányában találtak, a Pays azt írta,
hogy az egy Mars-lakónak a csontváza, mely egy
meteornak a belsejében jutott a Marsról a Földre.
Mint minden kü-lönös dologgal, úgy a Mars
lakókkal is igen sokat foglalkoztak az újságok,
s a Hold lakói helyett, a kikről megtudtuk, hogy
nincsenek, most a Mars lakóiról beszélünk mind
addig, míg esetleg meg nem fogjuk tudni róluk
is, hogy nincsenek.
A Mars lakóiba vetett hit egészen a hetvenes
évek végéig teljesen alaptalan ábránd volt; némi
kis, látszólagos alapot Schiaparelli olasz csillagász
adott e hitnek, mikor felfedezte a Mars állítólagos
csatornáit, s e csatornáknak állítólagos kettőződését. E sajátságos tüneményeket sokan úgy ma
gyarázzák, hogy ezek nem természetestünemények,
hanem eszes lények müvei. Bármint van is a
dolog, Schiaparelli felfedezése óta legalább van
valami alap, a melyen elindulva, erről a prob
lémáról legalább beszélhetünk.
*
Mint csaknem mindennek, úgy a Mars csator
náinak is más az igazi felfedezője, nem az, a
kit annak tart a közhit. Már 1877 előtt, Schia
parelli fölfedezése előtt is nem egy csillagász
tapasztalta ezeket az érdekes jelenségeket, s néhányan, mint Schroeter, Secchi, Kaiser és Dawes
leis írták. Keskeny, sötét vonalakat láttak; Dawes
folyóknak gyanította őket, a melyek az állítólagos
tengerekbe ömlenek. Az első észlelők azonban nem
sok jelentőséget tulajdonítottak ezeknek a vona
laknak, s felfedezésükkel semmi feltűnést nem
keltettek.
Csak 1887-ben, mikor a Mars oppositiója
igen kedvező volt a tudományos megfigyelésre,
Schiaparelli, a milánói Brera-csillagvizsgáló observatora tulajdonított különös jelentőséget a
Marson észlelhető sötét vonalaknak. Ez alkalom
mal a Mars oly közel volt a Földhöz, mint 1892-ben
s a mily közel lesz 1909-ben; az idő nagyon
kedvező volt a tudományos megfigyelésre, és
Schiaparelli kilenczedfél hüvelyes refractorával
tisztábban láthatta a Mars bolygót, mint akár
melyik megfigyelő ő előtte. Körülbelül negyven
sötét, változatlan vonalat látott a Mars felületén,
a melyeket csatornáknak nevezett el. Fölfedezését
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közzé is tette, de minden csillagász csak mosoly
gott rajta.
Két esztendő múlva, mikor a Mars a Földdel
megint oppositióba jutott, az érdekes bolygó
sokkal távolabb volt tőlünk, mint 1877-ben, s
korongjának átmérője körülbelül egy negyedrész
szel kisebbnek látszott. Schiaparelli azonban újra
látta az 1877-ben látott csatornákat, egy kivé
telével, mely eltűnt a szemei elől, sőt ez alka
lommal még húsz új csatornát is fedezett föl.
Ekkor, az 1879-iki megfigyelés alkalmával tapasz
talta Schiaparelli a csatorna-keítőződést, azt az
érdekes tüneményt, a melynek alapján igen sokan
következtetnek arra, hogy a Marsban mégis ér
telmes lényeknek kell lakni. Schiaparelli azt látta
ugyanis, hogy az általa Nílusnak nevezett csa
tornával teljesen párhuzamos vonalban még egy
csatorna képződik. A következő oppositió alkal
mával, 1881 deczemberben, s 1882 január és
február havában szintén tapasztalták ezt a csatorna-kettőződést, még pedig több, mint húsz
esetben. 1884-ben Schiaparelli tizenöt csatornakettőződést figyelt meg, 1886-ban egyet, 1888-ban
pedig többet.
A csillagászok egész 1886-ig nem sok ügyet
vetettek Schiaparelli felfedezésére, 1886-ban azon
ban a nizzai csillagvizsgáló 29 hüvelyes refractorán Perrotin és Thollon szintén látott tizenhat
csatornát, ugyanoly positióban, a mint azokat
Schiaparelli följegyezte; a csatornák közül néme
lyek kettőzöttek voltak, Perrotin és Thollon tér
képet is készített róluk. Ettől fogva csaknem
minden csillagász, a ki a Mars iránt érdeklődik,
észlelte a csatornákat, melyeknek egyre nőtt a
száma. 1892-ben A. Stanley Williams Brightonban húsz, 1894-ben pedig huszonnégy csatornát
látott s Flammarion assístense, Antoniadi 1894 ben
negyvenet, 1896-ban pedig negyvenhatot jegyzett
föl juvisyben; e negyvenhat csatorna közül negy
venkettő tökéletesen egyezik Schiaparelli csator
náival. Egy amerikai maecenas, Lowell, a ki
Flagstoffban, Arizona államban csillagvizsgálót
állított, Pickering és Douglass tanárok segítsé
gével 1804-ban és 1895-ben 917 rajzot készített
a Marsról; ily módon egyre több csatornát fe
deztek föl, úgy, hogy ma már az ismeretes Mars
csatornák száma 139-re rúg. Érdekes azonban,
hogy Lowel! mindössze csak hét kettőzött csa
tornát látott. A Marsról a legjobb térképeket
Lowell csinálta. Igen jó térképet közölt a londoni
Knowledge is 1902 november havában. Lowell
térképei közül kettő a Monthly Review 1903
május havi kötetében látható. A francziák a Mars
térképét többnyire Brenner Leo lussinpiccoloi
„csillagásznak“ a rajzaiból ismerik, melyeket a
franczia csillagászati társaság Bulletinje 1899
elején közölt, noha akkor már rég leleplezték a
németek Brennert, mint közönséges charlatánt.
Ma már minden csillagász egyetért abban,
hogy a Mars úgynevezett csatornái valóban létező,
s állandó tünemények. Ezt a véleményt vallja
Miss Clerke is History of Astronomy in the X I X-th
Century czímű jeles munkájának új, negyedik
kiadásában.
Ezekről a Schiaparelli által csatornáknak neve
zett tüneményekről a tudomány tanítása ma a
következő:

1 . A csatornák száma még nincs végleg meg
állapítva ; alkalmasint közel jár számuk a két
százhoz.
2. A csatornák sűrűn keresztezik egymást, s
jobbára háromszögekből álló hálózatot alkotnak.
3. A csatornák akkor is láthatók, ha a bolygó
korongjának aránylag csak kis része látható a
Földről.
4. A csatornák mind egyenes vonalban halad
nak, s végtelenül hosszúak; némelyik 3—4000
angol mértföld, tehát csaknem akkora, mint az
egész bolygó tengelye. A csatornák mind egy
formák és igen szélesek; a szélességük 30—60
angol mérföld között váltakozik. Ez a nagy szé
lesség tökéletesen kizárja azt, hogy valóságos
csatornákról van szó, azaz, hogy a sötét vonal,
a mit látunk, mind csatorna. Sokkal valóbbszinü,
hogy a csatornák legföljebb egy kilométer szélesek,
s e vízcsatorna mentén dús növényi élet tenyé
szik; a csatorna és a vegetatio együttvéve alkotja
tehát azt a hosszú, széles, sötét vonalat, melyet
a csillagászok Schiaparelli óta rövidesen csak
csatornának neveznek.
5. A csatornák láthatósága néha fokozódik,
máskor meg csökken. Ennek a tüneménynek
valószínű magyarázata a következő: A Mars ég
hajlata alkalmasint nagyon száraz, légköre nagyon
ritka; a köd vajmi ritka tünemény lehet rajta;
szárazföldje földünkhöz képest kopár. A sarkok
körül nagy fehér foltok láthatók, melyeket hóés jéghegyeknek tartanak. Ezek a jéghegyek télen
növekednek, a nyár elérkeztével pedig természe
tesen olvadnak. Az olvadás következtében a vízár
megindul a sarkok felől, s megtölti a csatorná
kat, melyeknek környékén a víz nyomán dús
vegetatio indul meg, akárcsak a Nílus mentén
tavaszszal. Lowell azt tapasztalta, hogy a tavaszi
olvadás után a Mars csatornái sokkal tisztábban
láthatók, mint máskor. Schiaparelli is azt tapasz
talta, hogy a csatornák kettőződése többnyire a
tavaszi és őszi napéj-egyen idején szokott be
következni. Ezt ő úgy magyarázta, hogy a fölös
leges víztömeg a főcsatornától 30—300 angol
mértföldre levő párhuzamos tartalék-csatornába
vonul, mely ekképpen láthatóvá válik. Ez azon
ban tarthatatlan állítás, mert akkora víztömeg
nincsen, hogy 30—60 mértföld széles és igen
hosszú tartalék-csatornák is megtelhetnének.
A szó szoros értelmében vett, azaz vízzel te
líthető csatorna nem igen lehet egy kilométernél
szélesebb, s mi — mint fentebb mondottuk —
alkalmasint csak a víz két partján végighúzódó
buja vegetátiót látjuk csatornának. Mivel pedig
a csatorna-kettőződés tüneménye igen gyorsan,
gyakran néhány óra alatt következik b e : lehe
tetlen, hogy ily röAd idő alatt, nemcsak hogy
végigszalad a víz a csatornán, hanem nyomában
már vegetatio is fakad. Ez képtelenség. A
csatorna-kettőződésnek tehát mindenesetre más
lesz a magyarázata, és nem az, a mit Schia
parelli sejtett.
6 . A csatornák keresztezik egymást, s egyegy keresztező pontban öt-hat csatorna is talál
kozik. Ezen a helyen sötét folt látszik, mely
némelyek szerint vagy nagy gyűjtő medencze,
vagy pedig terjedelmes oázis, melyben az igen
dús növényzet teszi a helyet sötétebbé.
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7.
Hogy ezek a vonalak csakugyan valóságos
csatornák-e, és hogy eszes lényeknek mestersé
gesen létrehozott müvei-e, ez a kérdés még nincs
eldöntve. Erről majd alább még beszélünk.
Számtalan más feltevéssel is igyekeznek e%sötét
vonalak keletkezését megmagyarázni. Azt is
mondják, hogy e vonalak nagy horzsolások a
Mars felületén, s hogy e horzsolásokat a bolygó
testén végigfutó meteorok idézték elő. Más vé
lemény szerint a sötét vonalak óriási repedések,
melyek a bolygó testének gyors kihűlése követ
keztében keletkeztek. Különben sokféle más
okból is támadhattak e repedések, melyek a bolygó
felületén rajzolható legnagyobb körök vonalré
szeivel egyeznek. Hogy néha sötétebbek e vo
nalak, annak az is lehet a magyarázata, hogy
a repedésekből talán gőzök törnek elő, a melyek
nek kisebb vagy nagyobb mennyisége és sűrű
sége szerint világosabbnak vagy sötétebbnek
látszik a nagy repedés.
A Mars csatornáit sokan valóságosan létező
csatornáknak, mesterséges műveknek tartják, s
nem csupán optikai tüneménynek. E vélemény
hívei azt hiszik, hogy ezeket az óriási müveket
csak eszes lények hozhatták létre, hogy a bolygó
igen száraz és terméketlen szárazföldjeit legalább
részben termőfölddé változtassák. És ettől a fel
tevéstől már csak egy lépés az a másik, hogy
a csatorna-kettőződés tüneményét is mestersé
gesen idézik elő, talán oly czélból, hogy a Mars
lakói a szomszéd bolygók lakóinak valami értel
mes jel útján értésükre adhassák, hogy ők is
léteznek ezen a világon.
Foglalkozzunk először is ezzel a második
feltevéssel. A legtöbb csillagász, (Antoniadi,
Miss Clerke, Young, sőt még Flammarion is)
nagyon skeptikusan nyilatkozik erről a kérdés
ről. Fölvetik azt a problémát, hogy a megfigyelők
valóságosan látták-e a csatorna-kettőződést, va
lóban a Marson látták-e, vagy pedig csak a
szemükben, az agyukban jött létre ennek a tüne
ménynek a képe ?
A csatorna-kettőződés ugyanis oly tünemény,
hogy nem állandóan mutatkozik, hanem csak
időközönként, s egyszerre csak igen rövid, alig
néhány percznyi időtartamra. A kettőződés ed
digirajzai nem isphotographikus úton, hanem csak
emlékezetből készültek. Fenforog az a gyanú,
hogy azok az observatorok, a kik hisznek a
csatorna-kettőződésben, közönséges káprázatnak
estek áldozatul. A csillagászok tapasztalatból
tudják, hogy az emberi szem igen tökéletlen
szerv, melynek valóságos training kell, hogy
finom megfigyelésekre használható legyen, s hogy
hónapokig is kell a teleskop előtt ülni, míg a
szem annyira alkalmazkodik, hogy egy bolygó
felületének minden apró részletét észreveszi. Ehhez
tegyük még hozzá, hogy Schiaparelli már kez
dettől fogva arról panaszkodott, hogy a Mars
csatornáinak figyelése rendkívüli mértékben fá
rasztja a szemet, s hozzuk vonatkozásba ezeket
a tényeket azzal a tapasztalattal, hogy az emberi
szem alkalmazkodásra képes ugyan, de alkal
mazkodó mechanismusa nem képes folytonos és
változatlanul állandó actióra, mindjárt világos
előttünk, hogy a Mars csatornáinak kettőződése
közönséges optikai csalódás is lehet és nem

okvetlenül valóságos reális dolog. Természettudósok, a kik mikroskoppal dolgoznak, meg
erősíthetik azt az állítást, hogy igen .apró, alig
látható tárgyak vizsgálata közben bosszankodva
tapasztalja az ember, hogy a tárgynak nagyított
képe bizonyos idő múlva megkettőződik. S a
mi a mikroskopban lehetséges, nem lehetséges-e
ahhoz hasonló dolog bizonyos körülmények között
a teleskopban is? Erre a kérdésre nehéz volna
tagadó feleletet adni. Tennaut tábornok, angol
csillagász, a ki igen szerencsés megfigyelő volt,
azt tapasztalta, s meg is írta pár évvel ezelőtt
az Observatory XVIII. kötetében, hogy a teles
kopban a kép megkettőződése nagyon közön
séges dolog s a szem kifáradásának rendes
következménye. A Mars csatornáinak állítólagos
kettőződése tehát korántsem olyan dolog, hogy
arra bárminő következtetést vagy elméletet is
lehetne építeni.
De térjünk vissza magukhoz az egyszerű csa
tornákhoz. Percival Lowell, a kit ez a probléma
nagyon izgatott, meg akarta tudni, hogy a leg
jobb teleskoppal és a lehető legjob körülmények
között nem lehet-e közelebb jutni e probléma
megoldásához? Tudta, hogy ehhez tiszta és
nyugodt légkör szükséges, a mit meg is talált
Arizona államban, Flagstoffban, majd később
Mexicóban, a hova csillagászati expeditiót szer
vezett 1894-ben. Egy igen ügyes amerikai csillagászszal, Douglas-szal dolgozott, s egyévi meg
figyeléseinek eredményéül egy igen szép és érdekes
könyvet adott ki Bostonban Mars czímmel. Ebben
a könyvben közli a csatornák számos rajzát, s
azt a meggyőződését fejezi ki, hogy a Mars
lakóknak értelemre valló művei ezek a csatornák;
ezeknek az alkotásoknak czélját megérthetjük, s
kénytelenek vagyunk a mienkhez hasonló érte
lemnek tulajdonítani ezeket a müveket. A Mars
légköre Lowell megfigyelése szerint nem külön
bözik jobban a Föld légkörétől, mint a meny
nyire a Föld egyes részeinek légköre különbözik
egymástól. Ez a légkör ritka és igen száraz, s
száraz maga a Mars szárazföldje is ; ennek kö
vetkeztében a Mars-lakók, ha élni akarnak, kény
telenek öntözni. Schiaparelli csatornáit Lowell
nyilvánvalóan öntöző müveknek tartja. Ezt a
könyvet azóta még két hatalmas kötet követte:
az Annals of the Lowell Observatory igen sok
adattal és igen sok rajzzal, melyektől a tudo
mányos értéket elvitatni nem lehet.
A probléma megoldásának megközelítése azon
ban Lowellnek még máig sem sikerült. Egész
elmélete mindmáig leküzdhetetlennek látszó aka
dályokba ütközik. Lowellnek a Mars-csatornák
mesterséges volta mellett az a legkomolyabb
és legnyomósabb érve, hogy e csatornák
geometriai szerkezeteknek látszanak, s hogy a
nagyméretű geometriai constructiók szükség
képpen emberi értelmet tételeznek fel. Lowell
nem hiszi, hogy ezek a geometriai alakzatok
pusztán a természet játékai s arra hivatkozik,
hogy geometriai arányokat a természetben csak
igen kis dolgokban láthatunk: az ásványok kris
tályaiban, s a rovarokon. És ez az, a miben
Lowell téved, mert olyan geometriai constructiókat, minőket ő a Marson lát, mi, hogy messzebb
ne menjünk: a Holdon is láthatunk. Akárki, a
19

258

ki bárminő teleskoppat is a Holdat vizsgálja,
azt tapasztalja, hogy a Tycho-tól, s még néhány
más nagy krátertől hat-nyolcz sötét vonal su
gárzik ki. Ezeknek a sötétebb vonalaknak a mi
benlétét még eddig nem sikerült biztossággal
megállapítani, bár a Hold, tudjuk, százszor kö
zelebb van hozzánk, mint a Mars.
Nincs tehát semmi okunk arra, hogy isme
reteink mai állapotában akármi jelentőséget tulaj
donítsunk a Mars csatornáinak, A Mars-probléma
megoldásától még nagyon, nagyon messze járunk
s hiábavaló az ábrándozásunk a Mars lakóiról,
s a velük való szellemi érintkezésről. Semmi
sem bizonyítja, hogy ezek az állítólagos lények
csakugyan vannak; s ha sikerülne is Tesla Miklós
nak marconigrammokat röpíteni a Marsba: éppen
nem bizonyos, hogy azokat ott felfognák; hiába jeleznők a Marsnak villamos áramokkal számso
runknak az első tagjait: „egy, kettő, három ...“,
hiába tiintetnők a Mars-lakók szemébe ezt a
képletet: 2 x 2 = 4 , s hiába ábrázolnánk nekik
óriási villamos fényözönnel Pythagoras tételét:
mindezekneka phantastikus terveknekaligha volna
meg az az eredménye, hogy demonstratiónkat,
(a mi egyelőre magában véve is lehetetlen) a
a Mars-lakók percipiálnák s rá valamilyen ért
hető választ adnának. A Mars-problemával ma
is ott vagyunk, a hol évezredekkel ezelőtt vol
tunk; az eddigi kutatások, vagy helyesebben:
okoskodások eredményét igen röviden és velősen
foglalta össze a Commonwealth 1903 áprilisi
számában Sir Oliver Lodge: „Mi néha azt hiszszíik, hogy a Marsnak lakói vannak; talán vannak
is ; de mivel ezt semmi, éppen semmi nem bizo
nyítja, mégis csak valóbbszinünek kell tartanunk
azt, hogy a naprendszerben ma a Föld az egyetlen
bolygó, melyen eszes lények laknak.“
Szabó László.

A régi m agyar tudom ányos eszközök,
találm ányok, felfedezések m úzeum a.
egyelettel csüngünk múltúnk beszédes em
lékein, szeretettel ragaszkodunk annakakármilyen kicsiny reliquiájához; de nem ipar
kodunk ezeket az emlékeket felkutatni,
gondozni, megőrizni. Azért olyan kevés orszá
gunkban a történeti emlék; pedig minden elpusz
tult emlékben művelődésünk történelmének egyegy lapja veszett el . . .
A hazai iskolák múzeumaiban a múlt idők
emlékei között sok érdekes iskolai és tudomá
nyos eszközt őriznek.
Régi magyar tudósoknak eszközei ezek, me
lyeket nagy áldozatok árán szereztek, vagy készí
tettek, hogy a tanuló értelméhez, a magyar nép
felfogásához közelebb hozzák a természetet, me
lyekkel régi magyar tudósok a természet jelen
ségeit megfigyelték, lefolyását tanulmányozták.
Mennyi emlék, a régi tanítás menetének, irá
nyának, tudományos törekvéseknek beszédes em
lékei !
Én láttam, jegyzékbe foglaltam a letűnt múlt
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nak ez érdekes emlékeit. Látásuk fölemelt; mert
nemcsak arról győzött meg, hogy a természettudományok tanításában, művelésében az általános
európai iránynak hullámverése hozzánk is eljutott,
hanem arról is, hogy a XVIII-dik század magyar
tudósai, tanárai lépést tartottak a művelt nyugattal.
Ezeken a tudós eszközökön kívül, melyekkel
régi magyar tudósok dolgoztak, kutatom a tudo
mányoknak, találmányoknak, felfedezéseknek tör
ténetében is a magyar ember kezenyomát; kere
sem a találmányoknak, felfedezéseknek eredeti
mintáját, vagy csak leírását, rajzát. A legtöbbször
még ezt is hiába keresem.
Pedig, ha alapos szemlét tartunk a szigorú
tudományok hivatott munkásai, az orvoslás vív
mányai, a modern technikának ezer- és ezernyi
alkotása felett, mindenütt ott találjuk a magyar
embert, a magyar ember kezét és szellemét.
Hogy hogyan kell ápolni a feltaláló emlékét,
kit találmánya az emberiség jótevőjévé avatott,
a tudósét, ki szellemének egy szikrájával egy
másiknak elméjét az egész emberiségre jótékony
fényt árasztó lángra lobbantotta, megtanulhatnék
a külföldtől.
A nagy Davy-nak eszközeit, sok ezer ember
életét megmentő, biztosító lámpájának első pél
dányát, Brahma víz-sajtóját, Bell első gőzhajó
gépét, Stephenson első locomotivját s mindazokat
az eszközöket, melyek az angol feltalálók elmé
jének közvetlen termékei, gondosan őrzik angol
országi múzeumok.
Kegyelettel gondozzák Párisban (Musée centennal) Lavoisier-nek a víz synthesisére vonatkozó
eredeti eszközét, Gay-Lussac- és Thenard-nak
a kálium és natrium előállítására szolgáló készü
lékét, 384-82 gr. vizet, melyet Fourcroy, Séguin
és Vanquelin először kaptak a víz alkotórészeinek
összetétele során, azt a brómot, mit Ballard
először készített, azt a szódát, melyet Leblanc
előállított.
Ezeknek az emlékeknek a látása az idegen
nemzetek fiát hódolatra készteti az angol, illetőleg
franczia genius előtt, az angolt, francziát pedig
fölemeli, fölmelegíti, megtermékenyíti s a dicső
ség útjára vonja.
Nagy hibája az a magyarnak, hogy a hazai
tudósok, föltalálok teremtő szellemének alkotásait
nemcsak hogy nem őrzi, de még nyilván sem
tartja. Sehol a világon az a könnyelműség — az
emlékekben való elbánásban, mint minálunk.
Találtam én pinczében, padláson rothadt szalma
között eszközöket, melyekhez európai hírű magyar
tudósok emléke fűződik.
Mulasztásainkat némileg pótolhatnók, ha vala
melyik tudományos intézetünkben összegyűjtenők
azokat az eszközöket, melyekhez európai hírű,
tudású magyar tudósok verejtéke tapad; ha öszszehordanók az összehordható magyar találmá
nyokat, felfedezéseket (eredeti mintában, vagy hű
utánzatban, a szemléltetés minden módszerének
felhasználásával bemutatva) s mindazt, a mivel
a tudomány, az emberiség a magyar ember útján
lett gazdagabb. Mindezt összehordva, olyan gyűj
teményre tennénk szert, mely mindennél meg
győzőbben beszélne a magyar faj rátermettségéről,
erős culturai egyéniségéről s termelő erejének
nagyságáról.
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Az összehordással azonban sietnünk kell;
mert az emlékekből előbb-utóbb kifogyunk. Ha
soká késünk, még az emlékezet sem lesz gon
dozójuk.
Hogy tudományos emlékeink érdemesek az
összegyűjtésre, megőrzésre, azokból az adatok
ból, mit emlékezetem az egész emberiség szá
mára termelő régi magyar elmékről, régi magyar
tudósok eszközeiről megőrizett, felemlítek néme
lyeket.
Az Úrnak 1709-dik esztendejében tudós SimáncLi
István professor, külföldi tanulmányújából haza
érkezvén, a sárospataki iskolában megkezdé elő
adásait a természetiek tudományából. Simándi,
aziskolafentartók áldozó készségéből pompás physikai eszközöket hozott magával; ő volt az első
a hazában, ki a physikát kísérleti alapon tanította.
A remek kivitelű tanító-eszközök, a kétszáz éves
múltra visszatekint) gazdag physikai gyűjtemény
nek az alapja. A múlt század közepéig használatban
volt valamennyi, egyik-másik (légszivattyú, bűvös
lámpa, villamos gép, gyújtó-lencsék) még ma is
teljesen hasznávehető. Simándi csodás kísérletei
nek a híre kiszivárgott a collegium falai közül
és kezdetben csak suttogták, később széltiben
beszélték, hogy az új professor, ki mágus
könyvét szobájában lánczra kötve tartja, az ördög
gel czimborál.
A sárospataki collegiumnak a régi eszközök
ben való gazdagságát illetőleg a debreczeni ev.
ref. főiskola méltó versenytársa. Ebben az isko
lában Hatvani István — a magyar Faust —
volt az első, ki a XVIII. század közepe táján a
physikát és chemiát kísérletekkel kezdette tanítani.
Brilliáns mutatványait csodaszámba vették a
debreczeneik s a professort úgy tekintették, mint
a ki előtt semmi sem lehetetlen.
A főiskola hatóságának áldozatkészsége bir
tokába juttatta Hatvanit mindannak a kísérleti
eszköznek, a melylyel az időszerint a physikát és
chemiát Európa-szerte tanították. Nagy érdeme a
debreczeni főiskolának, hogy Hatvani professornak eszközeit a mai napig a legjobb karban fentartotta. Ez eszközök között van a pompás légszivattyú, a melynek üres terében Hatvani a
puskaport láng nélkül égette el. Ezek között van
az Aranytól megénekelt villámos gép, a melyhez,
ha hozzáérsz, megüt a mennykő; a bűvös lámpás,
melyet Hatvani — a monda szerint — a meg
haltak leikeinek előidézésére használt, a magától
fölfelé szaladó kettős kúp, a hatalmas magdeburgi
készülék, stb.
A XVIII-dik század professorai, de a XIX-ik
elején működők is — úgy látszik — többet fog
lalkoztak a laboratóriumokban, mint a mai professorok. Legalább erre mutatnak azok a szép
és eredeti eszközök, a melyeket buzgó physikaprofessorok: Sárvári, Hatvani utódja, Kováts
Martini Gábor, Jedlik pozsonyi, s Kienberger
váczi professorok sajátkezüleg készítettek.
A marosvásárhelyi collégiumban láttam Bátyai
Farkas-nak, a világhírű mathematikusnak elek
tromos gépjét, leydeni palaczkjait, elszigetelő
zsámolyát (majdnem készen vagyunk a Bolyai
reliquiákkal! Hol a Bólyai-szoba, melyet Marosvásárhely legnagyobb fiának, a csaknem félszá

zadig ott működő tudósnak, feltalálónak, költő
nek állított a kegyelet?)
Bolyai hires munkáját a „Tentamen“-t latin
nyelven írta; ehhez hozzákötve jelent meg fia és
mathematikai lángeszének örököse: Bátyai János
neve alatt a világhírű „Appendix'1, a mely alapjaaz absolut geometriának, s a mely a Bolyai
nevet halhatatlanná tette.
Bolyai Farkas a szépirodalmon, mathematikán
kívül technikai kérdésekkel is foglalkozott. Külö
nösen jeles fütő- és főzőkemenczéket talált fel,
melyek nemcsak a fűtés, hanem a szoba levegő
jének tisztántartása tekintetében is kitűnők voltak.
A mai draisine-t is már 70 évvel ezelőtt fel
találta és a szobában használta. A harminczas
évek végén egy új rendszerű szekeret is készített.
Előbb háromkerekűre csinálta, de ez nem mutat
kozván czélszerünek, négykerekűvé változtatta.
A szekér alakja négyszögű volt, négyoldalú filagoria-fedéllel; ajtaja hátul, hogy elragadás ese
tében veszély nélkül lehessen belőle kilépni;
tengelyei, mint a vasúti kocsiknál, a kerékkel
együtt forogtak. Bolyai technikai találmányainak
még rajzát se tudtam sehol megszerezni.
A kolozsvári piaristák gymnasiumának gyűj
teményében legérdekesebbek azok az eszközök,
könyvek, képek, a melyek a régi csillagvizsgáló
ból kerültek oda; ezek között a XVIII-ik század
ban ott működő Heti Miksá-nak, a világhírű
csillagásznak arczképe, óriás quadransa.
Múzeumba való becses régiségek: az egri
csillagvizsgálónak XVIII. századbeli pompás ké
szülékei ; meg a lyceumnak százados chemiai
eszközei: retorták, gázfejlesztők, gazométerek,
mérlegek, a milyenekkel a tudományos chemia
megalapítója: a nagy Lavoisier kísérletezett. A
csillagvizsgálót Hell Miksa rendezte b e; nyilat
kozata szerint ehhez hasonló nézőtorony nem
volt akkor Európában.
Én is őrzök laboratóriumomban (II. kér. áll.
főreáliskola) egy pár érdekes régiséget. Az egyik
egy elemző mérleg. A XVIII. században és a
XIX. elején a tud. egyetem tulajdonát képezte.
Az egyetem sok tudós búvára használhatta; ezek
között Wintert Jakab is, az európai hírű chemikus és botanikus. A másik Preysz Móricz-nak,
a kitűnő chemikusnak állandó kénhydrogénfejlesztő-készüléke. A készüléket Preysz az elmúlt
század 50-es éveiben szerkesztette és készítette;
ma is czélszerűbb, jobb, egyszerűbb, mint sok
divatos gázfejlesztő-készülék.
Az egyetem physikai intézetében Jedlik Ányos
készülékei (lánczolatos csöves kisütő, leydeni
battéria, dinamo-gép, inductiós tekercs-modell
stb.) azok, a melyek figyelmünket különösen felköltik.
A porczellán felfedezésének dicsősége magyar
ember emlékét illeti, egy magyar fazekasét, a
kinek a nevét se tudjuk, de tudjuk azt, hogy
már az életben is más szedte a találmánya hasz
nát. Ő már jóval Böttger előtt készített porczellánt
és munkáinak főként Londonban volt nagy
keletük. Becher János Joákim mainzi orvos-professornak egy 1682-ben Frankfurt városában
megjelent könyvében olvassuk: Ruprecht (pfalzi)
herczegnek vagyon egy magyarországi fazekasa,
a ki Angliába kerülvén, olyan földkeveréket talált
19*
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föl, a mely kiégetve, félig átlátszó, mint a kelet
indiai porczellán és az ebből való edényeket
Londonban immár nyilvánosan árulják.
Seiner András debreczeni orvos, a XVIII. sz.
közepén a hallei és göttingeni egyetem nagy
hírű physika tanára — a Segner-kerék feltalálója.
Kempelen Farkas, a világ legnagyobb mecha
nikus-elméje. Beszélő- és sakkozó gép-embereivel
bámulatba ejtette a világot. Ugyan ő volt a ter
vezője a schönbrunni szökőkutaknak is. „A Ferencz-csatorna építésénél“, — mint a M. Kurír
ban (1793) olvassuk — „Kempelen udvari taná
csos úr által találtatott és készíttetett vízmerítő
alkotmánynyal próbát tétetvén, ezen vizi csatornát
készíttető társaságnak igazgatója gr. Apponyi Úr,
teljes megelégedéssel tapasztalta annak hasznos
voltát.“
Nemetz József, a budai egyetem professora,
nagy feltaláló, a mechanika minden terén. Az ő
leikéből pattantak k i: az örök naptár, egy új
szerkezetű rétkaszáló, vizi fiirészmalom, meg egy
cséplő-szerkezet, az első sípláda, a kifelé és befelé
nyíló ajtó, az első hátultöltő és ismétlő puska,
melynek a bécsi arzenálban őrzött mintája adha
tott ösztönt Mannlichernek tökéletesebb alkotásra;
villámos gyújtó-készülék, órával összekötött villa
mos lámpa.
Langereiter, Eszterházy Miklós kismartoni ura
dalmának genialis gépmestere volt az első,
ki a felhúzógépet (Lift) szerkesztette. A gőzgépet
1804-ben akként tökéletesítette, hogy az egyszerre
2—3 vízszivattyút hozott mozgásba.
Hell Miksa, a bécsi csillagvizsgáló igazgatója
és az egyetemen a mechanika tanára, korának
'legnagyobb tekintélyű csillagásza, a kinek a nap
parallaxisa nagyságára vonatkozó 1769-diki észle
léséből kapott szám értéke ma is a legjobbnak
van elismerve.
Irinyi János kiváló magyar chemikus; 1836-ban
ő ajándékozta meg a phosphoros gyújtóval az em
beriséget. Mi, a kik határozottan tudjuk, hogy a
phosphoros gyújtó, a mi vérünkből való Irinyi
nek a találmánya, összedugott kézzel nézzük,
hogyan versengenek nemzetek a legnépszerűbb
találmány dicsőségén. Még annyit sem tettünk,
hogy egyetlen egy szál Irinyi-féle gyújtót meg
őrizzünk az utókornak.
Born Ignácz kora legelső geológusa; az amalgamálás alkalmazásáról a bányászatban korszakot
alkotó munkát írt. Az ő készülékei is elkallódtak.
Eljárását a selmeczi bányatermékekben foga
natosítja először. Tömegesen jönnek a külföldi
tudósok és bányászok Selmeczre, hogy a Bornféle amalgamáló eljárást a helyszínén tanulmá
nyozzák s azután odahaza alkalmazzák.
Magyarország a bányászat tudományos fej
lesztésében kivette a maga részét. A modern
repesztő munkát, névszerint a puskapornak repesztő munkára való használását legelőször
Selmeczbánya hires bányáiban, 1627-ben kez
dették meg. Az úgynevezett keresztfejtést Zipser
1749-ben, ugyancsak Selmeczbányán eszelte ki
és innen terjedt az el a távolba is.
A bányamüvek czéljaira olyannyira megfelelő
szívógépet, az úgynevezett vízoszlopos gépet is
Selmeczbánya szolgáltatta, hol a legelsőt 1749-ben
Höll József gépfelügyelő építette.

Czermák Nép. János, egyetemi professor
Budapesten, az élettan kiváló művelője. Gége
tükrét Budapesten való működése alatt szerkesz
tette. Első példányát egyetemünkön őrizik. Nincs
kizárva, hogy Czermák Csehországban élő utódjai
Csehországnak reklamálják a feltalálás dicsőséget.
Preisz Móricz, a pesti reáliskola chemia tanára
nemcsak tudós, de véghetetlen munkás ember.
Preysz 1861-ben előadást tartott a Természettudományi Társulatban a tokaji borok tartósabbá
tételéről; ezt úgy érte el, hogy a bort a levegő
kizárásával 70—80' C-ra hevítette. Ugyanerre
az eredményre Pasteur csak négy évvel később
jutott. A műveletet — melynek Preysz a felta
lálója és első alkalmazója — Pasteur-özésnek
nevezték el. Preysz csak magyar nyelven közöl
vén vizsgálatainak eredményét, az elsőbbséget
számára kiküzdeni nem lehetett.
Ugyan ő volt az, ki a szesztelenített tokajinak
a beteg gyermek szervezetére való hatását tanul
mányozás tárgyává tétette. A legszebb remények
kel kecsegtető vizsgálatok folytatása a jövőnek
a feladata.
Semmelweiss Ignácz, a pesti egyetem hírneves
tanára, a legrettenetesebb női betegségnek: a
gyermekágyi-láznak a legyőzője. Nagy tehetség,
kit kora semmiképp sem akart megérteni s a kinek
az ellene indított hajszával szemben lelke teljes
erejével küzdenie kellett igazsága diadaláért, a
melylyel veszendőbe jutott anyákat adott vissza
az életnek. Az emberiség e nagy jótevőjének
emlékei is elkallódtak. Boldogult Kézmárszky tanár
— kérésemre — intézete eszköz-gyűjteményét át
kutatta olyan eszközök után, melyeket Semmel
weiss munkájában, orvosi tevékenységében hasz
nálhatott ; még egy fogót sem talált.
Jedlik Ányos kiváló physikus és természettudo
mányi író. Két nagy felfedezést köszönhetünk
Jedliknek az elektro-magnetismus terén, mint a
melylyel Jedlik oly nagy előszeretettel foglalkozott.
Az egyik felfedezése: az elektromagnetikus
rotaüók fölfedezése és a másik dinamo-gép
elvének feltalálása. De Jedlik — írja Heller —
felfedezését nem hozta a tudományos világ tudo
mására, így hazánk ezen nagy physikusa szerény
sége és igénytelensége által a felfedezés elsőbb
ségétől elüttetett. Jedlik másik nagy felfedezése
a dinamó elektromos gép eszméje; sokkal Siemens
előtt rájött már Jedlik a dinamo-gép szerkesz
tésének godolatára; egy pesti mechanikussal
szerkesztetek is egy készüléket, melyet a buda
pesti egyetem physikai intézetében őriznek. Mellette
van Jedlik sajátkezű használati utasítása. Sajnos,
hogy Jedlik ezen fontos fölfedezése elsőbbségének
dicsőségét sem élvezhette, mert a tudományos vilá
got ezen felfedezéséről sem értesítvén, Siemenst
— ki csak 1867-ben készített ily szerkezetet —
tartják a dinamo-gép felfedezőjének.
Ezen találmányokon kívül Jedliknek egyéb
felfedezései, elmés gépei is vannak. így a töb
bek között egy érdekes osztógépet fedezett fel,
mely unicum a maga nemében. A győri gym
nasium múzeumában őrzik. Éles eszét, fundáló
képességét bizonyítja az a készülék is, a mely
lyel mesterséges savanyúvizet állított elő.
Magyar eredetű feltalálók, felfedezők még:
Grossmann, ki először készített higanyos lég-
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szivattyút (az első példányt a műegyetem physikai
intézetében őrzik); Raffelsberger, kinek nevéhez
egy találmány emléke fűződik, mely korszakot
alkotott a cartographia terén : a térképek nyomdai
úton való sokszorosításának találmánya. '
A mikro-organismusokáltalokozott egyik-másik
betegségnek vérsavóval .való gyógyítására is ma
gyar ember (Fodor József tanár) adta meg az
impulsust.
A hintával, kocsival, hegedűvel, beszélő újság
gal is mi ajándékoztuk meg az emberiséget. A
világ első katonája: a huszár és rajta a vitéz
kötés is magyar lélekből pattant ki. Nem említem
a magyar geniusnak az élők munkájában való
megnyilvánulását. Már azok is, a miket itt fel
soroltam, hangosan hirdetik, hogy a találékony
ság, termelő erő a magyar vérnek éppen olyan
faji sajátsága, mint p. o. a francziának; ezen
találékonyságnak, termelő erőnek pusztuló ter
mékeit megmenteni, összegyűjteni, méltó tárgya
lehetne egy erre hivatott magyar ember tevékeny
ségének.
Dr. Hankó Vilmos.

K atatypía.
( Osiwald és Gros sokszorosítási eljárása katalysis utján.)

lig képzelhető kényelmesebb mód mint a
fénykép, arra, hogy gyorsan lüktető élet tünkből képeket készítsünk, azokat mint
hű másolatokat állandósítsuk és sokszorosítsuk.
Ha nem a természetadta fénynyel dolgozunk,
akkor is ismerünk eszközöket és módokat, me
lyekkel azokat mesterségesen előállíthatjuk, concentrálhatjuk vagy eloszthatjuk, a mint azt a körül
mények megkövetelik. Ez esetben is tehát, úgy
látszik, minden megfelel kívánságunknak. Ezért
szinte hihetetlennek látszik az, hogy olyan kísér
letekről hallunk, melyeknek az a czélja, hogy a
fényt teljesen kiküszöböljék és helyébe más hatót
hozzanak be. De mégis így áll a dolog s a sok
szorosító, a ki kénytelen évenként nagy összegű
mesterséges fényt felhasználni, a fényképész, a
ki a rövid karácsony-ünnep alatt megrendelé
seinek a legjobb szándékkal sem tehet eleget,
mert nem áll elegendő fény rendelkezésére, mind
kettő jól tudja, mily nagy jelentőségű az, hogy
ha a fény szerepét valamely más hatóra ruházzuk
át, természetesen olyanra, melylyel teljesen és
szabadon rendelkezhetünk és a melylyel szemben
bizonyos értelemben sokkal korlátlanabbak vol
nánk, mint vagyunk a fény esetében.
Ilynemű találmányról a legutóbbi időben sokat
írtak az újságok, tö'bbé-kevésbbé részletesen, de
a nélkül, hogy csak kísérletet is tettek volna a
dolog nyitjának megismerése végett. E sokat
emlegetett eljárás neve: „Katatypía“, feltalálói
Ostwald W. dr., lipcsei egyetemi tanár és assistense, Gros 0. dr. Az eljárás a sokszorosító
iparban egészen új elvet képvisel, tehát nem ki
egészítése a fényképezésnek egy vagy több új
módszer hozzáillesztése által, hanem igazában
véve az a czélja ennek az új módszernek, hogy
a fényt, miután már a felvétel megtörtént, a
továbbiakban fölöslegessé tegyük.
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Az új eljárásról a rendes szokás szerint a leg
képtelenebb elferdítéseket lehetett hallani eleinte.
Többek között „fény nélküli fényképezéséről,
„sötétben történt felvételekéről beszéltek és so
kan, a kik az utolsó években gyakran láttak eleinte
hihetetlen dolgokat beteljesedni, ezeknek a híresz
teléseknek is hittek. Pedig nem ez volt a fel
találók szándéka; a katatypía egyesegyedül a
positiv eljárással foglalkozik, tehát egyáltalán
semmi köze sincs a kamrában készített képekhez.
A katatypía oly eljárás, melylyel képeket, rajzo
kat, mintákat és hasonlókat fény segítsége nélkül,
csupán katatysissel sokszorosíthatunk. Berzelius,
a nagy vegyész ideje óta ez a név: katalysis a
chémiában gyakran felmerült: igen sok jelen
séget, melyeknek magyarázatát adni nem voltak
képesek, e néven neveztek s ez esetben a név
adás kárpótolta a magyarázatot. E néven egyesí
tették mindazon jelenségeket, a melyeknél vala
mely test puszta jelenléte befolyásolta a más
testek között felmerülő chemiai reactiót, a nélkül,
hogy az a test változáson ment volna át. Ide
tartozott az az eset is, melyet egy Kirchhof nevű
német gyógyszerész talált fel: a keményítő fel
bontása savak által. A sav látszólag résztvett
a keményítőből czukorrá való vegyi átalakulásnál,
mindazonáltal a végeredményben éppen annyi sav
volt, mint kezdetben. Sav nélkül látszólag nem
ment végbe a jelenség. Más példa a már régóta
ismeretes és Döbereiner gyújtógépében alkal
mazott hydrogéngáz-meggyujtás, ha az a levegőn
finoman elosztott platinával érintkezik. Itt sem
lehet arról szó, hogy a platina résztvesz a hydrogénnek oxygénnel való egyesülésében ; mind
azonáltal a platina jelenléte a gázkeverék meg
gyújtásához szükséges, mert nélküle évek hosszú
során át tarthatjuk együtt a két gázt, meggyúlás
vagy lassú egyesülés nem fog bekövetkezni.
Csak az újabb időben sikerült e kérdést némi
képpen tisztázni, még pedig a physikai chemia
mérési módszerei és szabatos alaptételei segítsé
gével. Ezért alkották a chemiai reactio-sebesség
fogalmát, mely éppen a katalytikus jelenségek
megértéséért fontos. Legjobban példával bizo
nyíthatjuk a mondottakat. A „durranó-gáz“ név
már magában véve is azt jelenti, hogy oxygén
és hydrogén keverékének nagy hajlandósággal
kell bírnia a heves egyesülés iránt. Mind ennek
daczára mi sem történik, ha a gáztömeg nem jő
érintkezésbe szikrával. A hydrogén-oxygén keve
rék bizonyosan nincsen „vegyi egyensúlyban“,
noha a gázok látszólag éveken át maradhatnak
egymás mellett egyesülés nélkül. Valamelyes rend
kívüli hajlandóság vízgőzzé változtatná őket, de
ez az állapot, hasonlóan a kifeszített rúgóhoz,
nem következik be. Ha most egy kis platina
darabot, esetleg néhány más, finoman elosztott
fémrészecskét teszünk a gázba, úgy az egyesü
lésre hajtó erőnek alkalom adatott a működésre
és az egész a természetes végállapot felé törek
szik. Ekkor a platina mint katalysator szerepelt
és látszólag a két gáz közötti reactiót létesítette,
voltaképpen csupán arra szolgált, hogy a reactiónak, a mely magától is végbement volna, de
rendkívül lassan haladt előre, a sebességét fokozza
a mi érzékszerveinkkel megközelíthető nagyságig.
Általában véve mondhatjuk, hogy az összes,
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katalytikus jelenségek olyformán mennek végbe,
hogy a katalysator a tényleg elérendő egyensúlyi
állapoton semmit sem változtat, csak növeli a
sebességet, a melylyel az egyensúlyi állapot létre
jő. Ezáltal képes egy látszólag egyáltalán végbe
nem menő reactiót rövid időn belül befejezni.
A legkisebb részecskék között végbemenő reactió
lefolyását olyképpen képzelhetjük el, ha csupán
durva vonásokban vázoljuk a jelenséget, hogy
a reactiót belső ellenállás tartja vissza, melyet a
katalysator vagy kikerül, vagy pedig gyengít.
A katalysator tehát bizonyos mértékben chemiai
kenőcs.
Ezek után sokan fogják kérdezni: mi módon
szolgálhat mindez sokszorosítási czélokra és mi
képpen pótolhatja valaha a képkészítéshez szük
séges fényt? Nos, egyrészt a fentebbiekből lát
ható, hogy a katalytikailag' befolyásolható jelen
ségek azok, melyek maguktól is vegbemennének,
katalysator jelenléte nélkül, vagy végbe is mennek,
azonban sebességüket a katalysator befolyásolja
és pedig nagyobbítja vagy kisebbíti. De bármely
esetben, ha a reactió elég hosszú ideig tart, a
végállapot ugyanaz lesz. Miként módosulnak a
jelenségek a jény esetében ? Minden fényképész
tudja, hogy az érzékeny lemez vagy papiros a
sötétben hosszú ideig tartó megőrzés után fátyolt
kap vagy elromlik, azaz a fény előidézte helyi
változások fény nélkül is létrejönnek, feltéve,
hogy elég hosszú ideig várunk. Chromo-papiros
használatakor két nap elegendő arra, hogy a
papiros hasznavehetetlenné váljék, száraz leme
zek ellenben csak később, esetleg nehány év
múlva lesznek fátyolosak. Az összes esetekben
oly reactiókkal van dolgunk, melyek a sötétben
is lefolynak, csakhogy a részecskék felcserélő
désének sebessége fényben hihetetlen nagyságig
növelhető megfelelő körülmények között. A fény
tehát anyagtalan katalysatorként hat a reactiokeverékre, mely mint fényérzékeny réteg szolgál
a kép készítésére. Ennyiben analógok a katalysis
és a fényérzékenység. Ez az analógia még meszszebre is kiterjeszthető. Ha két, különböző erős
ségű fényhatás ér egy és ugyanazon lemezt,
akkor a hatások bizonyos határokon belül ará
nyosak a fényerősséggel. Szintúgy a katalytikus
hatások, — ugyanazon reactió-keveréket véve, —
a katalysator sűrűségével. Ezen egyszerű okos
kodás alapján a fényt helyettesíthejük katalysatorokkal. A fényképészetben a negativ, másolásra
való; a sötét, ezüstben dús helyeken kevés fényt
bocsát keresztül, tehát gyengíti, más helyeken
azonban átengedi a sűrűbb fényt. Az olyan
finoman elosztott ezüst, mint a milyennel a nega
tiv borítva van, kitűnő katalysator számos reactió
esetében. Semmi sem áll ilyformán útjában annak,
hogy az ezüstös negatívot katalysáló felület
gyanánt használjuk.
Sokkal alkalmasabb katalysator a hydrogénsuperoxyd, melyet mintegy a természet is ennek
teremtett. A vegyület hydrogén és oxygénből áll,
mint a víz, csakhogy kétannyi oxygén jut ugyan
annyi hydrogénre. Bizonyos tekintetben a vegyület
oxygénnel túlterhelt és ezért nem is csodálkoz
hatunk azon, hogy az ilyen testnek nagy a
hajlandósága az állandóbb víz-állapotba való
átváltozásra, a mi közben oxygén szabadul ki. Mind

azonáltal a hydrogénsuperoxyd normális körül
mények között teljesen állandó; ellenben katalysatorral, például finoman eloszlott ezüsttel siet
tetjük a szétbomlást, még pedig a katalysator
egyes helyein levő ezüstmennyiséggel arányosan.
E czélból étherben feloldott hydrogénsuperoxydot
készítünk, leöntjük vele a negatívot és az éthert
lassan elpárologtatjuk. Erre azonnal beáll a fönt
említett szétbomlás és igen rövid idő múlva, a
képződöttvíz elpárologtatása után láthatatlan
hydrogénsuperoxyd-képet nyerünk, mely ott a leg
erősebb, a hol a hydrogénsuperoxyd nem bomlott
fel, vagyis ott, a hol nincsen ezüst. A gelatinpapiros egyszerű pillanatnyi vagy percznyi rányomása elég arra, hogy positiv képet nyerjünk.
A kép láthatóvá tétele és előidézése épp oly
egyszerű, mint a milyen változatos lehet. Mint
hogy a hydrogénsuperoxyd kitűnő oxydáló- és
redukáló-szer, ennélfogva igen sok reactiót léte
síthetünk. A legismeretesebbek a tintaképek (gallusvasképek) mint olyanok, melyek vasvitriololdattal leöntve származnak. Azokon a helyeken,
a hol hydrogénsuperoxyd van, azonnal csapadék
képződik; rövid ideig tartó mosás után gallussavoldatban ibolyaszínű képet kapunk, melynek
képanyaga a közönséges író-tinta, tehát a kép
rendkívüli tartóssága már ebből is következik.
Hogy gallus-sav helyett más anyagot is használ
hatunk, miáltal megfelelő színváltozás létesül,
az magától érthető.
A gallusvas-eljárásnál tartalmasabb a mangáneljárás. A hydrogénsuperoxyd-képet alkalmas
mangán-oldatba teszszük, minek folytán barnakőcsapadék válik k i; de a barnakő maga is reactióra hajló test, így hát egyszerű chemiai meg
fordítással minden egyéb nélkül szinte határtalan
nagyszámú színezés nyerhető.
A jelenkor legkiválóbb fényképészeinek igyeke
zete odairányul, hogy művészies hatásokat állítsa
nak elő; kérdés, vájjon ebben a fényképészeti
ágban is megállja-e helyét a katatypia? A fény
képészetnek erre a czélra szolgáló eljárásai a gumminyomás, pigmentnyomás és az ozotypia. Lénye
gük az, hogy a chromos gelatin megvilágításkor
oldhatatlanná lesz. Fényhatás után a változatlan
réteget vízzel leoldjuk és kép vagy mint színes
gelatin, vagy mint gelatinrelief magába zárt szilárd
festőanyaggal marad vissza. Az egésznek az a
nyitja, hogy a gelatint fényben oldhatatlanná
kell tennünk. Ezt azáltal is elérhetjük, hogy egy
hydrogénsuperoxyd-képet gumminyomásra való
vagy pigment-papirosra viszünk át, azután vala
mely vasoldatba helyezzük, végül meleg vízzel
előhívjuk. A hol peroxydvolt, ott ferrisó képződik,
mely a ragasztó-anyagot cserzi és meleg vízben
oldhatatlanná teszi. A kép, a chromozott képnek
megfelelően, előhívásra kész.
A katatypia a fénynyel való másolásra is hasz
nálható. Ez az eljárás is valójában a réteg old
hatatlanná tételén alapul, miáltal vízben elveszíti
ugyan eredeti sajátságát, de képessé tettük zsíros
színek felvételére. Ugyanezt vas-cserzés segítsé
gével peroxyd által is elérhetjük, mert a peroxydos helyeken ferrisó képződik, mely cserzi
a réteget és olyan állapotba hozza, hogy zsíros
színt felvehessen.
Elégedjünk meg ezzel a rövid vándorlással
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a feltalálók megjelölte téren; máris látjuk, hogy
szokatlanul érdekes eljárással állunk szemben.
Még hátra van az a kérdés, vájjon a katatypia
továbbra is csak a katalysis érdekes alkalmazása
marad-e, avagy van valóban gazdasági előnye?
Már a czikk elején szó volt arról, hogy milyen
zavarólag hat és milyen költséges bizonyos körül
mények között az, hogy ha fényre vagyunk utalva,
melyet nem a természet szolgáltat, ingyen. Sok
kal zavaróbb a másik körülmény, hogy az emlí
tett esetben a fényképésznek szinte lehetetlen
megrendeléseinek eleget tennie. Ehhez járul a
fényérzékeny papirosok csekély tartóssága s min
denki, ki pigment- és gumminyomással s ozotypiával foglalkozott, jól tudja, minő kellemet
lenséget szül az, hogy ha a lemez vagy papiros
praeparálása után a fény cserben hagy bennünket,
vagy kifogyunk az időből, a mely a kép teljes
másolására és előhívására szükséges; hiábavaló
volt hát minden munka és fáradság és az el
járást elölről kezdhetjük. Ezen a téren a kata
typia változást létesít, mert hiszen nem ismer
olyan praeparált papirost, melynek tartóssága
határozott idejű.
Nagyon is csábítóan hangzik, hogy a jövőben
a negatív elkészítése után a hátralevő munkát
akár sötétben, akár a legvakítóbb napfényen
végezhetjük, mert a fény se nem árt, se nem
használ. Ha a katatypia nem is „fénynélküli
fényképezés“, mindenesetre a sokszorosítási el
járás gyökeres átalakításával kecsegtet, no meg
azzal, hogy a másolatok készítésénél a fényt
nélkülözhetővé teszi.
(Umschau.)

A renaíssanceróL
z emberiség haladásának ismeretlen görbéjü pályája hasonlatos a vándor útjához.
^ Minden lépésével eltolódik, megváltozik a
táj: a mi az imént még óriási sziklaként állt
előtte, csakhamar alig észrevehető kis kővé törpül, — zöldelő, színpompás virányok ködös ho
mályba vesznek, viszont az alpesi bérez, mely
nek, míg lábunk rajta tápod, nagyságát elképzelni
sem tudjuk, csak a messze távolból mutatja ki
égbetörő, hatalmas fenségét! Pillanatról-pillanatra
megmásulnak a körvonalak, arányok, árnyalatok
— pillanatról-pillanatra más lesz a mindent egybe
foglaló kép!
Ezzel kapcsolatosan aztán a történelem is, a
mely nemcsak a külső eseményeket akarja szép
sorjában egymásután koszorúba kötni — hanem
a tényekben, a nagy cosmikus és logikus tör
vényeket és ezek evolutióját keresi, minduntalan
kénytelen álláspontját változtatni, úgyszólván
folytonosan helyreigazításokkal él. Mert a kép
itt is egyre eltolódik, megváltozik.
Egy ilyesféle helyreigazítást szeretnék én is
itt, legalább általánosságban, megkísérlem — és
pedig egy olyan korról, melylyel mind e mai
napig feltűnő előszeretettel foglalkoznak az em
berek, a mely bennünket művészeket •különösen
közelről érdekel — a renaissanceról.
A renaissanceról általánosan az a felfogás
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uralkodik, hogy az, mint neve is mutatja, a
görög classikus művészetnek megújulása. Tehát
egy önálló, művészi kor, mely ellentétben áll a
középkori keresztény művészettel és a keresztény
népek művészetének mintegy legteljesebb, leg
pompásabb virágát képezi. Ennek a felfogásnak
az igazságához évszázadokon át kétely nem fér
kőzött, sőt odáig mentek az emberek, hogy az
egész középkori keresztény művészetet, mint fél
szeget, barbárt, megvetették.
Vájjon hogy történhetett mindez?
Úgy gondolom: egész egyszerűen azért, mert
maga a renaissance kora szent meggyőződésé
ben fennen hirdette, hogy ime, feltámadt most
újra az antik görög világ fenséges, pogány har
móniája — az utána következő századok pedig
annyira el voltak foglalva más forrongó eszmék
kutatásával és tisztázásával — minek következ
tében aztán igen csekély művészi érzékkel bírtak,
— hogy valósággal nem volt sem idejük, meg
érdekükben sem állott, ezen állítás igazságáról
meggyőződni.
Mi azonban, a kik, ha nem állunk is talán
még a renaissance korában megindult tudományos
kutatások alkonyán, de mindenesetre kivontuk
magunkat absolut uralmuk hatása alól és tisztán
kezdjük látni az ez irányú törekvés áthághatatlan
határait — mi felveszsztik újra az elejtett fonalat
és megnézzük nem annyira azt, hogy milyen
feladatokat tűzött ki magának és vélt megoldani
a renaissance kora, hanem inkább azt, hogy mit
is tett tulajdonképpen.
És ekkor az eddigitől nagyon eltérő ered
ményre jutunk.
A görög világ és görög művészet — a pogány
kor ezen utolsó, legfenségesebb, legtökéletesebb
és legharmonikusabb accordja elhangzott. Krisztus
az Olympusról lehozta az Istent az ember lei
kébe, szivébe és testvérekké tette az embereket.
A kegyelmet nem ismerő fatum hatalmát meg
törte s fájdalmaink és örömeink urává tett.
Műveletlen, vad népek léptek a régiek, sokkal
fejlettebb culturájúak helyébe.
De a szivek mélyén ott szunnyadóit az isteni
öntudat elhintett magja.
A görög egy fejletlenebb, alantasabb világ
nézetnek volt minden ízében kicsiszolt, harmo
nikus, úgyszólván tökéletes productuma; vele
szemben a középkori keresztény primitiv, durva,
csiszolatlan, disharmonikus, tökéletlen volt —
de fejlettebb, magasabb világnézettel.
Látszólag, külső jeleire nézve tehát ez a ke
resztény barbár mindenben mögötte maradt az
antik görögnek — de a dolgok legmélyét te
kintve, mégis túlhaladta; — bármennyire sza
badkozott, sőt tombolt is gyakran ellene — min
den cselekedeténél és gondolatánál mégis ott
állt mindig — intő vagy buzdító jelként —
Krisztus lángszava!
A görög léleknek és egyénnek ez a maga
sphaerájában való tökéletes finomultsága és har
móniája volt az, a mi az embereket az egész
keresztény korban ideálként vonzotta; vonzotta
annál inkább, minél fájóbb és égetőbb lett a
disharmonia, cselekedeteik és Krisztus, azaz lelki
ismeretük szava között. Ezt a finomult harmó
niát állította oda utolérhetlen példaként az egész
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renaissance és a nagy Goethe, de nem vették
tekintetbe azt, hogy, bár hasonló harmóniára
törekedni olthatlan vágya, kötelessége és czélja
az emberiségnek, mégis lehetetlenség vala többé
azt elérni a „horos“ és „nemesis“ alapján, ha
nem csakis a krisztusi világosság sugaránál. Az
előbbi harmónia és világrend visszahozhatlanul
megdőlt, megszűnt, lehetetlenné vált. Ezen újabb
harmónia elérése pedig bizonyára csak hosszas,
viharokkal és szenvedésekkel teljes evolutiónak
lesz majd eredménye. Viszont azonban azt gon
dolni, hogy az ember, mindent felejtve, újra
az antik világ karjai közé dobhassa magát,
dőreség.
így állt tehát egymással szemben a két kor:
a maga nemében tökéletes görög — és a min
den ízében primitiv — keresztény. Ennek tiszta,
hű képét tükrözi vissza művészetük is.
Krisztus tért és időt romba döntő igéje meg
kezdette vég nélküli utjának első cyklusát. Fej
letlen, őserdők közepette, zordonabb éghajlat
alatt lakó néptörzsek vették fel azt magukba,
melyek ázsiai őshazájukból egy kezdetleges culturának eszmei és formai reminiscentiáit hozták
magukkal.
Megalakult a középkori babonás keresztény
vallás-világnézlet. Harmóniája, belső tökéletes
sége meg sem közelítette a pogány görögökét
— mert az ellentmondás Krisztus szava és az
újabb életviszonyok és életfelfogás között el nem
enyészett. Az isteni igét fényes világi mezbe öl
töztették, mely végül csodálatosan szövevényes s
külsőségeiben teljesen egyöntetű, dogmatikus,
hierarchikus világrenddé alakult. De belül, a
szivek mélyén, észrevétlenül nőtt és terjesz
kedett a kis mustármag, az isteni megismerés.
Ebből a talajból fakadt a középkori keresz
tény művészet. Új népfajoknál, jobbára újabb
országokban — egy újabb világnézet kifejezője
ként.
Ezen új tényezők természetesen új lelki és
életszükségleteket eredményeztek. Ezen szükség
letek formai megvalósítása volt tehát a közép
kori keresztény művészet feladata. Habozás nélkül
nyúlt át a pogány, fejlettebb világ művészetéhez
s átvette belőle, a mit czéljainak felhasználhatott.
De persze egy pillanatig sem állt meg a régi,
már akkoriban halott formáknál és megoldások
nál, hanem szükségleteihez képest gyúrt és ala
kított át mindent — úgy hogy a kiindulási pont
csakhamar szinte felismerhetetlenné vált és fe
ledve lön.
így alakult a római basilikából a keresztény
basilika (hossztengely körül keresztalakban szer
vezkedő alaprajzzal), majd a román és góthikus
egyház — a római kupola-építkezésből a centrális
kupolás templom (központ körül, mind a négy
ágában egyforma hosszú kereszt alakban szer
vezkedő alaprajzzal).
A megváltozott életviszonyok hozták létre a
középkori várakat, erődítményeket — a város
házakat — és a czéhek, szövetkezetek házait, a
palazzókat s az egész középkori város beosz
tását és stylusát.
A művészetek többi ágai, szobrászat, festé
szet — és jórészt az iparművészet is — teljesen
az építészet vezetése alatt s az ő szolgálatában

állottak — és valamint az emberek lelkeit is
teljesen áthatotta a vallás és ennek dogmatikus
kifejezése — úgy hajtotta és vezette ez is a
művészeteket. Ezenkívül a művészetek fejlődé
sében bizonyos időbeli sorrendet is állapíthatunk
meg —- a mennyiben első sorban fejlődött az
építészet, közvetlen mellette és utána a szob
rászat, legvégül a festészet. Ez különben termé
szetes is ; manapság is csak így járunk el. Elő
ször építjük fel a házat, aztán kidiszítjük kívül
s utoljára marad a belső kifestés, kidíszítés és
rendezkedés.
No és a renaissance? A renaissance korában
kezd meginogni a középkori keresztény vallás
igazságába vetett hit. Ennek a vallásnak a tart
hatatlansága nyilvánvalóvá lesz. A szolgai vak
hitet követelő, a lényeget a dogmák bámulatosan
szövevényes tömkelegé mögé rejtő egyház zsar
noksága ellen ekkor lázad fel először — álta
lánosságban mindenfelé — az emberi lélek, az
isteni ész — és belátván tévedését — más
irányban indul meg az igazság keresésére. A
lélek ezen felszabadulását nevezik rendesen az
egyéniség újjáéledésének és a renaissance leg
szembeötlőbb tüneteként említik. És ez teszi
a renaissance korát mind e mai napig ránk
nézve oly érdekessé, actuálissá, modernné —
mert hiszen az a keresési folyamat, a mely akkor
megindult, még napjainkig sem ért véget és máig
sem jutottunk egy más, fejlettebb — oly világnézlet birtokába, mely általánosságában és relativ
harmonikusságban az egész emberiséget úgy
betöltené, mint azt a középkor világfelfogása
tette. A renaissance kora tehát igen fontos állo
más az emberiség útjában és valósággal két
korszak mesgyéjeként szerepel. Egészen új világ
felfogás keresésére indul: az örök igazságot a
középkori babonás nép mögött nem látja meg,
hanem kételyei által űzetve, homlokegyenest
ellenkező irányban indul meg — a skepsis alap
jára helyezkedve, lépésről-lépésre tapogatódzik
előre és felépül az inductiv természettudományok
nagy rendszere. Ezen heroikus kutatások gyü
mölcseit utánunk következő századok fogják csak
élvezni — de általános értékű világnézletet a
dolog lényegénél fogva nem adhattak, még olyan
értelemben sem, mint a milyen a középkori ke
resztény világfelfogás volt.
És itt elérkeztünk ahhoz a nagy válaszfalhoz,
mely bennünket a renaissance hagyományos meg
ítélésétől elkülönít.
Ugyanis soha semmiféle művészet nem virág
zik, nem fejlődik a tagadás, a keresés phasisában — hanem mindig csak már lényegében
kiformált világnézetet hoz érzékeink elé, öltöztet
positiv alakba.
Először jön a tartalom, a lényeg, az eszme;
belőle és utána annak formai kifejezése. A már
megtalált, kiformálódott, a lelkeket betöltő eszme
aztán ezer és ezerféle pompásabbnál pompásabb
változatban és árnyalatban jelenik meg a kép
zelet előtt; a szív, melynek minden húrja csak
a felismert egy igazság örömében ujjong —
ennek dicsőítésére minden gazdagságát kitárja
— s így jönnek létre azok a nagy, őszinte,
mindent meggyőző művészetek.
A renaissance korában nem születhetett tehát
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új művészet. Nem is állt az új alapon. Az a
kétely, az az ellentét, a mi a művészetbe is
beférkőzött, életerejének gyöngítését jelentette;
a mi benne pedig még viruló élet volt — az
mind a középkori keresztény világfelfogás alapján
állott.
Nem is egy új művészi kor hajnalhasadása
tehát a renaissance, a' mint azt most hiszik;
még kevésbbé egy rég letűnt pogány művészet
felűjulása — mint azt magában a renaissanceban hitték — hanem egyszerűen a középkori
keresztény művészet betetőzése, végső kipen
gése.
És ha itt egy pillanatra megállunk, körülte
kintünk és a renaissance által megoldott művészi
feladatokat sorra vizsgáljuk, úgy csakhamar meg
fogunk győződni állításunk igazságáról — annak
világos és plausibilis voltáról.
A mint az új eszme csak nagysokára találja
meg formai kifejezését és a megdőlt eszme da
czára is az általa létrehozott formák még soká
életben maradnak — úgy a renaissanceban is
a külső életviszonyok, társadalmi állapotok, és
első sorban a művészi szükségletek — a közép
korral szemben alig szenvedtek változást. Nem
is kínálkozott tehát a renaissancenak egyetlen
új feladat sem, melyet a középkori, keresztény
művészet már lényegében meg nem oldott volna.
A keresztény templom, a basilika, a dóm a végső
oromdíszig kiképezve, meggyőző harmóniájában
nyúlt ég felé. Kész volt a palazzo, a muncipio,
a városháza, a czéhek házai, a vár, a kastély.
Az ezeket díszítő szobrok, formailag bár töké
letlenebbek, de el vannak telve a benső meg
győződés és hit szent hevével — mely őket túlvilági életre ébreszti.
Az iparművészet, ezernyi természeti impressióból táplálkozva és ezeket olyan egyszerű, tőrülmetszett formákba és szín-accordokba öltöztetve,
a milyeneket csak egészen friss és romlatlan
népek lelke tud megérezni, a képzelet kimerít
hetetlen gazdagságával oldotta meg feladatait,
játszva volt mindig új és eredeti.
Egyedül a festészet az, melynek virágkora a
renaissanceba esik; bár ennek is feladatait nagy
jából már a középkor tűzte ki. De ennek oka,
mint már fennebb említettem, a dolgok termé
szetes fejlődésének rendjében fekszik. Ő fog
mindig a legkisebb, a legfiatalabb maradni a
három testvér közül s így persze nénjei mellett
legkésőbben serdül viruló hajadonná.
A lelkek első tiltakozása a középkori keresz
tény világfelfogás ellen abban találta formai ki
fejezését, hogy annak művészi alkotásaitól is
elfordultak. Az első gyenge kételyeknek, melyek
tudatosan nem is a lényeg, hanem csak egyes
külsőségek ellen fordultak, megfelelnek azok a
szerény kísérletek, midőn a szerkezetében és
gondolatában teljesen középkori műre néhány,
az antik világból kölcsönvett ornamentet illesz
tenek.
Ily módon sok műremek keletkezett, melyek
nek ez a paradoxon rendkívüli bájt kölcsönzött.
De az ellentét mind nyilvánvalóbbá lesz. És
ezzel együtt nő az ellentmondás, a mű rendel
tetése, constructiója, belső tartalma és annak
formai kiképzése, megoldása között. És itt lesz

egyúttal mind nyilvánvalóbbá az a tény, hogy
minden művészet gerinczét csakis elementáris
világnézet képezheti, melynek híján az össze
omlik, szétforgácsolódik, az ég felé törő sudár
elfonnyad s a földből mindenfelé buja oldalhaj
tások kerülnek elő.
Hogy is volna különben magyarázható, hogy
az antik görög művészet, melynek képét sem a
Konstantinápolyból áthozott műkincsek, sem né
hány görög szobor kiásása annyira meg nem
változtathatta, mégis egyszerre oly souverain
módon verte békóba a lelkeket! Az emberek,
tűnni látván visszahozhatlanul a középkori ke
resztény vallás által nyújtott lelki harmóniát —
egyszeriben megérezték az antik világnak a maga
nemében tökéletesebb egységét, és görcsösen,
szolgailag fordultak feléje. És ez a feltétlen alá
rendelés, melyet a renaissance művészete a gö
röggel szemben tanúsított, bizonyítja legjobban,
hogy a művészi életerő, vitalitás akkor már
delelőjén túl volt. Hisz éppen ennek a művészi
életerőnek a csökkenése ösztökélte egyúttal az
embereket arra is, hogy az antik világ művé
szetében támaszt, szabályt, felfrissítő inspiratiót
keressen. És mert ennek az inspiratiónak friss
szelét oly intensive érezte, nevezte el magát renaissance-nak.
Eleinte csak egyes részleteket visz át egye
nesen a pogány mintákról, a nélkül, hogy a
constructióhoz nyúlna — de hovatovább mind
jobban rá akarja erőszakolni az antik, hajdan
egészen más czélt szolgált formákat és arányokat
a középkori vázra. Ezzel együtt elveszti az érzéket
a lényeg iránt és csak a formák tetszetős válto
gatása lesz czéllá.
Ily módon áll elő az az ellentét a lényeg, a
constructio és a forma között, az a hazugság,
a mely a renaissance művészetét, minden bája
mellett jellemzi, s mely a legkirívóbban nyilat
kozik meg a renaissance építészetében.
A középkor feladatait pogány mezbe öltöztetik.
A constructio ennek ellentmond ugyan, de ők,
mivel a középkori keresztény templom jelentő
ségét, igazságát, tehát megbonthatlan harmóniáját
többé nem érzik — ezt a hazugságot nem is
veszik észre.
Ugyanez áll a szobrászatra és festészetre nézve
is. A formai tökélyt keresik csupán az antik
mintájára és nem veszik észre, hogy mintájuk
nak távolról sem léphetnek nyomába s hogy
viszont az, a mi alkotásaiknak örök becset ád
s a meggyőző igazság erejével szól hozzánk,
mindenkor az a benső lelki tartalom, mely a
külső forma mögött rejlik — a primitiv keresz
tény eszmének kifejezése.
Felújul a mezítelen emberi testnek, az aktnak
cultusa. S ez által letér a művészet egyedüli
igaz útjáról, a naturalismusról. A görög mezítelen
alak átélt dolgot, igazságot ád. A renaissancebeli nem, mert az emberi testet csak modellről
ábrázolhatja. Ezért formai hatása csekély és
szintén csak kifejezésével hat.
Ezen kornak és törekvéseinek legmeghatóbb
és leggrandiosusabb példája Michel Angelo —
kinek életét es munkálkodását ezen kiáltó ellentét
tiszta és mély átérzése teszi Golgothává és martyriummá, s ki egymaga próbálkozik Atlas-
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ként vállaival megtámasztani — két kor mesgyéjén állva, egy romba dűlő világot!
A hagyomány szerint egy ifjúkori szobrát a
földbe elásták — s midőn aztán nemsokára
megtalálták volna, nem győzték eléggé magasz
talni az antik műremek szépségét! És mind
ennek daczára nála sem a forma az, mely ben
nünket megragad, akár pl. Dávidját vagy Mózesét
nézzük, hanem az a titáni, fanatikus hév, — a
melylyel egy letűnt kor igazságát a fejét felütő
skepsisre mintegy rá akarja erőszakolni — for
mailag bizony még ő sem éri el a görög ideált.
És midőn éltének befejezését közeledni érzi,
egy halhatatlan sonettben fejezi ki minden ke
serűség nélkül a küzdelem meddő és hiú voltát,
és látnoki szemmel üdvözli azt a Krisztust, a
melyben az ő művészete is megnyugvást talál.
Ha a modern orvos módjára a diagnosist
nmetekből akarnék felállítani — úgy egyik
legszembeötlőbb tünete a renaissancenak, mely
állításunk mellett bizonyít, — a színtől való
tartózkodása, félelme. Ez nem a renaissance fes
tészetére szól — mert hisz ez, mint már emlí
tettem, a legkésőbben élte virágkorát — hanem
a renaissancenak legnagyobb szabású építészeti
és decorativ feladataira. Pedig minden virágzó,
igaz művészetnek elkerülhetlen, természetes kel
léke a szín s az abban való gyönyörködés. A
szín az élet.
De persze az antik világ romjai, miután szín
pompájukat rég elvesztették, az idő aranypatinája
által mintegy átszellemülve, komor méltóságukkal
ez irányban is megtévesztették az utánzókat, kik
ezáltal is jelét adták a souverain művészi élet
erő lankadásának.
Ezen, a színektől való tartózkodás a renaissanceban aztán annyira megy, hogy csakhamar
csak néhány, könnyen elszámlálható szín-accord
alkalmazására szorítkozik. A XV. század derekán
már alig találunk más színakkordot, mint kéket
és pirosat aranynyal, vagy feketét és pirosat
aranynyal, melyhez néha még fehér csatlakozik.
A XVI. században már csak a fehér aranynyal,
vagy a szürke aranynyal szerepel — mely banális
szín-accord aztán a barokkon át lidércznyomásként mind máig kisért az építészet és decoratio
minden feladatában.
Ezzel szemben azt találjuk, hogy a középkor
művészei, építészei épp oly kimeríthetlenek voltak
mindig új és életteljes szín-accordok váltogatá
sában, mint akár a természet maga.
Épp ily szegényes és egyhangú lesz — hogy
a második tünetről beszéljek — a renaissance
ornamentikája forma és beosztás dolgában is.
A forma néhány kevés motívum folytonos
váltogatására szorítkozik — míg a beosztás több
nyire az 1 : 2 és 1 : 3 s ezek többszörös ará
nyában, vagy zeneileg szólva — az octav és
quint viszonyában történik.
Pl. a párkányzat egyik tagja kétszer vagy
négyszer — vagy ismét háromszor vagy hatszor
szélesebb a másikánál — a díszített felületen
az ornament maga vagy fele akkora vagy har
madrésznyi helyet foglal el, mint a mekkora az
egész lap.
Ne higyjük azonban, hogy mindeme tünetek
szabályok és egyhangúságok talán az antik

művészetet jellemeznék — korántsem. Az antik
művészet épp oly gazdag lehetett és volt úgy
díszítő formák, valamint szín-accordok alkal
mazásában, mint akár a középkori keresztény
művészet vagy bármely más őszinte művészet.
Mindeme tünetek tehát a renaissancenál bizony
az öregedés jelei.
Végül pedig az a nagy hazugság, mely a
renaissance építészeténél vette kezdetét, átterjedt
ennek a kornak minden apróbb alkotására, külö
nösen iparművészeti termékeire.
Párkányok, pilasterek, consolok borítanak asz
talt, széket, ágyat — minden czél és értelem
nélkül — és így lassan-lassan visszahúzódik
mindenünnen a művészi élet — mint akár a tenger
apálykor a lagúnákból — és visszamarad a barokk
nak, egyrészt fékevesztett, másrészről schematikus
conventionalismusa.
Legkésőbb érlelődött meg a középkori keresz
tény festészet; úgy hogy ennek delelő pontja (ha
Giottótól eltekintünk) tényleg a renaissanceba
esik.
Mert a szobrászat is — a mennyit nyert a
renaissance alatt formai tökélyben, ugyanannyit
veszít belső lelki igazságából és vitalitásából;
a görög szobrászat mellett a renaissance-é el
törpül, de a franczia és délnémet dómok Máriái,
szentjei és angyalai — bár amannak formailag
teljes ellenlábasai, mégis ama végtelen intensitásnál fogva, melylyel őket egy grandiosus eszme
eltölti s nekik elementáris művészi életet köl
csönöz — a mellett megállanak és meggyőző
erejükből mit sem veszítenek.
De a festészet is elérkezik a renaissance alatt
csakhamar ugyanahhoz a fordulóponthoz, a hová
a többi művészetek.
Giottoban még a kételynek nyoma sincsen
és a részletek teljesen felolvadnak az összesnek
nagyszabású harmóniájában. Minden az eszmé
nek van alárendelve.
A feladatok utána is ugyanazok maradnak.
Ugyanaz az Isten, ugyanaz a Messiás, ugyanaz a
boldogságos Szűz marad az ábrázolás czélja és
mintája, és mégis: Istenből, az Atyából csakhamar
egy tisztes, nagyszakállú aggastyán lesz, Krisz
tusból nemes, szabályos arczú férfi, gondozott
szakállal és kissé világias külsővel s a bold.
Szűz földöntúli fájdalma kecses, lemondó mosolylyá simul. Itt is tehát a mindent elhervasztó, porlasztó hazugság — az a kiáltó ellent
mondás a tartalom s a forma között.
Mindez azonban nem akar a renaissancenak
művészi lebírálása vagy művészi becsének leszál
lítása lenni. Hiszen az a nagy művészi áradat,
mely a középkori keresztény eszme kialakulá
sával megindult és a lelkeket betöltötte, nem
lehetett egyszerre semmivé! Ott buzgott az még
az emberek lelkében s a fenséges művészi alko
tásoknak nagy számát hozta létre, mielőtt
lassan-lassan ezernyi ágazatra széjjelfoszolva,
elposványosodott s elenyészett volna!
Csupán azt szerettem volna kimutatni, hogy
a renaissance nem a művészi életerő újabb ki
hajtása, fellendülése a középkori keresztény mű
vészettel szemben, hanem ennek folytatása és
befejezése.
Czikkelyem foglalatja tehát ez : csak új, lénye
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gében kialakult, általános világnézet teremthet
új művészetet; a középkori keresztény művészet
és a renaissance művészete tehát, ugyanegy
világnézet alapján állva, ugyanegy művészi folya
mat egymást követő phasisai. Mert a renaissance
kora — a tudományt, az emberi kutatás minden
ágát tekintve, midőn a babonás vakhit dogma
tikus békói alól felszabadulva egy újabb igazság,
vagyis az igazság tisztább, fejlettebb formájának
keresésére indul — csakugyan renaissanceot,
újjászületést jelent; a művészeteket tekintve azon
ban, bizony — decadence-ot!
És mikor várhatunk tehát egy újabb, igazi
renaissanceot a művészetekben?
Bizonyára csak akkor, ha az emberiség egy
újabb, egységes és általános világnézet birtokába
jut ismét.
Mely kornak eljövetele csöndes örömmel és
boldogsággal tölti el mindazok szivét, a kik
közeledtét, hajnalának hasadását érzik.
Kriesch Aladár.

A z aesthetíkaí élvezet egyik okáról.
régi görögök Phidiasnak Zeüsz-szobrát fáj
dalomcsillapító és bánatszüntető varázs
szernek tartották, olyan sajátságos hatást
gyakorolt rájuk annak szépsége, az egésznek
benső fensége.
A görögök még „varázsszer“-ről beszéltek;
így nevezték azt a különös erőt, mely a phidiasi
alkotásból kisugárzott, mely száműzte keserveiket
és betöltötte lelkűket egy megnevezhetetlen élve
zettel, azzal az emelkedett olympi hangulattal,
mely a szobor anyagában és vonalainak har
móniájában nyert megtestesülést.
A régi görögök joggal használhatták a „varázs
szer“ kifejezést, mert náluk ez a szó félig-meddig
a mai hypnosist jelentette: azt a lelki hatalmat,
mely lebilincsel testileg és szellemileg egy idegen
akaratnak. Mi ezt a „varázsszert“ ma suggestiverőnek, megnyilvánulásában suggestiónak hívjuk,
— eredményében pedig aesthetíkaí élvezetnek
nevezzük, valahányszor egy művészi alkotás gya
korolja ránk ezt a hatást — legyen az akár egy
szobor, akár egy festmény, akár egy költemény,
vagy bármi más, a mi egy tiszta élvezet önzetlen
gyönyörét kelti fel bennünk.
Nem az a czélunk, hogy az aesthetikai élve
zetet keltő egyetlen suggestiv-erőt, a „szép“-et
elemezzük, noha — tanulmányunknak erre kínál
kozó helyén — ezt a pontot is érinteni fogjuk;
a mi feladatunk ezúttal inkább a lélektan, mint
művészeti doktrína terén mozog, a mennyiben
czélunk bebizonyítani: hogy az aesthetikai élve
zet a suggestio lényegéből is merítheti magya
rázatát, hogy a suggestio is egyik oka annak,
hogy aesthetikai élvezetben részesülhetünk. Szán
dékunk : a suggestiónak a művészi, vagy költői
teremtésben, mondjuk: a lángelme alkotó mű
helyében kifejtett ‘jelentős szerepét megvilágítani
abban a stádiumban, a melyben a műalkotások
szellemileg megfogamzanak, megszületnek s ab
ban a vonatkozásban, a melyben az immár
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concrét létet nyert műalkotások a nagy közön
séghez, az egész emberiség testi és szellemi
fejlődéséhez állanak. Hogy pedig a suggestio eme
nagyfontosságú jelentőségének — úgy az alkotó,
mint az élvező egyén szempontjából — a
leghívebb képét nyújtsuk, feleljünk meg egyelőre
a következő kérdésekre:
/. Mi a suggestio és hányféle a sugqestio ?
2 . Mi az, a mi egy műalkotásban meghat,
snggerál ?
3 . Tisztán külső hatások befolyásának ered
ménye-e valamely műalkotás ?
Lássuk egyenként e kérdéseket.
Mi a suggestio? A suggestio fogalmának, lénye
gének tudományos meghatározásával a psychologusoknak egész serege foglalkozott s az a nagy
érdeklődés, melylyel ez a kérdés főleg az utóbbi
években tárgyaltatott, egy igen becses és köte
tekre terjedő irodalmat is eredményezett. Abból
a nagy készletből mindazonáltal, mely a suggestio
fogalmának meghatározásaiból előttünk áll, éppen
csak a legjellemzőbbeket fogom megemlíteni,
tudniillik azokat: a melyek együttvéve, de kiilönkülön is bevilágítanak kérdésünk lényegébe és
különleges voltuknál fogva egyúttal támpontokat
is nyújtanak további kérdéseink megoldásához.
Bernheim suggestio alatt azon processus le
folyását érti, melyen belül valamely képzet az
agyba bevezettetik s általa befogadtatik.
Bérillon szerint suggestio az a művészet, mely
nek segélyével egy egyénnek képességét a neki
besúgott gondolatok megvalósításához felhasz
náljuk.
Dubois egyszerűen leplezetten történő besugásnak nevezi a suggestiót s csaknem ugyanígy
nyilatkozik Bechterew is, a ki a suggestiót valamely egyénre gyakorolható befolyásolás ama saját
ságos módjának tartja, melyet egy más egyén
szándékosan, vagy szándék nélkül, a suggeráltnak
tudtával, vagy tudtán kívül alkalmaz. A suggestio
szerinte nem a meggyőzésnek logikailag lánczolatos ösvényein hatol a szellembe, hanem mint
egy az „én“-nek személyes öntudatát és akaratát
kikerülve.
Bergmann szerint a suggestio nem egyéb,
mint valamely képzetnek — intensitása követ
keztében kényszerítő szükséggel végbemenő —
önrealisálódása.
Wundt suggestio alatt: associatiót ért, az ön
tudatnak csupán az ezen associatio folytán előállott
képzetek javára történő egyidejüleges beállításá
val, úgy, hogy a míg az öntudatnak ez a lekötöttsége
tart, az associativ képzetekkel ellenkező lelki
vonatkozások nem juthatnak érvényesüléshez.
Liébeault suggestiónak tartja: valamely —
hypnotikus álomban levő — egyénnel, szó vagy
más ható eszköz alkalmazásával, egy olyan kép
zetnek, vagy képzetcomplexumnak a megterem
tését, mely képzet, vagy képzetcomplexum bizo
nyos testi vagy szellemi jelenségek lebonyolítását
szándékolja. És végre :
Paul Janet suggestiónak azt az eljárást tekinti,
mely által hypnotisáltakra, de éber állapotban
levőkre is — főleg szavakkal gyakorolt befolyá
solással — a jelenségeknek egész képzetsorát
kényszeríthetjük, melyeket azok többé-kevésbbé
automatice végre is fognak hajtani. Beszélni,
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cselekedni fognak úgy, a mint azt a suggestor
akarja, szóval: gépekké válnak.
Az elhangzott meghatározásokból mindenek
előtt azt látjuk, hogy a tudomány a suggestiót,
a görögöknek ezt a „varázsszerét“, egy nagyon
is fontos, külső és belső életünket szabályozó
psychologicii momentumnak nyilvánította. Az egyes
meghatározásokból ugyan könnyen az tűnhetnék
ki, mintha suggestióról csak bizonyos esetekben
lehetne szó s csak ott, a hol emberi lény em
beri lénynyel, vagy emberek többségével áll
egymással szemben és viszont, de bizonyos, hogy
ez nincsen így s a tudomány csupán nem akart
ismétlésekbe bocsátkozni annak elmondásával,
a mit a tapasztalatból úgyis mindnyájan tudunk:
tudniillik azt, hogy suggestio mindig volt, van
és lesz is, vagyis, hogy a psychikai behatások
befogadására alkalmas emberek, kivétel nélkül,
nemcsak embertársaiknak, hanem mindannak
suggeráló hatalma alatt állottak, állanak és fog
nak állani, a mi egész környezetüket képezte,
képezi s a jövőben képezni fogja, akár vettek,
vesznek vagy veendenek erről a kívülről eredő
suggestióról tudomást. Igaz, hogy az emberi
lélek suggestiv hatalma a legfontosabb, leg
inkább ennek vagyunk kitéve valamennyien s a
közvetlen érintkezés folytán, melyben az ember
emberrel állhat, a leginkább is érvényesülhet,
de tagadhatatlan, hogy a paradicsomkerti kígyó
nak csábító szavai óta a mai napnak tavaszias
hangulatáig rabja volt az emberiség milliárd és
milliárdnyi más lény, más jelenség suggeráló
erejének is. Suggestióról mindenütt beszélhetünk,
a hol valami más, rajtunk kívül álló, mintegy
kizökkent önmagunkból, hogy saját existentiájának körébe vonva, reánk nyomja egyéni qualitásainak bélyegét, hogy belénk helyezze önma
gát; s ha már most a fenti, csupán az embertől
eredő suggestióra specialisált meghatározásokat
egy általános érvényű meghatározásba vonjuk
össze, azt kell mondanunk : a suggestio általában
érzelmeknek és képzeteknek felkeltése psychikai
behatások befogadására alkalmas embereknél.
Ezek után bátran beszélhetünk a műalkotá
soknál is suggestiv hatásról, a hol a hatást
azonfelül sajátossá éppen az teszi, hogy a mű
alkotásból, a mint látni fogjuk: maga a teremtő
művész lelke suggerál. De ne állítsunk már is
olyat, a minek bebizonyítása későbbi felada
tunkhoz tartozik; ránk nézve most sokkal fon
tosabb annak megállapítása, hogy hányféle a
suggestio? Előbb erre a kérdésre kell megfelel
nünk, hogy a következőkben ne érezzünk fogalom
hiányt, melyet utólag pótolni nehezen lehetne.
Kérdésünkre egyébként nagyon rövid a felelet :
ismerünk egy külső- s egy úgynevezett autosuggestiót. Ez a suggestiónak forrásaik szerinti
megkülönböztetése. A mi pedig az egyéneket
illeti, a kiknél a kívülről eredő suggestio hatá
saiban érvényesül, megkülönböztetjük az éber
állapotban levő és hypnotisált egyéneknél szóbajöhető suggestiót. E négy közül mindazonáltal
csupán a hypnosis alatt érvényesülő suggestióval
kell részletesen foglalkoznunk, mert valamennyi
suggestiónak tüneteit hypnotisált egyénnél figyel
hetjük meg a legjobban, mert a suggestio a maga
egész lényegében a legérthetőbben itt jelentkezik.

Hypnotisált egyénnél ugyanis a hypnotisáltnak
egész gondolat- és érzelemvilága — a hypnosis
tartama alatt — a hypnotisáló czéljait szolgálja
és pedig az általa besúgott képzetek és hangu
latok minőségének megfelelőleg; a mi azt jelenti,
hogy a besúgott képzetek elől a hypnotisáltnak
egyéni képzetei teljesen háttérbe vonulnak, ille
tőleg csakis a hypnotisálótól besúgott képzetek
vagy érzelmek javára érvényesülhetnek. A suggerált gondolat a hypnotisáltban mintegy elszigeteltetik olyképpen, hogy az a hypnotisált egyéni
gondolat- és érzelemvilágának minden ellentétes
befolyásától felszabadíttatik, minek következtében
sokkal intensivebb létet nyer és sokkal nyoma
tékosabban is érvényesülhet. Míg rendes éber
állapotban gondolatképeink és érzelmeink soha
sem jelentkeznek tisztán, kijegeczesedve, hanem
állandóan többé-kevésbbé zavarosak, az az más
képzetekkel és érzelmekkel elegyesek, addig a
mély hypnosisban suggerált gondolat minden
idegen gondolat- és érzelem-elemmel való kava
rodástól mentes. Innen van az, hogy idegen
gondolatbesugások alatt álló hypnotisáltnál kri
tikailag mérlegelő és különböztető képességről
vagy egyáltalában nem beszélhetünk, vagy ilyet
csak nagyon kis mértékben ismerhetünk el. Egye
dül csak a suggerált képzet él, mindaz, a mi
körülötte van, halottnak látszik. A suggerált kép
zet a hypnotisáltban mint monoidea foglalja el
helyét s monoideisticus befolyása olyan erő
teljes, hogy saját concrét befolyásán kívül más,
magának a hypnotisáltnak benső világából ered
hető ellentétes befolyás nem érvényesülhet; az
egyén csak úgy cselekedhetik, csak úgy érezhet,
a mint azt a suggerált monoidea követeli s nem
úgy, a mint azt ő szeretné, ő akarná. Szóval a
hypnotisált valóságos géppé válik — a mint
Paul Janet mondja — és a neki suggerált kép
zeteket többé-kevésbbé automatice realisálni is
fogja. 1
Ä hypnoticus suggestio azonban a maga sok
szor félelmetes pathologiai tüneteivel, a maga
kiválasztott médiumaival csak a kísérleti szo
bákban, úgyszólván csak a klinikák laboratóriu
maiban juthat legtöbbször érvényesüléshez s csak
kivételes, ritka esetek azok, melyekkel a min
dennapi életben is találkozhatunk; ellenben az
úgynevezett éber-suggestio — a mint már jelez
tük — mindenütt és mindenkor létezett s létezni
fog ezentúl is, mint az a jelentős tényező, mely
az emberiség szellem-erkölcsi életében, a szokások
1 Paul Janet is csak azok közé tartozik, a kik, habár
géphez hasonlítják is a suggerált hypnotisáltat, mégis
lehetőnek tartják a gyakorolt suggestiv erőnek legyőzését
az egyén részéről mindazon esetekben, a midőn a hyp
notisáló által besúgott képzetek erkölcstelen és bünte
tendő cselekedetek véghezvitelét követelik tőle, a melyek
ellen egész ethikai világa tiltakozni fog.
Ezzel szemben az úgynevezett nancy-i iskola hívei,
köztük fő leg : Beaunis, Liégeois és a már említett Liébeault semminemű ellenkezés lehetőségét, illetőleg ered-,
ményességét el nem ismerik az egyén részéről, a kit
egyszerűen egy bothoz hasonlítanak, melylyel a hypno
tisáló suggestor tetszése szerint bánhat, s ha a suggerált
részéről valamelyes ellenkezés mégis mutatkoznék, foko
zott, erélyesebb suggerálás alkalmazása ezt az ellenkezést
is megtörheti s a hypnotisálónak minden esetben mégis
sikerülni fog a suggerált képzetet a hypnotisáltban mo
noideává emelni s ezen egy ideának realisálását kierő
szakolni.

és divatok világában, az emberiség egész fejlő
déstörténetében mindig számottevő szerepet fog
betölteni. Sőt mi több, az éber-suggestiónak még
testiségünket is befolyásoló, testformáló, úgy
szólván organisáló képességét is ki fogjuk mutatni
éppen ott, a hol annak jelentőségét az' aesthetikai élvezetek felkeltésében elismertük.
A különbség, mely a hypnoticus suggestiót
az éber állapotú egyénnél érvényesülő suggestiótól
elválasztja, igen nagynak látszik, pedig ez a
különbség nem is lényegbeli, hanem csak foko
zatú Sőt, ha tekintetbe veszszük azt a körülményt,
hogy a hypnosissal nem is jár mindig az álomléti
állapot, a suggestiónak szóban levő két ágát
azonosaknak is mondhatjuk s legfeljebb a hypnotisáltaknak nagyobbfokú suggestibilítása lesz az,
a mi őket egy normális, éberállapotú egyénnel
szemben, mint kevésbbé suggestibilis individuum
mal szemben jellemezni fogja, egyébként pedig
a suggestiónak alaptünetei itt is, ott is ugyan
azok lesznek. De vizsgáljuk a dolgot közelebbről
és pedig először általánosságban, mintegy egész
környezetünk — majd pedig különösen: a műal
kotások által kifejtett suggestio szempontjából.
Tudjuk, hogy mindaz, a mi életünk útjain
élénkbe kerül, többé-kevésbbé befolyást gyakorol
ránk, változást idéz elő bennünk és azt is tudjuk,
hogy a külső világunk által bennünk keltett hatás
nagyon különböző. A mennydörgés inkább meg
fog hatni, mint egy szekér dübörgése, az egyik
embernek kedves modora kellemes érzéseket fog
bennünk kelteni s a rokonszenv képzetét hívja
elő bennünk, míg egy másiknak közönye a sére
lem képzetét rögzíti bennem, egy kődarab pedig
aligha fog színdús képzetekkel hatni, hatása,
melyet rám gyakorol olyan gyenge, hogy szinte
észre sem veszem. Bizonyos, hogy mindaz, a
miben erő és igazság nyilatkozik meg, erősebb
ingerekkel is fog ránk hatni s a keltett ingernek
megfelelő képzet is élesebben fog előtérbe lépni.
Szinte érezzük, hogy valamely erőteljes inger
behatásakor, mint vonulnak háttérbe a nálánál
gyöngébb ingerek ébresztette képzetek, hogy az
új, a legerősebb ingert jelző képzetnek helyet
adjanak, a melyet az el is fog foglalni s mint
monoidea fogja uralni a helyzetet mindaddig,
míg ebbeli minőségétől egy más, még intensivebb képzet meg nem fosztja. A mennydörgés
keltette képzetnek megfelelő monoidea : a félelem,
rövidebb-hosszabb időre elnyomja bennünk a
bátorság s minden azzal egyenrangú vagy synonim képzetet, vagy legalább is maszkírozza az
általa visszaszorított képzeteket és így van ez
mindannyiszor, valahányszor sikerül egy képzet
nek monoideisticus hatalomhoz jutnia. Érthetőbb
s ezt a psychikai jelenséget még inkább meg
világító példa gyanánt: vegyük szemügyre a költőt
azokban a gondolatokban, a melyeket valamelyik
költeményébe fektetett és az azokat visszaadó
egyént, mondjuk : a színészt. Nemde, a költe
mény gondolat-lendülete az előadó színészt is
magával ragadja, a mint mondani szokták: a
költő által kifejezettel adaequat állapotba hozza;
ugyanaz történik itt a szinészszel, a mit fent a
hypnotisáltról mondottunk, tudniillik: a színész
a költő által suggeráltakat az azoknak megfelelő
pózokkal, hanglejtéssel és közérzettel fogja tol

mácsolni, éppen úgy, a mint azt a hypnotisált
a neki suggerált képzettartamok követelményei
szerint cselekedte. Ki fogja állítani, hogy ez nincsen
így ? Hírneves színművészekről, többek között
Kean Edmundról, Sonnenthalról, s a mi Kántornénkról és Egressy Gáborunkról is feljegyezték,
hogy napokon, sőt heteken át creálandó szerepük
hatása alatt állottak, királyi személyek és kol
dusok érzelemvilágát hordozták magukban, sze
repük lég- és képzetköre mintegy elvonta őket
önmagukból, egyéniségük úgyszólván kialudt
azért a másik szerepbeli egyéniségért, a kinek
hypnoticus hatalma alatt annak szenvedéseit ők
is átszenvedték, vele gondolkoztak, vele örültek
és vele sirtak. Pedig ugy-e ezekben az esetekben
szó sincs előzetes hypnoticus állapotba való
helyezésről, itt tisztán csak a suggestiv erő az,
a mi e sajátságos állapotokat eredményezi. És
ezek után habozás nélkül állíthatjuk, hogy az
előadó művészet voltaképpen a hypnosisnak egy
neme és minél mélyebb egy előadó művésznél
ez a hypnosis, minél inkább képes a költői műben
lappangó gondolatot más érzelmektől és gondo
latoktól megtisztítva visszaadni, azt minden idegen
vonatkozásoktól elszigetelve monoideisticus jel
lemvonásaival úgy odaállítani, mintha azt a
költőnek lelke mélyéből hozta volna, annál hívebb
és a költői gondolat értékével egy színvonalon
álló lesz művészi előadása.
A. de Rochas franczia tudós volt az első, a
ki „Les sentiments, la mnsique et le gesteu czímü
müvében kisérleti példákkal is kimutatta a hyp
nosis és a mimikái előadó művészetek közötti
szoros kapcsolatot. Egy hypnotisált nővel vég
zett kísérletből igyekszik kimutatni, a suggestió
nak nemcsak az emberi szellemre, hanem az
emberi testre is ható nagymértékű, szinte a cso
dával határos alakító befolyását. Médiumát többek
között egy hírneves költőre is emlékeztette,
annak néhány versét is elszavaltatta vele, mire
a médium teste rögtön a költő jellegének s az
elszavaltak hangulatának megfelelő pózokat vette
fel s minden újabb póza annyira híven tolmá
csolta a költemény által illustráltakat, hogy még
a leghíresebb utánzó-művész sem tudott volna
az övénél tökéletesebb alakítást nyújtani. Majd
meg azt suggerálta médiumának, hogy ő, tudni
illik a médium : D’Arc Jeanne s a máglyán kell
elpusztulnia, a mely alatta már is ég s lángjaival
már testét is nyaldossa. A suggerált képzetek
hatása olyan rendkívüli volt, hogy a médium
a legszörnyűbb kínokat szenvedte át, míg azok
nak ereje tartott, illetőleg míg ellenkező tar
talmú suggestiók nem mentették ki kínos hely
zetéből.
Feltétlenül szükséges volt a suggestio és a
hypnosis közötti szoros kapcsolatot megvilágítani,
mert csak így fogjuk megérteni az aesthetikai
élvezet intensivitásának azt a magas fokát, mely
egy műalkotás: szobor, festmény, vagy egy szín
darab láttára illetőleg előadásakor, egy zenemű
eljátszásakor stb. néha az extasissal hasonlatos.
Mert voltaképpen mi is megy végbe bennünk
ilyenkor? Ugyanaz, a mi végbe ment a műalkotóban művének megteremtésekor: az ő gondo
latképei, az ő érzései minket is suggerálnak,
bennünk is igyekeznek monoideákká válni, szinte
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kényszerítenek, hogy mi is teremtsük meg mégegyszer azt önmagunkban, a mit a lángelme már
egyszer azegész mindenség számára megteremtett.
És ez az újramegteremtési processus annál szük
ségszerűbben fog bennünk is lebonyolódni, minél
szebb, minél igazabb és hatóerejében minél
egyetemesebb az a gondolat, az az eszme, melyet
a művész, a lángész müvébe fektetett. Ebben a
kijelentésben van tanulmányunknak az a pontja,
mely a fentebb jelzett második kérdésünkre adandó
felelethez is átvezet.
Azt kérdeztük ugyanis: mi az, a mi egy mű
alkotásban minket meghat, suggerál ? És mi az
elmondottak alapján nyugodtan azt fogjuk vála
szolni: &gondolat, az eszme! Tehát nem a színészi
szavalat, nem a szó, nem a festék, a színek, az
anyag, melyekben a gondolat megtestesíttetik,
hanem csak maga az eszme! Csupán az eszme! De
hát akkor mi az, a miben a gondolat jelentkezik: a
póz, az arczjáték, a szó, az anyag stb.? Kétségte
len: mi helyesen feleltünk meg feltett kérdésünkre,
de feleletünk még némi kiegészítést igényel, ne
hogy úgy lássék, mintha mi is azt vallanók, a
mit olyan sokan tévesen vallanak, hogy tudni
illik a jelentkezési forma, a jelentkezési anyag
valamely műalkotásban csak eszköze a gondo
latnak, de nem egyúttal maga a gondolat. A látszat
e tévedést szinte igazolja is, a mennyiben való
ban úgy tűnik fel első pillanatban: mintha mindaz,
a mi a gondolatot revelálja, a gondolatnak csak
eszköze volna. De mondom: ez csak látszat.
Az anyag, a szó, a melódia stb., mindezek nem
eszközök, sem nem formák, sem nem módok,
hanem mindenik maga az eszme s eszközöknek,
módoknak csupán ama rendeltetésükben, ama
szerepükben nevezhetjük azokat, melyben a költői,
művészi, immár megtestesített monoideát, vagy
egymással egybevágó monoideákat belénk is át
ültetik. Csak ezen átszármaztató, a gondolat
suggestiv erejét közvetítő hivatásuknál, jellegüknél
fogva tekinthetők a gondolat eszközeinek, mert
máskülönben azzal teljesen egyek, egymástól el
választhatatlanok, a válaszfal közöttük megálla
píthatatlan, ugyanaz a viszony áll fenn közöttük
is, mint az emberi test és lélek között.
Lám: a régi görögöknél senkinek sem jutott
eszébe, a phidiási Zeíisz-szobor anyagában meg
testesült magasztos eszmét a szobor élettelen
anyagától különválasztani. Nekik a szoboranyag
egyenlő volt a művészi gondolat képzettartal
mával és viszont. Igaz, hogy a művészi eszme
s az érzékelhető anyagplastika a phidiási remek
műnél teljesen egymásba olvadt, itt az anyagnak
a gondolat suggestiv erejét átszármaztató eszköz
szerepét sem lehetett észrevenni; de mindez csak
a művész kiválóságát igazolja, a ki a zeüszi ideát
minden más mellékideától mentesen tudta idő
ben és térben megtestesíteni. A régi görögök
aesthetikai élvezete teljes volt, mert a zeüszi eszme
magasztosságának fénye s e fénynek jótékony
melege közvetlenül érte őket s nem a holt anyagon
át sugárzott feléjök.
A dalköltő a maga eszméjét dallamos sza
vakba, képekbe, metaphorákba fogja önteni; az
elbeszélő-költő a maga eszméjét egy történetben
fogja megtestesíteni; a színművésznél az eszme
pózokban, gestusokban, hanglejtésben és az

arczjátékban találja meg megtestesülését; a zene
költőnél a zöngéknek dallamos, ütemszerü hul
lámzásában fog testhez jutni az eszme, a szobrász
művésznél pedig az anyagba vésett vonalakban,
a plastikában, míg a festőművész az eszmét
tónusokba, színhatásokba saperspectivába fekteti.
Alkotásaikat mindazonáltal művészieknek csak
akkor fogjuk tartani, ha a concrét eszme meg
testesüléseinek módjaival egybeolvadt. Minél intensivebb valamely alkotásban az azonosság, az
eszme és az azt időben és térben megrögzítő
forma között, annál művésziebb az alkotás. Gon
doljunk csak a pergamoni Vénus fejre, Praxiteles
istenalakjaira, vagy Canovának őrködő orosz
lánjára stb. s a mondottak értelme mindjárt világo
sabb lesz előttünk. Ellenben minél szembetűnőbb
az eszme és megtestesülésének formája közötti
széthúzás, illetőleg minél inkább előtérbe lép az
anyagnak, a színeknek stb.-nek a rejtve maradt
gondolatot suggerálni akaró hivatalos eszköz
szerepe, annál művészietlenebb az illető alkotás.
Ilyen tökéletlen műalkotásokra szoktuk pl. azt
mondani: ez a szobor azt akarná kifejezni, ez
a festmény azt akatná ábrázolni, stb. és aesthe
tikai élvezetünk is mérsékeltebb lesz, ha ugyan
egészen el nem marad. Míg ott, a hol az
eszme és megtestesülési módjai egységesen hat
nak reánk, a hol a műalkotásnak suggestiv
ereje az ideának és külső hüvelyének azonos
voltából, mintegy e kettőnek monoideájából lövell
felénk, onnan, a hol a művészi gondolat indi
vidualitása megtalálta a neki megfelelő egyetemes
szót, hangot, zöngét, színeket, vonalakat, ott
spontán elragadtatásunkban bizonyára csak így
szólhatunk: „Milyen szép! Milyen igaz!“
Igen: a művész eszméje az, a mi bennünket
műalkotásában meghat. De ez az eszme azzal
az intensiv erővel, melylyel a művészt suggerálta, ránk is csak abban az esetben fog egyenlő
mértékben hatni és a művészi teremtéssel járó
élvezetnek fokozatain (az újramegteremtési processusban) minket is csak akkor fog végig ve
zethetni, ha hypnoticus ereje sem fogalmának
sphaericus elvontságából, sem tisztán concrét meg
testesülésének reális hüvelyéből, hanem e kettőnek
elválaszthatatlan és megkülönböztethetetlen egye
süléséből sugárzik felénk.
De az eszmét a valóságba így beállítani igazán
csak nagy művészek tudják.
Sokan vannak, a kik azt hiszik, hogy a mű
alkotások suggestiv ereje csak az egyik oldalon,
tudniillik csupán a nagyközönség részén eredmé
nyez aesthetikai élvezetet és nem gondolnak arra,
hogy ez az élvezet pusztán lenyomata annak az
élvezetnek, a melyben, a megtestesítés után epedő
eszme suggestiv ereje folytán, első sorban a
művész maga részesül; és, hogy ez nem pusztán
feltevés, hanem valóság, arról bizonyosságot is
szerezhetünk, mihelyt a dolgok mélyébe tekin
tettünk. Az, a mit ott találni fogunk, egyúttal
feleletül is fog szolgálni harmadik kérdésünkre.
Az eddig elmondottakban ugyanis mindig csak
egy kívülről ható, a környezetünket kitevő világ
ból eredő suggestiót emlegettünk s figyelmen
kívül hagytuk a suggestiónak ama nemét, melyet
a külső suggestióval szemben : autosuggestiónak
neveztünk. Fontos lélektani momentumnak nyíl-
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vánítottuk a kívülről ható suggestiv erőket, melyek
nek szellemi, sőt testi létünk hullámzásaiban
elsőrangú mozgató szerepe van, úgy, hogy milliószőr millió esetben külső hatások következmé
nyeinek fogjuk mindazt tartani, a mit gondoltunk,
éreztünk és a mit tettünk. De vájjon a művész,
a lángelme is éppen így függ-e a külső hatásoktól ?
Vájjon mondhatjuk-e róla is, hogy az, a mit
alkotott, nála se más, mint csupán külső suggestio eredménye? . . . Avagy teremtő munká
jában még egy más, benső és kizárólag csak
saját lényében gyökerező suggestiv tényező is
segíti őt a külső hatások mellett ? És mi az, a
mi őt belülről is suggerálja, a mivel ő önnönmagát
suggerálja ?
Környezetének befolyásoló hatalmától senki,
tehát a művész, a lángész sem mentes. Míg azon
ban ezek a külső hatások a mindennapi embernél
egy alakító, formáló, nevelő feladatnál többet
nem teljesítenek, addig az alkotásra, teremtésre
praedestinálva született egyént nemcsak a töké
letesedés felé törekvő emberiség zömében, hanem
abból kiválasztva, külön, mintegy önmagában is
előbbre viszik ama pontig, a hol benne már a
művész, a lángész mint kizárólagos lény kezdő
dik, a ki küldve van, hogy új dolgokkal aján
dékozza meg a világot. Külső erők suggestiv
hatása nyitja meg a nagyra hivatott lélek érvé
nyesülésének kapuit, ezt szoktuk mondani, de
azt is mondhatnék: a lángész lelkében izzó al
kotásvágy, a lelke mélyén forrongó eszmék feszereje volt az, mely a kapuszárnyakat kilökte
sarkaikból. Valóban hiú kísérlet volna: eldönteni
akarni, hogy a külső, vagy a belső hatás való-e
előbbre? Nekünk mind a kettővel egyaránt kell
számolnunk, valaminthogy a napot és a föld
nedveit is együtt, egyenlő mértékben kell figye
lembe vennünk, ha meg akarjuk érteni a fának
növését, riigyezését. Az bizonyos, hogy a lángésznél a benső feszerő legtöbbször még a
lehelletszerű külső hatást is megérzi; terem
tésre hivatott egyén a leggyengébb fénynél is
kész virágzásra bontani a lelke rnéhében bim
bókba szunnyadó gondolatokat, míg a minden
napi ember hasonló műveletre a legintensivebb
külső hatások mellett sem lesz soha képes. Valami
hiányzik belőle, a mi a művészben, a lángészben
megvan: az isteni szikra! Nincsenek eszméi,
nincsen ihlete, nincsen a dolgok mélyére látó
szeme. A mit milliók megrázó események és
olvasmányok hatása alatt sem tudtak megterem
teni, azt megalkothatta egy Shakespeare egy
rövidke dajkameséből, annak pusztán lehelletétől
találva, a melyet azonban megérezték a lelke
mélyén feltámadásra váró eszmék s magasra csa
pott lángjaik méhéből egy Hamlet, egy Othelló,
egy Lear király, Romeo és Julia alakjában szü
lettek meg egy örökélet tartamára a meséknek
élettelen bábjai.
Ezek az eszmék képviselik azt a tényezőt,
melylyel a lángész, a művész teremtő munkájában
a külső behatásokfmellett és mégis azoktól füg
getlenül dolgozik. Ő nem csupán kívülről, környe
zetének személyei és dolgai által, hanem magával
hozott eszméi által is suggeráltatik, a mint látni
fogjuk: a teremtés processusának egész tartama
alatt egyedül csak eszméitől befolyásoltatik. Ta

gadhatatlan : eszméi többé-kevésbbé mindenki
nek vannak, de suggestiv erejöket tekintve,
egymástól valamennyien nagyon különbözők, úgy
szintén tartalmuk tekintetében is s kétségtelen,
hogy értékben csak azok az eszmék azonosak
egy lángész gondolataival, a melyek nem pusztán
a szellem receptív működése folytán születtek,
hanem a melyek e nélkül is valóban új, még
soha senki által sem érzett, még soha senki által
sem gondolt és mégis mindenki által megérezhető
és elgondolható dolgokat tudnak nyújtani.
A művészt, a költőt is egy ilyen eszme sug
gerálja, s mi, a kik már tudjuk, hogy valamely mű
alkotásnak intensiven ható vezérgondolata milyen
erővel szorítja háttérbe agyunknak öntudatunkat
kitevő időleges képzet tömegét, hogy mint mono
idea uralhassa a helyzetet; mi, a kik meggyő
ződhettünk a régi görögök esetéből, hogy egy
ilyen művészi monoideának belénk szállásakor
egész lelkünk is megittasulhat a keltett élvezettől;
mi, a kik A. de Roches kísérleteiből láttuk, hogy
egy erős gondolat hatásával néha olyan mély
ségeket is érinthet bennünk, hogy a gondolatnak
megfelelő taglejtésekre is kényszeríttetlink, mi,
a kiknek az is bebizonyíttatott, hogy a hypnosisban besúgott képzetek, gyökereikkel az emberi
testbe, az organismusba is behatolhatnak s ott
physiologiai változásokat is eredményezhetnek,
minek folytán a hypnosist gyógyczélokra is alkal
mazzák az orvosok, mi, a kik mindezekről mint
tényekről s nem mint mesékről beszélhetünk,
meg fogjuk ezek után érteni az alkotó egyénnek
önnönideájától eredményezett autosuggestiv álla
potát is, illetőleg a művésznek azt az öntudatlan
áloméletét, s annak összes tüneteit, melyek
szellemében, eszme-embriójának kipattanásától
annak teljes realisálódásáig végbe mennek.
Azt mondottuk, hogy minden monoideisticus
jellegű képzetnek a fellépése, a napi, az időleges
öntudatnak egyidejűleges lefokozásával jár. Ha
ez így van a kívülről származó intensiven ható
képzeteknél, ugyanígy kell ennek történnie a
lélekből előtörő azon ideáknál is, a melyeknek
erejétől autosuggestiv állapotba helyeztetünk.
Valóban hiszszük, hogy a régi görögök élvezete
Zeüsz szobra előtt öntudatlan volt, hiszszük, hogy
lelkűk mohón fogadta be a szoborban megtes
tesített zeüszi ideát s hatásától elkábulva, a zeüszi
monoidea mellett eltűnt önnönlétíiknek tudatos
érzete. Kérdés már most, hogy a műalkotásokból
suggeráló ilyen eszme a költőnél, a művésznél,
szóval az alkotó egyénnél is megteremti-e magá
nak ezt az öntudat-kábulatot, vájjon Phidias öntu
datának is el kellett-e tűnnie akkor, a mikor
benne a zeüszi eszme megfogant és meddig tartott
ez az önkívületi állapot?
Egy további kérdésünk tehát ez volna:
4.
Öntudatos szellemi processusnak az eredménye-e valamely műalkotás?
Du Prel báró és mások is, a kiket az emberi
lélek problémája mélyen foglalkoztatott, sokirányú
kutatásaik közben arra az eredményre jutottak,
hogy az ember lelkét kitevő eszmék, egy szóval
maga a : lélek képviseli az organisáló, a sejt
formáló és testünket felépítő princípiumot. Mi is
láttuk, hogy a hypnosisban a lelki princípium :
a besúgott gondolat miként érvényesülhet, de
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láttuk azt is, hogy a lelki princípium — a Du
Prelék által felvetett jelentős szerepében — csak
akkor érvényesülhetett, illetőleg a besúgott gon
dolat (Jeanne D’Arc esetében) csak akkor lép
hetett fel physiologiailag ható képességében is,
midőn a suggerált képzet a hypnotisáltban mo
noideává izmosodhatott, midőn annak minden
ereje egyetlen egy képzetben összpontosulhatott,
s minden, a médium éber öntudatát kitevő
gondolat-complexum, legparányibb ellenkezést
kifejthető hatásában is megbéníttatott.
Az új formákat, új értékeket teremtő művész
nél, valamely eszmének a jelentkezését, annak
megizmosodását és megszületését a napi öntudat
nak elhomályosulása kiséri. A mind plasticusabban kidomborodó gondolat mintegy félrelöki
ezt a napi öntudatot, lerázza magáról, mert neki
az csak akadály az érvényesülés felé törekvésben.
Az alkotó egyénnél a napi öntudatot kitöltő kép
zetek és érzelemösszeségek a realisálásértsóvárgó,
újat teremteni akaró eszmének tüzében mintegy
elégnek, a teremtés idejére miden érvényesülési
körön kívül helyeztetnek s a teremtő művész,
vagy költő csupán az előtérben álló egy gon
dolatnak zsarnoki hatalma alá kerül. Az az álom
szerű, autosuggestiv állapot pedig, mely folyo
mánya az immár mind hatalmasabbá levő egy
eszme suggestiv erejének, könnyen érthető, mert
hiszen míg egy részről az új eszme még nem
találta meg teljes elszigeteltségét, másrészt az
alkotó művész már elvesztette éber öntudatának
világos látását, annak érvényesülő képességét.
A művésznek eszméje is, éppen úgy, mint hypnotisáltnál a besúgott képzet, monoideává lesz s uralja
a nála alantasabb színvolalon álló egész szellemi
életét. De ez szükséges is, mert minden más, ki
sebb értékű gondolatnak a concurrentiája meghiú
síthatná az ideának természet szerinti kialakulását,
bepiszkolná annak tiszta képét, szóval a leg
csekélyebb idegen befolyás is veszélyesen csök
kenthetné művészi értékében, ha oda nem tartozó
eszmék nyomaival szeplősítené be. Nem új dolog,
hogy az eszmének gyorsabb és biztosabb elszigetelődhetéseért maga az alkotó egyén is min
den eszközt megragad, a mi gondolatának zavar
talan kialakulását elősegíthetné. A művészek, a
költők valósággal féltve őrzik eszméiket; vissza
vonulnak minden emberi társaságtól, keresik a
magányt, a csendet, csakhogy minden idegen
elem elől biztosíthassák lelki csecsemőjüket. Egy
Krisztus is a pusztába vonul s ott, távol minden
beavatkozástól, készíti elő, erősíti meg Istentől
nyert lelki sugallatát, hogy az Igét önnön testében
mielőbb incarnálja. Egy Copernicus a czella
csendjébe, egy Rousseau az Eremitage hangu
latába burkolózik, hogy eszméi fejlődését semmi
se zavarja. Az alakért, a látható, érezhető, az
érzékelhető testért epedő eszme benső szellemi
nyugalmat követel, szellemi elzárkózottságot. És
éppen maga az öntudatos szellem az, mely a
megtestesülés után epedő eszmét érlelődésének
ideje alatt óvja s az által védi, hogy érette egy
ködszerű s a hypnosishoz hasonló állapotba
merül. A valódi költők, az igazi művészek leg
többször maguk sem tudnak számot adni arról,
hogy miként alkották meg ezt, vagy amazt?
Úgyszólván semmire sem emlékeznek vissza, a

mivel meg tudnák magyarázni alkotásaik létre
jöttének folyamatát. Maga Mozart is azt mondja :
„Mindaz, a mit önmagámban találok, a mit
teremtek, mikéntha egy szép, lázas álom volna,
úgy megy végbe bennem.“
Valóban feltűnő az a hasonlatosság, mely az
alkotó művész lelki állapota és a hypnotisált egyén
lelkiállapota között mutatkozik a művészi teremtés
folyamatnak ama idejében, a midőn a megtes
tesítendő eszme kialakulásának első szakába lép.
A hypnosisban az autosuggestióvá vált idegensuggestio az, mely monoideisticus jellegének ere
jével szorítja háttérbe a médium éber öntudatának
functionáló képességét; a művésznél is ugyanez
történik, csupán azzal a különbséggel, hogy nála
az önnön benső világából felcsillámlott eszmének
fénye az, melytől éber öntudatának képzetképei
szétfoszolnak, a melynek ragyogásától a művész
napi szelleme lassankint elkábul, megvakul s a
tehetetlenségnek abba a kéjesen mámoros álla
potába merül, melyet autosuggestiv állapotnak
nevezünk.
Mindenki, a ki valaha intensiv szellemi mun
kát végzett, okvetlenül érzett valamit ebből az
„alkotás-mámor“-ból, mihelyt benne egy új eszme
felcsillámlott. A különbség a teremtésre hivatott
és abból kizárt egyén között ezen a téren is
csak fokozati: a hivatottnál ugyanis ez az állapot
azonos azzal az állapottal, melyet a legmélyebb
hypnosisban találhatunk, a hol tudniillik: az
autosuggestióvá módosuló idegen suggestio min
dent száműz a médium szelleméből s suggerált
eszméken kívül s a hol nincs rá eshetőség, hogy
a hypnotisált ezektől az eszméktől s az azok kel
tette érzelmektől szabaduljon. A valódi, a hivatott
művészt és költőt se tudja semmi gondolatától
eltántorítani; sokszor inkább belepusztul, de nem
válik meg tőle egy pillanatig sem, ideája való
ságos rögeszmévé izmosodik benne, melynek
parancsait minden órában, minden időben telje
sítenie kell. Emlékezzünk csak Balzacra, a kit
éjnek idején, álmából vertek fel eszméi, s ott
hagyva ágyát, úgy, a mint felkelt, ült le asztala
elé, hogy leírja gondolatait, a melyek megörö
kítést követeltek.
Ellenben a nem hivatott egyénnél az eszme
hamar elpárolog s vele együtt „alkotásmámor“-át is elűzik más hangulatok. Az eszme
itt csak rövid időre — ezalatt is csak látszólag —
tudja visszaszorítani az öntudatot, mely mindun
talan visszatolakszik régi helyére s nem engedi,
hogy a megcsillámlott eszme monoideává váljék.
A teremtési processust kisérő autosuggestiv
állapot azonban nem tart minden esetben so
káig, sőt néha úgy tűnik fel: mintha egészen
ki is maradt volna. Ezt főleg eszméknek spon
tán, hirtelen támadásánál tapasztaljuk, a melyek
gyorsan isolálódnak s erejükkel olyan meglepe
tésszerűen szorítják hátra a napi öntudatot, hogy
az idea isolálását máskülönben előkészítő álma
tag állapotnak szerepe alig marad; mialatt az
eszme megvillant, már realisálódott is és ezt
annál erőszakosabban teszi, minél váratlanabb,
ha így mondhatnám : minél ötletszerűbb az emberi
lélek rejtekeiből való előröppenése s minél újabb,
minél markánsabb kifejezője akar lenni valamely
érzésnek, valamely gondolatnak. Schubertról
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mondják, hogy egy ilyen spontán módon támadt
eszmének kényszere alatt, néhány percznyi idő
közben írta meg egyikét legszebb dalainak és
pedig egy vendéglőben az étlap tiszta oldalára,
míg körülötte zajongott a vendégsereg. Demekünk
példákért nem is kell olyan messzire mennünk;
van egy Petőfi Sándorunk, a kiről tudjuk, hogy
csaknem valamennyi költeményét s azok között
is a legjobbakat, ilyen rakétaszerűén fellángoló
gondolatok hatása alatt, szinte rhapsodicus gyor
sasággal írta meg, legtöbbször nem is a csendes
szobában, hanem a természeti erők és az emberi
sziveknek tomboló viharzása közepette. Vagy
gondoljunk egy-egy hires szónokra, a kiknél
a beszéd hevében felcsillámlott egy-egy eszme
olyan gyorsan találta meg a szóbeli incarnatiót,
hogy azon, a mit mondott, s a mit szavaival
előidézett, néha leginkább maga a szónok cso
dálkozott.
Az autosuggestiv, álmatag állapotnak a kima
radása mindazonáltal inkább csak a rendkívüli
jelenségek sorába tartozik; rendesebbek azok az
esetek, a hol az autosuggestiv állapot — mint
átmeneti stádium — az eszmét annak első pihegésétől monoideává válásáig — kiséri, körülveszi.
Napokig, hetekig vonszolják sokan magukban
ezt az öntudatkábulatot. De valóban úgy látszik,
hogy csak az olyan eszme, mely lényében teljesen
új, tudniillik csak az az eszme, mely nem a
szellem receptív működésének az eredménye,
hanem az ősiélek szülötte idézheti elő ezt az
autosuggestiv állapotot; tehát csak az igazán
teremtésre hivatottak, már a lélek magvában
genialis egyének jöhetnek az alkotással járó ön
tudatlanságnak igazán emelkedett hangulatába.
Mihelyt a művész, vagy a költő a maga
gondolatát — az immár befejezett műben —
napvilágra hozta, megkezdődik annak ama nagyjelentőségű rendeltetése, melyet az egész emberi
ség javára kell betöltenie. Éppen az jellegzi az
ilyen műalkotást, hogy habár csak egytől szár
mazhatott is, mégis közösséget érez minden
emberi lénynyel, mindenkihez lesz valami köze.
És itt következik a válasz arra a kérdésre :
5.
Voltaképpen mit tükröznek vissza a mű
alkotásokban incarnált eszmék és mit kell tartalmazniok, hogy suggestiv erejűkkel aesthetikai
élvezetet kelthessenek ?
Mindig voltak olyanok, a kik az alkotó egyén
által realisált, addig nem létezett űj eszmét, egy
részt a közvetlen tapasztalatból származtatták,
másrészt külső hatások szülte eredménynek tar
tották. Hogy azonban ez nincsen így, annak
részben már harmadik kérdésünk tárgyalásánál
is kifejezést adtunk, midőn a külső hatásoknak
a teremtő egyénre gyakorolt befolyását vettük
vizsgálat alá. Némileg csak hivatkozunk az ott
felhozottakra, a midőn azt mondjuk, hogy: a
műalkotásokban incarnált s addig soha nem
létezett áj eszmék, habár a tapasztalat és a
külső hatások segélyével is választatnak ki,
amazoktól mindazonáltal teljesen függetlenül lé
tező „ősképek11, melyek a teremtő művész ön
tudatlan lelkivilágának a méhéből szállnak elő.
Tehát ősképeket tükröznek vissza a műalko
tásokban incarnált eszmék ; ősképeket, a melyek
csak azt tartalmazhatják, a mit még soha senki

se érzett, soha senki se gondolt s hatásukkal
bennünk mégis azt a hitet keltik, mintha mindazt
már egyszer mi is éreztük, már egyszer mi is
gondoltuk volna, csak elfelejtettük. Ezek az ős
képek némileg a platoni ideákra emlékeztetnek
minket.
Csak ha egy ilyen ősképet revelál valamely
műalkotásnak az eszméje, számíthat arra, hogy
mindenkire hathat, hogy mindenkivel bizonyos
benső, hasonló lelki vonatkozásba léphet. Csak
így találhatja meg valamely egyéni eszme a neki
megfelelő egyetemes szót, egyetemes formát, ki
fejezést. Egy ősképet magába záró eszme az
egész emberiséghez a lélek közös nyelvén tud
beszélni a szavaknak, a hangnak, a színeknek,
az anyagnak milliószor milliónyi változatos ér
telmében, hangsúlyában, jelentésében, úgy, a
mint azt minden őskép külön-külön megkívánja.
Valamely műalkotásban megtestesített eszmének
hozzánk szóló beszéde pedig csak akkor lesz
előttünk kedves valami és tetszetős, csak akkor
fogja bennünk az akaratnélküli és érdeknélküli
spontán gyönyörűség s egy tiszta élvezet kelle
mes, hangulatteljes közérzetét kelteni, ha szavai
nak, ha hangjának, ha színeinek, ha az egésznek
suggestiv ereje a „szíyz“-nek ősképéből fog felénk
szállani. Csak egy ilyen műalkotásban találhatja
meg mindnyájunk lelke az úgynevezett aes
thetikai élvezetet.
A „szép“-nek és az „aesthetikai élvezetinek
lényegéről már kötetekre menő magyarázatokat
írtak össze az emberek, de e kettőnek fogalmi
meghatározását a königsbergi bölcsnél: Kant
Immánuelnél világosabban senki sem adta. Azt
mondja Kant: „Szép-nek azt nevezzük, a mi
bennünk tiszta és érdeknélküli élvezetet kelt.
A „szép“ sem nem tárgya valamely theoreticus
megismerésnek, sem valamely practicus vágynak,
hanem csupán az emberi kedvnek a tárgya.“ —
„Az az élvezet, vagy az a kedv, mely elfog min
ket, ha a „szépet“ látjuk, teljesen kívül áll min
den érdekkörön.“ — „Az a „szép“: a mi fogalom
nélkül általán tetszik.“ — „A „szépség“ nem
egyéb, mint valamely tárgy czélszerűségének a
formája, a mennyiben ez a forma — a czélszerüség képzete nélkül — a tárgyon észreve
hető.“
Már a phidiasi Zeüsz-szobornál is láttuk, hogy
egy műalkotás, melynek eszméje a szépnek ős
képéből merítette suggestiv erejét, tényleg varázs
erővel hat reánk; még a puszta visszaemlékezés
is egy ilyen műalkotásra, kedvre hangol, jól esik
nekünk. A valódi műalkotás meghódít minket;
a belőle kisugárzó fogalomnélküli eszmének,
mely a formából áttör, átdereng, akarat nélkül
hódolunk meg, a nélkül, hogy megadásunknak
érdekszempontjai is volnának. A szépnek ős
képéből kiszállt alkotás mindig a legközvetle
nebbül hat reánk, sem az ész-reflexiók, sem az
akarat közvetítő szerepére nincs szüksége, hogy
azt a gyönyört, azt az élvezetet, melyet első
sorban a mű megteremtőjében keltett, nekünk is
megszerezze. Az új eszmét ugyanis, mely a mint
láttuk, a maga suggeráló intensivitásával a te
remtő egyén öntudatos szellemi életét megbénítja,
leszorítja, sőt összpontosított erejével még a szer
vezetben is idézhet elő változásokat, az új eszmét,
20
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melynek a „szép“ őskertjéből hozott illatától a
művész is megittasult, az új eszmét, mely a
művészben nyerte csiraképességét, megerősödését
s melyet a művész a reális világba szült, ugyan
azt az eszmét lelkileg még egyszer megteremtik
önmagukban mindazok, a kik képesek arra,
hogy a műalkotás keltette psychikai hatásokat
befogadják. De ez nem jelenti azt, hogy az illetők
nek különleges műérzékkel is kell birniok a
végett, hogy a hatásokra reagálhassanak, a mint
azt olyan sokan éppen ennek feltételéül állítják
oda. A s z í v és a lélek fogékonysága a szépnek,
az igaznak megérzéséhez mindenkiben megvan,
ez nem lehet egy kivételes, privilegisált állapot;
éppen az kivételes, ha valakiből hiányzik az.
Az aesthetikai élvezet kérdése kevésbbé a kö
zönség befogadó hajlandóságán fordul meg, mint
inkább a műalkotások suggestiv erejének mekkoraságán és minőségén. A fődolog mindig csak
az, hogy a megtestesített eszme ősképe legyen
a szépnek, az igaznak s ne csupán azoknak
elhitetése. Legyen benne melegség, legyen az a
nyári napnak tűző s mégis kedvre hangoló melege,
melyet mindenkinek meg kell éreznie s ne az
októberi napsugár, mely, hogy melegítsen, a hiva
talos műérzék palástját kell felöltenünk. Az igazi
műalkotásnak eszmei mélysége olyan intensive
suggerál, hogy azt mondhatnók: úgy érezzük,
mikéntha magának a mesternek a lelke volna az,
a mi belőle kisugárzik, kiszáll, hogy a mi lelkünk
helyét foglalja el.
Ez a lelki áttétel bizonyítja a legnyilvánva
lóbban azt, hogy az aesthetikai élvezetben érdek
szempontok sohasem vezethetnek minket. Hiszen
voltaképpen nem is mi vagyunk azok, a kik
élvezünk, hanem az alkotó művész lelkének az
élvezete az, a mit mi érzünk. A mi élvezetünk
csak mintegy visszhangja, tükörképe annak a
gyönyörnek, a mely a mesternek — immár a mi
lelkűnkbe átültetett — lelkét betöltötte akkor, a
mikor müvének „szép“ eszméje benne megfogant,
benne megizmosodott, a mikor eszméje szépsé
gének szellemileg még ő is rabja volt. A mi
aesthetikai élvezetünk csak lenyomata a „szépé
től megihletett mesterlélek alkotásmámorának;
és ez a lenyomat annál élesebb, annál plasticusabb lesz, minél művészibb a mesteri mű,
azaz: minél intensivebben tudta a concret szép
eszme az alkotó mestert is suggerálni, minél
marcánsabban, concurráló ellentétes eszmék za
varó hatása nélkül isolálódhatott a teremtő művész
szellemében.
Valóban : a lelki áttétel psychologiai momen
tumában, a művészi teremtés szellemi megismételtetésének, milliószor milliónyi megismételtetésének a lehetőségében találhatjuk meg az
aesthetikai élvezet titkának egyik magyarázatát.
A lelki áttétel, a suggestio mint psychologiai
momentum is egyik oka annak, hogy aesthetikai
élvezetben is részesülhetünk. A suggestio, mely
bennünk a kínnak, a bánatnak, az undornak
stb.-nekkellemetlen,nyomasztó érzéseit isszűlheti,
éppen úgy azt a csodás kulcsot, varázseszközt
is képviselheti, a melylyel mindenki számára
megnyittatnak a „szép“ ősképeinek isteni forrásai.
Már tanulmányunk kezdetén megemlítettük a
suggestiónak azt a jelentős szerepét, melyet min

denkor, mindenütt betöltött és be fog tölteni mind
addig, a míg ezen a földön psychikai behatások
befogadására alkalmas ember élni fog. De fon
tosabb s az egész emberiség nevelésére is neme
sebben kiható rendeltetése talán egyetlen egy
téren se volt s nem is lesz, mint éppen a művé
szetben, a hol a műalkotások a „szép“-nek gyö
nyörteljes országába ragadják a lelket. A mű
alkotások e mellett nemcsak szellemileg tökélete
sítenek, hanem a belőlök kiáradó szépnek suggestiv
erejével még testformáló, testépítő képességgel
is birnak. Tudjuk ugyanis, hogy a hypnotikus
állapotban besúgott képzetek, — erejökkel az
emberi szervezetnek legrejtettebb részeibe is be
hatolnak s ott megfelelő változásokat idéznek
elő. Ebben áll a hypnotikus-suggestiónak therapeutikus értéke. Minthogy pedig az a suggestio,
mely a műalkotásokban jelentkező „szép“-et az
emberekbe átömleszti, a mint tudjuk: csak fokozatilag különbözik a hypnotikus suggestiótól —
kétségtelen, hogy a műalkotások által gyakorolt
suggestiv hatások is befolyással vannak az em
beri testre és ezen befolyásnak nyomait is hátra
kell hagyniok. A „szép“ ősképének tehát, mely
valamely műalkotásból — az alkotó mester lel
kének szárnyain száll belénk — nemcsak szelle
münkre, hanem testünkre is szépítőleg kell hatnia
és az eredménynek annál szembetűnőbbnek is
kell lennie, minél intensivebb a műalkotás sug
gestiv ereje. A lélek — a mint hallottuk — a maga
organisáló képességét akkor fejtheti ki a leg
eredményesebben, ha körülötte reflectáló szellemi
működés teljesen tehetetlen; innen van az, hogy
a hypnotikus mély álom a legalkalmasabb álla
pot pathologiai zavarok egyensúlyba hozására.
Igaz, hogy a műalkotásokból kisugárzó „szép“erő nem mérkőzhetik a hypnoticus suggestio
erejével, de ha hatásában gyengébb is, mint
emez, mégis behatolhat az emberi testbe s ott a
lelki élvezeteknek megfelelő szépítő, formáló
munkát fog teljesíteni.
Talán a régi görögök azért voltak lélekben
és testben is mind, mind olyan szépek, mert
hazájok a művészetek hazája volt!
Dr. Kupcsay Felicián.

A z egy- és két-dím ensíós térről.
á z ily czímen az „Uránia“ ez idei 4-ik száf \ mában megjelent közlemény szerzője, Vá1 b. mossy László, igen elismerésre méltó mun
kát végzett, midőn a magyar müveit közönséggel
megismertette Cliffordnak a különböző dimensiós
terekre vonatkozó fejtegetéseit. Ha az ilyen tudo
mányos speculatiókat olvassuk, melyekből meg
tanuljuk, hogy sok mindenféle máskép lehet, mint
a hogyan megszoktuk tudni hogy van, úgy érez
zük magunkat, mint reggeli világosság pitymallásakor;a hol egy perczczel előbb csak sötét, átjárhatatlan otromba tömegeket láttunk, ott egyszerre csak
a legváltozatosabb dolgok egész sokasága bonta
kozik ki szemeink előtt. Távolabb pedig —
még egyelőre szürkeségbe, ködbe burkolva, új
és új tájak tűnnek fel előttünk és sejtetik ve-
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lünk az alaknak, a létnek, az életnek, a szép
ségnek kimeríthetetlenül gazdag világait, melye
ket még csak egyelőre nem szemlélhetünk rész
leteiben is.
Mindenesetre a legfontosabb az, a mi van
— biztosan van. De fontos az is, a mi lehet,
mert hiszen minden valóság csak megvalósult
lehetőség és a mi lehet, arra nézve el kell ké
szülnünk, hogy egyszerre csak mint valóságot
ismerjük meg. Azért az emberi szellem jól teszi,
ha azonfelül, hogy világa legközvetlenebbül
megismerhető körében a létezőt, a valót, alapo
san kitanulmányozza — arra is szakít magának
időt, hogy megbarátkozzék azzal, a mit tudo
mányos alapú elmélkedés mint lehetőséget álla
pított meg. így eljuthat új valóságokhoz, az
emberi szellem egy tökéletesebb, fejlettebb, kiterjedtebb uralmú korához.
Ez a megfontolás bír reá, hogy a Vámossy
czikkében felvetett gondolatot tovább szőjem,
kiegészítsem.
Az egy- és két-dimensiós tér létezésének lehe
tősége tudományosan megalkotottnak (megconstruáltnak) tekinthető. Nincs is okunk tagadni
annak lehetőségét, hogy az ily kevesebb dimensiós térben is létezzenek a sajátlagos viszonyok
nak megfelelő módon felépült, szervezett dol
gok, esetleg élő lények; a melyek a terük
viszonyai által megszabott irányokban helyüket
is változtathatják, tehát önkénytelenül, vagy önkénytesen — mozoghatnak.
Sőt fel kell állítanunk azt a lehetőséget,
hogy az egy- és két-dimensiós tér éppen olyan
végtelen, mint a mi három-dimensiós terünk
és saját dimensiói irányában terjedve ki is tölt
heti az általunk ismert tér mindhárom dimensióját. Csak a szorosan összegombolyított zsi
negre és a tömött golyóvá összegyúrt papírlapra
kell gondolnunk, hogy ezt megértsük.
De még tovább mehetünk: annak lehetősé
gét is meg kell engednünk, hogy az általunk
érzéki észlelés tárgyává tehető három-dimen
siós világgal egy helyen létezhetik egyidejűleg
egy egy- és egy két-dimensiós világ is, csak
hogy ezeket már nem észlelhetjük érzékeinkkel.
Ugy-e merész feltevés az, hogy levegőnkben,
vizünkben, talajunkban, de még testünkön ke
resztül is az élő és élettelen vonal és lap-tár
gyak és lények milliói helyezkedjenek el, és
mozogjanak a mi tudtunk és engedelmünk nél
kül ? Lehet, hogy nincs is így, de ha mégis
így lenne, erről érzékeink segítségével soha
tudomást nem szerezhetnénk.
A mi érzékelő szerveink, idegeink és egy
általában testünk összes alkotórészei úgy vannak
megalkotva, hogy csakis a tér mindhárom dimensiójába kiterjedő testek érintésére reagálnak. A
hozzánk érő kisebb-nagyobb testek térfogata,
súlya, tömege, ennek gyorsabban, vagy lassab
ban folyó mozgásai a végtelen apró testeknek,
úgymint a levegő-tömecseknek és aether-atomoknak rezgése, hullámzása (ez bebizonyított mó
dón a tér mindhárom dimensiója irányában tör
ténik, illetőleg közlődik) — az, a mit érzünk,
érzékelünk, észlelünk. Legfinomabb érzékünk a
látás, ez úgy látszik, egy-dimensiós vonalakat
és két-dimensiós lapokat is megismertet velünk.

Igaz, de a vonalakat, lapokat és pontokat csakis
mint a testeket behatárolóit, jobban mondva
határait láthatjuk meg. Hogy egy magában létező,
mellette végződő testek által feltűnővé nem tett
pont vagy vonal szemeinkre nézve mindig lát
hatatlan marad, ez nem szorul bizonyításra. De
éppoly kevéssé iáthatnánk meg egy harmadik
dimensióval, tehát vastagsággal egyáltalában
nem biró lapot, mert ez nem fejthetne ki a tes
tekből álló aether világossághullámaival szem
ben semmi ellenállást, nem verhetné vissza
ezen hullámsugarakat és így ez utóbbiak ily
lapoktól sohasem juthatnának szemünkhöz. Még
természetesebb, hogy az ily lapoktól maguktól
sem indulhatnának ki ily fénysugarak, tehát az
ily lapok nem is világíthatnának, mert nincs
meg az a csupán három dimensió mellett el
képzelhető sajátságuk, a tömeg, melynek megmoz
dulása szükséges ahhoz, hogy akár csak az aether
végtelenül finom atomjait is mozgásba hozza.
Hátha a mi testünkön keresztülhatolnának
azok a vonal- és lap-lények ? Erről sem tudnánk
semmit. Egy vastag tőr súlyos sebet ejt rajtunk,
testünk szöveteinek összefüggését nagy darabon
megszakítja. Már egy éppen olyan hosszú, de
vékony tü beszúrása által okozott seb rend
szerint könnyebb természetű és kevésbbé fáj
dalmas lesz, mert testünk anyagából sokkal ke
vesebbet szorít ki eredeti elhelyezéséből, össze
függéséből. Ha már most mindig vékonyabb és
vékonyabb tűvel tennénk kísérletet, végre el
jutnánk olyanhoz is, a melynek beszúrására
sem vérzés, sem fájdalom be nem állna, mert
a tü testünk legfinomabb részecsei között egy
szerűen keresztülsiklanék a nélkül, hogy egyi
ket is eltolná helyéből. A lap-lények viszont
terük szerkezeténél fogva csak határvonalaik, éleik
irányában hatolhatnának tehát mint a végtelenül
vékony késpengék, melyeket szintén nem érez
nénk meg, midőn testünkön be, ennek részeesei
között áthatolnának.
Ha még hozzáveszszük, hogy a tömeggel nem
biró vonal és laplények testünk tömegének
legkisebb része ellenében sem fejthetnének ki
ellenállást, hogy minden mozdulásunkkor átsiklanának testünk részecsei között és így tartanák
meg eredeti helyzetüket a maguk terében, akkor
világos lesz előttünk, hogy ily lakótársak itt
létét soha meg nem tudhatnók és így azok nem
is szorulhatnának arra, hogy előttünk bármi mó
don jelentkezzenek. Pedig fejtegetéseinkben mostanig úgy vettük az egy- és két-dimensiós térben
létezőket, mint szakadatlan vonalakat, illetőleg
folytonos lapokat, bár ezeknél is megengedhetöbb az a feltevés, hogy mindnyájan rövidebb,
előnyészően rövid vonalkák sorozatából, illető
leg picziny kiterjedésű lapocskák szövedékéből
állnak, a melyeknek elemeit valamely cohaesoi
erő összetartja ugyan, de ezek között aránylag
nagy közök vannak, a melyek még inkább biz
tosíthatják, hogy a különböző dimensiós terű
világok egymás mellett, egymásban és egymá
son keresztül a legnagyobb békességben létez
hessenek és mozoghassanak.
Ezek után úgy-e bár nem tűnik fel képtelen
ségnek a mienkénél több, négy-dimensiós tér
létezése? Valóban ez a tér is létezhet, még
20*
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pedig ugyanott is, a hol a mienk. Csakhogy
ezzel a térrel és az ebben netalán létezőkké,
szemben még rosszabb helyzetben vagyunkl
mint az egy- és két-diinensióssal szemben —
ezt még, képzeletünkben megconstruálni sem
tudjuk. Ámde lehetőségét tagadni — erre nincs
okunk.
Csak mégsem szabad képzeletünk csapongásának túlságosan tág teret engedni. A míg
az egy-, két- és négy-dimensiós tér lehetőségének
megállapítása tudományos alapon lehetséges,
addig az oly feltevések, mint az, hogy mi, három-dimensiós emberek halálunk után négydimensiós szellem-lényekké emelkednénk —
egyáltalában nem jöhetnek a tudomány szem
pontjából tekintetbe.
Dr. Ny. Farkas Geiza.

beszélő-kábel 32-5 km. hosszú és 28 darab
1 mm. vastag kettős drót-érből áll. Ezekből 14-nél
a Pupin rendszere szerint minden 1300 méteren
tekercset iktattak a vezetékbe. Az első ábra
mutatja a 14 tekercset egy szekrényben.
A másik 14 pár vezetés megmaradt a régi beren
dezésében. A különbség a kétféle vezeték között
meglepő volt, mert a Pupin-kábeleken 5 egymás-

Uj találm ányok.
— Képekkel. —

telephonon való beszélgetés már anynyira életszükségletévé vált a mai társa
dalomnak, hogy nagyon erősen érzett hiány
volt az, hogy már körülbelül 1400 kilométeren
túl nem lehetett a beszédet megérteni. Tényleg
a leghosszabb távbeszélő vonal Európában a
páris-berlini 1200 kilométer hosszú s ez már a
legszélső határ. Ennek a korlátoltságnak többféle
oka van; de a legfőbb az, hogy a beszédet át
vivő gyorsan váltakozó áramok a vezetékben
nagyon gyengülnek és csillapodnak a távolság
növekedtével, úgy, hogy bizonyos távolságon túl
már nem hallani a beszédet. Sokféleképpen pró
báltak ezen a bajon segíteni, így különösen
arra törekednek, hogy olyanféle szerkezetet
találjanak fel, mely a távírónál használt jelfogó
szerepét venné át s közbe-közbe a gyengült
áramot ismét erősebbel pótolná.
De ez még eddig nem sikerült. E helyett
most az állítólagos magyar-szerb származású
Michael J. Papin tanár a távbeszélő vonal ve
zetéket alakítja úgy át, hogy abban az áram
csillapodása és gyengülése kisebb legyen. Az
eszmét ehhez S. Thomson és Heaviside angol
physikusok adták, a kik kimutatták, hogy ha a
vonalba megfelelő dróttekercseket (inductiót)
kapcsolunk, az áram csillapodása kisebb lesz.
Pupin pontosan kiszámította, hogy a különböző
vezetékekben milyen távolságokon és mekkora
tekercseket kell használni, hogy a hatás a leg
jobb legyen. A tekercsek hatása itt a vonalon
áthaladó elektromos váltakozó áramok — rez
gések — csillapodásának a megakadályozásában
olyanforma, mint például a zongora-húron a
húr tömegének befolyása a hang tartamára. Tud
juk, hogy ha a húr nagyobb tömegű — például
ha ráerősítünk egyenlő távolságokban ólomgo
lyócskákat — akkor hangzásba hozva, tovább
hangzik, mint a nélkül, épp úgy, mint egy sú
lyozott inga tovább leng, mint a könnyebb.
Pupin rendszerével a Síemens-Halske-czég
tett kísérleteket és az eredmény fényesen iga
zolta Pupin számításait. A berlin-potsdami táv

A

1. ábra Pupin-tekercsek egy szekrényben.

utáni kapcsolásánál — a mi 5 X 32’5 = 162’5
távolságnak felel meg — ugyanolyan jól lehetett
a beszédet hallani, mint a régi berendezésnél csak
1drótpáron, tehát 32-5 kilométerre; vagyis a Pupin
rendszerének alkalmazása által ötször akkora
távolságra lehetett a beszédet átvinni, mint eddig.
Éppen ilyen kedvező az eredménye a földfeletti
szabad vezetéken tett kísérleteknek. A 150 km.
hosszú, 2 mm.-es bronz-vezetékű berlin-magdeburgi vonalon minden 4 kilométeren az oszlopon
egy tekercset iktattak közbe (2. ábra) s azt találták,
hogy ez által a beszéd olyan mértékben erősödött,
mintha a vezeték nem két, hanem három milli
méter vastag drótból készült volna. Belátható,
mily óriási jelentősége van annak, hogy ezzel a

2. ábra. Pupin-tekercs földalatti vezetékben.

rendszerreljnégyszer akkora távolságra lehet be
szélni, mint eddig, mert így most már 5 mm.
vastag dróton körülbelül 6000 kilométer távol
ságig lehet telephonálni, úgy hogy rövid idő
alatt Budapesttel Európa minden főbb helyét
össze lehet^kötni ^távbeszélő útján. És előre lát
ható, hogy a „Pupin-telephonia“ mely még csak
a kezdet legelején van, még nagyobb távolságokat
is át fog „beszélni“.
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Érdemes megemlékezni Pupin pályafutásáról
is, igazán amerikai. Most 44 éves, Newyorkban
a Columbia-University tanára; 16 éves korában
került Amerikába hazánkból (úgy: látszik, a dél
vidékről). Eleinte kereskedő-inas volt, hogy pénzt
szerezzen a tanuláshoz; ezt megszerezve, 25 éves
korában Angliába, a cambridge-i egyetemre ment,
a hol a John Tyndall ■díjat nyerte el és ennek
segélyével Berlinbe, Helmholtz laboratóriumába
jutott, a hol physikai chemiával kezdett foglalkozni.
Mikor 1889-ben Amerikába visszakerült, ott ez
a tudományág még ismeretlen volt, úgy, hogy
hamar tanszéket kapott a Columbia-Universityn,
a hol máig is tanít. Ott gyönyörű laboratóriumot
rendezett be, részben saját költségén, mert ter
mészetesen közben meg is gazdagodott. Talán
még megemlékezik szülőföldjéről is, és szellemé
ből valamit visszatelepít ide.
kJ-

Egy kis verseny,

íme, az eredeti:
1. Meine Ruh’ ist hin,
Mein Herz ist schwer ;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

6. Sein hoher Gang,
Sein’ edle Gestalt,
Seines Mundes Lächeln,
Seiner Augen Gewalt,

2. Wo ich ihn nicht hab’,
1st mir das Grab,
Die ganze Welt
1st mir vergällt.

7. Und seiner Rede
Zauberfluss,
Sein Händedruck
Und ach sein Kuss !

3. Mein armer Kopf
Ist mir verrückt,
Mein armer Sinn
Ist mir zerstückt.

8. Meine Ruh’ ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

4. Meine Ruh’ ist hin,
Mein Herz ist schwer;
Ich finde sie nimmer
Und nimmermehr.

9. Mein Busen drängt
Sich nach ihm hin.
Auch, dürft’ ich fassen
Und halten ihn !

5. Nach ihm nur schau’ ich
Zum Fenster hinaus,
Nach ihm nur geh’ ich
Aus dem Haus.

10. Und küssen ihn,
So wie ich wollt’,
An seinen Küssen
Vergehen sollt’ !

I. Nagy István fordítása.
1. Szivem nehéz,

6. Járása mily

égi írásaim közt keresgélvén a minap, egy
Nyugtom oda,
Szép, s termete
Föl nem lelem
Mosolya és
sárgult lapocska akadt a kezembe, rajta
Soha, soha.
Tekintete.
„Faust“ híres „Gretchen-dalának“ : „Meine
Ruh’ ist hin“ — fordítása, melyet ezelőtt 34—35 2. Hol ő nincs, a
7. És ajkának
évvel készítettem. Átfutott tört-mart idegeimen
Sírt képzelem,
Varázsszava,
Egész világ
Egy kéznyomás
az akkori érzés, s megsóhajtottam a múltakat.
S ah a csókja!
Gyűlölt nekem.
Lohadván az édes emlékezések hullámzása, el
gondoltam, hogy ezt az ifjúkori merész kísérle
8. Szívem nehéz,
3. Szegény fejem
temet közlöm valahol. Hogy hol, azt eldöntötte
Zavarodott,
Nyugtom oda,
Szegény eszem
Föl nem lelem
e lapok egyik t. szerkesztőjének felszólítása.
Szórakozott.
Soha, soha.
Szándékomat megérlelte, hogy összehasonlítván
a régibb s újabb fordításokkal a magamét, ezt
4. Szívem nehéz,
9. Utánna vágy
amazokénál sikerültebbnek találtam. Sikerültebb
Szegény szivem,
Nyugtom oda,
Föl nem lelem
Ah bírhatnám
nek, de nem sikerültnek, mert velem együtt min
Őt szüntelen.
Soha, soha.
denkinek, a ki már próbálkozott Goethével, azt
kell vallania, a mit Szász Károly Faust egyes
10. S csókolhatnám,
5. Ha kinézek,
részeinek fordításáról mond : „Az ilyenek töké
Mint kívánom,
Őt keresem,
Lenne bár e
Ha kimegyek,
letesen nem sikerülhetnek, akárki átláthatja. Ilye
Csók halálom !
Őt követem.
neket eredetiben írni rendkívüli virtuozitás, lefor
dítani : lehetetlenség11, Hogy az „ilyenek“ közé
Szász Károly Nagy István Faust-fordításának
tartozik Gretchen dala is, bizonyos; s ha lefor
ismertetésében (Szépirod. Figyelő I. 3. sz.) e dalról
dítani nem éppen lehetetlenség is, de nagyon
azt állítja, hogy „annyira jól van adva, mint
is az úgy fordítani le, hogy mindabból, a mi
csak lehet“ ; a Budapesti Szemle is, Dóczi Faust
az eredetiben van, semmi se veszszen kárba;
ját bírálván (1873.), első strófáját „majdnem tö
hogy meglegyen a fordításban a tartalmi s alaki
kéletesnek“ mondja. Oly dicséret, melyet a for
hűség, a hang, a kifejezés egyszerű természe
dító talán még sem érdemel meg. Hogy Nagy
tessége, ereje vagy bája; hogy „egy fából legyen
István első próbálkozó, enyhíti, de nem veszte
faragva“ az egész, s ne kelljen „mitunter leimen“,
getheti meg ítéletünket.
mint Goethe mondja. Azt hiszem, hogy mindebből
Mindenekelőtt a verselése gyenge, s elüt az
az én fordításom őrzött vagy mentett meg leg
eredetitől. Goethe jambusokat használ, anapaestöbbet. Hogy így ítél-e az olvasó is, az más
tusokkal elegyítve, olyan formán, hogy a páratlan
kérdés; de hogy ítélhessen, jónak látom synopszámú sorokról át lehet, kétszer át is kell haj
tice egymás mellé vagy után sorakoztatni az
lani a következő sorra, mert különben ellenkező
eredetit s a fordításokat, végül a magamét, s
jelleművé válnának a páros számú sorok. Ez a
néhány szóval rámutatni azoknak is, ennek is
két hely:
gyengéire.
Nach ihm nur geh ich
Eddig, tudtommal, négy fordítása jelent meg
Aus dem Haus — é s :
Gretchen dalának, a következő időrendben: Nagy
Und seiner Rede
Istváné (1860), Dóczi Lajosé (1873., s átdolgozva
Zauberfluss
1890.), Szász Béláé, költeményei közt (1883) s
Ekképp a négy sor kettővé olvad össze. Ez
Szabó Mihályé (1888). Azt hallottam, Vargha
az anapaestusokkal vegyes jambusi menet annyira
Oyula is lefordította volna magának, de a mint
illik a tartalomhoz, oly szépen hordozza az érmost (örömmel) értesülök, nem.
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zelem ömledezését, hogy a ki megváltoztatja,
nemcsak a formában, de a hangban, a lényegben
is kárt tesz. Nagy Istvánnál egyetlenegy anapaestus sincs; de ha ez nem volna is baj, baj
az, hogy egész verselése bizonytalan, rendetlen,
döczczenős. Nem tudja az ember, jarnbusban
akar-e írni, vagy magyar rythmusban. A jambust
marczangolják nála pl. az ilyenek: „Nyugtom
oda“, „Hol ő nincs a“, „Szórakozott“, „Ha ki
nézek“. „őt keresem“, „őt követem“, „És ajká
nak“, „S ah a csókja“, „Ah b rhatnám“. Sőt az
utolsó szak határozottan trochaicus lejtésű.
De ennél a formai, versbeli hűtlenségnél na
gyobb hiba, hogy az eredetinek tartalmát sem
adja mindig híven, elerőtleníti, ellapítja, meg
hamisítja. Pl. ennek: „Wo ich ihn nicht hab’,
Ist mir das Grab“, (2 sor) hü mása-e ez: „Hol
ő nincs, a Sírt képzelem“ ? nem veszett-e el az
„ich hab’“, a mi fontos? „A sírt képzelem“ az-e,
hogy „ott nekem a sír van“ vagy „ott a sírom
van“? Továbbá „gyűlölt“ annyi-e, mint „ver
gällt“ ? Általában illik-e Gretchen szájába a
„gyűlölet“ ? az övébe, a ki „allen Menschen gut“,
s a ki csak Mephistophelesről mondja: „Der
Mensch, den du da bei dir hast, Ist mir in
tiefer, inn’rer Seele verhasst“, ösztönszerüleg
sejtvén, hogy az az ő romlása?
A 3. strófában „zavarodott“ és „szórakozott“
szintén nem adja vissza ezeket: „verrückt“ és
„zerstiickt“, az utóbbi prózai is. Mivé lett a 6 .
és 7. strófa a fordításban! Az eredetinek hévsztilte mondattalan mondatai helyett hidegen állítgatja, hogy szép a járása, termete, mosolya,
tekintete. Hol van a hoher Gang, az edle Gestalt,
hol seiner Augen Gewalt? S mily sületlen ez:
„egy kéznyomás“ e h. keze nyomása, jól: szorí
tása! A 9. strófában „vágy“ annyi-e, mint „drängt
sich , „szivem“, mint „mein Busen“ ? „Áh bír
hatnám őt szüntelen“ nem más jelentésű-e, mint
ez: „Ach dürft’ ich fassen und halten ihn“ ? A
1 0 . strófa magában tekintve megjárná, de össze
vetvén az eredetivel, ennek megrontása. „So wie
ich wollt’, nem annyi, hogy „mint kívánom“,
hanem „kívánnám“, „szeretném“ ; de főbaj, hogy
elkárhozott a dalzáró gondolat, hogy Gretchen aző,
t. i. Faust csókjai alatt szeretne meghalni. Nagy
Istvánnál „e csók“ csak Gretchen csókját jelentheti.
De ha nem törődünk is a szoros alaki és
tartalmi hűséggel, s megengedjük, hogy egy
fordító szabadabban mozoghasson (én törődöm
s nem engedem meg); azt már szigorúan meg
kell kívánnunk, hogy a fordítás az eredetinek a
lelkét lehelje, hogy mint költemény ugyanazt a
hatást tegye reánk. S Nagy István dala, éppen mint
költemény, marad messze az eredetijétől: bágyadt,
színtelen, prózai.
//. Dóczl két fordítása.
1. (1873).
1. Az én szívem
3. Szegény fejem
Majd megszakad,
Oly zavaros.
Soh’sem találom
Szegény eszem
Nyugtomat.
Oly darabos.
2. Ha nincsen ö,
Egy temető,
Egész világ
Nyomorúság.

4. Az én szívem
Majd megszakad,
Soh’sem találom
Nyugtomat.

5. Csak érte nyílik
Ablakom,
Csak érte hagyom
Hajiokom.

8.

6. Járása

9. Szívem dagad
Szíve után.
Ha megfoghatnám,
Tartanám.

szép,
Termetje ép,
Olyan hatalmas
Mindenkép. .

7'. Oly édesek
Ajkán a szók,
S kézszorítása,
S óh, a csók !

Az én szívem
Majd megszakad,
Soh’sem találom
Nyugtomat.

10. S úgy csókolnám,
Olyan sokat —
Agyoncsókolnám
Magamat.

2. (1890.)
1. Az én szívem
6. Mily büszkén jár,
Majd megszakad,
Mily szép, sugár!
Soh’sem találom
Szeme hogy ragyog !
Nyugtomat.
Hogy m osolyog!
2. Halálom érzem,
Ha ő nincs itt.
Az egész világ
Csak keserít.

7. Mily édesek
Ajkán a szó k !
Keze nyomása!
S óh, az a csók!

3. Szegény fejem
Mind szédeleg.
Szegény eszem
Mind téveleg.

8.

4. Az én szívem
Majd megszakad,
Soh’sem találom
Nyugtomat.

9. Keblem sovárg
Keble után,
Ha ölelhetném
Egyszer csupán.

5. Csak érte nyílik
Ablakom.
Őt űzöm minden
Nyomdokon.

10. S csókolhatnám
Kedvemre csak,
Agyoncsókolnám
Magamat.

Az én szívem
Majd megszakad,
Soh’sem találom
Nyugtomat.

Dóczi fordításával kissé tüzetesebben kell fog
lalkoznunk, részint mert az ő Faust-ja kézen
és színen forog, tehát legismertebb, részint, mert
ő maga erős önérzettel mondja róla: „nagy dol
got míveltem, melyet más jobban nem bírt létre
hozni“ (1. az előszót a 3. kiadáshoz). Nézzük
csak, mi az a „nagy“ ebben a kis dalban. Jó
lesz a két fordítást nyomról-nyomra összemérni,
vájjon mi lett az elsőből a 17 évi köz kotlása,
a kétszer „nonum“ után. Én azt mondom, s te
is ráhagyod, figyelmes olvasó, hpgy a második
az elsőnek rosszabbra javítása. Úgy járt Dóczi,
mint az a verstanító (nomen odiosum), a ki
a megrótt distychon-1 a második kiadásban dystichon-xa javította, s ez is megrovatván, a har
madik kiadásban dystychon-nal lepte meg a tudós
világot s így szerencsésen kikerülte a distichon-1,
mint az egyszeri magyar ember az aranyos pökőládákat.
Az 1. strófán, a mint látjuk, nem változtatott
Dóczi. Biztosan tökéletesnek találta. Pedig vajmi
tökéletlen. Az eredetiben nyoma sincs a „szív
megszakadásának“. Ezzel nagyot esik a strófa
második fele: „soh’sem találom nyugtomat“, s
veszendőbe megy ennek a még kétszer ismétlődő
refrainszerü strófának — mely a „lyrai folyamat
visszatérő megszakításának momentuma“ — igazi
jelentése és jelentősége. Nagy hiba, hogy nincs
határozottan kimondva, hogy „elveszett“, „oda
van“ a nyugalmam s nem is találom fel soha,
holott ez itt a fő, azért is bocsátja a költő előre.
Aztán „soh’sem találom nyugtomat“, nem is azt
jelenti, hogy „elveszett nyugalmamat“, vagyis
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nem subintelligitur az „elveszett“, hanem azt,
hogy „nyugtalan“, „maradhatatlan“ vagyok, „nem
találom helyemet“. Hiányzik továbbá Dóczinál
az eredetinek erős emphasisa (nimmer und nim
mermehr). Mennyivel jobb itt a többinek* jelesül
Nagy Istvánnak fordítása, mely, leszámítva a
„nyugtom“ szót „nyugalmam“ helyett, kifogás
talan.
A 2. strófán gyökeres változtatás történt, de
bizony nem jobbítás. Igaz ugyan, hogy ez: „Ha
nincsen ő, Egy temető “ fura beszéd (hol nincsen?
kivel nincsen ? ő a temető ? Kinek temető ?), s
ez is: „Egész világ nyomorúság“ — nyomorú
ság; de vájjon jobb-e az új? Nem rontás-e ez:
„Halálom érzem, Ha ő nincs itt“ ? Dehogy érzi
halálát, csak úgy érzi magát, mintha temetőben
volna, mintha nem is élne, ha nincs vele a ked
ves, az „halál neki“. Kiforgatása az eredetinek
ez is: „Ha ő nincs itt“. „Itt“, t. i. Gretchen
szobájában. De mikor volt ott Faust ? Eddig még
egyszer sem. Márta kertjében volt a találkozó.
Ezt Dóczinak kellene legjobban tudnia. El van
fordítva ez is : „Die ganze Welt Ist mir vergällt“.
Értelme: „ist mir verbittert“ = megvan, el van
keserítve a világ, keserű az élete, keserves az
érzéke. Nem más-e egészen Dóczinál: „csak ke
serít“ t. i. „engem“ a világ? Hisz keserű neki
a világ, ha nem keseríti is senki. Ki is keserí
tené ? Megadja a kegyelemdöfést ennek a strófá
nak a czammogó második sor, a gyönge rím s
a „csak“ lábatlankodása.
A 3. strófa is csak vesztett a javítással. „Za
varos“ csakugyan jobb, mint „szédeleg“, pláne
a kétértelmű sortöltő „mind“-del, „darabos“ és
„téveleg“ pedig vetélkednek abban, hogy melyi
kük jobban nem odavaló. „Darabos“ természet,
erkölcs van, de „ész“ nincs darabos. Tévelyegni
„tévelyeghet“ az ész, de az észnek ilyetén tévely
gését repudiálja Gretchen.
Az 5. strófa kiáltó bizonysága, hogy lehet
valamit teljesen kivetkeztetni a maga valóságából,
s hogy lehet a félig jót egészen roszszá tenni.
A két kezdő sor érintetlen maradt az új fordí
tásban, de más képe lett a két végsőnek. T. i.
ennek a helyébe : „Csak érte hagyom Hajiokom“
ez került: „Otűzöm minden Nyomdokon“. Amazt
már a Budapesti Szemle hibáztatta annak idején,
a mért „kimaradt az el“ (hagyom el), én meg most
rovom meg a „hajlokom“-ot, mert csinált, eről
tetett, „ház“ helyett, már szokatlanabb formájánál
fogva is (hajiokom). Ki mondaná, ha természe
tesen beszél: „Ritkán megyek ki a hajiokomból
vagy hagyom el hajiokomat“ ? Emez meg: „Őt
űzöm stb." az ártatlanságában vétkező csupa szív
Gretchent lerántja a Cassio-kergető Bianca-féle
„falánk görény"-ek fertőjébe. Piha! Ha ilyen „a
legszentebb lelkesedéssel végzett munka" (1. a fent
eml. Előszót), ugyan kevés köszönet van benne.
A 6 . és 7. strófa egybevaló. Teljes fényben
jeleníti meg az imádottat, a minőnek a véghetetlen szerelem látja. Fontos mozzanat a dal
szerkezetében, mert ez az oka, hogy a szerető
leánynak, kedvesének maga elé varázsolt dicső
képén lángra gyulva, nemhogy elcsillapodnék
érzése, sőt még nagyobb hullámokat ver; ez az
oka, hogy itt a hangulat nem természetes lefo
lyást mutat, hanem a közép került mintegy a

végre, úgy hogy ez a dal nem végződhetik a
kezdő strófával, mint pl. ugyancsak Faustban
az „Ach neige" kezdetű, leikig ható fohász.
Szükséges ennélfogva, hogy a fordító ennek a
résznek kiváló gondot szenteljen. Az eredetiben
itt egyetlenegy teljes mondat sincs, csupa csonka
felkiáltások tolulnak egymásra. Ezt a félbe’ szerbe’
lévő beszédet híven kell másolnia a fordítónak,
különben ina szakad az egésznek. S mit csinál
Dóczi ? Az első fordítás kényelmes, hűvös mon
datokban rajzolgatja a kedvest, mintha csupasz
mondatokra szóló iskolai pensumot dolgoznék:
„járása szép" (sein hoher Gang), „termetje ép“
(sein’ edle Gestalt) „olyan hatalmas mindenkép"
(ez nincs meg az eredetiben, s nem is egy Gretchennek, hanem egy „tapasztalt" asszonyszemélynek
ítélete). „Seines Mundes Lächeln“ és.,, seiner Augen
Gewalt“ fordítatlan maradván, ezzel a teljes mon
dattal folytatja: „Oly édesek Ajkán a szók“
(seiner Rede Zauberfluss), s egyszerre kizök
kenvén, így végzi: „S kézszorítása S oh a csók!“
(mi itt az állítmány? „édes“ vagy semmi?)
Az átdolgozott fordítás egy cseppet sem ér többet.
A 6 . strófa egész más, de nem jobb. Banalitások!
Nem mondhatja Gretchen, hogy „Szeme ragyog“,
hanem igenis, érzi szemei bűvös hatalmát; aztán
mily hitvány ez: „Hogy mosolyog!" (ugyan hogy?)
A 7. strófabeli „Keze nyomása" nem idevaló
jelentés („szorítás" helyett), s „oh az a csók!"
nevetséges (oh azok a gyerekek!). A birtokos
ragnak nem szabad elmaradnia. Nagy Istvánnál
helyes: „S ah a csókja!", ha a rím nem volna
veszett.
A két utolsó strófa az első fordításban két
ségkívül jobb, legalább hűbb. „Drängt sich“
inkább „dagad“, mint „sovárg“ Ez: „ha meg
foghatnám, tartanám“ (ach dürft’ ich fassen und
halten ihn) ezzé lett az új fordításban: „Ölel
hetném egyszer csupán“, de nem jobbá. „Egyszer
csupán“ Dóczi sütése. „Olyan sokat“ és „Ked
vemre csak“ egy gyékényen árulnak. „Csak“
tobzás. A zármondatot meghagyta Dóczi, pedig
ha valamin, ezen kellett volna javítania. Petőfi
jól mondja: „addig akár agyon csókoljuk egy
mást“, de ha magamat csókolom agyon, csak
annyit jelenthet, hogy „untig“, „elégségig“ csókolózom, kicsókolom magamat. Tehát meg is van
hamisítva az eredeti: „an seinen Küssen“ (v. ö.
a börtönjelenetet: „Und du mich küsstest, als
wojltest du mich ersticken“).
íme, t. olvasó, a Gretchen dala Dóczi áttéte
lében, a ki azzal dicsekszik, hogy Faustja, ha nincs
is fogyatkozások nélkül, de legalább „Goethe-ül“
van, a mi legnehezebb. No hát ez a dalocska,
meggyőződhettünk, mindenül van, csak Goethéül
nincs. S én minden gyengéi mellett is többre
becsülöm Nagy István fordítását.
III. Szász Béla fordítása. (1883.)
1. Kő nyomja szívem’,
Nyugalmam oda,
És vissza se’ tér
Többé, de soha.

3. Szegény fejem,
Se’ hall, se’ lát,
Szegény eszem
Elveszti magát.

2. Ha öt nem látom,
Már kész halálom,
S az egész élet
Kín-terüvé lett.

4 Kő nyomja szívem’,
Nyugalmam oda,
És vissza se tér
Többé, de soha.
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5. Ablakot nyitva
Csak őt lesem
S nem mék másért az
Utczára sem . . .

8.

6.

— Járása, kelése
Delin lebegő,
Ajkán a mosoly,
Szemében erő.

9. Vágyam üz: keblén
Ah, úgy nyughatnám
S el sem eresztném,
Ha megfoghatnám.

7. Beszéde varázs,
Mézízü folyó,
A kéz-szorítás,
S ah, csókja mi’ jó!

10. S megcsókolgatnám,
Meg én, — ha még
Tudnám i s : lelkem
Csókjától e lé g !

Kő nyomja szívem’,
Nyugalmam oda,
És vissza se’ tér
Többé, de soha.

Szász Béla játszva versel, nyelve is jó, de
fordítása kelleténél szabadabb, úgy hogy néhutt
alig ismerni rá az eredetire (v. ö. a 2., 3., 5., 9.,
10. szakokat). Egyéb kifogásaink is vannak.
Az ily összerántott alakok: .„mék“ ( megyek)
(5. str.) s ily kedélyeskedések: „Megcsókolgat
nám, meg én“ kirínak az egésznek hangjából.
„Az egész élet kín-terűvé lett“ (2. str.) mes
terkélt. „Szegény fejem se hall se lát“ (3. str.)
szokatlan totum pro parte (fül és szem). „Eszem
elveszti magát“ (ist zerstückt, 3. str.) nem üt
sarkot. „Beszéde mézízű folyó“. Ezt nem lehet
védeni Aranynyal sem, a ki jól mondja: »Mely
ott felé zeng, a meghitt beszéd, Anyai tejnek
édes folyama“. (7. str.) „Delin lebegő“-nek (6 .
str.) bajosan képzelhetni a komoly Faustot.
Az utolsó szak jó példa arra, hogy milyen az
a stíl, melyben nincs numerus.

1.

IV. Szabó Mihály fordítása. (1888.)
Nehéz a szívem,
6. Mily ép, mi szép
Nyugtom oda,
Hejh ! föl se lelem
Többé soh a!

A termete,
Hogy mosolyog
Ajka, szeme.

2. Ha nincs velem
A kedvesem:
Kín, gyötrelem
Az életem.

7. Oh, mily édes
A beszéde,
Oh, a csókja
Tüzessége.

3. Szegény fejem
Olyan zavart,
Szegény szívem
Majd megszakad !

8.

4. Nehéz a szívem,
Nyugtom oda,
Hejh ! föl se Íelem
Többé soh a!

9. Szívem, lelkem
Érted eped,
Jer! várva vár
Szerelmesed.

5. Ablakomban
Csak öt lesem,
Járok, kelek,
Őt keresem.

Nehéz a szívem,
Nyugtom oda,
Hejh ! föl se íelem
Többé soha.

10. Kedvemre hadd
Csókoljalak,
S haljak el a
Csókod alatt.

Szabó Faustját nem méltányolták érdeme sze
rint. Tele van nagyon sikerült részekkel s ha
technikája nem éppen erős, mint nyelvmü sokkal
meghaladja a Dócziét. Ez a dal is jól olvastatja
magát. Igaz, hogy még a Szász Béláénál is
szabadabb: elveti az eredeti mértéket, magyar
népdalnak hangzik; sőt a végén még azt is meri,
hogy apostrofálja, várja, hívja a kedvest. Leg
sikerültebb az utolsó szak: „Haljak el a Csókod
alatt!“ Egy-egy helyéből világos, hogy hatottak
rá elődjei is.

A magam fordítása.
1. Szívem nehéz,
Nyugalmam o d a ;
Föl sem lelem
Soha, de soha

6.

2. Hol nincs velem ő,
Sírom van ott,
Az egész világ
Nekem oly unott.

7. És az a bűvös
Folyású beszéd,
Keze szorítása,
S ah, csókja még !

3. Meg van bódulva
Szegény fejem,
Meg van bomolva
Szegény eszem.

8.

4. Szívem nehéz,
Nyugalmam o d a ;
Föl sem lelem
Soha, de soha.

9. Keblem felé tör,
Feléje csupán.
Oh, hogyha karommal
Átfoghatnám !

5. Csak érte nézek
Ki az ablakon,
A házat el
Csak érte hagyom.

Délczeg járása,
Dali termete,
A mosoly ajkán,
Varázs szeme,

Szívem nehéz,
Nyugalmam oda;
Föl sem lelem
Soha, de soha.

10. S csókolhatnám őt
Kedvem szerint,
Bár lenne halálom
Ott csókjain !

Eszem ágában sincs zsolozsmát zengeni saját
fordításomra. Hisz ha Goethét szavalom, s utána
magamat, arczom szégyenben ég, érzem sem
miségemet. A mi lehetetlen, az lehetetlen. De
azért azt hiszem, minden elfogulatlan értő kény
telen megismerni, hogy az én fordításom a
legegységesebb és leghűbb, a nélkül, hogy éppen
erőszakot tenne nyelven vagy versen. Felhívom
a figyelmet az 5., 6 . és 7. szakokra, melyeket a
többi fordító mind elejtett, s a befejezésre, hol
az eredetinek kettős értelmét egyesíteni igyekez
tem ; mert szerintem ez: „An seinen Küssen
vergehen sollt’“ nemcsak így építhető ki: „dass
ich stb.“, hanem így is: „wenn ich auch stb.“ s
ez mindkettő benne van az én fordításomban.
Nem tagadható gyarlóságaim, hogy a vers ittott húzza a lábát s egy pár rímre úgy kell rá
fogni, hogy rím.
Megjegyzem még, hogy ez a fordítás betűrőlbetűre a régi, csak a 6 . strófában tettem „dali“-t
„deli“ helyébe, a hangbeli változatosság ked
véért. Kedvem jött eleinte gyalulgatni rajta, pl.
a két első szakot így próbáltam változtatni:
Nyugalmam oda,
Nehéz a szivem ;
Soha, de soha
Föl sem lelem.
Hol nincs velem ő,
Nekem a temető,
Az egész világ
Egy pusztaság.

Ekkép meg volna tartva az eredetinek lyrai
tudatos rendetlensége, s a 2 . szakban a páros
rím. De — érthető okból — abbahagytam.
Abbahagyom ezt a czikket is s várom a mes
tert, a ki mindnyájunkat elhomályosítson.
Lehr Albert.
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D r. Stein A urél ázsiai utazása.
1900. június havában az indiai kormány
megbízta dr. Stein Aurél budapesti születésű
hazánkfiát, a ki jelenleg Indiában közoktatás
ügyi felügyelő, hogy Kelet-Turkesztán déli ré
szén, különösen Khotan környékén régészeti és
térképező utazást tegyen.
Már régebben ismertünk mindenféle érdekes
régiséget erről a vidékről, a melyeket különö
sen az angol kormány képviselői vásároltak
össze Kasgárban, Ladákban stb. Hedin-Sven is
érdekes híreket hozott haza a Takla-makán
homoksivatag déli részén felfedezett, homokba
temetett város-romokról, de rendszeresen senki
sem kutatta fel ezeket a rég elhagyott lakó
helyeket, a honnan az Indiába került régiségek,
régi írások is származtak.
Stein Kasmírból indult ki s Gilgiten és Hunzán át a hatalmas Musztagh-ata (7860 m.)
oldalára jutott s azon mintegy 6000 m. magas
ságra hatolt előre. Innen aztán Kasgárba uta
zott, a melynek vidékén már talált nehány ér
dekes régiséget, de igazi munkálkodását csak
Khotan vidékén kezdette meg. Nem szólunk most
arról az érdekes kutató kirándulásról, a melylyel a Jurun-kas folyó forrásvidékét térképezte,
mielőtt hozzá láthatott volna a régészeti kuta
tásokhoz, hanem csak ezekről az utóbbiakról
emlékezünk meg.
Stein Aurél Khotan oázisán belül felkutatta
mindazokat a régi budhista kolostorokat, a melye
ket a régi khinai zarándokok írtak le. Ezeknek
a helyén most mind mohamedán szentek sírjai
vannak, tehát a helyi kegyelet túlélte a vallás
változást, már mint a hogy ez keleten történni
szokott.
Időszámításunk kezdetétől egész a XI. szá
zadig a khotani oázis fővárosa nem azon a
helyen volt, a hol ma van, hanem ettől délre
a kis Jotkan falu szántóföldjei alatt. Érdekes,
hogy ez a rombadőlt város ma egynemű föld
anyaggal van elborítva, a mi kétségkívül az
öntözés folytán keletkezett. Az öntöző csator
nák vizével ellepett szántóföldekre ugyanis a
vízből finom iszap rakódik le, minden évben
csak egy vékony kis rétegecske, de évek múl
tán egészen elfedte a város romjait az így ke
letkezett lerakodás.
Ezek közül a romok közül sok régiséget
gyűjtött össze Stein, aztán sorra vette a homok
pusztában lelhető romokat. Legelőször is a
Dandan-Uilik nevezetű romvárost kereste fel, a
melyet Hédin a Takla-makán városának neve
zett. Khotanból 30 munkással indult ki a siva
tagba s 5 nap alatt, aránylag nem nagyon
magas buczkákon át, el is érkezett az érdekes
romokhoz, a hol az ásatások első eredménye
ként szép, régi indiai stílusú buddha-szobrok és freskók kerültek napfényre. így tehát a
romok még a buddhista időkből valók és pedig,
a mint az ott talált — részben szanszkrit nyel
ven, részben indiai betűkkel valami régi iráni
nyelven, részben pedig khinai nyelven írt —
okmányokból kiderül, körülbelül a Kr. u. VIII. szá
zadban hagyták el azokat a földmívelő lakosok,
és pedig az öntöző müvek elhanyagolása miatt.

Innen utazónk három napi járás után a Keriadarjához jutott, majd ennek mentén Keria vá
rosba, a hol megtudta, hogy a híres mohame
dán bucsújáró hely, Imam-Dzsafar-Szadik-Mazaron kívül még szintén vannak romok, a melyeket
még a kincskeresők nem kutattak fel, mert igen
messze benn vannak a sivatagban. Csakugyan,
a mohamedán bucsújáró hely mellett a Nija
folyó végleg elszikkad a homokban s ezen túl
már csak a jég alakjában magukkal vitt vízből
élhettek (januáriusban nagyon hideg van itt a
sivatagon). A romokat csakugyan érintetlen álla
potban találta, de nagyon sokat pusztított rajta
a szél. Meglátszott, hogy minden értékesebb
holmit elvittek a lakók, a mikor elhagyták régi
városukat, s csakis a szemét, a törött, pusztult
holmi maradt hátra. Az ott levő írások részben
a régi indiai kharoszthi írással készültek, de vol-

1. Dr. Stein Aurél.

tak fadarabok khinai írással is. A kharoszthi
okmányok legnagyobb részt szintén fára, vagy
bőrre vannak írva.
A falu nem lehetett nagy kiterjedésű, de min
den részét fel lehetett még ismerni. A házak
falai, a kerítések, az útszéli fák, sőt itt-ott a
lehullottfalevelek is megmaradtak, s mindez abból
az időből — körülbelül Krisztus idejéből — a
mikor még Rómában uralkodtak a császárok s
a mikor a népvándorlás fergetegének első menny
dörgéseit lehetett hallani Európa egén. Annyi
bizonyos, hogy ezeket a romokat Kr. u. a
III. században már elhagyták, nagyon való
színűen szintén az öntöző művek elhanyagolása
miatt.
A több száz darab okmány kibetűzése nagy
nehézséggel jár, de annyi ma már bizonyos,
hogy a nép még közéleti okmányaiban is az
indiai nyelvet használta; tehát, tekintetbe véve
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a leleteknek indiai kultúrára való utalását is,
nagyon valószínű, hogy az itt lakó népek Indiá
ból származtak, a mint a khinai történelem és
némi tibeti írások erről említést is tesznek. Az
eddig figyelembe sem vett adatok világosan el
mondják, hogy ez a nép éjszaknyugati Pandsab-

2. Homokkal eltemetett ház a Kr. u. II. századból a Takla-makán szélén.

ból származott, a hol csakugyan leginkább volt
elterjedve a kharoszthi írásmód, de ezt eddig
Indiából csakis feliratokon ismertük. Az ott talált
khinai írások is a legrégibb khinai írások, a
melyeket eddig ismerünk, hisz ezek a papír
ismerete előtti korból valók, mert a khinaiak a
papirost csak a Kr. u. IV. században kezdik
használni
Ezektől a rendkívül érdekes romoktól Stein
visszatért Imam-Dzsafar bucsújáró helyre s innen
tovább keletre, keresztül a sivatagon egész addig,
a hol az Endere folyó eltűnik a homokban. Itt
is nagyon érdekes dolgok kerültek elő a homokkal
eltemetett romokból, a többi között a legrégibb,
eddig ismert tibeti írások. Lehetetlen volna azon
ban az itt talált nagybecsű leletekről csak néhány
szóval is szólni.
Visszatért innen Stein Kerijába s aztán a
Kerija-darja mentén éjszaknak indult Karadong
romjai felé, a melyeket Hedin-Sven is megláto
gatott. Itt valami erősség romjai vannak, nagyon
mélyen eltemetve homokkal, úgy, hogy az ásatás
igen nagy nehézségekkel járt, de nem is volt
valami jutalmazó. Ez a hely azért nevezetes,
mert az oázisok mai övezetétől mintegy 2 2 0 km.
távolságban van, de hogy öntözhető területek
voltak közelében, azt a Kerija folyó tette lehetővé.
Majd ismét Kerija és Khotan közt az Uzuntati romokat kereste fel a sivatagban, aztán Khotantól éjszakkeletre egész sereg elhagyott emberi
lakóhelyet látogatott meg, a melyek között leg
érdekesebb volt Ravak, a hol a görög motívu
mokkal áthatott indiai stílusban készült hatalmas
szobrokat fedezte fel. A szobrok közül néhányat
sikerült Londonba szállítani.
Az idő nagyon melegre kezdett fordulni s
azért Stein abbahagyta kutatásait s Kasgáron
keresztül orosz területre, majd ezen át a turkesztáni vasúthoz jutott, a mely haza hozta őt hazájába.
Felfedezéseinek mondhatatlan nagy tudomá
nyos jelentősége van. Világos, hogy ezeket a
régi lakóhelyeket nem valami katastropha temette
el, sőt nem is a homok előrenyomulása, mert
hisz nem is olyan sok az a homok, a mi a
romok felett felhalmozódott, hanem csakis az
öntöző művek elhanyagolása okozta a helyek
pusztulását.
Belső Ázsia sűrűbben lakott helyei mind ön

tözött területek. Öntözés nélkül ezeken a helye
ken lehetetlen volna a földmívelés, tehát letele
pült lakosságot nem is képzelhetnénk. Viszont a
nomád élet sem igen lehet meg békés telepesek
nélkül, a kik a nomádokat néhány szükséges életfentartó dologgal látják el. Ilyen öntözött terüle
tek Indiának éjszaknyugati részei, Pandsab,
Kasmír sűrűn lakott helyei, a melyek öntözés
nélkül sivatagok volnának, mint az indiai Tharrsivatag. Épen ilyenek Mezopotámia földjei is, a
mint a történelem tanúsítja, mert a míg ott az
ókor művelt népei fentartották a remek öntözé
seket, addig ez a terület mindig a legfényesebb
kultúra középpontja volt. A mint a törökök el
hanyagolták ezeket, azonnal pusztasággá válto
zott a hajdani paradicsom. De ott vannak Szíria
oázisai is, a hatalmas Damaszkusz, a melynek
öntözései a sivatagból hódították el ezt a kertté
varázsolt völgyet, míg nem messze tőle Palmyra
romjai az öntözések elhanyagolásának szomorú
következményeiről tanúskodnak. Öntözések teszik
lakhatóvá Perzsia völgyeit is, de talán sehol sem
olyan szembeszökő ez a dolog, mint a turáni
alföld peremén, a hol a Pamirból s a többi
óriási hegységből lejövő folyók vizeivel sűrűn
lakott övezetet létesítettek annak délkeleti határ
vonalán. A Heri-rud és a Murghab el sem érik
az Arai-tavat, hanem szétöntözik minden vizüket.
Az Amu-darja vagy Oxus véges-végig öntözött
területek közt veszti el vizének legnagyobb ré
szét, a Szir-darja vagy Jaxartes pedig Ferghana
dúsan termő kertjeit öntözi, míg a keleti kultúra
egyik legfényesebb központja, Szamarkand, a
Szerafsan-folyónak köszöni létét.
A Pamiron túl keletre aztán nem is kell fel
sorolnom a helyeket. Egész a khinai löszvidékig
csak ott lehet letelepedett népesség, a hol öntö
zik a területeket.
Az öntöző müveket azonban nagy gonddal kell
fentartani, mert azok a legkisebb elhanyagolást

3. Homokkal eltemetett templom czellnjának romjai a Takla-makán
homoksivatag szélén.

megérzik. Valósággal millió és millió ember élete
függ ezektől a könnyen pusztuló, még könnyeb
ben pusztítható öntöző csatornáktól. Nem csoda
tehát, hogy az ilyen telepítvények, az ilyen tár
sadalmak fennállása nagyon is bizonytalan. Ha
valami nagyobb területen elpusztultak az öntöző
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művek, az eddig békés földmívelő nép felkere
kedik, ráveti magát valami más letelepült népre,
azt kiszorítja vagy legalább is megháborítja, a mibe
beleszól a nomádság is, a mely majd az egyik,
majd a másik fél érdekeit védelmezi. Elkezd a
pusztákon valami általános nyüzsgés, kavarodás
keletkezni, mint mikor a méhkas rajt ereszt, a
minek még több öntöző'mű elpusztulása, még több
letelepült népnek földönfutóvá tétele lesz a követ
kezménye.
Végre is a kavarodásból kilökődik valami
keverék, valami nomád lovas nép vezetése alatt
álló, földönfutóvá lett hajdani kulturnép s kibon
takozva, vándorútra kél, tolja maga előtt a meg
lepett többi, félig-meddig pusztai népet s a nép-

kulturájú népeket s Európán végigzúg a góthok,
az alánok, a germánok, majd a többi „barbár“
fergetege, megdöntik a római birodalmat, a me
lyet egy darabig. megvédelmeznek a castrumok
és a hazánkban is látható csodás hosszúságú
sánczok, a khinai falaknak ezek a gyenge másai,
de nem képesek az áradatokat feltartóztatni.
Később még többször ismétlődik ez a katastropha. A hunnok, az avarok, a magyarok így
kerülnek ki Ázsiából; egyik sem egységes nép
faj, hanem egész tarka conglomeratum, a mely
ben a vezető elem, a lovas nomád nép csak az
irányító, az uralkodó szerepet viszi.
Jönnek azután a kúnok, majd a tatárok. Az
előbbiek letelepednek közöttünk, az utóbbiak

4. Muztagh-ata csúcsa Pamirban, Karakulból tekintve.

mozgalom, mint valami hullám gördül végig a
pusztákon, kifelé a tengerpartok müveit népei felé.
Három irányban találhatott kijáratot sűrűn
lakott, művelt államok felé ez a hullám. Indiába
is lejutott néha, de ez nagy nehézségekkel jár
a világ legmagasabb hegységein keresztül. A
második kultura-terület felé, az ősi khinai biro
dalom felé csak eleinte tudott kitörni ez a hul
lám, mert hisz a khinaiak is valószínűleg így
jutottak mai birodalmuk területére, de aztán ez
a nép meg tudta magát védelmezni: a sokat
gúnyolt khinai fal útját állta a nomád lovas
népek rohamának, ezen a falon tört meg a leg
több hullám s visszaverődött megint a pusztákra,
a honnan már most nem maradt más szabadu
lás, mint nyugatra, Európa felé. Az európai
civilisatio szörnyű katastropháit vonták maguk
után az efféle események. A kigördülő hullám
mozgásba hozta a szarmata alföld népeit, tovább
szorított onnan mindenféle, akkor még alacsony

majdnem kiirtanak bennünket. Még egyszer hal
lottuk azután a vészkiáltást, hogy jön a tatár!
De akkor Kublai khánnak sikerült keresztültörni
a khinai falon s a hullám megkímélte Európát.
S mindennek oka az a, hogy úgy mondjam,
hajszálon függő életmód, a melyre Belső-Ázsia
népei utalva vannak. Azok a szerteszét ágazó,
csendes vizű „árik“-ok, mint a hogy a török
népek nevezik az öntöző árkokat, virágos kertet
varázsolnak a különben sivatagos területekre.
De ha a víz elszikkad, ha az „árik“ beomlik
s nincs, a ki megigazítsa, akkor vége a termés
nek : „kéjkertjeiben a sakál üvölt, a pusztán
koldús, rabló nép tanyáz“ s előttünk áll a kép,
a melyet Stein Aurél dr. olyan fáradságot nem
ismerő buzgalommal és olyan komoly tudomá
nyos készültséggel kutatott fel a szörnyű Taklamakán homoksivatagon.
Dr. Cholnoky Jenő.
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A társadalm i ezé lók a nép 
iskolában.*
zt a kérdést vetettük fel e fejezet elején:
hogy lehet-e a népiskolai oktatás és ne
velés ezélzatának megállapításánál különb
séget tenni a társadalmi czélok és az állami
czélok között; s van szükség oly társadalmi
ezélzatokra való nevelésre a népiskolában, a mely
társadalmak köre az államét átlépi ?
Ezekre a kérdésekre kell első sorban meg
adnunk a feleletet. A kérdés kiinduló pontjául
azonban nem lehet a szorosan vett bölcseleti
alapot venni; mert ha azt vennők, akkor azt
kellene eldöntenünk, hogy van-e különbség tár
sadalom és állam között és mivel a különbség
a jogbölcsészet és a tételes-jogok valamennyié
nek tanítása szerint is egészen világos, nyomban
készek is volnánk a felelettel, hogy igenis van
különbség, tehát ha különbség van a társadalom
és állam közt, akkor a tanítás és nevelés ezélza
tának megállapításánál különbséget kell tenni a
társadalmi és állami czélok között!
Ezen alapból kiindulni azonban téves volna,
mert ennél a kérdésnél már irányadóul kell venni
először azt a gyakorlati kérdést, hogy a nép
iskolai tanuló, mint olyan tanuló, a kinek szá
mára a népiskola befejezett ismeretkört kell hogy
nyújtson, okvetlenül tagja lesz-e az államban
levő minden, vagy mely társadalmi köröknek?
És, hogy mint ilyennek szüksége van-e az egyes
társadalmi körök feladatainak és ezélzatainak
megértésére, vagy a társadalmi körök feladatai
nak megértése helyett — mivel e sokféle társa
dalmi kör ezélzatai aligha ki nem merítik a nép
iskolai ismeretkört — nevelhető-e általános
irányban és módon, hogy később azon társa
dalmi körök ezélzatait, melyeknek tagjává lesz,
szerzett alapismerete folytán megérthesse; má
sodsorban pedig azon kérdés merül fel, hogy
a népiskolába utalt tanuló azon korban egyáltalán
véve ily magasabb fogalmak megértésére : minők
„társadalmi körök és államíl képes-e, előkészít
hető-e physicai és szellemi erejének korlátolt
terjedelménél fogva?
Azt a kérdést már itt eldöntöttnek kell a leg
határozottabban tekinteni, hogy a népiskolának
teljességgel befejezett ismeretkört kell nyújtania,
mert az bizonyos, hogy a népiskolának azon
feladatokra kell előkészíteni, a melyeket mint
eszményi czélt megállapítunk, legyen az az egyén,
a társadalom, az állam, az erkölcs, a nemzeti
szellem, vagy más egyéb végczél eszménye.
Ezen kérdést illetőleg ma már mindenki teljesen
tisztában van.
A népiskolai tanulóra nézve tehát az a kérdés
áll elő, hogy tagja lesz-e ő azoknak a társa
dalmi köröknek, a melyek az államban előfor
dulnak és a melyek fentartása, terjesztése és
a melyek érdekének védelme az államnak is
feladata. A felelet erre csak az lehet, a mit a
gyakorlati élet megmutat: hogy a népiskolai
tanuló, a ki befejezett ismeretkörrel elhagyja a

A

* Mutatvány szerzőnek „Az eszmények a népiskolában“
czímü, sajtó alatt levő könyvéből.

népiskolát, a különféle társadalmi körök közül
rendszerint csak az egyiknek vagy a másiknak
tagja és egyik vagy másik társadalmi kör ke
retén belül él, annak viszonyaihoz alkalmazkodik,
annak feladatainak megoldásával oldatnak meg
rendszerint az ő anyagi érdekei is első sorban.
Ebből a társadalmi rendből, társadalmi kör
ből, mely családi viszonyai mellett még egyé
nileg is sok kapcsot foglal magában a foglal
kozásoknál és egymásra utaltságnál fogva, az
egyén ki nem lép, ha csak a cultura nem teremt
számára újabb társadalmi kört, melynek tagjává
lesz, ha az újabb körnek érdekközösségét átérti,
s jelenlegi társadalmi körének érdekeivel való
szoros viszonyát felismerni képes leszen. Ha
például egy földmíveléssel foglalkozó vidéken
egy iparpártoló egyesületet alapítunk, vagy a
termények czélszerü és okos értékesítésére szö
vetkezetét alapítunk s abba a földmívelő társa
dalmi kört bele akarjuk vonni: az ember természeti
conservativismusánál fogva csak úgy sikerül e
czélt elérnünk, ha az újabb érdekkör bizonyos
pontokon és pedig mentül több ponton fedi az
előbbi kört, a melyben az egyén már bent fog
laltatik: s mathematicai pontossággal kiszámítható,
hogy az új érdekkörnek csak oly arányban lesz
az illető tagjává, a mily arányban az újabb kör
fedi az előbbi kör területét.
De hogy az új körnek ezen viszonyát az
ember felismerje, ahhoz az új kör és a meglevő
közti érdekegyezést fel kell ismerni és átérteni,
a mihez természetesen szellemi és értelmi munka
útján juthat el az egyén.
Azonban az egyénnek ily értelemben való ki
műveléséhez — a szoros logicai rend szerint
vizsgálva a dolgot — okvetlenül szükséges, hogy
meg legyen a legelső, legelemibb ismerete, alap
készültsége ; vagyis, gyakorlatilag véve, hogy
valaki valamely, a földmívelő nép társadalmi
körét közelebbről érintő más társadalmi körnek
tagjává lehessen, illetőleg hogy annak érdekeit
a maga érdekeivel összeegyeztethetőnek, a maga
érdekei szempontjából feltétlenül hasznosnak,
üdvösnek és eképp azokat az érdekeket is ok
vetlenül munkálandóknak tartsa: elengedhetlenül
szükséges, hogy annak a társadalmi körnek,
mondjuk annak az érdekkörnek, melynek családi
helyzeténél és első természetes emberi szerep
lésénél fogva munkálkodó tagja, vagy a melynek
czéljai érdekében családi és iskolai nevelése
egyáltalán gondot fordít reá, szóval valamely
legközelebbi érdekkörnek célzataival és azoknak
az eszközöknek ismeretével, a melyekkel ezen
czélokat s velük együtt saját jóvoltát is elő
mozdíthatja és munkálhatja : teljes és tiszta tuda
tában legyen, mert egy további érdekkörnek
ezélzatait, feladatait és eszközeit megítélni és
magára nézve hasznos vagy káros voltát felismerni
ezen elő-, vagy mondjuk alapismeret nélkül tel
jességgel képtelen lesz úgy értelmi, valamint
erkölcsi tekintetben egyaránt.
Magyarán mondva: a ki mint gazdálkodásra
utalt ember képtelen a gazdaember ezélzatait és
feladatait átérteni és felfogni, és az azokra vezető
eszközöket nem ismeri, az még inkább képtelen
lesz természetesen arra is, hogy egy ezzel össze
függésben levő magasabb édekkör, vagy maga
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sabb társadalmi kör feladatait megértse és azok,
vagy annak érdekében munkás elhatározás érle
lődjék meg lelkében.
Íme, a mint a tanítás legelemibb törvénye azt
mondja, hogy a magasabbra, az összetettre, az
alacsonyabból, az egyszerűből kell átmenni,
ugyanez áll a társadalmi körökre is, de egyúttal,
a mai kor nagy társadalmi feladatait tekintve is
világos, hogy a népiskola nem zárkózhatik el az
elől, hogy a nép nagy tömegei nemcsak leg
közelebbi, vagyis azon társadalmi kör feladatai
nak megértésére képesekké tétessenek, a melyek
ben bölcsőjük ringott; hanem a magasabb, a
távolabbi, az esetleges eszményibb vagy erkölcsi
czélzatokat munkáló társadalmi körökbe is bele
léphessenek.
De mivel a népiskola köre igen szűk kor
látok közé van szorítva, első látszatra az volna
kívánatos, hogy az oktalási czélzatok érdekeit
általánosítva olyan irány uralkodjék és vitessék
keresztül, a melynél fogva a tanuló saját érdekeit
esetleg logikai, elvont szellemi munkásság útján
is fel tudja ismerni és azokat egyes társadalmi
körökre fokozatosan alkalmazni is tudja, vagyis
hogy ne úgy, oly irányban tanítsuk a népiskolai
tanulót, hogy az egy bizonyos társadalmi kör
számára neveltessék ki, hanem olyan irányban,
a melynél fogva majd könnyen bele tudjon illesz
kedni bármily életviszonyok közé.
Nos ez az utóbbi irány képtelenség. Erre a
népiskola, á hol első sorban mégis bizonyos alap-,
elemi ismeretek kellenek, a mikre a gondolkodás
és minden későbbi szellemi munkásság építtetik,
teljesen képtelen; képtelen a tanítás idejét, a
tanítás módját és a tanítás tárgyait tekintve egy
aránt ; mert ily irányú műveltséget, a mint a
példa mutatja, csak már magasabb fokán az
iskolázottságnak lehetséges közölni, a mikor már
a műveltség elég erős alapra van fektetve és
folytonos gyakorlat és arra való ráutaltság kö
vetkeztében a bölcsészeti gondolkodás kifejlődött.
A népiskolában tehát a társadalmi körök igényei
semmiféle tekintetet nem követelnének? Erre itt
figyelni nem kell ? A családi érzelmek meg
szilárdítása után itt meg kell-e állani és a tár
sadalmi helyzetnek czélzatai a népiskolában nem
találnának módot az érvényesülésre ?
Ez nem lehet. A fennebbiekből egy igen fontos
és nagyjelentőségű igazságra kell jutnunk : arra,
hogy a népiskola tanulóját igenis mindig kell,
és pedig egy társadalmi kör, társadalmi helyzet
czéljaira nevelni, a melyre szülőjének helyzete
őt utalja, gyakorlatias módon, mert az fogja
képessé tenni, hogy valamely más társadalmi kör
érdekeit megértse, ha a legközelebb álló társa
dalmi kör czélzataival, ezen czélzatok elérésére
vezető eszközökkel tisztában van, arra, hogy ma
gasabb, további körökkel tisztába jöjjön. Csak
az, ha a legközelebb álló életviszonyok czélzatainak elérésére gyakorlati irányban kimüveltetik, fog
részére oly ismeretkört biztosítani, mely további
gondolkodásra neki anyagot szolgáltat: az irányt
később megfogja kapni a társadalomtól, az állam
gondoskodásából, felsőbb hatóságától és elöl
járóitól, a kik ama magasabb társadalmi körök
czélzatait előmozdítani kötelességükben állónak
ismerik.

És ily módon, ha minden tanulóra nézve a
legközelebb álló társadalmi kör érdekének ápolása
vitetik be a népiskolába, az eredmény a leg
könnyebben el is. érhető, mert a szó szoros értel
mében szemléleti és gyakorlati alapon lehet
állania és munkálkodnia a tanítónak és mert a
tanuló ama feladatoknak megvalósítását és munkálását nap-nap mellett saját szemeivel látja, sőt
abban életviszonyainál fogva nap-nap mellett
cselekvőleg részt is vészén ; szükséges tudnivalók
tehát könnyebben rá is ragadnak és az eképpen
szerzett irányító, útbaigazító ismereteket így eltörtilhetlenül lehet leikébe vésni.
Azt az ellenvetést, hogy hátha a tanulók egy
nagy része, esetleg túlnyomó része később, vagy
talán mindjárt az iskolából kilépve más élet
viszonyok közé kerül, mint a minőre érdekének
szem előtt tartásával neveltük és tanítottuk, vájjon
nem tévedtünk-e akkor nagyot a népiskolával ?
Nem ! A népiskola akkor is megoldotta fel
adatát, mert ha egy bizonyos élethivatás és tár
sadalmi helyzet érdekeiből helyesen nevelt, neve
lése nem vész kárba, mert mi sem könnyebb,
mint ebből az adott, ismert, átérzett és átlátott
ismeretkörből egy más ismeretkörbe, mely mindig
valamely tekintetben, általános czélzatoknál fogva
rokon a másikkal, átmenni. Sokkal könnyebb ez,
mint bölcsészetileg oktatni azzal a reménynyel,
hogy majd a tanuló maga fogja ismereteit az
életre alkalmazni.
A népiskola eszményi feladatait tekintve tehát,
okvetlenül szükséges és az felel meg a népiskola
igazi czéljának, hogy ha valamennyi népiskola
egy bizonyos concrete meghatározott életviszony
lat számára és annak érdekei szempontjából
nevel és oktat; vagyis ha bányavidéken a bá
nyászat, iparvidéken az iparos élet, erdővidéken
a faipar és erdei munkásság, földmívelő vidéken
a földmíves élet stb. szempontjából tanít és pedig
nemcsak nagyjában, hanem egészen kifejezett,
határozott és következetes czélzattal.
A népoktatási törvény fentebb is érintett sza
kaszában a tantárgyak megállapításában látunk
rendelkezést ebben az irányban ; azonban sajnos
csak egy irányban, a mezőgazdasági irányban.
Ezt az irányzatot a közoktatásügyi minister az
ismétlő-iskolákban kifejezésre is juttatta, annak
érvényt szerzett és a népiskolai eszmény szem
pontjából üdvös gazdasági irányú ismétlő-iskolát
megteremtette, vagyis szentesítette ezzel az intéz
ménynyel azt, hogy a népiskolának igenis nem
csak általános emberi, hanem meghatározott élet
viszonyok érdekében is kell munkálkodnia, helye
sebben, hogy a népiskolának a nép gyermekét
határozottan azon társadalmi viszonyok számára
kell előkészíteni, melyekben él.
Persze, itta szigorúan eszményi alapból némi
leg engedni kell, mert a tanulónak jövendő élet
viszonyait egész pontosan és a valósághoz híven
meghatározni nem lehet: hanem a szülő élet
viszonyait kell irányadóul venni: de ez is eléggé
megközelíti a valóságot.
Bármily üdvös is azonban a minister ren
delkezése a gazdasági ismétlő iskolákra nézve:
nézetem szerint ez a kérdésnek csak egy részét
meríti ki, annyiban, mert az ország egész
lakossága társadalmi körének a gazdasági ismétlő
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iskolák nem felelnek meg; mert vannak más és
fontos rétegei a népnek, a melyek kívül esnek
a szorosan vett gazdálkodással foglalkozók körén;
— és sem nem iparosok, sem nem kereskedők,
legalább nem oly értelemben, hogy a gazdasági
ismétlő iskolákkal egyenrangú iparos és kereskedő-tanoncziskolákba járhatnának.
De nemcsak ebből a szempontból nincs a
gazdasági ismétlő iskolákkal a kérdés kimerítve,
hanem főleg azért sincs, mert az életviszonyoknak
nemcsak az ismétlő iskolákban, hanem már az
elemi mindennapi iskolákban is kifejezésre kell
jutniok.
Az elemi mindennapi iskolára is érvényes
először a népoktatási törvény ama rendelkezése,
mely a természetrajznak és természettannak a
szülők foglalkozásához való viszonyítását és al
kalmazását elrendeli, mert .hiszen ez a törvény
nem azt mondja, hogy különös tekintettel a föld
művelő nép életviszonyaira kell e tantárgyakat
tanítani, hanem azt, hogy különös tekintettel az
életmódra és vidékre, melyhez a gyermekek szü
lőinek nagyobb része tartozik. Tehát kifejezésre
kell itt jutni más szempontoknak is, más foglal
kozási ágaknak is, nemcsak a földműveléssel és
gazdálkodással foglalkozók igényeinek; kifeje
zésre kell ennek jutni nemcsak a szorosan vett
gazdasági vagyis ismétlő iskolákban, hanem a
mindennapi iskola magasabb osztályaiban is, ki
fejezésre kell jutni annak, és pedig nemcsak a
természettan és természetrajz tanításánál, hanem
egyéb, erre a czélra megfelelő módszerrel tanít
ható tantárgy tanításánál is.
De ez manapság — sajnos, az elemi nép
iskolákban nem történik így. Ott van ugyan az,
hogy helyi tantervet lehet és kell is készíteni
az elemi népiskolák számára, de ez a helyi tan
terv nem a lényegbe, csak aprólékosságba vág
belé; — legtöbbször nem az a czélja, hogy a
földművelő vidéken élő nép gyermekét már —
mondjuk a 3-ik vagy 4-ik osztálytól kezdve ki
fejezetten földművelővé, oly szellemben és gon
dolatvilágban nevelje, a mi az ő jövendő hiva
tásának megfelel, hanem inkább csak bizonyos
általános vonásokra, egyes dolgoknak „proforma“
való érintésére szorítkozik. A mostani helyi tan
tervek csak árnyalatai az általános tantervnek,
és nem jellegzetes helyi tantervek; mert épp
úgy lehetne tanítani egy ily tanterv szerint
iparosok lakta vidéken, azzal a czéllal, hogy a
földművelés iránt az érdeklődést felkeltsük, mint
lehetne egy ipari vidék helyi tanterve után taní
tani földművelőktől lakott helyen, hogy az iparos
munkája iránt felkeltse a figyelmet; de az egyik
nem földművelő vidékre való tanterv, a másik
meg nem ipari vidékre való tanterv. Mondom,
hogy csak halvány árnyalatai a főtantervnek.
Az eszmény követelményeit tekintve zsinórmértékül, a főtantárgyakban, — így nevezhetnők
az általános tantárgyakat, — van első sorban
a hiba.
Első hiba, hogy a nyelvtan mint ilyen még
mindig, mindenféle tantervben rendkívüli terje
delemben fordul elő. Nyelvtan a népiskolába,
mint nyelvbölcsészet, nem való ; nem a népiskolai
gyermek értelemvilágához alkalmazható tantárgy,
a melyből semmiféle tartalom nem marad meg

nála, legalább az első négy osztály tanításából;
az egész igyekezet, a mit a nyelvtanra fordítunk,
jóformán kárba vész; mert — félre ne értsen
engem senki — abból, a mit a gyermek a nyelv
tanból tanul, az életben valósággal sem jellemét,
sem erkölcsi felfogását, sem szép érzékét, sem
gyakorlati ismereteit — a népiskolai tanuló 10
éves korát véve alapul — semmiképpen nem
gyarapítja, és a mi a leginkább megfontolásra
méltó, — semmi alapot neki későbbi gondolatvilágára és annak irányítására nem nyújt.
A nyelvtani ismeretek a népiskola küszöbéig
terjednek csak, és azontúl, — ez erős meggyőző
désem, — egy lépésnyire sem! Egyedül a helyes
írás és az értelmes olvasás az, a mi tovább
kiséri a népiskola volt tanulóját, de egyéb semmi!
íme nézzük csak, hogy az elemi népiskola
harmadik osztályának tanulója mit is tanul a
nyelvtanból. . . már akár magyar, akár német,
akár oláh nyelvtan legyen, — de mondjuk, hogy
magyarajkú tanuló, és magyar nyelvből kell ezt
tanulnia ?
Tanul: nyelvtani magyarázatot az olvasmány
nyal kapcsolatban: az egyszerű mondatot, az
alanyt, a főnevet, köznév-, tulajdonnév-, név
mások fölismerését, különös tekintettel a sze
mélyes névmásra; a névelőt, az állítmányt, az
igét, jelen-, múlt-, jövő-időt. A melléknév-alap
közép és felső fokát. Egyes és többes számot;
átalakításokat: állító mondatoknak tagadókká,
értesítőknek kérdőkké, a mondatoknak múltból
jelenbe, jelenből a jövőbe, egyesből a többesbe
és megfordítva való szerkesztését.
A negyedik osztály tananyaga pedig a nyelv
tanból :
Alany; képzett főnevek szétválasztása alap
szóra és képzőre, főleg helyesírási szempontból.
Állítmány; képzett igék. Áz igeidők ismétlése,
ír, írt, írni fog alak. A felszólító mondat. Az
igék jelentő, felszólító és föltételes módja; az
ige felbontása tőre, módképzőkre és személy
ragra. Jelzők. Képzett melléknevek. A számnév,
mint jelző. Birtokos jelző, birtok, birtokos ragok.
Tő, rag. Névmások. Tárgy, tárgyrag. Az igének
alanyi ragozása és tárgyi ragozása. Határozói
ragok és névutók szemléltetése. A mivel ? mivé ?
kérdésre felelő határozók ragjaiban előálló hang
változások. A határozószók, szó-összetétel.
Ezen óriási — megczáfolhatlanul szorosan
elvont és bölcsészeti jellegű — tananyag után,
melyet jobb sorsra érdemes fáradsággal sem tud
sem a tanuló, sem a tanító megemészteni és
megemésztetni: jő az V. és VI. osztály mondat
tani tárgya 1 0 — 1 1 . és 11 — 12 -ik életévben: a
következő anyaggal: V. osztály A bővített mondat
alapján a fontosabb névragok és névutók össze
állítása. A főbb határozók külön megnevezése.
Birtokos személyragok csoportosítása; az ige
ragozás paradigmája, összeállítása, igenevek. Az
összetett mondat. Alany, tárgy, határozó, jelző
helyett megfelelő mellékmondat. Szünetjelek, kötő
szók.
És a VI. osztályban : mellérendelt mondatok;
kapcsolt, ellentétes, választó, következtető, ma
gyarázó viszony; a megfelelő kötőszavak és
szünetjelek. A hangsúly, a szórend, helyes magyar
ság. Stilisztikai elemek; próza, vers. Rámutatás
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az írásművek szerkezetére, tudnivalók a legfon
tosabb közéleti fogalmazványokról.
Nézzük csak meg ezt az óriási tárgyat köze
lebbről. Mi lehet a czélja ennek a tanításnak a
népiskolában ? Ott a felelet magában a tananyag
ban, a tantervben: hogy a tanulókat arra képe
sítse, hogy gondolataikat a népiskola nyújtotta
műveltséghez képest szóban és írásban helyesen
és csinosan tudják kifejezni.
így határozza meg a czélt az új népiskolai
tantervjavaslat. De váljon ez a czél- meg
határozás a valóságnak megfelel-e? Váljon ez
a czél a nép iskolában így megoldható-e?
Nem! Helyesebben mondva, nem szükséges
így a czélt meghatározni, azért, mert arra, hogy
valamely 12 éves gyermek a népiskola nyújtotta
műveltséghez képest szóban és írásban helyesen
és csinosan tudja kifejezni magát, nem kell ennyi
nyelvtant, magyarán : ennnyi philosophiát tanul
nia, hanem első sorban és feltétlenül arra van
szüksége, hogy arra a bizonyos népiskolai mű
veltségre szert tegyen.
Nem philosophiára van szüksége a népiskolai
tanulónak, hanem: mindenek felett ismeretre és
ismét ismeretekre, szóbőségre és beszédbeli kész
ségre; a philosophiai gondolkodásnak, illetőleg
a szorosan philosophiai gondolkodásra való
nevelésnek ki kell zárva lenni a népiskola czéljai
közül.
Az anyanyelven való nyelvtantanulás ott, hol
az ismeretek közlésére amúgy is aránylag igen
kevés idő áll rendelkezésre, erős meggyőződésem
szerint kerékkötő, valóságos kölöncz az ismeretek
szerzésében, evvel együtt a szókincs gyarapodá
sában, és ebből logikailag következik, hogy a
helyes és értelmes beszéd elsajátításában abban
a művelődési fokozatban, a mit a népiskolától
kívánunk: a nyelvtani tudás oly fényűzés, a
mit csak elképzelni lehet, de komolyan meg
indokolni nem.
így hát a nyelvtani tanulásnak a népiskola
szempontjából valójában az a czélja, a mi a
Vl-ik osztály tananyagában meghúzódik mint a
tanítási anyag egyik része : a helyes magyarság:
a melynek eléréséhez elegendő, ha a tanuló a
mondatok főrészeit, az alanyt, az állítmányt, a
részes tárgyat, a mondat tárgyát, az ige fogalmát
és három főidejét, a magyar nyelv szempont
jából fontos alanyi és tárgyi ragozást, megérti
és ezekkel teljesen és alaposan tisztában van.
Azt a rendszeres nyelvtani tanulmányt, úgy tetszik,
a szoros logikai rend szerint csak azért tanít
tatjuk népiskolai tanítványainkkal, hogy eljut
hassunk odáig, hogy rendszeresen taníthassuk a
VI. osztályban a stilisztika elemeit, prózát és
verset, és „rámutathassunk“ az írásművek szer
kezetére.
Ezért pedig nincs szükség a tanulónak ily
philosophiai rendszerrel való alaptalan megter
helésére. Ismétlem, s azt hiszem, minden hig
gadtan gondolkodó paedagógus igazat fog nekem
adni, hogy a nyelvtani ismeretek a népiskolai
tanulót csak kizárólag az iskola kapujáig kisérik
el, tovább egy lépéssel sem, s az összes fáradság,
a mit arra fordított tanító és tanuló, hogy nyelv
tani ismereteit rendszeresen összefoglalva rak
tározza, teljességgel kárba vész.

A nyelvtani tanításnak a népiskolában a fő
czélja a helyesírást és a legegyszerűbb dolgoknak
helyesen írásba foglalását és a gondolatoknak
helyesen való kifejezését megtanulni: tehát a
nyelvtani ismeretekből kizárólag csak annyit
szabad tanítani, a mennyi erre a czélra okvet
lenül szükséges, sőt még ezt is gyakorlatilag
kell lehetőleg megtanítani. Ne áltassuk már egy
szer magunkat azzal a dologgal, hogy a nép
iskolai tanulót a nyelvtani tanulás elvont böl
csészeié képesíti gondolatainak helyes vagy értel
mes magyarsággal való kifejezésére; szó sincs
róla! hiszen ha a nyelvtanban tanult bölcselke
dés alkalmazásával kellene beszélnie a tanulónak:
ne adj’ isten, hogy helyesen tudná csak egyszer
is — mondjuk például mikor a földrajzból felel
— az alanyi vagy a tárgyas igeragozást alkal
mazni ! Értsük már meg egyszer, hogy a nyelv
tani tanítás csak látszatra jó arra a czélra, hogy
az a nemzeti, vallásos és erkölcsi nevelést szol
gálja, mert a rpennyi sok, szép és jó alkalma
van a tanítónak arra, hogy a nyelvtani oktatás
alatt a nemzeti, vallásos és erkölcsös nevelést
szolgálja: éppen tízszer annyi jó alkalmat
kénytelen a meddő időtöltéssel, a mit az el
méletre fordít, visszahoznatatlanul elmulasztani,
éppen a nyelvtantanítás útvesztőjében való tekergés alatt.
Kérdezzük csak meg a középiskolák tanárait,
mit tapasztalnak a népiskolák tanulóinál a nyelv
tani ismeretek dolgában ? Nemde azt fogják
mondani mind, hogy a nyelvtant teljesen elölről
kell, a szó legszorosabb értelmében kezdenie a
középiskolának? Elölről kezdik az összes közép
iskolai nyelvtani könyvek is, teljességgel a leg' elemibb részektől kezdve, — de tényleg elől
kell kezdeni és pedig alapos gonddal a tanítást
is !! És a tanítókat itt nem szabad okolnunk,
hanem a lehetetlen tárgyat. Mert hiába, — a
gyermeki léleknek nagyon erős logikája van
ugyan, de nem az elvont, hanem a gyakorlati
ismeretek körében.
Miért nem kell elölről kezdeni a földrajzi
alapfogalmakat? miért nem kell elölről kezdeni
a számtant, az egyszerű összeadást, az egyszer
egyet ! 1
Ezek az egyszerű tapasztalatok igen komoly,
igen megszívelendő intelmeket foglalnak ma
gukban.
A nyelvtani tanítás népiskoláinkban ókori és
középkori hagyományok maradványa, a mikor
az volt az általános felfogás, hogy minden isme
retnek és tudásnak alapja a grammatika.
Ennek a felfogásnak a középkorban és az
ókorban meg volt a maga jogosultsága, — de
akkor is csak azért, mert az oktatás már ab ovo,
nem mint szorosan vett népoktatás, hanem mint
a későbbi tudományos fokozatokra előkészítő
ismeretadás birt jelentőséggel. A tudományos
műveltség legfőbb czélja volt a szónoki, állam
férfiúi és lelkészi, papi műveltség, a mely ter
mészetesen szorosan összefüggött a grammatikai
műveltséggel.
Ma már ez nem így van : a grammatikai mű
veltség messze, igen messze túlesik a népiskolai
oktatás határain és a népiskolai műveltség határain
belül úgy a nemzeti, valamint a vallási és erkölcsi
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művelődés eredményei igen-igen kis mértékben
függnek össze a grammatikai műveltséggel, —
oly vékony szálon, a mely szál alig észrevehető.
Ez a szál oly vékony, hogy például a 2 -ik
osztályos gyermeknek vallástani tudásában, mikor
a tíz parancsolatot, vagy beszéd- és értelem
gyakorlatokból való tudásánál, mikor a szülői ház
körében látottakat elmondja, — a paedagogia
legerősebb nagyító-üvegével sem lehetne felfe
dezni ezt a szálat, — pedig a paedagogiának
bőven vannak ilyen nagyító-üvegei — és jaj
volna a hitoktatónak is, de százszor és ezerszer
jaj volna a beszéd- és értelemgyakorlatok tanító
jának is, ha értelmes beszédre addig nem számít
hatna, a míg a magyar nyelvtan egész rendszerén
végig nem vezette tanítványait!
A nyelvtani tanítást a népiskolából ki kell
küszöbölni a legeslegmesszebb menő határig:
addig, a meddig csak lehet, úgy, hogy az anya
nyelv szeretetére való nevelésnek eszközéül meg
hagyható.
Tettünk ugyan már ezen a téren is lépéseket:
a népiskola új tanterv-tervezetében a régi Il-ik
osztály nyelvtani anyaga a III-ikba tétetett, de
azért, a mint láttuk, az egész anyag csak bele
van gyömöszölve a stilisztika alapeleméig és a
próza és vers közti különbségig a népiskola négy
évfolyamába.
Nem szabad ettől a lépéstől egy perezre sem
visszariadni! Ez nem a nyelvtan kiküszöbölése
lesz a népiskolából, hanem ezáltal a szellemnek
és a léleknek, az erkölcsi és az értelmi nevelés szel
lemének a tőle megvont és elvett terület és idő
adatnék vissza, oly módon, a mi a tanító mun
kásságát és munkakedvét hatalmasan képes leszen
felfokozni és megaczélozni.
Nem szabad e reform keresztülvitelénél meg
ijednünk attól, hogy most a nyelvtantanításnak
czéljául az is hangoztatik, hogy a gyermek meg
tanuljon a népiskolában, öntudatosan jól és helye
sen magyarul beszélni; ezt úgy sem lehetséges
elérni; ez egyszerűen önámítás; erre az ered
ményre még a középiskola alsó négy osztályában
sem vagyunk képesek eljutni; s a ki azt állítja,
hogy igen, az nem veszi számításba éppen a
nyelvek legnagyobb és szinte örökre megfejthetlen titkát, a nyelvérzéket, a melyet a nyelvtani
tudás a műveltség legmagasabb fokozatain: a
nyelvészekben teljes öntudatra emel, de még itt
se magyaráz meg teljesen soha.
Hogy a népiskolai tanulót a nyelvtan tanítsa
meg öntudatosan, helyes magyarsággal beszélni,
az oly merész, bár jóakaraté nagyzása a pae
dagogiának, a mit az ember conservativ termé
szetével megmagyarázni lehet, de kimenteni és
szentesíteni nem szabad.
Ez egy nagy tévedés, a melynek érdekében
— mert a tévedés következtében beállott és ál
landóan nyomasztó helyzetet a tévedés beismeré
sével megszüntetni nehéz volna, sőt veszedelmes
is — a paedagógusok már sok papirt fogyasz
tottak, sokféle módszeren törték fejüket, hogy a
nehéz tárgynak megemészthetését a tanulóknak
megkönnyítsék, de hiába.
És nézzük meg e kísérleteknek, e fáradozá
soknak gyászos eredményeit.
A nyelvtanírók mindegyike teljes odaadással

egy-egy jobb, könnyebb rendszer kitalálásán,
megszerkesztésén fáradozik: és mi az eredmény?
Az, hogy a nyelvtan-könyvek, nem hogy összevontabbak, de ellenkezőleg, mind terjedelmeseb
bek és terjedelmesebbek lesznek; persze, mert
azt mind nagyon jól tudjuk, hogy a népiskolának
befejezett, kerekded ismeretkört kell nyújtania,
s ebből meg az következik, hogy abba az úgy
nevezett dióhéjba, a mi a legtágabb és legnyulékonyabb mértékegység ezen a világon, termé
szetesen, ha mindjárt a világosság és megemészthetőség rovására is, de belé kell szorítani az
egész magyar grammatikát egész a stilisztika
alapeleméig, és a főbb írásművek elméletéig
egyképen.
De elég legyen ebből ennyi. Nem akarom én
a nyelvtant eltörölni, de le akarom szállítani
arról a helyről, a melyen áll: a tantárgy rangból
— és oda akarom tenni tantárgyul helyébe az
értelmes magyar beszédet, mint eszményt, a
melynek a nyelvtan csak mellékesen használandó
segédeszköze.
Meg vagyok győződve, hogy az a reformátor,
a ki a nyelvtani tanítást a népiskola eszményi
czéljai érdekében a legnagyobb nyugalommal a
minimumra leszállítja, a népiskolai eszménynek
soha el nem halványuló hálájára számíthat.
A nemzeti eszmény, — a melynek czéljait
volna hivatva szolgálni a nyelvtantanítás — nyu
godtak lehetünk, nem veszítene, hanem jelen
tékenyen nyerne térben, időben, mélységben és
magasságban egyaránt.
ím e: a népiskola társadalmi eszménye érde
kében, hatalmas nyereség volna, ha a nyelvtani
anyag szűkebbre szorításával helyet adnánk a
tanterv oly értelmű helyi módosításának, a mely
egy bizonyos életviszonynak érdekében beható
munkát tesz lehetővé.
A helyi tantervek igazi belső és tartalmas
megvalósítására ekkép nyílnék alkalom is, mód
is és idő is.
Hogy miképpen? elmondom röviden!
A népiskolai magyar olvasókönyvek ma jó
formán az egész magyar állam területén levő
elemi népiskolák számára Íródnak. Természetes,
hogy a szerzőnek egyik legfőbb törekvése, hogy
könyve ne csak az ő vármegyéjének viszonyaira,
hanem az egész ország viszonyaira általánosság
ban érvényes és alkalmazható legyen: vagyis
ez másképen annyit tesz, hogy minden olvasó
könyvben találunk valami keveset a történelem
ből, valami keveset az erkölcsi eszmék és a hit
élet ápolására alkalmas dolgokból, egy keveset
a kereskedelemről, az iparos ember életéből, a
földművelő viszonyairól, a bányászatról, az állattenyésztésről és hajózásról, a vasról, az aranyról,
az egészségi szabályokról stb., szóval egy kis
dióhéjba és tetszetős formába szorított lexikont.
Persze ezeknek az olvasókönyveknek az a nagy
és a mai viszonyok között valóban megfizet
hetetlen előnye van, hogy pompásan lehet őket
alkalmazni Zalában, nemkülönben Alsó-Fehérben,
Gömörben úgy, mint Bács-Bodrogban.
De ha ezekre a könyvekre alapítva akarnánk
egy igazi, jellegzetes, húsból és vérből való helyi
tantervet csinálni, már erősen megakadnánk. Pedig
akkor, ha a nyelvtan-tanítást leszorítjuk a leg-
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kevesebbre, elegendő időnk marad, hogy a be
széd- és értelemgyakorlatok formájában a helyi
vonatkozású tanítási anyagot bővebben feldol
gozzuk és érvényesítsük a helyi társadalmi körök
számára való következetes nevelés irányát Ekkor
azonban már ez az egész országra általánosság
ban írt olvasókönyv igazán nem fogja kielégíteni
a követelményeket,
A mai olvasókönyvek az ily értelemben vett
tanítás és nevelés követelményeit közelről sem
elégítik k i; ezek az olvasókönyvek általánosság
ban mozognak — nem kedveznek sem az egyik,
sem a másik társadalmi körnek — a mi pedig
a népiskolai ideálnak sem kedvez, mert a szo
rosan vett népiskola feladatának megoldására
nem nyújt elegendő alkalmat és módot.
Ezen a bajon is kell, és lehet is segíteni,
éppen most, a mikor a küszöbön levő tantervrevisió következtében majd az összes tantárgyakra
nézve új tankönyvek megírására lesz szükség.
A tankönyvek, első sorban az olvasókönyvek
belső tartalma ezen követelmények szerint a kö
vetkezőleg tagolódnék. Az első rész az erkölcsi
és vallási nevelés czéljait szolgálná, szoros kap
csolatban, még pedig a legszorosabb figyelembe
vételével a vallástanítási anyagnak, és a leg
szorosabb érintkezésben a családi neveléssel; a
második rész a nemzeti szellem ápolására szol
gálna ; a történeti események fölött való áttekin
téssel, a történeti jellemeknek feltüntetésével, a
nemzeti nagyság gondolatának és a hazafias ér
zelmek felkeltésének és megszilárdításának czéljából; a harmadik rész pedig szolgálna a társa
dalmi eszménynek: annak a czélnak, hogy a
népiskolai tanulót annak a körnek viszonyaihoz
képest neveljük, a melyben született és neveltetett,
így általános ismeretei mellett gazdasági, vagy
ipari, vagy kereskedői, vagy bányászati stb. irá
nyokra.
Ne mondja ezt senki képtelenségnek!
A népiskolának épp úgy, mint minden oktató
intézetnek, igen nagy szüksége van arra, hogy
tanítását a legnagyobb mértékben érdekessé,
vonzóvá tegye; hatása és eredménye tekintetében
pedig kiszámíthatatlan előny, ha egyúttal tanítása
könnyen is érthető.
A földrajz, a számtan, a beszéd- és értelem
gyakorlatok keretébe temérdek ismeret közölhető,
rendszeresen és oly módon, hogy ez a tanuló
érdeklődését állandóan ébrentartja, ha a tanítás
az ő életviszonyaival állandó vonatkozásban van.
A tanításnak ily irányban való berendezése
okvetlenül keresztül volna viendő.
Elismerem, hogy ez a módja a tankönyvírás
nak nehezebb, több tapintatot és az ismereteknek
az olvasmányok keretébe fokozatos tanmenet
szerint való választékos egybeállítását követeli,
elismerem azt is, hogy a tanítónak több utángondolást és több, szélesebb körű tudását téte
lezi fel és követeli meg, mint az, ha az alatt
az idő alatt, a míg ily értelemben tanít, a helyett
az alanyi és tárgyi mellékmondatokról, avagy
ha a stilisztika alapelemeiről és a szóképzésről
tanít — mert ezek az ismeretek és azok köz
lése ez idő szerint taposott nyomokon halad —
de ez nem jelenti azt, hogy meg ne kezdjük a
tanítás ily irányban való berendezését.
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Elismerem azt is, hogy a tanítónak ily módon
több beszélnivalója volna, de viszont bizonyos
az is, hogy érdekessé tett tanítása rendkívüli
módon megkönnyítené a tanítást, és inegkönynyítené mindenekfelett a fegyelmezést, mert tudva
levő, hogy a figyelmezés a legjobb segítség a
fegyelmezéshez.
Mosdóssy Imre.

A Sirius.
z év legforróbb napjaiban, napfelkelte előtt,
a hajnali égen egy ragyogó csillag látható.
^ Ezt a csillagot a görögök kutyacsillagnak
nevezték; a csillagászat felvirágozása óta Sirius
a neve, mely nevét az araboktól nyerte. Azt az
időtartamot, mely ezen csillag megjelenése és
egy másik csillag, az Arcturus feljövetele között
eltelt, kánikulának hívták s valószínű pontosság
gal július 23-ika és augusztus 23-ika közé esett.
A görögöknél Opora volt a neve és összeesett
a legnagyobb forróság beálltával. Ugyanez jel
lemző Közép-Európára is. A mérsékelt égöv lakói
ritkán kelnek hajnali pirkadáskor, a mikor még
láthatják a Siriust, de évezredekkel ezelőtt, a
legrégibb culturnépeknél, így az egyptomiaknál
is a Siriust sokkal inkább méltatta a nép figye
lemre. A Nap legmagasabb állásának idején, a
mikor a Nílus áradása kezdődött, a Sirius a
reggeli Nap sugaraival együtt tűnt fel; ha az
áradás elérte legmagasabb pontját, éjfélkor jött
fel. Az év folyamán a Nap eljutott legmélyebb
állásába: ekkor a Sirius vele szemben ragyogott
és ekkor jött fel, a mikor a nappali csillag nyu
gaton, a sivatagban tiint el. A tavaszi nap-éjegyenlőség idején a Sirius a szürkület beálltakor
a déli égen csillogott, estefelé már a nyugati
láthatáron állott, alkonyaikor végre elenyészett
éppen abban az időpontban, a mikor a Nílus
vízállása a legmélyebb volt. A Nap és a Sirius
bizonyos állásainak találkozása a Nílus vízmenynyiségének szabályos váltakozásával, a mint ezt
ma már tudjuk, mindenesetre a véletlen játéka,
de tekintve a Nílus áradásainak döntő fontossá
gát a folyó völgyének földmívelésére, a Sirius a
régi időben önkénytelenül az egyptomiak csil
lagává lett. Az egyiptomi cultura előrehaladásával
az ősi természetes évet, mely a Nílus áradásával
kezdődött, szigorú vonatkozásba hozták a Nap
évvel meg a Siriusévvel és a Sirius feljöttének
rendes napjául az első hónap (Thot) 15-ik napja
állapíttatott meg. A régi egyptomi év 365 napból
állott, tehát a Sirius feljövetelének napja minden
négy évben szükségképpen egy nappal eltolódott,
de mivel egyszer és mindenkorra Thot 15-ére
állapították meg, úgy segítettek ezen az egyptomi
papok, hogy Thot 15-ikét minden négy évben
kétszer egymásután számították, mintha a Nap
e közben csak egyszer jött volna fel s nyugodott
volna le. A naptárszabályozás eme módja, mint
Riel Károly, a tudós kutató véli, a Kr. e. 1766.
év július 4-ikének estéjén kezdődő Thot elsejé
vel kezdődött, a mely napon éjféltájban jött fel
az újhold; ezért ez a nap az újhold ünnepének
nevét viselte, Thot 15-ikén pedig a holdtöltét
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ünnepelték. A szökőévnek ilyetén alkalmazása
a papok titka volt, de Julius Caesar is ismerte.
Az első julianusi év, mely Kr. e. 45-ben január
1-én kezdődött, összeesett a Kr. e. 46-iki és a
Nílus áradásával kezdődő egyptomi év közepé
vel. Ez az év éppen szökőév volt, melyben tehát
Thot 15-ikét kétszer számították. Ezt az esedé
kes szökőnapot Caesar kettős számlálással vette
figyelembe, így hát Caesar szökőköre teljesen
megegyezik az egyptomiakéval. Minthogy a ké
sőbbi Gergely-féle újítás magát a szökőkört nem
változtatta, az egyptomiak Sirius-szökőköre még
ma is alapja a mi szökőrendszerünknek.
Az Ókorban a Sirius Egyptomon kívül, jól
lehet az éjjeli égbolt legvilágosabb állócsillaga,
nem részesült különös figyelemben, sőt a Káni
kula nevet, melylyel a rómaiak megjelölték, téve
sen ruházták reá: ez a név eredetileg Procyon
csillaghoz fűződött. A Sirius a nagy kutyacsillag
képnek a főcsillaga, a Procyon pedig a legfénye
sebb csillaga a kis kutyának. Schiaparelli figyel
meztet bennünket arra, hogy a névcsere a két
csillag elnevezését illetőleg, könnyen beállhatott,
mert mindkét csillagkép az év ugyanazon idején
jő fel és mindkettőnek egyforma hatásokat
tulajdonítottak mind az éghajlatra, mind az állati
és növényi életre. Éppen így tévedésen vagy
felcserélésen alapul az a nézet is, hogy Sinusnak
Alexandria virágzása idején vöröses színe volt
volna és ez a szín később fehérré változott. Még
Humboldt is határozottan hitt e színváltozásban,
egyedül az a gondos kutatás, melyet Schiaparelli
végzett, ki a régi írók könyveiben felkereste
mindazon helyeket, hol Sinusról említés van téve,
derítette ki, hogy ilyen színváltozásról szó sem
lehet.
Az, a mit mi az állócsillagok állapotáról és
fejlődésük menetéről tudunk, már magában véve
is valószínűtlenné teszi, hogy valamely vörös
csillag az idők folyamán fehér színt öltsön, ellen
ben a megfordított esetnek okvetlenül be kell
következnie. A Sirius magavilágító nap, mely a
fehéren izzás igen magas fokán áll. Ezt közvet
lenül az astrophysika bizonyítja, mely kimutatta
a Sirius spectrumában az izzó hydrogén vonalait,
szintúgy a vas, kalcium-, barium-, magnesiumés nátriumgőzök vonalait is. Az összes vonalak
közül a hydrogénéi a legélesebbek és legvasta
gabbak. Vogel szerint a jelenség physikai magya
rázata az, hogy ez a spectrum csakis a fehérszinű csillagokat jellemzi, még pedig azokat,
melyek az izzás legfelső fokán vannak, az atmosphaerájukban előforduló fémgőzök absorbtiója
ennélfogva csak igen csekély lehet. E magya
rázat helyességét támogatta Scheiner tanár kísér
lete is. Izzó magnesium bizonyos vonalait kereste
és ezek alakjából, színéből következtetett a mag
nesium hőfokára. Ebből kifolyólag a Sirius spectrumát mutató csillagokphotosphaerájának legelső
rétege közel 1500°-ú, ellenben azok a csillagok,
melyeknek spectruma megegyezik a Nap spectrumával, ugyanazon rétegben körülbelül 7000°-ot
mutatnak. A Sirius az égboltozat legfényesebb
csillaga, ezért régebben azt hitték, hogy a Sirius
a legközelebbi állócsillag, sőt ennyi meg ennyi
„Siriustávolság“-ról is beszéltek, ha az állócsilla
gok egymástól való távolságáról volt szó. Később,

finomabb szerekkel eszközölt kísérletekkel ki
mutatták, hogy a Siriusnak a Földtől való távol
sága egészen más érték, mint az, a melyet eddig
használtak. A fokföldi csillagvizsgálón Gill D. vég
zett legújabban idevágó méréseket és Gill adataiból
kitűnt, hogy a Sirius és a Föld egymástól való távol
sága alig különbözik a 1 1 0 0 0 .1 0 0 0 millió mért
földtől. Ha a Nap ilyen távolságra esnék Földünktől,
fényessége huszadrészét tenné a mostaninak, a
miből önként következik, hogy a Sirius húszszorta
fényesebb a Napnál. A Sirius. még más tekin
tetben is eltér a Naptól. Mint a hires tudós,
Bessel, az előző század negyvenes éveiben fel
ismerte, a Sirius felette csekély rezgőmozgást
végez egy oly pont körül, mely látszólag a kö
zelében van. E mozgás cyklusa körülbelül 50
évig tart, a miből Bessel azt a következtetést
vonta, hogy a Sirius egy más csillaggal, melyet
mi nem látunk, oly rendszert alkot, melyben a
két csillag a közös súlypont körül forog. Bessel
ezen feltevése később fényes igazolást nyert. Clark
északamerikai optikusnak sikerült 1862. január
31-én éppen elkészített óriási távcsövével a „Bessel-féle tömeg“-et mind gyenge csillagocskát a
ragyogó Sirius közvetlen közelében észrevennie.
A csillagocska pontosan azon a helyen állott,
melyet számítás útján nyertek. Azóta a Sirius
holdjának útját óriási teleskópokon keresztül
sokszor megfigyelték s azóta teljes keringést
végzett súlypontja körül. Fényessége körülbelül
16,000-szerte kisebb a Sinusénál, tömege azon
ban megegyezik a Sinuséval, legalább ezt a
következtetést vonhatjuk a két állócsillag befutott
pályájából. Tömegeik egyformák lévén, súlyuk
is egyező; tömegük a Nap tömegét többszörösen
felülmúlja. A két test egymástól való távolsága
350 miiló mértföld, tehát a Sirius holdja vala
mivel kisebb távolságban áll a maga főcsillagjától,
mint az Uranus bolygó a Naptól. A Siriusrendszer nem marad veszteg a világűr ugyanazon
helyén, hanem olyanformán mozog, mintha a
két csillagot rúddal összekötve, a világűrbe hají
tották volna, még pedig olyan erővel, mely na
ponként körülbelül 2 0 0 ,0 0 0 mértfölddel távolítja
el a Földtől. Tehát a Sirius azóta, a mióta az
egyptomi papok, mint a Nilus áradásának hir
detőjét üdvözölték, 250,000 millió mértföldnyire
távolodott a Földtől, de ha puszta szemmel néz
zük, még most is olyannak látszik, mint akkori
ban, a mikor még a Nilus partjain nem hirdették
a pyramisok a pháraók hatalmát.
Világító pontnak látjuk változatlanul egy és
ugyanazon helyén az égboltnak. Azonban IsisSothis, mely a régi egyptomiak hite szerint a
Nilus áradását okozta, az újabbkori kutatások
nyomán óriásnapnak bizonyult, mely a világűr
óceánjában lebeg és a mely melegség, fény,
nagyság és súly dolgában többszörösen felülmúlja
a Napot; ha pedig a Spektroskop nyújtotta ada
tokra támaszkodunk, azokra, a melyek a csillagok
fejlődésmenetére engednek bepillantást, bátran
kimondhatjuk, hogy a Sirius egykor még világítótornya lesz a Földnek s szétküldi világító sugarait,
ha már a Nap megszűnt világítani és összes
bolygóit örök sötétség fedi.
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Az „U rán ia“ vetítőkészülék leírása
és kezelése*

Uno^NW

A vidéki actio megindí
tásánál egyesületünknek
több rendbeli nehézséget
«LJ
kellett leküzdenié. Nem
VÉDJEGY
csak arról volt szó, hogy
a magában véve üdvös
eszmének minél több hívet szerezzen és az ország
legtávolabb eső vidékén ismeretterjesztő előadásai
iránt a közönséget fogékonynyá tegye, hanem
oda kellett törekednie, hogy a vetített képekkel
történő előadásokhoz szükséges segítő eszközö
ket is minél olcsóbban, az érdeklődő hallgatóság
anyagi erejének minél csekélyebb módon való
igénybevételével közvetíthesse. Az „olcsóság“ itt
nem a vetítőkészülék árára vonatkozik, hisz ha
jó a vetítőkészülék, annak ára arányban áll a
minőséggel és beszerzése különben sem a köl
csönvevő közönséget terheli: hanem vonatkozik
arra, hogy a most érvényben levő szállítási díj
szabások mellett a szállítási költségek csekélyek
legyenek még akkor is, ha az egyesület a gyor
sabb forgalom érdekében a vasúti közvetítést
kerüli és a drágább díjszabású postai forgalmat
veszi igénybe. Azért is a vetítő készülékeknek
hazai és külföldi gyárakból árúba bocsátott száz
meg száz rendszere közül, bármilyen tökéletes
akadjon is közte máskülönben, az Uránia-Egyesület az ő sajátos czéljaira egyet sem használ
hatott. Érintkezésbe lépett tehát Balog Mór áll.
főreáliskolai physikai tanárral és Feldmann Ovula
budapesti tanszergyárossal, hogy oly vetítőkészü
léket szerkeszszenek, mely míg egyrészt a lencse
szerkezet (optika) finomsága daczára az UrámaEgyesület anyagi erejét túlságosan igénybe nem
veszi, másrészt az ide-oda szállításnál felmerülő
nehézségekkel is számot vet, és figyelembe veszi
a környezetet is, a helyiséget is, melyben az
működni hivatva van.
Ismételt kísérletek után, többszöri átalakítások
és javítások után az Uránia-Egyesület végre meg
állapodott az alant leírt mintában, mely minden
más jó vetítőkészülék tulajdonságait magában
foglalva, még a következő feltételeknek is meg
felel: 1. Térfogata és súlya a szállítási díjszabás
érdekében a lehető legkisebbre szoríttatott; 2 .
csomagolása semmi vesződséggel nem jár és
könnyen szállítható; 3. a készülék szerkezete
egyszerű és kezelése könnyű, semminemű külön
előismereteket nem igényel; 4. bármily fény
forrásra (borszeszre, légszeszre vagy villamos
fényre) egyaránt alkalmas. A vetítőkészüléket
Balog Mór tanár tervei szerint Feldmann Gyula
budapesti tanszergyáros készíti és „ Uránia vetítőkészülék nevezet alatt soraink élén közölt védjegygyel ellátva, raktáron tartja.
Az „Uránia“ vetítőkészülék leírását és keze
lését az alábbi sorokban adjuk, melyek Balog
Mór tollából valók.
*

A v e títő k é s z ü lé k és a lk o tó r é s z e in e k
kicso m a g o lá sa . A vetítőkészülék vászonnal
bevont kemény papirburkolatba van csomagolva.
A burkolatot leveszsziik és elteszsziik, hogy ebbe
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burkolva megint visszaszállíthassuk a készüléket.
A burkolat levétele után látjuk a ládát, melyben a
vetítőkészülék el van helyezve. ( 1 . kép.)
A láda ajtaját 3 csavar zárja le, ha ezeket
félig kicsavarjuk, nyílik az ajtó. A két részből
álló F1? F2, fedelet a nyíl irányában kifelé húzzuk.
Most megfogjuk a ládában lévő legalsó deszkát
D-t, a melyre a vetítőkészülék meg van erő
sítve (2 . kép) kihúzzuk a ládából és azonnal
betoljuk a láda legfelső rovátkájába V-ba, a
mint azt a 3. kép mutatja.
Ha a gépet így elhelyeztük, akkor a készülék
megerősítésére az ajtóra függesztett U szeget
(2. kép) a láda tetején levő Q nyílásba szúrjuk.
(3. kép.)
Most a Z zárót (3. kép) a nyíl értelmében
forgatjuk, s kinyitjuk a vetítőház ajtaját. A házban
elhelyezett részeket a 4. kép mutatja, melyen a
ház két oldala ki van törve, hogy az abban el
helyezett tárgyakat látni lehessen. Ott van az L
borszesz-lámpa (Auer-lámpa), a K kémény, benne
az O objektiv és az S doboz üvegképekkel,
továbbá az R képkeret, az E doboz, a melyben
a b Bunsen-égő (10a kép) és egy gázcső g (10b
kép) van, végre a ház baloldalú sarkában rugókra
van erősítve az Auer-égő koronája C üveghen
gerrel és ezen belül egy Auer-harisnya doboz
ban ; a ház jobb oldalú felső részében szintén
rugókra erősítve van egy tartalék üveghenger s
benne Auer-harisnya, (ez utóbbi rajzunkban nem
látható.)
Azonfelül a képkeret R és lámpa L között
még egy doboz üvegképekkel van elhelyezve.
Rajzunkban ez sem látható.
Mielőtt valamelyik részt kiveszünk, jól meg
jegyezzük helyét és fekvését, hogy a gép vissza
szállításakor azt ugyanazon helyre és azon módon
tehessük vissza a mint megérkezett.
Miután a hézagokat kitöltő fagyapotot eltávolítottuk, az egyes részeket a következő sor
rendben veszszük ki a házból:

1. Az üvegképeket tartalmazó dobozt,
2. az F dobozt,
3. az L lámpát, mely Cs-nél egy kis csavar
ral van az alapdeszkára erősítve,
4. az R képkeretet,
5. a K kéményt,
6 . az Auer-köronára erősített C üveghengert,
melyet a nyíl irányában húzunk ki, (4. kép)
7. a tartalék üveghengert. Végül
21
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8.
kiemeljük a kéményből az üvegképeket
tartalmazó S dobozt és az objektivet O, mely
szintén dobozban van.
Az imént jelzett sorrendet szigorúan meg kell
tartanunk. Magától értetődik, hogy a részek vissza
helyezésekor megfordított sorrendet kell követnünk.

2. kép.

A v e títő k é s z ü lé k leírása. A vetítőkészülék
3 részből áll:
o) az optikai részből,
b) a vetítő ház és
c) a fényforrásból.
Az optikai részt az 5. és 6. képek mutatják.
Két tartója van A és B. Ezek közül a hátsó A
tartja a condensort, vagyis a gyűjtőlencse-rend
szert (6. kép); a mellső B pedig az objektivet,
vagyis vetítőlencse-rendszert. Úgy a condensor,
mint az objektiv is lecsavarhatók tartójukról.
Az A és B tartókat csövekben járó rudak
tartják össze; kölcsönös távolságuk megváltoz
tatható. E czélból meg kell lazítani az 5 szorító
csavarokat és a B tartót a T tolható deszkával
együtt a szükséges távolságra kihúzni; ha ez
megtörtént az S csavarokat ismét megszorítjuk.
A B tartót P csavar szorítja a T tolható desz
kához (8. kép).
A rudakra A előtt meg van erősítve az R
képkeret tartója még pedig úgy, hogy a condensortól való távolsága megváltoztatható. E czélból
meglazítjuk az N csavarokat, előre húzzuk a
képkeret tartóját és az N csavarokat megint
megszorítjuk (5. kép).
Az R képkeret tartója nem csak vízszintesen
eltolható, hanem még emelhető és süllyeszthető
is és M csavarokkal kellő magasságba beállít
ható. A képkeret 8 x 8 és 87s x 10 centiméter
nagyságú képek befogadására alkalmas, az R
képkeret tartójába betolható és megfelelő helyen
L csavarral megerősíthető.
Az objektiv a B tartó belső lemezére rá
csavarható és ezzel együttesen kiemelhető, sülyeszthető, jobbra, balra elmozdítható és / csavarokkal
kellő helyen megerősíthető. Az A és B közötti
térben fényvédő W van elhelyezve, melyet szükség
esetében felfelé kihúzhatunk.
A condensor átmérője 11 centiméter. Az objek
tiv hajtócsavarral van ellátva. Gyujtótávolsága
135 milliméter. A lencse átmérője 42 mm.
A vetítőkészülék háza (7. kép) bádogból való,

mellső részén lévő nagy környílása a condensor
felvételére szolgál, alul jobbról és balról két
kisebb környílás van az A és B tartókat össze
kötő rudak befogadására. Hátul ajtaja van, mely
Z záróval lezárható. A fedőlap négyszög alakú
nyílásába beilleszthető a K kémény. A ház csava
rokkal van megerősítve a D deszkára és előtte
a D deszka mellső részére van elhelyezve a
vetítőkészülék optikai része, melyet 4 csavar a
ház mellső lapjához erősít.
Az „Uránia“ vetítőkészüléknél fényforrásul
szolgálhat :
o) borszesz Auer-lámpa izzófénye,
b) világító gáz Auer-égő izzófénye és
c) elektromos ívlámpa.
A borszesz Auer-lámpát a 9. kép
mutatja. Részei: az L tartály mely a Cs
csavarral elzárt nyíláson át 90%-os de
naturált borszeszszel megtöltendő. A V
védőköpenyeg, mely az l égőbél lángját
a légáramlás ellen védi; a párolókészü
lék (10. kép) a p szívóbélcső, az / égő
bélcső, az e pároló-kamra és az ni sza
bályozó csavarral. A b Bunsen égő (10a.
kép), melynek csöve csavarmenettel van
ellátva, ezen a t anyacsavar föl és lefelé forgat
ható. Végre az Auer-égő koronája k (9. kép)
Auer-harisnyával és üveghengerrel.
A lámpát következőleg hozzuk működésbe:
Legelőször megtöltjük a tartályt;
az e párolókamra közepében lévő d csavarra
csavarjuk a b Bunsen-égőt i Bunsen-betéttel
együtt;
A Bunsen-égőre reáhelyezzük az Auer-égő ko
ronáját k-i, úgy hogy a korona alján levő három

3. kép.

szárnyacska a í-csavar 3 vágásába (9. kép) bele
találjon.
Most leemeljük az üveghengert, kiveszsziik a
hengeres dobozból az Auer-harisnyát, mely
x-dróthoz van kötve (9. kép) a drót végét, a
koronában látható s a drótnak megfelelő kis
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nyílásba toljuk, úgy, hogy a harisnya a korona
fejére jól ráilleszkedjék és függőlegesen álljon
azután az x-drótot ezen helyzetben az a csavarra!
megrögzítjük.
A harisnyát most égő gyufával meggyujtjuk,
hogy sellak-bevonata leégjen róla,
utána óvatosan ráillesztjük az üveg
hengert a koronára. A harisnyához
kézzel hozzányúlni, vagy azt az
üveghengerrel megérinteni nem sza
bad, különben széjjelfoszlik.
Ezek után meggyujtjuk az /
égőbelet, ez a ámpa használatai
közben folyton ég, és lángjával,
mely 10 mm.-nél hosszabb ne
legyen, a p szívócsövet és c pá
rolókamrát hevíti és elpárologtatja
a borszeszt. A képződött borszeszgáz az i Bunsen-betét nyílásain át
a b Bunsen-égőbe hatol, hoi a
Bunsen-égő alján levő nyílásokon
át betóduló levegővel keveredik
és így jut a harisnyába, innét az
üveghengerbe, mely fölött, körül
belül 3—5 perezre a b égőbél meggyújtása után,
szintén ineggyujtható.
Világítógázra következőleg rendezzük be a
lámpát: A koronát hengerestől és harisnyástól
leemeljük a Bunsen-égőről, magát a Bunsenégőt az / Bunsen-betéttel együtt lecsavarjuk d
csavarról és a r védőköpenyt leemeljük.
A d csavarra rácsavarjuk a g csapos gáz
csövet ( 1 0 b. kép.), ennek d fejére csavarjuk az
i Bunsen-betétet (10a. kép.) a Bunsen-csővel
együtt és visszahelyezzük a koronát hengerestől;
a g gázcső végét megfelelő hosszaságú kaucsukcsővel kötjük össze a helyiség légszeszvezetékével.
A v e títő k é s z ü lé k összeállítása. A vetí
tésre készenálló készüléket mutatja a 8 . kép. Azoptikai rész B tartójába becsavarjuk az objektivet.
A B tartót T tolódeszkával együtt kissé kihúzzuk
s az R kerettartóba betoljuk a fakeretet.
A lámpát következőleg helyezzük el a házba:
1. Ha a borszesz-lámpát használjuk, akkor
a láda fedelének Fx részét a láda középső rovát-

4.

kép.

kájába toljuk, ( 1 1 . kép.) még pedig úgy, hogy
barnára festett lapja felül legyen;
a D alapdeszka nyílását fedő f fedőt eltá
volítjuk ;
a koronát a hengerrel és harisnyával együtt
leveszszük a lámpáról;
az Fx fedelet a ládában hátra toljuk annyira,
hogy a lámpát a ládába hozva a ház fenekén
levő nyíláson át alulról beemelhessük a házba,
másik kezünkkel ismét magunk felé húzzuk az
Fx fedelet és ráállítjuk a lámpát; a koronát és
üveghengert visszahelyezzük a lámpára.
Most meggyujtjuk a lámpa belét l ; néhány
perczig várunk, azután égő gyufával közeledünk
az üveghenger felső nyílásához s ily módon a
harisnyát is meggyujtjuk;
végül a kéményt ráhelyezzük a házra.
A lámpát szükség szerint Fí fedél segélyé
vel előre vagy hátra, a fedélen pedig jobbra és
balra eltolhatjuk. Az Auer-égő koronáját és vele
együtt a harisnyának legerősebben világító részét
magasabbra és mélyebbre állíthatjuk, ha a t
csavart vagy akár csak a koronát forgatjuk. A fény
forrás ennélfogva minden irányban elmozdítható
és a czélnak megfelelőleg könnyen beállítható.
2.
Ha világítógázzal vetítünk, akkor az F{
fedelet barna lapjával lefelé fordítva toljuk a
láda középső rovátkájába, mert a lámpa különben
magasan állana.
A gázt vezető kaucsuk-csövet a 11. képből
látható módon alkalmazzuk.
Vetítésnél a bádogház ajtaja zárva marad,
a faláda ajtaja ellenben kissé nvitva áll, hogy
kellő mennyiségű levegő juthasson a lámpához.
A v e títő e rn y ő . Külön eczélra készített vetítő
ernyő hiányában teljesen megfelelő oly vászon
lepedő is, a mely egy darabból való és legalább két
méter széles. Ezt a lepedőt egy faléczekből álló
2 x 2 = 4 négyzetméternyi keretre feszítjük ki,
vagy pedig fali térképek módjára, úgy, hogy
ráncz ne legyen rajta. Az ernyő alsó része kö
rülbelül 1 méternyi magasságban legyen.
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A v e títő g é p felállítása. A vetítőgépet a
helyi viszonyoknak megfelelőig l 1/* — 2 méternyi
magasságban kell elhelyezni. Szükség esetén kissé
ferdére is állíthatjuk a gépet, ezáltal emelkedik
a kép az ernyőn.
Minthogy az objektiv gyujtótávolsága 135
mm. és a vetített üvegkép egy-egy oldala 7 cm.,
azért a gépet a vetítő ernyőtől körülbelül
2 m.-i távolságban kell felállítani, ha 1 m‘2.-es
2
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»
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képet akarunk vetíteni.
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A gép li tartója álljon párhuzamosan az er
nyővel.
A borszesz Auer-fény, sőt még a világitógáz
Auer-fénye sem eléggé erős arra, hogy 2 négy
zetméternél nagyobb képet is lehessen vele ve
títeni : sőt a 2 négyzetméteres kép is már némileg
homályos. Az 1 V2 négyzetméteres, esetleg 1-8
négyzetméteres kép legjobban felel meg czélunknak.

Minthogy fényforrásunk csak kisebb terje
delmű képet világíthat meg, eleve le kell mon
danunk arról, hogy nagy teremben, nagy hall
gatóság előtt tartsunk előadásokat. Leginkább
felel meg az olyan terem, mely 5—7 méter szé
les és 8 — 10 méter hosszú.
Több, mint 6 o —8 o hallgatónak alig mutat
hatjuk be egyszerre képeinket.
Gépet, ernyőt és közönséget elhelyezhetjük az
itt következő vázlatos rajzok egyike szerint.

Átlátszó ernyőre hátulról vetíteni nem taná
csos, mert a fényveszteség nagy és a fényforrás
amúgy sem erős.
Ha a gép fel van állítva s a lámpa már teljes
erősségben ég, akkor iparkodunk az ernyőn
egyenletesen világított mezőt előállítani. Ezt leg
egyszerűbben elérjük azzal, hogy benyúlunk a
ládába és a lámpát előre vagy hátra, jobbra
vagy balra eltoljuk, szükség esetén kinyitjuk a
ház ajtaját és a / csavar, vagy a korona for
gatásával magasabbra, illetőleg mélyebbre állítjuk

295

a harisnyát, a mit a tapasztalat legjobban fog meg
mutatni. Most képet helyezünk a keretbe, előre
húzzuk a B tartót és megrögzítjük az S csa
varokkal. Finomabb beállításra az objektiv hajtó
szerkezetének csavara H szolgál. A 'képeket
megfordítva kell a keretbe helyezni, még pedig
úgy, hogy a felírás lapja az ernyő felé forduljon.
Egy és ugyanazon képet nem szabad 4 —5
pereznél tovább vetíteni, mert különben a kép na
gyon felmelegednék és tönkre menne.
A képeket felváltva jobbról s balról helyezzük
a keretbe, közben vigyázunk a sorrendre.

Figyelmeztetés. Sem az objektivet, sem pedig
a condensor-lencsét nem szabad mással tisztí
tani, mint a mellé adott szarvasbőrrel. Nem kell
mást tenni, mint a port gyengéden letörülni.
A lencséket kicsavarni és szétvenni nem sza
bad, erre nincs is szükség. A képeket nem sza
bad nedves vagy zsíros kézzel megfogni, mert
különben rajta maradnak az ujjak nyomai, a
mik a vetített képen is láthatók.
A k é s z ü lé k b ecsom agolása. A becsoma
golásnál tartsuk szem előtt a 4. képet.

Legelőbb meglazítjuk az 5 csavarokat és egé
szen visszatoljuk a B tartót T tolókával együtt,
azután lecsavarjuk az objektivet és beteszszük
a hozzávaló dobozba; leemeljük a K kéményt,
a melybe az objektivet és az üvegképeket tar
talmazó egyik dobozt (S) helyezzük, utána meg

lazítjuk az L csavart és kihúzzuk a képkeretet R
tartójából, és az U szeget a Q nyílásból.
Ezek után leveszszük az Auer-koronát üveg
hengerestül a lámpáról, most egyik kezünkkel
megfogjuk a lámpát, a másikkal eltoljuk az Fx
fedelet, mire a lámpa könnyen kiemelhető.
A lámpáról lecsavarjuk a Bunsen-csövet / Bunsen-betéttel és ezeket a.g gázcsővel együtt visszateszszük az E dobozba. Az Ex fedelet kihúzzuk
a ládából.
Most már az egész készüléket D alapdeszkán
kihúzzuk a láda felső rovátkájából (3-ik kép)
és azonnal betoljuk a láda legalsó rovátkájába
(2-ik kép). Kinyitjuk a bádogház ajtaját, bebur
koljuk a C condensort papirsapkájával és vissza
helyezzük az / fedőt ( 1 1 . kép) a ház fenekén levő
nyílásra Azután a következő sorrendben helyezzük
el az egyes részeket a bádogházba:
1. Az Auer-koronát üveghengerestől.
Megjegyzés: Az egyszer már használatban
volt Auer-harisnya többé nem bírja ki a szállí
tással járó rázódást, ezért azt a visszacsomagolás
előtt eltávolítjuk. A használt Auer-harisnyát
visszaküldeni nem szabad, mert a lehulló hamu
bepiszkítja a készüléket.
2. A tartalék-hengert a megmaradt Auerharisnyával.
Megjegyzés: A tartalék Auer-harisnya költség

2g6

kímélés szempontjából csak akkor vétessék hasz
nálatba, ha a másik elromlanék.
3 . A K kéményt a benne levő részekkel.
4. A képkeretet.
5. A lámpát, melyet Cs-nél lecsavarunk.
Mielőtt a lámpát visszahelyezzük, okvetlenül
teljesen ki kell önteni belőle a benne megmaradt
borszeszt, mert ez különben nagy kárt okozna
a gépen, sőt tűzveszélyes is.
6 . Az E dobozt.
7. A lámpa és a képkeret közé az E doboz fölé
az üvegképeket tartalmazó másik dobozt.
Most a hézagokat kitömjük lágy papirosba
burkolt fagyapottal és elzárjuk a ház ajtaját.
A láda felső rovátkájába betoljuk előbb a fedél
nek F2 részét, utána az Ex részt és a csavarok
kal lezárjuk a láda ajtaját.
Végre becsomagoljuk a ládát a vászonnal be
vont keménypapír-burkolatba, melyet zsineggel
körülkötünk és lepecsételünk.
Balog Mór.

A 2270-dík évi vílágcongressus*
— Elbeszélés. —

gyre-másra érkeztek a repülőgépek az Olympus-hegyre. Mindegyik repülőgépen rajta
volt neve a világrésznek és a világrész
sectiójának, melyből érkezett. A balkáni sectiónak kirendelt biztosai, mint vendéglátók, fogad
ták az érkező világcongressusi tagokat.
A hegy déli oldalán, magas, de napos, enyhe
és nyílt helyen kiszemelt szép tisztásra, melyet
mesterségesen készítettek el e czélra, vontatták
a gépeket, és rendben, continensek szerint he
lyezték el. A Penaeus-völgyéből fölvezető tele
phon majdnem minden perczben jelt adott és
sűrűn érkeztek a hírek a még hátralevő kép
viselők útirányainak különböző.pontjairól. „Hindostáni déli sectio 8 óra 10 perczkor Rhodusszigetén accumulatorokat vett föl. Rendes gyor
saság. Nincs baj; 30 perez alatt megérkezik.“
És így tovább a sínai éjszaki, a brasiliai nyugati,
a patagóniai, a congói sectiók haladása felől.
Jött kedvezőtlen hír is. „Új-Zélandi gép, mely
a Maladivákról jelzett cyclon miatt kerülni volt
kénytelen, elektromosságot Bagdadtól kezdve
végsőig fokozta, de egy órával mégis meg
késik.“
A balkáni sectio az Olympuson egy tökélete
sített Monier-féle szerkezetű épületet hevenyé
szett betonból és edzett alumíniumból, melyet
művészileg decoráltak. A gyülésterem belsejé
ben az ókorból fönmaradt legkiválóbb szobrok
hajszálig hű utánzatait állították föl; a terem
egyik falán pedig remekül festett óriási kép
volt, mely a görög mythos istenségeinek olympusi tanácskozását ábrázolta, a középpontban
Zeiiszszel. Valamennyi mythosi alak természetes
nagyságban. Aphroditét természethíven festette
a művész a balkán félsziget leghíresebb szép
sége után. Photogrammjait már előbb is látták
világszerte, de a festő messze fölülmúlta ecset
jével az eddig látott fényképeket. Volt is nézője
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és bámulója; de még mekkora lett a képvise
lők öröme, mikor a vendéglátók kijelentették,
hogy a congressus utáni banquettre — anyjá
val együtt — az újkori Aphrodite is fölröpül a
hegyre. Ez a biztatás olyan jó kedvre hangolta
az egybegyűlteket, hogy a hevenyészett szava
zásnál majdnem.háromnegyed szótöbbséggel el
határozták, hogy megvárják az új-zélandi kép
viselőt, ki véletlenül szintén nő volt.
Addig is reggelit fogyasztottak, melyhez az
összes földrészek congressistáí frissiben hozták
csemegéiket. A tropicus alligátorkörtétő! és ba
nántól az ádriai scampikig, a Perzsiában ter
mett óriásszemü, aranysárga, zamatos szőlőtől
a Pteropus-pecsenyéig, Sínának legnemesebb
narancsaitól a tengeri teknősbéka tojásáig, min
den képzelhető és kifogástalanul conserváit
specialitás összekerült az asztalokon. Az volt
némileg a baj, hogy a reggelizők nem tudták,
mit kóstoljanak meg előbb? Nem hiszem, hogy
a régi jó olympusi istenségek ambrosiája és
nectárja különb lett volna — föltéve persze,
hogy egyáltalában létezett. A mi pedig az olym
pusi halhatatlanságot illeti — — hanem erről
majd később!
Végre Smyrnából szólt a vezeték nélkül ér
kezett távirat, hogy az új-zélandiak jönnek; s
midőn a képviselők a reggelivel elkészültek,
kiszállingóztak a széles torony-emelvényre, a
messzelátókhoz. A sudáni sectio képviselője volt
az első, a ki az elkésett gépet észrevette.
„A Sporádok irányában 5 foknyi magasságban
látom őket a láthatár fölött.“ — „Jönnek.“ —
„Csakugyan azok!“ — hangzott most minden
oldalról. A tiszta levegőben pompásan szolgáló
messzelátókon át nem sokára meg lehetett kü
lönböztetni a repülőgépen a szeleplemezekből
összetett ernyőket, melyeket az elektromos mo
torok rohamos tactusban és váltakozva löktek
föl és rántottak le. A levegőfúró archimedesi
csavarok pedig úgy dolgoztak, hogy folyvást
mesterségesen kellett őket hűteni. Mire a laplatai
sectio küldöttje elvégezte annak a meteornak a
leírását, melybe gépével Szent-Pál-szigetén túl
majdnem beleütközött, úgy, hogy a meteor
gázainak szagát is érezte, — már hatalmas „Evoe“kiáltások fogadták az utoljára jöttékét.
Most már együtt voltak mind a kilenczvenen :
az egész földgömb 90 sectiójának képviselői.
Európából 10, Ázsiából 20, Afrikából 18, ÉjszakAmerikából ugyanannyi, Dél-Amerikából 16,
Ausztráliából és Polynesiából együttvéve 8 .
A kilenczven képviselő között harmineznyolez
nőnemű volt.
Megforgatták a sorshúzáshoz való dobos
kereket, melybe mindegyik képviselő beledobta
előbb sectiójának golyóját. Mikor már eléggé
meg volt forgatva, a legutóbb érkezett kép
viselő — egy megnyomott gomb segítségével —
rögtön megállította a dobot. Most alsó részén óva
tosan kinyitottak egy kis ajtót és a legelsőnek
kihulló golyó adta meg a világeongressus elnö
két : arequipai Hannibált, a perui sectio kép
viselőjét.
Minden a legnagyobb rendben ment; fenn
akadás, zavar nem is volt lehetséges, mert az
ilyen gyűlések technikája, akár kisebbek, akár

nagyobbak voltak, az egész földkerekség szá
mára tiszta határozottsággal meg volt állapítva
és annak szabályait minden tag ismerte. A kül
döttek egytől-egyig az emberiség legnagyobb
észtehetségei voltak és a tanácskozás fcfyamán
minden ízetlenkedés, már a személyek miatt is,
a képzelhetetlen dolgok közé tartozott.
Az elnök üdvözölte' a congressus tagjait és
előadta, hogy az emberiség társas szervezetében
a legújabb fölfödözések következtében mélyre
ható változtatások állanak küszöbön. Ezek a
változtatások olyanok, a melyeket.— az emberi
ségnek a 2 0 0 0 -dik évben szentesített világalkot
mányában foglalt 26. fejezet szerint — csak
világcongressus juttathat érvényre. Ennélfogva a
pyrenaei sectio, mely a folyó 2270-dik évben a
világalkotmány által megállapított sorrend értel
mében a világelnökléssel van megbízva, egybe
hívta a földgömb összes sectióinak képviselőit.
A congressus helyéül, az általános kívánságnak
megfelelően, az Olympus-hegyét jelölte ki. Kéri
a congressust, válaszszon előadót, ki a napi
rendre kitűzött tárgyat teljes szakértelemmel elő
adja és megvilágosítsa. Azt hiszi különben, hogy
az összes sectiók — a sajtó nyilatkozásaiból
következtetve — megállapodtak már az erre
leghivatottabb személyben. Ennélfogva kérdi,
vájjon szükségesnek tartják-e, hogy az előadó
titkos szavazás útján választassák meg ?
A congressus tagjai erre egyhangúlag dongolai Ali-1, a nílusi középső sectio képviselőjét,
kiáltották ki előadóvá, ki nyomban fölkelt és
így szólott:
„Kedves embertársaim! Midőn engem, mint
egy előre megegyezve személyemben, egyhangú
lag választottatok meg mai tárgyunk előadójává,
ezt a megtiszteltetést — jól tudom — jutalmul
szántátok nekem, a miért valamennyiünk ügyét
egy lépéssel közelebb sikerült vinnem a tökéle
tességnek elénk tűzött ideálja felé. Nem fogok
hosszasan beszélni, mert hiszen tárgyunk köze
lebbi körülményeit mindnyájan ismeritek. Csak
annyit fogok mondani, a mennyit a congressus
jegyzőkönyvének a történelem érdekében tartal
maznia kell.
A 2000-dik év nagyszerű világalkotmánya,
mely az egész emberiség összes közös ügyeit
egyöntetűen rendezte, a 38-dik fejezetben ki
mondotta, hogy minden ember életének 2 0 -dik
évétől 40 éves koráig köteles volt az illetékes
sectio hatóságai által számára kiszabott nyilvá
nos és közös munkákat, a hetenként kijáró egy
napi és évenként ezenkívül kijáró háromhavi
szünidő kivételével, naponként öt órán át telje
síteni. Negyvenedik születésnapjának leteltével
azonban közmunkára többé nem volt kötelez
hető, hanem azontúl, a törvények korlátain belül,
szabadon tehette azt, a mi neki tetszett.
Ez a fejezet a 2100-ban tartott világcongressuson módosult. Időközben ugyanis — a mint
tudjuk — a világalkotmány által kiszabott egész
ségügyi intézkedések, melyek az összes járvá
nyos betegségek localisálását rendelték el, kifej
tették nagyszerű hatásukat. Attól az időtől kezdve
járvány nem volt többé földgömbünkön, mert
az ebbe a kategóriába tartozó betegségek a
keletkezés pontjain túl nem juthattak.

Kezdetben sokan túlszigorú dolognak tartot
ták, hogy — ha például influenza ütött ki —
az illető kerület összes községei egymás közt
és kifelé is zár alá kerültek és a záros terület
ről még tárgyakat sem volt szabad exportálni,
sőt az érdekelt községek lakói jó ideig házaikba,
illetőleg kertjeikbe maradtak internálva. De elő
deink nemsokára belátták, hogy az egész embe
riség szempontjából ez méltányos dolog volt.
Mert míg a pénzkorban egy-egy influenzajárvány
az egész földgömbön köröskörül végigment és
néha vagy egymillió embert ölt meg, az embe
riség többi részét pedig rövidebb vagy hosszabb
időre elgyöngítette, addig a XXI. századtól kezdve
ilyesmi nem fordult többé elő. A községek, ille
tőleg házak zár alá helyezése is nemsokára a
legritkább esetek közé tartozott. Egyébiránt az
akkori egészségügyi zárakat a vele együtt járó
humánus intézkedések már igen türhetőkké tet
ték. Mert a minden házba bevezetett telephon
sodrony révén tetszés szerint beszélgethetett min
denki mindenkivel és az egészséges vidékekről
érkezett hírlapokat, valamint a czélszerűen be
göngyölített élelmi szereket repülő gépekről eresz
tették le a kertekbe.
Ezek az intézkedések nagyszerű eredménynyel
jártak; olyan nagyszerűvel, mely annak idején
nem csekély — aggodalmat keltett. A járványos
betegségek megszűntével ugyanis a halálozások
száma az azelőtti számnak majdnem felére csök
kent, míg a születések száma az emberek egész
ségével együtt emelkedett.
A háborúk akkor már végképpen megszűntek;
mert az általánosan érvényre jutott világalkot
mány az egyes sectiók vitás ügyeire a nem érde
kelt continensek sectióiból kiküldött bíróságokat
rendelt. Azonkívül nem is volt háborúskodásra
igazi ok, mert úgyis mindenki hozzájuthatott
annyihoz, a mennyit a föld és levegő elemei, a
nap fénye és melege, valamint a gravitatio révén
az emberi tudomány és művészet az akkori
(igaz, hogy még kezdetleges) állapothoz mérten
adhatott. De még ha egyik-másik sectio hajlandó
lett volna is békétlenkedni, a többiek a rendzava
rást nem tűrték volna. Általános fölfordulás ese
tén pedig — ezt mindenki tudta — az ellenfelek
a borzasztó romboló eszközökkel egymást tönkre
tették volna.
Mindezeknek az intézkedéseknek kapcsán
azonban borzasztó veszedelem fenyegette az
emberiséget. A halálozások nagymértékű csök
kenése és a születések számának emelkedése
rohamosan megnövesztette az emberi népesség
számát. Elfoglaltak maguknak az összes cultiválható földöveken minden talpalatnyi helyet és
hogy éhség ne álljon be, az erdőket kiirtották,
az üdülésre szánt helyeket is ennivalóval vetet
ték és plántálták be. De hát ez csak ideig-óráig
segített, a túlnépesedés végzetteljes módon nőtt.
Mindenki látta már, hogy küszöbön áll az em
beriség legiszonyatosabb csapása, midőn több
lesz az ember, mint az élelem, mely annyi nép
nek, a legszűkebben kimérve is, elégséges le
hetne. Ehhez képest az elmúlt évezredek minden
csapása együttvéve is csekélységgé törpült. Bor
zasztó kilátás volt az ! Olyan, mint az óczeán
hajójáé, melyen elfogy az étel és a víz, és me-
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lyen az éhség és szomjúság őrületétől elbaromiasodott emberek vadul néznek társaikra, mint
egy tanakodva, hogy kit öljenek meg. Iszonyat
arra még gondolni is ! És irtózattal vannak tele
az abból az időből való nyomtatványok is, me
lyek nagyrészt evvel a tárgygyal foglalkoztak és
megvilágosították a helyzetet. Bizonyos volt,
hogy ha a túlnépesedés a végső határt eléri,
mindaz, a mit az ember addig szépet és neme
set alkotott, rohamosan fog elpusztulni és a
századokon át fejlődött kultúra által magasabb
sphaerákba emelt emberi faj ismét az állatiasságba fog visszaesni és mindaz a sok rossz
indulat és az az elvetemültség, melynek a pénz
korban való uralkodását akkor már csak a tör
ténelemből ismerték, újból felüti majd fejét a
társadalomban.
Ámde szerencsére akkor;, mikor ez a veszély
közeledett, az emberiségben műveletlen tömegek
már nem voltak. Mindenkinek, kivétel nélkül,
magasabb tudományos míveltség jutott osztály
részül és így a válság kedvező módon volt meg
oldható. Az emberiségnek a maga és jövendője
érdekében áldozatokat kellett hoznia és le kellett
mondania a korlátlan szaporodásról. Nagy aggo
dalmak merültek föl akkor, de végre is a kény
szerű szükségességet megértette mindenki és a
kérdést a 2 2 0 0 -ik évi világtörvény oly módon
fejtette meg, hogy a legtökéletesebb és szelle
mileg úgy, mint testileg legkiválóbb egyéneket
szemelték ki arra, hogy fajunkat föntartsák. Az
öröklés biológiai törvényei akkor már meglehe
tősen ismertek voltak, úgy, hogy meg lehetett
állapítani, mely párok frigyéből remélhető a leg
tökéletesebb nemzedék és a kiszemeltektől meg
kérdezték, vájjon a választás megfelel-e hajlandó
ságaiknak ?
Ismétlem, nagy aggodalommal néztek elődeink
ez intézkedések elé. De az eredmény fölülmúlta
a várakozást. Ez mutatja, hogy aránylag minő
magas fokon állott már akkor is az összes em
beriség értelmi fejlettsége és mennyire egyönte
tűvé tette a közvéleményt a kivétel nélkül minden
emberre kiterjesztett tudományos kiképzés. Las
sanként mindenki átértette a társadalom javára
szolgáló törvény czélszerüségét és a kiszemelt
párok mintegy 80%-a büszkeségét helyezte abba,
hogy a tanácsülések őket szemelték ki az em
beri nem tökéletesítésére. A mi néhány század
dal előbb a lehetetlenségek közé tartozott volna,
az — a kellő idő és viszonyok beálltával —
önmagától jutott diadalra. Igaz, hogy akkor már
nem volt pénz és így nem is lehettek fizetett
izgatok és fizetett lázító sajtó.
De midőn így a születések számát önkéntes
elhatározással csökkentették, más oldalról is
okvetetlen kényszerűséggel változtak a viszonyok.
Ha megtartották volna a csupán 40 éves korig
tartó munkakötelezettséget, akkor nemsokára nem
akadt volna elég munkás kéz a közös teendők
elvégzésére; mert bizonyos, hogy a nyugalomba
vonulók állandóan nagy túlsúlyban lettek volna
a fölserdülők száma fölött. Ennélfogva a fönnebb említett intézkedésekből kifolyólag kelet
kezett az a másik törvény, mely kimondotta,
hogy a halálozások és születések csökkenése
és az átlagos emberi életkor meghosszabbodása

folytán a munkakötelezettség az 5 0 éves korig
terjesztessék ki. És — ez ismét jele az idők
nek — alig emelkedett hang ez ellen az újítás
ellen, mert mindenki belátta, hogy a dolog
másképpen nem intézhető el. Ki is ne dolgoznék
szívesen 10 évvel tovább, ha tudja, hogy ennek
az az oka, mert 10 évvel tovább és a mellett
jobban él, mint ősei!
így állottak a viszonyok a legújabb időig.
De az emberi nem öntudatában azóta mindig
benne lappangott az a sejtelem, hogy előbbutóbb ez az intézkedés is tarthatatlan lesz, és
hogy az egyéni életnek és vele kapcsolatosan a
társadalmi szervezetnek is valamikor óriási vál
tozáson kell még átesnie.
Valami babonás félelem volt ebbe a reményteljes sejtelembe belekeveredve; valami olyan
forma érzés, mint a minő például akkor kelet
keznék bennünk, ha földgömbünkről a Mars
bolygóra kellene átvándorolnunk.
Tudjátok, embertársaim, hogy éppen azért
vagyunk itt, mert az emberiségnek ez a sejtelme
megvalósult / “
Ennél a pontnál dongolai Ali hangja fátyo
lozott lett, szemeibe könnyek gyűltek és izgatottan
húzta végig kezét homlokán és halántékán.
Az elnök azt indítványozta, hogy 15 perczig
függeszszék föl a gyűlést.
*
*
*
A 15 perez eltelte után megszólalt az elnök
elektromos harangja és rögtön mély csend
állott be.
Az előadó fölállt és így folytatta:
„Az emberiség válópontra jutott. Mindennek
meg kell ezután változnia. De mi nem tehetünk
róla. Ez a fejlődés törvényének műve, melynek
előbb-utóbb okvetetlenül be kellett következnie.
Elképzelhetitek, minő viharokon ment keresz
tül lelkem, mikor kísérleteim révén meggyőződ
tem, hogy az én laboratóriumomban keletkezett
az az anyag, mely az újabb generatiók létrejövetelét parancsoló módon a minimumra redu
kálja, a halált a kivételes esetek közé sorozza
és megsemmisíti azt a régi szabályt, mely szerint
„az öregek helyet engednek a fiataloknak“.
Sokáig tanakodtam, közrebocsássam-e talál
mányomat? Ajándék lesz-e ez az emberi nem
nek vagy átok? — De mit tehettem? Nem én
vittem a dolgot ennyire, hanem a tudomány
jutott annyira, hogy a dolognak ki kellett pattan
nia. Ha ma elhallgatom, holnap máshol fog föl
bukkanni a találmány. A minek eljött az ideje,
azt elnyomni nem lehet.
Hiszen a kérdés nem is volt olyan bonyoló
dott. Hogy majdnem minden betegség a bacteriumok-, illetőleg bacillusoktól származik, az
már századok óta be van bizonyítva. Hogy az
ember nem azért öregszik, mert szervezete kopik,
ezt is tudtuk; mert ámbár a test maga-magát
fogyasztja, másrészt mégis tagadhatatlan az is,
hogy maga-magát ismét folyvást reconstruálja.
A fogakon kívül a testrészek elemei megújulnak,
a sejtek újból keletkeznek a bevett táplálékból.
Az öregség, a marasmus, nem volt egyéb,
mint a mikroorganismusoknak — folytonos táma
dásaikból eredő — lassú győzelme az általuk

kifárasztott, mert naponként újból megsértett
testen.
Ezerszámra volt már olyan szerünk, melyek
kel a bacillusokat egy pohár folyadékban biz
tosan megölhettük. Voltak olyan szereink is,
melyekkel a legveszedelmesebb ptomainokat (a
leucomainokkal együtt) — persze üvegedény
ben — tökéletesen neutralisáltuk. De nem volt
olyan szerünk, mely az emberi és állati testben
magában bírta volna biztosan megsemmisíteni
a bacillusokat és ártalmatlanokká tenni a pto
mainokat, még pedig úgy, hogy az élő test ez
alatt semmit se szenvedjen.
Mihelyt megállapítottam, hogy az általam elő
állított két vegyületnek, a makrobiotin-nak és
a biothrepterin-nek, vizes oldatban való egy
másra hatása folytán lassú processussal olyan
gáz keletkezik, melyet a víz csekély adagban
már keletkezése pillanatában egészen absorbeál
és a mely az absorbeáló folyadékban levő
összes mikroorganismusokat megöli: rögtön
arra a gondolatra jutottam, hogy hátha az élő
szervezetben is elő lehetne idézni ezt a folya
matot? És pedig úgy, hogy előbb a makrobiotint viszem be a vérbe és mikor már az egész
szervezetben elterjedt, utána küldöm a biothrepterint, mely azután maga is elterjed a test ré
szeiben és ott az előbbi anyaggal érintkezve,
az előbb említett bacillusölő gázt, melyet rövid
ség okáért „bacilloktoninu-nak neveztem el
csendesen fejleszti. Ezt a gázt a szervezet nedvei
azonnal absorbeálnák és szétterjesztenék az öszszes sejtszövetekhez.
Az első kísérleteket állatokon végeztem. Ki-,
derült, hogy az egész csöndes folyamatot az
állatok jóformán meg sem érezték, semmiféle
életműködésük a közben rendellenessé nem vál
tozott.
Nem volt közömbös dolog az sem, hogy az
így mesterségesen bevitt, illetőleg benn fejlesz
tett vegyületek, a milyen gyorsan terjednek szét
a szervezetben, éppen olyan gyorsan és töké
letesen takarodjanak ismét ki belőle; és a rövid
folyamat alatt minden, az állatokba általam
szándékosan és mesterségesen bevitt kóranyag,
tényleg tökéletesen elpusztult. A színtelen vértestecskék azután tökéletesen fölemésztették őket.
Egy véletlen eset később olyan savhoz is jut
tatott, mely a nélkül, hogy a szervezetet alterálná, a mikroorganismusok által a testben
előidézett mérgeket, vagyis a ptomain-okát,
neutrálisába és ártalmatlanokká tette. Végül pe
dig a teljes kitisztítást superoxydokkal fejez
tem be.
Igaz, hogy a bacilloktonin megölte azokat a
hasznos mikroorganismusokat is, a melyek az
emésztést elősegítik. Csakhogy ezen a bajon
nagyon könnyen segítettem úgy, hogy az ilyen
hasznos mikroskopikus lényeket egészen tiszta
minőségben tenyésztettem üvegekben, és vagy
tejjel vagy vízzel élő állapotban juttattam ismét
a gyomorba.
Közzétettem kísérleteimet. A világsajtó révén
a földgömb valamennyi sectiója megragadta a
találmányt és egy év leforgása alatt millió és
millió ember — kiknek érdekükben állott a
chronikus bajokat előidéző bacillusoktól meg

szabadulni -- önmagán hajtotta végre a kísér
leteket, melyeket én csak állatokon végeztem.
Az eredményt egész meglepő mivoltában is
meritek.
Csakhamar sok czélszerű javítást tettek mások
az én kezdetleges eljárásomon és most már az
egész kezelésnek nemcsak theoriáját, hanem a
legczélszerübb végrehajtási módját is ismerjük.
A siker bódító lett. Nemsokára már nemcsak
a betegek és öregek, hanem még az erősek és
fiatalok is használták, sőt a gyermekeket is
kezelték vele.
És egyszerre megszűntek a lassan romboló,
lappangó bajok. A tuberculosis ki van küszö
bölve az emberiségből. A legsajátságosabb volt
az, hogy az idegbajok is megszűntek, világos
jeléül annak, hogy szintén pathogén mikro-szervezetektől származtak; a mit különben már
régen sejtettek, mivel a tüdőgümőkóros csalá
dokban a családtagok egy része tüdőbajban,
másik része pedig idegbajok mindenféle formái
ban szokott szenvedni.
Nagyszerű hatása volt ennek az eljárásnak
az emberiség moráljára is, még pedig az által,
hogy a szenvedélyeket, annyi szerencsétlenség
nek kútfőit, úgyszólván kisöpörte az agyvelők
ből. A mi mindenesetre apodiktikus bizonyíték
arra nézve, hogy a legyőzhetetlen szenvedélyek
végső okai is csak a kóranyagoktól megtáma
dott szervek rendellenes működéséből szár
maztak.
Mit mondjak még? — A legutóbbi 10 év
alatt nem volt többé úgynevezett „természetes
halál.“ Nem is halt meg senki, hacsak nem
baleset, mechanicus sérülés folytán.
De mindezeknél bámulatosabb volt az, hogy,
a kik a mondott anyagokkal az előírt módon
minden 14 napban egyszer éltek, azok, ha idő
sebbek voltak, fiatalodni kezdtek. A havonként
milliószámra készült fényképek csodálatos pél
dáit szolgáltatták az ilyen megfiatalodásnak.
Hatvan-hetven éves elcsigázott emberek (itt
köztünk is ül néhány!), megszabadulva a kór
anyagoktól, úgyszólván hónapról-hónapra vissza
felé haladtak az életkorban és két-három év
folyamán külsőleg is olyanokká váltak, mint a
minők körülbelül 30 éves korukban lehettek.
A természet rendje megfordult: napjainkban
nem a fiatalok válnak öregekké, hanem az öre
gek fiatalokká! A mit az elmúlt évezred iatrochemicusai kerestek, a bölcsek kövét, megtaláltuk.
De ezzel most már fölfordul igen sok társa
dalmi intézkedésünk is. Minthogy a halál ritka
ságszámba megy, természetes, hogy az alkotmáy
szabályai szerint, legalább ezentúl, a születések
nek is éppen olyan ritkákká kell lenniök. To
vábbá, ha minden embernek már 50 éves korá
ban jogában állana a nyugalomba lépés, akkor
nem is hosszú idő múlva, a közszolgálatban
alig maradna ember.
Ezek a viszonyok sürgetőleg követelik, hogy
a világalkotmány az emberiség megváltozott
állapotához képest maga is megváltozzék. Azért
vagyunk itt együtt, hogy e fölött megállapodásra
jussunk.
Azt hiszem, mindegyikünk sokat gondolkozott
ezen ügyünk fölött és így, bárminő fontosságú
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lesz is a congressusunk által megállapított új
törvény, aligha lesz nehéz megegyezésre jutnunk
fölötte, és talán nem is kell majd nagyon hosszú
ideig tanácskoznunk.“
Az előadó után fölkelt kongsbergi Erik, a
skandináv sectio küldötte és azt indítványozta,
hogy dongolai Alinak, az emberiség regeneráto
rának, a világcongressus az összes sectiók nevé
ben fejezze ki elismerését és elévülhetetlen érde
meit a congressus jegyzőkönyvében is örökítsék
meg.
Miután ezt egyhangúlag és általános élénk
helyeslés közt elfogadták, az előadó még egyszer
fölkelt és jegyzőkönyvbe vétetni kérte azt is,
hogyő a maga érdemeit nem tartja rendkívüliek
nek; és ha elismerésről van szó, ez éppen úgy meg
illeti azokat, a kik chemiai és biológiai búvárlataikkal előkészítették az. ő találmányát. „Ő
nélkülük én sohasem jutottam volna megfelelő
eredményre; és ha én nem vagyok, a hogyan
a tudomány jelenleg áll, okvetetlenül fölmerült
volna ez a találmány más ember idegrendszeré
ben. Hogy éppen az én kísérleteim közt öltött
testet, az csak a véletlennek játéka.“
Az elnök ezután előadta, hogy az előjegyzé
sek szerint a chinai éjszaki sectio képviselőjét,
kaifungi Csing-et, illeti a szó.
„Kétféle módon intézhetjük el a dolgot —
monda Csing. Vagy véglegesen döntünk, vagy
pedig ideiglenes határozatot hozunk olyképpen,
hogy egyelőre minden ember nyugalomba lépé
sére a hatvan vagy hetven éves kort állapítjuk
meg. A világsajtó nyilatkozatai alapján sejtem,
hogy a sectiók nagyobb részével ellentett állás
pontot foglalok el. De mindamellett kötelessé
gemnek tartom a chinai éjszaki sectio többsé
gének véleményét tolmácsolni, mely szerint a
fölmerült új állapot még annyira ismeretlen előt
tünk, hogy czélszerü volna először csak ideig
lenesen intézkednünk; marad azután még elég
idő a végleges megállapodásra.“
A mississippii déli sectio küldötte ellenben
a mellett emelt szót, hogy jobb egy csapással
véglegesen határozni, a bizonytalan és ideiglenes
állapotot ellenben kerülni. „Hiszen — úgymond
— ha szükséges valamikor ismét változtatni a
dolgon, a most hozandó törvényt revideálhatja
majd az emberiség.“ Ő a maga részéről azt
javasolja, hogy valahányszor egy ifjú fölserdül
és a közmunkát megkezdi, mindannyiszor a
korra nézve legidősebb lépjen nyugalomba.
Több, mint 100 év óta a születéseknek nem
csak napját, hanem óráját is jegyzik és így az
egyének kora igen pontosan állapítható meg.
Több ugyanazon órában született egyén közt
pedig a nyugalomba lépés sorrendjét sorshúzás
útján lehet eldönteni.
Ezt a javaslatot — néhány közbeszólás után
— el is fogadta a többség.
Az elnök még azt a kérdést terjeszti a con
gressus elé, vájjon a fölserdülések és a nyuga
lomba lépések viszonya az egy sectio vagy pedig
— kisebb területet véve alapul — csak az egy
kerület határain belül szülöttekre nézve legyen-e
mértékadó ?
A congressus azt határozza, hogy valahányszor
egy kerület valamelyik szülötte fölserdül, mind

annyiszor az ugyanazon kerületben született
(esetleg sorshúzás útján kijelölt), addig munkára
kötelezve volt egyén lép nyugalomba. Ebben a
tekintetben a kerületek maradjanak egymástól
függetlenek. De a balesetek és bajok folytán
támadó tökéletes munkaképtelenség esetei (a
korra való tekintet nélkül) előzzék meg a kor
szerint való nyugalomba lépés jogait.
Midőn így — szokás szerint kevés vitatkozás
sal — elvégezték a főtárgyat, még néhányan
kértek szót.
Adelaidei Diana, a kelet-ausztráliai sectio kép
viselője, abból az alkalomból, hogy az emberi
ség olyan választóvonalhoz jutott, melytől kezdve
jövője a múlttól nemcsak egészen el fog ütni,
de sőt vele sok tekintetben homlokegyenest
ellenkezni, még néhány retrospectiv és prospectiv észrevételt óhajt tenni.
„Helyesen mondta dongolai Ali, hogy ezentúl
az emberi társadalom eddigi rendje egészen
fölfordul. De másrészt csak a szerénység téveszt
hette őt bele az a fölötti tanakodásba, hogy
vájjon találmánya „áldás vagy átok-e“ ember
társainak ?
Hiszen mi volt eddig életünknek legsötétebb
oldala? Az, hogy alig jutott szellemünk, testünk,
tapasztalásunk, tudományos készültségünk arra
a magaslatra, honnan hasznos munkásságát intensivebb módon terjeszthette ki egyre nagyobb
körökre, máris beállott egyéniségünk lassú ha
nyatlása, az erők lankadása, a közel érkezett
halál lehangoló előérzete.
Legfőképpen sújtotta ez a nőket, kiknek kül
sején a kor, vagyis helyesebben mondva: az
álnok mócon aknamunkát végező bacillusok,
még sokkal borzasztóbb rombolást vittek végbe,
mint a férfiakén, minek folytán az öregség a
nők kedélyét is jobban megtörte, mint a férfiakét.
Ezt a sötét árnyékot riasztotta el rólunk dongo
lai Ali páratlan találmányával, melyet méltán
úgy ünnepiünk, mint az emberi nem boldog
ságának hajnalodását, mint az egész emberiség
újjászületését.
Megszűnik most már a különbség az ifjúkor
és az öregkor között — csak egyrészt gyer
mekek, másrészt érett, de fiatal erejű szerveze
tek maradnak. A szervezetekből kipusztul min
den kóranyag és testileg valamennyien tiszták
leszünk, mint a gyermekek. És testünknek ez
a tisztasága eloszlatja azt az átkos bizalmatlan
kodást, melyet eddig ember ember ellen táp
lált, nem tudva, hogy kitől kapja meg a maga
halálának biztos csiráját.
Ezentúl nyugodt bizalommal ölelhet bárki
bárkit, tudva azt, hogy valamennyi embertársá
nak teste olyan tiszta, üde és romlatlan, mint
a bimbójából fakadó rózsa. Mi nők pedig ezer
szeres alleluját énekelhetünk, mert szellemünk
és kedélyünk frissesége mellett külsőnk tidesége
és szépsége hosszú, hosszú, majdnem belát
hatatlan időre — melynek határát eddig nem
állapíthatjuk meg — állandó marad.
Nem találunk szavakat, hogy kimondhassuk,
minő mennyei nyugalom és boldogság költö
zött most már lelkűnkbe. És az összes continensek nem bírtak ennek a boldogságnak meg
felelőbb módon kifejezést adni, mint avval, hogy
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ez a mai világcongressus, mely az emberiség új
állapotát az egész földkerekség számára hirdeti
ki, itt tartassák meg az Olympuson, hol az ókor
mythosa szerint a halhatatlan istenek és isten
nők laktak.
És méltán ! Mert ha nem vagyunk is abso
lute elpusztíthatatlanok, de legalább közel jutot
tunk ahhoz a halhatatlansághoz és örök ifjú
sághoz, melyet a régi emberek ennek a hegynek
titokteljes isteni lakóira ruháztak. Zeüsz itt ezen
a remek képen hatalmának jeléül a villámokat
tartja kezében, sújtani készen. Nos, mi is hatal
munkba kerítettük a villámot és sok más erőt;
de nem azért, hogy sújtsunk, hanem hogy doldozzunk, sőt tápláljunk is velük. Hiszen, ha
éppen rombolni akarnánk, hát a hatalmunk alá
kényszerített iszonyú erőkkel egy pillanat alatt
akár az egész Peloponnesust szétrombolhatnók
mindenestül.
E napon az egész föld minden háza vezeték
révén össze van kötve e gyülésteremmel. Sza
vainkat abban a perczben, a melyben itt ki
mondjuk, az öt continens minden lakója egy
idejűleg hallhatja saját otthonában. És éppen
e miatt kell, hogy a mai napon, itt ezen a
classicus helyen, még jobban megvilágítsuk
jelenlegi helyzetünket.
Az ide hozott antik szobrok, a classicus
ó-kor művészeinek legszebb ideáljait képvise
lik. Voltak-e akkor az életben is ilyen tökéletes
szépségek, ázt nem tudjuk biztosan. Lehet, hogy
a művész a sok emberi alakon megfigyelt el
szórt szép vonásokat szellemében összegyűjtötte
és egy ideális szépségű szoborra ruházta.
De ha ma végig nézünk a most élő emberi
ségen, az alak tökéletessége, a test fejlettsége
és szépsége olyan általános, hogy minden har
madik egyén mintául szolgálhatna az ó-görög
szoborfaragóknak és festőknek. Hiszen nem szép
embert ez idő szerint alig lehet találni, sem a
férfiak, sem a nők közt.
És mindezt a már előbb idézett világcongressusi törvénynek köszönhetjük. Mert azóta
a kerületi tanácsok gondosan kiszemelték azokat
a lányokat és ifjakat, a kik minden tekintetben
legtökéletesebbek voltak. A legremekebb, testi
leg és lelkileg legkiválóbb teremtéseket szánták
egymásnak és e mellett a kiszemeltek őseinek
gondosan megőrzött biographiai leírásai alap
ján tekintettel voltak az atavismusra is.
Ennek a bölcseségnek, ennek a majd két
századon át végrehajtott gondos kiválasztásnak
köszönhetjük mi, e magasztos kor szülöttei, ezt
a mi hatalmas, erős és müvészszemnek is ki
válóan szép testalkotásunkat, mely a hajdani
festők és szobrászok ideáljait nemcsak kivétele
sen, hanem egész emberi általánosságban való
sította meg.
Igazán csodálatos, hogy az emberiség ennek a
kiválasztásnak a hasznosságát olyan sokáig nem
bírta megérteni. Vagyis, megértette, de — csak a
házi állatok és gazdasági növényfajok körében.
Míg lovait, teheneit, bikáit, kutyáit, galambjait,
tyúkjait, gyümölcsét, búzáját, árpáját stb., a foly
tonosan következetesen végbevitt kiválasztás útján
egyre szebbekké és tökéletesebbekké tette, addig
— magáról egészen megfeledkezett. A pénzkor

ból fönmaradt természethű képeket és photogrammokat — pedig alighanem szépítgetés is
esett rajtuk! — az ő sápadt, beesett, arczukkal,
élettelen, tompa szemükkel, disharmonikus vég
tagjaikkal, ma már legalább felerészben karika
túráknak tartjuk, melyeket bizony nem ártott a
ruházattal gondosan takargatni.
És miért késett az ember a maga faján alkal
mazni azt, a mi a többi teremtményen olyan
kiváló eredményűnek mutatkozott? Bizonyos,
hogy azért, mert nem tartotta az „emberi méltó
sággal“ összeegyeztethetőnek. Mert azokban a
régi időkben szerették az „emberi méltóság“-ot
sűrűn emlegetni. Különben is sok mindenféle
„méltóság“ volt akkoriban. Még a nőknek is
volt külön „női méltóság“-uk és a mint a ránk
maradt nyomtatványokból és iratokból tudjuk,
szerették is ezt fitogtatni. Rettentő sok hivatal
beli és születési „méltóság“ volt. Csak az a
furcsa, hogy a háborúkban való baromi öldök
lést, az emberek nagy részének a szemétdombo
kon és a szemétdomboknál nem sokkal különb
odúlakásokban való nyomorúságos elpusztulását,
továbbá a majdnem az állati fokon levő müveletlenséget, melyben a társadalom kilencztizedrésze tengődött, az „emberi méltóság“-gal minő
készségesen tudták összeegyeztetni!“ (Derültség
és éljenzés.)
Most oviedoi Ferencz, a pyrenaei sectio kül
döttje toldotta meg az előtte szólónak beszédét
a következő észrevételekkel: „A reánk maradt
documeníumokból még azt is tudjuk, hogy volt
idő, mikor az emberi fajnak a fentartására nem
a test- és lélekben kiválókat tartották legalkal
masabbaknak, hanem azokat, a kiknek — risum
teneatis! — legtöbb pénzük volt! A legreme
kebb lány is lány maradt, ha nem volt pénze,
míg a vércseképű és pálczalábú hölgyeket köriilrajzották a „kérők“ (így nevezték akkor), ha azok
a hölgyek testük fogyatékosságát és lelkűk hiá
nyait bankjegyekkel tudták pótolni. (Derültség.)
Ez is az „emberi méltóság“ mély átérzéséröl
tett tanúságot. (Óriási derültség.)
Ha napunk hőse, a mi nagy föltalálónk, talál
mányának — a mint bevallotta — valami rossz
hatásától félt, talán arra gondolt, hogy az új
szülöttek évenként mutatkozó száma ezentúl
nagyon kevés lesz és így a czéltudatos kiválasz
tás is majd csak igen kis arányban és aránylag
kevés esetben fog szerepelhetni. Ez igaz; de
erről nem tehetünk. A tudomány visszatarthatatlan haladása ránk erőszakolja az élők hosszú
uralkodását és hátraszorítja a még e világra
nem jött ivadéknak még csak in spe létező
jogait. Mert hát hiába; ha ajándékul megkaptuk
az eddig képzelhetetlen mathuzálemi életkort,
senki sem kívánhatja tőlünk, hogy megöljük
magunkat azért, hogy helyet és megélhetést
adjunk azoknak, kik csak ezután jöhetnének a
világra. Utóvégre is mi élők vagyunk azok, kik
nek boldogsága képezi a világ boldogságát. A
kik még nem jelentek meg a földön, azokon
igazságtalanság nem esik azzal, ha sohasem
fognak is a világra jönni.
De éppen ennek a körülménynek kapcsán
avval a javaslattal lépek a congressus elé, hogy
határozza el, miszerint az emberi nem föntartá-

302

sára kiszemelt egyének kiválasztását ezentúl,
minél kevesebb esetben történhetik, annál na
gyobb gonddal hajtsa végre. Ez pedig akkor
fog a legtökéletesebb módon megtörténni, ha a
kerületi tanácsok candidálnak ugyan, de a kerü
letek által candidált egyéneket az illető sectio,
melybe a kerületek tartoznak, fogja együttesen
elbírálni és így az egész sectio területén levő
legtökéletesebb emberi egyéneket párokul kisze
melni, illetőleg a kiszemelt egyéneknek a házas
frigyre való lépést ajánlani. így aztán az emberi
nem tökéletesedése intensivebb mértékben fog
tovább haladhatni, mint eddig, mert mostanig
csak a kerületi tanácsok választottak az ő sző
kébb területükön.“
A congressus elhatározza, hogy ezentúl a
sectio-gyülések fognak ebben a tekintetben, még
pedig titkos szavazással dönteni.
Az elnök előadja, hogy szólásra utolsónak
hortobágyi Ilda, a dunai sectio küldöttje van
előjegyezve.
A nőképviselő, kinek alaktökéletessége a fali
képen festett Artemisre emlékeztetett, általános
figyelem közt emelkedett föl.
„A mi életünk — így kezdte — egyszerre meg
szabadult a lidércznyomástól. Adelaidei Dianá
val egyetértek, mikor azt mondom, hogy az a
komor felhő, mely eddig nem engedte, hogy
az emberi tudomány, művészet és ipar vív
mányainak fölemelő hatása tisztán ragyoghassa
be lelkünk minden részecskéjét, mi ránk nőkre
sokkal hidegebb és zsibbasztóbb árnyékot ve
tett, mint a férfiakra. Azért én földgömbünk
összes női nevében hangoztatom itt a hála- és
diadalérzet kifejezését, és mélyen érzett szere
tettel szorítok kezet a mai nap hősével, a nagy
föltalálóval, kinek életünk javát köszönhetjük.
(„Úgy van!“ „Úgy van!“ Minden oldalról.)
De nézzük meg még más oldalról is új
helyzetünket. Nem kellene-e ilyen gyökeres vál
tozás küszöbén szellemünk háztartásában is
más gazdálkodásnak lépnie életbe? Kell-e most
már sietnünk az élettel, mikor egy beláthatatlanuí hosszú életkor, tele testi és lelki erővel,
áll előttünk? — Én azt hiszem, hogy testünk
és lelkünk egyensúlya még nagyon tökéletesít
hető és hogy szellemünk életrevalóságát, élénk
ségét és vidámságát még óriási arányokban
fokozhatjuk. Ehhez pedig szintén dongolai Ali
találmánya adta meg a kulcsot. Tudjuk, hogy
a gyermek korai megfeszített szellemi munkája
miként bosszulja meg magát később. Minél ké
sőbben veszik igénybe az erősebb észmunkát,
annál több idejük van egyrészt a táplálkozás
és mozgás szerveinek, másrészt pedig az idegrendszernek, hogy egymáson túl nem licitálva,
harmonikusan, párhuzamosan fejlődhessenek. Én
tehát azt hiszem, hogy a most élő és az ezután
születendő gyermekek szervezetét igen egyszerű
módon, majdnem azt mondanám: szellemi diaeta
útján, emelhetjük az eddiginél kiválóbb fokra.
Már eddig is helyesen intézkedtek a sectiók,
hogy a gyermekek ne annyira könyvekből, mint
inkább élő szó után és lehetőleg a szabad ter
mészetben, vagy pedig kísérletek, mutatványok,
ipari munkák megtekintése révén, szóval: autoptice tanuljanak. A könyvekből való további ta

nulás — igen bölcsen! — már most is jórészt
a nagykorúság idejére van elhalasztva. De én
azt gondolom, hogy még így is sok az, a mit
a gyermektől, fejletlen szervezetéhez képest, kí
vánunk; és különösen sok az, hogy már 12 éves
kora előtt is naponként 4 óráig tartó concentrált figyelmet követelünk tőle. Miért sietnénk
ezentúl annyira a szellemi tevékenység kifej
lesztésével? Az a fa, mely nagyon korán terem,
sohasem lesz nagy fa. Habár az oktatásügy be
rendezése a világalkotmány értelmében a sectióknak — a különféle kiimák következtében
eltérő — intézkedéseitől függ, és így mi itt
általánosan kötelező határozatot nem is hozhat
nánk, mégis javaslat alakjában kimondhatnék,
hogy ezentúl a gyermekek rendszeres tanítása
ne kezdődjék meg a 1 2 -dik életév előtt, és még
akkor is, egészen a húsz éves korig, napon
ként négy óránál több szellemi munka (akár
az oktató órákban, akár föladatok elkészítése
közben) a testi és lelki épség érdekében nem
kívánatos. A 12 éves korig a gyermekek csak
játékkal, egyszerű tapasztalatok gyűjtésével, álla
tok és növények életviszonyainak megfigyelésé
vel és olyan egyszerű gazdasági munkákkal fog
lalkozzanak, minők a méhek és háziszárnyasok,
valamint a kisebb házi emlős állatok tenyésztése
és őrzése, továbbá a selyemhernyónevelés, virág
tenyésztés és egyéb hasonló könnyű munkák.
Az emberi szellemet én olyannak tekintem,
mint a virágot, mely akkor virágzik legszebben,
ha magától nyílik ki. Ha ellenben a bimbón
türelmetlenül, túlkorán és erővel nyitjuk szét a
virágleveleket, akkor mesterkélt, idétlen virág
zást provokálunk. De — ismétlem — minek is
siessünk most már? A most már javunkra jutott
hosszú életkor mellett nem kell-e inkább gaz
dálkodnunk a tanulással? (Általános élénk he
lyeslés. „A javaslatot elfogadjuk!“)
A fönnebbiekben elmondtam paedagogiai ja
vaslataimat. Most áttérek még magunkra fölnőttekre
is. A mi szellemi életünk is más mértékek sze
rint haladhat ezentúl. Eddig a halál kopog
tatását már aránylag korán véltük ajtónkon
hallani; és azért siettünk, siettünk, hogy minél
többet tanulhassunk, tapasztalhassunk, láthas
sunk és élvezhessünk életünk arasznyi ideje alatt.
Ezentúl majd más sora lesz ennek. Időnk bő
ven lesz; alaposan keresztül mehetünk az egész
emberi tudományon. Sőt tanulmányaink szak
máját akár minden 20—30 évben változtathatjuk.
Egy-egy ember kényelmesen beutazhatja egész
földgömbünk területét, megtekintheti a természet
minden szépségét, a sarki fénytől, a skandináv
fjordoktól kezdve egész a trópusok valamennyi
tájáig. Olyan perspectiva ez, melytől magától
is majdnem megittasodunk! Az élet egy részét
az elméleti tudomány és a művészet, másik ré
szét pedig praktikus czélokra fordíthatjuk. És
az utóbbiak, t. i. a praktikus czélok tekinteté
ben még óriási a teendőnk! Ha már olyan
hosszú ideig élünk majd ezen a földön, a ma
gunk érdekében cselekszünk, ha olyan széppé
teszszük, a milyen szépnek a biblia mondta a
paradicsomot. Hiszen tudjuk, hogy minő pusz
tulás támadt ezen a szegény planétán a pénz
korban ! Majdnem az egész természetet kiirtot
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ták gyökerestül. Minden talpalatnyi földet föl
szántottak, a gyönyörű erdőket kiirtották, az
eredeti állat- és növényvilágot egynéhány pa
rányi menedékhelyre szorították. És mindez a
túlságosan elszaporodott emberiség gyomrának,
éhségének, nyomorának, kapzsiságának, hiúsá
gának esett áldozatul! És minő emberi fajnak
estek mindezek áldozatul! Tudatlan, buta, tisz
tátalan félbarmoknak, önző gaznépnek, mely
abból élősködött, hogy egyik a másikat szipolyozta. Ez bizony nem érdemelte meg, hogy a
természet ősi díszei neki odavettessenek.
Sok javult már ebben a tekintetben, főleg
mióta a földön élő emberek száma a múlthoz
képest csökkent, úgy hogy most már kényelme
sebben forgolódhatunk és nem vagyunk úgy
összezsúfolva, mint hajdan voltak, mikor egyik
ember úgyszólván útjában volt a másiknak és
a különben is lekoppasztott természet adomá
nyaiból, mivel nagyon sok részre kellett szét
osztani, alig néhánynak jutott elég.
Mióta, most 20 éve, a szénhydrátok és a
proteinvegyületek egy részét sikerült egyrészt az
elektromos bontó erő útján, másrészt czélszerü
synthesisekkel mesterséges módon előállítani,
azóta házi állatainkat nem kell többé a föld
terményeiből táplálnunk. Azóta a szél erejéből
csinálunk elektromos energiát és ezt használjuk
föl arra, hogy a szénsavból, a vízből, meg a
levegő nitrogénjéből készítünk takarmányt álla
tainknak. És mivel szelek télen is járnak, sőt
a hidegebb tájakon még erősebbek, illetőleg
állandóbbak, ennélfogva mesterséges állati táp
lálékot mindenütt és minden évszakban produ
kálhatunk. Mi nekünk magunknak sem kell
többé ínségtől tartanunk; mert a mesterséges
egyszerű szénhydrátok és proteinvegyületek szük
ség esetén nekünk embereknek is kielégítő és
egészséges táplálékot nyújtanak; és ha rendesen
mégsem velük táplálkozunk, ez csak azért van,
mert nem olyan ízletesek és kellemesek, mint
azok az ételek, melyeket a természet ősi ereje
nyújt számunkra.
A chemiai úton készült mesterséges takarmá
nyok egyébiránt, mint afféle új találmány, még
nem kerültek olyan általános alkalmazásba, mint
a minőt megérdemelnek. Ennek főoka az, hogy
a sok rétet és szántóföldet, melyek eddig az
állati takarmányokat szolgáltatták, nem akarták
egészen parlagon hagyni.
Ebben a tekintetben az én nézetem szerint
az a föladatunk, hogy ezentúl az állatokat csu
pán mesterséges ételekkel kell etetnünk, az így
fölszabaduló réteket és szántóföldeket pedig ősi
szépségükbe visszahelyeznünk. Erdősítsük be
ismét földünk kérgét, az erdőket népesítsük be
sűrűn madarakkal, vadakkal, az erdőkben hagy
junk tisztásokat, ezekbe telepítsük be ismét az
ősi virágos növényzetet és egy részüket hasz
náljuk legelőknek; a rétek kaszálók helyett legye
nek ismét azok a virágos szőnyegek, melyek
szebbek, mert természetesebbek, mint a hajdani
szőnyegkertészeti müvek. Azonkívül a szabaddá
lett földek másik részében termeljünk nemes
gyümölcsöt oly mennyiségben, hogy télen-nyáron
mindenkinek bőven jusson belőle. Alakítsuk át a
föld egy részét parkokká, kertekké és szüntessük

meg azt a port, melyet az elmúlt századok, nyo
moruk utóhatásaképpen, örökségül reánkhagytak.
Ha már testünk megifjodik, fiatalodjék meg
ez a föld is, mely. közös hazánk. Adjuk vissza
neki azt a fiatalkori ékességet, melyet az elmúlt
századok baromiassága, rossz gazdálkodása, kir
méletlenül leszakgatott róla. így azután nemcsak
hosszú ideig, hanem kellemesen is fogunk élni, és
lehetővé teszszük azt, hogy a természet szépségei
nek élvezete mellett annak legízletesebb csemegéi
is mindnyájunk számára dúsan fognak teremni.
Olyan föladatok ezek, a melyek teljesítéséhez
még jó sok munka és idő lesz szükséges. De
ennek csak örülhetünk: mert mit érne az ember
nek magasabb szellemi élete anyagi munka nél
kül. Az az évi 9 hónapon át naponként 5 óráig
teljesített közmunka annyira szükséges szerve
zetünknek, hogy nélküle boldog életet nem is
képzelhetünk. Egyébiránt ne féljünk attól, hogy
az emberiség föladatok nélkül marad. A meddig
a nap ki nem hül, vagy földünk a nappal vagy
holddal, vagy más világtesttel össze nem ütkö
zik — és ilyen katastropháktól, úgy hiszszük,
még ezernyi ezer év választja el bolygónk sor
sát — addig mindig fognak akadni magasztos
czélok, melyek méltók arra, hogy vállvetett,
összehangzó és helyesen irányított munkával
vegyen benne részt férfi és nő egyaránt.
Most már azonban nem kérem tovább figyel
meteket ; mai teendőnk be van fejezve és a
hosszú utazás fáradalmaiért nemcsak a balkáni
félsziget, hanem — a képek után ítélve — talán
az egész földgömb legszebb lányának, arkádiai
Phaedrának életben való láthatása fog bennün
ket kárpótolni. A művész, ki őt Aphrodite gya
nánt istennői szépségében erre a ragyogó képre
festette, biztosított bennünket arról, hogy az ő
művészete messze elmaradt a természet mögött
és hogy az élő alak élete és szellemének az
arczból való kisugárzása fittyet hányt a tehe
tetlen ecsetnek.
Valóban méltó a mai nagy naphoz, hogy necsak hosszéi élei és egészségnek, hanem az em
beri nem magas fokra fejlődött szépségének is
világünnepét üljük e helyen. És ha nemünk
legremekebb lányában fog pár perez múlva
szemünk gyönyörködni, mi — az egész földi
lakosság képviselői — barátságos körben majd
az iránt is tehetnénk valamit, hogy a földkerek
ség testre és szellemre nézve legtökéletesebb
Apollója legyen majdan a párja“.
Az elnök, szólásra senki sem lévén többé
bejelentve, mielőtt a tanácskozást befejezné, még
azt indítványozza, határozza el a congressus,
hogy az Olympusnak ezen örökké emlékezetes
helyén, az újjászületett faj dicsőségére, a boldog
ságban és örömben egyesült öt világrész hatalmá
hoz és tehetségéhez méltó remek emlék állíttassék.
A 90 képviselő lelkesültségét ez a javaslat
tetőpontjára emelte, és mikor az emlékállítást
elhatározták, dongolai Alit vállaikra emelve, sza
kadatlan üdvözlő kiáltások között hagyták el a
congressus termét, és mint a győzelem és dicső
ség hírnökei oszoltak később szét és tértek
vissza szűkebb hazájukba.
Sajó Károly.

Világító állatok és növények.
Világító testek közé sorozandók nemcsak a Nap, az
álló csillagok és a földi mesterséges fényforrások, hanem
a vegyi változások következtében kisebb-nagyobb mér
tékben világító élő és nem élő organikus testek is. E
világítás, legyen ez akár élő növények és állatok, akár
pedig elhalt és bizonyos fokig már bomlásnak indult
szerves anyagok tulajdonsága, többnyire bizonyos bak
tériumok életműködésének az eredménye. E baktériu
mok sokoldalú vizsgálásával, e világító mikroskopi szer
vezetek életműködésére vonatkozó számtalan kísérlete
zéssel csak újabb időben foglalkoznak az úgy nevezett
bakteriológiai laboratóriumokban, hol a világító baktériu
mokat is most már rendsveresen tenyésztik. így Molisch
tanár Prágában vágott marha-, borjú-, ló- és sertés-húson
végzett több rendbeli kísérletei alapján arra az ered
ményre jutott, hogy physikalis. kezelés útján világító
képessé lehet a húst tenni. Elegendő erre a mészáros
által a házi haszálatra szállított húst 3 %-os konyhasó
oldatba mártani és aztán rendes hőmérsék mellett —
télen 6—12u C — egy üvegcsészébe tenni, a melynek
alsó része 3 0 0-os konyhasóoldatban fekszik, felső része
ellenben a nedves levegőt éri.
Ezen eljárás mellett a kísérletre szolgáló marhahús
nak 89 °/0-a és a lóhúsnak 65 %-a világító-képességet
nyert. A világítás előidézője mindenkor a hasadék-gomba
(Micrococcus phosphoreus) volt. Ezen gomba sokkal
sűrűbben fordul elő, mint eddig gondoltuk; található
a jégveremben eltett húson, a vágóhidakon és a kony
hában, a hol vágott állatok és baromfiak húsa elhelye
zést talál.
Több oldalról állították, hogy a vágott marha húsá
nak világító-képessége csak azon esetben mutatkozik,
ha a hús tengeri halakkal jön érintkezésbe. Ennek
a feltevésnek mindaddig volt alapja, a míg a húsnak
világító-képességét kevéssé figyelték meg. Ma azonban,
a mikor a Micrococcus phosphoreus úgyszólván min
denütt előfordul, a hol vágott marha húsa van és
ki van mutatva oly helyeken, a hova tengeri hal soha
sem kerül, a fenti feltevés önmagától elesik.
Nem lehetetlen bár, hogy a Micrococcus phospho
reus eredetileg a tengerből származik, jelenleg azon
ban feltétlenül a szárazföldből származott baktérium
nak kell tartanunk.
A külföldi tudományos akadémiákban a közelmúlt
ban többször volt szó arról az érdekes fölfedezésről,
hogy bizonyos baktériumok, ha azokat kedvező élet
feltételek mellett nagyobb mértékben tenyésztjük, tes
tükből olyannyira intensiv fényt árasztanak, hogy e
mellett egyes tárgyak minden nehézség nélkül lefényképezhetők. E czélból egy lombik belső falazatát bak
tériumanyagot tartalmazó gelatinnal vonjuk be, melynek
következtében a kifejlődött s rendkívül elszaporodott
baktériumok életműködésétől a lombik falazata egy-két
nap múlva oly erős kékes-zöld fényt áraszt, hogy e vilá
gítás mellett, melyet valóságos baktériumlámpának nevez
hetünk, nem csupán fényképfölvételeket tehetünk, hanem
a lőporraktárakban és bányákban is veszélytelenül dol
gozhatunk. Hogy azonban a világító baktériumoknak e
nagyfontosságú gyakorlati alkalmazásán kívül a fény
árasztó tulajdonságnak mily nagy szerepe van még a
növények és állatok életében is, az a következő csekély
számú példából is kitűnik.
A kromogén-bakrériumokon kívül, melyek különböző
színű festőanyagokat produkálnak, vannak phosphorescáló anyagokat termelő baktériumok is, vagyis az ú. n.

photobaktériumok, melyeknek legkülönbözőbb fajai sö
tétben többé-kevésbbé világítanak. De nemcsak az
alsóbbrendű gombák, hanem a magasabb rendűek is
phosphorescálnak. Ilyen az Európa déli részén előfor
duló s az olajfa-törzseken élő csiperke-gomba (Agaricus
olearius), mely elég nagy távolságra látható fényt ter
jeszthet maga körül. A mézes galóca (Agaricus melleu s\ mely a fenyőfélék és a gyümölcsfák egyik leg
veszedelmesebb parasitája, arról nevezetes, hogy az
öreg fatuskókat és fagyökereket kereszttil-kasul szövi
elágazó gombatelepével. Az ilyen fatuskók és fagyöke
rek, ha azokat szétaprítjuk, hosszabb-rövidebb ideig
világítanak. Míg azonban a mézes galócának és a vele
rokon más gombafajoknak csakis a gombatelepük -my
celium) áraszt fénysugarakat, addig a Molukki-szigeteken élő Agaricus igneusnak, a Filippi-szigeteken is elő
forduló Ag. noctilucens-nek, a föntemlített dél-európai
Ag. olearius-nak, továbbá a brazíliai Ag. Gardneri-nek
és egyes ausztráliai gombafajoknak még a kalapjuk, ritkább
esetekben a tönkjük is világít. Ezeknek a száma a mele
gebb éghajlat alatt nagyobb, mert kísérleti úton arról
győződtek meg, hogy 10Cels.u-nál világításuk még nagyon
gyenge, 15°—20°-nál már erősebb, 25°—30°-nál pedig a
legerősebb; phosphorescálásuknak e neme analog a
lélegzéssel, melynek folyamata alatt szintén oxygént
vesznek föl és széndioxydot bocsátanak ki.
Figyelemre méltók az európai tengerek algái is,
melyek a sötétben kékes-zöldes, vöröses és fehér fény
ben tündökölnek. Európa sziklarepedéseiben terem egy
mohafaj, melynek előtelepe (protonema) smaragdzöld
fényt bocsát ki testéből. Azon állításnak, mintha a föl
álló, piros, narancsszínű vagy sárga virágú liliom, me
lyet tüzes liliomnak is neveznek, továbbá, hogy az élénk
színű sarkantyúka és még egynéhány virágos növény
sötétben világítana, az újabb vizsgálatok szerint tudo
mányos alapja nincsen. A fényárasztás tüneménye nem
annyira a phanerogámok, mint inkább a kriptogámok
sajátja. Fénytüneményük részint a hivatlan vendégek
távoltartására, elriasztására való, részint pedig rovarcsalogatónak tekinthető, melylyel az éjjeli rovarokat
különösen a gombák magukhoz csalják, hogy e rovarok
viszontszolgálat fejében a gombák fejlődő spóráit széthurczolják s ekképp a növény terjedését előmozdítsák.
Az állatvilágban a világító képesség esetei még na
gyobb számban és érdekesebb alakban fordulnak elő,
mint a növényvilágban; s minthogy ez eseteknek itt se
szeri, se száma, úgy csak a feltűnőbb fényjelenségek
rövid leírására szorítkozom.
Az állatok világítására vonatkozó ismeretek vissza
nyúlnak még az Aristoteles korszakába, vagyis a görög
philosophia azon nagy alakjának az idejébe, ki az
emberiségnek tanítója volt az ó- és középkorban és a
kitől még most is tanulunk. Már Aristotelesnek is fel
tűntek azok a világító, döglött halak és rákok, melyeket
a tengerparton a sötétben látott. Most már tudják,
hogy e különös világítás azon mikroorganizmusoktól
ered, melyek az ilyen hullán tanyát ütnek. De azt is
tudjuk, hogy a jól besózott hal nem világít, mert besózás által az apró szervezetek, melyek a világítást okoz
zák, nem találják meg többé szükséges életföltételeiket.
A tengerben élő, világító medúzákat, a tengernek eme
tovasuhanó töndéreit, melyek a csöndes, tavaszi éjsza
kákon a víz felszínén láthatók, már Plinius korában is
merték; e római tudósról pedig tudjuk, hogy Kr. u.
23-ban született s 79-ben, a Vezúv kitörésekor halt
meg.
A végső lények közül a világító ázalék-állatkákat
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Ehrenberg Keresztély német természettudós fedezte fel
a XIX. század elején ; ekkor fedezte fel általában a ten
ger és a levegő mikroskopikus állatvilágát. Azóta az
e téren működő búvárok száma mindinkább gyarapo
dott úgy, hogy jelen thémánk a mai zoológiának most
már elég nagy részét alkotja.
A világító állatok között vannak szárazföldiek és
víziek (különösen tengeriek). Míg az előbbiek közül
csupán csak egynéhány állatfajt ismerünk, addig az
utóbbiak minden csoportjából vannak typikus képvise
lőink.
A szárazföldiek közül legismeretesebb a szentjános
bogár v. mécsbogár (Lampyris) világítása, a melynek
nemcsak a hímje és nősténye, hanem lárvái, sőt még a
petéi is világítanak. E bogár ragyogó világításának
haszna sokszor volt már fejtegetéseknek tárgya. Végre
Beit Tamás térmészettudós és utazó megoldotta e kér
dést is. Ugyanis Beit hosszas vizsgálódásai közben arra
a meggyőződésre jutott, hogy a rovarevő emlősök és
madarak mindazon Lampyris-féléket, melyek világí
tanak, utálják és kikerülik. A fény mintegy figyelmez
teti őket e rovarok élvezhetetlen voltára. Érdekes, hogy
védelmi szempontból másnemű, különben élvezhető
rovarfajok lehetőleg utánozzák a Lampyris-féléket, azaz
szintén világítanak, csakhogy ellenségeiket elriaszszák
maguktól. Megjegyzendő, hogy a rovarok lárvái számos
állatnak képezik eledelét, már pedig a szentjános-bogár
nősténye, mely szárnyatlan, nagyon hasonlít a lárvák
hoz ; hogy e miatt egykönnyen ne váljék prédájává a
madaraknak és egyéb állatoknak, ragyogó fényt terjeszt
maga körül, csakhogy élvezhetetlennek tűnjék fel. Ugyanaz
a magyarázat alkalmazható a pattanó-bogarakra (Elaterida is, melyek közül a forró földöviek különösen
nagy számban világítanak s feltűzve, élő ékszer gya
nánt szolgálnak. Ilyen pl. a Cucujo Pyrophorus noctilucus, mely Cuba szigetén igen közönséges.
A tengerben élő állatok közül rendkívül sok világító
alakot találunk, de csak egy-kettőt említünk.
A mélyszíni halak testén különböző szerkezetű miri
gyeket láthatunk, melyeknek váladéka Lendenfeld Róbert
zoológus és geographus szerint többnyire phosphorescál.
E lények színe túlnyomóan élénk, ragyogó, néha villog,
fellángol, szikrákat hány, káprázatos fényt áraszt. E
fény erősítéséhez és pompájához nagy mértékben hozzá
járulnak még a legváltozatosabb alakú és színezetű,
aktiniák és korallok, egyes férgek, sépiák, nocticulák,
cleodorák, pelágiák, salpák és pyrosomák. Némely ten
geri lakó villámszerű fölvillanásának az a czélja, hogy
ellenségeit megijeszsze, elriaszsza. Mások lámpásaikat
a sötét területek megvilágítására használják föl, hogy
eledelüket megkereshessék, avagy hogy a kiváncsiakat
magukhoz csalják s egy alkalmas pillanatban bekap
hassák.
Az előbb említett példákkal kapcsolatosan a növények
és állatok világításának csupán csak a czéljál írtam meg
eddig rövid vonásokban; hátra van most még e külö
nös világítás okának a kifejtése is. Hogy mi okozza a
növények és állatok világítását, arra egy szóval épp oly
bajos megfelelni, mint azon kérdésre, hogy mi a czélja az
állatok és növények világító képességének. Ámbár az
idevágó magyarázatok nagyon elágazók, kisértsük meg
okfejtő magyarázatunkat lehetőleg röviden és physikai
alapon előadni.
Tudjuk, hogy physikai ismereteinket ma minden
oldalról az energia elve veszi körül. Földünk energiá
jának főforrása a Nap, mely az energiát étherhullámokban küldi le mihozzánk. Az éthernek eme hullámszerű

mozgását, mint mozgási energiát a testek részecskéi
veszik át, melyekben e mozgás mint meleg, vegytani
munka, fény stb. alakjában jelenik újra meg. A testek
részecskéi a Naptól, szerzett energiát viszont átadják
más testeknek, miáltal a Nap energiája az átalakulások
nak hosszú lánczolatán megy keresztül, s így az ener
giának legkülönbözőbb fajai jönnek létre. A növények
és állatok világítását főképpen a fény okozza, mely át
alakul másféle energiává, így másszinü fénynyé is, és a
növények és állatok világítását okozó phosphorescálásban is nyilvánul, a mikor t. i. e molekulák rezgése
oly gyors, hogy étherrel érintkezve újra világosságot
okoznak. Ilyen tulajdonságúak azok a festékek is, a
melyek a nappali fény behatása folytán azután éjjel
világítanak. Ezzel a tulajdonsággal különösen a mész és
báryum sók bírnak és sok világító állat és növény bur
koló rétegét is ezek alkotják. Egyes esetekben a gom
bák és még más növények, esetleg állatok világítását
a phosphor oxydatioja is okozza, mikor a phosphor
sötétben világító hármas-oxyddá (P2 0 ,,) oxydálódik.
Midőn a világító növények és állatok sugárzó energiája
a molekulái mozgás energiájává alakul át, igen gyakran
még vegyi változások is jönnek létre abban a test
ben, melyet a világító sugarak értek. E sorok elején
említett baktériumlámpának a fényképezésben való
alkalmazása a világító sugarak vegytani hatásán alap
szik. Az állatok és növények világítóképességét egyes
esetekben mechanikai hatások, más esetekben a villa
mosság energiájának fényenergiává történt átalakulása
is okozhatja. Az egyes fényforrások, bárha az energiá
nak ugyanazt a mennyiséget bocsátják is ki, nem egy
forma intensitással világítanak; hogy tehát világításuk
egyenlő legyen, az erősebben világítók kevesebb ener
giát fogyasztanak. így pl. a Pyrophorus noctilucus L. vilá
gító bogárról nevezetes, hogy kölönböző fényforrások
kal összehasonlítva, ugyanazon erejű világítás előidézésére
e bogár legkevesebb energiát fogyaszt. Kísérleti úton
kitűnt, hogy e bogár 400-szor kisebb energiamennyisé
get bocsát ki testéből, mint ugyanazon erejű világítás
mellett a gyertya lángja. E bogár e szerint a legtaka
rékosabb fényforrás valamennyi élő és nem élő fény
forrás közt.
Mindezek a jelenségek olyannyira érdekesek és vál
tozatosak, hogy rendkívül tág tere nyílik még a további
hasonló kutatásoknak és leírásoknak.
Szittyay Géza.

Az ős-vadló.
z „Equus Przewalskii-t“, a mely egy új
fajtája a vadlovaknak, 1879-ben fedezte
^ fel Dsungáriában egy Przewalski nevű
utazó. Eleinte csak egyetlenegy, fiatal vadlótól
származó bőr volt ismeretes s így a legkülön
félébb nézetek terjedtek el az újonnan felfedezett
lófajt illetőleg. Azóta már újabb anyag áll a kuta
tók rendelkezésére s az eddigi eredményekről
nemrégiben számoltak be. Salensky1 jelentése
szerint a szentpétervári Akadémia zoológiái mú
zeumában nem kevesebb, mint 13 ős-vadlóbőr és
9 koponya látható, azonfelül egy hiányos csont
váz is, mindmegannyi különböző életkorú állatok
maradványa; a moszkvai zoológiái múzeumban

A

1 W. Salensky: Equus Przewalskii,
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egy kitömött példány található, szintúgy Párisban
a^ Jardin des Plantes-ban is. A kutatók ezenfelül
néhány élő állatot is tanulmányozhattak, a meny
nyiben Falz-Fein, a ki különösen Dél-Oroszországban végzett az acclimatisatió körébe tartozó
kísérleteket, még öt telivér- és két félvér-kanczát
szerzett, számúkat később újakkal toldotta meg
és ezeket a szentpétervári császári istállókban
meg a moszkvai zoológiái kertben helyeztette el.
Legújabban Hagenbeck hamburgi szállító, szer
vezett expeditiót, hogy Mongolországban vad
lovakat fogjanak. Az expeditiónak sikerült is
nagyszámú vadlovat zsákmányul ejtenie s közülök
28-at még életben Hamburgba szállítania. Meg
érkezésük után közvetlen Noack Tivadar1 pon
tosabban tanulmányozta őket és abban a hely
zetben van, hogy az expeditióról bővebb részleteket
közölhet. Az expeditió kiindulási pontja Biisk volt12,
mely az Altáji hegység északi részében van. A vál
lalkozók innen indultak Mongolországba és az Al-

A Hagenbeck három meglehetősen nagy is volt s
rendkívül fáradságos és veszélyes úton hozták a
szállítmányt az Altáji hegységen át Biiskig, onnan
hajón a Bián, utóbb az Ob-on Ob-ig, a szibérai (?)
vasút egyik állomásáig. A kedvezőtlen idő követ
keztében utazás közben a lovak jó része idült vese
gyulladásban pusztult el, mindennek daczára még
mindig 28 állat, és pedig 15 csődör és 13 kancza
volt a vonaton szállítható. A szállítmány szeren
csésen meg is érkezett Hamburgba.
A vadlovak életmódjáról is megemlékezik Salensky. Adataiból kitűnik, hogy a vadló éjszaka
jár a mezőre és itatásra, nappal visszahúzódik
és pihen. A míg a vadszamarak veszély idején
falkába verődnek össze és a legnagyobb rendet
lenség közepette menekülnek, addig a vadlovak
egy vonalban, egymásután járnak: mutatják ezt
azok a mélyre taposott ösvények, melyek a vad
lovak lakta vidékeken találhatók. A csordát vala
melyik öreg csődör vezeti, a mely, főképpen akkor,

Ősvadlövak a mongol pusztákon fehér ponny dajkáikkal.

táji hegység déli nyúlványaiban, három különböző
helyen, azonkívül ugyan e hegység déli oldalán
fekvő pusztaságban néhány száz mongol segít
ségével fáradoztak azon, hogy vadlovakat kerít
senek hatalmukba.
A mongolok Ta’ka nevezetű ázsiai vadlova
ezeken a vidékeken nemcsak hogy nem vész ki,
hanem ezret számláló csordákban fordul elő. A
sík pusztaságban, valamint a hegységben egyaránt
látható, sőt ez utóbbiakban elég magas helyeket
is felkeres. Május hó elején ellenek meg a kanczák s ezt az időpontot használják fel a mon
golok ; meglepik a csordát s addig üldözik, a
míg a még gyenge csikók kidőlnek, feltéve, hogy
nem sikerült előbb lassóval elfogni őket. Az el
fogott csikók életben maradtak, de csak akkor,
ha fehér mongol ponny, kanczák táplálták tejjel.
1 Th. Noack : Equus Przewalskii és Die Entwickelung
des Schedels von E. P.
2 Naturwissensch. Rundschau 1903.

szervezte expeditió 51 vadlovat fogott, közöttük
ha csikók is vannak a csordában, elhagyja a
csapat élét és többször gondosan és nyugtalanul
kerülget oldalvást. A vadló nyerítése alig külön
bözik a házilóétól. Noha tenyésztése rendkívül
sok akadályba ütközik, néhány esetben mégis
sikerült.
A vadló nagysága egyező egy kicsiny, ponnyszerű lóéval; marja igen alacsony és csontjai
mérsékelt hosszúságúak. Feje és nyaka otromba,
fekete szeme elárulja élénkségét és értelmes voltát.
Az eléggé kifejlődött csődör vállmagassága L27
méter, testhossza, fejét nem számítva, 1’4 méter.
A vadló szőre nyáron rövid, télen hosszú és
gyapjas. Sörénye rövid, és felálló. Farka igen
hasonlít a valódi lófarkhoz. A vadló színe, tar
tózkodási helye szerint, igen különböző. Noack
feljegyzése szerint „a sík pusztaságon tartózkodó
lovak világosak, fakók, szürkés-sárgák; az ala
csonyabb hegyek lovai világos sárgás-vörösek,
a magas hegységben tanyázók színe sötét, élén-
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ken sárgás-vörösbarna. mindnyájuknak körülbelül
hüvelykujj szélességű, sötét hátcsíkjuk van, mind
nyájánál ugyanazon törvény szerint képződik az
alsó részek világos színezete és a fark meg a
csontok világos és sötét színe, de az össz-szinezés szerint világossá vagy sötétté módosul,“ mely
körülményt a védőszinezés elvével magyaráz
hatjuk meg.
Minthogy sokszorosan adtak már annak a né
zetnek kifejezést, hogy a Jó vadállapotban már
régebben kiveszett, nem is igen barátkoztak meg
azzal a felfogással, hogy a Przewalski felfedezte ló
valóságos vadló. Többek között a házi ló és a
szamár között álló korcsnak tartották; akadtak
olyanok is, kik egyszerűen valamely elvadult ló
fajra gondoltak. E nézeteket megczáfolandó, Salensky, gondos kutatásaira támaszkodva, teljes
határozottsággal szállott síkra a mellett, hogy az
Equus Przewalskii a lónak egy különösen saját
ságos formája, még pedig olyan értelemben, hogy
egy „egyetemes alakot képvisel a ló és a szamár
között és sokkal inkább közeledik a lovak, sza
marak és dsigétfajok közös törzsformájához, mint
bármely más fajtája a lovaknak.“ Salensky ebben
látja ezen új lófajnak fontos jelentőségét.
Noack ettől egészen elütő nézetet vall. Noack
összehasonlítja az Equus Przewalskii-t az öszvé
rekkel és arra az eredményre jut, hogy a kettő
egymással semmi összefüggésben sincs. Noack
gondosan megvizsgálta a koponyát és kitűnt,
hogy „az Equus Przewalskii koponyája majd
nem teljesen megegyezik egy kissé idősebb,
olyan német lónak a koponyájával, a mely
közepes nagyságú ponnyfajhoz tartózik.u Ugyan
ez a vonatkozás áll fenn fogazatukra is s
szerinte az apró európai ponnylófajták rokon
sága az Equus Przewalskii-vel föltétlenül be van
bizonyítva. „Az apró ponnyfajok őse vagy az
Equus Przewalskii, esetleg egy hozzá teljesen
hasonló, azonban Európában kiveszett vadló,
melynek létezését Nehring tanár már kimutatta,
vagy pedig az ázsiai vadló elvadult ponnyfaj.“
Kár, hogy egyik kutató sem ismerte a combarelles-i barlangban felfedezett őskőkorszaki
rajzokat, a melyek több lovat ábrázolnak. Ha az
egyik combaralles-i rajzot (1. az Uránia 1 9 0 3 .
áprilisi számát), megtekintjük s összevetjük a
jelen számban közölt képpel, lehetetlen a feltűnő
hasonlatosságot meg nem állapítanunk. Lehet
séges, hogy Equus Przewalskii, a mely már csak
Mongolországban található, egyenes leszárma
zottja annak a lónak, melyet a kőkorszakbeli
emberek Európában czéljaikra használhatóvá tet
tek. A további kutatás feladata ezen érdekes és
a lovak származásának ismeretére fontos kérdés
tisztázása.

Az alkoholizmus elleni küzdelemről.
Az a rettentő pusztítás, melyet az alkoholizmus külö
nösen a XIX-ik században végzett, meghozta a maga
gyümölcsét. Úgy itt Európában, mint Amerikában a
legszélesebb körű védekezés indult meg eme szörnyű
séges kórság ellen. Nálunk Magyarországon is folyik a
harcz az emberirtó pálinka ellen. A vallás- és közokta

tásügyi miniszter mostanában adott ki két olyan ren
deletet, melyek a szeszes italok pusztítását kívánják
korlátozni.
Egyik rendeletében fölhívta a miniszter a törvényhatóságokat, hogy Heves vármegye példájára, alkossa
nak szabályrendeleteket, melyben kimondanák, hogy a
15 éven alóli gyermekeknek a korcsmákba és mulató
helyekre való vitele tilos és az e rendelet ellen vétő szülő
és korcsmáros pénzbüntetéssel sújtandó. Második ren
deletével a tanköteles koron túl lévő ifjúságnak védel
mét óhajtja a miniszter és ezért elrendelte, hogy az
ifjúsági egyesületek alapszabályai az ifjúságnak a korcsmázás és ívás elleni védelmét is magukba kell hogy
foglalják.
A kormány mellett a magyar társadalom is küzd az
alkoholizmus ellen. E czélra már több egyesületünk és
szövetségünk is van. Ilyen a Közegészségügyi Egyesület
kebelében alakult Országos alkohol-bizottság, melynek
mozgalmához az egyetemi ifjúság is csatlakozott. Kép
viselve van itt nálunk a Svájczban alakult Kék-kereszt
Egyesület, mely népies nyomtatványokban és kis füze
tekben ismerteti az alkohol káros hatását, valamint a
Good Templars-rend, melynek czélja az iszákosság elleni
küzdelem, s a nép érzelmi és erkölcsi színvonalának
emelése.
Örvendetes jelenségek ezek, de nagyobb eredményre
csak úgy fognak vezetni, ha minden érzelmi és erkölcsi
tényező hozzájárul ehhez a küzdelemhez. Nagyon fontos
és szinte alapvető tényező ezek mellett az alkohol káros
hatásának minél szélesebb körben való ismertetése.
Tudni kell, hogy az alkohol olyan méreg, mely már
kicsinyben is zavarólag hat a szívre és az idegrend
szerre. Bénítja az ítélőképességet. Időszaki bénulásokat
okoz a fül- és szemidegekben. Csökkenti a szervezet
ellenálló képességét a káros behatásokkal szemben.
S z ív ó s
elfajulásokat okoz a nemesebb szervekben: a
szívben és a májban. Az idegrendszerben és az egész
szervezetben más és más veszedelmeket idéz elő a
heveny és másokat az idült alkoholizmus. Különböző
és súlyos megbetegedései az idegrendszernek valamint
az agynak, gén gyakran az idült alkoholizmus ered
ményei. Alkoholisták gyakran szenvednek makacs huru
tokban, melyek jelentkezhetnek úgy a légző, mint az
emésztő szervekben. Az idült alkoholizmus gyakran
vakságot és süketséget is okozott már. Legrettenetesebb
eredményei az alkoholizmusnak azok, a melyek az iva
dékokban jelentkeznek: a hülyeség, hysteria, sexualis
aberraiiók, epilepsia, moral insanity stb.
Löffler bécsi egyetemi tanár az alkoholizmusnak a
bűnözésre való befolyását vizsgálván, rájött, hogy a
bécsi országos törvényszéknél és a korneuburgi járásbíróságnál egy évben elbírált esetekben 100 istenkáromló
között 50, — 100 császársértő között 55, — 100 hatóság
ellen erőszak tettese között 78, — 100 vagyonrongáló kö
zött 63, — 100 súlyos testi sértő között 54 részeg állapotban
követte el bűnét. A részeg állapotban elkövetett bűncselek
mények 33 °/„-a vasárnap, 20 n/u-a hétfőn történt. Nyilván
való ezekből, hogy az alkohol élvezete milyen nagy
mértékben csökkenti az egyének mérlegelő és ítélőké
pességét. A kor színvonalán álló orvos, jogász és min
den egyéb értelmileg fejlett, igazán müveit ember, tel
jes tudatában van annak, hogy a bűncselekmények
egyik legveszedelmesebb előmozdítója az alkohol.
A budapesti államrendőrség jelentése szerint, rettenete
sen pusztít az alkoholizmus a mi szép és ifjú főváro
sunkban. „A vendéglők és korcsmák száma — mondja
az államrendőrség főkapitánya — még mindig nagyobb
22
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itt, semmint azt a közsziikséglet megkívánja. Az ittas em
bereket, törvény ellenére, még mindig ellátják itallal. A
kávéházak szintén túlságos számmal vannak. Pálinka
mérés pedig éppen nagyon sok van Budapesten. Káros
és erkölcsrontó hatásukat, az előző évi jelentéseim
ben százszor - vázoltam már és évről-évre sürgettem
apasztásukat . . . . Vannak kerületek, a hol már igazán
tűrhetetlenek az állapotok. A Vili. kerületben 135,000
lakos mellett 809 italmérési joggal bíró üzlet van,
vagyis a gyermekeket és csecsemőket is számba véve,
minden 166 lélekre esik egy-egy italmérés. Ily körül
mények között nem csoda, ha az alkoholizmus, rettene
tesen pusztító következményeivel egyetemben évrőlévre terjed“.
Bizony ideje volna, ha okulva az eddigi káros tapasz
talatokon, helyet adnának a főkapitány sürgetéseinek és
apasztanák a pálinkamérések számát s mind nagyobb
erővel igyekeznének azon, hogy a pálinka káros hatását
a maga valóságában hozzák a nép tudomására. Szükséges
annyival is inkább, mert nemcsak a fővárosban ilyen
nagy a baj. Pusztít a szeszes italok kórsága szerte az
országban mindenfelé. Evenként átlag 350 millió koronái
költünk a szeszes italokra. Jut ebből fejenként minden
lakosra 52 liter szesz és pedig 24 liter bor, 14 liter sör és
14 liter pálinka.
Nagyon szomorú számadatok ezek, ha elgondoljuk,
hogy nekünk a legszükségesebb dolgokra is olyan kevés
pénzünk van és ennek a kevésnek nagyrésze is még
mindig külföldre vándorol.
Okuljunk a francziák és angolok példáján és ne vár
juk be, hogyazalkoholizmus itt is olyan szörnyű mérveket
öltsön. Párisban 1890-ben 33,000 korcsmáros volt. Egyes
kerületeiben e modern Babilonnak minden 22 emberre
jutott egy italmérés. A métely természetesen Francziaország vidékeire is kiterjedt. Vannak egyes területek,
a melyekben minden 15 nagykorúra jut egy korcsma.
A franczia nép most évenként átlag mintegy ezerhaiszáz
millió frankot költ szeszes italra. Jut ebből minden fel
nőttre fejenként 22 liter pálinka, 25 liter sör, 79 liter
bor és 18 liter almabor, a mi összesen 18 liter tiszta
alkoholt tartalmaz. A franczia férfi és nő egyaránt nagy
ivó, különösen Párisban. A kávét is cognaccal, pálinká
val vegyítik és ebből a gyermekeknek is adnak. Egye
nes eredményei ennek, hogy a bűncselekmények száma
évi átlagban 155,508. Az ifjú bűnösök száma légió és a
lakosság 30 esztendő óta alig szaporodik.
Ijesztő módon emelkedik az iszákosok száma és ter
jed az alkoholizmus Angliában úgyannyira, hogy már
szigorú törvényhozási intézkedésekkel is törekszenek
azt orvosolni, mivel a társadalmi tevékenység gyöngé
nek és elégtelennek bizonyult. Az angolok már 1883-ban
125.477,275 fontot költöttek szeszes italokra Angliában,
1860-ban még csak 84.222,172 fontot. A romboló hatás
kétségtelen, ha vizsgáljuk mi történt e 23 esztendő
alatt. A népesség 22 °/u-os emelkedése mellett a bűntevések száma 41 °/0-al emelkedett. S habár a vagyon
elleni bűncselekmények kevesbedtek, de a szenvedé
lyeknek az ember élete és épsége ellen irányuló táma
dásai s az erkölcsök eldurvulása ijesztő képet öltött. Az
öngyilkosok száma megdöbbentően felszökött. A nyomor
gók és munkátlanok száma 1880-ban már 837,940-re
rúgott. Az elmebajosok száma 1860—1870-ig, tehát tíz
esztendő alatt 38,058-ról 71,191-re emelkedett. Ezek az
adatok elég világosan szólnak s nagyon indokolttá
teszik az alkoholizmus elleni védekezést annyival is
inkább, mert olyan országokban, a hol az alkoholizmus
erősen pusztít a faji degeneratió egyéb tüneteit is szem 

lélhetjük. Ha tehát nem akarjuk, hogy mi is ilyenek sor
sára jussunk, védekeznünk kell tőlünk telhető minden
erővel.
A védekezés formái között legjobbnak és legczélravezetöbbnek az bizonyult, a mit Svéd- és Norvégország
ban alkalmaztak. Itt ugyanis 1855-ben megszüntették a
házi szeszfőzdéket, 1865-ben pedig nagyon megszorí
tották a pálinkának kicsinyben való elárusítását, magá
nosoknak nem is adtak kimérési engedélyt, hanem csu
pán közérdekek szolgálatában álló társaságoknak. A
jövedelem egy részét ezen alkoholéllenes mozgalmakra
fordították. Az eredmény meglepő volt: Svéd és Nor
végiában most a lakosság 7 °/„-a sem él szeszes itallal.
Az elmebetegek és büntevők száma ennek folytán jelen
tékenyen csökkent.
jónak bizonyultak az alkoholizmus ellen a mértékletességi egyesületek is. Leghelyesebb alap azonban
újra hangsúlyozni az alkoholizmus elleni küzdelemre,
üogy annak pusztító és kártékony hatásáról népünket
minél szélesebb körben és minél gyorsabban fölvilágo
sítsuk, mert ha ez megtörténik, - a siker nálunk sem
fog elmaradni.
Tólhváradi Kornis Elemér.

K R Ó N IK A .
Az U ránia-egylet új alapító-tagjai. Legújabban
Polányi Etelka 200 koronával és dr. Szemák István,
nyug. főgymnasiumi igazgató 500 koronával alapító
tagokúi léptek be Egyesületünkbe.
U ránia-színház. Háberfeld Emil dr.-nak az Urániaszínházban nemrég bemutatott „Az orvos régen és
most“ ez. darabjában a leghumánusabb foglalkozást, a
legmélyebb tudomány mysteriumait ismerjük meg a
maguk valóságos mivoltában, a mikről eddig a laikus
nak még nem volt alkalma helyes fogalmat szerezni.
Az a dicséret, melylyel dr. Háberfeld munkája találko
zott, méltán megérdemlett volt; ugyanis a tudományok
egyik ága sem szorult rá annyira, hogy szakavatott kéz
igaz megvilágításba hozza elénk, mint éppen az orvosi,
melynek még napjainkban is küzdenie kell a mysticismus, téveszmék és magán érdeket szolgáló káros be
folyások ellen.
De elismerés illeti a színház vezetőségét is; anya i
áldozatot és fáradságot nem kiméivé, a darabot fényes
kiállításban mutatták be, szolgálatot téve a tudomány
nak és a nagyközönségnek egyaránt.
Szebbnél-szebb vetített és mozgófénykepek hosszú
sorozata teszi szemléltetővé a könnyed modorban tar
tott érdekes szöveget.
A mű első részében az orvosi tudomány történeté
tének, illetőleg fejlődésének érdekes részletei tárulnak
elénk. Kezdve az évezredes múltba visszanyúló positiv
bizonyítékkal, a papyrus Ebers-sel, változatos egymás
utánban vonul el előttünk az egyptomiak, a régi görö
gök és rómaiak orvoslása, s ezzel a hygieniának lassankint fejlődő emelkedéséről nyerünk bizonyságot. Látjuk,
hogy az orvoslás művészete már régente is felkarolt volt,
de az egyes fénykorokat, cultur-historiai momentumok
befolyása alatt, sülyedés követi.
A gyógytudományt arról a reális talajról, a melyben
első életképes gyökereit verte, mind távolabbra vitték
a babona, később a csillagászok és az alchymia titkos
tanainak hirdetői. Ismertebbé lesznek nemcsak a múlt
hibái, naiv tévedései, hanem eredményei is, a melyek
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nyomán később a modern vívmányok keletkeztek; ezzel
fejeződik be az első rész. Közben még részletes képet
nyerünk az elmúlt nagy járványok pusztításairól; felette
érdekesek a tánczkór dühöngéséről közölt részletek.
A második rész az orvosi tudománynak a festőművé
szeiben való szerepéről szól. A régi és modern meste
rok műremekeinek hosszú sora vonul el a néző előtt,
bemutatja az orvosi tudománynak azon motívumait, me
lyet nagy művészek, mint Lippi, Rubens, Jordaens, Rafael,
Holbein, Dürer, Rembrandt Jan Steen, Van der Neer,
az újabbak közül Lhermitte, Mercier, Vautier, Brouillet,
Echtler és sok más számára tárgyul szolgáltak.
Hozzánk legközelebb áll az orvostudomány mai kor
beli állásának a bemutatása. Tudományos eredményei
ben is leghatásosabb a modern vívmányok kora; be
következett a régi tévtanok tabula-rasája s testet öltött
a modern tudományos orvosi tan fogalma a természet
örökkön igaz törvényeire alapítva.
A boncztannak, valamint mellékágának a szövettannak
hatalmas fellendülése ismertté tette a test szerkezetét s
a mikroskoppal a test legfinomabb részletei is hozzá
férhetők lettek.
A boncztan alapja minden orvosi tudásnak s ennek
haladása magával hozta a többi szakma tökéletesbedését és egy új tudományág, a baktereologia hódít tért.
További lépés a haladás útján, melyre a baktereologia
nyomán jutott az orvostudomány: a serum-therapia
vagyis vérsavóval való gyógyítás és a védoltások.
Az alapismeretek bővülésével együtt halad és magas
színvonalra emelkedik a sebészet is. Ennek fellendülése
három nagy 'vívmánynyal van kapcsolatban : az első az
érzéstelenség előidézése a narkosis által; a második az
antiseptikus, vagyis fertőtlen sebkezelés, melynek fel
fedezésére Lord Lister, angol orvos, Semmelveisz Ignácz
hazánkfia nyomán jutott. Tőle ered az az elv, hogy
minden műleges beavatkozásnál az eszményi tisztaság
legyen a vezérelv. Az antiseptikus sebkezeléshez csat
lakozik az Esmarch által ajánlott vértelenítő eljárás,
mely szerint a műtéttel járó vérveszteség a minimumra
reducálódott.
Korunk egyik legsensatiósabb felfedezése, a Röntgen
által kimutatott x-sugarak is a sebészetben jutnak felhasználásra, mint a betegvizsgáló módszereknek kitűnő
segédeszköze.
Betekintést nyerünk az ideg- és elmegyógyászatról,
melyek megillető helyükre az orvostudomány egyes
szakmái között, csak az utóbbi század végén jutottak.
Végezetül a budapesti önkéntes mentőegyesület intéz
ményét és működését ismerjük meg számos képben és
a darabot befejező öt mozgó-fényképbeu.
A szellem i teh etség és a testalkat egym ásh oz
való viszonya. Ha általánosságban körülbelül bizonyos
nak hiszszük is abbeli véleményünket, melyik az okos
és melyik az ostoba arcz, az ilyetén ítéletnek mégis
inkább az érzés az alapja és semmiféle tudományos
értékkel nem bír. Igen sokan fáradoztak már azon,
hogy valamely olyan jellemző testalkatot fedezzenek fel,
mely az egyes emberek értelmiségének megbízható mér
tékéül szolgáljon. Legújabban három kutató végzett
vizsgálatokat a cambridgei egyetem hallgatóin a kérdés
tisztázása czéljából: egyikük Charles Pearson, a lon
doni Royal Society tagja, kívüle két tudományosan kép
zett hölgy: Lee dr. és Lewenz Mária. Mint a „Fr. Int.
B1.“ közli, nemrégiben egy egyelőre befejezett jelentést
küldtek a Royal Society-nek s ebben az eredményről
számolnak be. A vizsgálatot lehetőleg minden lehető
összefüggésre kiterjesztették. Először azokra terjeszked

tek ki, melyek áz értelmiség és a fej absolut nagysága,
azután az értelmiség és a fej hosszának a test nagy
ságához való viszonya között felmerülnek. A későbbi
vizsgálatokban a fej hossza helyett annak szélessége
szerepelt. A fülmagassági mérésekből, melyeknek az ada
tait sok iskolásgyermek szolgáltatta, egyáltalán semmi
féle következtetést nem lehetett vonni az értelmiséget
illetőleg; sokkalta bizonyosabb az, hogy két párisi tudós
erre vonatkozó eltérő adatai hiányos kísérleti anyagból
vagy pedig hibás eljárásból adódtak. Ismét további
kutatások azokat az összefüggéseket voltak hivatva fel
deríteni, a melyek egyrészt az értelmiség, másrészt a
huzó-, nyomó-erőkifejtés és a messzelátás között fenn
állnak. Mindezen esetekben a kísérletek eredménye
negatív volt. Jóllehet látszólag az tűnt ki, hogy a szel
lemileg kiváló emberek testi ereje és látóképessége cse
kélyebb az átlagénál, a nyert eltérések mégis kisebbek
voltak, mint az eljárás lehetséges hibái. Jobb eredményt
kapunk, ha a szellemi tehetség és a testsúly, vagy a
testsúly és a test hossza közti viszonyt vizsgáljuk.
A kutatók arra az eredményre jutottak, hogy a szelle
mileg kiváló emberek testsúlya, fejük hossza és széles
sége valamivel nagyobb a közepes emberénél, de tes
tük nagysága és testi erejük valamivel csekélyebb
amazokénál, a mellett gyakran közellátók is. Mindazon
által egyetlenegy esetben sem adódtak olyan eredmé
nyek, hogy azok ismerete után a szellemileg kiváló
embereket testileg is meg lehetett volna különböztetni
kevésbbé értelmes embertársaiktól, vagy hogy talán a
szellemi tehetséget az egyén testi sajátságaiból előre
megjósolhatták volna. Az iskolás gyermekeken végzett
kísérletek azt bizonyították, hogy a szellemileg tehetsége
sebbek csak kevéssé tűntek ki jobb testi egészségükkel,
ellenben az igazán erős testalkatú gyermekek mindig
egészségesebbek és jóval tehetségesebbek is voltak,
mint a többiek.
Gr. Batthyányi Lajos m iniszterelnök első kör
levelei. Politikai életünk e nehéz, válságos viszonyai közt
talán nem lesz érdektelen az alábbi levelek közlése,
melyek a 48-as események nagy napjaiban, az első fele
lős miniszterelnök tollából és oly időben keltek, midőn
az a pár hét világ-történet számba ment Magyarorszá
gon. Két rendkívüli érdekű „körlevél“ ez, fordulópont
mind a kettőnek dátuma, hangjuk az újjáalakult állam
élet első szívverése.
Az egyik 1848 márczius 17-én, tehát az nap kelt,
midőn a felirati javaslatot Bécsbe vitt országos küldött
ség visszaérkezett, midőn a király — s itt hadd szóljon
Kossuth Hírlapja — „megegyezett abban, hogy a magyar
beldolgoknak önállólag leendő kormányzása végett egy
független, felelős magyar minisztérium összeszerkesztessék
és aktivitásba lépjen, e czélból a nádort, mint törvé
nyeink értelmében királyi helytartót fölhatalmazni méltóztatott, hogy gr. Batthyány Lajost a törvények értel
mében független magyar minisztérium elnökévé kinevez
vén, a gróf belátása minisztertársait akként és oly számmal
tegye legfelsőbb királyi megerősítés végett javaslatba,
a mint azt a minisztérium feladatához s minisztertársai
törvények útján meghatározandó hatásköréhez és fele
lősségéhez képest szükségesnek ítéli“.
A második levél márczius 23-ikáról való, a midőn
Batthyány Lajos a minisztérium névsorát a közben al
kotott XXXI. alapvető törvényczikkel együtt a király elé
terjeszti. Míg azelső levél az események rendkívüli gyorsa
sága közepette a reformokat csak jelezvén, buzdítani
és nyugtatni akar, „hogy e hon magához méltólag s
boldogságát elősegítőleg érezze át a nemzeti szabadság
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első örömeit“, a második, a szentesítendő törvények
alapján már rendelkezik is. Nehány czikkelyét „a köz
teher viselésről“ (VIII. t.-cz.), a papi tizedről (XIII t.-cz. ,
úrbéri viszonyokról IX.. XII. t.-cz.* külön kiemeli, de mel
lékletben csatolja valamennyit, hogy a megyei ható
ságok azonnal gyüléskezve: kihirdessék, megbízható egyé
neikkel terjeszszék s „teljesedésbe vitelét biztosítsák“.
Különben a levelek, melyek a márczius 23-iki levél felzete
szerint,, A felelős nemzeti ministerium elnökétől Beregmegye t. ez. Alispánjának“ s ily alakban és szövege
zéssel bizonyára minden megyéhez megküldettek — hű
másolatban a következők:
Minister-elnöki körlevél 2. szám.
Tisztelt törvényhatósági E'nök Ú r!
Az események rendkívüli gyorsasága miatt,
még talán szét nem küldhetett k. k. körlevél hiá
nyában, a’ mellékelve olvasható nádor főherczegi
kinevező iratra hivatkozva: első és haladéktalan
kötelességemnek tartom a törvényhatóságok fejeit,
elnökeit, és így Önt is, Uram, ő Felsége nevé
ben, 's a’ polgári hűség kötelességeire hivatalo
san felhívni és megbízni, hogy a közbéke és
nyugalom fentartására minden tekintélyöket, ha
tásukat, alárendeltjeiket ’s eszközeiket erélyesen
felhasználni s az erőszakos és ingerlő eljáráson
kívül minden segédmódokat igénybe venni, — a’
csend és népkedély bujtogatóira és a’ most még
fenálló viszonyok netáni tagadóira nézve pedig
a' törvények rendeletét szigorúan alkalmazni sies
senek; nehogy a’ ministerium és országgyűlés,
mint az átalakulás és törvényesség orgánumai a’
nagy és nehéz munka megoldásában kicsapon
gások, vagy idő előtti követelések által akadá
lyoztassanak, ’s a nemzet boldogsága, mielőtt
alkotmányos tökélyét elérné, zavartassák. És míg
egyfelől, törvényes köreiket és hatalmukat a
status polgárok irányában igénybe veendik, hazafiúilag törekedjenek másfelől a’ nemzetben a’
bizalom lelkét és nyugtató érzelmeit a’ nemzet
szerető királyi felség ’s nádor főherczeg, mint
szinte a törvényesség orgánumai iránt is gerjesz
teni és öregbíteni, szóval polgári és hivatalos
erélylyel eszközleni azt, hogy a’ hon magához
méltólag ’s boldogságát elősegítőlég érezze át e
nemzeti szabadság első örömeit. És mindennek
pontos és hűséges teljesültét, annál biztosab
ban várom és remélem, minthogy valamint én
a kormányzat eredményeiről felelőséget vállal
tam, úgy a’ törvényhatóságok elnökeit felelősekké
teszem, mindazon nem remélendő botrányok és
zavarokra nézve, mellyek az általában nem várt
hanyagságból vagy egykedvűségből származnának.
Hazafiúi üdvözlettel s teljes bizodalommal
Tisztelt törvényhatósági elnök úrnak

hullámzástól megóvni: kellőleg tanúsítják a’ köz
teher viselésről, a papi tized és úrbéri vi
szonyok megszüntetéséről az országos rendek
által előterjesztett, kormány által már elfogadott
’s • . alatt mellékelt törvényezikkek, ’s a’ .//: alatt
ezennel hivatalosan áttett országyülési nyilat
kozat.
Hogy tehát a’ kormányzat a' közjó és kor
szaki kellékek érdekében, ezen üdvös eljárások
kal összvehangzólag betöltse és végrehajtsa hiva
tását, kötelességét: a’ törvényhatóságok fejeit,
elnökeit és így önt is, Uram, ezennel felhívom
és megbízom, hogy hivatalos körlevelem vételé
vel, a fontos tárgy meghirdetése mellett, hala
déktalanul helyhatósági közgyűlést tartván az adózó
osztály előtt népszerűséggel biró, ’s az új kor
mányforma iránt kellő rokonszenvvel és bizoda
lommal viseltető egyénekből, számos és állandó
küldöttségeket kinevezni siessenek; melly küldött
ségeknek polgári szoros kötelességökbe tétessék,
a’ nép között gyorsan szétoszolván a’ fent czímzett irományok ide rekesztett, ’s ön által, Uram,
előlegesen kinyomatandott, számos példányait
kiosztani, azoknak tartalmát a' közhitbe, bizodalomba ajánlani, az ő felsége által megszentesí
tendő törvényeknek néhány nap alatt kihirdetése
utáni rögtön teljesedésbe vételét biztosítani, ennek
alapján a’ békét, nyugalmat, közcsendet megőrzeni, ’s ebbeli eljárásait a’ törvények országos
kihirdetéséig félben szakadás nélkül folytatni;
olly formán azonban, hogy az adózó nép részéről
itt-ott netán mutatkozható megtagadások irányá
ban a' községeket oda utasítsák, miként tartozá
saikat, ha földes uraik követelnék, a’ törvények
kihirdetéséig híven teljesítsék; a’ földbirtokosokat,
’s képviselőket másfelől erélyesen arra bírják és
sürgessék, miszerint ily megtagadások behajtására,
— miután az úrbéri tartozások nehány nap alatt
különben is végkép megszüntetnek, — erőszak
semmiképpen ne használtassák; a fent elren
delt küldötségek pedig, azon nem remélt ese
tekben is, ha afféle netaláni mozgalmak, a’
puszta megtagadásnál nem maradván a' személy
és vagyonbátorságot valósággal és tettleg meg
támadnák, először a felvilágosító értelmezést,
békítő közbevetést, meggyőző rábeszélést vevén
igénybe, törvényes eszközökhöz csak ezeknek
ismételt sikertelen próbái után, ’s akkor is a leg
nagyobb óvatossággal és illő kímélettel.
Minden netalán keletkezhető mozgalmakról
gyors szerkezetű tudósításaikat elvárva, — haza
fiúi üdvözlettel és teljes bizodalommal
Tisztelt törvényhatósági elnök úrnak
Posony marcz. 23-a 848
kötelezettje
Gr. Batthyány Lajos

Posony, márczius 17-én 1848
kötelezettje
Gr. Batthyány Lajos s. k.
nemzeti minister elnök.

* * *
Minister-elnöki körlevél 2. szám.
Tisztelt törvényhatósági elnök Úr!
Mennyire törekszik és siet a' törvényhozó
test, a’nemzeti átalakulás fontos perczeiben, a’bé
két és egyensúlytfentartani,’s a közkedélyt minden

*

* * *

nemzeti minister elnök.

Félszázad múltán, így históriai adalékként olvasva is
mélyen megkap bennünket e levelek korfestő hangja.
Szinte látni benne a megifjult nemzet talpraszökkenését,
fölszabadult ős erőink lázas készülődéseit, mely „az
események rendkívüli gyorsasága“ miatt egy csapásra
mindent tenni vágy, másrészt aggódó figyelemmel tekintget
a jövőbe már itt, hogy az átalakulás örvényeitől megóvja
önmagát . . . Mintha Kossuth izzó szenvedelme és Szé
chényi sötét víziói lebegnének e sorok fölött — mint az

Úr lelke a vizek fölött. Valóban, a nemzeti lélek e két vég
letes vonása tán egy államférfiunkban sem egyesült akkor
tisztább összhanggal, mint épp Batthyányban, szabad
ságharczunk e nemes Egmontjában. Föltűntekor a re
formpárt egyik vezére, később mint miniszterelnök az
alkotmány és országos rend szervezése körül fejt ki rop
pant tevékenységet, a mellett végig megőrzi loyalitását,
s hivatalában úgy, mint a' parlamentben Kossuth és az
ellenzék túlzásainak fő-főmérséklője. Aztán járja a kál
váriát Bécsben, Innsbruckban, Jellasichnál, s midőn el
fogják, bár.ki tudná magát szabadíttatni, nem teszi, mert
mint miniszter törvényes alapon áll, csak az ország
gyűlésnek felelős. így dőlnek meg a Brutusok!
Figyelemreméltó a levelek sajátos stílja is. Egy kissé
szónokas, néhol túlzsúfolt, sőt szabálytalanul ömlő, akár
a 30-as—40 es évek diétáin eldörgött hosszú pathetikus
oratiókéi, de mindig világos, kifejező és erővel teljes.
Érdekes nehány hatásos fordulata, szóösszetétele (nép
kedély, alkotmányos tökély, bizalom-lelke, nemzeti
miniszter-elnök, nemzetszerető király) stb. Érzik, hogy
valamennyi a pillanat hatása alatt a gondolattal egy
szerre született a nemzet lelkében, mely előtt a leg
nagyobb, legszentebb fogalom akkor valóban a haza
sorsa volt.
Közli: Pap Károly.
A R öntgen-sugarak terjedési se b esség e. Az
X-sugarak csodálatos volta hamar megszűnt, megszokta
őket az emberiség; de azért a tudósokat nem kevésbbé
foglalkoztatta a laboratóriumban az a kérdés, hogy mik
hát ezek a rejtélyes sugarak tulajdonképpen ? Erre a
kérdésre a válasz még hiányzik, de úgy látszik, közel
van. Tájékozódást nyújthat erre nézve az, ha tudjuk,
hogy mekkora sebességgel terjednek el az X-sugarak alevegőben, mert ha olyan nagy a sebességük, mint a
fényé, akkor bajos másképp elképzelni, mint hogy ezek
is a fényhez hasonló sugarak, tehát olyanfélék, mint az
aether hullámai. Míg ha a sebesség jóval kisebb, akkor
ismét előtérbe léphet az a felfogás, hogy itt is, mint a
kathodsugaraknál, valami nagy sebességgel haladó anyagi
részecskékkel van dolgunk, melyek úgy átmennek a
testeken, mint az apró szemű sörét-lövés a szitán.
Ezért nagy jelentőségűek azok a kísérletek, a melyeket
Blondlot*) franczia physikus tett a legutóbbi időben s
a melyekkel a Röntgen-sugarak terjedési sebességét
meghatározta és kimutatta azt is, hogy azok sarkíthatok
is, mint a fény.
A terjedési sebesség meghatározására szolgáló rend
kívül érdekes kísérletek azon alapulnak, hogy a Röntgensugarak a szikra keletkezését két drótvég között elő
segítik, ha erre ráesnek. Fia a szikrát és a Röntgensugarakat ugyanaz az elektromosság-forrás hozza létre,
akkor egyszerű módon elő lehet állítani azt, hogy a
Röntgen-sugarak vagy egyszerre vagy valamivel később
keletkezzenek, mint a két drót között a szikra s így
ezt erősítik vagy nem. Hogy a Röntgen-sugarak ismert
kis idővel később keletkezzenek, azt el lehet érni azáltal,
hogy elektromosság forrásúi ismert villamos hullámokat
használunk, melyeknek a terjedési sebességéről is tud
juk, hogy az a fényével egyező. Ez elv alapján rendkívül
ügyes kísérletekkel ahhoz az eredményhez jutott, hogy
a Röntgen-sugarak terjedési sebessége a Jényével meg
egyező, vagyis másodperczenként közel 300,000 kilométer.
Ez a tény döntő jelentőségű a Röntgen-sugarak
magyarázatára vonatkozólag, mert alig lehet elképzelni,
hogy bármily kis anyagi részek is a levegőn át ily
óriási sebességgel mozogjanak s így valószínűbb az a
*) Comptes Rendus 135. 1902 és 136. 1903.

feltevés, hogy a Röntgen-sugarak is az aether mozgásai
által magyarázandók. Csak az a kérdés, hogy olyan
rendes hullámzás-e az, mint a fény, csak talán még az
ultravioletnél is gyorsabb rezgéssel, vagy pedig csak
szabályos — de egy lökés tartamánál nagyobb — idő
közökben egymásra következő lökései az aethernek,
melyek épp oly gyorsasággal terjednek el, mint a sza
bályos rezgések. Stokcs-nek ez utóbbi felfogása szerint
tehát a Röntgen-sugár és a fény között olyanforma
különbség és hasonlóság volna, mint a rendes zenei
hang és a szabálytalan zörejek között. E szerint úgy
kellene magyaráznunk a Röntgen-sugarak keletkezését,
hogy a Röntgen csőben a negativ drót végen — a kathodon — keletkeznek az u. n. kathodsugarak, melyek
nem egyebek, mint a kathodtól eltaszított negativ elektro
mossággal töltött igen kicsiny anyagi részecskék (az
elektronok), ezek óriási sebességgel átlag ( 100,000 Km.
másodperczenként) haladva beleütköznek a csőben levő
platina tükörbe és az íitközéshelyen az aethert is moz
gásba hozzák. De mert az ütközés nem teljesen szabá
lyos és nem az agther rezgésének megfelelő időközökben
történik, az aethernek ez a mozgása sem lesz állandóan
ismétlődő, hanem csak lüktető, közbeeső szünetekkel,
tehát olyanforma, mint a lüktető, intermittáló fény. Ez a
magyarázat érthetővé teszi azt is, hogy miért nem mutat
nak a Röntgen-sugarak olyan szabályos visszaverődést,
törést, polározást stb., mint a fénysu arak.
Az Edison accum ulatorát (1. Uránia 1901.) fel
találója annyira tökéletesítette és kipróbálta, hogy már
most tavaszszal forgalomba is hozzák. Az accumulator
szembetűnő előnye csekély súlya, mely alkalmassá teszi azt
első sorban kocsik hajtóeszköze gyanánt való felhaszná
lásra. A „Scientific American“ és a „Journ. Int. Fr.“
szerint az accumulator tokja aczélbádog, mely erősítés
szempontjából magasságának kétharmad részéig hul
lámos. Ezzel megóvjuk a tokot a kiiyukadástól és a
töréstől, míg az elektromos kocsikon eddig használt
ebonit-tokok igen gyakran sérültek meg. Az elem leme
zeinek merőleges karimái teljesen hozzásimulnak a tok
falaihoz és ebonit-lapokkal vannak megerősítve és egy
úttal egymástól elválasztva. A lemezek rámákból állnak,
melynek „ablakai“ egy bizonyos keverékből hydraulikusan sajtolt „brikettjei vannak kitöltve, még pedig a
positiv lemez vas és graphit, a negativ nickel és graphit
keverékét tartalmazza. A positiv lemezek a rekeszen
belül összeköttetnek és a positiv pólussal jutnak érint
kezésbe. A negativ lemezzel ugyanígy járnak el. A nega
tiv pólust már most a szomszédos rekesz positiv
pólusával kapcsoljuk össze,
ez az eljárás tehát miben
sem különbözik a közönséges elemek esetén követett
eljárástól. Az elem fedelén két nyílás van : az egyik a
káii-lúg beöntésének a helye, a másikon az elszálló
gázok jutnak a szabadba. Olyan elővigyázati rend
szabályokat állítottak fel, a melyek alkalmazása meg
gátolja a folyadék kiömlését, még akkor is, ha a rekeszt
egészen felforgatjuk. Éppen így gondoskodott Edison
arról is, hogy az elem fel ne robbanhasson, ha tűz közelé
ben van. Az Edison készítette elemek rekeszenként
160 Ampére-órát termelnek, ha középszámítással 1*3
Volt a kisülési feszültség. Minden rekeszben 24 lemez
van, mely minden kártól menten egészen 200 Ampére-ig
terjedő kisütést engedhet meg. Az elem egyik lemezé
ről, a mely más lemezekkel kapcsolatban rossz utakon
5000 km. távolságra hajtott egy kocsit, kimutatták, hogy
az egyedüli különbség közte és egy új lemez közön
csupán színváltozásban nyilvánult: a régi lemez egyes
fémrészei gyengén sárgásak lettek. A chemiailag ható
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anyagok s maga a brikett is teljesen ép állapotban
látszottak maradni s bár az elem tartóssága már e
tény után is bebizonyítottnak tekinthető, mindazon
által New-Yorkban további kísérletek is folynak a
postakocsikon alkalmazott új teleppel. Kétségtelen, hogy
Edison elemének mechanikai előállításában sokat újí
tott az eddigi ebonit-tokos készülékeken és sokkal
tisztább, megbízhatóbb és kényelmesebb telepet létesí
tett, mint az, a mely most rendelkezésünkre áll.
Pillangófajok és aberratiok k eletk ezése A XIX.
század közepe táján vették észre, hogy a pillangók színét
és «rajzát» az alacsonyabb hőmérsék megváltoztatja.
A sejtés tudássá lett Weismann és Dorfmeister kísérletei
által, a kiknek'sikeriilt egy pillangófaj i Vanessa Levana L.)
nyári változatát az egészen más színű téli generatióba
változtatni, sőt Weismann kimutatta, hogy a téli generatio
ősforma, ilyenben élt a Levana a jégkorszakban földün
kön. Tehát hideggel az ősi formákat is elő lehet idézni
a múltból.
Dr. Fischer e kísérleteknek mintegy 17 évig félbe
maradt fonalát újból fölvette és azokról a senckenbergi
természetvizsgálók tudományos ülésein jelentést tett
De ő nemcsak hideggel (o°, 4 5°), hanem meleggel is
(-(- 35°, -j-420) kísérletezett. így sikerült neki minden fajt
téli és nyári alakra hozni és meglepő, hogy a téli vál
tozatok nagyon hasonlítanak az illető faj északtáji kép
viselőihez. Ezzel Fischer kimutatta, hogy a változat- és
fajalakulást a hőmérsék-hatások befolyásolják. A hideg
és meleg változásai szigorúan ellentétesek : azaz ha vala
mely színt a hideg kevesbbített,azta meleg növelte. Hidegés melegnek tehát specifikus, direct, közvetlen hatáso
kat tulajdonítottak, a mi akkor természetesnek is látszott.
Ezen régi tan ellen fordult most Fischer, egy 1894-ben
végrehajtott, meglepő kísérletére támaszkodva; ebben
hőhatásra nem nyári, hanem téli forma jött létre, épp
úgy, mintha a bábokat jég fölött tartotta volna. Ez
esetben tehát a 4 3 8 ,), -j-4 2 épp úgy hatott, mint a
o°, 4 5 ° Ez vezette őt «gátló-elméletéhez», mely szerint
a hideg és meleg nem közvetlenül, hanem a fejlődés
megakadályozása által közvetve hatnak.
Ez a nézet, hogy hideg és meleg egyaránt hátrál
tatják a fejlődést, nem nagy hitelre, találna ; de helyes
sége több kisérlet útján csakhamar bebizonyult. A mint
dr. Fischer 1895-ben a «hideg» kísérleteket —4, —5° -ig
kiterjesztette, akkor új, a normal alaktól erősen elütő
ú. n. aberratiok léptek föl, és ezeket az aberratiós fajokat,
a mint azt az ő gátló theoriája megköveteli, nagy me
leggel is tényleg elő tudta állítani. Megállapította továbbá,
hogy a nagy hideg- vagy melegnek kitett fajok tényleg
lassabban fejlődtek. Most még csak az maradt hátra,
hogy kimutassák, hogy a mérs ékelt hidegen (o°, 4 8 a)
keletkező változatokat is elő tudják állítani meleggel,
hogy tehát nincs semmi specifikus működés, hanem
tisztán csak gátló-folyamatok. Az’összes jellemző hideg
változatok előállíthatok —
j-3S°-tól 4 41 °-ig terjedő meleg
gel és itt azt is megfigyelhették, hogy a mérsékelt hideg
és meleg is gátlólag hatott. Elhatározó ebben maga az
a tény, hogy a Vanessa Urtica (L) Norvégiában és Lapp
földön élő sarki változatát, melyet eddig tisztán hideg
változatnak gondoltak, sikerült meleggel előállítani. Ezzel
a specificus hatás régi elmélete meg van czáfolva.
E kísérletek közben azt is megállapították, hogy a
mesterséges szín- és rajz-változások az ú. n. Eimer-féle
törvény értelmében történnek: hosszban futó csík-foltba,
folt'kereszt-csíkba megy át; a színek pedig alulról felfelé
és hátulról előre változtak. Ez utóbbi törvényszerűség
alól kivétel is van : ha az aberratiókat nagy hideg helyett

erős meleggel hozzuk létre, a színváltozások megfordí
tott rendben történnek, s ez vezette dr. Fischert arra a
gondolatra, melylyel ő a természetben óriási ritkaság
gyanánt előjövő aberratiókat magyarázza : hogy akkor
a bábok több órán (3—10) át ki vannak téve a nap
sugárzásának. A Vanessáknakfagyos éjtszakákon,hosszan
tartó hideg őszi vagy téli hidegben létrejött bábjaiból
is ilyen aberratiok lesznek.
Lényeges különbség aberratio és variatio közt Fischer
nézete szerint tehát nincs ; az aberratio részben a Föld
történetének útjain halad, s azért a múltban épp úgy
létezhetett, a mint a jövőben újból előjöhet.
R udolf-szobor. Nagy lelki örömmel adjuk közre az
alábbi kimutatást, mely az egyesületünk által a Rudolfszobor felállítása érdekében indított mozgalom jelentékeny
sikeréről ad számot. Majdnem tízezer korona van már
együtt s bízvást hiszszük, hogy az általános érdeklődés
ezután sem fog lankadni s aránylag rövid időn állni fog
a szobor, hirdetve a magyar nemzet hálás emlékezetét.
A legújabb adományok a következők:
Török János gyűjtő-ívén : Hannek György 1 korona,
Török Jánosné 1 korona, özv. Fiuster Károlyné 1 kor.,
Török János 1 kor., N. N. 1 kor., Bárd Tivadar 2 kor.,
Bárd Paula 1 korona, Kardhordó Andrásné 1 korona.
Összeg 9 kor.
Szinyéry László 1 korona.
Bácsfalu község gyűjtése: Borcsa Mihály 5 korona,
Bálint Mihály 20 fillér, Borcsa Mihály 20 fillér, Lukács
András 30 fill., Kocsis János 40 fill., Veres János 40 fill.,
Jónás János 40 fill., Bálint András 1 kor., Simon György
50 fill. Összeg 8 kor. 40 fillér.
Brassó város gyűjtése: Teuerkauf 2 korona, Turész
Lajos 20 fill., Nagy István 50 fill., Túróczy I. 1 kor.,
Nagy Ottó 50 fill., Eitel M. 3 kor. 30 fill., Kelemen Z.
30 fill., Klusch M. 40 fill., Scheeser 20 fill., Stenner I.
30 fill., Dendorfer 30 fill., Benedek Lajos 30 fill.. N. N.
20 fill., Risenberger 20 fill., Stengi Sarolta 20 fill., Balog
Sándor 20 fill., Fegyveresi L. 20 fillér, Graser Sarolta
20 fill., Zeides György 30 fill., Hientz Samu 30 fillér,
Hajek B. 20 fill., Zeidner 30 fill., Hedvig Antal 1 kor.,
Gandi István 40 fill., Sieger R. 30 fill., Schuster Anna
10 fill., Szinte J. 10 fill., Soós F. 10 fill., Gál János 10 fill.,
Péter Ferencz 10 fill., Sükkes B. 40 fill., Zoór Erzsébet
10 fill., Kristolovean E. 10 fill., Varga István 10 fillér,
Jakab Gy. 10 fill., Bert Péter 10 fill., Szabó Sámuelné
10 fill., Bálint J. 10 fill., Balásin N. 10 fill., Bálint M.
20 fill., Joó I. 10 fill., Nagy I. 20 fill., Tula Ignácz 10 fill.,
Petrisor R. 10 fill., Érés Jula 10 fill., Krentz V. 20 fill.,
Sommerauer 1. 10 fill., Hubert Ferencz 10 fill., Szél
Gyula 20 fill., Russu E. 10 fill., Ruson N. 10 fill., Ilyés
Lajos 10 fill., Serbán Károly 10 fill., Barbu Juon 20 fill.,
Bartos Imre 10 fill., Katona János 20 fill., Sommerauer
I. 10 fill., Popovics Juon 10 fill., Erős J. 10 fill., Sirbu
N. 20 fill., Aldea Dunmics 10 fill., Simon M. 20 fill.,
Kulcsár Kálmán 10 fill., Mádi József 10 fill., Tompa
György 20 fill., Törős R. 20 fill., Kulhavi J. 20 fillér,
Faragó J. 10 fill., Tóth J. 10 fill., Molnár István 30 fill.,
Incze M. 10 fill., Pfeyfer Ferencz 10 fillér, Keresztes R.
20 fill., Valancs András 10 fill., Székely Ferencz 10 fill.,
Lepedűs István 20 fill., Veszély 40 fill., Seifert J. 20 fill.,
Bács Jánosné 10 fill. Összeg 20 kor. 90 fillér.
Krizba község gyűjtése: Schiopu Iván 50 fill., Priki
Andor 30 fill., Verzár Irma 40 fill., Benke Irén 40 fill.,
Marin Mária 20 fill., Sala Miklós 30 fill., Bona Sándor
40 fill., Ilyés István 40 fill., Sándor István 20 fill., Avram
György 20 fill., Benedek József 20 fill., Dezső István
20 fill. Összeg 3 korona 70 fillér.
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Rozsnyó község gyűjtése : Timech Mihály 1 korona,
Kurmes Andor 1 kor., Sumits Hedvig 1 korona, Pfaff
Mihály 1 kor., Barts János 1 kor., Bergel György 1 kor.,
Guthablupf Henrik 2 kor., Gageser János 1 kor., Állód
Casse 6 kor., Geller József 20 fill. Összeg 15 kor. 20 fill.
Veresmart község gyűjtése : Veresmart község 2 kor.,
Tartler János 1 kor. Összeg 3 korona.
Makoldyné Molnár Ilona gyűjtése : Gr. Lázár Istvánná
10 kor., Weér György 10 kor., Orbán Ferenczné 6 kor.,
Jekel Katalin 6 kor., Rombauer Emil 25 kor., Harmathné
6 kor., Krbekné Liber Etelka 4 kor., Wittich józsefné
4 kor., Borosnyainé 4 kor., Horth Józsefné 4 korona,
Horth Margit 1 kor., Krajcsovichné 2 kor., Cseh Albert
1 korona, dr. Zakariás Jánosné 2 kor., Katona Béláné
2 kor., Mátyás Károly 1 kor., dr. Mandl 10 kor., Schuster
L. Károly 2 kor., Jacobi C. 2 korona, Szervátius Anna
5 kor., Fleischer Amália 5 kor., Kobitosch Olga 3 kor.,
Budayné 4 kor., Rusz Jánosné 2 kor., Sípos Jánosné
2 kor., dr. Semsey Aladárné 4 kor., Samek Andrásné
4 kor., dr. Póka Dezsőné 4 kor., Killyéni Endréné 4 kor.,
Masznik Gyuláné 5 kor., Lukács Károlyni 4 korona,
Donáth Sándorné 4 korona, Henter Gáborné 4 korona,
dr. Grünfeldné 2 korona, dr. Vájná Gáborné 4 korona,
Áronsohn Elza 2 kor., K. A. 1 kor., Förder Sándorné
2 kor, dr. Gamutka 2 kor., Olvashatlan 2 kor., Kónya
Kálmán 3 kor., Damokos Miklósné 2 kor., Péchy Árpádné
2 kor., Preschlinger Károlyné 10 kor., Mátyai Józsefné
3 kor., dr. Hentz Mihályné 2 kor., Fiala Amália 2 kor.,
Hiémesch Júlia 6 kor., Fabritius Mária 6 korona, Porr
Friederika 4 kor., Gullya Lászlóné 4 kor., Czell Frida
2 kor., Metnár Endréné 2 kor., Tuschek Gézáné 2 kor.,
Dózsa Jánosné 3 kor., Dávid Mihályné 2 kor., Maehr
2 kor., dr. Kelenné 2 kor., Olvashatlan 2 kor., dr. Littmann
Zsigmond 2 korona, dr. Pintér Gábor 2 korona, Erődi
J.né 2 kor., Jánó L.-né 2 kor., Szabó N -né 2 kor., Vízy Teréz
2 kor., Hesz Lenke 2 kor., Olescher Eugénia 2 kor., Fabri
tius Luiza 6 kor., Fabritius Jozefin 4 kor., Makoldy Gedeon
1 kor., Makoldy Józsi 1 kor., Kupcsay Jánosné 4 kor.,
Makoldyné 4 korona. Összeg 168 korona.
Zólyom város gyűjtése : Zólyom város 20 kor., Skoprin Mátyás 2 kor., Boroskay 1 kor., Spilka Ferencz 1 kor.,
dr. Biedermann Adolf 1 kor., dr. Fajnos 1 korona, dr.
Pálesch G. 1 kor., Thomka Pál 1 kor., Rezsnitálszky
Gyula 1 kor., Takács Mária 1 kor., Hugyecz Fái 1 kor.,
Gazsik János 1 kor., Krall János 1 korona, dr. Csipkay
1 kor., Knn János 1 kor., Zólyomi takarékpénztár 2 kor.,
Bervunszky W. és P. 1 korona, Olvashatlan 1 korona,
Zólyomi hitelbank 1 kor., Olvashatlan 50 fillér, Mannorster Mór 1 kor., Reisz 1 kor., Olvashatlan 50 fillér,
Nádosy Ferencz 1 kor., dr. Rottner 1 kor., Matuskovich
Mátyás 1 kor., Göllner Frigyes 1 kor., N. N. 10 fill., dr. Pap
Árpád 1 kor., Kunycziczky 1 kor., Olvashatlan 1 kor.,
dr. Schlesinger Ignácz 1 kor., Jirion Péter 50 fill., Paskó
Kálmán 50 fill. Összeg 52 korona 10 fillér.
Torontálmegye csenei járás 10 korona.
Trencsén vármegye gyűjtése: Osztroluczky Géza fő
ispán 50 kor., dr- Schweriner Antal alispán 10 korona,
Mallász József 5 kor., Krasznyánszky Károly 4 korona,
Bangya Gusztáv 5 kor., Franki Henrik 5 kor., Cseh
József 5 kor., Szalanyi Pál 1 korona, Kemény Bertalan
10 kor., dr. Brancsik 5 kor., Pótsa Károly 2 korona,
Kosztka Mihály 2 kor., Némák Imre 2 kor., Zsámbokréthy Emil 5 kor., Brandis Pál 2 kor., Sztrechay Ágost
2 kor., Olvashatlan 2 kor., Trencsén szab. kir. város
tanácsa 25 kor., Bundmann 5 kor., Üveggyár telepek
15 kor., Urbánek Gottlieb 2 kor., Krieger János 2 kor.,
Eisner Ferencz 2 korona, Engl István 2 kor., Sovánka

—

István 2 kor., Jungwirth 2 kor., Harte! Albert 5 korona,
Hoch Ferencz 5 kor., Szevenszky 2 kor., Olvashatlan
2 kor., Anders Árpád 1 kor., Olvashatlan 1 kor., Olvas
hatlan 2 kor., Keményítő-gyár (Zay-Ugrócz) 5 korona,
Ballogh 2 kor., Olvashatlan 2 kor., Olvashatlan 2 kor.,
Bonián 1 kor., Brichta Henrik 1 kor., Vising 1 kor.,
Brán 1 kor., Kenedy 1 kor., Hajuska 1 kor., dr. Kácsér
Mór 1 kor., Pollák Simon 1 kor., dr. Sohn 1 korona,
Mallenák 1 kor., Vágbesztercze község 13 kor. 30 fill.,
Prednicz község 5 kor 50 fill., Papradnó község 12 kor.
20 fill., Broniste község 6 korona 70 fill., Domaniczky
László 2 kor., Sporzon Gyula 2 korona, Rexa Kálmán
2 kor., Bíza Jenő 2 kor., dr. ifj. Holczmann Lajos 2 kor.,
Ádler János 2 kor., id. dr. Holczmann Lajos 2 korona,
Deutsch Ignácz 2 kor., dr. Szautner Ármin 2 korona,
Schächter Henrik 1 kor., Tombor László 2 kor., Rehin
János 2 kor., Plébános 2 kor., Mankó János 2 korona,
Gyinin Kornél 2 kor., Velley Gyula 1 kor., dr. Fried
mann Miksa 2 kor., Reiter György 2 korona, Nicsura
György 2 kor., Sztanka Károly 1 korona, Liha Vincze
2 kor., Olvashatlan 2 kor., Pollák Jakab 1 kor., Braun
József 1 kor., Szívessy 1 kor., Schurmann Endre 20 fill.,
Holczmann Fülöp 20 fill., Schwartz Lajos 1 kor., Haim
Ármin 40 fill., Neufeld Sámuel 40 fill., Rudnay István
3 kor., Liha László 1 kor., dr. Tafferner 1 kor., Cselkó
Jenő 5 kor., Pongrácz Kálmán 2 kor., Némák Ferencz
1 kor., dr. Winter 1 kor., Melics János 1 kor., Schle
singer Jenő 2 kor., Rényi Jenő 2 kor., Cselkó Béla 2 kor.,
Neumann Náthán 1 kor., Wreil Manó 1 kor., Braun Márk
1 kor., Weichherz Samu 1 korona, Schlesinger Ármin
1 kor., Galvanek Pál 1 kor., Mayer Endre 1 korona,
Adamkó Ferencz 1 kor., Szüsz József 1 kor., Palovics
Antal 1 kor., Szende 1 kor., Cselkó Kálmán 1 korona,
Sterk Simon 1 kor., ifjú Seide Róbert 3 kor., Hlucsil
Kajetán 1 kor., Galvanek Lajos 1 kor., Brezny Kosztlyár
József 1 kor., Sujánszky Antal 1 kor., Pakocs József
1 kor., Kollárik Ignácz 1 kor., Wondracsek Gyula 1 kor.,
Brichta József 1 kor., Polák Ármin 1 kor., Schanzer
Ignácz 1 kor., Sztarkó község 2 kor., Láng Géza 2 kor.,
Alexy József 40 fill., Csorba Jolán 1 kor., Mendörfer
János 2 kor., Podviszoka község 1 kor., Szecsányi Lajos
40 fill., Olcsna község 2 kor., Balosák György 20 fill.,
Kunpf Jakab 1 kor., Langfelder H. 1 kor., Löwe József
1 kor., Kompanek János 1 kor., Lijncha Jakab 1 kor.,
Gross Izidor 1 kor., Laczkó József 1 kor., Spitzer Manó
1 kor., Baross János 5 kor., Teszeley 5 korona, Lieszkovszky Rezső 2 kor., Králl János 1 kor., Sztricsek János
1 kor., Vietorisz Béla 1 kor., N. N. 1 kor. 50 fill., Zon
Pál 1 kor. Kopácska János 1 kor., Balázs József 50 fill.,
Jánecz Jenő 1 kor. Összeg 391 kor. 90 fillér.
Türkös község gyűjtése 5 kor. 65 fillér.
Szász-Hermány község gyűjtése 10 kor. 80 fillér.
Bokor András gyűjtése : Koós Ferencz 1 kor., Antal
János 1 kor., Sípos Ferencz 1 kor., Kun Antal 1 kor.,
Bokor András 1 kor., Riszdorfer József 1 kor. 20 fill.
Összeg 6 kor. 20 fillér.
Valkány község gyűjtése 36 kor. 28 fillér.
Nagy-Tószeg község gyűjtése 10 korona.
Jázóva község gyűjtése 10 korona.
Brassói áll. polg. leányiskola gyűjtése 5 kor. 16 fill.
Szeghegy község gyűjtése 21 korona.
A nagy-enyedi áll. polg. leányiskola által rendezett
estély jövedelme 50 korona.
Beszterczebánya város gyűjtése: Beszterczebánya sz.
kir. város 50 kor., Gsesznák Gyula 10 kor., Stadler
Tófor 5 kor., dr. Feja István 3 kor., Pusztman Vilmos
3 kor., Hüttner Ida 2 kor., Jeszenszky 3 kor., Grunnics
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2 kor., Boleman 2 kor., Panyilla 1 kor., dr. Kossuth
2 kor., Béla 2 kor., Rekovszky 4 k., W. E. H. 5 kor.,
Gombossy 2 kor., Göllner 2 kor., Benyovszky 2 kor.,
Komé Ignácz 3 kor., Iranszky Elek 1 kor., Bender Ká
roly 1 kor., Tomcsányi 1 kor., Beszterczebányai hitel
bank r. t. 10 kor., Szász Károly 1 kor., Harnisch és
társa 5 kor., Dunay Ferencz 2 kor., Hantó 1 kor.,
Szakmáry 1 kor., Ormai 50 fillér, olvashatlan 1 kor.
Összeg 127 kor., 50 fillér.
Felső-Csata község gyűjtése 1 kor. 40 fillér.
Német-Keresztes község gyűjtése 1 kor. 20 fillér.
Szerb-Csanád község 20 kor.
M.-Pade község gyűjtése: Szvoboda Adolf 1 kor.,
Beck Benő 1 kor., Árpádfy Antal 1 kor., M.-Pade köz
ség 5 kor. Összeg 8 kor.
Ö s s z e s e n ................................... 1096 kor. 39 fill.
Hozzá az eddig gyűjtött
. . 8824 „ 49 „
E g y ü tt......................................... 9920 kor. 88 fill.
H ibaigazítás. Folyóiratunk május havi számában, a
Rudolf-szoborra érkezett adományokról szóló kimutatásba
sajtó-hiba csúszott be, t. i. P o lá n v i G éza neve Polónyinak volt tévesen szedve, mit ezennel helyreigazítunk.

A tüdővész keletkezése különböző emberekben több
okra vezethető vissza, de leginkább a tuberkulózis
bacillusaitól megtámadott szerv hajlandóságának mér
vében gyökerezik. Sokszor a keskenymellűségben vagy
gyenge testalkotásban keresik a hajlandóságot. A leg
teljesebb képet a tüdőnek a tuberkulózissal szemben
való ellenállásáról mindenesetre a lélekzési izomerők
nagysága nyújtja, főként pedig a belégzési izmoké.
Sticker G yö rg y dr. giesseni tanár olyan eszközt készí
tett (melyet „Thrakodynainometer“-nek nevezett el), a
melylyel a lélekzési izmok erejét méri. Lényegében
véve a készülék egyenlőtlen karú mérleg, mely mint
az ábrán látható, a következő részekből áll. A mérleg
talapzatán, oszlopon nyugszik a tulajdonképpeni mérleg
s fogaskerék segítségével fel-letolható. A mérleg hídja
tengelyen mozoghat, egy másik tengelyen pedig a rövidebb hídoldalra támaszkodó kar van elhelyezve. A
hosszabb oldalon skálabeosztáson leolvashatjuk a körte
esetleges eltolásait s ez egyszersmind a mérleg meg
terhelésének is a mértéke. Az előbb említett karról rúd

Trefort-szobor. Trefort Ágost szobrára újabban
befolyt:
Polányi G é z a ............................... 20 kor. — fill.
hozzá az eddigi . . . 6,471 „ 22 „
E g y ü t t ................................... 6,491 „ 22 „
Némi csalódással mutatunk rá ez összegre. Többet
reméltünk, többet vártunk, ennyi idő alatt. Azt hittük,
hogy az a sok-sok iskola, intézet, melyeknek alapjait
Trefort rakta le, vagy melyeknek fejlődése az ö idejében,
az ő segítségével kapott szárnyra, s az a sok-sok ember,
a kik szerencsések voltak már a Trefort idejében is szol
gálni a nemzeti közművelődés szent ügyét: tömegestől
fognak sietni adományaikkal, hogy siettessék a Trefortszobor létrejöttét. Még egyszer fölemeljük kérő szóza
tunkat a magyar közönséghez, hogy gyarapítsa a szobor
alapot, áldozva a magyar cultura egyik leglelkesebb
vezére emlékének!

H A S Z N O S T U D N IV A L Ó K .
A petróleum -lám pák anyagfogyasztása. El van
terjedve az a nézet, hogy, a petróleum-lámpa egy
forma mennyiségű petróleumot fogyaszt, akár teljes
lánggal ég, akár le van csavarva a bele. Most Albrecht
Heil frankfurti technikus, egyszerű kísérlettel bizonyította
be, hogy ez tévedés. Egyszerűen mérlegre tette a lámpát
és lemérte, hogy három különböző lángmagosságnál
mekkora volt a petroleum fogyasztás ugyanazon idő
alatt. Kiderült, hogy a láng magasságával növekszik a
petroleum fogyasztás is, mint azt a következő kísérleti
adatok világosan mutatják :

1.

2.
3.

Az égi lámpa
súlya a kísérlet
kezdetén

A láng
magas
sága

A lámpa egy
órai égés
után

Az elfogyasztott
petroleum egy
órai égés alatt

629-5 g r.
607-0 „
590-2 „

40 mm.
24 „
14 „

607'6 g r.
590-5 „
578-6 „

21-9 gr.
16.5 „
11-6 „

Kár, hogy nem mérte meg Heil mindjárt a lámpa
fényerősségét is, hogy láthatnók, milyen arányban csök
ken a petroleum fogyasztással a fényerősség.
A tüd ővészre való hajlan dóság m egítélésére
szolgáló eszköz. A holttesteken végzett kutatások
alapján kiderült az a tény, hogy Európa es ÉszakAmerika népesebb vidékein a legtöbb ember egyszer
életében tüdővészes és e betegségből általánosságban
ki is gyógyul.

lóg le s mozgatható kerek lemez van a végén. Ez
utóbbi arra való, "hogy egy szilárd asztalon vízszintesen
nyugvó egyén bordáinak mozgását átvegye és közölje
az izomerőfeszítéssel egyenlő nyomás alakjában az egész
mérleggel. Ez erőhatást azután a körte segélyével ellen
súlyozzuk a mérlegen. Egészséges fiatal emberek (kato
nák! belégzésének megfelelő erő nagysága életkor szerint
általában változó és pedig a 19—-25 évesek egyszeri
legnagyobb erőkifejtése 32—46 kg. tartós erőkifejtés
kor 30—44 kg között ingadozik; ezt az eredményt
10-szer, sőt 20-szor egymásután is képesek felmutatni.
23 olyan fiatal embernél, a kik 17—24 évesek voltak s
kinézésük tüdővészesekre vallott, bár tüdejükben semmi
nemű változás nem volt kimutatható, a belégzési izmok
kifejtette maximális nyomás csupán 22—33 kg, a mell
izmok pedig tartós erőkifejtése csak 18 26 kg nyomá
sával vott egyenlő. Ezzel a készülékkel úgy látszik, az
eddigieknél nagyobb bizonyossággal ítélhetünk a tüdővészre való hajlam kétes eseteiben, így különösen pályaválasztáskor.
A C oxinról. Már évekkel ezelőtt tettek kísérleteket y
hogy lehetséges volna-e az exponált fényérzékeny le
mezt sötét kamra nélkül, illetőleg a rubinvörösnél vilá
gosabb fényen előhívni, de nem sok sikerrel. 1890-ben
Amerikában egy eljárást alkalmaztak, mely főképp abból
állt, hogy magát az előhivót festették meg vörösre.
E módszer azonban nem igen vált be, mert a festanyagot
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a többé vagy kevésbbé alkalikus hatású modern előhívók
nem tűrték el, sőt azt szétbontva, megsemmisítették.
Dr. Hesekiel Adolf, berlini fényképészeti anyagjyáros
most egy szert hozott forgalomba, melylyel lehetséges
volna a fényérzékeny lemezt sötét kamra és rubinvörös
fény mellőzésével a rendes nappali szobai világosságon
vagy lámpafénynél előhívni. Az eljárás ellentétben az
eddigi idevágó kísérletektől, azon alapszik, hogy az
exponált lemezt, természetesen egyelőre a fény teljes
kizárásával, egy egyszerű váltózsák vagy szekrény segé
lyével az új vegyszerrel, a coxinnnl megtöltött tálba
csúsztatjuk. A coxin szintén egy vöröses folyadék,
csakhogy nem csupán vörös festanyag a főalkatrésze.
E fürdőben marad a lemez két perczig, a tálat moz
gatni nem szükséges, sőt nem is jó. A coxin-oldaí,
mint előfürdő ismételve használható s nem merül ki,
csak arra kell ügyelnünk, hogy a folyadék legalább
2 cm. magasan fedje a lemezt. A lemez teleszívja magát
az oldattal s két perez múlva a fény iránt érzékeny
részei be vannak vonva egyenletesen olyan réteggel,
mely lehetővé teszi a lemez további elkészítését a ren
des világításnál. A lemezt az előfürdőből kivéve, beleteszszük egy - rendes s meg nem festett előhivóvai telt
tálba, hol csakhamar meg fog jelenni a kép s szépen meg
figyelhetjük, hogy nincs-e a lemez túl vagy aláexpo
nálva ; mindkét esetben könnyen segíthetünk, a mennyi
ben a képet az első tálból kiveszszük, egyszerűen áttéve egy másik, megfelelően összeállított előhivóba.
Addig kell előhívnunk, míg a mély árnyékokban,
azaz a negatív legjobban megfigyelhető részein a rész
leteket előjönni látjuk s míg a világos részletek kissé
homályosodni nem kezdenek s ekkor minden, a mi
fátyolosodás nélkül a lemezből kihozható, elő is van
híva. A lemezt most világosságnál kiveszszük és rövid
leöblítés után a rögzítő-oldatba teszszük. Fixálás után
leöblítve ismét a lemezt, azt rendes módon kimossuk.
A lemez kissé vörösre van ugyan festve, de ez a szín
egészen eltűnik félórai mosás után. A vörös szín el
tűnésével a rögzítő-nátron is ki van teljesen mosva,
mint ez kémszerekkel, jódkeményítő-próbával kimutatták.
Megjegyzendő, hogy a lemez hátsó felének világos
ságot kapnia nem szabad, miért is az egyik tálból a
másikba való áttételénél fekete vagy barna papirt kell
alája a coxin- folyadékban csúsztatnunk s igy hátsó
felét befödve áttennünk. A coxin föltalálója Ludwig
János meinzi lakos, ki állítólag magyar ember.
Égési sebek gyors gyógyítása. Erre a czélra egy
düsseldorfi műszaki tanácsos a repesztésre használatos
pikrinsavat ajánlja. A pikrinsav, az illető jelentése szerint,
még oly munkást is 8 nap alatt ismét munkaképessé
tett, ki teste felületének egy negyed részét kiáramló
180" C hőmérsékü gőz által leforrázta.
Erre a czélra legalább 1—2 liter concentrált pikrinsavoldatot ajánlatos készenlétben tartani. Ezt az olda
tot úgy lehet előkészíteni, hogy annyi szilárd pikrin
savat oldanak fel közönséges kútvizben, a mennyit a
víz feloldani képes. A telítési fokot egyszerű rázás utáni
megtekintés által lehet meghatározni; ha a vízben szilárd
alkatrészek maradnak vissza, a víz nem képes több
pikrinsavat felvenni.
Ha valaki égési sebeket szenvedett, a sebhelyet —
minél hamarább — pikrinsavoldatbá mártott vattadarab
bal kell dörzsölgetni, míg az égési fájdalom megszűnt,
a mi rendszerint néhány pereznyi kezelés után be szo
kott következni. Ha a forrázás gyengébb és a forrázott
testrészen hólyagok képződnek, ezeket először fel kell
vágni és a prikinsavat a bőr alá juttatni, hogy az a
bőrszövettel közvetlen érintkezésbe jusson. Ha a test
rész zsíros, vagy erősen égett sebről van szó, a dör
zsölésnek is radikálisabbnak kell lennie. A pikrinsav
hatását azon lehet első sorban megismerni, hogy a
pikrinsavval kezelt testrész erősen sárga színűvé lesz,

a mi a savnak a szövet fehérnye-anyagaival való
egyesülésének következménye. A dörzsölgetést addig
kell tehát folytatni, míg az illető testrészen a sárga szín
jelentkezik.
A fájdalom rövid dörzsölgetés után megszűnik, de
egy bizonyos idő múlva ismét vissza szokott térni,
mikor is a dörzsölgetést meg kell ismételni.
Bár belsőleg használva a pikrinsav erős méreg,
még sohasem tapasztaltkk annak külső alkalmazása
mellett valamelyes mérgezési tüneteket.

K Ö NY V SZEM LE.
A m agyar nép arcza és jellem e. Irta Hennán
Ottó. n táblával és 45 szövegrajzzal. Ara 5 korona.
Megielent a Természettudományi Könyvkiadó-Vállalatban.
Kiadja a Kir. Alagy. Terni.-Tud. Társulat.
Ha e könyvet úgy tekintenék, mint a milyen czélra
első sorban szánva van : a nagyközönség részére írt nép
szerűsítő munkának, akkor nag on sok tekintetben
kifogás alá esnék.
Először is valamely tudományt népszerűsíteni akaró
nak nem elég le tudni szállni az olvasóközönség gon
dolkodási körébe, hanem részben fel is kell tudni emelni
az olvasóközönséget annyira, hogy a tárgyalt tudomány
komolyságához méltó legyen.
Ez azonban csakis avval érhető el, ha írásközben
megtart a népszerűsítő munka írója bizonyos, a tárgy
komolyságához teljesen illő hangot és nem fraternizál
az olvasóközönséggel, hajhászva annak kegyét még a
tudomány rovására is. Herman Ottónak tehát, ha művét
népszerűsítő munkának szánta is, nem volna szabad, állí
tólag azért, hogy emberi elmével fölfogható pontról
indulhasson ki, a bibliát venni alapul és Mózest tenni
meg az anthropologia alapítójának. Manapság az ilyféle
csak ügyes játék, rég elmúlván azok az idők, mikor az
író kénytelen volt műve alapját a bibliára vezetni vissza,
ha azt akarta, hogy műve kelendő legyen. Jobban meg
kell becsülni ma már az olvasóközönséget, sokkal fölvilágosodottabbnak kell azt tartani, semhogy reászo
rulna a modern tudományoknak ilyen kényszerített
összekötésére a bibliával. Ha a kellő hangot akarja
eltalálni a népszerűsítő munka írója, úgy kell szólnia
az olvasóközönséghez, mintha egy serdülő korban lévő
ifjúhoz beszélne, ki megérti mindazt, mit fejlődő értel
méhez alkalmazunk, de a képességeit nagyon kicsinylő
hang sérti önérzetét.
Másodszor, népszerű tudományos munkában nem
volna szabad annyira személyeskedni, mint a hogy
Herman Ottó teszi. Elvész az olvasóközönség hite a
tudomány képviselőiben, ha látja, hogy egymást meny
nyire nevetségessé teszik. Herman túlságosan kigúnyolja
azokat, a . ik ha tévedtek is, de azért komolyan s nem
csak gúnyt érdemlőleg foglalkoztak Herman előtt a
magyar typusokkal. Az ötletesség talán szenvedne az
által, ha a Nemzeti Múzeum ethnographiai osztályának
fényképfölvételeit nem Lombroso gonosztevő typu^.aival
hasonlítaná Herman össze, de ha elhagyta volna ezt
a vicczet, sokat nyerne műve komolyság szempontjából,
a mi, mint föntebb kifejeztük, bizonyos mértékben nép
szerű tudományos munkában is szükséges.
Harmadszor, és ez a legfontosabb kifogás Herman
munkájával szemben, az is kérdéses, szabad-e egyál
talán népszerű modorban a nagyközönség elé bocsátani
ilyen munkát, mely oly dolgokról szól, melyekről tudásunk
csakis a kezdet kezdetén van s melyben az író maga
is csak tapogatódzik és elismeri, hogy az illető dol
gokról való ismereteink csak nagyon hosszú, fáradságos

kutatás után fogják megérdemelni a tudomány nevet.
Úgy tesz,evvel Herman Ottó, mint mikor egy gyermek
kezébe adunk oly dolgot, melynek bonyolódottsága fel
nőtt embernek is nehézséget okoz. A népszerű tudo
mányos munkának inkább a jó játékszerhez kell hason
lítania, melynek czélja : mulattatva fejleszteni a gyermek
értelmét s tudjuk, hogy a jó nevelőnek nagyon meg
kell gondolni, mit adjon e czélból a gyermek kezébe.
Népszerűsíteni tehát csakis oly dolgokat szabad, a
melyek már elég biztos alapokon nyugszanak, azaz
valamely magát már eléggé kiforrott tudást, mely — kör
vonalaiban legalább - valamennyire ismerősa nagyközön
ség előtt s felvilágosítás helyett nem szül annak értel
mében bábelszerü zavart. Herman Ottó munkájánál
az a veszély forog fenn, hogy oly elismert hírű és nevű
tudósnak, mint a milyen Herman Ottó, állításai nagyon
könnyen hitelre találnak a nagyközönség előtt s a ki
nem forrott s e miatt sokszor téves és ferde nézetek
rendkívüli kárt tesznek a nagyközönség szellem ében;
nem is szólva arról, hogy az elterjedt balvélemények
mennyire megakasztják majd a szóban forgó tudomány
tovább haladását.
Tekintsünk azonban el a fentebb mondottaktól s
vegyük ügy Herman Ottó munkáját, mint a mi másod
sorban akar lenni : a tudományos körök részére szánt
útbaigazításnak, a magyar faj kérdésének megoldására;
akkor talán ítéletünk nem lesz róla olyan szigorú.
Ha annak, ki a tudomány valamelyik ágában áttörésre
vállalkozik, az érdeklődés fölkeltése a tárgy iránt lenne
egyedüli föladata, akkor Herman Ottó munkájára csakis
dicsérő szavunk lenne. Valamely dolog iránti érdeklődés
fölkeltésére alig lehet ügyesebben írni, mint a hogy
Herman Ottó ír. Stylusa kiválóságra egymagában áli
a magyar tudományos irodalomban, élénk előadása,
ötletessége, az az ügyessége, a mint egy általa erő
szakolt szempont körül rendezi müve anyagát, mun
káját még az előtt is érdekfeszítő olvasmánnyá teszik,
a ki talán nincs nagyon elragadtatva tudományos
értékétől.
Vegyük azonban az érdeklődés fölkelteni tudását
csupán külső formának, technikai készségnek, a mint
kell is venni, akkor bizony Herman Ottó müve nagyon
sokkal adós marad nékiink.
A szép előadás, kivált ú ttörő tudományos munkánál,
nagyon fontos kellék, de ha esetleg elmarad is, jobban
megbocsátható ez, mint a mű benső tartalmának hézagai.
Herman Ottónak volna ugyan munkája benső tar
talmának hézagaira egy, látszólag igen jó m entsége;
tudniillik: ki új csapást vág a tudomány valamelyik
ágában, legnagyobbrészt maga kénytelen az utat ki
építeni, nincsen.k támpontjai, vagy legalább is nagyon
bizonytalanok, és attól, ki rengetegbe először hatol be,
nem kívánhatjuk, hogy rögtön palotát építsen ott, elég,
ha egy kis ösvényt tud csinálni és kunyhót, melyben a
többi, _még beljebb hatolni akaró megpihenhet. Ő tőle
sem kívánhatjuk tehát, hogy bevégzett rendszert, biztos
alapokon nyugvó tudást nyújtson nekünk a magyar faj
kérdésében. Elég, ha megindul bizonyos irányban, útba
igazítást adva a fölgyűlt anyag mikénti földolgozására,
elhárítva az útba akadó első nehézségeket.
Herman Ottótól sem kívánjuk a magyar faj kérdésé
nek teljes megoldását, mert hisz nagyon jól tudjuk, ez
csak egy-két nemzedék alapvető munkája után lesz
lehetséges, hanem igenis kivánnók azt: ha már vállal
kozott arra, hogy a magyar faj kérdésében az első
lépéseket megteszi, tegye azt úgy, hogy majd mások
nak az ő nyomdokaiba lehessen lépni.

Miként lehetséges azonban ez, ha Herman a régi,
jól kipróbált segítő eszközöket teljesen mellőzve, kezdi
meg az úttörés nehéz munkáját. A régi eszközök felhasználása helyett teljesen rábízza magát jó csillagára
s mint a legtöbb olyan ember, kiben túlteng az önérzet,
azt hiszi, elég ha saját intuitiv hitében és szerinte soha
nem csalatkozó ítéletében bizakodik. Mit néki antliropologia, nyelvtudomány, történeti fejlődés! Ezeknél többet
ér az ő csalhatatlan érzése s a tudomány megállapított
igazságait csakis annyiban alkalmazza müvében, a
mennyiben ösztönszerü meggyőződéséit igazolják, sokszor
pláne ezek kedvéért olyat is tudományos igazságnak
véve, a minek tudományos értéke nagyon kétséges.
Nézzük csak közelebbről Herman Ottó művét és
ekkor látni fogjuk, mennyire eltér ö minden tudományos
alaptól csupán azéit, hogy fixa ideáit elfogadhatókká tegye.
Műve első felében a magyar nép arczárói szólván
Herman, kiválaszt egy csomó igazán szép, szemet
vesztegető magyar arczot s megteszi ezeket a magyar
faj typusos képviselőinek. Hogy miért épp a Herman
által közölt arczok viselik magukon a magyar faji jel
leget ? Nézzük csak, erre nézve Herman sok mindent
föl tud hozni.
Elkezdve a világ teremtésén, azután Mózesen, Aristotelesen, Mantegazzán át, tarlózgatva komoly tudósoknál
és obscurus íróknál, egyszer megállapítva az anthropologia és történelem, szóval a komoly tudomány bizony
talanságát, máskor a nagyon kétséges értékű physiognomiát
és mimikát föltétien igazságnak véve, kimondja Herman
azt, hogy a magyar ember szem ében van az a jellegzetes
valami, melynek alapján az „igazi magyarokat“ ki lehet
válogatni.
Ennek a nagy igazságnak kimondásánál Herman
főként Mantegazza Paolo igen kétes értékű buvárlataira
támaszkodik, ki megállapítja az alkotó, képzelő erő és
kutató gondolkozás külső jeleit s azt az arezon, a szem
és száj bizonyos alakulásában találja meg. Hozzá veszi
még ehhez Herman azt, hogy egy pár, általa túlsá
gosan sokra becsült író (Piderit, Hughes) a szeinct a
lélek tükrének nevezi.
Mivel azonban a száj nem illenék bele számításaiba,
ezt szépen kiküszöböli Herman, újra összehordva egy
csomó, laikusnak igen érdekes, de épen nem tudo
mányos dolgot a haj- és bajuszviselet arczot elváltoz
tató hatásáról.
Már most egyedül a szem maradván meg Hermannak, mint a mely szerinte valamely arcz charakterének
megállapításánál biztos jelül szolgál, nyert igazságait
alkalmazza Herman a magyar nép arczi kifejezésére.
Ez szerinte a büszke, határozott tekintetben culminál.
Hogy miért épp ebben ? Erre nézve Herman Reinhard
asszonyt idézi, ki 1806-ban járván Magyarországon,
azt mondja, hogy: „a magyar köznép arczán meg lehet
találni az akarat és erély kifejezését“. Ez éppen elég
Hermannak arra, hogy támaszkodva Piderit, Hughes és
Mantegazza kutatásaira, a következőkép okoskodjék:
„Semmi kétség, hogy főkép a magyarok szeme volt az,
a mely ezt az elfogulatlan, élesen figyelő asszonyt
megoktatta.“
Ezek Herman bizonyítékai, melyek alapján kimondja
azután e z t: „kimutattam a szem kifejezésében a magyar
jegyet, mely az egész typus lényét kisugározza.“ Hogy
ezt a nyert igazságot saját fényképfölvételeire alkal
mazhassa, ezeket mondja:
„Ha már most úgy állítjuk föl a kérdést: a szem
melyik mimikailag megállapított formájának felel meg a
magyar szem ? legott előttünk terem az, a mit Mante-
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gázzá kifejtett és rajzban is adott, a mit az arcz mimi
kái központjának nevezett: az alkotó képzelő erőt ki
fejező szem. — 6. kép.
És valóban, hogy ha a „napjaink magyarjai“ szakasz
ban a VIII-ik táblára vetjük tekintetünket, ez a szem
forma egészen tisztán és félreismerhetetlenül megvan,
különösen Pati-Nagy Pálnál és a Sebestyén fiúnál,
mint a magyar ifjabb férfikorának jellemzője, a mely
még épp oly távol áll a kiábrándulástól, mint az agg
kor bölcsességétől.
És kiválóan ez a szemforma az, a melyből legtöbb
ször kisugárzik az a sajátos indulat is, mely föllobbanása idejében örökkön égő tűznek látszik, noha utóbb
szalmalángnak bizonyul.“
Hozzáértő azonnal észreveszi miben sántikál Her
man Ottó. így csupán az szokott bizonyítani, a ki vala
mely kedvencz eszméjét (ebben az esetben azt, hogy
éppen a Herman által gyűjtött arczképek viselik magu
kon szemmel láthatólag a magyar faji jelleget) minden
áron tudományos igazság színében akarja föltüntetni.
Herman már eleve (a priori) saját subjectiv a mennyire
az egyéni érzéseket meg lehet ítélni: valószinűleg chauvinistikus eflogultságból kiinduló) meggyőződése alapján kiválasztá azokat, a kiket ő.a magyar faji typus, méltó képvise
lőinek tartott és csakis utólag próbálta azután tudományos
bizonyítékokkal is támogatni soha nem tévedő érzéseit.
A komoly tudomány terén, mivel az sokkal lassabban
halad, mintsem hogy egyéni érzések szolgálatába állhatna,
nem találhatván Herman neki megfelelő bizonyítékokra,
a Mantegazza, Piderit és Hughes-féle kétes értékű physiognomiai és mimikái kísérletekhez fordul, megteszi
ezeket végérvényes igazságoknak, kiegészítvén őket oly
egyes véleményekkel, a melyek az ő subjectiv meggyőző
déseire kedvezőek. De nemcsak ezt teszi Herman, hanem
az egész keze alatt fölgyűlt, már eleve tendentiosusan ki
keresett anyagot úgy csoportosítja, hogy az megfelelő szö
veget képezzen a szemet már magában megvesztegető
fényképfölvételeihez. Ily módon aztán eléri azt, hogy lát
szólag tudományos igazságokként tűnnek föl fixa ideái.
Nem is kellene talán okadatolni, mennyire helytelen
Herman föntebb előadott subjectiv alapból kiinduló
bizonyítási módja. A tudomány terén tudvalevőleg nem
fogadható el az érzelmi alap s az egyéni (subjectiv)
érzéseket és intuitiv hitet lehetőleg ki szokás ott küszö
bölni. Az egyéni képesség ugyanis teljesen bizonytalan
valami, rendkívüli nagy és gyakori tévedéseknek lévén
bármelyik, még oly tehetséges ember is kitéve. Azon
kívül nem is láthatni be valakinek a veséjébe, miként
bonyolódnak egyéni érzései. Nagyon szép tehát, ha
valaki önálló eszméket tud producálni, de találjon rá
módot, hogy azok ellenőrizhetők legyenek. Ez azonban
csakis avval érhető el, ha a tudományos munka írója
bizonyos objectiv alapra helyezkedik, oiyanra, a mely
ben a logikai egymásután könnyű szerrel követhető.
Éppen ezért nem elegendő az se, ha valaki, a mint
Herman Ottó teszi, látszólag objectiv alapra helyezke
dik ugyan, de ezt csupán azért teszi, hogy véle egyéni
(subjectiv) érzéseit leplezze. E czélból nem szabad a
tudományos kutatások között tetszés szerint válogatni,
a szerint, a mint érdekeinknek kedveznek vagy nem. A
mikor Herman ilyképpen jár el, akkor csak visszaél a
tudomány nyulékonyságával, örökös bevégzetlenségével,
de azért még nem helyezkedik a tudomány által meg
kívánt objectiv alapra.
így véve Herman bizonyítási módját, munkáját sem
tekinthetjük olyannak, a mely kellő útbaigazítást adna
a tudományos köröknek arra, mily irányban kell kutatni

a magyar faj kérdésére nézve. A tudós nem nyugodhatik meg abban, mi a Herman Ottó subjectiv meg
győződése arról, hogy mely arczok viselik magukon a
magyar faji jelleget. Az még meg bocsátható volna, hogy
kétségbe vonja Herman az anthropologia és történelem
igazságait, de legalább gondoskodnék helyettük olyan
igazságokról a melyekben fegyelmezett ész megnyugod
hatnék és kellő alapnak tarthatná a tovább haladásra.
Lehetnek Hermannak bizonyos érdemei munkája
anyagának összegyűjtése körül, személyes gyűjtései kö
zött valószinűleg akad sok értékes is, az mindenesetre
nagy érdem, hogy bebizonyító, hogy a nemzeti múzeum
ethnographusai mennyire rossz amateur fényképészek,
de mivel ő olyan utakra tévedt, a hová fegyelmezett
eszű tudós nem követheti, a hozzáértő mégsem tart
hatja Herman művét másnak, mint afféle ügyes kaleidoskopnak, a melyet szemfényvesztőleg forgatnak az
ember szeme előtt, de tartalmához nem férhetvén hozzá,
nem tudja megítélni, van-e benne sok aranyszemer is,
vagy tartalma csupán fényes csillogó papirszemét.
Bibó István.
M agyarország m adarai. A hazai madárvilág meg
ismerésének vezérfonala 170 eredeti rajzzal és 9 műmelléklettel. írta dr. Madarász Gyula m. n. múz. igazg. őr.
Budapest, 1899—1903. A Magyar N. Múzeum kiadványa.
A magyar állattani irodalomban aránylag még kevés
olyan nagyobb összefoglaló munkát találunk, melyek az
állatok egy-egy osztályát, vagy legalább is nagyobb csoport
ját önálló buvárlatok és megfigyelések alapján ismertetik.
Tagadhatatlan ugyan, hogy az újabb időben több ilyen
értékes munkával gyarapodott irodalmunk, de még így
is sok esztendő kitartó munkája és sok szakavatott,
lelkes búvár szükséges ahhoz, hogy hazánk állatvilágát
alaposan megismerhessük.
A legújabb terméke a magyar zoológiái irodalomnak
dr. Madarász Gyula munkája Magyarország madarairól,
melyet a Magyar Nemzeti Múzeum adott ki.
Madarász, a ki több mint két évtized óta szorgalmas
és szakavatott munkása az ornithologiának, márl881-ben
kiadta „Rendszeres névsora a magyarországi madarak
nak és az ezekre vonatkozó irodalom“ czímcn a hazai
madárfajok első összeállítását. E kis füzet volt az a
csira, melyből az évek hosszú során nagy előszeretettel
és kitartással gyűjtött megfigyelések és vizsgálódások
segítségével a most megjelent nagy munka fejlődött.
A megbízható irodalmi adatokon kívül a Magyar
Nemzeti Múzeumnak mintegy 5000 hazai példányból
álló madárgyüjteményét, továbbá Csató János és a zág
rábi múzeum gazdag gyűjteményeit vette szerző mun
kája alapjául és így első sorban saját tüzetes vizsgá
lataira és gondos összehasonlításaira támaszkodva álla
pította meg a Magyarországban előforduló fajokat és
klimatikus formákat, feltüntetve egyúttal azoknak elő
fordulásai módozatait és általános földrajzi elterjedését
is. Ezekből az alapos kutatásokból kiderült, hogy
Magyarország madárvilága, territoriális viszonyainknál
fogva igen változatos, a mennyiben a középeurópai
fajok egyészt a keletiekkel, másrészt a Földközi-tenger
mellékéről valókkal találkoznak.
Megfigyelései szerint Magyarországból, Horvátország
gal és Szlavóniával együtt, 364 madárfaj ismeretes, ezek
közül állandó 87, itt fészkelő költözködő 151, átvonuló
56, téli vendég 24 és rendkívüli 46 madár. Az állandóak,
költözködők és rendkívüli vendégek közül a legtöbb faj
az Éneklők rendjére esik (137); a téli vendégek közül
a legtöbb a Ludak (9), míg az átvonulok közül legtöbb
(23) a Lile alakúak rendjébe tartozik.
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Régebben Magyarország madárvilága még gazdagabb
lehetett, hiszen a Duna és Tisza szabályozása előtt,
mikor e folyók megáradt vize mértföldekre terjedő terü
leteket árasztott el, a vízi madarak megszámlálhatatlan
mennyiségben tanyáztak a nádasokkal és egyéb buja
vízi növényekkel benőtt parlagon heverő területeken. így
a nemes kócsag a nádas területeken mindenütt fész
kelt, most azonban már csak a Kis-Balaton nádasai
ban s talán Szlavónia egyes helyein fordul elő. A cultura tehát egyik legnagyobb ellensége a madaraknak s
félő, hogy madárvilágunkat a jövőben is gyéríteni fogja.
De nemcsak a magyar ornisz képét ismerteti meg
szerző könyvében, hanem a hazai madarak meghatáro
zására alkalmas kulcsot is ad kezünkbe. Erre való
tekintette! a fajok lehető legpontosabb leírására töre
kedett, világosan és röviden sorolva fel azokat a külső
belső jellemvonásokat, a melyek alapján legkönnyebben
felismerhetők. Lényegesen elősegítik ezt a mellékelt
meghatározó táblázatok is, a melyek segélyével a
kevésbbé szakavatottak is felismerhetik a madarakat, ha a
táblázatok minden egyes tételét megfelelően alkalmazzák.
Megtalálják azonkívül könyvében minden madárfaj
magyar elnevezését és összes synonymáit, a melyeknek
gondos összeállításával sok fáradságtól kímélte meg
könyve olvasóit. Emeli a munka értékét és használ
hatóságát az a sok természethű és jellemző rajz és
színes mümelléklet is, a melyekkel szerző könyvét fel
díszítette. Ilyen eleven, művészi képeket csak az rajzol
hat és festhet, a ki nemcsak a formákat örökíti meg,
hanem a lüktető életnek azt a nehezen utánozható kifejezé
sét is, a melyet csak az állatok életének és szokásainak
alapos ismerője érzékíthet meg.
Madarász könyvének ebből a vázlatos ismertetéséből
is kitűnik, hogy igen szerencsésen oldotta meg azt a
nehéz feladatot, a melyre lelkesedéssel vállalkozott. Szo
rosan tudományos munkát írt, melyet a hazai és kül
földi szakemberek forrásmunkául fognak használni, de
nem a régi nyomokon haladt s így könyvét azok is élve
zettel és haszonnal fogják forgatni, a kiknek ő lesz első
mesterük az ornithologia terén vagy a kik talán nem mint
szakemberek, hanem mint az élő természet igaz barátjai,
könyvéből akarják Magyarország madárvilágát meg
ismerni.
De a szerzőn kívül elismerés illeti Szalay Imrét, a
Nemzeti Múzeum igazgatóját és dr. Horváth Gézái, az
állattani osztály igazgatóját is, a kik módot találtak arra,
hogy ez az értékes munka a Múzeum kiadásában meg
jelenhessen.
Hr. R.
Fheisz-M atskássy-féle franezia szótár. I. Dictionnaire frangais-hongrois par Jules Theisz. Budapest, R
Lampel (Ph. Wodianer et fils); nagy 8 -ad rét. (XII. és
405 old.) Ára 5 kor. Igazán megbízható nagyobb fran
ezia szótárt kapott végre valahára irodalmunk. A fran
ezia szótárak dolgában ugyanis rendkívül rosszul állot
tunk, ennek csak a szakember a megmondhatója. Nem
tudjuk mi volt oka e sajnálatos állapotnak, de szükség
képpen következlethetjük, hogy avatatlan kezek mun
kája volt s hogy kiadóink kevés kivétellel nagyon felü
letesen jártak el a franezia szótárak kiadásában. Innen
érthető az is, hogy sokszor névtelenül jelentek meg az
ilyen szótárak, mint pl. a kis Thibaut. Egészen termé
szetesnek vették, hogy szótárt is lehet fordítani és egé
szen mellékesnek tartották, hogy ki fordítja.
No hát ez a felfogás, hogy szótárt fordítani lehet,
ugyancsak megbosszulta magát, hozzá még oly avatatlan
kezekben. így jöhettek létre azok a kaczagtató tévedé
sek, hibás fordítások, alapos félreértések, melyekből
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nehányat a mostan megjelent eredeti munka gyanánt
készült nagyobb franezia szótár előszavában megemlítve
találunk. Az arquebnsade-ot egyik szótárunk „szájvíz
nek fordítja, holott az eredeti sajtóhibát Sachs-nál nem
vevén észre, „Wundwasser“ helyett lett „Mundwasser“.
A plat-ból kulcs lett, a német tálat „Schüssel“-t „Schlüssel“-nek nézve ( Thibaut .
Az ily fordítást össze lehet ütni félév alatt, míg a mos
tani eredeti szótár tíz esztendő fáradsága. De még a
sajtóhibák tekintetében is roppant gondatlanok voltak
szótárkiadásaink, így lett intimer-?bői „megigéz“, meg
idéz helyett, perce-bois-ból „fakéreg“ faféreg helyett,
sullane-bó\ „szultán feje“ szultán neje helyett.
Ebből látható, hogy a szótárak kiadására édes
kevés gondot fordítottak, fordításukat rábízták valami
bepártfogolt avatatlanra, a ki maga sem igen tudott
francziául, s a correcturát se tudta jól végezni. Az egy
Ujváry Béla-féle „Athenaeum zsebszótára“ e tekintetben
a tiszteletreméltó jó kivétel. De hát ez csak zsebszótár.
Megbízható nagyobb szótárt csakis most kaptunk.
A fent vázolt szomorú előzmények után annál na
gyobb örömmel adhatunk hírt a most megjelent „Franczia-magyar Szólár“-ró\, mit Theisz Gyula írt s Matskássy nézett át, s melynek minden lapján meglátszik a
jó munka. Micsoda jó, eredeti magyar kifejezések ! Un
coeur de bronze mellett magyarul ezt találjuk : kőszívű
ember. Nincs az a lap, a hol ilyen jó magyar kifejezések
ben, tőrülmetszett zamatos fordulatokban, szólásokban
ne gyönyörködhetnénk.
Ez a szótár így magyar nyelvmívelő munka is és
pedig jelentős e téren, a franezia kifejezéseknek meg
felelő jó magyar kifejezések kiválogatásában. Faképnél
hagyta, kalapját fejére csapta, módos helyzetbe jutóit,
babra játszani, kereken visszautasítani, zsémbelödik, zsör
tölődik ily kifejezéseket találunk minduntalan s a mel
lett kitünően helyén valók ezek, jól vigyáz a szerző a
finom árnyéklatok kifejezésére.
A kiadó (Wodianer) így jól megválasztotta embereit,
hogy kikre bízza e munkát, de viszont, kiállítás tekin
tetében is megtett mindent.
A nyomás nagyon szép, s szerencsés volt a sokféle
betű-typus összeválasztása. Igazán tiszta positiv íteletet
mondunk, ha azt mondjuk, hogy szebb az itt mellette
levő német Thibaut-nál vagy Sachs-Villatte-ná\. Szebb,
határozottan szebb s mily jó’eső érzés azt tudnunk,
hogy ez a mienk, a magyar irodalomé. Annak alkotása,
de annak számára is készült.
Most már csak az a szívből jövő óhajtásunk, ismerje
meg ezt a magyar közönség, vásárolja meg és lássa
hasznát. E szótárból nemcsak francziát tanulhat közön
ségünk, hanem jó magyarságot is vele kapcsolatban,
mert nem lát a franezia kifejezése kel kapcsolatban oly
kiforgatott lehetetlen magyar szókapcsolatokat, minf
régebbi szótárainkban. Gyümölcsözzék tehát e szótár a
magyar művelődés, a magyar cultura javára mentül
többet! Örömmel várjuk a szótár másik részét, a magyarfrancziát, mit Matskássy ír s viszont Theisz fog át
nézni.
Doctor Galliens.
Beküldött könyvek. M ikszáth: Az új Zrinyiász.
Ára 1 kor. 20 fillér. — Dr. Kottái Virgil: Széchenyi
közgazdasági eszméi. Ára 1. kor. 50 f. — Kelemen
Géza. A nemzetek küzdelme a gazdasági vezérszerepért.
— Hasznos olvasmányok: Szerk. Mártonfy Márton. Két
kettős füzet. Egynek ára 1. kor. 20 f. — Halévy-Crcmieux-Decourcelle. Constatin abbé. Színmű. Ara 6 Ó fillér.
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BUDAPEST, 1903.
H O R N Y Á N S Z K Y V IK T O R C S . É S K IR . U D V A R I K Ö N Y V N Y O M D Á JA .

Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további
odaadó szives 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.
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyvkiadóhiva
talához (Budapest, V., Akadémia-utcza 4.) intézendők.

F e lh ív á s e lő fiz etésre .
Az Uránia az 1903. évvel immár negyedik évfolya
mába lépett.
Hiszszük, érezzük, hogy túl vagyunk a kezdet nehéz
ségein. Mert ma már a munkatársaknak oly kiváló csa
patja s az olvasóknak oly tekintélyes serege áll mellettünk,
hogy semmi tekintetben sincs okunk aggodalomra.
A lefolyt 1902. esztendőben 65 nagyobb, önálló
czikket közöltünk folyóiratunk hasábjain, s e czikkekkel
képviselve voltak úgyszólván az összes tudományok:
a természettan, mennyiségtan, vegytan, csillagászat, me
teorológia, állattan, növénytan, ásvány- és földtan, föld
rajz, az orvostudományok, a bölcsészet,' irodalomtörténet
és széptan, a történelem és művelődéstörténet, a néprajz,
a művészet-elmélet, — s az e tudományok köréből vett
apró közlemények gazdagítják «Krónika» czímű méltán
kedvelt rovatunkat is; a «Hasznos tudnivalók» rovatát
szintén változatos tartalmúvá igyekeztünk tenni, — s
jelentékenyen bővítettük a «Könyvszemle» ez. rovatot is.
Törekedtünk a képeket is mindig jól és érdekesen válo
gatni össze.
Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apáthy
István, Bibó István, Bodnár Zsigmond, Cholnoky
Jenő, dr. Dézsi Lajos, Dietz Lajos, Erdélyi Pál, dr. Ny.
Farkas Geiza, Hathalmi Gabnay Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó Vilmos, Hoffmann Ottó, Huszár
Vilmos, dr. Kapitány Kálmán, Kármán Ferencz, Kiss
Ottó, Kovács Gábor, König Dénes, dr. Körösi Henrik,
dr. Kövesligethy Radó, Kriesch Aladár, dr. Kupcsay
Felicián, Lehr Albert, Mahler Ede, dr. Márki Sándor,
Mikola S., Mosdóssy Imre, Móricz Zs., dr. Neményi
Imre, dr. Nuricsán József, dr. Nyáry Albert báró,
Pap Károly, Pékár Gyula, dr. Pékár Károly, Pruzsinszky
Pál, dr. Rátz István, Szádeczky Gyula, Szász Zoltán,
dr. Szekeres Kálmán, Riedl Frigyes, Sajó Károly, Szana
Tamás, dr. Szenipétery Imre, Szeremley Barna, dr. Szterényi
Hugó, dr. Szűcs István, Tass Antal, dr. Thanhoffer Lajos,
Zalai Béla stb.
Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére,
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.

A z «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. díj nélkül kapja az egylet összes kiadványait,
köztük az «Uránia» czímű folyóiratot;
2. évenként hat utalványra van joga, melyekkel az
első előadásokon (premiere) kívül az Uránia-szinház
előadásaira akár egy földszinti vagy erkélyszéket, akár
egy páholyt 5o°/0-os árkedvezmény mellett vásárolhat;
3. szabadon látogathatja az egyesület és a színház
által rendezendő kiállításokat.
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
Cseike Győző, miniszteri számvevőségi igazgató, egye
sületi pénztárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.)
bejelenteni szíveskedjenek.
A z Uránia-egyesület elnöksége.

1

i Az Uránia m. tud. színház r.-t. I
i
kiadványai:
i
Spanyolország,
A XIX. század,
A táncz
Amerika
Azember tragédiájáról
Vörösmarty költészete

s.

papír- és tanszerZZ kereskedése zz

Budapest, VII., Erzsébet-körút 15. szám.
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E folyóiratot az Egyesület tagjai
az évi illetmény fejében kapják.

MOLNÁR VIKTOR
közreműködésével
szerkesztik
KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

II. R ákóczi Ferencz em lékezete.1
Most kétszáz esztendeje. 1703 április 29-én
a kormány számba akarta venni, mekkora ereje
lesz a tervezett egységes Ausztriának. Magyarországban is elrendelte a földek, parasztok,
polgárok összeírását, sőt a nemesekét is. „Nagy
fontosságú dolog ez az összeírás — jegyezte
meg mindjárt akkor Szakáll Ferencz kolozsvári
polgár. — Távol legyen, hogy Rákóczit a Krisztus
hoz hasonlítsam. De ugyanakkor, mikor a Krisztus
született, összeírás volt Zsidóországban és azalatt
jött el a szabadító, a világ megváltója. Mostan
is a szegény nemzetnek valóban lenne szüksége
szabadítom. Hallatik, hogy Rákóczi jó dologban
indult meg a szegény magyar szabadítására;
kit Isten boldogítson jó ügyekezetében. Remény
ségünk lehet is ; mert a mint a zsidóság a ró
mai birodalom alatt sanyargott, a mikor Isten
nem testi, de lelki szabadítót küldött: úgy
mi is ugyanazon birodalom alatt nyomorogván,
nálunk is összeírást indítanak. De Isten el fogja
küldeni szabadítónkat“.
Május 22-én múlt kétszáz esztendeje, néhány
szegény ember Beregszász piaczán ki is bon
totta már azt a piros tafota selyemzászlót, a
melyre aranyos betűkkel volt hímezve a Rákóczi
neve. Negyednap Károlyi Sándor szatmári fő
ispán megírta, hogy Rákóczit a szegénység min
denütt úgy várja, mint a Messiást. A nép utána
mondta szent esküvéssel pátensének a szavait,
hogy „édes hazánkért, nemzetünkért, régi sza
badságunkért, a hatalmas Istennek segítségével,
az ő hatalmas hadakozó karjának erejével, töké
letes szívvel, lélekkel szenteljük életünket s ké
szek leszünk vérünket ontani egyedül hazánk s
nemzetünk szabadságáért, minden privatumnak
vágyódása nélkül11. A szegénység, a szeretet,
bizalom és lelkesedés leírhatatlan érzelmei közt,
térden állva, könnyezve, mint igazi Messiást
fogadta a bujdosó fejedelmet, ki Lengyelországból
június 16-án maroknyi haddal jött az ország
felszabadítására. Saját szavai szerint Rákóczi
mint Caesar lépte át a Rubicont; de a Caesar
nál gazdagabb urat nem az önzés vezette, hogy
a szegény parasztok élére álljon.
1 E beszédet szerző Kolozsvár sz. kir. város törvényhatósági bizottsága 1903 május 24-én tartott rendkívüli
díszközgyűlésén mondotta volt. Megjelent a közgyűlés
nyomtatott jegyzőkönyvében.

Tettre az a szomorú tapasztalat ösztönözte,
hogy „Recrudescunt inclytae géntis Hnngarae
vulnera.“ „Megújulnak a dicsőséges magyar
nemzet régi sebek1.
„Hazánk megsebesüli szabadságának mostoha
kézzel ennyiszer enyhített sebhelye — folytatta
a nemzethez és Európa minden népéhez inté
zett kiáltványában — minekutána alattomban
elbágyadtak tagjai az ausztriai háznak Isten íté
letéből való birodalma alatt, félvén, hogy ép
részére is ráhat a végső veszedelem, fegyverrel
kíván elvágattatni“.
Tiltakozott az ellen, hogy a királylyal szem
ben hitetlenséggel és támadásindító veleszületett
kívánsággal vádolják.
„Adjatok engedelmet — úgymond — igaz
fájdalmunknak és panaszunknak és egy kevéssé
feljebb emeljétek elmélkedésteket“.
Évek múlva, a mikor törekvéseiről már mint
történetíró számolj be az Örök Igazság előtt,
hálát adott az Úristennek, a miért eszközül
használta, hogy „fölébreszsze a magyarok keblé
ben a szabadság szeretetét, mely a rossznak
megszokásától már-már hülni kezd vala“.
Az isteni gondviselés küldte őt a puszta
hazába, hogy fegyverre és szabadságra hívó
szózat legyen.
„És meghallá e szózatot az ország népe. A
nemes szívek lángra lobbantak a szabadság
nevére és siettek fegyvert fogni annak vissza
nyerésére“.
Fegyvert fogott, mint annak idején maga Szent
László, hogy az ősi szabadságot megmentse
olyan király ellen, ki idegenek tanácsával kor
mányzott. Az egyház szentjének példájára hivat
kozva mondta ki, hogy „nem azok érdemlik meg
a gyűlöletes nevet s mindazon mocskot, melyet
a rágalom századok óta szór a szabadság védőire,
hanem azok, a kik mind a jogot, mind esküjöket
megtörék“.
Magyarország akkori királyának, I. Lipótnak
uralkodását Wesselényi, Zrínyi és Frangepán
ligája vezette be, Thököly bujdosó kuruczainak
küzdelme kisérte s a Rákóczi szabadságharcza
fejezte be.
A magyarság némi megszakítással félszázadig
állott fegyverben, hogy megakadályozza hazájá
nak tartománynyá sülyesztését, az egységes Ausz
23
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triának Magyarország beolvasztása mellett ter
vezett fölállítását.
A király 1672—1681-ig bevallottan alkot
mány nélkül uralkodott; az örökös királyság
behozatala és az ellenállás jogának eltörlése
után pedig törvénytelen állapotok következtek,
a midőn az alkotmányos kormány tovább mű
ködött ugyan, de országgyűlés nélkül s a király
a Magyarország újjászervezésére készített osztrák
javaslatot is Bécsben terjesztette a magyar notable-ok elé. Ezek a reformok körülbelül ugyan
azon okokból nem kellettek a magyaroknak,
mint a milyen okokból utasították vissza utóbb
Mária Terézia és II. József újításait s az 1849
márczius 4-iki és az 1860 október 20-iki alkot
mányt.
I.
Lipót, vagy inkább Kollonics javaslataiból
az 1715-iki s a többiekből az 1790-től 1867-ig
tartott országgyűléseken a magyarok önként el
fogadtak oly újításokat, a miket az önkényes
uralomnak charta alakjában nyújtott ajándékai
gyanánt el nem fogadhattak. Nekik is tetszett
az egységes államnak XIV. Lajos monarchiájá
ban valósított elmélete; de nekik csak az Ausz
tria alól felszabadítandó Magyarország egysége
lehetett az eszményök, első és fő czéljok. Ezt az
egységet a személyes unió keretén belül sem
tartották elképzelhetetlennek. Bercsényi a selmeczi
értekezleten találóan mondotta Stepney angol
követnek, hogy a magyarok olyan viszonyban
állnak Ausztriához, mint Skóczia Angliához, saját
külön alkotmányuk, kormányzatuk, hadseregük,
kincstáruk stb. lévén; s megértette vele, hogy
Ausztria mégis úgy akar velük bánni, mint
Angolország Irlanddal, azaz mint meghódított
tartománynyal. Királypárti volt. Az 1705. évi szécsényi országgyűlésen még világosan kijelentette,
hogy nem lehet szó királyválasztásról, mert a
„császár“ előterjesztéseket tesz a nemzet sérel
meinek orvoslására. Károlyi Sándor azon évi
emlékiratában határozottan kijelentette, hogy elösmeri a Habsburgok örökös magyar királyságát,
sőt erősíteni is akarja királyi hatalmukat, de
teljesen magyar szellemben, önálló magyar had
sereggel, az ország függetlenségének, területének
fentartása mellett. A múltak súlyos csalódásaira
hivatkozva azonban, Bocskay politikájához híven,
biztosítani kívánták a király alkotmányos ural
kodását egyrészt a tengeri hatalmak jótállásával,
másrészt az erdélyi fejedelemség helyreállításá
val. Stepney lord angol követ maga megjegyezte,
hogy ha a magyarok lemondanának Erdélyről:
gyalázatosán cserben hagynák véreiket, szövet
ségeseiket és csakhamar maguk is hasonló szolga
ságra jutnának. Ö és társai, a közbenjáró ten
geri hatalmak követei, nem a köztársaság ki
kiáltására biztatták a magyarokat, a hogy a
bécsiek híresztelték, hanem éppen a kigyezésre
buzdították: „Nem alkuszunk! — kiáltott egy
ilyen alkalommal Bercsényi a hollandi követre.
— M i szabadságot keresünk, nem sajtot!“ „Ha
szabadságot kerestek — felelt a hollandi csön
desen — ne értéktelen rézpénzzel fizessetek, ha
nem vágjátok le a sok arany, ezüst láncot men
téitekről, veressétek pénzzé s katonátok majd
jobb kedvvel harczol. Hollandia nem ezüst, hanem
ólomgombos katonákkal vívta ki szabadságát“.

„Ejh, uraim, magyarok! — fakadtak ki egy ízben
a külföldi követek, mikor az uralkodóház ismét
visszautasította a nemzet követeléseit. „Nincs
dicsőségesebb, mint a hazáért és szabadságért
halni, nincs édesebb, mint elismert, igaz ügyért
esni el!“
Teljes négy esztendeig a magyarok abban a
reményben harczoltak, hogy az uralkodóház végre
is teljesíti alkotmányos kívánságaikat; ennek a
reménynek eltűntével 1707 június 14-én a trónt
üresnek nyilvánították.
A bécsi udvart nem lepte volna meg, ha az
ónodi országgyűlés azt teszi Rákóczival, a mit
a beszterczebányai tett 1621-ben Bethlen Gábor
erdélyi fejedelemmel, kit a trónjától megfosztott
II. Ferdinánd helyett királynak kiáltott ki. Hiszen
a szabadságuk kivívására szövetkezett magyar
rendek már harmadéve vezérlő fejedelmöknek
választották Rákóczit, Erdély fejedelmét s a nem
zeti királyság helyreállítására az is lelkesíthette
volna őket, hogy Rákóczi ereiben Árpád vére
csörgedezett. De a mint Bethlen nem engedte
fejére tenni a hatalmában levő szent koronát,
Rákóczi szintén nem kereste ezt, ha a magyar
királyok koronázási szertartásai szerint iktatta
is be magát az erdélyi fejedelemségbe. Azelőtt
a bajor fejedelmet akarta a Habsburgok utód
jának, most pedig, két héttel az ónodi nyilatko
zat után, Hohenzollern Frigyes Vilmos porosz
királyfinak ajánlta fel a trónt. Ő maga ismételve
lemondott volna Erdélyről is, csak arról nem,
hogy ez fejedelemség maradjon; és sem azelőtt,
sem azután nem fogadta el Lengyelország koro
náját, mert nem akarta cserben hagyni hazája
ügyét. Ennek igazságába vetett hitét bizonyítja,
hogy nem gátolta híveinek megjelenését a pozso
nyi országgyűlésen, melyet a törvényhozásnak
teljes huszonegy esztendei szünetelése után Jó
zsef király 1708-ban végre összehívott. A labancz
országgyűlés maga is felszólalt az alkotmányos
uralkodás érdekében, de csak egy jelentéktelen
töredék képviselete lévén, határozatai sohasem
jöttek be a Corpus Jurisba. — Az ónodi nyilat
kozat megítélésével tehát döntő fontosságú körül
mény, hogy a szövetkezett rendek olyan királyt
tettek le, a kinek törvényhozói munkásságát nem
ösmeri a magyar törvénykönyv, melyben 1687-től
1715-ig, tehát majdnem három évtizedre terjedő
hézag van. Az ónodi rendek nem hiába beszél
tek zsarnokságról. A tróntól való megfosztás
jogosultságát pedig nem az aranybullának az
ellenállásról szóló záradékában keresték, sőt azok
sem arra alapították, a kik még az eltörlés előtt
fölkeltek, hanem arra a többségre, melyben a
szabadság általános, jogos és törvényes védel
mére vállalkozó vármegyék voltak. Ebben a
többségben látta Rákóczi a nemzet akaratát, az
önvédelmi harcz jogosultságát, melytől nagyon
élesen megkülönböztette a korábbi feudális urak
lázongásait. Nagy igazságot mond ki azzal, hogy
az osztrák házból származó királyok uralkodása
alatt minden fölkelés a szabadság védelmére, a
vármegyék zászlaja alatt történt. Ez az oka, hogy
Magyarország leggazdagabb oligarchájának, egy
Kolozsvármegye felénél nagyobb terület urának
fölkelése a demokráczia mai napjaiban is nem
zeti lelkesedést kelt. És ez az oka, hogy Kolozs-
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vár városa, a mely már 1704 telén diadalkapukkaí várta s 1707. húsvétján nagy tisztelettel
látta falai közt Rákóczi Ferenczet, kétszáz esz
tendő súlyos tapasztalatai után is kegyelettel
újítja föl egykori fejedelmének dicsőséges emlé
kezetét.
Fölújítja mindamellett, hogy az 1715: XLIX.
t.-cz. 2. §-a Rákóczit és Bercsényit törvényes
királyuk és a haza ellenségeinek, árulóknak és
az igaz szabadság felforgatóinak nyilvánította s
mint ilyeneket száműzte, üldöztette, óriási vagyo
nukat elkoboztatta. Fülünkbe cseng, a mit élete
egyik legszomorúbb napján Rákóczi az ónodi
országgyűlésen kérdezett: „Hát ezt érdemeltem
tőled szolgálataimért, óh haza?! Eletemet, vére
met, hitvesemet, gyermekeimet, mindenemet föl
áldoztam hajdan virágzó szabadságodért s most
ilyen hálát kell aratnom.? Te látod, Istenem,
szívem tisztaságát; te tadod, hogy nem a ma
gam hasznát kerestem törekvéseimben . . . Édes
hazám, ne engedd, hogy rajtam száradjon ez
igazságtalanság!“ S a törvényhozás bölcsessége,
a mely az oly sokáig forradalminak mondott 1848.
évi átalakulást az 1898: V. t.-cz.-ben kegyelettel
és hálás érzelemmel örökítette meg, ebben az
esetben is meg fogja érteni a nemzeti géniusz
sugallatát. A hármas halomból magasra fog nőni
a nemzeti szellem pálmája, úgy, a hogy Rákóczi
kolozsvári emlékérme ábrázolja s teljesedik ennek
a jeligéje: Tandem oppressa resurget. Az elnyo
mott végre is föltárnád. Cromwell is így támadt
föl halottaiból. A parlament volt az, mely 1660-ban
sírból kidobott csontvázát fölakasztatta; s a
parlament, mely 1900-ban szobrot emelt neki.
Rákóczi megbántott máneszét s vele a nemzeti
géniuszt az a magyar parlament engeszteli ki
teljesen, a mely a számkivetés kétszázadik év
fordulóján Rákóczinak nemzeti temetést rendez.
A törvénykönyv a nemzet legméltóságosabb
történelme, de a tények hatalma minden történetírásnál erősebb. Rákóczit, a korábbi erdélyi tör
vény szerint a haza atyját, egy másik törvény
árulónak mondta, mert a viszonyokkal nem
alkudott meg; Rákóczi pedig attól félt, hogy el
jöhet az idő, mikor azért tartanák hazaárulónak,
mivel megalkudván, saját javát a nemzeténél
többre becsülte. S ő, a ki meg volt győződve,
hogy az idegen jármot lerázva, mint erdélyi feje
delem, oly befolyást nyer a leendő magyar király
udvarában, hogy a szétvált felekezeteket szelíd
és békés eszközökkel vezetheti vissza a valódi
katholikus egységre, nemcsak annak a vesze
delemnek volt kitéve, hogy fölkelése miatt Xl-ik
Kelemen pápa kiátkozza, hanem eleinte saját
egyházának papjai sem bíztak benne. A feje
delem pénzt veretett annak dicsőítésére, hogy
katholikus és protestáns papok egymással ver
senyezve élesztik a haza oltárán lobogó tüzet; de
emitt az nem tetszett, hogy — körülbelül oly
okokból, mint napjainkban a franczia köztársa
ság a kongregácziókat — száműzött minden
szerzetesrendet, a mely a nemzeti államtól ide
genkedett; emitt pedig az keltett bizalmatlan
ságot, hogy a vallásszabadságot tisztelte ugyan,
de a linzi béke anyagi részének végrehajtását
nyugalmasabb időkre kívánta halasztani, Mind
amellett, ötven esztendővel a westfáli béke után,

a vallás ügyét többé senki sem kívánta a haza
ügye előtt megoldani. Istenért és a szabadságért
harczoltak, nem valamelyfelekezetért, hatalomért.
A százezer főnyi hadsereg 90,000 protestáns
katonája híven követte 30 vezérét, kik közül 24
katholikus volt. Mert a hogy Forgách Simon
tábornok trta volt Széchenyi Pál kalocsai érsek
nek, „Szent Tamás már a mi pátrónusunk“ ; s
a seregnek az volt a fő hitvallása: Ne „higyj
magyar a németnek, akármivel hitegetnek“ . . .
Német alatt voltaképen csak a bécsi kor
mányt értették; Ausztria németjeivel szabadsá
guk biztosítására szívesen szövetkeztek volna
olyanformán, mint őseik tették 1608-ban. S nem
csak a háború kezdetén, hanem a közben is
azon voltak, hogy a szabadságot minden nem
zetiséggel megoszszák.
Történelmünk legmeghatóbb tüneményei közé
tartozik az a rajongás, melylyel a ruthének fo
gadták és követték Rákóczit, kinek tót, román
és német kuruczai is voltak. Erdély eleinte szí
vesen csatlakozott hozzá; fejedelemmé választá
sában (1704.) a szászok is részt vettek; de Rákóczi
szerint egy emberélet nem elég arra, hogy átala
kítsa és megváltoztassa Erdély három nemzete
szellemét. A negyedik nem számított a politiká
ban, de megtette a kötelességét. Maros- és
Udvarhelyszékben Nyegru Vaszil, Aranyosszékben
Balika, Háromszékben Kimpián Bukur oláhjai még
akkor is harczoltak Rákóczi mellett, a mikor
őket földesuraik törvényes erővel akarták kény
szeríteni a hazatérésre. A szerbek és a horvátok
azonban nem követték a szabadság hívó szó
zatát. Ausztria mellé csatlakoztak és szörnyű ke
gyetlenséggel harczoltak a magyarok ellen.
A társadalom minden osztálya részt vett a szabadságharczban. Rákóczi maga tanúskodik arról
a mélységes gyűlöletről, mely Dósa György forra
dalma óta a földesúr és a jobbágy közt ural
kodott. A nemesség egyideig valóban attól tar
tott, hogy Rákóczi a Dósa György korát újítja
meg; parasztok hívására jött az országba, paraszt
hadnagyokkal kezdte meg a küzdelmet. De,
mint utóbb 1848-ban, csakhamar kitűnt, hogy
földosztásnál, urak legyilkolásánál ennek a nép
nek sokkal nemesebb eszményei vannak.
Egy hónap múlva már a nemesség is tódult
Rákóczi zászlói alá. Kicsinyesnek a nemesség
csak Erdélyben mutatkozott, mert 1707-ben tör
vénybe iktatta, hogy a megegyezés nélkül kato
náskodó jobbágyot a földesúr visszakövetelheti.
Talán attól félt, hogy jobbágyaira támaszkodva,
Rákóczi majd korlátlanul uralkodik. A fejedelem
szerint még a józanabbak sem látták be, hogy
„jelenleg oly háborúról van szó, a melyben sza
badságunkat akarjuk visszavívni; szabadságun
kat, a melyet ők máris élvezni akarnak“. Erdélyt,
mely a XVII. században a magyar szabadságharczok forrása volt, ez a kislelkű határozat
fosztotta meg erejétől s attól a dicsőségtől, hogy
a szabadságharcz reá támaszkodjék. A városi
polgárok szívesen csatlakoztak; Felső-Magyarország fővárosa, Kassa lett a szabadságharcz
középpontja; bőséges érdemet szerzett rá, hogy
kétszázad múlva is az ünneplések középpontja
legyen s hogy ott emelkedjék Rákóczi lovas
szobra. De a mi városunk, Kolozsvár is haza
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fiúi önérzettel vehet részt az ünnepekben. A szabadságharcz öt első esztendejében körülbelül
két millió koronára ment az a kár, a mit „a
sok bloquada, obsidio és revolutio miatt“ a
város szenvedett; külvárosai elpusztultak,' bel
városaiban is rómbadőlt sok ház és palota; szolleit letiporták, malmait fölégettek, várfalainak egy
részét lerombolták, Bethlen-bástyáját levegőbe
röpítették s a hajdani kincses város már okleve
lein is csak romlott Kolozsvárnak nevezgette
magát.
József király ugyan 1709-ben kivette a katonai
kormány alól s visszaadta 1665-ben felfüggesz
tett polgári alkotmányát és törvényhatósági jo
gát ; de a régen óhajtott királyi kegy sem térí
tette el Rákóczitól, a ki pedig Erdélyen 1707 óta
tényleg nem uralkodott többé. Montecuccoli
tábornok császári főparancsnok még 1710 végén
is megrójja Kolozsvár városát, hogy „keblében
vannak olyan özvegyek, asszonyok és leányok,
a kiknek a férje, fia, bátyja, öcscse a Rákóczi
táborában szolgál s a kiknek a császári katona
ságtól megtudott minden hírt és történetet meg
írnak, sőt őket ruhával, étellel, itallal és egyéb
dolgokkal is ellátják.“ Ezeket a nőket a városi
hatóság télvíz idején deczemberben kergesse ki,
vagyonukat kobozza el és csak azoknak ígérjen
császári kegyelmet, a kik hozzátartozóikat vissza
térítik a kuruczok táborából. Nekik is szól Rá
kóczinak az a dicsérete, hogy „az újabb időkben
hihetetlen lelki nagyságot mutatott a nemzet,
a melyet a legnagyobb szerencsétlenség sem ver
het le, a szolgaság járma sem hajthat meg.“
A fejedelem éppen úgy leborult a nemzet
nagysága előtt, mint Kossuth 1848-ban. A fegy
verforgás oka mind a két esetben egy: a Magyarországnak szánt tartományi szerep visszautasí
tása; de a küzdelem 1703-ban a nyílt, 1848-ban
a leplezett absolutismus ellen indult meg.
1703-ban már tizenhat éve szünetelt, 1848-ban
együtt'volt az országgyűlés. 1703-ban a magyar
ság érintetlenül találta a personalis uniót, melyet
1687-ben, az örökös királyság felállításakor
az országgyűlés egyáltalán nem szabályozott;
1848-ban a parlament egyenesen a pragmatica
sanctióból folyó viszonyok tisztázására törekedett.
Amott az uralkodó család a nemzetnek a küz
delem hevében ígért önálló igazgatást és had
sereget ; emitt, a pénzügyeket is odaértve, mind
ezt éppen a küzdelem hevében tagadta meg.
Az uralkodó családot mind a két esetben az
imperialismus és absolutismus, a magyarságot
pedig a nemzeti állam és alkotmány eszméje
vezette. Erdély különállását 1704-ben s unióját
1848-ban éppen a magyar nemzeti állam és
alkotmány biztosítása követelte. Viszont a bécsi
kormány mind a két esetben katonai Hinterlandokból dolgozott ez eszme ellen s a nem
zetiségeket zúdította reá. A nemzet sohasem a
király személye, hanem politikai rendszere ellen
küzdött. Rákóczi személyes barátja, Kossuth
pedig első dicsőítője volt annak az uralkodó
nak, a kinek trónralépése módját utóbb a köz
joggal ellenkezőnek találta, a kit végre a tróntól
is megfosztott.
A monarchikus államformához egyik sem
nyúlt. Rákóczi lengyel, Kossuth franczia minta

szerint vezette a kormányt. Rákóczi birodalmi
herczeg, erdélyi fejedelem, az ország leggazda
gabb főura, katona, — Kossuth ügyvéd, hírlap
író, vagyontalan, polgár; mind a kettő ősnemes,
a tolinak és a szónak mestere, a nemzet lel
kesedésének ébrentartója. Bercsényi lelke Sze-merébe, Széchenyi Pálé Széchenyi Istvánba,
Telekesy egri püspöké Lonovicsba, Vetési Lászlóé
Szalay Lászlóba, Ráday Pálé Csányiba, Klobusiczkyé Duschekba, Bottyáné Bénibe, Károlyié
Görgeibe látszott átszállani. Van valami ha
sonlóság József ifjabb király és István nádor,
Kollonics és Metternich, Rabutin és Windischgrätz, Heister és Haynau közt is. Az 1711. évi
Pálífy azonban társtalanul áll 1849-ben; s ez
az oka, hogy akkor a rendiség Majtényből zök
kenés nélkül folytathatta útját, míg a demokratia Világos alól Arad alá jutott.
Mind a két szabadságharcz az európai bonyadalmakba vetette bizalmát; de míg Rákóczit a
francziák valamivel segítették s más hatalmak
is bizonyos jóakaratot tanúsítottak iránta, Kos
suthtal csak az osztrák követek útján akartak
érintkezni; 1709-ben a czárMagyarország, 1849ben Ausztria javára lépett közbe, pedig akkor
is bántotta, hogy lengyelek szolgálnak a kuru
czok közt; Rákóczival maga a bécsi kormány
kezdte az alkudozást, már a háború közben
(1708.) helyreállította s 1711-ben külön béké
ben biztosította a magyar alkotmányt; Kossuth
tal szóba sem állt s ajánlataira a márcziusi
osztrák alkotmány kibocsátásával felelt. Rákóczit
hadakozó félnek ösmerte el, Kossuthot lázadó
nak tekintette. Rákóczi 3 millió magyarja 100,000
katonát állított talpra, Kossuth ötannyi népe
csak 150,000-et. Amazok 8 , emezek csak egy
esztendeig bírták a küzdelmet. Caesar commentariusait olvasva, Rákóczi a gallusok szellemét
találta fel a magyarokban, de föltalálta azt
Kossuth is. A fővezérség kérdésében mind a kettő
nek hasonló zavarokkal kellett küzdenie, de
azzal vigasztalódhattak, hogy a császári vezérek
közt sem akadtak Caesarok. A kurucz még
dalaiban is arra fogadkozott: „Meghalok én ma
magyar nemzetemért“; a negyvennyolczas várta,
mikor izén Kossuth még egyszer, mert akkor
„mindnyájunknak el kell menni“. Nem voltak
oly szilaj dalai, mint a kurucznak; a Rákócziinduló hangjai mellett rohant csatába. A kuru
czok és a honvédek névtelen félistenei egyaránt
dicsőségesen küzdöttek, de a honvédek arattak
nagyobb, fényesebb diadalokat.
A küzdelem végén mind a két vezér az oroszok
hoz fordult s Rákóczi visszavonta a Károlyinak,
Kossuth pedig a Görgeinek adott felhatalmazást.
Rákóczi nem fogadta el a kegyelmet, Kossuthot
senki sem kínálta meg vele. A szatmári békére
országgyűlés, a világosi fegyverletételére katonai
kényuralom következett. A bujdosó Rákóczit
Angliában és Francziaországban, Kossuthot ezen
felül Amerikában is, a nép mindenütt lelkese
déssel fogadta; maga a diplomatia azonban
nem a magyar állam függetlenségének helyreállítására, hanem csak Ausztria ijesztgetésére
tartogatta, hitegette őket. Észrevette ezt Rákóczi
a grosboisi, Kossuth a collegnoi remeteségben;
de Rákóczi Rodostóban, Kossuth Torinóban,
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száműzetésük utolsó állomásain is megmaradtak
a függetlenségi nyilatkozat alapján. Élénk politikairnunkásságot fejtettek ki az emigratióban,
s a csalódás keservei közt Rákóczi Szent Ágos
ton és Szent Tamás philosophiájában, Kossuth a
természettudományokban keresett enyhülést. Buj
dosó társaik kimondhatatlan szeretettel, tisztelettel
vették körül őket, de Rákóczi híveiben több
volt a kitartás. Vele éltek, haltak.
A kuruczvilág szépséges dalait és kesergőit,
Rákóczi őszinte vallomásait és emlékiratait, Mikes
törökországi kedves és megható leveleit kell
olvasnunk, — a magyar jövő dalát: Rákóczi
indulóját hallanunk, hogy érezzük, a mit a
kuruczok, a bujdosók érezhették.
De hiszen éppen azzal vádolják nemzetünket,
hogy inkább az érzelem, mint a meggondolás
vezette elhatározásaiban s memoire-ok helyett
magára a történelemre utalnak bennünket. Már
Rákóczi megjegyezte, hogy „durvák a vonások,
melyekkel az ausztriai ecset a magyart festi s
a színek feketék; fölötte éles a véső, melylyel
történeti emlékeit vésik.“ Abban kereste a törté
nelem lényegét, hogy részletesen és a legnagyobb
egyszerűséggel írja le az eseményeket; hadd
világosodjék ki, mik az ő sötét tudatlanságának
és mik az Örök Igazság isteni világosságának
művei ? Kész volt szembeszállni a köztudattal;
kijelentette, hogy sok dolgot fog mentegetni,
mit a nép szava kárhoztatott és sokat kárhoztat,
mit a tömeg tudatlansága dicsért és magasztalt.
Emlékiratainak akaratlan tévedéseivel szemben
a levéltárak hiteles adataira utalt. Ezek kutatá
sának, közlésének ideje az ő szabadságharcza
után csak másfél századdal érkezett el.
Az Archívum Rákóczianumban és egyebütt
ezer meg ezer kurucz oklevél van idáig kiadva
s az apróra megösmert küzdelmet most már a
történelmi igazság teljes fényében láthatjuk.
Nagyérdemű tudósunknak, Thaly Kálmánnak, az
ő majdnem félszázados, fáradhatatlan kutatásai
nak érdeme, hogy Rákóczinak „nőttön nő tiszta
fénye, a mint időben t á v o z i k Thaly tette ön
tudattá, a mi a levert kuruczok népdalában fájó
vágyakodás a bujdosó fejedelem után:
„Szeret Magyarország,
Óhajt Erdélyország,
Holtig szán, holtig bán —
Még a gyermekök is
Tudom, visszakiván !
Mikor rég elmentem,
Visszaóhajtotok, —
Mikor rég megholtam,
Akkor is sirattok.
Haló porombúl is
Föltámasztanátok, —
Összeszednétek még
Porhanyó csontimat . . . .“

Márczius idusának halhatatlan költője is az ő
szabadságharcza folytatásának tekinti a negyvennyolczadikit:
*

„Hazánk szentje, szabadság vezére,
Sötét éjben fényes csillagunk,
Oh Rákóczi, kinek emlékére
Lángolunk és sírva fakadunk,
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Majd ha eljön győzedelmünk napja,
A szabadság dicső ünnepe,
így kiált föl millióknak ajka:
A ki kezdte, az végezte b e !“

Rákóczit valóban egyedül a szabadság vágya
vezette tetteiben. Ez sugalta neki, hogy hazáját
fölszabadítsa az idegen járom alól. A vezetése
alatt alakult szövetség — saját nyilatkozata
szerint — egyesíté a nemzet szellemét s fölébreszté a szabadság vágyát; a szabadságét,
„a melynek első zsengéjét a nemzet immár
megízlelni kezdé“. Ezt a szabadságot Rákóczi
nemcsak Erdély különállásával és külföldi hatal
masságok keresésével, hanem első sorban a
nemzeti nevelés, tudomány, irodalom, művészet
ipar és kereskedelem megteremtésével akarta
biztosítani. Szinte indulatosan kérdezi: melyik
ausztriai király alapított kollégiumokat, melyek
az ifjúság erkölcsi művelésére szolgálnának?
Melyik állított akadémiákat, hogy ezt a nemze
tet a tudományokban és szépmüvészetekben
oktassa? Alkalmazzák-e az udvarnál vagy a
háborúban a magyar fiatalságot, hogy elvonják
a dorbézolástól?“
A mi városunk, Kolozsvár egyetemének ifjai
felelhetnek e kérdésre : van immár akadémia,
melyet az ausztriai házból származó magyar
király nemcsak alapított, hanem ismételve föl
is keresett s mindenkor atyai szeretettel érdek
lődik annak fejlődése, haladása iránt. Kolozsvár
városa belsejében I. Ferencz József királyunk
a különböző iskolák meglátogatására szokta
fordítani idejének a javát.
Az ő dicső nevét viselő egyetem ifjúsága
nemcsak nemzeti érzésének, hanem történelmi
tudatának is szép tanujelét adta, a midőn felszó
lított bennünket, Kolozsvár városa törvényható
sági bizottságát, hogy vele egyszerre ünnepeljük
azt a dicső fejedelmet, a ki nemzeti szellemben
és szabadságra akarta nevelni az ifjúságot. És
íme, megjelentünk ma törvényhatóságunk ünnepi
közgyűlésén atyáik, mi öregek, hogy a Rákóczi
emlékiratában meghagyott módon „megemlékez
zünk a mattakról s lelkesítsük afiatalságot a sza
badság szeretedére, annak elbeszélésével, a mi az
előtt történt volt.“ A mit szívünk sugallatából is
megtettünk volna, örülünk, hogy az ő felhívá
sukra tehettük meg; mert az ő lelkesedésüknek to
vább kell tartania, mint a mi hanyatló életünknek.
Ez a lelkesedés virágoztatja föl városunkat és
vele a hazát. Érezzük mi Rákóczi szavainak igaz
ságát, hogy „a hazaszeretet, mely mindenkiben
megvan, gyanússá teszi azt a dicséretet, mely
lyel valaki hazáját és nemzetét magasztalja“ ;
de azt is érezzük, hogy nemcsak a mi letűnt
ifjú korunknak, hanem minden idők ifjúságának
írta volt Petőfi:
„Szép csillag a honszeretet,
Gyönyörűségesen ragyog!“

Ilyen csillagra mutattunk m a; s ha rajta el
merengve, köny rengedez pillánkon, a költőnél
erősebb hittel abban bízunk, hogy nem a magyar
nép alkonyának, hanem hajnalának harmatcseppje ez.
Ahhoz a sokhoz, a mit az élet, a haza és
az emberiség követel tőle, tanulja meg az ifjú-
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ság Rákóczinak azt az intelmét, hogy ,,nincs
az a nehézség, melyet a bátorság könnyűvé
nem tenne, ha erős akarat járul hozzá.“ Sohase
felejtse el, hogy Rákóczi fejedelem 1707. április
24-én, éppen a mi városunkban, száz ifjú'nemes
daliából azért alapított nemes társaságot, hogy
a tudományokban, a. katonai ösmeretekben,
vitézségben, lovagiasságban ez a tanult fiatal
ság legyen az ország reménye, szemefénye, büsz
kesége. Ne felejtse el, hogy Rákóczi akarata
szerint az ifjúságnak kell folytatnia az öregek
hagyományait s a király előtt is megmutatnia,
hogy ,,a magyar nemzet semmiesetre sem engedi
magát szolgai félelemtől vezettetni, de az atyai
szeretet uralmát önként elviseli.“ Minden kolozs
vári ifjú, minden magyar fiatal ember érezze hom
lokán azt a csókot, melylyel Kolozsvárit a sza
badság dicső vezére illette a hűségére fölesküvő
száz nemes ifjút, a ki fejedelmével együtt fohász
kodott az Istenhez: „mivel elménket szabadulá
sunknak ügyekezetére méltóztattad megmozdítani:
cselekedetinket igazgassad, karjainkat erősítsed,
fegyvereinket élesítsed, hogy kegyes akaratodat
teljes erővel követhessük.“ — Ezt a küzdelmet
ma a nemzeti műveltség tág mezején kell foly
tatnunk. — És ezt a küzdelmet mi, öregebbek,
magunk is folytatván, utána mondjuk azt az imád
ságot, a mit a szabadságharcz kezdetétől fogva
Rákóczi mindennap elmondott a hazáért: „En
gedd meg édes urunk és kegyelmes atyánk,
hogy visszafogadván kebeledbe népedet: a te
parancsolatidnak útjairól el ne tévelyedjünk,
hanem a te igazságodat megőrizvén, csendes
ségben, békességben, a mi útjaink igazgattassanak.“

nél ferde síkokkal, vitorlákkal akarták a szelet
a ballon mozgatására felhasználni, vagy emberi
erővel hajtott evezőlapátokkal, később gépekkel
hajtott lapátos kerekekkel igyekeztek czélt érni.
Ezeknél a kísérleteknél mintául vették a vizen
járó hajókat és eredményt éppen azért nem
érhettek el, mert a kormányozható léghajó pro
blémája egészen más, mint a vizi járművek pro
blémája, először, mert az utóbbi két közegben,
vízben és levegőben mozog, míg az előbbi csak
levegőben, másodszor, mert a levegő sokkal,
körülbelül hétszázhetvenháromszor ritkább a víz
nél. A sok kudarcz után arra a meggyőződésre
jutottak, hogy a léghajót ily módon sem moz
gásra bírni, sem kormányozni nem lehet.

„Isten, adj hazánk felett
Tiszta, fénylő kék eg et!“

Dr. Márki Sándor.

K orm ányozható léghajó»
vágy eredete, a levegőbe emelkedve, ott
tetszésszerinti irányban mozogni, a mythologia homályába vész. Ezt a vágyat igye
kezett minden kor népe valóságra váltani, eddig
minden eredmény nélkül.
A Montgolfier testvérek végezte kísérletek
(1783) új ímpulsust adtak a repülés problémájával
foglalkozóknak. Az első légi utat Pilátre de Rozier
és d’Arlandes marquis tették egy Montgolfier által
szerkesztett léggömbön, a mely már utasok föl
vételére szolgáló karzattal is el volt látva. A
Montgolfier testvérekről elnevezett ballon meleg
levegőjét Charles az annál tizennégyszer könynyebb hydrogennel helyettesítette. Ezzel meg
szűnik a tüzelés a léggömb alatt, a mely sokkal
magasabbra szállhat, illetőleg kisebb térfogat mel
lett emelheti ugyanazt a terhet. Végül a hydrogent a sokkal olcsóbb világító gázzal helyettesí
tették. Ez a léggömb rövid története.
Az ember tehát a léggömb segélyével tényleg
a levegőbe emelkedhetett és meg volt győződve,
hogy könnyű lesz azt tetszésszerinti irányban
mozgásra bírni és kormányozni. Légió a száma
azoknak a terveknek és kísérleteknek, a melyek

A

Lana repülő bárkája. (Egykorú rajzról másolva 1670.)

A technika fejlődésével más irányba terelő
dött a léghajó ügye. A ballon alakja hosszúkás,
a két végén csúcsban végződik, mozgatására
lehetőleg kicsiny súlyú erős motorral hajtott
könnyű légcsavar szolgál, az irányítás pedig
vitorlaszerü kormánylappal történik.
Az első ilyen léghajót Giffard franczia mér
nök szerkesztette 1852-ben. A ballon orsó alakú,
44 m hosszú, 12 m legnagyobb átmérőjű és
2500 m;! köbtartalmú volt, a hajtóerőt egy három
lóerejü gőzgép szolgáltatta, a mely egy három
szárnyú légcsavar tengelyét forgatva, nyugvó
levegőben a ballont 2—3 m sebességgel moz
gatta. A második felszállás alkalmával a háló,
.— a melynek lefüggő köteleire a gondola és a
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motor voltak erősítve — lecsúszott a ballonról.
Ez a körülmény elijesztette egy időre a kísér
letezőket.
A franczia-német háború alkalmával a franczia
hadügyministerium Dupuy de Lome tengerész
mérnököt bízta meg, hogy léghajót szerkesszen,
melynek segélyével a körülzárt Páris a környéké
vel az érintkezést fenntarthassa. Mivel Dupuy
de Lómé soha léghajókkal nem foglalkozott,
tanulmányoznia [kellett |a tárgyat és így a~lég

az alakváltozást mérsékelendő, Dupuy de Lömé
már egy kis levegővel felfújt léggömböt, úgy
nevezett ballonetet alkalmaz a nagy léggömb
belsejében. Egy másik újítás is Dupuy de Lőme
találmánya. Ö ugyanis a ballonon háló helyett
erős szövetköpenyt alkalmaz és a gondoláttartó
kötelek erről függenek.
Meg kell még említenem Haenlein 1873-ban
épült 504 m hosszú, 02 m átmérőjű, végein
csúcsban végződő henger alakú ballonját, a

Az első léggömb felszállása 1783 jún. 5-én Annonay-ban.

hajó csak 1872-ben készült el. A ballon itt is
orsó alakú, 3642 m hosszú, 14-84 m legna
gyobb átmérőjű és 3454-7 m3 ürtartalmú. A
ballont mig hidrogénnél megtöltötték, három
napig tartott. A kilencz méter átmérőjű légcsavart
hat matróz forgatta és a ballon szélcsendben
2-8 m saját sebességgel haladt. A léggömb bizo
nyos deformatiót, behorpadást, főképen hossz
irányú változást szenved, ha nyugvó levegőben
vagy szél ellenében mozgásra kényszerítik. Ezt

melyet 36 lóerejű Lenoir-féle gázmotor mozga
tott. 1883—1896-ig Baumgarten és Wöífert épí
tett több léghajót. Végül Tissandier 1884-ben
orsó alakú ballonján felszáll és 1 lf.2 lóerős
Siemens-féle elektro-motor segélyével állítólag
másodperczenkénti négy méter sebességet ér el.
Ezzel befejeztem ismét a kormányozható lég
hajó fejlődéstörténetében egy korszak ismer
tetését és nyugodt lélekkel ide írhatom, hogy a
modern léghajótechnikát is ismertettem. Ha job-
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ban szemügyre vesszük azokat az eszközöket,
a melyekkel Renard- és Krebstől (1883—85)
Santos Dumont legutóbbi úgynevezett sikeréig
különféle egyének kísérleteztek, úgy semmi olyan
elvi jelentőségű változást nem tapasztalunk^ a

Propeller csavar.

mi Renard és Krebs előtt meg nem lett volna.
Hogy mégis látszólag nagyobb eredményeket
érhettek el az utóbbi idők kísérletezői, annak
magyarázata egy az eronautákon kívül fekvő
okban keresendő és pedig a technika rohamos
fejlődésében. Az automobilok czéljaira szükséges
volt igen erős, könnyen kezelhető, kis súlyú
motorokat szerkeszteni és ezeket a motorokat
alkalmazták a léghajókon is, ily módon szél
csendben elérhettek átlag 6 m sebességet.
Azoknál a mintáknál és kísérleteknél, a melye
ket most fogunk megismerni, két irányú törek
vést fogunk látni. Az egyik, hogy megmutassák,
hogy a léghajót tetszésszerinti irányú mozgásra
lehet bírni még szélben is. Ez kifejezést nyer
a motor igen nagy, 9—60 lóerőnyi munkaképes
ségében. A másik törekvés pedig oda irányul,
hogy a kormányozható léghajó problémájának
— a mely legfeljebb physikai probléma — tech
nikai megoldást találjanak. Más szóval a lég
hajót alkalmassá akarják tenni személyek és ter
hek rendszeres szállítására, nemcsak hogy ver
senyképessé legyen a vasúttal vagy a vizen járó
hajókkal szemben, de az utóbbiakat a léghajók
kal, mint universalis közlekedési eszközökkel,
teljesen ki is akarják küszöbölni. Ez a törekvés
az aluminium alkalmazásában nyer kifejezést.

Leonardo da Vinci helicoptére-je. (Saját rajzárói másolva.)

Az eredmény az előbbi tekintetben nagyon kevés,
a mai igényeket megközelítőleg sem elégíti ki
és nincs is kilátás, hogy valaha megközelítse
azt. Az utóbbi tekintetben a léghajó óriási súlyánál
fogva a ballonnak igen nagy köbtartalmának kell

lenni, ezért a felülete is nagy, a miért igen erős,
tehát nagy súlyú motort kell alkalmazni, ezért
ismét a ballon térfogatát kell nagyobbra venni,
ez ismét a ballon ellentálló felületének nagyob
bodására vezet, a miért megint a motort kellene
még nagyobbra venni és így folytathatnánk ezt
az okoskodást, a míg a világ világ. Ezek a kísér
letek különben is mindig balesetekkel végződtek.
Positiv eredmény az volna, ha mind a két irá
nyú követelménynek ugyanegy szerkezetben tud
nának eleget tenni, de ez mathematikai és phy
sikai okoknál fogva lehetetlen.
Tárgyalásunkat két részre osztva folytatjuk.
Először foglalkozunk majd azokkal a kísérletek
kel, a melyekkel tisztán a léggömb mozgatható
ságát akarják bebizonyítani. Ilyenek Renard és
Krebs franczia katonatisztek és az utóbbi évek
ben a brazíliai Santos Dumont léghajói. Azután
foglalkozunk majd azokkal a szerkezetekkel, a
melyekkel reálisabb alapon akartak czélt érni.
Ilyenek Schwarz, Zeppelin gróf, Rozé és Severo
léghajói.
Renard és Krebs 1883-ban szerkesztettek egy
léghajót, a melynek szivar alakú, 5042 m hosszú,

Az első gőzgéppel hajtott léghajó (Oiffard).

8-4 m átmérőjű, 1864 m3 tirtartalmú ballonja
volt. Háló helyett itt is, mint Dupuy de Lómé
léghajóján, erős szövetburkolaí van a ballonra
húzva és pedig úgy, hogy az annak két vé
gét egészen körülövezi. Erre a burkolatra van
függesztve kötelek segélyével a karvastagságú
bambusnádból és aczéldrótokból szerkesztett és
selyemmel burkolt 32 m hosszú folyosószerü
gondola. A csavar a szokástól eltérőleg a lég
hajó elején van és mozgatására egy 12 lóerejű
elektromos motor szolgál, a mely az áramot arány
lag könnyű, nagy munkabírású elemekből kapja.
Még meg kell említenem a ballon belsejében
elhelyezett kis léggömböt, a melyet egy elektro
mos motorral hajtott ventilator tölt meg leve
gővel és az egész gondola hosszában zsinórok
kal mozgatható futósúlyt, a mely a léghajó egyen
súlyozására és kis mértékben a függélyes síkban
irányítására való. Ehhez a léghajóhoz méltán
nagy várakozások fűződtek, mert az első olyan
szerkezet, a melylyel a kiindulási ponthoz vissza
tudtak térni és pedig az 1884—85. években tör
tént hét felszállás közül ez ötször sikerült. A mi
24
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magát a sikert illeti, az nem a véletlennek köszön
hető, hanem annak, hogy a készülék szerkesz
tőinek figyelme a legcsekélyebb dologra is ki
terjedt és minden körülménynek befolyását úgy

Renard és Krebs villamos kormányozható léghajója.

az egész szerkezetre, mint az egyes részekre
kellő figyelembe vették.
Renard és Krebs léghajója a legtökéletesebb
mindazok között, a miket azelőtt és az azóta
elmúlt tizennyolcz év óta létrehoztak. Renard
és Krebs elértek 5‘6 m sebességet és egyedül
Santos Dumontnak sikerült a legutolsó hét év
alatt nagyobb, legfeljebb 7 méter sebességet elérni.
A mi Santos Dumont kísérleteinek sikerét
illeti, azokat a motor-technika
fejlődésének köszönheti. — 0
nyolcz kormányozható léghajót
szerkesztett három év alatt és
ezekkel megmutatta azt, a mit
már Renard és Krebs sokkal
tökéletlenebb eszközökkel be
bizonyított, hogy tudniillik a
léghajó kormányozható.
Santos Dumont olyan esz
közt akart létrehozni, a melylyel
a szerkezet minimális önsúlya
mellett egy ember képes legyen
a levegőt tetszés szerinti irány
ban áthajózni. Ezt sikerült is
elérnie azáltal, hogy igen erős,
kicsiny súlyú, Buchet-féle petroleum-motorokat alkalmazott
és kísérletei közben szerzett
tapasztalatai alapján a hajtóerőt
négyről tizenhat lóerőig fokozta,
a mivel párhuzamosan nagyobb
ballonokat kellett alkalmazni.
Santos Dumont léghajói,
hogy kicsiny önsúlyuk legyen,
a lehető legprimitívebb szerke
zetűek. Berendezésük a követ
kező. Igen hegyes csúcsokban
végződő orsó alakú, nagyon
karcsú ballon, a melynek állandó alakját egy vagy
két belső kis léggömb biztosítja. Gondolájuk ezek
nek a léghajóknak nincsen, hanem a ballont
borító háló köteleiről függ egy könnyű rudakból szerkesztett váz. Ez a váz vörösfenyő-

léczekből készült, háromszög keresztmetszetű,
18 m hosszú, a két végén csúcsban végződő
alkotmány, az egész alak közepén a három él
között van a motor elhelyezve; a csavar és a
kormány a szerkezet végén. Az utas, a ki
egyszersmind vezetője is az eszköznek, kény
telen egy belyben ülni, mint valami tricyklm
és pedálokkal vagy kézzel vezetni és kormá
nyozni az egész eszközt. Még megemlítendő,
a mint Renard és Krebsnél is láttuk, az egész
váz hosszában mozgatható futósúly, a melynek
segélyével a léghajó függélyes síkban, ferde
helyzetbe hozható. Ha tekintetbe vesszük, hogy
Renard és Krebs ballonjának mennyivel na
gyobb terhet kellett emelnie, így mennyivel na
gyobb ellentálló felülete volt és az előnyöket, a
melyek a mostani könnyű motorokból származ
nak, úgy csak azon kell csodálkoznunk, hogy
Santos Dumont nem tudott nagyobb sebességet
elérni. Ő léghajóján csöndes időben vagy igen
gyenge szélben odamegy, a hova neki tetszik,
így előre meghatározott helyen és időben talál
kát adott barátainak és ezen pontosan megje
lent a léghajójával. Többször körülhajózta az
Eiffel-tornyot, megnyerte a Henri Deutsch-féle
1 0 0 .0 0 0 frankos díjat, mert egyedül neki sike
rült a pályázatban kikötött utat a meghatározott
idő alatt megtenni.
Az aeronauták meg vannak már most győ
ződve arról, hogy a kormányozható léghajó
problémája meg van oldva, de ha kicsit meg
gondoljuk a dolgot, arra az eredményre kell
jutnunk, hogy semmivel sincs előbbre, mint húsz

Santos léghajójával megkerüli az Eiffel-tornyot.

esztendővel ezelőtt. Maga Santos Dumont nem
egyszer élet és halál között lebegett. A ballon
a kényszerített mozgás következtében elszakadt,
vagy a vázat tartó kötelek közül szakadt el egy,
a mi miatt azonnal le kellett szállnia. Ilyen
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miseriáknak, ha a léghajót csak tudományos és
katonai czélokra akarják is használni, nem sza
bad előfordulni.
Akadtak és akadnak még ma is vállalkozó
szellemű férfiak, a kik a léghajó technikai
tökéletesítésén fáradoznak, de a kiknél, a mint
a szerkezetek bizonyítják, a vállalkozó szellem
mindig nagyobb, mint az ismereteik és az íté
letük. Ezekből a szerkezetekből csak röviden
négy typust ismertetek.
Kezdjük az 1897-ben épült és szerencsétlenül
járt Schwarz-féle aluminium léghajóval. Ez egy
47'5 m hosszú, 12*14 m átmérőjű és 3697 m:í
ürtartalmú, henger alakú, a végein kúpos kemény
aluminiumlemezekből készült ballon, a melynek
a négyszög alakú aluminiumkosara szintén alumí
niumból készült, merev rácsos gerendákkal volt a
ballon közepén felfüggesztve, tehát a súly nem
volt a ballon egész felületére elosztva. Terv
szerint a léghajónak két csavarja lett volna, az
egyik vízszintes tengelyű, ezt egy 16 lóerős

Nagy eredményeket vártak Zeppelin gróf
léghajójától, a mely szerkezeti szempontból a
Schwarcz-féle aluminiumballon és a szövet
ballonok között átmenetet képez. A léghajó
typikus része a 128 m hosszú és 11*6 m át
mérőjű aluminiumgerendákból szerkesztett bal
lonház, a mely kívül szövettel van bevonva,
belül pedig válaszfalakkal tizenhét szakaszra
beosztva. Az egyes szakaszokat henger alakú,
a legszélsőket kúpalakú szövetballonok töltik ki.
Előnye ennek a rendszernek, hogy a ballonok
jobban védve vannak és ha mégis egyik-másik
megsérül, marad még elég olyan, a mely a
szerkezetet a levegőben tartja. Az egész szer
kezet szilárd és mégis elég rugalmas. A ballon
alatt attól három méternyire rudakon, mereven
felfüggesztve van két pontonszerű gondola, mind
egyiken egy-egy 16 lóerős Daimler-motorral
hajtott légcsavar van. A léghajó azonkívül el
van látva futósúlylyal, a mely a két gondolát
összekötő aluminiumhídon síneken mozog. A

Schwarz alumínium léghajója.

Daimler-motor mozgatta volna, a másik egy
függélyes tengelyű csavar, a léghajót függélyes
irányban mozgatta volna, de ezt a kivitelnél
elhagyták.
A felszállásnál a szíj lecsúszott a csavar
tengelyén levő kerékről, a szél még hat kilo
méterre elvitte a léghajót, a mely azután lezu
hanva tönkrement, pedig a léghajó anyaga 2 0 0 ,0 0 0
márkába került. Ennél a kísérletnél szakértők
véleménye szerint bebizonyult az, hogy az
aluminium a gázokat keresztülbocsájtja és hogy
a fémek merevek ahhoz, hogy belőlük ballont
készítsenek; arra csak szöveteket lehet hasz
nálni, a melyek jobban alkalmazkodnak a levegőnyomás rugalmas változásaihoz. Én inkább azt
hiszem, hogy az egész szerkezetnek nem a
merevség, hanem a kicsiny szilárdság volt a
hibája, de ha erősebb ballont készítenek, az
nagy súlyánál fogva nem emelkedhet fel. Az
meg éppen nagy hiba volt, hogy a kosár és a
hajtómű súlyát nem osztották el egyenletesen
az egész ballon hosszában.

tizenhét ballon összes térfogata 12,377 m:i. A
töltés hidrogengázzal történik, a kormányzást
a ballon alatt annak elején és végén elhelyezett
kormányzó felületekkel eszközük. Ezzel az óriási
léghajóval 1900. évben többször felszálltak.
Az első felszállás alkalmával, 1900. július 2-án,
a ballon négy méter sebességet ért el. A futósúly
elmozdítására szolgáló forgató eltörött, a ballon
hosszában végigfutó híd 27 cm-nyire a függé
lyes síkban elgörbült, a leszállásnál pedig a
ballon egy czölöpbe ütközött és kilyukadt.
A reconstruált léghajó ugyanez év szeptember
25-én üres állapotban lezuhant az épület pado
zatára, mert a kötelek, a melyekre az aluminiumváz függesztve volt, meglazultak. Újra kijavítva
és némi szerkezeti változtatással október 17-én
ismét felszállt, de ekkor az egyik kamrában a
ballon elpattant, e miatt le kellett bocsátkozniok
a kísérletezőknek.
A harmadik felszállás öt nappal később tör
tént, a hidrogén ebben az öt napban a ballo
nokban maradt, a burkolaton történt csekély
24
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szivárgás következtében az összes ballonok fel
hajtó ereje körülbelül 475 kg-mal kisebbedéit.
A leszállásnál eltörött a kormánylap, elgörbült
az első csavar transmissiótengelye és a rácsszerü
merevítőgerenda, melyet a ballon alatt annak
hosszában csak utóbb alkalmaztak, szintén jelen
tékeny deformátiókat szenvedett. Ezzel véget értek
a kísérletek.
A léghajó 1.000,000 márkába került és azt
az eredményt nem tudták vele elérni, a mi már
Renard és Krebsnek 18 évvel ezelőtt sikerült.
Ellenben minden felszállás alkalmával az eszköz
sérüléseket szenvedett.
Még két különös szerkezetet kívánok röviden
ismertetni, az egyik Rozé kettős ballonja, a má
sik a szerencsétlenül járt Severo technikai kép
telensége. Az aeronautáknak nagy fejtörést okoz,
hogy a légcsavart hogyan helyezzék el. A legtöbb
léghajónál a gondolára van erősítve, a mi azért
nem jó, mert így a gondola köteleinél fogva a
csavar maga után vonszolja a ballont, a mely
ezáltal erős nyomást és rázkódtatásokat szenved.
Rozé ballonjánál a csavarok a szerkezet súly
pontjára hatnak, Severo pedig a csavarokat a
ballon hossztengelyének a végeire erősítette.
A kettős ballonok — a milyent Rozé is épí
tett — czélja az lett volna, hogy így két részre
osztva egy nagy ballon gáztartalmáí, ezáltal az
összes ellentálló felület kisebb legyen, azonban
kísérletek nélkül, egyszerű számítások útján be
lehet bizonyítani, és ezt be is bizonyították,
hogy két kis ballon keresztmetszete mindig na
gyobb, mint egy ugyanolyan arányokban készült
nagy ballon keresztmetszete, a melynek űrtar
talma egyenlő a két kicsiny űrtartalmának össze
gével.
Rozé léghajója két szivaralakú aluminiumballonból áll, a melyek mindegyike aluminium
válaszfalakkal öt kamrára van osztva abból a
czélból, hogy ha sérülés következtében egy
kamrából a gáz kiömlik, az ép állapotban levők
az eszközt a lezuhanástól megmentsék.
A két ballont a középen erős aluminiumgerendákból készült szerkezet köti össze és tartja
egymással párhuzamos állásban, ez a szerkezet
pótolja a gondolát, és erre vannak a motorok
és a csavarok szerelve.
A Rozé léghajójának bővebb leírásába nem
bocsátkozom, mivel ez a léghajó éppen azért,
mert reálisabb alapon épült, oly súlyosra sike
rült, hogy nem emelkedhetett fel a levegőbe,
és így kísérleteket nem végezhettek vele. Külön
ben helytelen dolog ilyen úgynevezett párhuza
mos ballonokat építeni, egyrészt mert a két
ballon sohasem egyforma súlyú, űrtartalma sem
egyforma, ennek következtében az emelőképes
ségei különbözők, úgy hogy az egész szerkezet
a levegőben ferdén helyezkedik el, másrészt
pedig az a nagy hibájuk, hogy az egyik ballon
súlyos sérülése esetében az egész szerkezet az
ép ballon hossztengelye körül kilenczven fokú
szög alatt lefordul, a gondola pedig ilyen hely
zetben nem alkalmas arra, hogy élő lények tar
tózkodjanak benne.
Severo egy trapéz alakú igen hosszú alumí
nium-állványt, helyesebben keretet szerkesztett,
a melynek alsó része szolgált gondola gyanánt,

a felső hosszabb oldala az orsó alakú ballon
hossztengelyébe esett. Erre volt szerelve a lég
hajót mozgató csavarok tengelye is. Maliciosus
ember most már így folytatná a leírást: Severo
öngyilkos akart lenni. Ezért a ballont egyik
csúcsától a másikig egész hosszában felhasította
és ráborította a trapéz alakú állvány felső részére
és csúcsainál fogva megerősítette azon. A bal
lont hydrogennel töltötték, az alsó részén lévő
óriási nyílás körül a szövetet, a mennyire lehe
tett, összefogták, a felszállásnál a ballon ritkább
levegőrétegbe jutott, ennélfogva a benne lévő
gáz nagymértékben kitágult és mindenütt, a hol
nyílást talált, tehát alul is kiömlött, a környező
levegő oxigénjével keveredve, durranógázt alko
tott, a mi a ballon alatt elhelyezett gázmotor
helytelen gyújtása folytán felrobbant.
Én nem vagyok maliciosus és kijelentem,
hogy Severo nem akart öngyilkos lenni, sőt
valami új, hasznos, emberboldogító dolgot akart
létrehozni, csak az volt a szerencsétlensége,
hogy valamivel még kevesebb volt a tudománya,
kisebb az ítélőképessége és még kevésbbé szá
molt az eshetőségekkel, mint mindazok, a kik
általában léghajó-problémával foglalkoznak. Az
itt ismertetett szerkezetekben megismertük mind
azokat a lényeges berendezéseket és elvi jelen
tőségű dolgokat, a melyeket eddig létrehoztak,
hogy a léghajót kormányozhatóvá tehessék és
azok a számtalan kísérletek, a miket mások
végeztek, csak combinálása és ismétlése az itt
ismertetett dolgoknak.
A mi azt a kérdést illeti, hogy fog-e sikerülni
a kormányozható léghajó problémáját valamikor
reálisan megoldani, annak megítélésére néhány,
a léghajók mechanikájába vágó dologgal kell
tisztába jönnünk.
A ballont a ráakasztott terheléssel egy a
levegőnél könnyebb gáz felhajtó ereje emeli.
A gáz fajsúlya megszabja, hogy köbméterenként
mekkora megterhelést bír el, a számításban annál
kevesebbre szabad venni a gáz felhajtó erejét,
mennél nagyobb magasságot kívánunk a ballon
nal elérni. A ballonoknak, a gondolának és a
motornak, bármilyen könnyűre szerkesztik is,
meglehetős nagy a súlya, sok száz, sőt ezer kilo
gramm, tehát mivel egy m:i gázra átlag 0'573
vagy 1-07 kilogramm felhajtó erőt szabad szá
mítani (a szerint, a mint világító gázzal vagy hydrogénnel töltik), a ballonnak csekély hasznos teher
mellett is már óriási nagy űrtartalmának kell lenni.
Láttuk is, hogy alig néhány személy szállítására
szolgáló ballon űrtartalma átlag 2000—2500 m3.
Ilyen óriási ürtartalmú testnek a felülete is igen
nagy, ezért nem gömb, hanem szivar alakúra
készítik, hogy a mozgás irányára merőleges
metszete kisebb legyen, és hogy a levegő ellentállását csökkentsék, hegyes alakot adnak a bal
lonnak. Úgy az aránynak, a mely a ballon
átmérője és hoszsza között van, mint a csú
csok élességének bizonyos határa van, a mit
nem lehet átlépni. Hegyesebb ballont, mint
Santos Dumonté, nem czélszerű alkalmazni szi
lárdsági szempontból, a túlhosszú ballonok
ugyanezért nem czélszerűek, ezt láthattukZeppelin
gróf léghajóján, a hol mindig elgörbültek a
hosszirányban fekvő alkatrészek.
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Most foglalkozzunk kicsit a levegő ellentállásával. Az ellentállás növekszik a sebesség
négyzetével. Azt mondják a léghajó-technikusok,
hogy a léghajókkal legalább tizenkét méter
sebességet kell elérni másodperczenként. JVlost,
mondjuk, elérnek 6 m-t, kétszeres sebességnél
a levegő ellentállása négyszer akkora, a munka
szükséglet pedig a sebesség köbével növekszik,
ha tehát egy ballon 16 lóerejű géppel elér 6 m
sebességet, hogy ez 12 méterre fokoztassék,
1 6 x 2 3=16x8=-128 lóerős motorra van szük
ség. Az ilyen nagy motornak nagy a súlya, tehát
a ballon térfogatát óriási mértékben növelni kell,
de ezzel a keresztmetszete lesz nagyobb és így a
levegő ellentállása is, e miatt még nagyobb motort
kell választani és így tovább, a mint azt már egy
más esetben láttuk. A léghajó-technikusok erre

A léghajók építéséhez lehetőleg könnyű és
lehetőleg szilárd anyagokat kell használni; a
könnyűség azonban mindig az első feltétel. Ilyen
anyagok a szövetek, a bambusznád, némely fa
nemek és állítólag az aluminium: a mi az utóbbit
illeti, talán láttak az olvasók kapukulcsokat alu
míniumból. Nos, az ilyen kulcsokat egy normális
erejű férfi könnyen eltöri. A szövetek, kötelek
és bambusznád olyan anyagok, a melyek akár
hogy praeparáiják, rövid idő alatt a szilárdsá
gukból az időjárás változásai és a megterhe
lések következtében nagyon sokat veszítenek,
rázkódások pedig hirtelen szakadásokat, illetőleg
töréseket okoznak. Mindezeket a bajokat nagy mér
tékben lehetne csökkenteni, ha a számításokban,
mint a rendes technikai életben, az anyagokat
15—20-szor gyengébbnek vennék, a mint mon-

Severo léghajója a „Pax“.

azt mondják, hogy a motorokat kell még könynyebbre készíteni. Megengedem, hogy ez a
technikának bizonyos határokig fog is sikerülni.
De határa mindennek van és azt alig hiszem,
hogy valaha a motorok nyolczszor vagy huszon
hétszer kisebb súlyúak lehessenek ugyanolyan
munkabírás mellett, mint most a legkönnyebbek.
A ballon és csúcsainak arányait bizonyos
határon túl nem czélszerű kedvezőbbé tenni
szilárdság szempontjából, a gáz felhajtó erejét
növelni nincs módunkban, a motort pedig nem
lehet minden határon túl könnyűvé tenni, ezek
ből a tényekből mindenki, a ki higgadtan gon
dolkozik, levonhatja a kellő consequentiákat.
Térjünk át egy más kérdésre és pedig szól
junk a ballon és általában az egész szerkezet
anyagáról és a szélről.

dani szokták, 15—20-szoros biztonságra számíta
nák az alkatrészeket, de akkor oly súlyosra sike
rülne a szerkezet, hogy nem emelkedne a levegőbe.
A mi a szél hatásait illeti, a rendes közle
kedési eszközeink 10—15 m sebességű szélben,
a mi pedig nem ritka, még nem mondják fel a
szolgálatot, az utasok élete pedig nem forog
veszélyben. A léghajókat, ha szabadon lebegnek,
az ilyen szél magával ragadja, ha szél ellen
akarják mozgásba hozni, a ballon összeroncsolódik. A ballon óriási felülete mindig vitorla a
szélnek és mivel kizárólagosan a levegőben
mozog, nem lévén egy része sűrűbb, nagy ellentállású közegben, mint az a hajónál van, a szél
magával ragadja.
A léghajó anyagi szerkezetét ismerve, megért
hetjük, mért oly veszélyesek azok a kísérletek,

-

a melyek ebben az irányban történtek és mért
kell minden felszállás után a szerkezeteket reno
válni. A physikai és technikai tényezőkből, a
miket ismertettem, könnyű megállapítani, hogy
mennyire remélhető a repülés problémájának
ez a megoldása.
Attól eltekintve, hogy tökéletes ítéletű és
gondolkozása ember nem állít egy gyúlékony
gázzal megtöltött ballon alá tüzeléssel vagy
gyújtással dolgozó gépet, még arra az egy
tényre hívom fel az olvasók figyelmét, hogy
komoly mérnök vagy physikus sohasem foglal
kozhat evvel a thémával és ha mégis érdeklődik
a dolgok iránt, helyes ismeretei és gondolkozása
alapján mindig megállapíthatja a kilátásokat a
papiroson és sohasem lép a kísérletezés meze
jére. Hogy néhány nagy névre hivatkozhatnak
a léghajósok, azért van, mert az illető tudósok
oly korban éltek, a mikor a
technika és a tudományok ro
hamos fejlődésnek indultak és
az ember azt hitte, hogy min
dent keresztülvihet.
A kik ma kormányozható lég
hajó és repülőgép-problemákkal
gyakorlatilag foglalkoznak, vagy
pályatévesztett emberek, vagy
szélhámosok, a kiknek mindig
nagyobb a phantasiájuk, mint a
positiv tudásuk. Ez a magyará
zata annak, hogy a részleteket
az egész rovására dolgozzák ki
és ezért van, hogy ők csak a
kísérleteik után tudják meg azt,
a mit a tanult és helyesen gon
dolkodó ember nem is a szá
mítások, de egyszerű meggon
dolások alapján előre megmond
hat. Ebben a tekintetben talán
az egyetlen kivétel Renard és
Krebs, ők meg is csináltak min
den megcsinálhatót és őket senki
nem szárnyalta túl, még Santos
Dumont sem, a ki egyszerűen
czirkusi productiókat végzett, a
Danilewsky függélyes
léghajója.
mennyiben szerény 50 kg.-nyi
testi súlyával megterhelve egy
lehető legprimitívebben felszerelt ballont, oda
kormányozta jó időben vagy igen lanyha szél
ben, a hova ő neki tetszett, közben nem egyszer
életét koczkáztatva.
Még meg kell említenem a léghajók egy különös
alakját, a mely csakis arra szolgál, hogy a felszálló
egy pont felett lebegve, ugyanarra a helyre vissza
bocsátkozhasson. Ilyen Danilewsky orosz physikus
függélyes ballonja, a mely csak egy megfigyelőt
visz magával, miáltal a ballon térfogata a mini
mumra redukálódik és a szerkezet úgy lebeg a
levegőben, mint egy szeszmérő a folyadékban.
Ezzel befejeztem azoknak a kísérleteknek és
szerkezeteknek a leírását, a melyeknél az Archi
medesi törvényt és a felületek mozgásainak tör
vényeit együtt akarták felhasználni a repülés
problémájának megoldására. Térszüke miatt itt
a szorosabb értelemben repülő-gépekkel nem
foglalkozhattam, ezeket majd legközelebb külön
fogom ismertetni.
Kíss ö ttó.
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A váltott gyerm ekről.
ki a nép között nem élt, szokásait meg
nem figyelte s általában szellemvilágát
közelebbről, tapasztalatból, avagy ez irány
ban való olvasgatás alapján nem ismeri, el sem
tudja képzelni, hogy a népműveltség általánosodása, sőt rohamosan megindult térfoglalása
mellett is, mi minden, képtelennek látszó hiedel
mek irányítják a köznép magatartását, tettét s
tartják fogva lelkét, élete egyes mozzanatainál.
Az ősnépek ábrándos világának századrólszázadra átöröklődött hagyományai részben elég
épen, részben megkopva, vagy töredékesen nap
jainkban is élnek még a nép szellemvilágában.
A nép képzeletében az Ég, Föld, hegyek, völgyek,
vizek, lakóhelye s annak környéke tele vannak jó
vagy rossz szellemekkel s az ezekhez kötött
mesék, regék, mondák, babonaságok képezik jó
részben a nép szellemi táplálékát.
A régi ősök gazdag képzeletének alakjaiból
megtaláljuk a különböző démonokat: jókat, ártal
masakat s félig ártalmasakat, de különösen
azokat, melyek testi, szellemi betegségek elő
idézői.
Az általuk előidézett bajok, szerencsétlenségek
esetei lépten-nyomon ismétlődnek a naiv hívők
képzeletében. Azért a nép bizonyos tetteinél
nagyon elővigyázó, óvószereket használ, hogy a
gonoszok ártalmas szándékait meghiúsítsa.
Mert a rossz szellemek az embernél már
világra jötte alkalmával jelentkeznek. A kis új
szülöttet nemcsak megrontják, hanem el is ragad
ják, ha hozzáférhetnek. Hát később, élete folyásá
nak különböző mozzanatainál mennyi mindennek
van kitéve! De maradjunk az első alkalomnál,
a gyermek elragadásánál.
Hát bizony, a nép vélekedése szerint, mely nem
csak nálunk, a magyarságnál, hanem a hazai nem
zetiségeknél, továbbá más országokban a néme
teknél s szlávoknál is megvan, a kis gyermeket
megkeresztelése előtt, ha az anya vagy a bába
nem elég elővigyázatos, a láthatatlan rosszak,
boszorkányok, démonok elrabolják s helyette
más, idétlen, formátlan gyermeket csempésznek
az anya mellé. Az ilyen újszülött helyébe tett
gyermeket a nép «váltott gyereknek» nevez.
A váltott gyermekre vonatkozó hiedelmek
nálunk a félreeső elmaradottabb vidékeken álta
lánosak.
A váltott gyermektől különösen a fiatal anyák
félnek.
A kicserélés főleg a születés után való napok
ban történik, a midőn a gyermek még nincs
megkeresztelve s a gyengélkedő anya, magára
maradva, elalszik. Ilyenkor a kis csecsemőre
senki sem ügyelvén, a ház körül ólálkodó boszor
kányok könnyen elcsenik.
Hogy a kicserélés, „kiváltás“ meg ne tör
ténhessék, a felvidéki tótoknál a bábának a gyer
mek születése után 3 napig a betegágyas aszszonynál kell maradnia, mindig őrködve mellette.
(Ethn. V. 1 1 2 . 1.)
Ugocsa vidékén hathetes koráig sohasem
szabad a gyermeket felügyelet nélkül hagyni,
mert a gonosz lelkek kicserélik. (Ethn. II. 367. 1.)
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Miután a kicserélésnek különösen a kereszteletlen gyermekek vannak kitéve, már ez okból
is siet a nép a kis gyermeket a „pogánságbu
kivennyi“.
A zsidók a circumcisiót megelőző éjjelt tart
ják különösen veszedelmesnek s ezért azt őrzés
éjjelének mondják, melyet falatozás és mulato
zás közben ébren töltenek át a gyermekágyasnál.
A románoknál (Törontál) a szülést követő
harmadik estén van az ú. n. urszitora, a mi a
gyermek kicseréltetése szempontjából a legvesze
delmesebb idő; ekkor semmi szín alatt sem
szabad a gyermekágyas nőt és gyermekét magára
hagyni; rendesen ott virraszt a bába egész éjjel. 1
De hát hogyan is történik a kicserélés? A
nép élénk képzelete ezzel is beszámol.
Nyárád vidéken a magára hagyott újszülöttet
a kürtőn keresztül cserélik ki a „szépasszonyok“
(rosszak). Felvidéken leginkább a „bányarém“,
Körmöczbányán szőke hajú, fekete vízi tündérek
szokták a gyermeket kicserélni.
Egyszer, a mint a vízi tündér az újszülöttet
elkapta, az anya és a bába mindjárt észrevette.
A bába kezébe vette az idegen gyermeket, elvitte
a legközelebbi kúthoz s elmondván az általa
ezen alkalomra tudott bűbájos igéket, így szólt:
Vízi szellem, add vissza gyermekünket! íme,
a tied itt van, vedd e l! Vissza is adta s az
övét a bába a kútba dobta.
Egy másik asszony egyedül volt csecsemő
jével. Egyszerre egy szegletből csak előbúvik
a szellem s elveszi a megrémült asszony gyer
mekét. De az asszonynak mégis volt annyi ereje,
hogy azt mondja : Az én gyermekem az, tedd le !
én szenvedtem érte, nem te! A szellem le is tette.
Szeged vidékén történt. Mikor az asszony
megszülte a gyermeket, a rosszak két vén boszor
kányt küldtek a tanyára, hogy cseréljék ki a
gyermeket. Elmegy a két boszorkány, tanakodnak
az udvaron, hogy miként hajtsák végre tervüket.
Az elrejtőzött férj mindent hallott. Mikor aztán
az egyik boszorkány, a megállapodás szerint
bement a házba, a másik pedig várta a gyer
mek kinyujtását, a férj odament, s a künn levő
boszorkányt elkergette s a gyermeket magához
véve, anyjához vitte. Ekkor már egy szakállas,
vagyis váltott gyermek volt az anyánál, a benn
levő boszorkány pedig eltűnt. A férj megsokallta
az áldást, befűtötte a kemenczét s a sza
kállas gyermeket sütőlapátra tette, hogy majd
beveti a kemenczébe, de a kéményből lecsapott
valami rossz s magával ragadta a gyermeket.12
A gyermek kicserélésének meggátlására jó
eleve többféle intézkedéseket tesznek. A véde
kezés már a nő áldott állapotánál kezdődik. Az
ilyen asszonynak némely vidéken a ház ereszén
túl főkötő nélkül nem szabad mennie.
A lakóházban az ajtót vagy küszöböt szentelt
vízzel meglocsolják, vagy piros posztót szegeznek
rá, avagy foghagymával keresztet húznak az
ajtóra, ablakra s kilincsre. Az ajtóba több helyen
egy seprűt állítanak, nyelével lefelé, vagy úgy,
hogy a seprű feje a kilincsen legyen, avagy
keresztbe fektetik a seprűt. Az ablakfóliába,
1 Temesváry: Előítéletek, népszokások és babonák73.1.
2 Kálmány Lajos: Szeged népe I. k. 196. 1.

ablakra, vagy mind a kettőbe kést vagy villát
szúrnak, a kulcslyukat bedugják. A konyhaajtó
elé fazekat tesznek.1 Szentelt krétával is szoktak
ilyet ráírni. Az ágygyal is ugyanazt teszik. A szoba
négy sarkát beszentelik.
A palócz és szegedvidéki lebetegedő asszony
nak sátoros, szunyoghálós ágyat készítenek.
A gyermekágyas asszonyt lepedővel, sátor mód
jára körülveszik. A lepedőt rendesen a gerendára,
vagy rudakra, az ú. n. sátorrudakra erősítik.
A „sátorlepedő“ egyik szögletébe kevés sót,
gyömbért, kis kenyérbelet, vagy hajat, meg egy
gerezd foghagymát kötöznek, avagy tűt szúrnak,
mert e két utóbbitól a bűbájos asszony, a kitől
az újszülött gyermeket féltik, nagyon irtózik.
Szeged vidékén az ily ágyba, melyet ősrégi
néven, a hajdani pogány istenasszony után Boldogasszony ágyának neveznek, foghagymát, kakukfüvet, kenyeret, sót és bicskát tesznek. A nő
fejvánkosa alatt jegykendője, néhol a szúnyog
háló tetején egy pipiszőrös piros kendő. 2A Boldogassszony-ágy a szúnyoghálóval együtt rendesen
anyáról leányra száll s minden gyermekágy után
a következő alkalomig ismét a padlásra vándorol.
Alsó-Fehérmegye magyar népe a gyermeknek
gyöngyöt vagy egyéb apróságot köt a kezére.
A gyermek mellé őrt állítanak. 3
A zsidóknál a szoba négy falára (a négy égtáj
nak megfelelőleg) az ú. n. gyermekágyi táblács
kákat akasztják fel a gonosz szellemek ellen.
A gyermekágyi táblácska alakja és tartalma
magyarul a következő:
í. Őrizet az újszülött fölött. Sok szerencsét.
2. Izrael örökkévaló Istenének nevében, a ki
nagy és hatalmas a földön.
3. A sátán semmisüljön.
4. Ábrahám és Sarah.
5. Ádám és Éva.
6 . Mindenható.
7. Izsák és Rebeka.
8 . Jakob és Lea.
9. (121. zsoltár): Felemelem szemeimet fel a
hegyekre, honnan jön segítségem? Segítségem
jön az örökkévalótól stb.
10. A Mindenható nagy és hatalmas, mert
angyalainak parancsol,
11. 12. Boszorkány ne éljen.
Ne éljen Boszorkány.
Éljen nem boszorkány.
A táblákat bekerítő körirat így végződik: íme
Salamon ágyát 60 hős állja körül Izrael hősei
közül, mindnyájan harczhoz értők s kardot fog
nak az éjjeli félelem ellen.4
A gonoszok rosszakarata ellen irányul e szo
kás s az újszülött gyermek védelmét czélozza.
Ezen szokások azonban főleg az orthodox zsi
dóknál fordul elő.
A gyermekágyas nő ágyába a vánkos, párna
alá, vagy pedig a lábához különböző tárgyakat
tesznek. A reformátusok kést, ollót, seprűt, fog
hagymát, vöröshagymát, a zsidók imakönyvet,
foghagymát s kést, a katholikusok pedig íiveg1 Dr. Temesváry Rezső : Előítéletek, népszokások 71.1.
2 Dr. K ovács János: Szeged és népe 277, 1.
3 L á zá r István : Alsó-Fehérmegye népe 7Ó. 1.
4 D r. T em esváry: Előítéletek, népsz. és bab. 70. 1.

3 3 6

ben szentelt vizet, viaszgyertyát, tükröt, virágot,
olvasót, imakönyvet, tömjént, továbbá ők is kést,
ollót, foghagymát.
Ezeken kívül a gyermekágyasok, különösen
a férj valami ruhadarabját teszik még az ágyba,
mint: gatyáját, mellényét, nadrágját, harisnyáját,
vagy kabátját, továbbá fésűt, mángorlófát, baltát,
ezüstpénzt, „holt szenet“, szeget, tüt, sarlót
stb.1 Abban a házban, hol a lebetegült asszony
van, nem szabad a kemenczében tüzet rakni.
A gyermeket születése után azonnal az anyja
kötényével kell betakarni. A gyermek pólyáját
az anyja kötényéhez kell kötni.
A torontálmegyei románok „urszitora“ alkal
mával az újszülött feje fölé a párnára három
pogácsát, sót, zsírt, krajczárt, fésűt, tükröt, gyer
tyát, kést, tányért tesznek. Reggelre azután ezen
tárgyakat, ha fiúcsecsemőről van szó, 3 fiú,
ha pedig leányról, 3 leány közt kell szétosztani. 12
Ott, hol a gyermek nem fekszik az anya
mellett, a gyermek ágya, bölcsője is külön óvó
intézkedést kivan. Ezt is meglocsolják szentelt
vízzel s ugyanolyan tárgyakat helyeznek bele,
a miket az anyáéba. Éjjelre az apjának ágyába
tett valamelyik ruhadarabjával beterítik, apja
nyakkendőjével körülkötik, vagy olvasót akasz
tanak a nyakába; az olvasóval körül is szokják
kötni a gyermeket.
Hosdáton az újszülött gyermeket napfelkelte
előtt hozott vízben megfürösztve, gyenge teste
mellé egy darab hideg vasat (kulcsot vagy más
ilyet) pólyáinak, nehogy a sztrigojok (boszorká
nyok) kicseréljék valamiféle dráku (ördög) fajzattal.3
Ha az anyának a szobából ki kell mennie s
a gyermeket egyedül hagyja, egy seprűt tesz
rajta keresztül, maga pedig kést visz magával.4
Az udvarhelyszéki oláhok addig, míg a gyermek
hathetes korát el nem éri, hazulról való elmene
telük alkalmával keresztbe fektetnek rajta egy
seprűt s lábához ollót, fejéhez pedig kést tesznek,
így nem vihetik el a rosszak.
Hathetes korán túl már úgy sem férhetnek
hozzá. 5
„Sátorfekvés“ után a nő rendesen a templomba
megy s midőn onnan haza megy, sót, kenyér
héjat, meg azt a gerezd foghagymát, mely a
lepedő sarkába volt kötve, a tűzbe veti, a sátor
lepedőt, mely az ágy körül volt, összehajtja s kis
gyermekét ráfekteti azzal a tudattal, hogy azt
többé a boszorkányok mással már nem cserél
hetik ki.
A váltott gyermek, mint a gonosz szellemek
fajzata különös alakú korcs, „penészes“. Erről is
ismerhető fel. Az ilyen gyermeket az anya 3 husvéton át kénytelen szoptatni.
A váltott gyermek képzelt alakja általában
egyező a néphitben. Teste törpe, nyúlós, kocso
nyás, válla széles, feje koponyája nagy, („sisak
fej“); arcza beesett, haja torzonborz, szája széles,
1 D r Temesváry : Előítéletek, népsz. és bab.
2 D r. Tem esváry : Előítéletek, népsz. és bab.
3 K olum bán Samu: A hosdátiak népszokásai.
VI. 121. 1.
4 K olum bán Samu : Hétfalusi csángó babonák.
1855. évf. 401. 1.
5 Versényi György. Ethn. V. 113. 1.
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orra csúnya, lapos, fülei lenyúlok, kezei, lábai
vékonyak; körmei olyanok, mint a vadállat karmai.
Szaporán, érthetetlenül beszél; tompa eszű. Járni
nem tud; csak ül és sokat sír. A váltott gyerek
sok gondozást kíván.
Néhol azt tartja a néphit, hogy feje voltaképpen
hamuból, egyéb testrésze pedig seprű-karóból
van. (A boszorkányoknál a seprűnek nagy szerepe
van,- azon szoktak lovagolni is.) Csak hétéves
koráig nevelhető fel. A 7. év elteltével elpusztul,
illetőleg másfajta gonosz szellemmé változik át.
Az ilyen gyermek 2—3 évig meg se szólal s
azután is sivítva motyog. Tulajdonképen néma,
azért Göcsejben „szótalan gyerekének is nevezik.
A váltott gyermeket ki is szokták próbálni,
megtudandó, hogy néma-e. E végből számára
egy kis bögrében kását főznek, azt a szoba
földjére (padlójára) téve, melléje nagy fakanalat
helyeznek, mely a bögrébe nem fér be. Azután
az illető váltott gyermeket odaszólítva, a már
eleve kilyukasztott padláson valaki megfigyeli,
hogy mit fog csinálni: beszél-e majd valamit.
Ily alkalommal Göcsejben, Szilkágyon, a követ
kezőket tapasztalták:
A váltott gyermek a bögrét és kanalat szem
lélte, nézte, nézte . . . Egyszer csak megszólal:
— No, hetedhét országot összejártam, de illent
még nem láttam . . . kis fazék, nagy kanál . . .
kis fazék, nagy kanál . . .
Más esetben a váltott gyermek, kezében a
fakanállal bökölődött a bögre felé, de a kanál
nem ment be, mire pöszén, érthetőleg ezt
motyogta: piszi polál, nak kalán . . . (piczi pohár,
nagy kanál).
Mást nem tudtak beszélni. Ezek után többé
sohasem hallották hangjukat.
A váltott gyermeket nagy ritkán a gonoszok
is meg szokták szólaltatni.
Minden nagyobb faluban van egy-egy ilyen
váltott gyermek. Mert a nép az előbb leírt alakú
csenevész gyereket valósággal annak tartja, a ki
helyett az igazi gyermeket a boszorkány elvitte
s magánál tartja.
Ez lévén a nép hiedelme, természetes, hogy
az ilyen gyermektől a szülők szeretnének meg
szabadulni s a maguk ,,igazi“ gyermekét valami
módon visszaszerezni. És a visszaszerzés, a nép
vélekedése szerint lehetséges is, ha a módját
tudják.
Égy érdekes esetet ír le erre nézve Versényi
György, „Erdélyi népmondák“ ez. gyűjtemé
nyében.
Szeben mellett egy faluban élt egy jómódú
szász házaspár. Boldogok lettek volna, de ott
volt egy hét éves idióta fiuk. A nagy hadgyakor
latok idején hozzájuk is bekvártélyoztak egy
katonát. Mikor a katona meglátta a szerencsét
len gyermeket, azt mondta az asszonynak:
— Ez nem a maga gyereke!
— Úgy-e, hogy nem az enyém ? Én is mond
tam sokszor az uramnak, de ő csak azt hajto
gatta : Ha már az Isten ilyen gyermekkel vert
meg, hát csak bánjunk vele jól szegénynyel.
— No, várjon csak, mondja a katona — meg
mutatom én, hogy a maga gyermekét kicserélték.
Erre betette a gyermeket a bölcsőbe, a bölcsőt
pedig a szoba közepére állította. Melléje tettek
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egy kis csupor tejet, a melybe a nagy kanál
nem fért be, a kicsi pedig fel volt akasztva egy
falban levő szegre. Mind kimentek s a kulcs
lyukon lesték, hogy mi lesz. A gyermek meríteni
akart a tejből, de a nagy kanállal nem, tudott.
A bölcsőből kiszállani nem bírt. Hát csak kez
dett nyúlni a teste hosszan-hosszan, a míg felért
a falra. Levette onnan a kicsi kanalat s jóízűen
szürcsölgette a tejet. Az asszony majd elájult,
mikor látta, de örvendett is, hogy nem az övé
a gyermek. A katona most azt mondta, hogy
fütsön be az asszony a sütőkemenczébe, hogy
egészen piros legyen. Az izzó szenet azután
húzza ki a kemencze szájához, maga pedig kös
sön egy jó erős kötényt derekára s vegye kezébe
a sütőlapátot. Mikor ez mind megvolt, a ke
mencze elé mentek. A porontyot a lapátra tette
s úgy csinált, mintha be akarná vetni a tüzes
kemenczébe. Az asszony pedig kifeszítette a
kötényét. A kéményben hirtelen valami fekete
füst kezdett gomolyogni. Egy förtelmes fekete
kéz lenyúlt, megragadta a gyermeket s egy gyö
nyörűen fejlődött hét éves gyermeket dobott az
asszony kötényébe. Olyan fojtó, kénköves szag
terjedt el a házban, hogy sok füstölésre is alig
szűnt meg. Kérdezték a visszakerült gyermektől,
hogy hol volt. Elmondta, hogy valami fekete
etette őt s mindig azt mondta: Örvendj, hogy
az én gyermekemmel jól bánnak. így bánok én
is veled. (Ethn. XII. 208. 1.)
Szegeden, midőn a férj a szakálas (váltott)
gyermeket a sütőlapátra tette, hogy majd beveti
a kemenczébe, a kéményből lecsapott valami
rossz s magával ragadta a gyermeket. Állítólag
megtörtént (!) hallomás után beszélték előttem,
hogy ily váltott gyermeket tényleg az égő ke
menczébe bele is dobtak s onnan kapták ki a
gonoszok. 1
A váltott gyermeken ily erőszakos, koczkázatos színlelésekkel való túladás s egyúttal az
igazi gyermek visszanyerése a legáltalánosabb
mód.
Göcsejben a kemenczét vízhordta fával kell
befűteni s midőn a váltott gyermeket, lapátra
téve, be akarják dobni, ezt kell mondani: be
doblak, bedoblak!
Ezek mellett más módokat is tudnak az igazi
gyermek megszerzésére.
Göcsej vidékén pl. a gyermeket a favágítóhoz
viszik, ott egy tuskóra hajtják a fejét s a nyak
keresztülvágását színlelik; látva ezt a gonoszok,
megijednek s a váltott gyermeket hirtelen elra
gadják és helyette a szülők valódi gyermekét
teszik a helyébe.
Göcsejben történt. Egy embernek a fia már
7 esztendős volt s még sem tudott beszélni,
csak üldögélt, sírt. Az apa bizonyosra vette,
hogy váltott gyermek. Gondolta magában: majd
segít ő azon, hogy saját gyermeke megkerüljön
s a nála levő nyomorékot a rosszak magukhoz
vegyék. Egyszer szépen fölvette s belegyömö
szölve a hátas tarisznyájába, Lenti község felé
tartott. Viszi, viszi a gyermeket . . . egyszer
csak a kölyök, a ki eddig néma volt, veszélyt
sejtve, megszólamlott s kérdezte:
1 K á lm á n y L. Szeged népe. I. köt. 196. I.
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— Decskó, há vüsző?
— Evüszlek Lenti pukáter!
— Mit csinyász ott velem?
— Majd megtudod!
Az ember egyenesen a lenti-i templomhoz
vitte, a hol tarisznyájából kivette, megfogta két
kezét s erősen a templom oldalához vágta. A
gyermekből „kulimász“ (fekete kocsikenőcs-íéle)
jött ki. Erre a rosszak hirtelen megjelentek, el
kapták s az ember tulajdon gyermekét dobták
oda. E gyermek olyan nagy volt, mint amaz, a
kit a rosszak elragadtak.
Ugyancsak Göcsejben egy anyának a szülés
utáni negyedik napon ellopták a gyermekét.
Csak valami szelletet érzett, oda nézett, hát egy
nagyfejű, félreszájú gyermeket talált maga mel
lett. Ezen túl kell adni, gondolta. Elmondta az
esetet egyes tudálékos asszonyoknak, kiknek
tanácsa szerint mindenféle szárított füvet főzött
s azoknak forró levét a fürdős teknőbe öntvén,
a váltott gyereket pelenkába takarva, beletette.
Ezután kiment a kertbe gyomlálni. Midőn már
gondolta, hogy a víz kihűlt, a gyermekhez ment.
Levette róla a pelenkát. És — uramfia! — már
nem a „pöttyeit szájú“ volt benn, hanem az ő
igazi gyermeke.
Alsó-Fehérmegyében a bába lyukat ásat az
apával a földbe, beleállítja a gyermeket s azt
kérdi három nap egymásután:
— Milyen fiú (leány) legyen a Pistabó (Pendzsibő) ?
— Ügyes, derék, szép legyen, feleli az anya.1
Szigetvárott egy tüskével telt szekeret visznek
a község mellett elterülő Muszola-rétre, ráteszik
a váltott gyereket s a tüskerakás négy sarkát
meggyujtják. Ebben a pillanatban ott terem a
tulajdon gyermek, a váltott gyermeknek pedig
se híre, se hamva. (Ethn. V. 336. 1.)
Az udvarhelymegyei székelyeknél a váltott
gyermeken való túladáson a tudós asszonyok
kuruzslásai segíthetnek. Ez a segítség legtöbb
ször fürösztés által történik. Egy csöbörbe hét
féle fű (gyom) leveléből főzött meleg fürdőt
készítenek, abba beleültetik a váltott gyermeket
s beterítik hétféle takaróval; így hagyják kis
ideig, azután kiveszik s 7 lepedőbe jól begön
gyölve fektetik le. A fürösztés mindig este tör
ténik. A rákövetkező éjjelen a szépasszonyok a
váltott gyermeket az igazival kicserélik. (Ethn.
VI. 300. 1.)
Érdekes a göcseji nép azon hiedelme, hogy
a foklát ( = fáklya, fenyőszilánkból, melyet régente világításra használtak s használnak némely
háznál most is) mind a két végéről nem szabad
meggyujtani. Mindig ugyanazon végét kell égetni,
mert különben ebből csinálják majd a boszor
kányok a váltott gyermek csontját.
Á váltott gyermekkel szépen kell bánni, mi
vel az illető szülőknek gyermeke is — már t. i.
a kit a gonoszok elcsentek — hasonló bánás
módban részesül a rossz szellemeknél. Ha ezt
éheztetik, ütik-verik, sanyargatják, biztos, hogy
saját gyermekük is ennek van kitéve. Ellenben
ha szépen gondozzák, nevelik, hasonló jó sors
ban részesül s a gonoszok keze között is szépen
1 Alsó-Fehérmegye népe 71. 1.
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fejlődik, úgy, hogy a midőn a visszaszerzés
sikerül — a melynek 7 éven belül kell meg
történnie — szép fejlett gyermeket nyerhetnek
elrabolt gyermekükben.
A váltott gyermek átalakulhat s rendesen át
is alakul más, rossz szellemmé (lidérczczé, tál
tossá), illetőleg 7 éves korán túl megváltoztatja
szerepét, ha addig gondozóik meg nem szaba
dulhatnak tőle. Egyszer csak — elvesz.
A göcseji nép hiedelme szerint a táltos egye
dül a váltott gyermekből lesz.
Az egyes boszorkányperekben a váltott gyer
mekre vonatkozólag is találunk vádakat. Maga
a gyermeklopás ténye — mondja Ipolyi — rit
kábban fordul elő, mint más boszorkányság,
mert ilyesmire nehezebb volt tanút állítani, mint
más kigondolt tények- s betegségekre stb. A
marosvásárhelyi körben kétszer is előfordul a
vád a 3-ik pont alatt, hogy'a gyermekeket kür
tőn hordotta ki az illető; és a 9-ik pontban,
hogy a délutáni isteni tisztelet alatt a gyermek
ágyas nőtől akarta gyermekét elragadni.
*
Ezek nálunk nagyjában a váltott gyermekre
vonatkozólag eddig összegyűjtött hiedelmek,
melyek, mint látjuk, egyes részleteikben nagyon
is sötétek s szinte hihetetleneknek látszok. Néhol
már csak emlékezetben van meg a váltott gyer
mekről való hiedelem. Csak hallottak róla, de
mit sem tartanak tőle s így a jelen közlemény
ben elősorolt babonás szokásokat nem gyako
rolják, nem is hiszik. Másutt azonban égreföldre esküdöznek, hogy bizony van váltott
gyerek. Ők is láttak. Itt, meg itt van egy. Egyikről-másikról egész kis történeteket beszélnek el.
Az újabb, e tekintetben hitetlen és „tudatlan“
nemzedék egyáltalán nem irigyelheti a régiek
e nemű mysticus, naiv „tudományát“, különö
sen az az asszony nem, ki oly esemény elé néz,
mely a Teremtőhöz oly közel emeli őt. Nehéz perczeiben nem kell tetézni aggodalmait azon eshe
tőséggel is, melynél egy anyára nézve kínzóbb
alig lehet: hogy kedves magzatjától a rosszak
megrabolják s helyette csenevész, csúf gyerme
ket kell majd kénytelen-kelletlen nevelnie.
Gönczi Ferencz.

A m agas hegyek h atása az emberi
szervezetre.
erdinand Hueppe nemrégiben igen figye
lemreméltó czikket közölt „Über Kraft und
Stoffwechsel im Hochgebirge“ 1 czimen, a
melynek tanulságát minden hegymászó meg
szívlelhetné; azért kivonatban ismertetjük azt
olvasóinkkal.
„Hegyi túráknál, mint minden megerőltető
testgyakorlatnál, az út megtételéhez szükséges
erőkifejtés a testbe fölvett tápláló anyagok ener
giájának elhasználásával jár. Az elhasznált munka
mennyisége egyszerűen kiszámítható. Testünket,
ruhánkat, podgyászunkat, tehát megadott kilo-
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1 „Archiv für die ges. Physiologie“ 95-ik kötet.

grammnyi tömeget, bizonyos számú méterre kell
emelnünk, a két mértékszám szorzata a munka,
méterkilogrammban kifejezve. Elérve azonban a
tetőt, az állapot megváltozik. A felemelt holt
súly helyzeti energiáját leestében kinetikaivá vál
toztatja, a mely az erők egyenértékűségének
tétele alapján egyenlő a felemelésre felhasznált
energiával.
De ha a hegymászó tényleg felhasználná ezt
az előnyét, eleven ereje odalent csak egy agyon
zúzott túristában jönne napvilágra. A leszállás,
a mint minden alpinista jól tudja, nagyon sok
erőt követel, nemhogy visszaadna az elhasználtból. Ez az újabb erőfeszítés pedig arra való,
hogy a nehézségerő gyorsító hatása ellenére
egyenletes mozgással szálljunk le.
Testünk felemelése az altest izomzatát eléggé
egyenletesen foglalkoztatja; a leszállás ellenben
bizonyos izomcsoportok egyoldalú igénybevéte
lével jár. Innen van, hogy a leszállás gyakran
fárasztóbb a felmászásnál. Ha a teher hordozása
kisebb erőt kíván is leszállásnál, mégis a meg
mászás erőkifejtéséhez hozzá kell adnunk a le
ereszkedését, az izmok aránytalan felhasználása
miatt. A következőkben azonban figyelmen kívül
hagyjuk a leszállás kívánta erőt, mert ennek a
kiszámítása nem végezhető el olyan pontosan,
mint a másiké.
A felszállásnál tehát azt veszszük először észre,
hogy lélegzésünk gyorsabb lesz, a szív és az
ütér erősebben vernek a szokottnál és hogy fel
melegszünk. De ezek mind olyan tünetek, a
melyek síkföldön való mozgásnál is minduntalan
fellépnek, sok testgyakorlatnál meg éppen sokkal
nagyobb mértékben. Az evezés a lélegzést, a
futás és a kerékpározás meg a 'szívet sokkal
jobban előveszi, mint a hegymászás.
Könnyen azt hihetnők tehát, hogy a hegy
mászásnál fellépő tünetek általában az erős test
mozgásnak a következményei és pedig olyan
testgyakorlatnak, a milyenhez sík vagy dombos
vidéken éppen nem, középhegységben meg nem
ele'ggé vagyunk hozzászokva. Azt pedig tud
juk, hogy a nem gyakorlott mozgás sokkal job
ban kifáraszt, mert az izmok gyakorlat után
gazdaságosabban dolgoznak. Azt hihetnők hát,
hogy a hegymászást követő nagy fáradtság egysze
rűen a traininghiány következménye. így magam
is első nagyobb, körülbelül 3000 méteres hegy
mászásom után, a mely előtt erősen trainiroztam,
olyan jól éreztem magam, hogy társaim rosszullétét a gyakorlat hiányának kellett tulajdoní
tanom.
Nyugodtabb megfontolás később arra vezetett,
hogy bár az említett jelenségek gyakorlathiány
ból kimagyarázhatók, mégis a havasi túráknál
az erő- és anyagcseréhez speciális jelenségek
társulnak. Tudom, hogy tapasztalt orvosok azt
a tanácsot adták tuberkulosisuk miatt a havasokba
menő betegeiknek, — pedig ezek a hegyek, mint
Davos (1560), Engadin (1210—1856), Árosa
(1740—1840) mind alacsonyabbak 2000 méter
nél — hogy először kisebb, ezer méteren alúli
utakat tegyenek.
Itt ugyan ellenálló erejükben meggyengült,
gyenge szívű, beteg tüdejű emberekről volt szó;
de az egészségesek is ki vannak annak téve'
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hogy nagyobb magasságokban nekük is bajuk
esik; és a „hegyi betegség“ éppen úgy, mint a
betegeknél, szívüket és tüdejüket támadja meg,
Újabb időben a léghajóval történt felszállások
nál teljesen megegyező tüneteket észleltek, azon
különbséggel, hogy a léghajósoknál nem lépett
föl a hegyi betegség minden symptomája egyenlő
erővel. A léghajósoktól leírt betegségek mind
megmagyarázhatók a levegő megritkulásából és
az oxigénhiányból.
Hegymászásnál a jelenségek megegyezők;
de a lélegzés jobban megnehezül, a testi munkára
való képtelenség jobban előtérbe -lép, mint a
léghajón. Ezt a különbséget azonban teljesen
megokolja a hegymászó erős izomtevékenysége,
szemben a léghajós mozdulatlanságával. Hegy
mászásnál legfeltűnőbb az izmok elfáradása,
léghajózásnál pedig jobban előtérbe lépnek az
amott másodrendű momentumok, t. i. a Nap
sugárzása és a hideg okozta bajok. Mindkét
esetben a végeredmény ugyanaz lényegben, mégis
a feljutás különbsége adja meg az eltérések
magyarázatát.
Ez magyarázza meg azt is, hogy a léghajón
az extrém jelenségek sokkal nagyobb magas
ságban mutatkoznak. A hegyeknél is változó ez
a határ. Európában alacsonyabban fekszik, mint
az Andesekben, a Himalayában. Ez a körülmény
annak lehet a következménye, hogy az örökhó
határa befoly a levegő nedvességére, hőmérsék
letére, elektromosság-eloszlására, stb.
Kiderült az is, hogy accessorikus hatások is
befolyással vannak a hegyi betegség elleni ellen
álló képességre és hogy azt csökkenteni lehet
olyan kicsapongásokkal, a mik a szív- és ideg
életre kártékonyak. így Mosso megfigyelte, hogy
egy nagyon gyakorlott hegymászó, a ki elindulása
előtt nagyon mélyen nézett a kancsó fenekére,
már 2500 m. magasságban megkapta a hegyi
betegséget. Magam is megfigyeltem egy ilyen
esetet 2300 m. magasságban egy embernél, a ki
fájdalmas betegsége ellen előzőleg morphiuminjectiót kapott. Az angolok azt írják, hogy nagymennyiségű tea és dohány éppen így hat.
Mindezen megfigyelésekből most már meg
állapítható, hogy hegyi utaknál a testi fáradtság
nemcsak az erőfeszítés következménye, hanem a
lég megritkulásáé is. Ezeknek a körülményeknek
megvan a maguk különös behatásuk a havasi
erő- és anyagcserére is.
Czélunk tehát az, hogy a ritkult levegőnek
az emberi szervezetre hatását megismerjük. Elő
ször is nagy egyéni különbségek vannak. Akár
hány hegyi lakót ismerek, a kiből sohase lesz
jó túrista. Másrészt vannak alföldi emberek, a
kik első hegymászásukat kevésbbé érzik meg,
mint a leggyakorlottabb túristák.
Szervezetünk a szerint a magasság szerint, a
melyben állandóan tartózkodunk, bizonyos lég
nyomásra van berendezve, vagy mondjuk beál
lítva. Ha most már emelkedünk, a nyomás
kisebbedik és csakhamar elérünk egy pontot, a
hol a rendes beállítás nem jó, újat kell felvenni.
A tengerszínhez közeli magasságokban lakókra
ez a határ 1 0 0 0 — 1 2 0 0 méter.
A légritkulás hatása először a tüdőn mutat
kozik. A belélegzés nehezebb, a kilélegzés köny-

nyebb lesz. Tehát a légző izom erősebben igénybe
vétetik, a légzés-typus alkalmazkodik a ritkább
levegőhöz. Az ehhez szükséges izommegfeszítés
egyik embernél könnyen megy, másiknál nehe
zebben ; tehát ez már egyike az egyénenként
változó momentumoknak.
A legzés-mechanismus ezen változása folytán
a tüdőhöz való vérömlés nő, a szívtől a testbe
ömlő vér mennyisége azonban fogy. Ennek követ
kezménye : gyorsult szívverés, a pulsus megkisebbedése és meggyorsulása és az erősebben
munkáló izmok vérszüksége. A hegymászónak
hát erős szíve legyen!
A szív- és tüdőműködés ezen megváltozása
a vér vegyi alkatát is módosítja.
Felvehetjük, hogy 2500 méter magasságban
a levegő oxigén tartalma egynegyedére, 5000
méternél pedig felére csökken. A test oxigénje
pedig a vörös vértestecskék hámoglobinjában
van. Ma már tudjuk, hogy az 5000 méternél
uralkodó légnyomáson a hámoglobin még hiány
talanul megtelik oxigénnel. Kimondhatjuk tehát,
hogy a test teljesen normális functionálásának
physiologiai határa, izomtnunka mellett is,
5000 méter.
Ennél kisebb légnyomáson azonban a hámo
globin már nem telik meg teljesen oxigénnel.
De erre a telítésre nincs is mindig szükségünk.
Átmenetileg, vagy ha a szövetek kevéssé vannak
igénybe véve, pl. a ballonban nyugvó test, keve
sebb oxigénnel is beéri.
A szövetek oxigénszükségletük kielégítését
illetőleg különfélék, s ebben kereshetjük okát az
említett egyéni ingadozásoknak. 5000 m. felett
azonban csaknem mindig rövid, vagy nyugodtabb tartózkodásról és nagy időközben végzett
kis testi munkáról lehet szó.
Állandó tartózkodásról, acclimatizálódásról
5000 méteren felül szó sem lehet.
4000 méter feletti magasságban már léghajón is
a tüdő-alveolusok oxigénfeszültségének csökke
nése és szénsavfeszültségek növekedése észlel
hető. Az oxidatio-processus átalakul és pedig
a nitrogénmentes anyag kárára. Zuntz és Lőwy
szerint a Monte Rosán kétszerte erősebb az
oxidatió, mint alant.
Hogy az oxidatio-folyamat erősbül, más
vizsgálatokból is kitűnik. Paul Bert megfigyelte,
hogy 3700 m. magasra vitt állatok vére sokkai
több oxigént fogyasztott, mint ugyanezen állatok
vére a földön. Ütóbbi években erősen kísér
leteznek, hogy vájjon a hegytetőkön nő-e a vö
rös vértestecskék és a hámoglobin száma. Most
már eléggé igazolt, hogy nagy magasságokban
a vörös vértestecskék és a hámoglobin száma
jelentékenyen nő. Abderhalden szerint az emberés állatvér rögtön a magas régióba érkezte után
sokkal több vörös vértestecskét, hámoglobint és
fehérnyét tartalmaz. De mikor aztán az állatok
vérét ontva, azt jobban megvizsgálta, kiderült,
hogy az összes vér absolut hámoglobin tartalma
nem változott, hogy tehát a vörös vértestecskék
és a hámoglobin növekvése csak relativ volt.
Ez a feltűnő jelenség arra utal, hogy tisztán
mechanikus alkalmazkodás történt, olyasvalami,
a mit síkföldön is elérünk erős traininggel. A
vér vízszegényebb lett, fajsúlya megnőtt.
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Úgy látszik azonban, hogy hosszabb fentartózkodásnál a vér absolut hämoglobin tartalma
is nő. így Zuntz tanár azt írja, hogy a Brienzer
Rothornra (2300) felvitt és hónapokig ott tartott
állatok vérének absolut hämoglobin tartalma
nagyobb, mint a Bernben (538) hagyott ellen
őrzésre szolgálóké.
A vérnek ez a magatartása azt mutatja, hogy
a hegységben az anyagcserének olyan hatalmas
változása és pedig fokozódása lép föl, a milyet
síkföldön semmiféle trainingge! el nem érhe
tünk. Ez a kedvező változás ott nyugalomban
is előáll, azért gyenge emberek is hozzájuthat
nak, ha kibírják a havasi kiimát.
A kedvező változások alsó határa a síklakóra
nézve 1000—1200 méter, 3000 méterig nő, onnan
aztán a kártékony hatások compensálják a jókat,
különösen 4—5000 méteren felül. 1200—3500
méteres túrák nagyszerű hatással volnának alkal
mazhatók ; a recordjavítás vágya persze nem
használ a physiologiai hatások okos kihaszná
lásának.“
Már most az a kérdés lép előtérbe, hogy a
növekvő anyagcserét pótolni és a mászáshoz
kellő energiát előteremteni képesek legyünk.
Érdekes számítások után következő eredmé
nyekhez jut Hueppe:
„Néhány megjegyzést még a táplálkozásról.
Közönségesen építő- és égő anyagot különböz
tetünk meg a táplálékban; a nitrogéntartalmú
fehérnye építő-táplálóanyag, mert a szövet el
használt alkatrészeit pótolja ; égő anyagok ellen
ben a zsírok és szénhydratok, mert bennük szén
és hydrogén van, a melyek az elégésnél az
oxigénnel szénsavat és vizet adnak. Ez az el
választás megfelel ugyan a testnek, úgy tekintve
azt, mint egy hőerőgépet, a mely a meleget
direct munkára fordítja, de azért a hasonlat
nemcsak sántít, hanem egyszerűen hamis.“
Újabb physiologiai kutatások megmutatták,
hogy ha a test megszorul fehérnyében, a zsírok
és szénhydratok egész jól teljesíthetik az építő
anyag szerepét, másrészt a fehérnye is lehet
égő anyag. Ha a test tényleg calorikus gép volna,
akkor munkánk arányában kellene ennünk is.
Mivel azonban a test, mint egy accumulator
csak nagyobb időközökben fegyverkezik fel a
szükséges fehérnyével és ennek a készletéből
él és mivel mindenki tudja, hogy nagy munka
előtt nem jó sokat enni, könnyen érthető, hogy
a hegységben, óra, sőt napokhosszat inkább
izgató, mint tápláló anyagot veszünk magunkhoz,
mivel éppen testi gépezetünk nem szorul közve
tetten az égő anyagra. Ha azonban nehéz munka
előtt, a mi az ideget és izmot úgy megerőlteti,
mint éppen a hegymászás, égő anyagot eszünk,
akkor ennek a tápláléknak fehérnyében gazdag
nak kell lennie, mert a testben a tényleges
munkát az activ fehérnye szolgáltatja, továbbá,
hogy fehérnyefölöslegünk is legyen arra az
esetre, ha a légzésmegnehezülésnél a test fehér
nye testecskéi gyorsabban esnek szét, valamint
azért is, mert a dolgozó izom nemcsak több
anyagot emészt, hanem növekszik is és erre a
czélra fehérnyét von magához. (Munkahypertrophia.)
„Tehát a testet jó fehérnyetelítésben tartani,
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a mit szokásosan trainirozottságnak nevezünk:
nagy specifikus súly, kevés víz, mérsékelt zsírtartalom, sok keringő activ fehérnye, a vörös
vértestecskék relativ és absolut növekedése, rö
viden az a sűrűsödés, a melynél úgy látszik, a
sejttevékenység feltételei kedvezőbbek és a milyen
állapotra magától állítódik be a test a hegyi
ritka levegőn.“ Most már az a kérdés: hogy táp
lálkozzunk tehát hegyi úton ?
„Hús és zsír 3—4000 méter magasságra már
nem alkalmas; sajtfélék jobb szolgálatot tesz
nek. Az az ajánlat, hogy szalonnát vigyünk a
túrára, theoretikusan igen jó, de csak kifogásta
lan gyomrú embereknek való; a legtöbb hegy
mászó nem bírja el nagyobb magasságban, míg
vastartalmánál fogva nélkülözhetetlen a katona
ság meneteinél. Nyálszegénység esetén mérsé
kelt magasságban kitűnő szolgálatot tesz, mert
maga pompásan csúszik és lesegíti a kenyeret is.
A szénhydratok pedig minden egyéb táplá
léknál jobbak, mert ezek még akkor is élvez
hetők, mikor a gyomor már semmi másfajta
eledelt nem bír meg. A czukrot először a kato
naság, meg a sportolók kezdték nagymértékben
használni; azután jöttek a túristák. Steinitzer
annyira ment, hogy 24 óra alatt 1750 gramm
czukrot megevett; miután pedig szerinte 250
grammot egy liter vízben feloldva kell meginni,
az ő 1750 grammjához nem kevesebb, mint
hét liter vízre volt szüksége. A túlhajtott czukorevés képtelenségét ennél nem is lehetne jobban
illustrálni.
A szervezet természetes alkalmazkodása, mint
training is, arra szolgál, hogy a vért kevésvizűvé tegye. A hegymászásra való trainirozásnak is ugyanerre kell szolgálnia; a czukorevés
(czukrosvízivás) éppen nagy vízbőségre, s így
teljes ellentétére vezet annak, a mit akartunk.
A gyakori nagy folyadékivásnak szomorú pél
dáit látjuk a müncheni sörivók és az orosz tea
ivók szívtágulásaiban. Pedig nehéz testi mun
kánál már amúgy is nehezebb feltételek mellett
dolgozik a szív.
És tényleg nemcsak a vizet, hanem a czukrot
is kevesen bírják megemészteni ilyen nagy ada
gokban. A czukor csak kis mennyiségben élvezve
ég el teljesen a gyomorban. Nagyobb tömeg
ben használva, változatlanul választódik ki a
vesén (táplálkozási Glykosuria; ez azonban
egyénenként változó). Tehát változatlanul kering
a vérben, ingerként hat, mivel növeli a vér
nyomását, szaporítja a pulsusverés számát és
épp olyan károsan hat a szervezetre, mint az
alkohol, tea, kálisó. Sokkal jobb hát, ha kevés,
ötven, legfeljebb 1 0 0 gr. czukrot eszünk meg
egy úton, a czukrot vízbe mártjuk, nyelvünkre
teszszük, mikor azután elolvadt, egy korty vízzel
leöntjük. Még jobb, ha a czukorképződést hagy
juk menni a maga rendes útján, úgy, hogy
könnyen assimilálható dextrintartalmú dolgokat
eszünk, a minők pl. biscuit, cakes, csokoládé.
Gyümölcs, alma, baraczkbefőtt is kitűnő. Alig
hanem casein, húsliszt vagy dió-konservek is
használhatók. Az ilyen konserven élés néha elő
nyös és jogosult.
Az alkohol nem mint tápláló anyag, hanem
mint izgatószer jön tekintetbe. Az idegrend
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szerre való hatásánál fogva, különösen izom
munkánál, az energia-elhasználás oly mértékben
növekszik, hogy legalább hegyi utaknál határo
zottan mellőzendő. Legjobb havasi ital egy pohár
gyengére készített tea czukor nélkül; -a hóvíz
ivása semmiképen sem tanácsos. De nem szabad
az italnak olyan igazi, erős teának lenni, mint
a milyet reggelire iszunk, mert ez már a szív
működésre károsan hatna. Tisztára elkerülhetet
len, hogy nagy testi megerőltetésnél a fehérnyeszükséglet pillanatnyilag e.gészben, vagy részben,
a test által fedeztessék. Ez azonban nem árt,
hacsak átlag a napi adag pótolja a napi vesz
teséget. Ha az evéssel akarunk végzendő mun
kánkhoz energiát szerezni, akkor is csak arról
kell gondoskodni, hogy napról-napra (és nem
perczről-perczre) elegendő fedezetet adjunk a
felhasználtért. Sohasem szabad a hegyi túra ked
véért egy megszokott diaetát felfüggeszteni. Mind
ezek a hirtelen változások többet ártanak a
gyakorlatban, mint a mennyit elméletileg kicalculált hasznuk ér.
Egyáltalán nem kell a miatt aggódnunk, hogy
a napi felhasznált energiának megfelelő menynyiségű táplálékot még aznap felveszszük-e. Az
okosan táplált test úgy erőkifejtését, mint energiakészletét kellő módon tudja mindig felosztani.“
Végül érdekes Hueppének az a kísérletek által
bizonyított eredménye, a mit minden körülmény
tekintetbevételével nyert az erőkifejtésnek leg
nagyobb fokáról, a táplálkozás és gyakorláshoz
viszonyítva. A csak közönséges munkában jára
tos városi ember táplálékban bevett energiakészletének csak 15%-át tudja mechanikai mun
kára fordítani, mivel gyakorlatlan izmai nagy
erőpazarlással dolgoznak, azaz aránylag igen
nagy hőt fejtenek ki; ez a 15% körülbelül hat
órai hegymászásnak felel meg — világos bizony
sága, hogy milyen bolondság az, például egye
nest a hivatalból kijövet rögtön első nap ha
talmas hegyi útra indulni. Gyakorlat és training
után energiánk 20—30%-át tudjuk értékesí
teni, a mi 10—12 órás úí.iak felel meg. Nyo
mósán megfontolandó azonban, hogy sohase
fáraszszuk ki végleg magunkat; a legtöbb sze
rencsétlenségnek a túrista teljes kimerülése az
oka. Ez mind azt mutatja, hogy nagyon tanácsos
nagyobb útra egy-két napig előkészülni; ez az
előkészület pedig a hegyi út nehézségeinek speci
ális voltánál fogva éppen csak hegyen történ
hetik. Persze mindig előnyben van az, a ki
bicziklizés vagy evezés által általában trainirozvavan. „Ha testünket rendben tartjuk és idején
előkészítjük, sokkal hamarább nekiindulhatunk
a hegymászásnak, mintha teljesen készületlenül
utazunk el a hegységbe. De a hegyvidék külö
nösségei mindezek után is szükségessé tesznek
még egy traininget magában a hegységben. Ha
minden csúcsot, ormot, tetőt, szirtet minden
lehető és lehetetlen úton meghágunk, — azért
még korántsem lesz érdektelen a hegység“.
Mint előbb mondtuk, az egészséges, gyakor
lott átlagember energiájának 20—30"/„-át képes
mechanikai munkára változtatni;^ legjobb gőz
gép 15, a legjobb petroleummotor 180/0_c>t hasz
nál fel. Legjobb, de izoláltan álló följegyzésünk
van egy gőzgépről, a mely 2 2 ‘6 és egy petro-

leummotorról, a mely 33*7°/0 hasznos munkát
végzett. Kivételes alkalommal az emberi szer
vezet ennél is többre megy. Atwater és Bryant
kiszámították, hogy a kerékpáros Albert 45, sőt
Miller 60%-ot felhasznált táplálkozásából nyert
potentiális energiájából mechanikai munkára.
Ezek persze kivételek, de jó példák arra, hogy
az emberi vegyi-erőgép nagy fölényét kimutas
sák. Ha átlagos viszonyokat veszünk, akkor a
táplálék kihasználását illetőleg legelői a hegy
mászás, a hosszú gyaloglás és bicziklizés álla
nak ; ezek közt is első — mellékhatásai miatt —
a hegymászás.
Z. B.

A ntik és m odern csodák,
r

ltalánosságban csak azt a jelenséget, azt a
tüneményt nevezik csodának, a melynek
l mibenlétét, illetőleg eredetét nem értik.
Ilyenformán a legcsodálatosabb csoda is egészen
lényegtelen eseménynyé törpül, mihelyt kelet
kezése módját meg tudjuk magyarázni, viszont
a legismertebb kísérlet is csodává emelkedik,
mihelyt azt olyasvalaki írja le vagy adja elő,
a ki annak okával s egész lefolyásával nincsen
tisztában. Szóval, a természet törvényeivel meg
ismerkedett egyén előtt ókori és bibliai értelem
ben nincsenek s nem is voltak soha csodák,
vagy pedig azt mondhatjuk, hogy ha régebben
voltak csodák, akkor még ma is vannak, sőt a
maiak még sokkal különbek a régieknél s ezek
maguk azok a természeti törvények, melyeket
azóta megismertünk, a melyek kérlelhetetlen és
kivételt nem ismerő következetességgel vágnak
be és sújtanak le mindenkire egyaránt, nem
úgy, mint a gyarló emberi törvények és szabá
lyok, a melyek személyválogatós kibúvó ajtók
kal és kivételekkel telvék. Ezek a természeti tör
vények tehát senki kedvéért nem képeztek ki
vételt s nem működtek azelőtt sem másképpen,
mint most, hanem változatlanok s változhatatlanok, mint maga, a őket létesítette! S éppen
azért ragadják azok a természettudóst a legna
gyobb csodálatra és áhítatra azok megalkotójá
val szemben, olyan áhítatra, a melyre az, a ki
azokat a törvényeket nem ismeri, nem is képes.
Ezeken a törvényeken felül álló vagy állott ese
mény nincsen, nem is volt s hozzá tehetjük,
hogy nem is lesz.
Ezek szerint tehát valamely tüneményt csak
az avat csodává, hogy az, a ki azt látta, annak
okát nem tudta adni, mivel nem ismerte a jelen
ség alaptörvényeit, ebből kifolyólag pedig az az
egész leírás hibás, elferdített, sok lényegest ki
hagyó és helyébe sok meg sem történt részle
tet hozzákötő. Hiszen valamit híven, alaposan
s kellő szabatossággal megfigyelni s le is írni,
éppenséggel nem könnyű dolog s már igen magas
fokú észbeli tehetségeket, első sorban pedig
teljes elfogulatlanságot tételez fel, mert a féle
lem, a vallásos rajongás s más abnormális
lelki állapotok a tisztán látás és leírás veszé
lyére gyakorolják káros befolyásukat. Ezt még
a jelen kor babonáinak előadásában is tapasz
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táljuk, a mikor az elfogultság gonosz játékát
űzi azzal, a ki a látott s hallott, sőt sokszor
csak látni és hallani vélt jelenség végére nem
mer járni.
így azt a számtalan, sokszor tragikus kimé
netelű babonaságot mind mellőzve, csak saját
megfigyeléseim egyikét akarom példának fel
hozni. Egyik éjjel ugyanis arra ébredek, hogy
1— 2 perczenként teljesen egyenletes hangon
ismétlődő koppanásokat hallottam, de miután
nagyon fáradt voltam, nőm és gyermekeim nyu
godtan aludtak, azt gondoltam, hogy egy székre,
annak támlája s a fal közé párnákat raktak s
azok súlya és elasticitása most millimeteres
közökben a parketten a faltól eltaszigálja a
széket s újból elaludtam én is. Ámde a követ
kező éjjel újból ez a szabályos ütem vert fel
amúgy is rendkívül könnyű álmomból. Erre
már felébresztettem nőmet, figyelné meg ő is,
hogy mitől ered az a szabályos gyönge hang,
melyet én most már a cserépkályhából jövőnek
gondoltam s mindjárt azzal magyaráztam, hogy
vagy a cserepek fokozatos lehűlésével járó öszszehúzódás okozza, vagy pedig a bent félig
elégett fából gázak fejlődnek, a melyek apró
pukkanásokkal emelgetik a záró ajtócskát, hogy
ki illanhassanak. Nőm azonban a kályhához
közelebb feküdvén, azt mondta, hogy tévedek,
mert a hang a bádogból készült fatartóból jön.
Erre felöltözködtem, oda mentem s mindjárt
készen voltam egy újabb hypothesissel, hogy t. i.
az aprított cserfadarabok a szobai melegben
gőzöket és gázakat fejlesztenek s azok emel
getik a fatartó fedelét. De ez a megoldás sem
volt helyes, mert, a mint a födelet felemeltem,
a hangnak meg kellett volna szűnnie, de nem
szűnt meg, hanem tovább tartott. Erre kezdtem
a fadarabokat egyenként kirakosgatni s a hang
csak azután szűnt meg, mikor már felénél
többet kiraktam. Azután már fenékig raktam
ki mindent, de persze kisértet nem ugrott ki
belőle s így abban állapodtam meg, hogy a fa
nem szintesen, hanem ferdén volt rakva s las
sacskán a lejtőn lefelé csúszott, az éjjel csöndje
s a zárt bádogdoboz resonantiája pedig fokoz
ták ezt a máskülönben egészen jelentéktelen
zajt. Persze nőm most már ezt a magyarázatot
is elvetette, de hiszen saját neje előtt a legrit
kább ember tudós, éppen úgy, a mint a saját
hazájában próféta sem igen lehet senki sem,
gondoltam s elaludtam. Csak másnap jutott
eszembe, hogy a tüzelőfában szúnak kellett len
nie, a mely csak akkor hallgatott el koppanásával, mikor az ő fadarabját is meg nem for
gattam. A két éjjel egymásután való hangadás
meg onnan van, mert enyhébb időben nem ürül
ki az egész fatartó 24 óra alatt s így a szúlakta
fadarab is két éjjelen át volt benne.
Ennek az esetnek pedig az a tanulsága, hogy
gyakran a legcsekélyebb jelenségnek sem bírjuk
rögtön okát adni akkor sem, ha mindjárt meg van
is hozzá a szükséges megfigyelő képesség, a ter
mészet törvényeinek ismerete s a bátorság a
dolognak végére járni, de hogy azért elébbutóbb mégis csak meg kell, hogy kerüljön az
igazi, a természetes magyarázat! Hát a hol
mind az hiányzik s valaki ilyen zaj elől is a

dunna alá bújik s még ott becsukott szemmel
is olyan dolgokat lát, a melyeknek megtörtén
tére másnap esküdni is merne?!
De ha elfogadjuk is azt, hogy az antik csodák
tényleg úgy estek meg, a mint azok le vannak
írva, még akkor is könnyen ki lehet azokat
csodaburkukból hámozni, ha okadatolva adjuk
elő újból őket. Viszont a modern kor legszebb
vívmányait sem fogja felismerni az sem, a ki
azokat ismeri, hanem csodának vagy legalább
is csodabogárnak fogja tartani, ha sikerül azokat
a régiek nemtudom stylusában adni elő.
így az az égő, de soha el nem égő csipke
bokor, melyet Mózes Horeb hegyén látott, az
első Sct-Elmo tüze lehetett, a melyről úgyszól
ván hivatalos tudomásunk van. Á szent Illés
tüze pedig tudvalevőleg nem más, mint a posi
tiv és negativ elektromosság nyugodt, folytató
lagos kiegyenlítődése, holott a villámlás és menny
dörgés a hirtelen kiegyenlítődést vagyis az úgy
nevezett kisülést kiséri. Az előbbeni tehát hideg
fény, mely elektromos feszültség idejében a föld
mindenféle csúcsaiból, torkaiból és szögletei
ből sugárzik ki. Kékes fehér lángnyelvecskéit a
hajók árbocz- és vitorlarúdjain látni, a hol a
babonás tengerészek elhalt bajtársaik leikeinek
nézik őket. Menetelő katonacsapatok fegyver
végein, a kocsis kalapjának sastollán éppen úgy
mint ostora hegyén, sőt a magas Alpokban
zivatar kitörése,előtt egyes touristák s más sze
mélyek haján s ujjaik végein is látták már s
kivált ez utóbbi jelenség nevezhető tündérinek,
mert az illető személy egész alakja kékes fénybe
vész, mialatt a tourista felszerelés fémes alkat
részei csak úgy pattogzanak és serczegnek.
Éppen olyan természetes a zsidóknak átkelése
a vörös tengeren s az őket üldözött Pharao és
seregének halála. Az égi testek ugyanis olyan
pályában mozognak, a mely a kölcsönös von
zás és a forgás okozta röpítő vagy középpont
futó erő eredőjével azonos. A nap és a 400-szor
közelebb haladó hold tehát magukhoz vonzzák
a földet, ezt a vonzást azonban a röpítő erő
ellensúlyozza s a föld szilárd kérge pályájából
ki nem tér, de kitér annak híg víz- és még
hígabb légtengere1 s ez okozza azt, hogy a
tenger felváltva hat órán át dagad s hat órán
át apad. Huszonnégy óra alatt van pedig egy
nagyobb és egy kisebb ár vagy dagály és egy
nagyobb és egy kisebb apály. A nagyobb árt a hold
nak, a kisebbet a napnak vonzása okozza, a
dagálylyal emelkedő víznek más részekről való
elvonása pedig a megfelelő apályokat okozza.
Minél magasabb valahol az ár, annál mélyebb
kell, hogy legyen másutt az apály. Ha a hold
s esetleg egy bolygó is a föld és nap vonalába
kerülnek2 akkor a földnek feléjük fordított ol
dalán a legnagyobb mérvű dagály, az úgy
nevezett szökő ár, az ezzel ellentétes oldalon
pedig a legmélyebb apály, az úgynevezett
mély-apály keletkezik (Springfluth und TiefEbbe.) A régi egyiptomiak pedig kitűnő csil
lagászok voltak s így feltehető, hogy a zsi
dók vezére jó előre tudott ilyen teljes nap1 Erre alapítja Falb Rudolf az ő időjóslási elméletét.
2 Falb szerint elsőrendű kritikus nap.
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fogyatkozásról és az azzal járó mély-apályról
és szökő árról. Azután minden folyónak s min
den tengerszorosnak is vannak sekélyebb részei,
úgynevezett gázlói, a melyeken át a mély apály
felhasználásával, ha nem is éppen száraz lábbal,
de mégis csak valahogyan át lehetett vergődni.
A jóval később odaért egyiptomiakat pedig az
üldözési hév elragadta s talán csillagászt sem
vitt magával a hadsereg, a ki óvta volna őket,
szóval a szökő ár, mely minden homok és korall
zátonyt elborított, hullámsírba temette őket.
A mikor azután a nehéz megpróbáltatásokon
átment nép az arabs pusztaságokban baran
golt, az Úr fürjekkel táplálta őket és manna
hullott az égből. Ma már tudjuk, hogy honnan
kerültek oda a fürjek. Ők is csak ügy mint más
vándormadarak késő tavasztól kora őszig tartóz
kodnak Közép-Európában, a hol eleinte zöld
majd aranykalászos vetéseinket élénkítik, fiaikat
kiköltik s felnevelik s kora őszszel elvonulnak
délnek, a hol a jeges hótakaró nem zárja el
őket mindennapi kenyerüktől. Útközben a király
gyilkosok hazáján, a hajdan classikus Itálián is
kénytelenek átrepülni, a hol őket is úgy, mint
a többi vándormadarakat tömegesen gyilkolják,
részint nagy terjedelemben kifeszített hálókban
fogdossák őket össze, részint pedig valóságos
sörétzáporral, ágyúzással fogadják vonuló csapa
taikat, legújabban pedig az elektromosságot is
felhasználják erre a tömeggyilkolásra, a mennyi
ben óriási hosszú drótvezetékeket feszítenek ki
útjuk irányában, a melyeken a mitsem sejtő
fáradt vándorok megpihennek. De a mint. a veze
ték kellően el van állva, erős áramat indítanak,
úgy, hogy a szegény állatok részben holtan,
részben elszenesedett lábakkal potyognak le s
tehetetlenül vergődnek a földön, a míg össze
nem szedik s a telhetetlen emberi gyomorba
nem temetik őket. A megmenekülteknek egy
része azután a tengerbe fullad, a másik része
végre átrepül a Közép-tengeren s halálra fárad
tan s a vihartól korbácsolva eléri Afrika part
jait, a hol kezdetben, míg magukhoz nem tér
nek s meg nem erősödnek moczczani is alig
bírnak s így természetesen puszta kézzel is
összefogdoshatók.
A manna pedig egy növény, melynek bota
nikai neve Lecanora escunlenta s a mohok és
gombák közé helyezett zuzmókhoz tartozik. KisAzsiában, Perzsiában, Arábiában s Algírban a
pusztai homokban rendkívül nagy tömegekben
fordul elő, apró gömbölyű zöldesfehér thalliumokat, vagyis telepeket képez, a melyek a ho
mokos talajban azonban olyan gyengén gyöke
reznek, hogy a szél könnyen kitépi s tovább
hordja, úgy hogy távolabbi vidékeken gyakran
10—15 cm. magas rétegekbe halmozza fel, a
hol a juh és a teve mohón felfalja s a puszták
fia is emberemlékezet óta gyűjti s mint égből
hullott mannát lisztté őrli, a melyből ízletes
kenyeret süt vagy pedig vízben, tejben megfőzi
s úgy élvezi. íze édes s liszt és tej keverékére
emlékeztet, de gombás utóíze van. Ezt a mannát
nem szabad tehát azzal a mannával felcserélni,
a melyet a gyógyszertárakban s drogueriákban,
sőt a fűszerkereskedésekben is ezen a néven
árulnak, mert ez utóbbi nem más, mint az

Alhagi Maurorum, a Tamarix mannifera fák,
esetleg a kőrisfa gummiszerü váladéka. Ilyen
ragadós gummiömlést a szilva- és baraczkfákon,
gyantafolyást pedig a tűlevelű fák sérülésein
igen gyakran látni, de azok az igazi mannával
sem eredetre, sem anyagra nézve még nem is
rokonok.
Az egyiptomi sötétség, a sáskajárás meg éppen
nem szorul magyarázatra, a kutak kiszáradása
pedig a földrengés előzménye szokott lenni, ez
meg Falb s mások elmélete szerint bizonyos
csillag-constellatiókkal kapcsolatos s így szintén
előre jósolható.
A hogyan így néhány antik csodát modern
előadással eredeti csodás mivoltából ki lehetett
vetkeztetni, úgy fordítva s ellentétképpen a jelen
kor legbámulatosabb vívmányait, az emberi ész
soha meg sem álmodott találmányait antik ru
hába lehet öltöztetni s így ókori csodákká avatni,
mert a mint már mondottuk, nem a tény maga,
hanem annak megfigyelési és előadási módjától
függ annak csoda- vagy nemcsodaszerü volta.
Ennek bebizonyítására talán legalkalmasabbak
a nagy egyiptomi csodák, a melyekkel Áron
Pharaótól a zsidók szabad kivonulását Egyip
tomból óhajtotta kierőszakolni. A régi szöveg
az újabbkori tények interpretálásával tehát ilyen
formán hangzanék:
„Erre Áron fekete kődarabok halmazát hordatá
össze, a mely egy intésére lángba borula, mintha
nem kő, hanem száraz szalma lenne és úgy
égett vala, mikéntha a mélységes poklok tüze
volna, ezeknek utánna pedig ugyanabból a fekete
bűvös kőből két kis darabot vön, nem nagyobbat
a vadmacska szeménél s ezek íme elkezdének
világítani, ragyogni, mint a magas mennybolt
örökfényű napja s úgy szórták vala sugaraikat,
hogy megvakult vala az a szem, a mely bele
tekinteni bátor volt volna s körülötte az öreg
este daczára is nappali fényben fürde minden
— Pharaó szíve azonban nem lágyult meg.“
„Áron erre másnapon rábírta vala a királyt,
szállana fel vele egy olyan kocsira,^ a milyen, a
nagy Serapis versenyeinél is használatos. Áron
kocsija elé azonban nem valának sem emberek
sem lovak, sem semmiféle más állatok befogva
s íme mindezek nélkül is elindula velük a kocsi,
eleinte lassan haladván hova-tovább mind^gyorsabban és sebesebben ragadák el őket a levegő-ég
vad szellemei, mert csakis ők lehettek azok, a
kik a kocsit vontatták, látni őket nem látá senki,
de üvöltésük s dübörgésük megreszketteté a
körülállók mellét. Pharaó szíve pedig összeszo
rult vala, lélekzete elállt s szédülten kapaszko
dott ülésébe, de a mint Áron egy intésére a
túlvilágiak gonosz rohama lecsendesede s meg
állt volna a kocsi, úgy hogy a király kiszállván,
ismét lába alatt érezné a jó anyaföldet, szíve
is újból elzárkózott vala minden gyengédebb
érzéstől.
Most tehát harsonát tőn Áron a király lábaihoz,
a melyből a nélkül, hogy azt valaki ajkaihoz
emelné, kezdetben sóhajtás és nyögés, majd
siránkozás és jajgatás hallatszott, mint miként
azt száz asszony és gyermek sem volna képes
megcselekedni, bizonyára azon túlvilági szelle
mek munkája volt légyen ez is, a kik azt a
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kocsit magukkal ragadák, de látni nem láttának
senkit sem. Tovább pedig annyira megerősödött
a zaj, hogy az átkozódó s szitkot szóró szavak
vonításba és üvöltésbe fajulának el s hasonlatos
vala egy elnyomott néptömeg iszonyatos düh- és
bosszúühegéséhez. Erre Pharao szíve is meg
indult, csakhogy a harsona elhallgattatásával
szíve ismét csak kemény kérgébe vonult vissza
s Isten választott népét még sem engedé el
vonulni.
Ezért Áron végre egy kis ablakon át engedé
Pharaót pillantani s ő elhalványodott, térdei
reszkettenek s megingattatának, teste pedig megremege s összeeséssel fenyegete, mert olyant
látott, a milyent halandó eddig halandó élő
testében még nem látott vala, azt látá, a mi
eddig csak az Úrnak adatott látni, a Ki a szíve
ket és veséket vizsgálja, ő ugyanis az ablakon
át megláthatá Áron szívét, a mint nyugodtan
és tisztán a szépért és jóért vert, de meglátá
saját csontjait is minden hús és vér nélkül,
mintha már réges-régen a sírban pihent volna,
sőt saját csontváza zörgését is vélé hallani és
meglátá a saját szívét is, a mint meg vala már
keményedve a sok bűntől és gonosztól, és kín
jában odaszólítá Mózest is, meg Áront is és
mondá nékik: „Vonuljatok ki tehát s áldozzatok
az Úrnak, mert látom, hogy Ő veletek van, de
juhaitok és marháitok itt maradjanak“.
A modern ember szellemi fensőbbsége érze
tében persze nagy finoman elmosolyodik ezen,
mert ő az égő fekete kőben a kőszenet és annak
elektromos ívlámpáknál pólusokként való felhasználását rögtön felismerte még ebben a ruhá
ban is, a benzinmotoros kocsit, a phonographot
s végre a Röntgen-készüléket sem volt éppen
nehéz kitalálni annak, a ki ezeket ismeri. De
tessék csak ezt egy olyan vidékbeli parasztembernek elmondani, a hol még újságot nem
olvasnak — mert olyan is van még — s ez az
egyszerű ember ezt még kevésbbé fogja elhinni
s még csodálatosabbnak fogja tartani, mint a
bibliai csodákat, a melyekről elvégre mégis csak
hallott már gyermekkorában is. Pedig írni és
olvasni, tehát annyit tud, mint az ókor legna
gyobb tudósai tudtak csak, tehát az akkori népek
szellemi színvonala felett áll.
Hiszen Selmeczbányán akadémikus korom
ban megesett, hogy egy a vidékről vásárra be
jött tót ifjút verekedés miatt letartóztattak s ez
csodálkozással látta, hogy a fogház őre este
egy a falból kiállott fémcsövecskét meggyujt, s
hogy az szépen egész éjjelen át minden olaj- és
petroleum nélkül igen szépen világított. Élelmes
ember lévén, reggel letörte a fémcsövet s a mint
kiszabadult, hálából magával vitte s csak azon cso
dálkozott, hogy nála odahaza az elhagyatott tót
faluban sehogysem akar égni, mivel ő még a
gázvilágítás titkaiba sem volt beavatva s így ő
nála még ez is csodaszámba ment. Vissza is hozta
a csövecskét Selmeczre, de volt mégis annyi
esze, hogy nem a porkolábhoz, hanem hozzánk
akadémikusokhoz fordult a cső e különös visel
kedésének felderítése tárgyában.
Gyönge az a hit, a melynek csodákra van
szüksége, hogy nagy igazságokat tanuljon és
higyjen s rögtön lehűl, a mint az ember bebi

zonyítja neki, hogy ez vagy amaz az esemény
nemcsak specialiter az ő számára s az ő ese
tében állt be, hanem határozott s állandó ter
mészeti törvények kifolyása s ugyanakkor s
ugyanannyisszor másszor is újból be fog követ
kezni, a mint azonos körülmények beállanak.
Az erős hit pedig éppen ezekben a kérlelhetet
len törvényekben ismeri fel az Alkotó mindenhatóságát, a mely a német császár szavai szerint
királyok és bölcsek, szerintem pedig az együgyű
gyermek útján is — tehát mindig természetes
úton nyilatkozik meg. S valamint a kisded gyer
meket a jóra csak szép Ígéretekkel, karácsonyi
ajándékok kilátásba helyezésével lehet rávenni,
a rossztól pedig csak fenyegetésekkel s a mu
mussal lehet távoltartani, azonképpen a felnőtt
kisdedek is csak azért teszik a jót, mert jutal
mat várnak érte a másvilágon, a rosszat meg
csak azért kerülik, nehogy büntetésbe essenek.
Nem úgy a teljes erkölcsi magaslatra jutott,
az igazi ember, mert ez a jót minden jutalomra
való kilátás nélkül is önnönmagáért s a jó tettel
járó önmegelégedés édes érzetéért teszi, a roszszat sem a bűnhődéstől való félelmében kerüli,
hanem azért, mert utálja.
Hathalmy Gabnay Ferencz.

H ogyan észlelünk, erezünk és
m ozgunk ?
ol van a lélek a testben, hogy érezünk
és miként mozgunk? E kérdések, azt
hiszem, érdekelték az emberiséget kelet
kezése óta mostanig. Még jobban érdekelheti
azonban mai napság, a midőn azon anatómiai
substratumok, melyek e műveleteknek alapul
szolgálhatnak, most már behatóbb vizsgálatok
útján tökéletesebben ismertek, s ha e kérdéseket
illetőleg még sok mindenre biztos választ nem
is adhatunk, még sem tapogatódzunk már oly
óriási sötétségben, mint csak másfélszáz évvel
ezelőtt is, a mikor mind ez irányú kísérletek a
philosophok akkori retortáiban — agyukban —
s a zöld asztalnál születtek meg s érdekes speculatióknál, szellemi röppentyűknél és kóválygásoknál egyebek nem voltak. Be kell azonban
már itt is eleve vallanunk, hogy bár sok ismeret
birtokába jutottunk, a psyche dolgában s annak
fészkére nézve csaknem most is ősi homályban
leledzünk, és nagyrészt csakis sejtések vagy
egyes bizonytalanabb eredményű kísérletek és
észleletek alapján hiszszük, és csakis hiszszük
— mert a tudományban is van hit — hogy az
agy emilyen vagy amolyan részéhez van kötve,
azonban arra, hogy hogyan érezünk, már bizo
nyosabbat mondhatunk, arra pedig, hogy miként
mozgunk, vagyis inkább arra, hogy mozgásra
való indíttatásunk mely utakat követi az agyból
a környék — vagyis izmaink — felé, arra nézve
már megdönthetetlen bizonyítékokkal szolgál
hatunk.
E kis dolgozat czélja éppen az, hogy a müveit
olvasót megismertesse az úgynevezett agyrostozattan és agylocalisatio nehéz tana jelen állá
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sának vázlataival; de erre szükséges előbb is
mernie azon anatómiai részeket és utakat, a
melyekben ezen folyamatok keletkeznek s a
melyekben azok levezettetnek, azért is megkí
sértjük előbb itt e góczokat és .utakat dióhéjban
megismertetni az olvasóval, bár félünk, hogy
akármennyire is igyekszünk megértetni magun
kat, e kérdések megoldása ezen subtilis szer
kezetek és levezetésekkel szemben nagy nehéz
séggel fog járni.
Már régen egybehasonlították a mi idegrend
szerünket (a melynek központi (centrális) és
környéki (peripheries) részét különböztetjük meg)
a telegraphiával. És pedig a telegraphdrótok az
idegek volnának, az idegekkel egybefüggő ideg
sejtek pedig a villamos áramfejlesztő elemek
(Galván-elemek).
Képzeljük el, hogy Budapesten a telegraphállomáson feladnak egy telegrammot Triesztbe
vagy Bécsbe. A villamáram a Budapesten levő
telepekből indul ki s az azokkal egybekötött
drótokon jut az említett helyek állomásainak
jelzőkészülékeibe, a melyeket minden olvasó
ismer tapasztalásból. Ugyanígy telegraphálódik
idegeinken át izmainkhoz mozgató agyidegsejt
jeink akaratos lendítése. Itt már eleve hangsú
lyozzuk, hogy bár electromos áramot vezethetünk
is el az idegektől, a folyamatot mindazáltal
electromos áramvezetéssel egyenlőnek vennünk
nem szabad.
Ilyen egyszerű, akaratunkkal ennek parancsára
történő mozgáson kívül számos oly mozgást is
teszünk, a melyek öntudatunkra nem is jutnak
s mégis czélszerüek és szintén ideghatáson, ha
szabad úgy szólanunk — idegtelegraphián —
alapulnak. Ilyenek azon mozgások, a melyek
valamely érzési behatásra létesülnek. így pl. kö
högünk, ha gégénkbe (czigányútra) jut bármily
parányi kenyérmorzsa vagy bármely más anyag,
még nyálka is. Ilyenkor az említett szervek érző
nyálkahártyáinak érző idegei ingereltetnek s reflectáltatik ez az ingerület a központi rendszer megjárásával mozgási idegsejtcsoportokra s az onnét
eredő mozgató idegek folytán testünk megfelelő
mozgató végkészülékei közvetítésével izmainkra
s ekként az ú. n. reflex — itt ez esetben légző
mozgások — keletkeznek.
A mint látható, e második fajta mozgás útja
s lefolyási ideje is, vagyis az ú. n. physiologiai
vagy reactio ideje is sokkal hosszabb, mint az
akaratunkra gyorsan létesülő mozgásoké. Még
pedig 10—12-szer is több idő kell, mint a mé
rések megmutatták, a reflexmozgás létesülésére
és egész lefolyására, mint az akaratos mozgás
keletkezésére, és pedig egyfelől egyszerűen azért,
mert az .akaratos mozgásnál a pálya rövidebb,
mint a reflexmozgásnál. Ugyanis az akaratos
mozgásnál az ingerület az agytól a környékre —
peripheriára — vagyis centrifugál vitetik; míg
a reflexmozgás útja először is a peripheriától a
központba, vagyis centripetal megy s innét több
áttétel után ismét a peripheriára, vagyis centri
fugál. Ezek szerint a mozgást vivő idegek telegraphiája centrifugai, az érzőké pecfig centripetal,
és ez utóbbi oly telegraphiai berendezéssel volna
egybehasonlítható, a mely nem directe táviratoz,
hanem állomásról állomásra, másrészről egyúttal

olyannal is, a mely pl. Debreczenből Budapestre
a központba telegraphál valamiért s onnét újból
letelegraphálnak ugyanazon ügyben, de állo
másról állomásra, míg a végszó, pl. parancs
csak azután indulna ki a központi budapesti
állomásból.
Ne higyjük azonban — mert minden hason
lat sántikál — hogy e példával már eldöntöttük
e folyamat lényegét, mert e kettő csak hasonlít
egymáshoz, de lényegére nézve mégis egészen
más és sokkal bonyolultabb, de könnyebb megértethetésre szolgálhat s azért koczkáztattuk itt
meg, hogy az alább tárgyalandó folyamatokat
könnyebben megérthessük.
Mielőtt azonban e nevezetes physiologiai
folyamatok tárgyalásába kezdenénk, meg kell
ismertetnünk az igen tisztelt olvasóval — leg
alább is dióhéjban, az idegsejtet és a központi
idegrendszer szerkezetét.
Szerkezetre s fő functióra nézve kétféle ideget
ismerünk. Egyik fajtája ezeknek az ú. n. moz

í. ábra. Idegrostok.
A : Velős, B: halvány (velőtlen) ideg.

gató ideg (1. ábra és magyarázata), a mely el
tekintve újabban felismert finomabb összszerkezetétől, középen, tengelyében az idegingerületet
vezető ú. n. tengely]onalat vagy hengert tartal
mazza; ezt az ú. n. velős cső és ez utóbbit
ismét az ideghüvelv (neurilemma) takarja.
Az idegrostok másik fajtája az ú. n. együtt
érző ideg, a melynek velőcsöve nincsen s azért
mikroskop alatt nézve, halványnak látszik s e
miatt halvány idegrostnak, vagy mivel az ú. n.
együttérző idegrendszerben (sympathicus) nagy
számmal van a velősökkel keveredve, együttérző
idegrostnak is neveztetik. (1. ábra és magyarázata.)
Az érző és mozgató idegek mikroskopi szer
kezete között különbség nincsen s ez is mutatja,
hogy nem az ideg mozgat vagy érez, valamint
nem a telegraphdrót szerkezetétől függ az, a mit
telegraphálunk, hanem azon erőtermelő elemek
től, az idegsejtektől, vagy más esetben az ideg
sejtekből összetett érzékszervektől, a melyek meg
felelő idegekkel állanak egybeköttetésben.
A mi az idegrendszer egybetételét illeti, ez
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mint már fentebb jeleztük, anatómiailag két fő
részből áll: az ú. n. központi (centrális) és kör
nyéki (,periphär) idegrendszerből. Amazt az agy
(cerebrum), kis agy (cerebellum) és a nyúlt velő
(medulla oblongata) alkotja, az általuk közre
fogott híddal (pons) és a nagy agydúczokkal, a
melyeket, mint csíkolt testet (corpus striatum)
és látótelepeket (thalamus opticus) szoktak az
anatómusok megkülönböztetni. (L. a 17 és 18.
ábrákat s azok magyarázatait.)
A nagy agyvelőn (cerebrum) külső, belső és
alsó felületet különböztetünk meg.
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mészetesen nemcsak annál nagyobb az egész
agyvelő felülete, de mivel e tekervények tartal
mazzák a telegrapháló, felfogó és erőtermelő
idegsejteket is, s ezek annál nagyobb számban
lehetnek egy ekként nagyobb kiterjedésű felü
leten elrendeződve, a bennök keletkezett mole
cularis erők annál nagyobb fokban keletkezhet
nek az agyban. Csakugyan szellemes emberekben,
vagy magasabb értelmességű emberi rasszokban,
vagy magasabb rendű és értelmű állatfajokban, na
gyobb is az agytekervények száma. Minél alsóbb
rendű állatokban vizsgáljuk az agyvelőt, annál
simább az agyuk, s az egészen tekervénytelen
agyú állatokat csakugyan simaagyúaknak (Lissencephala), a tekervényes agyúakat pedig tekervényes agyúaknak (Qyrencephala) nevezték el az
agy szerkezetével behatóbban foglalkozó tudósok.
De ne higyjük, hogy az az ember mindjárt
okosabb, a kinek az agyán sok tekervény van,
mert kivétel is lehet és van is, mert a teker
vények többé vagy kevésbbé lehetnek töltve
idegsejtekkel, akként mint a puska is puska
porral, s ilyenkor az erősebb töltésű, de véko
nyabb tekervényű agyvelő is jobban működhetik,
sőt be kell vallani, hogy sok egyéb előttünk
ismeretlen oka van még annak, hogy sokszor
kisebb velejü ember is szellemesebb, mint na
gyobb agyú, sőt tudjuk is, hogy nagy, vizenyős
agyvelő kevesebbet végezhet, mint különben
kisebb, de rendes víztartalmú agy.
Az agyvelő nagysága, illetőleg súlya is inga
dozó az egyének, nemek és rasszok szerint is. Ala
csony rasszú embereken az agy súlya sokkal
kisebb, mint magasabb rasszúakon ; alacsonyabb
rendű állatok és magasabb rendűek közt is ezt
találjuk. A nő agysúlya rendesen kisebb, mint
a férfiaké. Ebből egyedül azonban semmi esetre
sem lehet az intelligentia fokára következtetni.
A következő táblázat több jeles ember agy
súlyát mutatja be s ebből is látható, hogy nagy
e tekintetben a külömbség.
Név

2. ábra. Az emberi agyvelő 3. homloktekervényének átmetszete.
(Thanhoffér: Szövettan.)
. A kéregrész kis szétszórt testecskéinek rétege ; — 2. a sűrűn álló
:isebb gulaalakú sejtek rétege; — 3. a nagy gulaalakú sejtek rétege;
"7
4. kis, sűrűn álló szabálytalan kéregtestek rétege (szemcseképodmeny); — 5. az orsóalakú kéregtestek rétege; - m : a velőállomány
idegcsövei (velőléczek).

Külső domború felszíne csupa tekervényeket (gyru-sokaf) tartalmaz, a melyeket itt-ott se
kélyebb, másutt pedig mélyebb barázdák (sulcus-ok) vagy hasadékok (fissurá-k) választanak elegymástól.
Az agy tekervényeinek nagysága és száma
igen fontos; mert minél több az agyon azok
száma, s e mellett minél nagyobbak azok, ter-
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Az agy tekervényeiben (gyrus-ok) több réteg
ben idegsejtek vannak; és pedig legkívülről, —
pl. a mozgató centrumok kérgében — kis kéreg
sejtek, azután a nagy és lejebb a kis pyramis
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sejtek foglalnak helyet, s ez utóbbiak után ismét
többalakzatú sejtek két rétege következik, végül
a fehérvelőállomány, mely a vezető idegeket tár
tál mázzá (Meynert). (L. a 2. ábrát és magyarázatát.)
Golginak,agenialis olasz histologusnaUmethodusa által vált lehetővé az agykéreg bonyolult
sejtelrendeződésébe, s e sejtek pontos alaki tulaj
donságaiba betekintést szereznünk. Ezen metho-

nak, mely kocsányi kap s e kocsány alkotja a
a látóideget; míg előre felé is kitüremkedve a
secundär elülső agyat képezi, ilyenkor tehát —
az első kettőre oszolván — már 4 agyhólyagot kü
lönböztetünk meg az embryóban. Ugyancsak a
most már negyedik, vagyis az előbb harmadik
primär agyhólyagnak nevezett hólyag szintén
tagolódik kettőre s ekként 5 agyhólyag kelet-

3. ábra. Agyidegsejt (pyramisalakú) Golgi-Ramon y C.ajal methodussal előállítva (Thanhoffer : Szövettan.)

dúsnak lényege az idegrendszer egyes elemeinek
chromosmiumezüsttel való impregnatiója. Milyen
módon egyesült a chromezüst az idegsejtek fehér
jéjével, nincs még eldöntve. Érdekes, hogy nem
minden idegsejt impregnálódik, hanem csakis a
sejtek egy része s éppen így az idegsejtekés azok
nyúlványai között levő támasztószövet és a vérerek
nek is csak egy bizonyos hányada. Ezen electiv
methodussal végzett újabb vizsgálatok (Golgi és
követői) az egyes sejteknek még finomabb szer
kezetét mutatták ki; csak a rajzot (3. ábra és
magyarázata) kell megtekinteni s látjuk ezen nagy
pyramis sejteknek bonyolult szerkezetét s el
gondolhatjuk, bár meg nem fejthetjük könnyeb
ben azok bonyolult működését. E sejtek csoport
jai az agy egyéb más sejtjeivel együtt az agyvelő
kérgét alkotják, a mely kéregben megy végbe
minden szellemi, érzési functio s a melyből a
mozgásra való indíttatások is kiindulnak. Mielőtt
azonban ezen functiók keletkezése és az ideg
pályákon való továbbvitele fejtegetésére térnénk
át, okvetlenül meg kell ismernünk legalább is
nagyjában, öregében az agyvelő és gerinczvelő
anatómiai szerkezetét.
Az agyvelő fejlődéstani újabb felosztását csakis
beható embryologiai fejtegetések alapján tehet
ném érthetővé, erre pedig itt e helyen tér sem
kínálkoznék, de a functiók megértésére absolute
szükségtelenek is ezek a tárgyalások; annyit
azonban itt még is megemlíthetünk, általános ér
dekességénél fogva, hogy az embryoi élet első
szakaiban az ú. n. velőcső képződik ki először,
a melynek elejéből az agyvelő, hátulsó részéből
pedig a gerinczagyvelő fejlődik ki (4. ábra és
magyarázata). Ez elül csakhamar 2, majd 3 duz
zadást kap s e duzzanatok üres hólyagok, az
ú. n. agyhólyagok, vagy máskép nevezve, első
— primär — agyhólyagok.
Ézek elseje a primär elülső agyhólyag kitüremlik oldalt s ez lesz első telepe a szemgolyó-

kezik. Az elsőből (secundär elülső agyhólyag)
az agyvelő féltekéi (hemisphärai) keletkeznek, a
melyek az emberben oly hatalmasan kifejlőd
nek, hogy a többi agyrészt egészen betakarják.
Az 5-ikből (vagyis secundär hátulsó agyból) a
nyúlt agyvelő fejlődik, míg a többi közbeeső
hólyagból (csak névleg említjük itt ezeket) az

Kö

4. ábra. Az agyhólyagok kifejlődése. (Mihálkovics után.)
1. Oldalról, 2. szemben tekintve az agyhólyagokat, - E : elülső,
K ■ közbülső, K ö : középső, H : hátulsó, U : utolsó agyhólyag; —
L : látó, S : szagló lebeny. — A 2. rajzon a betűk jelentősége
ugyanaz.

agydúczai (látótelep, ikertestek), valamint a híd,
az agykocsányok és a kis agyvelő keletkeznek.
A hólyagok ürei kisebb-nagyobb űrök vagy csa
torna alakjában (gerinczagy) az agy üregeit
(gyomrait) alkotják s telve vannak azok agy
gerinczagyi folyadékkal (liquor cerebrospinalis).

■

-

Bennünket a physiologiai folyamatok tárgya
lásainál minden egyes agyrész rendkívül érde
kelne, de leginkább meg kell ismerkednünk ezek
megértése végett a nagy agyvelő külső és belső
topographiai anatómiájával, a nyúlt-ésagerinczagyvelő szerkezetével.
A nagy agyvelőben megkülönböztetünk hom
lok-, halánték-, fali és nyakszirti lebenyt (lobus
frontalis, temporalis, parietalis és occipitalis).
Mindegyiken, mint már fentebb is jeleztük,
tekervények (gyrusok) és barázdák (sulcusok)
vagy hasadékok (fissurák) vannak, melyeknek
azelőtt oly nagy jelentőséget nem is tulajdoní
tottak, csak azóta, mióta az agy ú. n. localisatiotana kifejlődött.
Két fő ilyen barázda, nevezetesen egyíélig-meddig vízszintes és egy ferdén futó csaknem függé
lyes, vagyis az oldalsó agyibarázda vagy hasadék
(a fissura lateralis), vagy felfedezője neve szerint
megnevezve a Sj/rá/s-féle hasadék és a Rolandóféle vagy központi barázda (sulcus centralis)
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A homloki lebenyen az oldalsó felszínen három
nagyobb barázdát és négy tekervényt különböz
tetünk meg, és pedig: a központi barázdával
párhuzamosan fut az elülső központi barázda
(sulcus centralis ant), mely előfelé határolja az
elülső központi tekervényt (gyrus centralis ant).
A homloki lebeny többi részét két nyílirányú
barázda három tekervényre tagolja fel.
Ezek felülről lefelé számítva a felső, középső
és alsó homloktekervények. A mint a rajzon lát
ható, a Sylvius-féle hasadék elülső felszálló és
vízszintes ága az alsó homloktekervényt három
részre osztja, ezek: a felszálló ág mögött elhe
lyezett fedőrész (pars opercularis) a felszálló és
vízszintes ág között elhelyezett háromszögletű
rész (p. triangularis) és a vízszintes ág előtt
elhelyezett szemgödri rész (p. orbitalis). A hom
loki karély alsó felszínén két vagy három első
rendű barázdát találunk (5. ábra), t. i. a szagló vagy
egyenes barázdát, mely a köpenyhasadékkal
párhuzamosan fut és az Y vagy H alakú baráz-

Rolando-féle középbarázda

5. ábra. A nagy agy velő oldalsó felszine. Tekervények és barázdák (Eberstaller nyomán).

négy nagy mezőre vagy lebenyre (lobus) osztja
be az agyvelő domborulatát. Az elülsőt homlok-,
a két oldalsó felsőt fali-, a két oldalsó alsót
halánték-, a hátulsót nyakszirti lebenynek (lobus
frontalis, parietalis, temporalis és occipitalis),
szokták nevezni. (L. a 17. ábrát.)
Az egyes lebenyeket azután többé-kevésbbé
mély barázdák tekervényekre tagolják fel. Úgy
a barázdák, mint a tekervények szabályszerű
ségét sokáig tagadták az anatómusok, s csak
körülbelül a múlt század közepén kezdték el
az agyfelszín rendszeres tanulmányozását és íeírását. Huschke, Leuret, Oratiolet, Pansch, Meynert és Eberstaller neveihez fűződnek a leíró és
tájanatomia e téren nyújtott eredményei. Kétség
kívül fontos és hálás munkát végeztek ezen
tudósok, mert úgy a klinikusoknak, mint a physiologusoknak az agyfelszín pontos mappájára"^ a
kóros góczok, illetve élettani functiók meghatáro
zásánál és kijelölésénél feltétlenül szükségük van.
E munka keretének és czéljának megfelelően csak
körvonalakban fogjuk az agyfelszín leírását adni.

dát. A szagló barázdától középfelé (médiai) fek
szik az egyenes tekervény (gyrus rectus), míg
az Y illetőleg H alakú barázda két, illetőleg
három tekervényt tagol le, t. i. a medialis, kö
zépső és lateralis szemgödör feletti tekervényeket.
A fali karélyon végighúzódó falközti barázda
(sulcus interparietalis) három részből áll, t. i. egy
hosszú, vízszintes és annak végein két rövidebb
függélyes részből. Az elülső függélyes rész az
ú. n. hátulsó központi barázda (sulcus postcen
tralis), a hátulsó központi tekervényt (gyrus
poslcentralis) választja el a vízszintes szár felett
és alatt fekvő felső és alsó fali tekervényektől,
melyeket hátrafelé a nyakszirti karély felé a
hátulsó függélyes barázda, az ú. n. elülső nyak
szirti barázda (sulcus occipitalis anterior) határol.
Ez választja egyúttal el a fali karélyt a nyak
szirtitől. Ezen haránt barázdától eltekintve, a
nyakszirti lebenyen két hosszirányú barázdát
láthatunk, nevezetesen a felső és -alsó hossz
irányú nyakszirti barázdákat. Az ezek által há
rom részre tagolt nyakszirti lebeny tekervényei
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a nyakszirti pólus felé összefolynak. Ezen három
tekervény elhelyezése szerint felső, középső és
alsó nyakszirti tekervény nevet visel. Sokszor
azonban külön nyakszirti tekervényeket nem kü
lönböztethetünk meg. A nyakszirti és halántékkarély alsó felszíne között éles határ nincsen,
hacsak a sziklacsont éle által okozott bemélye
dést nem veszszük annak. Legjobb ennélfogva
a kettőt együtt leírni, annál is inkább, mert úgy
a barázdák, mint a tekervények egymásba foly
tatódnak. A halántéki karély oldalsó felszínén
két nyílirányú barázda található, a felső és kö
zépső halántéki barázdák, a középső már az

Az agyvelő hemisphärak medial (belső) fel
színei is nevezetesek és szükséges is azok szer
kezetének ismerete, mert azon felszíneken levő
gyrusok és lobusok nevezetes góczokat rejtenek
magukban.
Ezen az agygerendát vagy kérges testet (trabs
cerebri sea corpus callosum) láthatjuk, mely a
két agyféltekét egymással egybeköti, azért is nagy
agyi eresztéknek (commissura magna cerebri) is
neveztetik. E fölött az ú. n. boltozat-tekervényt
{gyrus fornicatus) láthatjuk, és hátrább e fölött
a központi lebenykét (lobulus centrális), még
hátrább az előekét (praecuneus) s az agy hátulsó

6. ábra. A nagy agyvelő basális felszíne (Heitzmann nyomán).

oldalsó és alsó felszín határán. Ezek felett, kö
zött és alatt találjuk a felső, középső és alsó
halántéki tekervényt.
Az utóbbi már a középső és az alsó felszínen
fekvő alsó halántéki barázda között van elhe
lyezve.
Az egyesült nyakszirti és halántéki lebenyek
alsó felszínén vonul végig a nyakszirthalántéki
barázda (Ammon-barázda, oldalbarázda, sulcus
occipitotemporalis, hippocampi, collateralis)-, ettől
oldalfelé találjuk az oldalsó nyakszirt halántéki
vagy orsóidomú tekervényt (gyrus occipitotem
poralis lateralis s. fusiformis) és középfelé (me
dial) a medial nyakszirt halántéki vagy nyelvtekervényt {gyrus occipitotemporalis medialis seu
lingualis) (6. ábra).

pólusán az ú. n. éket (cuneus), lent előrefelé
pedig az ú. n. horgot {uncus).
A további megértésre szükséges leszen még az
agyvelőt, ú. n. homlok (frontal)-átmetszetben is
megszemlélni (7. ábra). Egy ilyen metszetfelületen
a két agyféltekét egybekötő agygerendát, ez alatt a
két oldalgyomrot (jobb és bal), az ezekkel egybe
kötött és a két látótelep között levő III. agy
gyomrot s ezek alatt a két kandikáló testecskét
láthatjuk. A látótelepek a közel hozzájuk a farkas
és lencse-magvakból álló csíkolt testektől fehér
velőállománynyal vannak elválasztva, a mely
belső toknak, capsula interna neveztetik s ez
egyik legeslegfontosabb útja éppen a mozgató
és érző pályáknak.
Igen érdekes és szükséges is volna innét

—
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kezdve az agyvelő szerkezetét le egészen a ge
rinczagyig követni, de elégedjünk meg, ha a
végső etappot, a gerinczvelőt veszszük ponto
sabban szemügyre. E szervet harántos átmet-

—

oszlopok) s haránt átmetszeten (1. 8. á.) hátra és
előre kiszökő oszlop csücskéit szarvaknak (elülső
és hátulsó szarvak, cornua posíeriora et anteriota) szokták nevezni. E finom fonadékból, ide-

Fehérállomdny

Agyhasadék

Oldalgyomor
Reil-féle sziget
Átlátszó sövény

Farkasmag(feje)
Külső tok

Legkülsőbb tok
Előfal
Lencsemag
Agyboltozat
Elülső agyereszték
Mandolama?

Belső tok
Belső telep

Emlőtestecskék

Látó idegkeresztezödés
7. ábra. Agyvelőfrontal-metszete.

szeten tanulmányozva, feltűnik azonnal azon,
hogy a fehér és szürke állomány ellenkező el
rendeződésben van benne, mint az agyvelőben.
Ugyanis míg ott a szürke állomány (substantia
grisea) kívül kéregként (agykéreg) borult rá a
fehér- (vagy velő-)állományra {substantia alba),
a mely az idegeket vezeti, addig a gerinczagyvelőben ez éppen megfordítva van, vagyis belül H
alakban van benne a szürke, idegsejteket tar
talmazó rész s kívül kéregként az idegeket vivő
fehér állomány burkolja.
A belső szürke állomány végig fut mindkét oldaltaz'egész'gerinczvelőben oszlopszerűen(szürke

gekből, erekből és sejtekből álló szürke állomány
két oszlopát haránt irányban az ú. n. elülső és
hátulsó ereszték köti egybe, a melyek közrefogják
a gerinczagyvelő központi csatornáját (a mely a
rajzon harántátmetszetben liknak látszik). Az elülső
szarvak nagyrészt mozgató, a hátulsók pedig
nagyrészt érző idegsejteket tartalmaznak. Az elülső
szarvakból kimenő idegek (két kötegét elülső
gerinczagvi gyököknek (radices anteriores) vagy
mozgató gyököknek, a hátulsó szarvakból kime
nőket pedig hátulsó vagy érző gyököknek (ra
dices posteriores) nevezik.
A fehér állomány is kötegekre oszlik termé
szetes elhatárolódások, ú. n. barázdák
(sulci) által, és pedig a gyökök idegszálai,
az ú. n. elülső-oldalsó és hátulsó-oldalsó
barázdákon át hagyván el a gerinczvelőt,
ez által maga a gerinczagy elülső, oldalsó
és hátulsó kötegekre oszlik. Az elülső kötél
közepén, az elülső hosszanti barázda két
oldalán az ú. n. elülső (mozgató) pyramis
pályákat vezeti le az agyból (elülső lobor
P
köteg), míg a mozgató pályák többi, sok
kal nagyobb része az oldalkötegekben futó
loborkötegben halad. Ugyancsak az oldalköteg elülső része az ú. n. elülső oldalköieg
kevéssé ismert pályáit vezeti (fasciculus
antero-lateralis Gowersi), míg az oldalköteg
felületes és hátrább eső részlete a kis agyat
köti egybe a gerinczagyvelővel (kis-agyi
oldalköteg). A hátulsó kötegben mindkét
oldalt két-két kisebb köteg, a Burdach és
Goll-féle (vagy ék- és karcsú köteg) talál
8. ábra. A gerinczagy átmetszete a nyaki tájról.
hatók, a melyek a nyúlt agyveiő hasonló
a : A gerinczagy központi csatornája, melyet a középponti kocsonyás állomány
nevű magvai-ig anatomice is követhetők.
körit; b : elülső hosszanti hasadék ; b ' : hátulsó hosszanti hasadék; e e : elülső
vagy fehér ereszték; f f - , hátulsó vagy szürke ereszték; m ' : elülső-, G B :
Ekként ismerve nagyjában az agy és
hátulsó-köteg, melyben G ■ a Goll-féle, B : pedig a Buodach-féle kötegeket
gerinczagy anatómiai szerkezetét, áttérhe
(karcsú és ékképíí kötegck) jelenti; O : oldalsó gerinczagyi kötegek ; A A :
elülső-, B B : hátulsó-szarvak; CC: oldalszarvak; d d : érátmetszetek a közép
tünk már most az egész központi idegponti csatorna körüli állományban ; C : a gerinczagyat körítő neuroglia
gyűrű ; p r : processus reticularis (Lenhossék J.) (Thanhoffer: Szövettan.)
rendszer működésének tárgyalására, meg
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jegyezve, hogy csakis azokat mondjuk itt el, a
mi positiv ismereteken alapszik.
Az agyvelő úgy az értelmi műveleteknek, mint
a test különféle mozgásszerveinek ^intéző mü-

1. v: velőlemez (fehér állomány idegekkel); 2. m : magvacskás réteg;
3 : Purkinje-féle sejtek rétege; 4 : szemcsés réteg; nü : nyirokűr:
v : vérerek perivascularis (érközötti) nyirokűrben.

helye, ezenkívül bizonyos agyrészek a szív- és
légzőmozgásokat (nyúlt agyvelő) kormányozzák,
mások ismét az érzékszervek központi góczait
ú. n. (kéregközpontjait) alkotják, ismét mások
a test mozgásainak összerendezettségét (coordlnatió) kormányozzák (kisagyvelő) stb. stb., és

ezek szerint különböző szerkezettel is bírnak
úgy a sejtek alakjára, mint azok rétegzésére,
valamint a kéregállomány vastagságára nézve
is. Messze vezetne, ha az egyes agyrészek mind
e más és más szerkezetét itt bővebben tár
gyalnék, ha ezt tennők, egész könyvet, nem
értekezést kellene itt írnunk. Itt csakis rá akar
tuk a figyelmet terelni e viszonyokra, hogy
érthető legyen az, hogy egyes agyrészek más
és más functióval bírnak és ennek megfelelőleg
más és más is a szerkezetök. Legyen itt csak
egybehasonlítva egymással a nagyagyvelő kér
gének szerkezete a kisagyvelőjével és a nyultagyéval hogy a nagy különbség azonnal szembeötöljék. (2., 9 és 10. ábrák s azok magya
rázatai.)
Vegyük először is elemzés alá azt a kér
dést, vájjon mely agyrészszel gondolkodunk,
vagyis összes értelmi műveletünk, milyen ana
tómiai substratumokhoz van kötve. Erre igen
nehéz megfelelni, de arra kísérleti s kórtani
észleletek alapján már könnyen megfelelhetünk,
vájjon értelmi műveleteinket kisérő egyéb műve
leteink, p. o, a beszélés, a beszéd-értelem, az
írás, olvasás stb. milyen góczokhoz van kötve.
Mielőtt azonban e functionalis viszonyokat tár
gyalnék, vegyük szemügyre a régebbi agyphysiologok idevágó nevezetes kísérleteit.
Flourens párisi physiologiai professor, a ki
hírhedt communistává válva a franczia-német
harczok alatt a párisi petroleürök ministere is
volt, érdekes kísérleteket tett galambokon, a
melyek következő eredményre vezették őt s az
utána kísérletező agyanatomokat és physiologokat.
Hazánkban Török Aurél s utána e czikk írója
is tett ilyes kísérleteket kakasokon. Ha egy ga
lambnak Flourens az agy féltekéit kiirtotta s az
életben maradt állatokat megfigyelte, azt a neve
zetes észleleteket lehetett rajtok tennie, hogy ér
telmi képességük elveszett. Nyugton egy helyen
gubbasztanak, ha meglökik őket, mindaddig men
nek tova, míg orrukat oda nem ütik valamely
tárgyba vagy falba, ha repülésre kényszerítjük

10. ábra. Nyúlt velő keresztmetszete.

-

őket, repülnek, míg valamely tárgyba, falba nem
ütődnek s akkor leesve a földre, ismét ki nem
mozdulnak helyükből stb., vagyis értelmük nagy
csorbát szenvedett. Kakasokon téve magam is
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eléjük, nem nyúltak hozzá, de ha felnyitott szá
jukba öntöttük, lenyelték azt. Ha az ily állatot
helyéből kimozdítottuk, addig ment, míg valame
lyes tárgyba bele nem ütközött stb. Egy nevezetes
tüneményt észleltünk Török professor barátommal
ily kakason, hogy kukorikuló képességét is el
vesztette és ha tüzes gyufát közelítettünk szeme
elé, arra sem reagált. Vagyis mindebből az kö
vetkezik, hogy ez állatokon az értelmi műveletek
az agy féltekéiben székelnek, mert ezek kiirtására
értelmi képességük megváltozott. Nem biztos az
az állítás azonban, hogy csakis a hemisphárák
homlok- és pedig annak a bal lebenyében volna az
értelem központja, sőt újabb vizsgálatok való
színűvé teszik, hogy a psychikai műveletek góczpontjai az egész agykéreg elemi góczaihoz és
pedig azokhoz, melyek a későbben tárgyalandó

11. ábra. Alföldi gilisztaérző idegvezetése (Lenhossék M. nyomán
vázlatosan).

kísérleteket, azok, ha szék támlájába tettük, mind
addig le nem repültek onnan, míg le nem moz
dítottuk őket, a mikor félve eviczkéltek, nem
ismerve meg a talajt, s a távolságot s ha lerepültek
a földre, gunnyasztva mindaddig ott guggoltak,

13. ábra. Az ember ízlőszervének vázlata és lefutása
(Bunge nyomán).

12. ábra. Oerinczerek szagló szerve (Bunge nyomán).

míg csak helyükből ki nem mozdíttattak. Ha
kukoriczaszemeket tettünk eléjük, nem ettek egy
szemet se belőlük, bármily éhesek voltak is, de
szájukba tömve, lenyelték azokat; ha vizet tettünk

és ismert működésű góczok között terülnek el,
vannak kötve. Sőt az sem bizonyos, noha sok
szól a mellett, hogy az ember bal hemisphárájával gondolkozik, ha jobb kezes, míg suta (ba
log) ember a jobb félteke homloklebenyével.
Vannak embereken tett régibb észleletek is
feljegyezve, p. o. az is, hogy egyik-másik em
bernek egyik homloklebenye lett elpusztulva
sértés következtében s azért értelmi képessége
nem csökkent. Ezt úgy lehet Goltz-zal magya
rázni, hogy egyik agyfél a másikat működésében
pótolhatja. Sőt az agylocalisatiónak nagyon ellene
látszanak mondani Goltz-nak azon újabb kísér
letei, a melyeknél kutyák egész agyának kiirtá
sakor is, ha meggyógyult az állat, az előbbi
functiózavarok nagyobbára megszűntek.
Már az agynak egyéb functióiról sokkal töb
bet tudunk; így a mozgási és érzési sphárák
az agy kérgében elég jól ismeretesek. Vegyük
először is szemügyre, milyenek ezen érzések
központi, ú. n. agykérgi góczai (ú. n. kéregköz
pontok vagy mezők) ? Hogy itt könnyebben tájé
kozódhassunk, vegyük elő először is az össze
hasonlító anatómiai adatokat, és pedig az alsórendű állatok ideg-rendszerét, mint azt más
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szerzők is tették, a mely igen egyszerű szerke
zetű és a vezetés is benne könnyen érthetőd
csak akkor térjünk át az ember bonyolult vezetési
pályáihoz.
Kitűnt a vizsgálatokból, hogy minden érzéki
benyomás egyetlenegy ú. n. neuron útján vagyis

zata is feltüntethetik s a mint azt Bunge mesterileg fejtegeti.
Bsl Az ízlő- és hallószerv idegvezetései már bo
nyolultabbak és bennök a felfogó neuron ideg
sejtjei az ú. n. szikladúczban (ganglionpetrosum)
és az ú. n. spiraldúczban (ggl. spirale), míg- a
hallóidegnek a fülcsigában levő
idegdúczában vannak. Nevezete
sen az ú. n. ízlőbimbókban (13.
ábra) a nyelvben lévő ízlőszervek
(bimbók) ízlősejtjei és a belső halló
szerv (a csiga) szőrsejtjei azok (14.
ábra), a melyeket az érző neuronok végrostjai körülvesznek, de
ezek nem idegsejtek, hanem érző
epithélek (érző hámok).
A látó érzékszerv ideglefutásá
nak megértése már sokkal nehe
zebb. Itt a percipiáló rész, a retina
(ideghártya), a mely mintegy az
agyvelő folytatása, a neuronok 3
rétegéből áll. (15. ábra.) Nem tud
juk biztosan, vájjon Bunge-vel és
másokkal a retina percipiáló réte
gét, a pálezikákat és csapokat is
idegegységeknek (neuronoknak)
vegyük-e, vagy inkább csakis oly
14. ábra. A hallószerv szövettani szerkezete félig vázlatosan. (Thanlioffer: Szövettan.)
érzőhámoknak, a milyenek az ízlőés szőrsejtek szőrsejtjei, a mi talán
SK: scala vestibuli csarnokjárat); S T : scala tympani (dobiiri járat); R h : Reissner-féle
hártya: d e : csigajárat (ductus seu canalis cochlearis); C s p : crista spiralis (pörgetaraj) ;
helyesebb is.
fa
fogai annak; D h : Cortihártya : D s —D s ' : Corti-sejtek ; í r : reezés hártya ímembrana
reticularis) ; H t ■ támasztó nyujtványok; C o : Corti-oszlopok ; a h : alapi hártya (metnbrana
Ha most az egyes érzékszervek
basilaris); Z p : Zóna pectinata (fogazott szél); vs : vivőér-átm etszet; i : idegrostok; a a :
idegvezetését egyenkint veszszük
alsó ajka a pörge lemeznek; f : a csigajárat felháma; c p l : csontos pörgelemez (lamina
spiralis o sse a ); h p l : hártyás pörgelemez ; s h : sejthalmaz ; s s i : sulcus spiralis intern, (belső
szemügyre, úgy a következőket
pörge-barázda); I S : liganientum spirale (pörgeszalag). M egjegyzendő, hogy a Corti-hártyának ( D h ) tovább kellene szaladnia s a három egymásután következő Corti-sejtet (£>s)
mondhatjuk el azokról (Bunge és
befedni, de ez a rész a képből elhagyatott.
mások nyomán):
A szaglóérzés vezetése. A szaglóegy egyetlen kétsarkú (bipoláris) idegsejt útján érzés idegvezetésének ú. n. secundár-pályája a
vezettetik tova a felfogó (percipiáló) felülettől a
szagló-gomolyban (glomerulus, 16. ábra) veszi
központi (centrális) idegrendszerbe. Neuron (ideg
kezdetét. Az ú. n. mitral-sejtek, a melyek a szaglóegység) alatt pedig egy idegsejtet nyúlványaival s
ideg ú. n. hagymájában (bulbus ol/actorii) a glometengelyszálnyulványának végkiterülésével értünk.
rulust alkotják, a második idegsejtegységek a
Ezen neuron idegsejtje kívül van a központi
vezető lánczban. E mitralsejt egy centripetalidegrendszeren; ez nyúlványt bocsát egészen a
nyulványt, egy ú. n. neuritet ereszt ki magából a
percipiáló felületig s itt végcsokorra (végfácska)
szaglóhuzamon (tractus olfactorius) át az agykéreg
oszlik s a centrális idegrendszer egyik sejtjét
hez, az agyvelő ú. n. szaglólebenyéhez (lobus ol
körülfogja s ekként lép vele contactusba, vagy
factorius, 1. a 6. ábrát), mely az agy alsó felületét
pedig a központi idegrendszer egy neuron-jának
tünteti fel. A szaglóidegeket azután az agyvelő
végcsokrával jön viszonyba.
Hogy ezt jobban megérthessük, nézzük meg
p. o. a földi gilisztának ezen vezetőpályáit, melyet
Lenhossék Mihály hazánkfia és a madridi nagy
histolog Santiago Ramon y'Cajal mutattak ki
pontosan (1. 11. ábra). Kitűnt ezen vizsgálatokból,
hogy az érző neuron idegsejtjei, a melyek ben
nünk a gerinczcsigolyák közti (spinál)-dúczokban
vannak s onnét egészen a bőrhöz, még a vég
tagok bőréhez is leküldik nyúlványaikat, alsóbb
redűekben, p. o. az említett gilisztában a rétegzetes sejtü bőrkülhámának sejtjei közt találha
tók s itt a külvilág ingereit felveszik s egy
centripetal idegnyulvány (neurit) útján veze
tik az ingerületet az állat központi idegrend
szeréhez, a mely itt ú. n. hasdúczlánczból áll.
Az ember érzőideg-végkészülékei közül, legjob
ban hasonlít a szagló-szervi készülék, bár ez
már bonyolultabb, a giliszta említett tapintó
szervéhez, mint azt a 12-ik ábra és magyará
15. ábra. Oerinczerek látószerve (Bunge nyomán).
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boltozattekervényébe (gyrus fornicaíus), a gyrus
hyppocampiba és a horogtekervénybe (gyrus uncinatus) követhetjük; de az emberben e rost
menetek sokkal csekélyebbek, mintáz állatokban.
A látóérzések öntudatra jutása a következő.
Az ú. n. látóhuzam (tractus opticus, 6. ábra)

16. ábra. Az emlősök szaglókészüléke Ramou y Cajal után.
(Thanhoffer : Szövettan.)
A : lobus olfactorius ; B : bulbus olfactorius; C : lamina cribrosa
(embryonalisi porczogója; D : az orr nyálkahártyája;. a : felhámsej
tek icelula de sostenimiento, Ramon); b \ szaglósejtek (bipolar olfactoria, Ramon); c \ egy szagló idegrost arborisatiója egy glomerolus
határán; e: egy süvegalakú sejt (celula mitral, Ramon); d : közbeik
tatott sejt (celula empenachada pequena, Ramon); h \ magcsasejtek
(granos); g: csillagalakú nagy sejtek, elágazódó idegnyujtványnyal ;
/ : a magcsás rétegben való végződés; / : a középponti eredésű ros
tok arborisatiója.

rostjai, vagyis az ideghártya (retina) idegtengelyszálai (neuritjei), vagyis a harmadik neuronréteg
neuritjei, az ú. n. oldalsó térdgumóhoz (corpus
geniculatum laterale) és az elülső ikertestekhez
(corpora bigemina anteriora) vonulnak s ott
új neuronokkal jönnek kapcsolatba. Ez új ideg
egységek idegsejtjei az ú. n. elsődleges (primár(
opticus centrumokat, vagyis a primär látócen
trumot és az optikai idegvezetésben a 4. réteget

alkotják. E 4-ik neuronréteg idegsejtjeiből ismét
neuritek mennek ki az ú. n. Gratiölet-féle látó
sugárzásban (17. ábra) a nyakszirti agylebeny
kérgéhez az agy ú. n. éklebenyébe (cuneus) és a
2. és 3-dik nyakszirti tekervény tájaiéba. A nyak
szirti lebeny e része alkotja az ú. n. másodlagos
(secundär) látócentrumot.
A fényérzés í. a secundär látócentrumban
vagy 2. a primär látócentrumban jő öntudatunkra,
vagy 3. már a retinában.
Erre nézve érdekes észleleteket ismerünk, a
melyek közzétételét Bunge-nek köszönjük. így
Forel a nagy alkohol-ellenes, a burghölzi-i (Zürich
melletti) tébolydában a következő észleleteket
tette. Fóréi egy betege, a ki üldözési mániában
szenvedett, 1865-ben Mexicóban az indiánok
ellen harczolván, lövés következtében jobb szemét,
s erre bal szemét is elvesztette s erre rá még 30
évig vakon élt. Az illető sok ízben hallucinatiókban szenvedett s ezek között nagy szerepet játszott
látóérzése is. Ugyanis személyeket látott, utazott
idegen országokban, emberek kézszorításait érezte
és színérzése is élénk volt. Valaha kertész volt
és minden virágszinére visszaemlékezett stb.
Ez mutatja, hogy látásképzetünket nem az
ideghártyában, vagy nem egyedül csakis abban
alkotjuk. De lehetséges Bunge szerint, hogy bizo
nyos fokú fénybehatás mégis már a retinában
jő öntudatunkra; de jőnek létre, mint láttuk,
retina nélkül is élénk optikai emlékezőképek, sőt
látási hallucinatiók is.
Itt az a kérdés merülhet fel mindjárt, vájjon
a látóbenyomások először csakis a secundär
látócentrumban, vagyis először is a látócentrum
ban jönnek-e létre öntudatunkban, vagy már
előbb a primär látócentrumban keletkeznek, vagyis
a közbülső és középső agyban ? Ez utóbbi fel
vétel helyességére mutatnak nemcsak az össze
hasonlító adatok, hanem az operatiós kísérletek is.
Emberben a Gratiölet-féle látósugárzás csakis
hetek múlva a születés után képződik ki, pedig
az újszülött gyermek már életének első napjaiban
reagál látóbehatásokra, bár csekély fokban, a
mint ezt a mindennapi tapasztalat is igazolhatja.
Műnk kutyán és majmokon kiirtván a secundär
látócentrumot, vagyis a nyakszirti agylebeny megKözponti barázda
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felelő részeit afissm a calcarina táján (1. az éket (cuneus 18. ábrán), a lobus lingualist és a gyrus occi
pitalis II. et III.) s erre tökéletes vakság állott be.
Azonban Goltz és tanítványaid ez ellen azt talál
ták, hogy kutyák láttak még akkor is, ha mindkét
nyakszirti agylebenyüket is egészen kiirtották és
megvártak egy bizonyos időt; de ők is azt tapasz
talták, hogy ha később látott is a kutya, látási
érzéseit nem tudta érvényesíteni. Vitzoa bukaresti
professor majmokon ugyanezt az észleletet találta.
Állatja három hónapig vak volt, de a negyedik
hónapban ismét visszanyerte látását, egy év és
öt hónap múlva sétálgatva a szobában, kikerülte
az útjában lévő tárgyakat. Bunge ebből azt kö
vetkezteti, hogy a látási képzetek már a primär
látócentrumban keletkeznek s az emlékeztető
képek a nyakszirti lebenyben csak felhalmozód
nak és értékesíttetnek. Ezt azonban csakis sej
tésnek, de nem megdönthetetlen ténynek, tekint
hetjük.
Érdekes Monakow észlelete, illetőleg felvétele is. Ö
ugyanis azt állítja, hogy a magasabbrendü állatok primär
és secundär látócentrumának megfelelő központ az alsób
bakban egyetlenegy látóközponttá volna
egyesülve s ez a középső agy fedelében
volna elhelyeződve, míg a magasabb
rendüekben lassankint megkészül a szét
válás. A rágcsálókban még nincsen meg
a szétválás, azért is a házinyúl agya
nyakszirti lebenyének kiirtására épp úgy
nem vakul meg, mint a madár. Ember
ben a szétválás azonban már tökéletes,
azért is, ha az emberben a secundär
látócentrum megsérül, noha retinája és
a primär látóközpontja egészen egész
séges is, mégis megvakul.
A hallóérzék Iocalisatiója még kevésbbé ismeretes. A hallóideg [n. acusticus ágai (a csiga- és csarnokideg; n.
cochlearis et vestibularis) külön erednek
a nyúlt agyvelőben, külön magvakból és
külön functiójuk is van s újabb vizsgá
18. ábra. Az
latok szerint a csarnok-idegnek a halló
érzéshez nem volna semmi köze, hanem
egyedül a hallóívjáratok működését kormányozná és a
test passiv mozgásai képzetének a közvetítésére való.
A csarnokideg rostjai oly idegnyujtványok (neuntek),
a melyeknek idegsejtjei a fül tömkelegében (belső fül)
vannak; ezek részben a háti hallóideg-magban futnak,
részben a kisagyhoz mennek és még lejebb a nyultagyvelőbe. A centrális eredés közelebbi viszonyai itt isme
retlenek.
A csigaideg rostjai oly neuritek, a melyek idegsejtjeit
a csiga pörge-dúcza (ganglion spirale) alkotja. Ezek
legnagyobbára a hasi hallómagban végződnek, a hol
végcsokrokra oszolva e mag nagy sejtjeit fogják közre.
E szerint itt kezdődik a vezetés a 2. neuronban, a mely
nek neuritjei erős kötegben mennek ki a magból, a felső
olajka magba térnek, és pedig egy részük az ugyanazon
oldali-, másik részük pedig az ellenkező oldaliba, vagyis
itt részleges kereszteződés van jelen. A további vezetés
útja eddig még ismeretlen, vagy legalább is bizonytalan.
Újabb vizsgálók állítása szerint a 3. neuron neuritjei az
említett felső olajkától a hátulsó ikertestekhez s innét
az ú. n. belső térdgumóhoz mennek. Ehhez csatlakoznak
a 4. fajta neuronok, a melyek idegnyulványaikat a belső

tokon (capsula interna) át az 1. halánték-tekervény kér
géhez bocsátják.
Csakugyan, mint Műnk kimutatta a halánték-lebenyek
elpusztítására ellenkező oldali süketség keletkezik (kéreg
süketség). Ha pedig egyoldalon kisérleti állatján a halán
téklebenyt és vele együtt a fül-labyrintot is elpusztította,
kétoldali süketség állott be. De még ez állítások, bár
kísérleteken alapultak, mégis controllálandók: így p. o.
Longet és Schrader operált galambjai és üoltz operált
kutyái nagy agy nélkül is hallani látszottak.

Az izlésérzés vezetésének ismerete igen homá
lyos, annyira, hogy meg se kisértjük azt tárgyalni;
ittcsakisannyit jegyezhetünkmeg, hogy Vintschgau
és Hönigsmied, valamint volt assistensem, bold.
dr. Benczúr Dénes egyet. m. tanár vizsgálatai
szerint kitűnt, hogy a nyelvgarat-idegnek (n.glossopharyngeus) szerepe biztosan ez érzés tovább
vitelében van. Ez ideg összefüggése az izlőszervekkel, e szerzők vizsgálatai után kétségtelenné
tétetett, akár úgy fogjuk fel a régi nézet szerint
a dolgot, hogy,az ideg rostjai directe egybefügg
nek az izlőbimbók izlősejtjeivel, akár akként,
hogy ezeket szálaikkal csakis körülfognák s ekként

Tarrin fogas
agyvelő medialis felszine [(Agykocsány lemetszve). Eberstaller nyomán.1

lépnének egymással contactusba. Nevezett szerzők
házinyulakon tettek kísérleteket akként, hogy
egyoldalon az állkapocs szöglete alatt a fellelhető
idegnek kis darabját kiirtották házinyulakon s
azután több hó múlva a kisérleti állat nyelvén
a kétoldali árkolt szemölcseit szövettani vizsgá
latnak vetették alá. Azon oldali szemölcsben,
mely oldalon a nyelvgarat-ideg egy része ki volt
vágva, az ízlőszervek elpusztultak, míg a másik
sértetlen oldalon épek maradtak; épp így elsor
vadnak rendesen az izmok is, ha idegeik el
vannak kórosan változva, vagy az idegük egy
darabja sértve vagy kivágva van.
A z érzések vezetőpályái. A tapintó érzés, a
meleg és hideg érzése, Blix és Goldscheider
felvétele szerint különböző három ideg által percipiáltatnának és e szerzők következtetik azt is,
hogy e három idegnek különböző, úgy a veze
tése, mint végződése is az agyban. Ez azonban
semmiképen sincs bizonyítva.
A bőridegek oly neuronokhoz tartoznak, me
lyeknek idegdúczsejtjei a gerinczcsigolya közti
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dúczokban találhatók; de más idegek is lépnek
be a dúczokba, a melyek a bőrtől, a nyálkahár
tyáktól, vagy más szervektől és szövetektől jutnak
oda. Mindezek az ú. n közérzetet (caenestaesis)
közvetítik; nevezetesen : a fájdalmat, a csiklandó
érzést, a borzadályt, az éhséget, a szomjúságot,
a kéjérzést, továbbá az izomérzést és a térbeli
képzeteket, valamint az egyes szervektől ú. n.
reflexek is vezettetnek oda. Mind e functiók neuronok által közvetíttetnek, a melyeknek ideg
sejtjei a gerinczcsigolya közti dúczokban és ezek
analogonjaiban (így az ú. n. Gasser-féle dúczban,
a torkolati dúczban és az ú. n. plexus nodosusbarí) vannak s a melyeknek neuritjei a hátulsó
gerinczagyi gyökökben, valamint a háromosztású
és a bolygó ideg érző gyökeiben mennek a köz
ponti szervekhez. A testfelülettől jövő idegsejt
nyúlványai az ú. n. dendritek .(faalakúlag elágazó,
protoplasma-nyulványok) valamennyi idegsejtjei
egy egyetlen gerinczcsigolya közti dúczban egye
sülnek. A vezetés útja és viszonya itt azonban
szerfelett homályos.

19. ábra. Az érző- és mozgató pályák vázlata. Reflex-ív.
lToldt nyomán )

Röviden egybefoglalva az ismert viszonyokat,
itt a következőket mondhatjuk csak el, mint elég
jól ismert viszonyokat.
A hátulsó, ú. n. érző gerinczagyi gyök ideg
rostjai a gerinczagyba való bemenésük után eleinte
T alakban fel- és leszálló ágra oszolnak, a melyek
a hátulsó kötegekben futnak. E lefutásukban
oldalágakat (ú. n. collateralokat) eresztenek ki
magukból, a melyek a fehérállományon át men
nek és pedig:
1. az elülső szarvak sejtjeihez, a melyeket
körülfonnak végcsokraikkal;
2. a hátulsó szarvak sejtjeihez;
3. a Clarke-féle oszlopokhoz és
4. az érző rostok maradéka a gerinczvelő
Goll- és Burdach-íé\e kötegeiben tovább fel,
egészen a nyult-velő hasonló nevű kötegelnek
magvaihoz.
A hátulsó gerinczagyi szarvak sejtjeiből, a
melyeket az odamenő érző neuron végfácskái
fonnak körül, oly rostok mennek ki, a melyek
az ú. n. secundär érző vezetést alkotják. E rostok
a gerinczagy elülső eresztékében kereszteződnek
s azután hosszanti irányban felfelé mennek és

az elülső-oldalsó kötegben futnak az agyhoz, a
hol az ú. n. sisakregióban (híd és agykocsánytalpban) tovább követhetők. Ide jönnek, bár kissé
más úton, a Goll- és Burdach-féle kötegek is.
Mint említettük, e kötegek magvaiból ismét ideg
rostok mennek ki, a melyek a Goll- és Burdachkötegek secundär érző pályáit alkotják; s neuronjaik erős idegeket eresztenek ki magukból, a me
lyek kereszteződve egymással, a többi más érző
rosttal az ú. n. sisakrégióban s abból, eddig ho
mályosan ismert pályákon futnak tova, de bizto
san tudjuk, hogy az agykéreghez vonulnak; lehet,
sőt valószínű is, hogy előbb mégmegszakíttatnak
kéreg alatti centrumok által is.
Némely anatómus és physiologus szerint az
érzéseket vezető idegrostok különböző agykéreg
részekhez jutnak; mások szerint pedig valamennyi
a központi tekervényekbe térne be, a honnét a
mozgáspályák idegei is erednének.
Eddig lehetetlen volt még a különféle érzé
seket pontosan localisalni; így atapintóérzéseknek,
a melegnek és hidegnek, a fájdalomérzésnek és az
izomérzéseknek etc centralis végződését meg
állapítani. Még kevésbbé tudtuk eddig a közérzet
idegeinek végződését, mint a melyek p. o. az
éhséget, a szomjúságot, a vizelési ingert, a székre
való ingert, a fáradtság, a kéjérzését, a csiklandozást, a borzadályt stb. keltik.
Azonban észleletek vannak, a melyekből sejt
hetni az izomérzés, a szomj- és éhségérzés cen
trumát, s ezek szerint az utóbbiakat a halánték
lebeny rejtené magában.
így M. Stephan Paget 14 esetet közöl, a me
lyekben óriási étvágyat és szomjat észlelt, melyek
agyrázkódásokra és agybetegségekre léptek fel.
Két ilyen bonczolt esetben a halánték-lebenyben
tályogot talált. Más három ily esetben szintén
tályogot találtak a nevezett agylebenyben.
Az ú. n. Clarke-osz\oyok neuron-neuritjei, a
melyek a gerinczagynak központi csatornája két
oldalán és mögött találhatók, a kisagyi oldal
pályához mennek a gerinczagyban, s innét fel
haladva a nyúlt agyvelő ú. n. kötélképű testeiben
(nyultagyi-kisagyi kocsányban) a kisagyvelő ú. n.
férgébe követhetők. De úgy ezen pályák jelentő
ségéről, mint a kisagyi működéséről is keveset
tudunk.
Gall sejtelme volt az, hogy a kisagyvelő az
ivarösztön székhelye. Ezzel összevágna az a
viszony, a mely a Clarke-oszlop és a kisagy
között van ; mert ez oszlophoz és a kisagyhoz
az egész test felületéről mennek érző rostok s az
ivari ösztön tényleg az egész testfelülettől ingereltethető.
Az azonban a vizsgálatokból kiderült, hogy a
kisagyvelő a testmozgások egyberendező központi
szerve. így bántalmára a test mozgása szabály
talan, nem czélszerű, nem összrendezett (coordinált).
Egész bizonyosat mondhatunk azonban a moz
gási idegpályák útjáról és azok központi kéreggóczairól.
Itt mindenekelőtt a mozgások fajairól kell előbb
szólanunk. így kétféle mozgást különböztethe
tünk meg:
1. akaratos mozgást (önkéntes mozgás) és
2. akaratunktól függetlenül, öntudatlanul vagy
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legalább homályos öntudattal létesült mozgást
(visszahajtó; ú. n. reflex mozgást).
Az akaratos mozgás példáját magunkon úgy
szólván minden pillanatban észlelhetjük. P. o. írunk,
sétálunk, korcsolyázunk, zongorázunk, eszünk stb.
kényünk-kedvünk szerint, a mikor akarjuk.
Reflex mozgás alatt az érzési behatásokra ön
kéntelenül, sokszor egészen öntudatunkon kívül
keletkezett s a legtöbbször egészen czélszerü
mozgásokat értjük. Az előbbi, vagyis az akaratos
mozgásra való indító ok, inger, agyvelőnk moz
gási centrumaiban keletkezik s lefelé az agyból
le a gerinczagyig s innét az izmokig, mozgás
szerveinkig vezettetik a centrum ú. n. pyramis
alakú sejtjeiből (centrális neuron) eredő neurit
(idegnyulvány) útján, a gerinczagyvelőben egy
ú. n. környéki (peripneriás) neuron közbeikta
tásával ; vagyis a vezetőpálya akaratos mozgásra
való indításnál centrifugai (központból környék
felé) irányú. A reflex mozgás vezetőpályája azon
ban centripetal vagy központ felé futó, tehát az
akaratos mozgás vezetésével éppen ellenkező
irányú. Hogy könnyebben megértsük e mozgás
fajtát, mondjunk egy-két példát. Tubákolunk,vagy
erős fénybe nézünk és tüsszentünk; vagy fülün
ket piszkáljuk, vagy a czigányútra, gégénkbe jut
kis vízcsepp vagy morzsa s köhögünk; vagy
valaki hideg testtel vagy tűvel érinti kezünket
látatlanban s akaratunk nélkül, ösztönszerűleg
elrántjuk kezünket. Ilyenkor minden egyes eset
ben érző idegvég-készülékeink érintettek a bőr
ben vagy nyálkahártyáinkon s ezeknek neuritjén
át, vagy a fény esetében a látóidegről vitetik át
az ingerület kettőnél több neuron megszakításával,
a magasabb érző centrumokhoz s ezeken át a
velők kapcsolatban levő mozgási központokhoz
s innét i$mét le a mozgási szervekhez. Vagyis
a reflex mozgást kiváltó ingerület vezető pályája
sokkal hosszabb, mint a mozgásvezetésé. Mert
míg a mozgásra való akaratos lendítés a köz
pontból egyenesen vitetik a peripheriára, addig
a reflex mozgásnál az érző vezetés a központba
s itt mozgási góczokra s innét a peripheriára
reflectáltatik.
Emberen a reflex mozgásokat alvás közben lehet
jól tanulmányozni; ébren azonban az akarat
korlátolólag vagy módosítólag hat rájok. Ki ne
ismerné például, hogy még erős csiklandozásból
eredt reflex mozgásokat is legyőzhet az ember
erős akarattal.
Lefejezett békákon is különösen szépen lehet
a reflex mozgásokat tanulmányozni. E czélból a
béka felső állcsontját a koponyátokkal együtt
ollóval lemetszük, s alsó állcsontjánál fogva állvá
nyos fogóba erősítjük, úgy hogy teste lefelé
csüngjön.
Pflüger-tői • tanultuk a rajta észlelt érdekes
tüneményeket, nevezetesen hogy az ilyen agy
nélküli állaton nemcsak jól lehet tanulmányozni,
eczetsavval érintve itt-ott bőrét, a reflex mozgá
sokat, hanem hogy azon mozgások még egészen
czélszerűek is, pedig agya hiányzik az állatnak;
ebből azt következtette Pflüger, hogy a gerinczvelőben is van öntudat. Csakugyan bámulatos,
hogy mi mindent tud végezni ily lefejezett béka;
így, ha eczetsavas üvegbottal érintjük, pld. egyik
oldalát, a megfelelő oldali elülső végtagjával

igyekszik azt letörölni, de ha e végtagját levágjuk,
a másik elülső végtagjával törli le bőrét; ha
mindkét oldali elülső végtagja hiányzik, ugyan
azon oldali hátulsó végtagját veszi alkalmazásba
s ha ezt is levágjuk, az ellenkező oldali vég
tagjával s ha minden lába hiányzik, törzsét azon
oldal felé görbíti, mintha azzal szeretné eczet
savas oldalát letörölni.
A mellékelt 19. ábra vázlatosan mutatja az egy
szerű reflexek létrejöttét. Látjuk a perifériás érző
neuront (ö) annak ú.n. reflexcollaterálisát, (b) mely
azt a mozgató periphericus neuronnal (d) illetve an
nak a gerinczvelő elülső szarvában levő ganglion
sejtjével (c) összeköti. Az egyszerű, vagy egyoldali
niveau-reflexeknek útja ezen tényezőkben van
megadva. S ezek az érzés és mozgás azon utai,
melyek a csecsemő vegetativ életének megfelelvén,
elsősorban fejlődnek ki és jutnak használatba.
A reflexek egyszerűek, ú. n. egyoldali niveaureflexek; összetettek és kiterjedtek. Az egyszerű,
egyoldali niveau-reflexeknél a hátulsó gerinczagyi gyökön betérő érző ideg az elülső gerincz
agyi szarvban levő mozgató idegsejttel áll contactusban s ez ugyanazon szintben (niveauban)
levő, az elülső gyökben kimenő idegszálon át
ugyanazon magasságban vezet mozgásindítást a
megfelelő testrész kisebb terjedelmű izomzatához,
melyben mozgás létesül ugyanazon testfélen. Erő
sebb ingerlésre a másik oldali izmok húzódnak
össze. Még erősebb ingerlésre más niveau izmai
is összehúzódnak s az ingerület rendesen az agy
felé terjed. A nyultagy ingerlésére a test összes
izmai egybehúzódhatnak és az egész testet görcs
lepheti meg. Hogy a test összes izmai minden
pontról reflectorice ingereltethetnek, ezt jól lát
hatjuk strychninnel mérgezett emberen vagy álla
tokon. Ily ember vagy állat (béka) csak rálehelésre, vagy a test egyetlen helyének érintésére
is, vagy az ágy vagy asztal kis megrezzentésére
is egész testében dermenetes ráligásokat kap.
Mint láttuk, a reflex mozgás, bár a behatásra
mérhető idő után következik be, mégis azon
pillanatban látszik beállani, de mégis sokat késik
az akaratos mozgáshoz képest, mert mint a fen
tebbiekből láttuk, nála a vezetésben az áttételek
és a vezető pályahossz következtében is aka
dály forog fenn. Ez akadály kisebbül meg a
strychnin behatására, vagy is az ú. n. reflex idő
rövidül meg. A reflex idő megrövidül akkor is,
ha az inger intensitása n ő; ugyan így hat, de
gyengébben, a kávé, a coffein; alkohplra is csök
ken a reflex ingerlékenység.
A pyramis-pályák (mozgáspályák).
Az ú. n. pyramis-pályák (a mozgást vezető
pályák) nevüket onnan vették, hogy a gerinczagyvelő jobb- és baloldali oldalsó és elülső kötegei
egy részének idegrostjai a nyultagyvelőben egy
mással kereszteződve, a pyramis alakú kötegekké
egyesülve haladnak tova felfelé (illetőleg ellen
kezőleg ez úton lefelé). Ezen kötegek pályája
egész az agykéregig ismerve van, s ezek tökéle
tesebb ismeretét Plechsig-nok s az utána vizsgáló
tudósok fáradhatatlan munkásságának, valamint
az éllettani és pathologiai észleleteknek köszön
hetjük. E vizsgálatok sejtetik velünk, hogy az
idegek csak akkor functióképesek, ha első fejlő
désük közben már velős hüvelyüket megkapták.
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így pl. a vakon született állatok (pl. házinyulak)
még nem bírnak velős látóidegrostokkal; míg
az ember, a ki születésétől kezdve mindjárt lát,
bár tökéletlen még ez a látás, bír velős látó
idegrostokkal s a velősödés csakhamar tökéle
tesül nála, mint azt Westphal kimutatta. Az
ember és emlősök pyrarnis pályái sincsenek még
velősödve születéskor. Újszülött kutyákon az agy
kéreg mozgási kéreggóczainak ingerlésére nem
is tudtak mozgást kiváltani (Soltmann) / csak
is a tizedik napon sikerült ez, s akkor is csak
az első lábakon.
A pyramis-pálya idegrostjai az elülső és hátulsó
központi agytekervén3 'ből a belső tokon (capsula
interna) és az agykocsányoknak ú. n. talpán
(24. ábra) vonulnak a hídhoz s ennek alsó oldalán
s alsó végén, mint a nyultagyvelő pyramisai

megfelelő keresztezetben köteg a keresztezett pyramis-köteg oldalán. De emberben egészen is hiányozhatik és pedig Flechsig szerint 15% - b a n .
De egy állatban sincsen a pyramis-pálya anynyira kifejlődve, mint az emberben; míg Meynerth
vizsgálatai szerint az agykocsány talp-rostozata
emberben legerősebb kifejlődést ért el, azonban
ez a halakban és reptiliumokban egészen hiányzik.
A pyramis-pályák az akaratos mozgások indí
tására való ingerületeket vezetik le a mozgási
szervekhez s innét van az, hogy ha pályájukat
az agyban pl. az ú. n. belső tokban kis mogyoró
nyi vérömlés szakgatja meg, bénult lesz az ember
egész féloldala az ellenkező oldalon (hemiplegia
= féloldali bénulás), azért, mert mint láttuk, a
pyramis-kötegek a nyultagyvelőben kereszteződ
nek egymással. Ugyan ezt mutatták ki az életVégtagok

Látás

20. ábra. Az agyvelö oldalsó domború felszíne (Ziehen után).

jönnek napvilágra s a gerinczagyba való át
menetelükkor a pyrarnis kereszteződést (decussatio pyramidum) alkotják s nagyobb részük a
gerinczvelő oldalsó pyramiskötegében, míg a
kisebb részük (keresztezetlen részük) az elülső
pyramis-pályában futnak le a gerinczagyban.
Valamennyi ilyen rostból oldalágak (ú. n.
collateralok) mennek ki, a melyek s azok végkiterülései (24. ábra) (végcsokrai) a gerinczagy
elülső szarvabeli sejtjeivel jönnek egybeköttetésbe, vagy is a nagy agykéregből jövő ingerüle
teket az ú, n. primár-mozgató neuronokhoz viszik.
Az előtt azt hittük, hogy az elülső pyramispálya rostjai is kereszteződnek a gerinczagyban
lassankint egymással; azonban most az ellen
kező nézet kezd lábrakapni. E pálya csakis em
berben van meg s ekkor is rendesen asymmetriás,
vagyis egyik oldalon túlsúlyban van kifejlődve,
azonban ez nem különös külömbsége a szer
vezettségnek, mert állatokban is megy' le ennek

tani kísérletek is. Erre mutat az is, hogy ezen
pályák megszakadásával a sértés alatt levő ide
gek elváltoznak, degenerálódnak leszálló irányban
(ú. n. leszálló degeneratio).
Az élettani kísérletek a legexactabb feleletet
adták a pyramis-vezetés kérdéseire. Ilyeneket
tettek Fritsch, Hitzig, Ferner, valamint hazánk
ban Balogh, Simbriger és szerző is. Horsley és
Beevor angol tudósok a legújabb kutatók e téren
s ők chloroform narcosisba ejtett majmokon tettek
kísérleteket (macacuson), felnyitván annak a kopo
nyáját, valamint agyát, a belső agytokot a középső
agyarteria lekötésével feltárták s az azon ejtett
vízszintesen metszett felületen millimeteres quadratokra osztott agyrészen ingerléseket tettek s
minden egyes terület ú. n. inger effectusát meg
határozták, egyúttal az agy e felületét le is fény
képezték. Meghatározták azután utána angol agy
sebészek, hogy az ember mozgás-centrumai az
agyban ugyanolyanok, mint a majmokéi. Kíilö-
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nősen sikerült kimutatni, honnan indulnak ki
az agykéregből egyes partiális mozgások, a milye
nek a Jackson-ié\e részleges epilepticus rángásokat váltják ki, pl. sikerült a láb, az arcz, a
kar izmainak, sőt külön még a hüvelykujj iz
mainak központjait is egész bizonyossággal ki
mutatni.
Ilyenkor koponyaléken át faradicus árammal
kerestetnek ki az egyes mozgásokat létrehozó
helyek s ha azok kiirtatnak, a baj gyógyul, csak
vigyázni kell, hogy kis helyek irtassanak ki a
betegen, mert különben többet ártunk nekik az
izmok nagyobbfokú bénulásával, mint a kisfokú
epilepsiával.
Itt még megemlíthetjük, hogy Mills, Deawer
és Nancrede (1888) tettek ilyes érdekes vizs
gálatokat faradicus árammal s vizsgálataikból
kitűnt, hogy a majom és az ember mozgás
centrumai között különbség nincsen. Újabban
végül Bechterew (Archiv f. Anatomie und Phy
siologie 1899) tett hasonló kísérleteket s három
esetében a koponyát nagyobb területeken nyitotta
fel s az előbbi szerzőkkel hasonló eredményekre
jutott s egyúttal konstatálta azt, hogy az ember
és majom mozgás-centrumait nem hatásos agy
részek választják el egymástól.
Legyen itt végül Ziehen legújabb rajza (20.
ábra) bemutatva, a melyen az eddig észlelt ér
zés és mozgás-centrumok, valamint a látás-, hal
lás-, szaglás-, ízlés-, beszéd- stb. kéreggóczai
fel vannak tüntetve.
Az agylocallsatio a következő. Az agy mozgás
kéreg központjai, vagyis az ú. n. psychomotoriás
kéregközpontok székhelyei azelülső éshátulsóközponti tekervényekben (1. 20. ábrán) és az ezekből
összetett és az agyvelő féltekéinek belső felületén
szabadon fekvő (1. 21. ábra) központi lebenykében
{lobulus paracentralis vannak. Ezek ingerlésére
görcsszerü akaratlan mozgások keletkeznek (Jakson-féle epilepsia (nyavalyatörés), melyet hazánk
ban Korányi Sándor egyetemi rk. tanár tanulmá
nyozott behatóan. Ha e központok valamiképen
elpusztulnak, ellenoldali bénulások lépnek fel
{Ziehen).
A felső végtagok mozgató kéregközpontja az
elülső központi tekervény középső harmadában
van; míg az alsó végtagoké a központi lebeny
ben és a két központi tekervény felső harmadában
(1. 20. ábrát).
A test mozgási góczai elhelyeződését könnyen
megtarthatjuk emlékezetünkben, ha az embert
fején — tótágast — állva képzeljük. Ekként a
fej izmai a központi tekervények alsó részén,
a karokéi középső harmadában, az alsó vég
tagoké pedig felső harmadában találhatók.
Az arcz, a nyelv és a gégefő mozgási kéreg
centrumát az elülső központi tekervény alsó har
mada rejti magában. A központi tekervényekben
a test helyzete és mozgásainak érzésére is vannak
góczok és a határos fali lebenyben az izomér
zésre szolgáló központok is vannak (20. ábra).
A látás kéregközpontját az agy nyakszirti lebe
nyében mutatták ki. Az ék {cuneus) és a sarkantyúhasadék (Jissura calcarind) (21. ábra) el
pusztítására vagy kóros elváltozására, különben
egészen ép szem mellett ú. n. kéregvakságot

észlelünk. Sőt hemianopsia (félszemmel való látás
hiány) keletkezik, ha az ú. n. látósugárzás (a
látótelephez az ú. n. külső térdelt testekhez és
a látóhuzamhoz menő rostozat) elpusztul. Opti
kai aphasia (beszédképtelenség és olvasáskép
telenség) támad, ha a gyrus S.upramarginalis
(szél fölötti tekervény) (1. 5. ábrát) környéke
pusztul el, mert e műveleteknek emitt van a
központja.
A szöglettekervény {gyrus angularis) (1. 5.
ábrát) valószínűen a szemmozgások központja,
mert elpusztulására a szem ugyanazon oldal felé
távolodik.
A beszéd centruma (1. 17. ábra) a III. alsó
homloktekervényben, a Broca-féle tekervényben
és a Reíl-féle szigetben van. (1. 5. ábrát).
Ezek sértésére vagy megbetegedésére motoriás
aphasia (beszédképtelenség) és agraphia (írás
képtelenség) lép fel.
A szóképzés központja az I. és II. halánték
lebenyben van. Sértésére szósüketség lép fel
paraphasiával (vezetési aphasia; az illető egyes
szavakat összecserél) (1. 17. ábrát.)
A hallóközpont a halántéklebenyben találta
tott (1. 20. ábrát) azért is e központok mindkét
oldali sértésére egészséges fül mellett is kéreg
süketség lép fel.
A bőrérzékenység és az izomérzés széke való
színűleg a fali lebenyekben van. (1. 20. ábrát.)
A homloklebeny (17. ábra) (a bal) a szellemi
műveletek központja. (L. fentebb.)
A lencsemag és a látótelepek működése (7. ábra)
kevéssé ismeretesek ; azonban nevezetes az, hogy
ezeknek közelsége miatt az idegpályákat vivő
belső tokhoz (7. ábra) az utóbbit ért sértésekre
féloldali bénulások (hemiptegia-k) léphetnek fel.
{Seifert, Wagner).
Az ízlés és szaglás kéregközpontjai a horogban
(uncus; 6. ábra) keresendők.
Az írás központját a felső homloktekervény
elülső központi tekervény előtti részére (20. ábra)
helyezik (Ziehen)
A kis agyvelő a mozgások egyberendező (coordináló) szerve. Sértéseire vagy megbetegedé
seire a mozgások bizonytalanok lesznek, s ú. n.
ataxia (mozgás összerendezetlenség) lép fel
(bizonytalan járás, szédülés, hányás, stb.) (1.
fentebb.)
Érdekelheti végül az olvasót az is, hogy vájjon
mely agyrészek sértésére lépnek fel kisebbnagyobb bénulások.
így az agyvelő mozgásczentrumainak sérté
sére többnyire az egész test féloldalán lép fel
bénulás; ú. n. hemiplegia. De az agykocsányok
és híd sértésére is léphetnek fel féloldali bénu
lások ; sőt e mellett a hídkocsányok sértésére
vagy megbetegedésére még a szemmozgató ideg
(n. oculoniotorius, a mely itt fut) bénulása is
történhetik és a híd sértésére ellenoldali arczidegbénulás is (kereszteződvén az arczideg ideg
rostmenete egymással.)
A nyultagyvelő pyramis kereszteződése feletti
sértéseire ellenkező oldali, az alatti sértésekre
pedig ugyanazon oldali bénulás keletkezik; de
mivel a sértés ilyenkor rendesen a gerinczagy
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mindkét oldalát éri, a paraplegia (mindkét oldali
bénulás a sértés helye alatt) mint a gerinczagyvelő
typusos bénulási főformája keletkezik {(Seifert,
Müller.)
A gerinczagyvelő elülső gyökei (8 . ábra) a
gerinczagyból kimenő idegek fonatai és idegei
nek sértésére, egyes izomcsoportok bénulnak meg;
míg a hátulsó gyökök (8 . ábra) sérelmére erős
fájdalmak keletkeznek, s nem ritkán bőrkiütések
(herpes) is a megfelelő idegek környéki kitérülési
helyein.
Végül legyen itt egy igen egyszerű, s a fentebb
tárgyalt viszonyoknak mindenben megfelelő sőt
még a pathologiai és physiologiai functiókat is
tekintve használható s általam construált agygerinczagyi séma bemutatva. Ez ábrán a gerincz
agy mozgató (fekete) és érző (kék) pályái vannak
több agyideg (111, V, VII, VIII, IX, X agyidegek)
eredésével feltüntetve, azoknak magasabb központ
jaikban való végződésükkel együtt. A harántos vo
nások (vörös) a gerinczagyban és a fentebb fekvő

bénulás áll be, míg érzésbénulás nem itt, hanem
az ellenkező oldalon lép fel.
Az is könnyen érthető, hogy a gerinczagyvelő
egészletes átmetszésére (II) mindkétféle vezetés
pálya meglévén szakítva, úgy érzés, mint mozgás
bénulás (paraplegia) és érzéketlenség (anüslhesia)
is keletkezik.
Ha tovább megyünk felfelé és a III-as sz.
metszést teszszük a nyultagyon féloldalt, a sér
téssel ellenkező oldali mozgás- és érzésbénulás
lép fel, sőt ugyanazon oldali nyelv alatti ideg
bénulás (nem tudja az illető a nyelvét mozgatni)
is keletkezik.
Épp úgy a híd (IV) féloldali átmetszésénél is
ellenkező oldali végtagbénulás és féloldali érzé
ketlenség, valamint ugyanazon oldali arczideg
és háromosztású idegbénulás is jő létre (ú. n.
hemiplegia alternans.)
Az agykocsány félátmetszésére (V) szemmozgató
idegbénulás (III) ugyanazon oldalon keletkezik,
míg a sértéssel ellenkező oldalon végtag- és

Lobnlus praecentralis

21. ábra. Az agyvelő medialis felszíne (sagittalis metszet a középsíkon keresztül).

központi szervekben tett átmetszéseket jelentenek.
A gerinczagyvelő (I) féloldali átmetszésére (ter
mészetesen ilyen megbetegedésre is) az ú. n.
Brown-Sequard-ié\Q bénulás lép fel; a mely abból
áll, hogy az egyik (sértett) oldalon a sértés helye
alatt mozgás-, az ellenkező oldalon pedig érzés
bénulás lép fel. A fentebbiek, valamint a gerincz
agy rostozattana alapján és a rajzból is könnyű
megérteni a bénulások formáját és okát. Mert
mint a fentebbiekből és a rajzból is kiderül, úgy
az érző mint a mozgató pályák is legnagyobb
részt kereszteződnek egymással, nevezetesen az
oldalsó pyramis kőtegpályák (1 . 2 2 . ábra) a
nyultagyban, az ú. n. pyramis kereszteződésben
(2 2 . ábra), míg az érző rostpályák a gerinczagyvelőben. Mi természetesebb tehát, mint hogy
a sértés oldalán a vezetés kiesése miatt mozgás-

nyelv-, valamint arczidegbénulások (ú. n. faciolingualis bénulás) lép fel. Ha a belső tok icapsula interna) (VI) hátulsó szárában van vérömlés,
akkor, mert az arczideg (VII a) és a nyelvalatti
ideg (XII) is azon át vonul fel, ellenkező ol
dalon lesz arczideg és nyelvalatti idegbénulás,
valamint féloldali bénulás (hemiplegia) is. Ha
azonban a sértés kétoldali, akkor diplegia (két
oldali bénulás) létesül.
Ha továbbá az agyvelő belső fehér velőmagjá
ban (az ú. n. centrum semiovale-ban van vér
ömlés (VIII), ritkábban féloldali bénulások (hemiplegiák); féloldali érzéketlenségek (hemiaesthesiak;
beszédképtelenségek (aphasiak); hemianopsiak
(féloldali látáshiány) léphetnek fel az ellenkező
oldalon elfajulási sorvadás nélkül, de féloldali
bénulások ilyenkor gyakoribbak.

—

Végül, ha magában az agykéregben (VIII) van
baj, akkor ú. n. kéregbénulások létesülnek s
ezekre többnyire egyes bénulások (rnonoplegiak)
s ilyenkor a bénult izmokban görcsök lépnek fel.
*

*

*

Végezetül szóljunk itt.a kutató emberi ész egy
szép megnyilatkozásáról, azon legújabb vizs
gálatokról, a melyek az agyidegsejtek finomabb
változásairól szólnak akkor, ha az ember gon
dolkozik, vagy ébren vagy alvó állapotban van.
Központi tekervény

22.

Agykéreg

ábra. Szerző schémája az agy-gerinczagyi vezeték (pályák)
feltüntetésére.

Hogy miképen viselkednek az agysejtek akkor,
a mikor gondolkozunk, ezt még emberi szem
nem látta; de sok tény- és észleletből következ
tetni lehet, hogy ekkor, valamint az ébrenlétkor
és alváskor is, a sejtek nyugton nincsenek, hanem
bizonyos molecularis, sőt mint a vizsgálatok
directe kimutatták, amoeba-szerü mozgásokat tesz
nek. Ha a test, vagy az azt egybetevő sejtek
egészükben mozognak, az élő szervezettől sem
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lehet megtagadni, a melyek szintén atomokból
s ezek csoportjaiból összetett moleculákból s
ezek csoportjaiból vannak alkotva, hogy mole
cularis szerkezetükben megváltoznak, ha alak
jukat megváltoztatják és ismét előbbi alakjukba
térnek vissza.
A mint a fény-meleg, és mozgás mind és
mind molecularis mozgáson alapulnak s a közeg
részecskéi mozgásgyorsaságának kisebb-nagyobb
foka okozza azt, hogy egyszer mozgást látunk,
máskor meleget vagy még fokozottabb mozgás
kor fényt érezünk: úgy foghatjuk fel azt a sok
féle psychikai s egyéb, az agy csodás functióival járó mozgási és érzési műveleteket, mint
az agyidegsejtek molecularis mozgásainak egy
szerűbb és összetettebb keletkezése eredmé
nyét. Ezt csak hypothezisként mondjuk, de az
alábbiakban meggyőzőbb adatokkal is szolgál
hatunk.
Recklinghausen és Popoff említették már régesrégen, hogy idegsejtek amoeba-szerű mozgással
bírnak. Ők azonban directe nem látták e mozgást,
csak is fixált agykészítmények metszetein követ
keztették azt abból a tényből, hogy idegsejtekbe
bekebelezve láttak különféle alakos elemeket s
az idegsejtek szélein olyan behorpadásokat sazokban vérsejteket, a melyek az amoebákhoz hasonlólag körítették a bekebelezendő idegen sejtet.
Szerző számos ilyen képre tett figyelmessé a
„Tenyészbénaság“-ról írott művében. Azonban ezt
mindazáltal mi csak is hypothesisnek vehetjük.
Az agy-idegtani kutatók között azonban már
szintén régebben voltak egyesek, a kik a sejtú. n. protoplasmanyulványainak végágazatait, a
melyeket fentebb már tárgyaltunk, apró pont
sorokból álló részekkel hitték szomszéd sejttársaik
kal egybeköttetésben állani akként, a mint azt
21. ábra bemutatja. Ezen szerzők is azt vélték,
hogy a sejtek nyúlványaikat bevonhatják s akkor
az összeköttetés köztük megszakad s az agy
functiói nyugosznak.
Újabban Rabl-Riickhardt a protoplasma-nyulványok amoeba-szerü mozgásaiból magyarázza a
sejtek contactusát vagy e contactus megszakadását
s az ezen változásokkal járó agyműködéseket. Sőt
Duval és Demmel szövettani (mikroskopi) úton is
bizonyítékot kerestek annak bebizonyítására, hogy
álom alatt az idegsejtek nyúlványaikat bevonják s
a sejtek nyúlványainak végcsokrai (végfácskái) egy
mással nem érintkeznek. Sőt Wiedersheim freiburgi boncztanár egy átlátszó kis rákon, — a Leptodora hyalina-n — az agysejtek amoeboid moz
gását directe látta s a szaglósejtek protoplasma
nyúlványain a mozgást kimutatta. Természetes,
hogy ezek elfogadása esetén is fel kell vennünk,
hogy nem minden sejttel történik e nyúlványbehúzás álomban, mert a vegetativ functiók álom
ban is történnek s ezek fentartására a rendes
viszonyoknak álomban is fenn kell államok. Sőt
maga az álmodás folyamatai is megkívánják a
sejtek bizonyos együttműködését.
Deomr Golgi-féle módszerrel (1. fentebb) e
hypothesist megerősíteni igyekszik, a mennyiben
e módszerrel feketére festett idegsejtek nyúlvá
nyain (1. fentebb a 22. ábrát) létesülő tüskéket
és mohaszerü rojtozatokat az amoeboid mozgás
jelének vette; sőt ez állítását állatkísérletekkel
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is igyekszik erősíteni. Állatait ugyanis leölés előtt
ingerelte s ennek, vagy téli álmot alvó állatnak
agyvelejéből Golgi-módszerrel megfestett készít
ményeit átvizsgálta s nyugvó állatagyábói vett és
hasonlóan kezelt készítményeivel egybehasonlí
totta. E kísérleteket azóta számos külföldi szerző
s egy magyar kutató, Ráthonyi Reasz Frigyes
megismételték s constatálták, bár az utóbbi
magyar búvár e tekintetben helyesen skeptikusabban nyilatkozik e tekintetben.
Újabb szerzők, nevezetesen e sorok írója vala
mint gróf F!aller Béla, Dogiel és mások, de külö
nösen Apáthy és Bethe a sejteknek egymással való
egybeköttetését kimutatták s ez alapon az ú. n.
agylocalisatió egész tana megváltoznék s más
ként volna magyarázható s a fentebbi szellemes
s részben anatomiai-hystologiai úton is erősítni
megkisérlett állítás, az ú. -n. amoeboid mozgás
is nagy döfést szenved.
Mindezen észleletek és hypothesisek arra valla
nak, hogy biztosat még a szellemi, mozgási és
érzési műveletekre, sem az ébrenlét és álom alatti
agyi változásokra nézve nem tudhatunk mon
dani, de helyes, hogy minden módszert meg
ragad a búvárlat, hogy valamiképen és valaha
sikerüljön is némi betekintést nyerni e bonyolult
műveletek lényegébe ; azt hiszszük azonban, hogy
mind e műveletek végmegoldásához eljutni sohsem fogunk.
D r . T h a n h o f f e r L ajo s .

K R Ó N IK A .
Uránia színház. A legutóbbi borzalmas események
folytán szomorú nevezetességre jutott országot, Szerbiát
mutatja be nekünk az Uránia színház, mely ezzel a da
rabbal nyitotta meg augusztus hó 18-án az új évadban
előadandó darabjainak sorozatát. A választást szeren
csésnek mondhatjuk, nemcsak annál az actualitásnál
fogva, melyhez Szerbia az említett események révén ju
tott, hanem annál a mindinkább fokozódó érdeklődés
nél fogva is, melyre határszéli szomszédaink, mint
hazánkkal politikai és különösen gazdasági téren állandó
összeköttetésben álló államok joggal számíthatnak. Ez
az érdeklődés — daczára az évszázados állandó
érintkezésnek — újabb keletünek mondható, és így
az Uránia színház^ úttörő és minden tekintetben mél
tánylást érdemlő eszmének tesz szolgálatot akkor, mi
dőn közelebb hozza értelmünkhöz és szívünkhöz azon
államok népeit, melyeknek megismerése czéltudatos ál
lami létünknek és tevékenységünknek egyik elsőrangú
tényezője.
A darabot Strausz Adolf, a keleti akadémia tanára
írta; derekas munkát végzett, mert egy estének aránylag
szükreszabott keretében bemutatja nekünk mindazt, a
mi bennünket érdekelhet: Szerbia múltját, Belgrádot és
a szerb népéletet, végül pedig a legutóbbi vérfürdőt és
az új királyt.
Szerbia múltját hazánk történelméből és a világtör
ténelem utolsó lapjaiból már ismerjük, mindazonáltal
úgy a szöveg összefoglaló egysége, mint pedig az előttünk'elvonulój képek változatos sorozata tanulságosan
és eleven színekkel egészítik ki mindazt, a mit e tárgy
ról^ már eddigeléjs hallottunk.
Még érdekesebb ennél Belgrád 'és a szerb'népélet
bemutatása. Ez az a tárgy, melyet talán legkevésbbé

ismerünk, bár az ország maga közvetlen szomszédsá
gunkban van.
A ki Belgrádot ismerni akarja, az látogassa meg az
Uránia színházat, a hol az utazás fáradalmai nélkül le
hető teljes képét kaphatja annak a városnak, mely úgy
regényes fekvésénél, mint jelentős régi és új épületei
nél fogva is számot tarthat érdeklődésünkre.
A szerb népéletről alig hallottunk valamit eddig:
annál érdekesebb a darabnak e része.
Az édes-bús szláv zene hangjaival szívünkbe lopód
zik annak az érzésnek a melege, mely egy sírvavígadó
nép bensőséges mély lelkivilágát tárja elénk és köze
lebb hozza érzésünkhöz azt az országot, melynek szen
vedélyeit megérteni ritkán tudtuk.
Ennek a szenvedélynek borzalmas kitöréséről szól a
darabnak harmadik része, mely elmondja a belgrádi
véres tragédiának előzményeit és az összes eddigi tu
dósításokat felülmúló világossággal állítja elénk a meg
történt szomorú esemény egyes mozzanatait. A színes
felvételek természetesen csak a vérfürdő után talált ál
lapotokat mutatják be, de a feldúlt szobákban így is megrendítően érdekes képét adják a végbement eseménynek.
A darabot az új király bevonulása és csapatszem
léje rekesztik be. Különös figyelmet érdemelnek itt azok
a mozgófényképek, melyek színről-színre mutatják be
nekünk új szerepében Karagyorgyevics Pétert, oly híven,
mint a hogyan uralkodót eddig még nem igen volt al
kalmunk látni.
Melegen ajánlhatjuk mindenkinek, a ki egy estéjét
kellemésen akarja eltölteni: nézze meg Szerbiát az
Uránia színházban, mert meg vagyunk győződve, hogy
mindenki fog benne találni olyat, a mi lelkét gazdagítja,
a nélkül, hogy az oktatásnak olykor kellemetlen kény
szerét éreznie kellene.
Sch. E.
Á bécé-nk eredete.. Ismeretes, hogy a görög s ezzel
a latin és összes modern ábécék a phoeniciaiból szár
maznak. Ennek változata a délarab írások betűsora is,
csak új jelekkel bővítve; a mai mohamedán írás egy
régi aramái írásnak cursiv formája és ez megint csak
a phoeniciaiból vette származását. Ha tehát eldől a sokat
bolygatott kérdés, hogy honnan ered a phoeniciai írás,
azzal egyszersmind a mi írásunk eredetét is ismerjük,
a mint azt Hőmmel a Müncheni Anthropologiai Társulat
ban tartott előadásában kifejtette. 1
A phoeniciaiknak meg a délaraboknak közös őshazája
Keletarábiának Babylonnal határos része volt. És ott állott
elő írásuk is. Ezelőtt egyptomi eredetről beszéltek; de
ennek már a hangzó-állomány is ellentmond. Kimutat
ható, hogy a phoeniciai írásban eredetileg csak a követ
kező hangzójegyek voltak meg (itt a megfelelő latin
betűket fogjuk használni):
A

B

C illetőleg G
D
X (eredetileg s, a héber
samech)

E (eredetileg A-féle
hang)
F ill. V
0
P
Z
I
R
S (héber Sin, v. schin)
K
T
L
M
tehát egymásnak megfelelő két rész, összesen 18 betű.
Eredetileg akármelyik részszel kezdhetnők, tehát lehet
Alpha-bet, vagy L M-N (elementa, El, em, en, tau), an-

1 Korrespondenzbl. für Antliropolgoie,

Ethnologie, etc. 1903. juni.
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nak megfelelőleg, hogy az évet tavaszszal vagy őszszel
kezdjük.
Ha most ezeknek a betűknek legrégibb alakjaira
megyünk vissza, akkor az látszik, hogy ó-babylon ékírás
lehetett a szülőanyjuk, — minthogy az írás alapjául szol
gált hangzók sem héber eredetre vallanak, hanem
szumirra, a mely Babylon és Kelet-Arábia őslakóinak
közös nyelve volt.
Az alphabétának elrendezése is Chaldeában történt,
az astrologia ez őshazájában, a hol a betűket a csillag
képekhez való kisebb-nagyobb hasonlóságuk szerint
rendezték egy, astrologiai elven alapuló sorba. A külső
keretet alkották : az újhold symboluma a Bika, (Alpha =
bika) a „Ház“ symboluma, azaz a „hold-stáczió“, mint
kezdet; a Saturnus symboluma (kereszt, harmat) az
eső symbolumával (héber szin) mint befejezés. Mert a
fogyó hold, a melyet a chaldeusok Saturnus-holdnak is
hívtak, a régiek hite szerint esőt hozott. De a hol a
két szélső planéta, a Hold meg a Saturnus képezik a
végeket, nem hiányozhatik ott a többi öt bolygó sem
(Merkur és Venus az egyik, Nap, Mars, Jupiter a másik
oldalon). Ezeket a bolygókat a test részei jelölik. (Jód =
kar = Merkur, Kaph — kéz — Venus, Ajin = szem
Nap. Pi = száj = Mars, és Ros vagy Ro = fej = Jupiter.)
A görög astrologo'k azt ugyanis állították, hogy a plané
ták főleg a testrészekre vannak hatással.
Fenmaradt még balról C, D, E, F, Z, jobbról L, M,
N, X, tehát balról öt, jobbról négy betű. Hőmmel ezek
ben már két évvel ezelőtt felismerte az állatöv kezdetét
és végét, még mielőtt a planéták és a testrészek jeleinek
összefüggését észrevette.
Gamma vagy Gimel a Bika csillagkép Gamlucsillaga (Krisztus előtt 2500 évvel a Bika volt az állatöv
első csillagképe, épp úgy, mint Krisztus korában a kos).
A Wav betű (eredetileg egy jel, a mi F-ünk, a német
F és Vau) és Zet (a mi eredetileg, s még a régi görög
ábécében is G helyett állott) a nagy és kis Iker jelképei
voltak, azaz a mi Ikrek és Rák csillagképünkéi; L a Kos
képe, M (víz) a Vízöntőé, N (hal) az állatöv Halak ké
péé. Most M, N, L sorrendet várnánk, de symmetriai
okokból L került az első helyre. He (a mi é-nk) és Samech (a mi X-ünk) a tejűtban levő égi kapunak felel
meg. Már most a Holdnak, ha a Bikától (C) az Ikrek
hez (F és V) akar menni, át kellett menni a tejűton, a
melynek kapuja is volt, és ezért áll a baloldalon (C és
F közt a D és E [Dalét = Delta = Kapu]); a jobbolda
lon a symmetria kedvéért levő égi rács jele (X) a Kos,
Vízöntő és Halak után jön, mert a tejút ezeket a csil
lagképeket nem szeli át.
Ez tehát betűink rendjének az eredete; maga ez a
rend meghatározza keletkezése helyét és idejét; amaz
Cbaldea, illetőleg Kelet-Arábia, ez pedig 2000 év körül
Krisztus születése előtt.
A hangyák és a m éhek psychikai k épességei.
A hangyák és a méhek psychikai képességeiről újabban
sokszor esett szó. A természetkedvelők leginkább azt a
bizonyos népies természetkutatók és folyóiratok ter
jesztette nézetet vallották, hogy e rovarok az emberé
hez hasonló szellemi képességgel vannak felruházva,
sőt egyikük annyira túllőtt a czélon, hogy komolyan
bizonyítgatta, hogy ha már az emberi nem eltűnt a
földről, okvetlenül a hangyák veszik át a világuralmat.
Ennek a vulgárisnak is nevezhető állatpsychologiának
újabban ellentmondanak különböző kutatók, kik viszont
egyszerű, külső behatások által ingerelhető mechanismussá igyekeznek lealacsonyítani mind a méheket, mind

a hangyákat. Az igazságot most is, mint rendesen, a
kettő között kell keresnünk. Mindazon kutatók, kik a
hangyák és méhek szokásainak alapos ismerői, egy
értelműen megállapították, hogy ezen állatoktól az emlé
kező tehetséget, jelképek társítására vonatkozó képes
séget, észrevevési és megfigyelő képességet, egyszerű
következtetéseket analógia útján és a személyes tapasz
talatok felhasználását nem lehet elvitatni, azonban ezek
nél tovább nem terjednek psychikai képességeik.
Ez irányban Forel végzett nagyszámú és szép kísér
leteket, a melyekről az V. nemzetközi zoológiái congressuson számolt be. E kísérletek rövid összefoglalásban
a következők. A csibort (dytiscus marginális), mely a ter
mészetben csupán vízben táplálkozik, sikerült szokásai
ból annyira kivetkeztetnie, hogy az asztalra téve is evett.
E mellett a bogár állandóan ügyetlenül mozgatta elülső
lábait, elannyira, hogy végtére a hátára fordult. Ebben a
helyzetben is megtanult enni, de arról a mozgásról, melylyel a vízben való táplálkozását kisérte, most sem szokott
le. Később már a csibor mindannyiszor ki akart ugrani
a vízből, valahányszor gazdája a szobába lépett, pedig
eleinte mindig az edény mélyébe menekült volt. Még
későbben annyira megbarátkozott helyzetével és környe
zetével, hogy az oda nyújtott ujjhegyet rágcsálni kezdte.
Ugyanúgy tanulták meg nagy algíri hangyák is, melyek
hazájukban állandóan nyitott fészket építenek, azt, hogy
miután Zürichbe kerültek, a hangyaboly nyílását göröngy
gyei elzárják, mert kis fekete hangyánk (Lasius niger)
üldözte és zaklatta őket.
A következő kísérlet bizonyítja, hogy a méhek sze
mélyes tapasztalataikat igenis fel tudják használni és
hogy az utánzási ösztön e rovarok életnyilvánulásaiban
nagy szerepet játszik. Forel betakarta egy dahlia (geor
gina) virágágynak körülbelül a felét áthajlított és tűvel
megerősített szőlőlevelekkel. Nyomban fel is hagytak a
méhek a virágok keresésével. Csak hosszabb idő múl
tán fedeztek fel egy rosszul betakart dahlia-koronát;
nemsokára sikerült egy méhnek egy teljesen betakart
dahliát alulról is, oldalról is megközelítenie. Ettől a
pillanattól kezdve mindig ugyanahhoz a virághoz tért
vissza az állat. Közben a többiek a hirtelen eltűnt
georginákat keresték, de csak 3 órai keresés után
akadtak reájuk. Az „úttörőt“ ettől fogva szorgalmasan
utánozták társai. Mindaddig, a míg csak egyetlenegy
méh talált valamit, a többiek ügyet sem vetettek reá,
de ha 4 vagy 5 volt a találók száma, társaik azonnal
követték a példát.
Plateau volt az, a ki azt vitatta, hogy a művirágok,
még ha a mi szemünk nagyszerűnek Ítéli is, a rovaroktól
érintetlenül maradnak. Általánosságban helyesnek mond
hatjuk ezt a nézetet abban az esetben, ha az állatok
ítélőképességéről van szó és a választásnak természetes
és műalkotás között kell történnie. Megesik azonban,
hogy még poszméhek is tévednek. A legutóbbi nyáron
Forel egy alkalommal az erkélyen foglalatoskodott, neje
pedig hímzőrámáján éppen az utolsó öltéseket végezte
egy természetes színekben előállított páonia-virágon,
midőn a kézimunkához egy poszméh közeledett. Né
hány pillanatig a virág felett ide-oda repkedett, de
azután, hogy tévedését felismerte, tovaszállt. Forelnek
is sikerült méheket csalogatnia durván kivágott papiros
virágokkal. A fentemlített színekben pompázó georgina
ágy virágai közé veres, fehér és kék papirosvirágot,
ezek mellé egy sárgaközepű kék artafectát tett. Valahány
artafecta csak volt, azt mind egy-egy csepp mézzel
látta el. Egy óra elteltével az egyik művirágból hiány
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zott a méz, a többi pedig érintetlen maradt. Forel már
most három csinált artafectát oly közel vitt a méhekhez,
hogy fullánkjuk a mézet érintette. Erre azonnal színi
kezdték a papirvirág mézét és ettől fogva kizárólag a
művirágokat keresték fel, s nemcsak azokat, melyekkel
érintettek, hanem, nem tekintve a virágok színi különb
ségét, mindegyiket. Később más két méh is akadt, a
melyek nyilván társaikat követve, rátaláltak a papiros
virágokra, egy másiknak Forel mutatta meg az utat.
Még csak most, tehát 3 órai kísérletezés után lettek
figyelmessé a többiek azokra, melyek az artafecták
mézét már megízlelték. Mind nagyobb számban lepték
el a papirosvirágokat, úgy, hogy minden pillanatban
meg kellett újítania a mézet és a negyedik óra után a
méhraj, mely a georginára ügyet sem vetett, a méztől
teljesen megfosztott artafectákra vetette magát, akár
csak a kutyafalka az üres csontvázra. Ha a papiros
virágok egyike-másika helyébe . egyszerű papírdarabot
tett, még akkor is legszorgosabban keresgéltek rajta
méz után és a mikor Forel az artafectákat eltávolította,
kezét röpdösték körül a méhek.
Az illat és a virágok díszessége nem az egyedüliek,
melyekkel a méheket csalogathatjuk: ez az eredménye
Forel kísérleteinek ; sokkal inkább követik a térre, színre
és alakra visszaemlékeztető képességöket, melyekhez
járul még az iz felismerése is. Nyolcz nap múltán az
is kitudódott, megvan-e még a méhek emlékezetében
a méz ízének és a papiroscsíkoknak a képe. Forel
különböző szinű papírdarabokat állított fel a georgina
ágy közelében. Alig készült el az elhelyezéssel, alig
irányított egy vagy két méhet a papirszeletre, már a
többiek is otthagyták a dahlia-ágyat és csakhamar egész
raj lepte el a papirszeleíeket.

A legn agyob b repü lő állat. A Mississipi-völgy édesvizű tengereiben élt valamikor a krétakorszakban, a leg
nagyobb négylábú teremtmények közt, a melyek eddig
a földön éltek, a föld legnagyobb repülő állata is, a
Pterodactylus ornithostoma, a melynek számos kövületét
ismerjük. Langley a physikus, meg Lucas a palaontologus
érdekes tanulmányt közöltek erről az állatról.
A Reptiliákhoz fartozó lény körülbelől 15 kg. nehéz
lehetett. Szárnyai kiterjesztve 7 méter szélesek voltak
(egyik végtől a másikig), a szárny területe 3 m'-', a madár
ereje 0 36 lóerő volt. Teste kicsiny, tőralakú; csőre
aránytalan nagy, csaknem méter hosszú, krokodilpaizshoz hasonló bőrrel fedve, fogatlan.
Valószínűleg a vitorlázókhoz tartozott, izomereje, mint
ezen faj példányainál, aránylag csekély, ellenben szár
nyainak összeköttetése testével nagyon erős lehetett.
Tollatlan volt, csontja rendkívül vékony és könnyű;
a többi tagjai olyan gyengék, hogy azokkal zsákmányt
nem foghatott, csak a szárnyait tartotta velük kifeszítve.
Valószínű, hogy halfogásból élt, zsákmányát a víz felett
repülve, csőrével kapta el.
A ma élő madarak is beoszthatok a vitorlázók és
csapók csoportjába. Az előbbieknél, a melyek néha meg
lepő hosszú ideig repülnek, a szárnyak hosszúsága, nagy
sága, meg az ügyességük, -— a csapóknál pedig az izom
erő jön tekintetbe.
Repülésnél a következő tényezőket kell számításba
venni: a test súlyát, a hordozó felületet, a szárnyak
erejét, hosszúságát és az ügyességet. Számítás által
meghatározható az állat nagyságának az a határa, a
hol a repülés lehetősége egyáltalán megszűnik, mert a
felület a hossz-méret négyzetével, a térfogat pedig kö
bével azonosan nő.

A nagy pterodactylus ornithostoma.
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A pterodactylus ornithostoma és a kondor-keselyű csontvázának összehasonlítása.
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Barth Miklós 2 0 fill., Beer Rezső József 2 0 fill., Németh
N. N. 20 fill., Maróczi J. 1 kor., Rosner 40 fill., Kugler
Mihály 20 fill., Sod István 20 fill., Hutter Herman 20 fill.,
30 fill., Rosner F. 20 fill., Olvashatlan 30 fill., N. N.
Merscher Ferencz 20 fill., Czirfusz Károly 20 fill., Hir10 fill., X. Y. 10 fill., N. N. 20 fill., Vigray László
mann Mari 40 fill., Nagy János 20 fill., Barna István
40 fill., Schmid Alfréd 1 kor., Szilágyi 1 kor., Vneskits
10 fill., Kiss József 10 fill., Alföldy Géza 2 kor., Nagy
1 kor., Gärtner István 10 fill., Schaffer József 60 fill.,
Béla 1 kor., Farsang Pál 40 fill., Wamoscher Nándor
Szarvas Ferencz 10 fill., Zsebi András 10 fill., Dobra
2 kor., Militics Szvetozár község 4 kor., Teltsch Maier
Mihály 10 fill., Mészáros István 10 fill., Kollár Pál
1 kor., Milits György 1 kor., Szilvásy János 2 kor., Szil10 fill., Saskovics István 20 fill., Csiszár András 20 fill.,
vásy Jánosné 1 kor., Sziivásy Flóra 1 kor., N. N. 10 fill.,
Taskovics Gergely 20 fill., Komáromi Gergely 20 fill.,
Kriszháber Mihály 20 fill., Kám 40 fill., Ervinke és
Pető Péter 10 fill., Farkas Vincze 10 fill., Ságodi István
Dezsőké 40 fill., Kmety Mátyásné 2 kor, Robitsek Berta
60 fill., Mészáros György 20 fill., Király István 20 fill.,
40 fill., Prezadvics Aladár 40 fill., Trebitsné 20 fill., N. N.
Nagy József 40 fill., Bereczky János 12 fill., Ságodi Já
40 fill., Stern Simonná 1 kor., N. N. 10 fill., Schleich
nos 20 fill., Pinkovics János 20 fill., Pinkovics József
Károly 20 fill, Csizmár Mihály 40 fül., Szakái András
30 fill., Pinkovics Lukács 20 fill., Pinkovics Mihály 20
10 fill., Olvashatlan 20 fill., Petko Milka 20 fill., Benedek
fill., Pinkovics F. Antal 10 fill., Pinkovics Bodó 20 fill.,
Erzsébet 10 fill., Berkes János 20 fillér, Berkes Czilka
Pinkovics Pál 10 fill., Knézy B. 1 kor., Bosnyák János
2 kor., Bezdán község 4 kor., Lovhit
Sándor2 kor., 10 fill., Fabriczi János 20 fill., Barkóczi Ferenczné 20
fül., özv. Makar Györgyné 20 fill., Barkóczi István 20 fill.,
Steiner Miksa 1 kor., Olvashatlan 2 kor., Soinkuty
Katz József 10 fill., Benácsek Fábián 40 fill., Vojnich
Dániel 1 kor., Spitzer Ignácz 1 kor., Kolluth község
József 1 kor., Licsko Márton 20 fill., Bácskai György
3 kor., Gáspár
Vendel 2 kor., Eberhardt Péter1 kor.,
30 fill., Gyenes János 2 kor., Basch Artúr 2 kor., Roder
Zátonyi 1 kor., Gákova község 10 kor., Kernyája köz
F. 1 kor., Preszburger Kálmán 1 kor., Vándor Antal 2 kor.,
ség 5 kor., Walter Mihály 20 fill., Stelzer András 20 fill.,
N. N. 60 fill., Szokola Gyula 2 kor., Csapkovits György
Müller Jakab 20 fill., Rill Ferencz 20 fill., Gärtner Mihály
2 kor., Kozma Dezső 2 kor., Medveczky Miklós 4 kor.,
20 fill., Ladány Ervin 1 kor., Rakita László 2 kor.,
Steinitz Sámuel 2 kor., Perlaki József 1 kor., Schwebler
Pevny József 1 kor., Schüszler Károly 1 kor., Községi
Jakab 1 kor., Günther Károly 1 kor, ifj. Schaffer Mór
jegyző Ó-Sziván 1 kor., Szenczi Károly 3 kor., Csala
3 kor., Szikess Ignácz 1 kor., dr. Scherer János 1 kor.,
Sándor 1 kor., Berzenkovits Péter 1 kor., Eördög Ele
Ómoraviczai olvasókör 2 kor., Ómoraviczai polg. kör
mér 1 kor., Kanyó Ödön 40 fill., Focha István 20 fill.,
10 kor., Ómoravicza község 10 kor., Pacsér község
Bodiczky Zsigmond 40 fill., Siska Samu 40 fill., Dob10 kor., Trenka István 6 kor., Nagy-Czirok Károly 2 kor.,
sinszky Lodomér 2 kor., Első deronyai segély-szövetkezet
Hinkel János 1 kor., Vikos Péter 1 kor., Jánosy 1 kor.,
1 kor., Filipova község 5 kor., Butsch János 1 kor.,
Vajda Antal 2 kor., Ludaics Szávó 1 kor., Szabó Antal
Rumbach Mihály 1 kor., Hellmann Ferencz 1 korona,
1 kor., dr. Raffay 1 kor., özv. ifj. Ofner Lipótné 1 kor.,
Szeigfried Miklós 1 kor., Weimann János 40 fill., Eck
Lakatos János 50 fill., Feuer József 1 kor., Muzsla,
hard Péter 40 fill., Konrád János 40 fill., Knöbl János
Ferencz 1 kor., dr. Város János 1 kor., dr. Nagy Gusz
40 fill., Stein Péter 40 fill., Baumann Kálmán 1 korona,
táv 1 kor., Sinotity 2 kor., Ofner 1 kor., Mankai S. 1 kor.,
dr. Véser Ignácz 1 kor., Szalay József 2 kor., Bauer
Menzer 50 fill., Löwinger és Schwarz 1 kor., Walter
György 2 kor., Heintz Bálint 50 fill., Becker Antal 40
Gyula 1 kor., Király Lajos 2 kor., Olvashatlan 2 kor.,
fill., Gradl V. Ede 1 kor., Bärtl Gyula 1 kor., Parabut
Miskovits István 1 kor., Sztricsevics Tósa 1 kor., Kaszás
község 8 kor. 10 fill., Novák Gyula 2 kor., Pivnicza
Sándor 1 kor., Sajkó János 40 fill., Ada község 4 kor.,
község 5 kor., Ráczmilitics község 10 kor., RanschenLaczkovics Károly 1 kor., Schäfer József 20 fül., Cserberger Adolf 3 kor., dr. Fischlmann 1 kor., Flesch
novitz János 20 fül., Sóti József 2 0 fill., Mach János
István 2 kor., Kleiner Dezső 1 kor., Vámosi Manó
20 fill., Dukay Péter 20 fill., Zsirray 20 fül., Hlaszách
2 kor., özv. Vámosi Mihályné 1 kor., Bresztovácz község
20 fill., Schotei 20 fül., ó- és törökkanizsai takarékpénz
40 kor., Zányi Bódog 5 kor., Bernhardt Mihály 1 kor.,
tár 1 kor., ó-kanizsai önsegélyző szövetkezet 1 kor., N. N.
Leicht Ferencz 50 fill., Vogl Mátyás 50. fül., Lépőid
40 fill., dr. Széchenyi Tamás 1 kor., Krutschmitt Nándor
József 50 fill., Belyanszki György 50 fill., Belyanszki
3 kor., Scultéty Kálmán 2 kor., Hajdú Soma 1 kor.,
Mladen 50 fill., Heincz András 50 fill., Schui Márton
Burgstaller József 1 kor., Kuhn Keresztély 1 kor., Schuh
50 fül., Leinveber Péter 50 fül., Szalay Zsigmond 1 kor.,
macher A. 1 kor. 40 fill., Knefély Reinhardt 1 kor.,
Bászler István 1 kor., Apatin község 5 kor., Piuszanics
Welker Ádám 1 kor., Judt Henrik 1 kor., Gaál Mihály
Imre 2 kor., Buschbacker József 2 kor., Windischmann
1 kor., Haip Dániel 2 kor., Wagner Bálint 1 kor., Wagner
Antal 1 kor., Huderer István 1 kor., Bell Antal 1 kor.,
Henrik 1 kor., Landwirtschaftliche Volksbank 2 kor.,
Zimmermann Antal 1 kor., Sahl Antal 1 kor., Nádler
János 1 kor., Säger Ferencz 1 kor., László Márton 1 kor.,
Delbadi Péter 1 0 kor., dr. Schneider Kornél 2 kor.,
Veprovácz község 14 kor., Faller Alajos 4 kor., Sellei
Gombos község 5 kor., Ármentesítő társulat Gombos
5 kor., Berecz Károly 2 kor., Lakatos Imre 1 kor., Fabi
László 1 kor., Papp János 40 fill., Scultéty Andor 1 kor.,
Vincze 1 kor., dr. Tamás Antal 2 kor., Rohácsek Márton
Lobi Lipót 1 k or, Rész Mihály 1 kor., Hinge József
1 kor., Sinkó Mihály 1 kor., Molnár Gábor 1 kor., Szo1 kor., Alleweil Manó 50 fill., dr. Steuer Károly 1 kor.,
monya Fábián 2 kor., Cziráky Gyula 1 kor., Gátos Imre
Vigyázó 1 kor., Bács-Keresztúr község 5 kor., Arnold
1 kor., Herzog Gyula 1 kor., Gaiszt Béla 1 kor., BácsKároly 1 kor., Torzsa község 2 kor, Gutwein Lajos
doroszló község 4 kor., Török Endre 1 kor., Guzsvány
1 kor., Kuczura község 5 kor., Szakácsy Sándor 2 kor.,
János 20 fill., Guzsvány László 20 fill., Kerhút Jáaos
Juhász Sándor 1 kor., Jánoska István 1 kor., Muhi János
20 fill., Guzsvány Péter 20 fill., Marásek Imre 20 fill.,
1 kor., Hranilovics és Molics 1 kor., Hüttenberger Károly
Guzsvány Mihály 30 fill., Lengyel György 30 fül., Buják
40 fill., Reidl János 1 kor., Korbai Pál 2 kor., dr. Schmidt
György 20 fill., Dienes János 20 fill., Guzsvány János
Oszkár 1 kor., Óverbász község 10 kor., Kiss Gyula
20 fill., Maros Imre 20 fill., Wamoscher Gyuláné 40 fill.,
1 kor., Kiss Sylvia 50 fillér, Kiss Józsika és testvérei
Dubacz István 20 fill., Fridrik Márton 20 fill., Fridrik
50 fill, községi elöljáróság Új-Verbász 5 kor., Wagner
Mária 20 fül., Dudás János 20 fill., Dienes József 20 fill.,
György 2 kor., Új-verbászi Takarékpénztár 5 kor., Seide
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Nándor 1 kor., Rónai lgnácz és fiai 1 kor., Schiffler
Ádám 1 kor., Baker Pál 2 kor., Új-verbászi kendergyár
2 kor., Schneider Jakab 1 kor., Elszász Henrik 1 kor.,
Bock Miksa 1 kor., Polakovits Dávid 50 fill., Seidl
György 50 fill., Juhász Dezső 30 fill., Nagy A. József
1 0 fill., Deutsch M. H. 20 fill, Olvashatlan 20 fill., Juhász
György l kor., N. N. 3Ó fül., Gautner Antal 20 fül., ifj.
Gautner Antal 10 fill, König József 10 fill., Raulmayer
István 30 fill., Hahn Ferencz 20 fül., Urmayer Konrád
20 fill., Friedmann H. 10 fill., Gombocz Nándor 10 fill.,
Gdozják Paula 60 fill., Damjanov Godra 20 fill., Hahn
József 20 fill., Bertsov Ferencz 20 fill., Csérnél Gyula
2 0 fill., Margusits József 20 fill., Szalay Antal 30 fill.,
Nagy János 20 fill., Kleiner József 20 fill., Klinovszky
István 10 fill., Berkó József 10 fill., Czukor István 10 fill.,
Scherer József 20 fill., Basch Lipót 1 0 fill., Juhász Máté
10 fill., Juhász János 10 fill., Szántó István 1 0 fill.,
Deutsch Regina 20 fill., Liszkovits 10 fill., Schmidt
Mátyás 20 fill., Quintus János 20 fill., Quintus Miklós
20 fill., Turner Mátyás 20 fill., Mutsch Henrik 20 fill.,
Schmidt Mátyás 20 fill., Zimmer-Blantz Miklós 20 fill.,
dr. Ormay Kálmán 2 kor., Wighart Edéné 2 kor., Csiba
Jánosné 2 kor., dr. Schneider Károlyné 5 kor., Olvas
hatlan 1 kor., Schram János 50 fill., Fürst Gyula 50 fill..
Kunfély Nándor 1 kor., Nagel Ede 1 kor., Rothmüller
Miksa 50 fill., Pollák Jakab 2 kor., Roth Fér. 50 fill.,
Reisz Miksa 50 fill., Kindlovics és lakobi 1 kor., Kardos
50 fill., Löwy 1 kor., dr. Kuniesel 1 kor., Kanyó Józsefné
1 kor., Zányi Béla 4 kor., Kosa György 1 kor., N. N.
1 kor., Bács-Kula községe 20 kor., Borovánszky Gyula
5 kor., Bács-Bukin község 5 kor., Eberhart József 1 kor.,
Diks Lajos 1 kor., Huf János 1 kor., Jovin Mihály 40 fül.,
Szigmund Mátyás 20 fill., Weber András 50 fill., Graul
Paula 20 fill., Pótz György 1 kor., Olvashatlan 10 fül.,
Scherer József 20 fill., Trischler Miklós 10 fill., Leiorecht
Mihály 10 fill., Sztraka István 40 fül., Trittl lgnácz 10 fill.,
Grok Ádám 10 fill., Mandl Etel 10 fill., Olvashatlan
20 fül., Knöbl Mihály 10 fill., Kohn Ármin 1 kor., Lotspeich István 10 fill., Maliin 1 kor., Obrovácz község
10 kor., Nikolics Aurél 1 kor., Berecsényi József 1 kor.,
Oltványi Antal 1 kor., Neugebauer János 1 kor., Guttmann Salamon 1 kor., Bulkesz község 10 kor., Tessényi
István 1 kor., Kanyó Ödön 1 kor., Kottler Ottó 1 kor.,
Gruby testvérek 1 kor., Bulkeszi népbank 3 kor., Wekerlefalva községe 5 kor., Poszta György 2 kor., Utry
Máté Emil 1 kor., Drach Antal 1 kor., Tiefenbach József
1 kor., Králl Károly 60 fill., König György 60 fill., Első
gajdobrai takarékpénztár 2 kor., Vass Péter 60 fill., Bittanics Vendel 60 fill., Reisz János 2 kor., B. R. 50 fill.,
Ó-Palánka község 5 kor., Németpalánka község 6 kor.,
Ó-Futtak község 5 kor., Kovacsevics István 1 kor., Himmel
Vilmos 1 kor., Bács-Szt-Tamás község 20 kor., Ivanits
Izidor 2 kor., Blumenthal Dezső 1 kor., Hirmann Máté
50 fül., Nicolity Ádám 1 kor., Ivanits Szvetozár 50 fill.,
Jung János 50 fill., Maletaski György 20 fill., Olvashatlan
30 fill., Csordás András 60 fill., Brosnyó József 50 fill.,
Olvashatlan 1 kor., Nikolits Izidor 1 kor., Rumics István
50 fifl., Olvashatlan 50 fill., Barakovits Lajos 1 kor.,
Trifunovits Vládé 1 kor., Maletaszki Kriszta 60 fill., Mihajlovics Uros 60 fill., Tápay Ferencz 60 fül., Vujiszky
Pál 2 kor., Petrovits Sebő 1 kor., Eleszin Bogolyub
40 fill., Vrablicza Dezső 40 fill., Tomity János 40 fill.,
Maletin 40 fill., Bács-Petrovosello község 20 kor., Ó-Becse
község 20 kor., Mihály Sándor 2 kor., Reidi Sándor
1 kor., Tatity István 1 kor., Herzog Mór 50 fül., Olvas
hatlan 40 fill., Nagy István 40 fill., Varny Mátyás 40 fill.,
Tamaszin Mladen 40 fill., Laczkovics Pál 40 fill., Elevits

János 1 kor., Zeidner Antal 20 fill., Gavanszky Milos
1 kor., Sikoparia Dusán 1 kor., Hajdú Nándor 50 fill.,
Vida Ferencz 20 fül., Zsivkovits 1 kor., Bács-Tiszamelléki takarékpénztár 1 kor., Ó-becsei első takarékpénztár 10 kor., Zetér Zoltán 2 kor., Pinkovics Dezső
70 fill., X. Y. Z. 3 kor., Szemző János 4 kor., Olvashatlan
1 kor., dr. Petrovics 1 kor., N. N. 1 kor., Karácsonyi
János 1 kor., X. Y. Z. 2 kor., Schossberger 1 kor.,
Gruber 1 kor., Krakauer 1 kor., Rüdiger 1 kor., Olvas
hatlan 1 kor., Ivanics György 1 kor., Bozika Szvetozláv
1 kor., Zsivanescu Vajin 1 kor., Veszelinovics Milán
1 kor., Gálics Timon 1 kor., Kuczevics József 2 kor.,
Lavenka János 1 kor., Andrásy József 1 kor., FelsőKovil község 10 kor., Káty község 5 kor., Kátyi evang.
egyház 3 kor., Kátyi gör. kel. egyház 10 kor., Tyoszits
István 1 kor., Szávek Gyula 2 kor., Kremmer Lajos
1 kor., Steiger Gusztáv 50 fill., Hoffmann Ferencz
20 fill., Vukovity Vladiszlav 50 fill., Nikolits János 50 fül.,
Czrnojavski 50 fill., Szentyamin Z. 50 fill., Kohn Adolf
50 fill., Tóth Gyula 1 kor., Kovil-Szt.-lvan község 4 kor.,
Borovszky Ferencz 2 kor., Mosorin község 6 kor., Weninger Mihály 50 fill., Weninger Mihályné 50 fill., Kencsovics István 1 kor., Lakatos Gábor 60 fill., Szaghmaster Árpád 60 fill., Csovrak György 20 fill., Izsák
Gsura 20 fül, Sztojvin Jocza 20 fill., Zavaczkó István
20 fill., Csordás Ráda 40 fill., Vazilits Glita 40 fill.,
Rosenberg 1 kor., Gyorgyevits 20 fill., Walauch Guszti
20 fül., Stefanovits Szilárd 1 kor., Vakor Jakab 1 kcr.,
Klemer Teofil 1 kor., Tóth A. 1 kor., Lakits Emil 1 kor.,
Olvashatlan 2 kor., Osztojics Emil 1 kor., dr. Szenes
Mór 1 kor., Városi tanács Zombor 50 kor., Heszler és
társai zentai hengermalma 2 kor., Markovits Lajos és
társa 2 kor., Franki Henrik 1 kor., Rudies 1 kor., Deutsch
Adolf 1 kor., Hirschl Herman 1 kor., dr. Zákó István
2 kor., Hirschfeld 50 fill, Barsi András 1 kor., Beretka
Imre 1 kor., Zentavidéki takarékpénztár 1 kor., Györgyfalussy H. 1 kor., Lukacsevits István 2 kor., Wuits Pál
2 kor., Pusztai Mihály 2 kor, Gere Péter Ferencz 2 kor.,
Bura János 1 kor., Boros Péter 1 kor., Tóth Márton
1 kor., Vuits János 1 kor, Rudics János 1 kor., Rudics
Pál 1 kor., Zentai 1 kor., Olvashatlan 1 kor., Kovács
László i kor., Olvashatlan 1 kor., Gere János 1 kor.,
Pólyák Ferencz 1 kor., Rudics lgnácz 1 kor., Rechner
1 k., dr. Rothmann Árpád 1 kor., Goldstein Benő 50 fill.,
Olvashatlan 2 kor. Időközi takarékpénztári kamat 3 kor.
72fill. Bács-Bodrog vármegye gyűjtésének összege 948 kor.
34 fill.
Abauj-Torna vármegye gyűjtése: F.-Gagy község
8 kor. 98 fill., Rudaski körjegyzőség 5 kor. 65 fill,,
F.-Metzenzéf község 2 kor., Csécsi körjegyzőség 2 kor.
04 fill., Stoósz község 5 kor., Buzita község 2 kor. 40
fill, A.-Metzenzéf község 5 kor. 30 fill. Szepsi város
4 kor., Göncz község 3 kor. 40 fül., Abauj-Szántó község
7 kor. 1 0 fül., Dr. Bárczay Gábor 5 kor., Szedlacsek
János 1 kor., K.-Béla község 6 kor. 60 fill., K.-Ujfalu
község 11 kor. 28 fill., Dobozy Ferencz 1 kor., Aszali
község 4 kor., Baksa község 9 kor., A.-Vadász község
6 kor. 40 fül., Garadnos község 1 kor., Szikszó község
13 kor. 60 fill., Selyeb község 1 kor., Csobad község
10 kor. 80 fill., Jósvafő község 12 kor. 94 fill., Színi
körjegyzőség 5 kor., Perkupa község 3 kor. 58 fill.,
Almási körjegyzőség 9 kor. 59 fill., Szánfa község 4 kor.,
Torma község 9 kor. 70 fill., Szin község 4 kor. 29 fill.,
F.-Vadász község 4 kor., Zsadány község 6 kor. 40 fill.
Összeg 176 kor. 05 fillér.
Vasvármegye kőszegi járás gyűjtése: Papp Jenő 2 kor.,
Rohonczi körorvos 1 kor., Omirth József 1 kor., Zänker
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Mihály 2 kor., Bartók K. 1 kor., Patinay Sándor 1 kor.,
Holudonner György 1 kor., Bényey Lajos 1 kor., Peczöli
Ferencz 1 kor., Cseszkán József 1 kor., Bienner Lajos
1 kor., Lokai jegyző 1 kor., Kafalvi József 1 kor.,
Kokolyev János 1 kor., Csonna Jenő 1 kor. Összeg 17 kor.
Torontál vármegye csonai járás gyűjtése: 44 kor.
1 0 fill.
Tonházy Gyula és nővére 50 kor.
Bács-Bodrog vármegyei Új-Soóvé község: 5 kor.
Torontál vármegyei Tót-Aradácz község: 10 kor.
Brassó vármegye alispánjától: 34 kor. 46 fill.
Nógrád vármegye törvényhatósági bizottsága: 100 kor.
Torontál vármegyei Tisza-Hegyes k özség: 17 kor.
50 fill.
Budapesti egyet, orvoskara: dr. Thanhoffer Lajos
20 kor., dr. Schulek Vilmos 10 kor., dr. Moravcsik Imre
10 kor., dr. Bókay János 10 kor., dr. Klug Nándor 10 kor.,
dr. Liebermann Leo 10 kor., dr. Tauffer Vilmos 10 kor.,
Jendrasik Ernő 10 kor., dr. Genersich Antal 10 kor.,
Högyes Endre 10 kor., Grósz Emil 5 kor., Korányi Sándor
5 kor., Bakody Tivadar 10 kor., Kétly Károly 10 kor.,
Dollinger 10 kor. Összeg 150 kor.
Erzsébet-nőiskola gyűjtése : Lázárné-Kasztner Janka
10 kor., Sebestyén Gyuláné 2 kor., Komáromy Lajos
2 kor., dr. Csolnoky Jenő 1 kor., Lázár Gyula 2 kor.,
Bognár Etelka 2 kor., Berta Ilona 5 kor., Pischl Ida
2 kor., Bock Ida 2 kor., Korchmáros Kálmánná 2 kor.
Zöllner Erzsébet 2 kor., Ulreich Vilma 2 kor., Tamásyné,
2 kor., Tavassy Mária 1 kor., Szarvassy Margit 1 kor.,
Barkáts Mária 1 kor., Györke Lujza 1 kor,, Meguscher
Fanny 1 kor., Filó-Nirschy Gizella 2 kor., Rosenzweig
2 kor., Tocsek Helén 2 kor., Friedel Erzsébet 1 kor.,
Fabriczi Izabella 1 kor., Balogh Zsófia 1 kor., Ott Vilma
1 kor., Holzmann Károlvné 1 kor., növendékektől befolyt
43 kor. 60 fill. Összeg 97 kor. 60 fill.
Polereczky Jolán gyűjtése; Boér Endre 5 kor,, Polereczky Jolán 4 kor., Pogány Pál 2 kor., Tar Jánosné
4 kor., Czeiner Nándorné 2 kor., Bercsényi Pálné 2 kor.,
dr. Balkányi Jenő 1 kor., dr. Kertész 1 kor., Tar János
4 kor., Komlósy Györgyné 2 kor., dr. Adler Adolf 2 kor.,
Kaufmann Izidor 1 kor., Kaufmann Jenő 2 kor., Kauf
mann Márton 2 kor., Adler Ernő 1 kor., Kaufmann Adolf
2 kor., Roth Vilmos 5 kor., Ernst Bernát 2 kor., Ernst
Jánosné 2 kor., Ernst Márkus Leó 2 kor., Ernst József
2 kor., Wolf Samuné 2 kor., Wimmer Károlyné 2 kor.,
Krishaber Mórné 1 kor., Teubner Jánosné 2 kor., König
städter 2 kor., Nemessányi Adél 1 kor., Fischer Jakabné
2 kor., Fizély Julia 1 kor., Weisz József 2 kor., Goldfahn Géza 2 kor., Sonnenfeld Anna 1 kor. Összeg 6 8 kor.
Berta Ilona gyűjtése: Deák Imre 1 kor., Deák Imréné
1 kor., Deák Ella 50 fill., Deák Imre 50 fill., Lomhányi
Zsigmond Lázár 2 kor., Sigmund Ilona 2 kor. Összeg
7 kor.
Eperjesi püspökség gyűjtése: Vályi János 25 kor.,
Kovaliczky 5 kor., Répássy György 2 kor., Olvashatlan
2 kor., Mizsicskó József 2 kor., Petricskó Miklós 2 kor.
Összeg 38 kor.
Torontál vármegyei Kis-Tószeg község 1 0 kor.
Ferencz József Tanítók Háza gyűjtése: 105 kor.
Sopron vármegye gyűjtése : 175 kor. 41 fill.
Budapesti Damjanich-utczai gymnasium 50 kor.
Szatmári róm. kath. fiú-népiskola növendékei 10 kor.
50 fill., Mihalovich Sándor 1 kor., Bordeaux László 1 kor.
Néptanítók Lapja 20 kor.
Vasvármegye Menczér község 2 kor., Edeháza község
2 kor., Háromsátor község 2 kor., Vörösvágás község

2 kor., Gyöngyösfő község 2 kor., Borostyánkő község
2 kor., Vágod község 2 kor.

Brassó vármegye Pürkerecz község 3 kor. 40 fill.
Gallovits József gyűjtése: Gallovits József 10 kor.,
dr. Ungár F. 10 kor.,. Simon Béla 2 kor., Péter János
2 kor., Kiss József 2 kor., Hekinger István 2 kor., Mike
Géza 2 kor., Pécsi takarékpénztár 20 kor., Olvashatlan
5 kor., Szanter Gusztáv 10 kor., Hirn Lajos 2 kor., Erreth
K. 2 kor., Fürst Gyula 2 kor., Horváth Dezső 2 kor..
Pécsi irodalmi és könyvnyomdái részvénytársaság 10 kor.,
Ullmann M. Károly 10 kor., Schapninger 5 kor., Krausz
Simon és fia 3 kor., Goldberger József 2 kor., Rémig
2 kor. Összeg 105 kor.
Vasvármegye kőszegi járás 5 kor.
Perjámosi főszolgabíró 2 kor.
Ungvári püspöki iroda: Firczák Gyula 20 kor., Jakovits János 2 kor., dr. Mikita Sándor 2 kor., Turjay János
3 kor., Somlyay Mihály 2 kor., Dolinay 2 kor., Gébé
Péter 1 kor. Összeg 32 kor.
Együtt 2,297 kor. 36 fill. Hozzá az eddig gyűjtött
9,920 kor. 8 8 fill. Mindössze 12,218 kor. 24 fill.

H A S Z N O S T U D N IV A L Ó K .
A lev eg ő ellen állása autom obil-utakon. Abban
a mértékben, a hogy automobiljaink sebességét növeljük,
vagy még tán jobban is, figyelemmel kell lennünk a
levegő ellenállására, mert hiszen tudjuk, hogy ez sokkal
gyorsabban nő, mint a menetsebesség ; és azt is tudjuk,
hogy az ellenállást jelentékenyen csökkenthetjük, ha az
automobiltestnek megfelelő alakot adunk. Serpollet
Gobron-Brillié és mások ezért torpedó alakra készítet
ték automobiljaikat.
UhlaudTechn. Rundschau-jában azt mondja, hogy jó
lesz itt visszaemlékezni azokra a számokra, a melyeket
a nagy pályákon való gyors közlekedést tanulmányozó
„Studiengesellschaft“ nyert a különböző alakú felüle
tekre eső légellenállásra vonatkozólag. Ezek a kísérletek
felölelték a másodperczenkénti 55 méteres, tehát azo
kat a 1 0 0 km.-es kritikus sebességeket, a melyekről éppen
legtöbbet gondolkoznak modern automobiljaink tervezői.
A kísérletek kiderítették, hogy 100 km. menetsebesség
mellett a négyszögméterre eső légnyomás sík felületnél
80 kg., parabolikusán élezett felületnél pedig csak 2 0
kg. Tehát az eredeti légnyomást a felület czélszerü
átalakításával negyedrészére redukálták.
Más úton jutottak arra, hogy a bádog-lemezzel való
födés hatását tanulmányozzák. Nemrégiben az Egyesült
Államokban lendítőkerekekkel explosió kísérleteket csi
náltak. Arra törekedtek, hogy a lendítökerék forgását
addig gyorsítsák, mig azt a czentrifugális erő szétveti.
A berendezés egyszerű. A lendítőkereket közvetlen kap
csolatba hozzuk egy elektromotorral. Már most az derült
ki, hogy a szabad küllőkön oly nagy volt a levegő
ellenállása, hogy a megkiyántató nagy forgásszámot
egyáltalában nem lehetett elérni, mert a küllős kerék
úgy dolgozott a levegőben, mint valami vastag folya
dékban. De rögtön sikerült a kísérlet, a mint a kereket
bádoglemezzel burkolták, úgy, hogy a Serpollet leme
zeskerekéhez hasonló kerék állott elő.
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F elh ívás előfizetésre.
Az Uránia az 1 9 0 3 . évvel immár negyedik évfolya
mába lépett.
Hiszszük, érezzük, hogy túl vagyunk a kezdet nehéz
ségein. Mert ma már a munkatársaknak oly kiváló csa
patja s az olvasóknak oly tekintélyes serege áll mellettünk,
hogy semmi tekintetben sincs okunk aggodalomra.
A lefolyt 1 9 0 2 . esztendőben 6 5 nagyobb, önálló
czikket közöltünk folyóiratunk hasábjain, s e czikkekkel
képviselve voltak úgyszólván az összes tudományok:
a természettan, mennyiségtan, vegytan, csillagászat, me
teorológia, állattan, növénytan, ásvány- és földtan, föld
rajz, az orvostudományok, a bölcsészet, irodalomtörténet
és széptan, a történelem és művelődéstörténet, a néprajz,
a művészet-elmélet, — s az e tudományok köréből vett
apró közlemények gazdagítják «Krónika» czímű méltán
kedvelt rovatunkat is ; a «Hasznos tudnivalók» rovatát
szintén változatos tartalmúvá igyekeztünk tenni, — s
jelentékenyen bővítettük a «Könyvszemle» ez. rovatot is.
Törekedtünk a képeket is mindig jól és érdekesen válo
gatni össze.
Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apáthy
István, Bibó István, Bodnár Zsigmond, Cholnoky
Jenő, dr. De'zsi Lajos, Dietz Lajos, Erdélyi Pál, dr. Ny.
Farkas Geiza, Hathaltni Gabnay Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó Vilmos, Hoffmann Ottó, Huszár
Vilmos, dr. Kapitány Kálmán, Kármán Ferencz, Kiss
Ottó, Kovács Gábor, König Dénes, dr. Körösi Henrik,
dr. Kövesligethy Radó, Kriesch Aladár, dr. Kupcsay
Felicián, Lehr Albert, Mahler Ede, dr. Márki Sándor,
Mikola S., Mosdóssy Imre, Móricz Zs., dr. Neményi
Imre, dr. Nuricsán József, dr. Nyáry Albert báró,
Pap Károly, Pekát Gyula, dr. Pékár Károly, Pruzsinszky
Pál, dr. Rátz István, Szádeczky Gyula, Szász Zoltán,
dr. Szekeres Kálmán, Riedl Frigyes, Sajó Károly, Szana
Tamás, dr. Szentpéiery Imre, Szeremley Barna, dr. Szterényi
Hugó, dr. Szűcs István, Tass Antal, dr. Thanhoffer Lajos,
Zalai Béla stb.
Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az Uránia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére,
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 szives 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.
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyvkiadóhiva
talához (Budapest, V., Akadémia-utcza 4 .) intézendők.
A z «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 10 kor. évi tagdíjat fizetni.
Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket
élvezi:
1 . díj nélkül kapja az egylet összes kiadványait,
köztük az «Uránia» czímű folyóiratot;
2 . évenként hat utalványra van joga, melyekkel az
első előadásokon (premiere) kívül az Uránia-szinház
előadásaira akár egy földszinti vagy erkélyszéket, akár
egy páholyt 5 Ou/0-os árkedvezmény mellett vásárolhat;
3 . szabadon látogathatja az egyesület és a színház
által rendezendő kiállításokat.
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
Cseike Győző, miniszteri számvevőségi igazgató, egye
sületi pénztárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 1 6 . sz.
bejelenteni szíveskedjenek.
A z Uránia-egyesiilet elnöksége.

K i Uránia m. tud. színház r.-t.
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kiadványai:
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KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

Az égitestek a népek hiedelmében.
népek hiedelmében az égitestek mindenha
nagy szerepet játszottak. Azon tárgyak közé
tartoztak, melyek az ős-ember képzeletét
a legelőször foglalkoztatták. A ragyogó, mele
gítő Nap, az éjjelenkint szelíden világító Hold,
a fénylő csillagok millióinak csudálata meg
figyelésre s ezekkel együtt zavaros hiedelmek
megalkotására ingerelték a régi embert.
De nemcsak a csudálkozás késztette az embe
reket megfigyelésükre, hanem azon jelentős sze
rep is, mely valaha az égitesteknek a minden
napi életben jutott. Mert régente az emberek
nagyon is utalva érezték magukat az égitestekhez
való folyamodásra. Persze ezt azután túlvitték;
olyan esetekben is az égitestekhez fordultak,
a midőn a valóságban azoktól tájékozást nem
nyerhettek, midőn puszta képzeletre, látszatra,
csalóképekre alapították feltevéseiket.
És ezt — különösen a legrégibb korban —
egészen természetesnek kell találnunk, a midőn
a népek gyermekkorukat élve, magukról oly
keveset, az őket környező természeti dolgokról
meg úgyszólván semmit sem tudtak; az égi
testeknek reájuk különböző alakban tett nagy
hatása következtében a szembetűnőbbeket cso
dás erővel ruházták fel, sőt isteneknek is meg
tették s ezeket vallásos tisztelettel véve körül
— imádták. A csillagimádás (sabaeismus) minden
népnél el volt terjedve. Ez volt az égitestekre
vonatkozó hiedelmek egyik nagy határvonala.
A népek már a legrégibb időben eredeti
astrognosiákat alkottak. A szumiroktól fenmaradt téglák írásain már említés van téve az
égitestekről. Pedig a szumirok több ezer évvel
éltek Krisztus előtt. Egyiptomban a XIII-ik szá
zadban Krisztus előtt szintén eléggé ismerték az
égitesteket. Adatok vannak ugyanerre nézve a
hinduk-, a khinaiak-, a mongolok-, arabok- és
görögöktől is.
A régi ősöknek már magáról az Égről is
érdekes feltevésük volt. Az Eget félgömbnek,
olyan földön nyugvó harangfélének, borítónak
képzelték, mely széleivel a vízszintesen fekvő
Földre nehezedik s azt köröskörül beborítja.
A legrégibb görög értekezések az égboltozatnak
naponkénti forgását tárgyalják. És ezen föld
fölötti kört — mint Ipolyi A. fejtegeti Magyar
Mythologiájában (255. 1.) — nemcsak az isten
ség székhelyéül tekintették, honnan az a „világra
lenéz“, melyen a Napot s csillagokat ragyogtatja,

A

járatja, hanem a honnan az ember az életnek
szükséges föltételeit: világosságot, meleget, mint
egy kútfőből nyeri, jövendőjét kémlelheti stb.
A régiek az égitesteket megszemélyesítették
istenekkel, hősökkel, tündérekkel, emberekkel s
állatokkal, benépesítették szörnyekkel; meséket,
regéket szőttek róluk.
A finnek a Napot és Holdat külön istenség
nek tekintették. Ez utóbbit az előbbi feleségének
vagy testvérének vélték, kik közt — mint a
rossz házastársak között — állandó a czivakodás. A fenmaradt mesékben a Nap, mint király
s királyfi, a Hold pedig mint királyleány is elő
fordul; a csillagok testvérekként, sógorokként sze
repelnek. A hitregékben a nap- és holdleányok
mintaszépségü, szorgalmas, ügyes leányok; felhő
szélein ülve szövik az arany és ezüst ruhát. Az
égitestek között házasságok történnek. A Kale
vala 48 runójában a Szüzet a Nap, azután a
Hold megkérte fiának, de nem ment a Nap
lakásába. A Nap a mese szerint pedig, mint
királyfi elmegy a királyleányhoz, kopog a palota
ablakán s a megnyert Szüzet elviszi országába,
a Nap közepébe.
A Hold foltjaiban majd embert, majd állatot
vélnek. A megdicsőült hősök holtuk után fel
mennek s ott székelnek.
Fönt a Napban és a Holdban oly életet kép
zeltek, mint itt lenn. Ezeknek házaik voltak.
A Napnak arany lakása, vára, barlangja van; az
arany lakásból naponkinti útjára megy s pálya
futásának bevégeztével visszatér. És ezeken a
lakásokon arany kapu, arany ajtó van stb.
A Napisten az erdélyi néphit szerint magas
hegyen lakik, a melynek teteje az Eget veri.
Hét éjjel és hét nappal folyton-folyvást menve
lehet csak megközelíteni.1
Tehát az égitesteket nem pusztán physikai hatal
maknak, hanem szabad akarattal bíró lényeknek
tekintették. Ily véleményben voltak a régi kor
kiváló férfiai. Plotinus nagy buzgalommal fejte
gette, hogy az égitestek halhatatlanok. Cicero
szerint, ha az ember megtagadná az értelmet
az égitestektől, melyeknek rendje és álhatatossága valami csudálatos és melyek minden lény
életére és fentartására okvetetlenül szükségesek,
ez annyi volna, mintha az ember magamagától
tagadná meg az értelmet. Firmicus is állította,
1

Benedek E .: Magyar mese s mondavilág II., 193. 1.
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hogy a bolygóknak megvan a maguk érzéke,
az őket megillető bölcs értelme s okossága.1
A Napot a székely ember jószívünek tartja,
mely a bekövetkező szerencsétlenségre az em
bereket elsötétülése útján figyelmezteti.
Ezen, részben idétlen képzeletek s az ezek nyo
mán megalkotott meséknek és regéknek az égi
testek megfigyelésére való utalás volt indító oka.
Az ember a régi korban kényszerülve volt
az idő mérését, állását kitalálni ; hogy ezt tehesse,
figyelemmel kellett kisérnie az égitestek járását,
az ég időnkint való változását, évszakokat s
azok visszatértét.
A mexikóiaknak olyan holdjárású naptáruk
volt, melyben a hinduk holdállomásainak hét
neve van. A khinaiaknál is az Ég 28 részre volt
osztva.
A jelenkori araboknak jnég most sincs más
felosztásuk, mint a Nap felkelte, emelkedése,
culminatiója, alászállása, az esti szürkület vége,
a tulajdonképeni éj, az első kakasszó s a hajnal
hasadása.1
2
Ily jelentményes kifejezéseik voltak a görö
göknek és a rómaiaknak is, hogy az idő állását
egymással megértessék.
A sarkvidéki népek a Nagy Medve állása után
igazodtak el — a folytonos sötétségben — hogy
a napnak melyik felében vannak: dél van-e,
vagy éjfél.
De nem csak ebben, hanem sok más egyébben
is kerestek útmutatást e két égitestben.
El voltak osztva a napok és esztendők a
planéták között. Ezek szerint voltak szerencsés
vagy szerencsétlen napok Előre megjövendölték,
hogy az a gyermek, a ki ebben vagy abban az
esztendőben, hónapban, napon születik, milyen
sorsú, milyen természetű lesz. A nép ma is azt
szokta mondani a különösen szerencsés emberre:
no, ez is jó planétában született.
Megjósolták (persze az már más, hogy teljesült-e), hogy egyes években mily termés, mikor
milyen időjárás lesz; lesz-e háború, mikor lehet
egyes munkákba fogni, útra indulni; mikor taná
csos orvosságot inni, hajat, körmöt metélni stb.
A perzsák az élet különböző körülményei
között még mindig astrologosukhoz fordulnak,
így pl. ha valamely építkezéshez fognak, útra
készülnek, házasodnak stb.
S hogy a régi astrologiai dogmák marad
ványai most is élnek még a műveltebb osztály
szellemvilágában is, azt lépten-nyomon tapasz
taljuk. Megmaradtak azok részben a kalendá
riumokban s a hajdan oly nagy kedvességnek
örvendő csíziókban, részben pedig a babonás
hagyományokban.
Népünk — a régi hiedelem maradványaként —
sok helyen ma is a Hold változásai szerint kezd
valamely nagyobb új munkába, a szerint gyó
gyít, kuruzsol stb.
A műveltebb osztálynál mindezek csak akkor
szűntek meg, midőn az égitestek jelenségei az
újabbkori csillagászattal mechanikai és geometriai
dologgá változtak.
*

1 Houzeau J. C .: A csillagászat történelmi jellem
vonásai 183. 1.
2 Houzeau J. C .: A csillagászat tört. jeli. 63. 1.

A Nap, mint a legragyogóbb égitest, melytől
az emberiség világosságot, meleget nyer, mely
az időjárásnak szabályozója s melynek úgy
szólván mindazt köszönhetni e földön, a mi az
élet feltételei közé tartozik, az ősnépek legtisz
teltebb tárgyai közé tartozott.
A nap-cultus az őshitrege nevezetes tárgyát
képezte. A Nap volt a mythosoknak hőse; ezt
tekintették a nap urának s főistenfélének, király
nak, kit fejedelmi széken, trónon ülve, arany
palotában lakva képzeltek s képzelnek néhol
ma is a népek.
A votjákok legfőbb jó istene Immár a Nap
ban lakik.1 A Napról szóló mesékben a király
szó Istent helyettesít.
A finneknél a Nap (Päwä) a Holddal (Kun)
külön istenség volt. Az altáji népeknél a Nap
volt a tűzisten. A csuvaszok még ma is nap
istent (chwel tora) ismernek.2 Az egyiptomi Sphinx
is valószínűleg a nap istenének megszemélyesí
tése volt.
A néphagyományokban a napot wrral is jelölik
s a mesékben szerepel a vörös arczú napanya
s gyakrabban a napúrfi.
A napanya mint a napfiú, izzó, vörös arczú.
Szeme tüzes, melyet kiállani nem lehet. De a
Nap és Napanya legkedvesebb, legszebb leánya
nem ilyen, hanem ékes hajadon, biborbársony
köntösben. Árnyas erdő kellő közepében a Hajnal
kertjében lakik.3
A keleti fejedelmek magukat ma is az Ég
vagy Nap fiának tekintik, mintegy a Naptól szár
maztatva eredetüket, hatalmukat. A Napban még
most is ember formát vél a magyar nép is látni.
Ezt főleg nyáron láthatni, ha egy vízzel telített
fehér tálban az udvaron figyelik. (Zalamegye.
Milej.)
A magyar nap szó — Munkácsi Bernát sze
rint — eredetileg összetétel s annyit jelent:
nő fia . Ugyanis a vogulban az asszony külö
nösen az előkelő asszony neve: naj, kicsinyítő
alakban: nál, a magyar f i szó pedig vogulul:
pi. Ebből a két szóból nei v. naj és pi van a
magyar nap (eredetileg nalpi vagy najpi) összealkova. Ezt az etymologiát könnyen megértjük,
ha tudjuk, hogy a vogul mythologiában a Nap
nak legközönségesebb jelzője asszonyfia vagy
fiúcska. (Ethnographia III., 272. 1.)
A Nap tisztelete külsőleg sokféleképen nyil
vánult.
A hiongun fejedelem Tanjou minden nap
reggelén a Napot Juchan hegyén imádta s a
tavaszi napfordulatokat nagy ünnepséggel ünne
pelte meg népe főbbjeivel. Dzsemzsid fejedelem,
a perzsa mythos hőse a tavaszi éjnapegyenlőség idején nedrus ünnepen, koronával a fején,
trónon ülve várta a nap feljöttét s hymnusokkal köszöntötték, ugyanakkor az uralkodó népe
hódolatát fogadta.4
A Napot felkeléskor még mai nap is üdvözlik a perzsa sah díszőrségének trombitásai.5
Barna F .: A votjákok pogány vallásáról 1. 1Vámbéry A .: Török-tatár nép primitiv culturájában
is az égitestek 5.. 1.
s Barna F .: Ösvallásunk főistenei 47. 1.
4 Ipolyi Arnold : Magyar Mythologia 257. 1.
5 Houzeau J. C .: A csili. tört. jellemvonásai 200. 1.
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A Napnak áldoztak. Ezt történészeink őseink
ről is állítják.
A naptisztelet maradványa a szentiványi tűz
rakás s annak átugrálása a tavaszi napfordulat
alkalmával.
Különös, hogy közönséges babonás szokások
a Naphoz nem fűződnek, holott minden más
égitesthez az előítélet s népies szokások tömén
telen száma kapcsolódik; ez, Ipolyi Arnold véle
ménye szerint1 valószínűleg abban leli magya
rázatát, hogy a Nap nyilvánosabb, magasabb
tisztelete e körön kívül esett s feljöttével a
varázs és bűnnek hatalma eltűnt; minden kuruzsolás, varázsszerek, bűvös füvek szedésének
és alkalmazásának napfelkelte előtt kell történnie.
Mindezeknek ereje már a Nap uralmával elenyészik.
Dunántúl magyarsága (főleg a göcseji nép)
pl. napkelte előtt veti a palántát, hogy gyorsan
keljen ki, mert a paprika —- hiedelmük szerint —
kikelése előtt 7-szer megy a pokolba. A ki a sze
mét Szent György-napján napkelte előtt meg
mossa, abban az évben nem lesz szemfájása.1
2
Ha valaki újholdpénteken napkelte előtt búzá
jába belefut, arról a verebeket el se lehet hajtani,
nemhogy megóvhatná.
A lent is napkelte előtt vagy napnyugta után
vetik, hogy a madarak meg ne egyék.
Nagypénteken a köznép napfelkelte előtt meg
mosdik, hogy a „sönnyedés“ és kelevény elke
rülje s általa egyúttal egészséges legyen.
Ugyané napon napkelte előtt a gúnárral és
kakassal paprikát vagy magyar borsót nyeleinek
le, hogy kurázsisak legyenek.
Balázs-napján, napkelte előtt a szőlőnek mind
a négy sarkába egy-egy tőkét megmetszenek,
hogy őszszel a madarak ne bántsák a szőlőt.
Pünkösdkor napkelte előtt a leányok búza
virág harmatjában mosdanak, hogy szépek s
friss szeműek legyenek.
Ugyané napon s ily időben bodzavirágot
szednek, melyet torokfájás ellen használnak.
A ki Márk-napján a napkelte előtt ásott egérfarkú fűnek a gyökerét 7 egymásután következő
újholdvasárnap magával viszi a templomba és
azután zsebében hordja, a puskagolyó elkerüli.
Napkelte előtt s napnyugta után nem szí
vesen kölcsönöz vagy ad el a nép tejet; ha
mégis kiadnak ilyenkor a házból tejet, kis darab
sót vesznek s azzal a tejben keresztet vetnek,
hogy a boszorkányok a tej révén a tehén hasz
nát el ne vihessék. Szemetet naplemente után
nem szabad kivinni, mert a házban levők nem
tudnak aludni, avagy megfájdul a fejük.
A mely gyermek nehezen tud járni 3 újhold
pénteken napkelte előtt a keresztútra kell vezetni
s ott a négy felé ágazó úton keresztbe járatni.
A kis gyermek ruháját napnyugta után künn
nem jó szárogatni, mert akkor elviszik az álmát
s csak sír.
Az asszonynak a haját naplemente után nem
szabad leereszteni, mert éjjel a boszorkányok
megránczigálják. Ez a gyeplőjük.
A naptisztelet maradványa az a hit is, hogy
Ipolyi A .: Magyar Mythologia 259. 1.
Gyöngeség ellen napfelkelte előtt a folyóról szót
lanul hozott vízben, melyben mindenféle füvet főznek,
kell a beteget megfüröszteni, hogy meggyógyuljon.
1
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az asszonynak a Nap előtt, mely a házasság
jó szelleme, hajadon fővel nem szabad meg
jelenni. A szabadban mindig fejrevalót kell a
fejére tenni.
Egy 1797, évből való czím nélküli könyvecske,
melynek tartalmát az „Időjárás“ czímü folyóirat
közölte, a Naphoz kötött jövendölésekről a követ
kezőket írja:
Ha valamely gyermek a Nap óráiban szüle
tik, hév, száraz és cholerikus természetű lészen;
uraságra s nagyravágyó, igaz és bölcs beszédű,
bőkezű, keményszavú és víg.
A napos esztendők inkább szárazak, mint
nedvesek, de azért az égiháborúk sem marad
nak el.
A tavasz mérsékelt és elég nedves időket
szolgáltat. A nyár szép, meleg napokkal, egy
szersmind háborgó, záporokra szokott hajladozni.
Az ősz igen szép, kellemetes,.......... hanem
mellette a szárazság nagy erőt vészén. A tél
ideje majd hideg, majd meleg, majd fagyos . . .
és különféle színekben fitogtatja magát egész
márcziusig.
A nép a Napból most is jósolgat időt: mikor
mutat esős, szeles, száraz, hideg s forró időt.
Erre nézve számos hiedelem él a nép közt,
melyek nagyobb részt egyezők.
Ha a Nap korán kisüt, ha homályos („víz
színű“) másnap eső lesz. Ha a Nap bujkál,
vagy „tippanyóan“ süt, égiháború lesz. Ha a
Napot nyugtával felhők borítják, ha tüzesen kel,
ha felhők közül veresen süt ki stb., szeles idő
lesz. Ha reggel nagynak látszik, vagy körülötte
gömbölyű kör látszik, hideg idő várható stb.
A Nap lenyugvásáról az volt régebben a
vélemény, hogy a Nap a tengerbe merül, a mit
a perzsák azzal toldottak meg, hogy tüze az
oczeán ágyának nagy részét kiszárítja.1
Miután — mint már érintettük — a népek
az égitesteket gondolkozni, érezni tudó, saját
akaratukból mozgó lényeknek képzelték, azért
a hozzájuk fűződött naiv regék, hiedelmek is,
mint élőlényekről szólnak. A helyett, hogy azt
mondták volna, a mit mi mondunk, hogy a hajnal
megelőzi a Nap keltét, hogy az esthajnal követi a
Nap nyugtát — úgy állították oda, hogy a Nap
az előtte járó hajnalnak kedvese, hogy üldözi a
hajnalt, meg akarja ölni sugaraival.'-3
A napfogyatkozásnak okát sem bírván a nép
megmagyarázni, itt is a Napot, mint élőlényt
tekinti, kit ellenséges szörnyek üldöznek. Ebben
lelnék megfejtésüket a számos összhangzó e körüli
mythosokU
A Nap a Holddal együtt szalad, folyvást
üldözve az óriásnő fiai, a két farkas: Sköll és
Háti által, kik, ha elérik, felfalják. A hinduban
Ragu és Quedu óriások, kiktől csak Visnu védel
mezi, akarják megemészteni, vagy kigyó akarja
elragadni. A naiv gondolkodású emberek szo
rongva nézték mindezt; érezve, mennyi jót élvez
nek a Naptól, igyekeztek különböző módon
segítségére menni. A khinaiaknál még most is,
a mint a Nap fogyatkozása kezdődik, a köznép
éppen úgy, mint hajdan — térdre borul s
1
2
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Houzeau J. C .: A csili. tört. jellemvonásai 185. 1.
Cox György: A mythologia kézikönyve 9. 1.
Houzeau J. C .: A csili. tört. jellemvonásai 263. 1.
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sőt ez a szokás túlélte a pogány műveltség
homlokát a földhöz verdesi; ezután dobokkal
bukását és a kereszténység uralomra vergődését.
és üstökkel nagy zajt üt, hogy megszabadítsa
Több századon át meggyujtották a holdújulás
az égitestet a sárkánytól.1 Mert a khinaiak sze
örömtüzeit. Csak 692-ben tiltották meg végleg ezen
rint a nap- és holdfogyatkozást egy leselkedő
örömnyilvánításokat és pedig a 3-ik konstanti
sárkány okozza.
nápolyi zsinat LXV. kánonjával.1
A szláv lythván mythosban, midőn a Nap
Európában a XV-ik században panaszkodtak,
ragyogó kocsiján kiindul, a bűnösök és sárkányok
hogy némelyek megsüvegelik a Holdat és letérde
megtámadása következtében áll be a fogyat
pelnek láttára. E szokás maradványait különben
kozás. A nép ilyenkor retteg, félve, hogy legyő
még a mai napig is megtaláljuk. Göcsejben
zik. Ha egyszer ez megtörténik, vége lesz a
1848 előtt szent énekek kíséretében megkerülték
világnak.
ilyenkor a templomot. Most pedig némelyek az
A keleti rege szerint valahányszor a Nap a
újhold megláttakor kimennek a pitvarba vagy
déli vonalt eléri, a sátán szarvaival megragadja
az udvarra s letérdepelve imádkoznak (Mura
s köztük tartva magát a világ urának kiáltja
közben, Göcsejben). Azt némely vidéken most
ki, pillanat múlva ezt elereszteni kénytelen.
is minden ember mondja, midőn az új Holdat
Több nép lármát, zörejt csinál, hogy a sárkányt
észreveszi: Jézus segéll!
elijesztve, a Napot megmentse.1
2
Az egyiptomiak, arabok és zsidók holdünne
A Napra vonatkozólag ilyféle mythos-törepeket tartottak. Az arab templomokban még
dékek nálunk is vannak. Néhol azt tartják a
most is megvan a Hold képe, pedig Mohamed
lakosok, hogy napfogyatkozáskor a Nap előtt
minden képet és bálványt kidobatott.
sárkány repül át s hogy ilyenkor vizellete azon
A törököknél a félhold országos czímer,
ártalmas harmat, mely döghalált okoz; azért
milyet már a pátriarchális időszakban hordtak
ilyenkor a kutakat be kell fedni.
az izmaeliták; sőt tevéik is azokkal voltak fel
Dunántúl a Napot, midőn jól süt, egy vízzel
ékesítve. A Gideon által megöletett izmaeliták
telt tálban az udvaron megfigyelik s némelyek,
is holdacskákkal voltak ellátva.2
mint már érintettük is, ember alakot látnak benne,
A székely házon az ablaktér változatos díszí
mások a Napnak a Holddal való viaskodását
tései
között a Nap és Hold ábrázolását is meg
vélik látni. Göcsejben azt hiszik, hogy valami
találjuk. Több pestmegyei községben (Hévíz,
állat, különösen farkas kapkod a Nap után.
Erdélyben (Szucsák) a székelyek a nap- • Bag, Túra) a ház homlokzatának deszkáin is
ki van vágva a Hold alakja, néhol csillaggal
fogyatkozást annak tulajdonítják, hogy a Nap
( a x # j)). A Hold és Nap képei nálunk némely
arcza fájdalmában elborul, mert a Földnek azon
vidéken, pl. Zalában a felczifrázott fakereszteken
részén, a melyik felén a Nap elborul, nagy
is láthatók.
szerencsétlenség lehet. A Nap — jó szívénél
A Hold 7 napos változásai mindenütt az első
fogva — ezt mutatja meg az embereknek.
időhatározók voltak. E változások alapján volt
*
a 13 hónapos év. Némely népnél, mint pl. a
Szoszva és Konda melléki voguloknál, osztjákokA Hold, mint az égitestek között a Nap után
nál az év most is 13 hónapos. A mostani napi
legnagyobbnak látszó s hozzánk legközelebb eső,
12 hónapos esztendő későbbi keletű.
a Napnál is jobban lekötötte az ősember figyel
A Hold változása már magában a hiedelmek
mét, a mint hogy megfigyelésre szelíd világossága,
egész sorozatára adott alkalmat, mert e válto
foltjai s szabályos változása mellett alkalmasabb
zások a Hold fogyásával és növekedésével jár
is volt, mint a vakító fényű s változatlan nagy
nak. Keresték, kutatták az okát a Hold fogyat
ságúnak látszó Nap.
kozásának s azt naiv gondolkozásuk szerint
A Hold tiszteletének mértéke a Napét nem
magyarázták.
érte fel, de utána ezt illette az elsőség.
Több vad vagy barbár nép a holdváltozásban
A Hold is, mint a Nap, egyes népeknél sze
a Nap és a Hold, mint férj és feleség között
mélyesített isten volt; volt lakása, udvara, csa
fennálló czivakodást látja, mely minduntalan,
ládja. Nevezték királynak, férfinak. A mongolok
azaz havonkint ugyanazon módon újul meg.
nagy császárul tisztelik s mint hold-király sze
A régi szlávoknál pedig a Hold a hajnali csillag
repel. Az indeknél a gyógyító füvek királya.
kedvéért férje iránt hűtlenné válván, büntetésül
arra lön kárhoztatva, hogy az Égen bolyongjon.3
A Hold iránt való tisztelet templomok épí
tésében, ünnepélyek tartásában s a legrégibb
Más népek a holdváltozás jelenségeinek okait
időben imádásban is nyilvánult.
keresték. Észméik annál durvábbak voltak, men
Fejlődése gyermekkorában csaknem minden
tül alacsonyabb fokán állottak a műveltségnek.
nép tánczczal és örömtüzekkel ünnepli a Hold
Az inkák azt hitték, hogy az égitestet ilyenkor
visszatértét. A vigalmak szokása még most is
valami betegség érte. A mint korongja csorbu
megvan Keleten és Afrikának nagy részében,
lását megpillantották, az aggodalom általános
melynek lakói nem tértek át az izlamra. Ez a
lett köztük.4 Khinában, midőn a Hold felfalása
szokás megvolt régente Egyiptomban, megvolt
kezdődött, vagyis beállott a fogyatkozás, maga
minden sémi fajhoz tartozó népnél.
a császár csapott lármát, elvervén a csodariadót
Görögországban és Rómában megünnepelték
a mennydörgő dobon. Az íjjakkal és nyílvesszőka megújult Holdnak az égen való jelenlétét;
1
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Houzeau J. C .: A csili. tört. jellemvonásai 1 10. 1.
Houzeau J. C .: A csili. tört. jellemvonásai 263. 1.
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Houzeau J. C .: A csili. tört. jellemvonásai 6 6 . 1.
Kállay Ferencz: Pogány magyarok vallása 239. 1.
Houzeau J. C .: A csili. tört. jellemvonásai 67. 1.
Houzeau J. C .: A csili. tört. jellemvonásai 105. 1.
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kel oda siető mandarinok pedig ugyancsak lövöl
döztek a levegőbe, hogy segítsenek az elborult
Holdnak. A törökök is golyózáport bocsátanak
a szorongatott Hold segítségére. Az a nézet,
hogy a Holdat és Napot fogyatkozásaik alkal
mával meg kell szabadítani, egész máig fennáll
Khina hivatalos okmányaiban.
Khinábati a köznép ma is, mint régebben a
fogyatkozás kezdetekor térdre esik s homlokát a
földhöz verdesi, remélve, hogy e tettével a sár
kány felfalásától a Holdat megszabadítja.
Indiában holdfogyatkozás alkalmával a hinduk
ezrei lepik el a folyókat, tavakat és mocsarakat,
nyakig ülnek bele a vízbe s imádságokat mor
mognak, hogy a Holdat veszélyeztető gonosz
szellemet elkergessék.
Az északamerikai dakot-indiánok a Holdat
vékonyodni látván, úgy vélekedtek, hogy apró
egerek rágják el A polinéziaiak azt mondják,
hogy a holtak szelleme emészti fel. Az eszkimók
szerint a Hold, miután az éhség és hosszú útja
kifárasztotta, kénytelen visszavonulni, hogy kissé
megpihenjen s táplálékot vegyen magához. Vissza
térte után szemlátomást hízik, a mi mutatja, hogy
mily módon falatozott.1
Délamerika egyes törzseinél az a hiedelem,
hogy óriási kutya falja fel a Holdat. Néhol a
czápa, a jaguár eszi meg. Sziám népe azt kép
zeli, hogy a fogyatkozásokat egy gonosz sárkány
okozza, mely a Napot és Holdat felfalja.
A csuvas a Holdat égi tehénnek és kerek
sajtnak képzeli, melyet a varázslók időközönkint
elfogyasztanak ; ez okból van a holdfogyatkozás.'123
A finneknél a „kapék“, a tatároknál a Jálbägän eszi a Holdat.
A török-tatár nép hiedelme szerint — mint
Vámbéry Ármin írja — a Hold fogságban van
s ennek következtében van a holdfogyatkozás.
A finnek hőskölteményében, a Kalevalában
Lauhi, az észak asszonya, hegy alá rejti a Holdat
s sötétség áll be.
A skandinávoknál a Hold, testvérével a Nappal
siet, mert két rettenetes farkas van nyomukban,
melyek őket igyekeznek felfalni.
Á szegedvidéki néphit szerint a Holdat s
Napot papagálymadárféle Markaláb eszi. Meg
emésztés után lassankint kiadja a világosságot.2
A göcseji nép hiedelme szerint a Hold szélét
„látfánság“ (a háznál tartózkodó rágcsálók: ege
rek, patkányok) rágja le, vagy „pumudli“ kutya
kapdossa le.
Az alsófehérmegyei magyar nép azt hiszi,
hogy a kereszteletlenül elhalt gyermekek, „varkulácsok“ okozzák a holdfogyatkozást, kik a
Holdat eszik.4
Egy erdélyi rege szerint a Hold a Nappal
testvér volt s együtt jártak az Égen. A Hold
mindig dicsekedett, hogy ő fényesebb mint a
Nap; ezért összevesztek s egymástól elváltak.
Arra kérték a jó Istent, hogy teremtsen a földön
valamit, a mi megmutassa, hogy melyiket sze
retik a földön jobban. Ekkor teremtette Isten a
1 Houzeau J. C .: A csili. tört. jellemvonásai 6 8 . 1.
s Hunfalvy Pá l : A számlálás módjai, meg az év
hónapjai 43. 1.
3 Kálmány Lajos: A Hold nyelvhagyományainkban.
4 Lázár István: Alsófehérmegye magyar népe.
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napraforgót, mely mindig a Nap felé fordul, a
Hold előtt meg összehúzódik. A Hold mérgében
elfogyott. Most is rendre megtelik ugyan, de
hogy a napraforgó sohasem néz rá, mérgében
mindig elfogy (Szucsák).
A legfőbb és legérdekesebb hiedelmek a Hold
foltjaihoz fűződnek. E foltok az emberek figyel
mét különösen lekötötték s azokhoz gyermekes
képzelődésük különböző magyarázatot fűzött.
A Hold foltjait is, mint magát a Holdat sze
mélyesítették és pedig némely nép emberi, más
nép állati alak eszméje után indulva. A német
mondákban rendesen elkárhozott ünnepszegő s
más bibliai alakok jönnek elő. Más népek a fol
tokban emberi arczrészeket: szemet, orrt, szájt
képzelnek. Az egyes emberi s állati alakok juta
lomképpen vagy büntetésül kerültek a Holdba.
A délamerikai inkák azt beszélik, hogy egy
kéjhölgy a holdvilágnál sétálván, a Hold szép
sége annyira elragadta, hogy bírni óhajtotta;
feléje is szökött, hogy átölelje, de a Hold köze
ledni látván őt, erős mozdulattal megmarkolta
és még most is fogva tartja.
Az orinoko-menti potowatomiknál a Hold foltjai
az évek hosszú súlya alatt görnyedező öreg
asszonyt mutatják; Timorban egy fonogató öreg
asszonyt, Délafrika némely törzsei pedig emberi
vonásokat látnak a Holdban.1
A ceyloniak magyarázata szerint egykor Budha,
a nagy isten, földön jártában eltévedve, egy nyúl
által az útra vezettetik s utóbb az éhezőnek a
nyúl még eledelül is ajánlja magát, miért Budha
a Holdba emeli.
A skandinávok legendája szerint Mária sza
bályozza a Hold futását . . . Egy ízben elrabolt
két gyermeket, Bilt és Hinket, midőn ezek egy
forrástól visszatérve, botra függesztett korsójukat
vitték. Ez a két gyermek nem hagyhatja oda a
Holdat.
A görögök fiatal leányarczot képzeltek a Hold
ban. A germán népek regéjében a Hold folt
jaiban egy fatolvajt képzelnek, ki vasárnap az
isteni tisztelet helyett fát szedett s büntetésül
most a Holdban kell dolgoznia.
A szlávok hiedelme szerint szt. Illés is bün
tetésül került a Holdba. Ő t. i. a földön rákász
volt s mint ilyen a rákokat pusztította. Ez az
Istennek nem tetszett; vihart támasztott tehát s
őt a Holdba juttatta, a honnan most szomorúan
kénytelen nézni a rákok szaporodását.
Á magyar nép emberi alakot képzel a Hold
foltjaiban. Szeged vidéki néphit szerint pl. „öreg
ember térdepül benne.“ Mikor a Maros partjára
esett a Hold, nagy, fehér szakállú ember mintha
imádkozott volna a Holdban, térdepelve. Most
két személy van a Holdban: két czigánygyerek,
kik ott osztozkodnak; látni is lehet, a mint kapdosnak.
A szőregi szerbek szintén két gyermekről
beszélnek: Káinról és Ábelről. Az Isten, hogy
testvérgyilkosság többé elő ne forduljon, intő
például a Holdba tette őket és pedig — a mint
látszik is — Ábelt fekve Káint pedig szaladó
helyzetben, hogy a többi nép lássa őket.2
1
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Houzeau J. C .: A csili. tört. jellemvonásai 72. 1.
Kálmány Lajos: A Hold nyelvhagyományainkban.
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Másutt Dávid király hegedűi benne szt.
Annának.1 Számos helyen Dávid és szt. Cziczellét látják a Holdban körben forogni; körűié
a tündérek tánczot lejtenek. Vájjon nem erre
vonatkozik-e, kérdi Ipolyi Arnold, (M. Myth.
262. 1.) az a közmondás: csak az igaz magyar
táncz a szent Dávid táncza.
A göcseji nép szerint szt. Mihály a lelkeket
fontolja, méregeti a Holdban.
A bácsmegyei nép hite szerint a Holdban egy
ember kaszát s rozsét visz a vállán.
Más magyarázat szerint e foltok a Káin által
kiontott Ábel vérét jelzik, hasonlóan mint Berchtold Mária Magdolna vétkeiért elöntött könny
nek mondja.'2 .
A madarásztó környéki nép hiedelme szerint
3 egyén muzsikál a Holdban.3
A szucsáki (Erdély, Kolozsmegye) nép juhpásztort képzel a holdban, a mint a következő
rege mutatja: Egy részeg pakulár (juhpásztor)
nappal a mezőn elaludt s csak éjfélkor ébredett
fel. Látva a tele Holdat, azt hitte, hogy dél van.
Levetette bocskorát s kapczáit egy bokorba
terítette. Várta, várta, hogy majd megszáradnak,
de azok bizony csak még lucskosabbak lettek
a harmattól. Ekkor vette igazán észre, hogy
nem a Nap süt, hanem a Hold világít. Mérgé
ben botjával megfenyegette s össze-vissza szidta
a Holdat. Büntetésül a Hold felszívta a pakulárt
a bokorral s kapczával együtt. Ez látszik most
a Holdban.
A göcseji nép a Holdban levő foltot több
féleképpen magyarázza. Némelyek szerint a Hold
ban egy emberfej van. Dunántúl a legelterjedtebb
magyarázat e foltokra nézve az, hogy a Hold
a Nappal összeveszett s ez utóbbi a Holdat
tehéntrágyával arczulcsapta. A trágya helyén
maradt meg a Holdon a folt.
Változata: A Hold és a Nap egyszer talál
kozva összevesztek. A Hold tüskét dobált a
Napba, ez meg lótrágyát a Holdba, mitől a
Hold elhomályosult s megfoltosult.
Másutt azt tartják, hogy verekedés közben
port szórt a Nap a Hold szemébe.
Azelőtt éjjel is olyan világosság volt, mint
nappal, mert a Hold éppen úgy világított, mint
a Nap, csak nem melegített.
Elterjedt hit az is, hogy egy ember hold
világos éjjel szénát lopott s azt vállán vitte.
Ennek a képe látszik a Holdban.
A germán népek regéjével azonos s való
színű, onnan származott Dunántúlra az a hit,
hogy valaha egy ember újholdvasárnapján tüs
két vágott; vágás közben a fejsze kiesett kezéből
és nem tudott tovább dolgozni. Hazaérkeztével
figyelmeztették őt, hogy elkövetett tettéért bűn
hődni fog. „A Hold majd megmutatja neked
— mondák — hogy mit cselekedtél!“ Meg is
mutatta. Azon időtől kezdve látni ezen tüske
vágó ember alakját a Holdban.
Ennek változata: Egy ember vasárnap tüskét
lopott s megcsípték. Bizonkodott (erősítgette),
hogy ő bizony nem lopott s azt mondta: „Szíjjon
Karcsay: Új magyar múzeum 2., 501. !.
Ipolyi A.: Magyar Myth. 262. 1.
' Kálmány L .: A Hold nyelvhagyományainkban.
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fel engem a Hold, ha tettem!“ Erre a Hold,
miután hazudott, büntetésül felszívta s most is
ott látszik, tüskén ülve.
*

Másik főtypusa a Holdon látni képzelt ala
koknak a különböző állatok.
A japániak és khinaiak a Hold foltjaiban
háziriyulat látnak, mely mocsár előtt guggolva,
első lábaival mozsártörőt fog s ezzel rizs
kását tör.
A hinduk is ilyen nyulat látnak benne, miért
is a Holdat nyultartónak (sa’ sabritnak) nevezik.
Néha a nyulat kecskével helyettesítik, mely
békességesen rágcsálja a füvet; innen van a
kecsketartó elnevezés (A. v. Humboldt. Kosmos
III. 1851 /a 539).
A sziámiak legtöbbnyire nyulat helyeznek a
Holdra, ámbár némelyek egy férfit s egy nőt
látnak rajta, kik földet művelnek.
Észak-Amerika majdnem minden indián tör
zsénél a nyúl a Holdat jelképezi.
Közép-Amerikában a síremlékeken a Holdat
korsó vagy csigaház alakjában találták ábrázolva,
mely alakokból nyúl ugrik ki.
Á délamerikai namakák azt mondják, hogy
a Hold foltjai onnan vannak, hogy egy nyúl az
égitestet, mikor vele verekedett, összekarmolta.1
A perzsák a Hold korongján levő foltokat
úgy képzelték, hogy egy szenes zsákban birka
volt, mely bárányt szoptatott.
Tehát a Holdban képzelt alakoknak megvan a
határozott földrajzi elterjedése. A nyúl Ázsia és
Amerika népeinél, az emberi alakok a föld többi
részein fordulnak elő.
Ezeken kívül igen sokféle ábrázolatokat kép
zelnek a föld különböző részeiben. A Fidsi-szigetek benszülöttei patkányokat, az utah-i indiánok
békát látnak a Holdban. A perzsák pedig a
Holdban országuk képére vélnek ismerni.2
*
A Hold változására, miután közhiedelem volt,
hogy egyes dolgok legjobban sikerülnek a hold
járás bizonyos szakában, teendőik kezdésénél,
beosztásánál nagyon ügyelt s ügyel még most
is a babonás nép. Egyes munkákat, vállalatokat,
hogy sikeres, szerencsés kimenetele legyen, új
hold, holdtölte vagy fogyta idejétől tételeznek föl.
A nép most is négyféle ábrázatát különböz
teti meg a Holdnak, ú. m .: újholdat, első fertályt,
holdtöltét és utolsó fertályt avagy holdtöltét.
Újholdnak a néphit kiváló jelentőséget tulajdo
nítván, régebben nagy tisztelettel fogadta annak
első feltüntét.
Az újholdhoz fűződő hiedelmek nálunk:
A ki az újholdat üstökön belül látja meg
először, így kiált fel: Jézus segélj m eg! üstökön
belül láttam meg az újholdat, egész hónapban
éhes leszek (Göcsej).
A ki üstökön kívül (udvaron v. .általában a
házon kívül) látja meg az újholdat, jó gusztusa
lesz, ha pedig kút fölött látja meg, akkor abban
a hónapban szomjúság fogja gyötörni.
1
3

Houzeau J. C .: A csili. tört. jellemvon. 70—71. 1.
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A kinek újhold feljöttekor pénz van a zse
bében, egész hónapon át lesz pénze.
Miután az újhold megjelenése valaha ünnep
számba ment, ilyenkor bizonyos tekintetben nem
tartják szerencsésnek valamely dologba való
kezdést. Ázsia északvidéki lakóinál újhold alkal
mával minden munka szünetel, mert ellenkező
esetben rizskásájuk és kukoriczájuk kiveszne.1
Nálunk ezen hit maradványai Göcsejben:
Újával nem szabad meszelni, vagy tisztogatni,
mert a háznál sok „látfánság“ (háziféreg, kár
tékony állat) lesz. Újholdpénteken kenyeret sütni,
párolni, szapolni, keresztútra menni nem sza
bad. A ki ez utóbbit teszi, lábaiba rontást kap.
Nem szabad házat zsuppolni, mert a „csúnyaság“
(gözü) leeszi. Az ilyenkor levágott fákba bele
eszi magát a szú.
Ha újholdkor metszik a szőlővesszőt, a hajtás
nagyra nő, termés azonban nem lesz rajta. Nem
jó bükkönyt vetni, mert akkor a barom felfúvódik.
Búzát sem jó vetni, mert megcsörmölyösödik.
Általában pedig a gabona ez esetben csak virág
zik, de szeme nem lesz. Nem jó a gyermeket
nyírni, hacsak azt nem akarják, hogy a haja
nagyra nőjjön. Ki holdújuláskor születik, nagyon
kövér lesz.
Ellenben jónak tartják a faojtást, mert az
majd előbb terem. Jó lófarkat vágni, mert előbb
megnő. Különösen jó újholdvasárnap nőnek
hajából levágni és azt a kerékvágásba tenni,
hogy menjen rajta végig a kocsi, akkor a haj
egy hónap alatt is annyira megnő, mint a milyen
utat a kerék tesz (Ethn. VII. 176. 1.).
A régiek azt tartották, hogy a „négy elementomnak“, t. i. a tűznek, az éltető égnek, a víznek
és a földnek megvagyon az ő ideje, a melyben
uralkodik.12 Ha a Hold újsága föltetszik, mikor
a tűz uralkodik, az a hónap meleg és száraz
lesz. Hogyha az égnek az elementomában tetszik
fel, nedves és szeles idő lesz. A vizében hideg
és vizes idő lesz. A földnek elementomában ha
feltetszik, az a hónap hideg és száraz lesz. Mert
az újság azon elementomnak természetét veszi
magának, a melyben feltetszett.3
Igen hasznos — a néphit szerint — újságkor egyes betegségeket gyógyítani; mert hiszen
a Holdat, Kálmány Lajos szerint,4 őseink is lelkes
cselekvő, ránk ható szellemi lénynek tudták kez
detben, ki betegséget és egészséget adhat.
A Holdról fenmaradt e hiedelem él most is,
bár elhomályosult alakban népünknél.
Ha pl. valakinek keménysége van a vékonyá
ban, midőn az újságot üstökön kívül meg
pillantja, kezéta fájásra teszi s háromszor keresztet
vetve, ugyanannyiszor ezt mondja:
Új Hold, új király
Engem hivat a király lakodalomba,
Nem mehetek el.
Elküldöm a ráczomat (bajomat).

A főkén eltávolítására:
Újság, új király,
Dicsértessék a Jézus Krisztus !
Két vendégem van,
Ezeket el akarom küldeni.
1
2
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Houzeau J. C.: A csili. tört. jellemvonásai 118. 1.
Egy 1797-ből való czím nélküli könyvből.
Egy 1797-ből való czím nélküli könyvből.
A Hold nyelvhagyományainkban.

Ilyenformán olvasnak a porczkinövésre is.
Minden oly nyavalya, mely boszorkányok
rontásából ered, újságkor megújul.1 .
Újholdkor a négy részre osztott édes almá
nak a gerezdjével kell a főként megkenni s
megkenés után az alma gerezdjét az üstök alá
ásni, mire az elrothad, s a főkén elvesz.
Mikor a gyermeket nehézség töri, édes anyja
az új Hold feljöttekor a Hold felé fordulva ezt
mondja: Új Hold, új király! az én gyermekemet
a nehézség töri; te vagy a ráadó, te vagy az
elvevő: vedd le róla; azután 3 Miatyánkot,
3 Üdvözlégy Máriát, 7 Hiszekegyet 3 hétig kell
imádkozni (Szőreg. Kálmány L.).
Fogfájásról való: Új Hold, új király! téged
köszöntelek. Eleven foggal, döglött féreggel. Az
én fogam akkor fájjon, mikor kígyót, békát
eszem. Ezt háromszor mondják el az új Hold
láttakor, letérdepelve. (Ó-Szent-Iván. Kálmány L.).
A kinek fogfájása van, leheljen újságkor a
Hold felé, azután mondja ezt: Új Hold, új
király! köszöntelek téged ezen üdvözlettel, hogy
a fogfájást hárítsd el tőlem. (Szeged. Kálmány L.).
Ezeken kívül még többféle bajra olvasnak rá.
Mindezeket nem látom szükségesnek mind fel
sorolni.
Az itt felhozottakból is kitűnik, hogy az új
Hold feljöttének mily varázserőt tulajdonítottak
s azért tisztelettel üdvözölték.
Holdtöltére már kevesebb szokást gyakorol
nak. A fát holdtöltekor kell levágni. A szőlőt is
tölte felé „főmentébe“ (vagyis mikor az új Hold
már 3—5 napos) kell metszeni. Több helyen
azt tartják, hogy a földön növekedő növények:
hagyma, retek stb. holdtöltével ültetendő. A kalá
szosok ellenben újságkor.
Holgyfogytához már több szokás fűződik.
Holdfogytán kezdenek nagyobb munkába. De
ilyenkor is gyógyítanak. Az ótvaras gyermeket
a kovácshoz viszik és a kovács kis pemettel
meghúzza, hogy a baj elmúljék.
Holdfogytakor semminemű vetés nem jó. Azt
tartják néhol, hogy a gyermeket nem jó hold
világra tartani, mert ha rá talál nézni, kertbe
néző (kancsal) lesz.
A Holdról a nép jósol is.
Ha a Holdnak udvara van, ha az „újságnak“
a szarva csurgóra, vagyis lefelé áll, esős, ha
fölfelé áll, száraz hónapra van kilátás. Ha az
„atjú“ (új Holdat) megveri az eső, abban a
holdnegyedben mindig eső esik. Ha az újságot
a szél megfujja, száraz idő áll be.
Ha a Hold nagyon tiszta, télen szárazhideg,
nyáron jó idő lesz.
A már említett, 1797-ben kiadott régi idő
járás szabályait tárgyaló könyvben a Holdról
meg van írva, hogy a mely gyermek ennek órái
ban születik, hideg, nedves természetű lesz,
lassú szerencséjű, igazmondó, kicsiny dologért
hamar pattogó.
A mely esztendőnek „régense“ a változó Hold,
az inkább száraz, mint nedves lesz . . . alkal
matos esőket és időket szolgáltat. Ilyenkor a
tavasz többnyire meleg és nedves. A nyár forró
idővel; augusztus vége nedves, égzengésekkel.
1
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Az ősz néha nedves, mégis mellette kellemetes.
Deczember korán kezd havazni. E hónap 20-a
körül a „hideg vizek hátát megköti.“ A tél
januárius 12-éig kemény hideget hordoz magá
val. Márczius hideggel kerül elő. A méhekre és
juhokra különös vigyázás kívántatik a Holdnak
esztendeiben, mert azokban mind a méhek,
mind a juhok gyakran el szoktak veszni.
A Hold jeleiből is jövendöltek, de termé
szetesen nem időre, hanem szerencsére. A Hold
képét (egész v. negyed pléh- vagy gombfélében)
mellükön, nyakukon, vagy fejükön hordták, hogy
ezek révén megtudják, mit rejt számukra a jövő:
szerencsét vagy szerencsétlenséget. Még meg
említjük, hogy a bácsmegyei nép babonás hite
szerint nem szabad sokáig a Holdra nézni, mert
összedől a világ. Ha valaki sokáig néz a Holdba,
holdkóros lesz. Ha a gyermekre bölcsőjében,
vagy ágyában fejére rávilágít, szintén hold
kóros lesz.
*

A csillagokra vonatkozó naiv hiedelemnek
ugyanaz a forrása, a mi az előbb tárgyalt két
égitestének. Az emberi szellem hajdani sötét
állapota főbb vonásaiban hasonló erővel, kisebbnagyobb hatalommal ruházta fel ezeket is, mert
hisz az embernek ezekre is szüksége volt a
gyakorlati életben; ezek is számot adtak rész
ben az idő folyásáról, ezekből is jósoltak s
általában az ember sorsára befolyást tulajdoní
tottak nekik.
Az emberek a csillagokat is megszemélye
sítették. Az ossetek és mongolok a csillagokat
szenteknek nézték; az araboknál isteni tisztelet
ben részesültek. Tehát azokat felsőbb lényeknek
nézték. Idővel a csillagokat már csak emberi s
állati lényeknek tekintették s ehhez képest tisz
teletük is, természetesen, alább szállott. El azon
ban nem mosódott máig sem a nép között.
A nép a csillagokat ma is tiszteli és féli; a
velük szemben való viseletét is ehhez tartja.
Azt véli, hogy a csillagokra mutatni vagy velük
szemben tiszteletlenül viselkednie nem szabad,
mert a csillagok ezért bosszút állanak.
A csillagokat rendesen oly emberi alakokkal
személyesítették meg, a mik részint maguk,
részint gazdálkodási körükben jellemző typusok
voltak. Találunk a csillagok között kaszást, tol
vajt, czigányt, medvét, kecskét, bárányt, tyúkot
csibékkel stb. A nomád araboknál: tevét, struczot,
sakált, kutyát.
A klasszikusoknál előfordul az a képes szó
lam, hogy a csillagok úgy legelnek, mint a
nyájak a legelőkön.
A nomád arabok pásztorélete köréből elő
fordul a csillagelnevezésekben: sátor, jászol,
fazék, tál, rőf, vödör; más népeknél a külön
böző gazdasági eszközök: szekér, gereblye stb.
Az ember a régi korban kényszerülve volt a
csillagok elhelyezését, csoportosulását, mozgását
megfigyelni, hogy gyakorlati életében eligazodhassék. Mindenki maga volt kénytelen az idő
mérését s az idő állását kitalálni; hogy ezt
tehesse, figyelemmel kellett kisérnie az égitestek
járását, az ég évenkint való változását, évszako
kat, azok visszatérését stb.

A szeleket valamely csillag fölkelésétől s le
nyugvásától vélték keletkezni. A csillagokból
olvasták ki a jövendőt a jósló papok.
Keleten a temetés idejét a csillagcsoportok
állása szerint határozták meg, hogy a halott
kedvező fogadtatásban részesüljön a másvilágon.1
A középkorban Európában is általános volt
a csillagokból való jövendölés. Országok, kirá
lyok sorsát igyekeztek azokból kiolvasni. Medicis
Katalin udvarában astrologusok foglalkoztak
jövendőmondással. Heltai krónikájának 200-ik
részében Mátyás királyról feljegyezte, hogy midőn
1485. évben Bécs ostromlásához fogott volna,
megfigyeltette a csillagok forgását s úgy látott
a műveletekhez.'2
*

Az egyes csillagokat, melyeknek elnevezései
az utókorra még fönmaradtak, az alábbiakban
ismertetjük. A magyar népies csillagismeret az
eddigelé összegyűjtött csillagnevek s a hozzájuk
fűződő, nagyrészt régies mondák, regék után
ítélve, elég gazdagnak mondható. Sajnos, hogy
azok között kevésre lehet elmondani, hogy ere
deti magyar, pogány őseink hagyatéka.
A magyar nép által ismert csillagok között
egyik legismertebb az esthajnali csillag. Ez
tűnik fel este a legkorábban. Több neve van.
Erdélyben Kolozs- és Alsó-Fehérmegye magyar
ságánál Vacsora cs. a neve, mivel akkor tűnik
fel, mikor az angyalok vacsorára mennek. Gö
csejben Fura v. Zsidó csillagnak mondják. Ez
utóbbinak azért nevezik, mert midőn pénteken
feltűnik, akkor kezdődik a zsidók szombati
ünnepe s böjtölésük idején ezen csillag feljötte
kor szabad csak ételhez nyulniok és szombaton
este ennek feljöttekor fejeződik be az ünnep.
A Zsidó cs 9 csillagból van összenőve. Ezt,
a nép szerint, selyemkendőn keresztül meglátni.
Az esthajnali csillag után feljövő egyik leg
fényesebb csillagot a göcseji nép Vadlegeltető
csillagnak nevezi, mert mikor ez feljön, akkor
a vadállatok már bátran indulhatnak legelni, nem
kell tartaniok a vadásztól. E csillag „billeg“
(sántikál) vagyis majd fényesebbnek, majd ho
mályosabbnak tűnik fel a szemlélőnek. Éjfél
körül lenyugszik.
A nép mondása szerint: Mikor a Hold fölkel,
a Sánta Kata csillag elnyugszik, mikor pedig a
Hold lenyugszik, a hajnali csillag feljön. Égymást
cserélik.
Az időmutató csillagok ismeretében különösen
járatos a nép. A palócz a reggeli 3 órát a Hajnal
csillaggal, az 5 órát a Virradó csillag után szá
mítja. Ezeken kívül van : a Flajnal hírmondója,
az Álomhozó, a Virrasztó, Határjáró, Éjféli
csillag s a Pásztorok serkentője.3
A népek képzelete talán a Oönczöl szekérrel
foglalkozott legtöbbet. A görögök és rómaiak
Medvének (kis és nagy Medve), a votjákok
Otavának, a nomád népek H ét farkasnak, a
skandinávok Kutyának, az eszkimók Iramszarvasnak, a hinduk Hét szent bölcsnek neve1
2
3
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zik. Az irokézek szerint 3 vadász 4 medvével
szemben.
A magyarságnál vidékenkint többféle neve
van. Csak magában Göcsejben négyféleképen
hívják, mint: Gönczöl-szekere, Göncz szekere,
Könczöl sz. és Göntér szekere. A palóczok
Kincsőnek mondják.
Zrínyi Miklósnál Gönczös-szekér, a magyar
Alföldön, főleg Szeged környékén és Temes
közben Dönczöl, Dönczör vagy Dönező a neve.
Néhol Tündér szekerének is nevezik e csillag
csoportot, a melyen a tündér kocsizni szokott,
továbbá László szekerének, valószínű azon
hiedelem alapján nyerve elnevezését, hogy rajta
nyargalász László.
A Nagy Gönczöl-szekerét régebben Szent
Péter, Szent Mihály, Illés s Krisztus szekeré
nek is nevezték. Ezek valaha ős-mythosi alakok
neveiből származhattak át a keresztény szen
tekre. Illés még ma is szekerezik az égen, a
mennydörgés azt árulja el.
A magyar, legáltalánosabban elterjedt Gönczöl
elnevezés eredetét — Szarvas Gábor szerint —
a német Güntzel, Kunzelból, a Konrád kereszt
név ezen kicsinyítő alakjaitól vette.1
Kálmány Lajosnak pedig az a feltevése
(A csillagok nyelvhagyományainkban), hogy a
Gönczöl-szekér név a róla szóló mondákkal
együtt török eredetű.
A Nagy Gönczöl-szekér, Nagy Medve (Ursa
major) 7 nagyobb csillagból áll. A népdal szerint
is: „Hét csillagból van a Gönczöl-szekere.“
Ezek közül négy a szekér testét, három meg
a rúdját vagy ökrét v. lovát alkotja. A csilla
gászatban a rúd végén levő csillagot Benetvasnak, a középsőt Mizarnak (mely a mellette
látszó Alkorral kettős csillagot képez), az azután
következőt Dubhenak nevezik. Az Álkor fölött
levő kis csillagot a magyar nép Ostorosnak,
Kisbéresnek, Czigánygyereknek vagy Hiivelypiczinek nevezi. A szekér testét képező négy
csillagot a zsidók és arabok ravatalnak nevezik.
A Kis Gönczöl-szekere, Kis Medve (Ursa
minor) 54, szabad szemmel is eléggé látható
csillagból áll. Ebből 7 csillag szekér alakot képez.
A göcseji nép szerint a Kis Göntér szekere a
Nagy Göntér szekere után jár. Erre vonatkozó
lag mondják:
Göntér szekér jó’ ketál (döczög),
Kis lyányo utánno kontorál.

A Kis Gönczöl-szekerét nem mindenütt ismeri
a.nép.
A görög mythologia szerint a Gönczöl-szekér
a medvévé változott Arkas, Zeus és Hera Kalistot
gyermeke, kit, miután medvévé változott, Zeus
a csillagok közé vitt.
Az erdélyi (Szucsák vidéki) néphit szerint a
Kis Gönczöl-szekéren az angyalok huzigálják
magukat. A Nagy Gönczöl-szekeret pedig a
világot tartó sárkányok húzzák s mindennap
körüljárják vele az eget.
A csallóközi nép vélekedése az, hogy a Gön
czöl híres, mindent tudó, tudós ember volt, ki
sok csudát művelt; értette a csillagok jelenté1
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seit, tudott beszélni a madarakkal és fákkal. Az
égbe tűnt el s a mint valaha a földön éjjelenkint görbe rúdú kocsiján, most éjjelente az égen
kocsizik.1
Ha Nagy Gönczöl-szekérnek a csillagai nyá
ron halványok, jó idő; ha fényesek, eső lesz;
ha télen fényesek, hideg lesz.
Ha a Kis Gönczöl-szekér csillagai nem lát
szanak, jele annak, hogy az angyalok ilyenkor
nem huzigálják egymást, tehát eső vagy hó lesz,
az illető évszak szerint. (Szucsák).
A nép általában éjjel a Nagy Gönczöl-szekere
szerint tájékozódik; erről tudja sötétben, hogy
merre esik észak. A pásztorok, kik éjjel őriz
nek, akkor hajtanak haza, mikor a Gönczölszekér rúdja délfelé fordul.
A német néphit szerint a Gönczöl-szekere
éjféli 12 órakor nagy zörejjel szokott megfor
dulni.
A Gönczöl-szekérre több szólás, közmondás
van. Ilyen: Ökör nélkül csak a Gönczöl-szekere
fordul. Olyan kevély, mintha ő hajtaná a Gönczölszekerét. Az Alföldön (Kálmány gyűjtése): Olyan
nehéz, mint a Dönczöl-szekere. A Dönczöl húzza
az egész eget. A Dönczöl Illés prófétáé, azon
hordja a villámokat.
A legismertebb csillag a nép előtt a Kaszás,
Három királyok csillaga vagy Rend-csillag.
Tudományos neve Orion vagy Jugula. Német
ben Három kaszás vagy Gereblye, lithvánban
Széna csillag.
A Kaszást már Homer is említi. A görög
mythologiában Diana és Latona krétai vadászok
kísérője.
A Kaszás különösen szénakaszálás idejében
látható jól. Régi nyelvünkben Kasza h—gy néven
jő elő. A Kaszás csillag a földmívelő s napszá
mos embereknek a vigyázója, kiket minden bajtól
megoltalmaz. (Szucsák).
Midőn nyári időben feltűnik, akkor a nép
már a hajnal közeledtét várja. Ha a Kaszás
élénken ragyog, jó széna termés lesz. A népdal
is réttel hozza összefüggésbe: Kaszás csillag jár
fel a réteken — nem házasodom meg a télen.
A Kaszás után „billog“ a Sánta Kata (Sirius).
A göcseji nép szerint e csillag Krisztustól ere
deti. Midőn ugyanis Krisztust a földön való
jártában nagyon szorították v ..........tt s abból
lett a Sánta Kata.
Miután mindig „pillogat“ villog, „lebbelődik“,
azért Furu csillagnak is mondják.
A Kaszások után viszi illegve-billegve a szer
számot, mások szerint pislogva teregeti utánuk
a lekaszált füvet vagy fölöstökömöt, ebédet viszi.
El azonban sohasem éri őket.
De hát miért is sánta a Kata? Azért, mivel
egyszer, mikor vitte az ebédet, elesett s kificzamította egyik lábát. Az alföldi nép szerint akkor
sántult meg, midőn az utolsó kaszás elejtett kaszá
jába belelépett s lábát kétfelé vágta. (Kálmány L.
Csillagok nyelvhagyományainkban 22. 1.)
Sántaságát onnan magyarázza a nép, hogy
változóan, tehát sántikálva világít: egyszer erő
sebben, máskor gyengébben. Es e játszásában
a nép képzelete bizonyos erőlködést lát, a mit
1
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nem is hagy megjegyzés nélkül a göcseji ember;
rá-rá szokott mutatni tréfásan : „Nini, a Sánto
Kata de öli magát!“ Mondókájuk:
Kaszás csillag, fiastik,
Sánto Kata harmadik.

A Sánta Kata a Holdat is vezeti; mikor
megújul, épen mellette van; 2—3 nap múlva
4 lépést előre megy s egyszer csak elhagyja.
Erdélyben Katónéni a neve, ki a Kaszás
csillag alatt fon. A boszorkányok öreganyja.
A Kaszás le szeretné vágni, de nem tudja.
Ezért nem is pusztulnak el a boszorkányok.
A Fiastyúk, más nevein: Csibéstik, Fiascsillag, Kotlóstyúk, Hetevény a Kaszással jár
együtt. Ez is utána megy, mint a Sánta Kata.
Azért Fiastyúk — a nép szerint — mert csibéi
vannak, melyek anyjukat Akerekes gyürösen“,
csoprosan veszik körül. Az erdélyi magyarság
a kis csirkéket „kitlennek“ nevezi. Voltaképen
csak 6 csibéje van, sűrűn egymáshoz szorulva,
azért a németben, a kotlóst is hozzászámítva
sieben gestirn, latinban 7 ökör, spanyolban
7 kecske és a khinaiaknál 7 hal a neve.
Az amerikai indiánok Tánczosoknak, Új-DélWalesban Méhkaptárnak, a lengyelek és oroszok
Vénasszonynak, a finnek és litvánok Szitának
nevezik.
A népies hagyományok többféleképen magya
rázzák eredetét. A német monda szerint (Grim D.
Myth. 691. 1.) Krisztus egy pékmestertől kenye
ret kért, de nem kapott; felesége és leányai
azonban titokban adtak neki. Krisztus ezeket
jószívűségük jutalmául az égre helyezte, a péket
pedig — büntetésül — kakukmadárrá változtatta.
A Fiastyúk, Dugonics András feljegyzése sze
rint, október felén támad ; a Bika csillagzatban
van s a Bikának a lapoczkáján kotyol. A Gaal
által közölt regében a tündérkedvesét kereső nő
a szélanyától ajándékba kapta az aranytyúkot
hat csibéjével s ezekkel férkőzött kedveséhez.
Kampó táltos a Mátyás király Holdas lováról
szóló regében, mikor a bolyongó hős a sűrű,
(késsel metszhető) sötétben eltéved, egyszerre
a Fiastyúkot látja maga előtt csirkéivel, lerepülve
az égből; szavaiból megértette, hogy merre
menjen. Tehát a Fiastyúk is vezető csillag. A nép
hit szerint Lucza-napján, midőn hajnali misére
harangoznak, lefutnak az égről. (Ipolyi A. Magy.
Myth. 272. 1.).
Göcsejben tréfásan azt szokták mondani a
katonaságtól haza került legények: Olyan messze
voltunk a magas hegyeken, hogy ott a csilla
gokat már zsákba lehetett összeszedni. Hát miért
nem fogtad meg a fiastikot? kérdezik. Hm ! sokat
kergettük, de a Gönczöl-szekere alá bujt ám.
A ki mely ruhában a Fiastyúkot Szent Ivánnapján meglátja, abban vessen gabonát, akkor
az nem lesz csörmölyös.
Némely gazda Szt. Iván-napján a szabadba
megy s lesi, mikor ötlik szemébe a Fiastyúk;
a mely ruhában ilyenkor van, azt otthon leveti
s akkor húzza fel utána, a midőn már elvetett.
Mikor nyáron a Fiastyúk meglátható, ha
akkor a kukoricza a szekér tengelyét feléri, jó
kukoricza-termés várható, különben nem (Erdély).
A göcseji ember most is a Fiastyúk után

méri az időt. Kisasszonynap előtt pl. akkor
hajtja ki marháját, mikor a Fiastyúk már fel
tűnt. Szent Iván után, midőn a Fiastyúk délre
fordul, éjfél van.
A Fiastyúk csillagcsoportja után az erdélyi
nép az idő változásait is jósolja. Az egyes csilla
gokat, a hét napjaival jelöli meg s a melyik
vasárnap este a leghalványabb, vagy éppen nem
látszik, azon a napon eső lesz. A kotló a vasár
napot, a többi sorban a hétköznapokat mutatja.
A következő rajz nyújt erre szemléltetést.
6 1
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hétfő, 2 kedd, 3 szerda, * csütörtök,
szombat.
A középső a kotlós : vasárnap.
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péntek,

A Tejútnak, mely mint valami finom fátyol
húzódik az égboltozaton s számtalan csillag,
csillagcsoport s ködfoltból áll, sokféle neve van.
A hinduknál Istennek útja, az írókezeknél Lel
kek útja, a finneknél Madarak útja. Ez utóbbi
elnevezés Ipolyi A. sejtése szerint mythosi
képzetre vihető vissza, hogy t. i. a madarak
lelkek alakjában száljának rajta az égbe. Más
képp a finnben meg Tél háta. A hellénben
Phaethon azon hajtja lovait; a perzsáknál Szalmahúzó, a törököknél zarándokok v. búcsújárók
útja; az olaszban, francziában s spanyolban
Szent Jakab, a szlávban Róma éitja. Ezeken
kívül nevezik Jézus s Szent Mihály útjának.
A keleti népeknél Szalma és Polyva útja,
azon képzelet alapján, hogy arra egy tolvaj
szalmát s polyvát hintett el s annak a nyoma
látható.
Nálunk a magyarságnál a régi neve Égi út
volt, azon valószínű képzelet után, hogy arra
járnak az égbe ^menők. Nevezik még Északi
szivárványnak, Északi kegyeletnek, Hajnali hasadéknak, Kerek udvarnak, Fehér ároknak,
Fehér köznek, Isten barázdájának s Takarodó
útnak. Most legtöbb helyen Tejútnak mondják.
A göcseji nép Czigánszómázásnak, Róma
útjának s Apru csillagnak nevezi; ezek úgy
„pillogatnak“, mint a sötét mécs. Czigánszómázásnak azért mondják, mert a czigány, midőn
arra szalmát vitt, elszórta, elhullatta. A hazai
oláhok Venus elhintett szalmájának mondják,
melyet Szt. Péter udvarából lopott.
A szőregi nép mondája szerint a Nagy
Dönczöl-szekér Szent Péteré volt. Szent Péter
elment szalmát lopni, a csősz rajta érte s nem
akarta engedni a szalma elvivését. Hogy Szent
Péter aztán sebesen hajtotta az ökröket, a szal
mát elszórta; azóta látszik az égen az Országút.1
A székelyeknél és Csallóközben Országút. Ez
utóbbi helyen azt tartják, hogy az Országúton
éjjelenkint tündérek járnak, kik Gönczöl-szekerén
viszik a tündérkirálynét. Vele az egész világot
keresztül utazzák.
A székelyek még Hadak útjának is mondják.
Ezen elnevezés, Lugossy szerint, egy Attila
korabeli hagyomány, a Csabamonda alapján
keletkezett. Midőn a székelyeket idegen szom
szédaik megtámadták, hun vitézek — régi őseik
— lelkeit látták az égből segítségükre leszállani.
Ezek lovainak patkói hagyták az égen azt a
1
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halvány fénysávot, a mit csaknem minden nép
útnak néz: a Tejutat.
A magyarok Ázsiából való kijöveteliik alkal
mával a hadak útját követték. (Ipolyi A. Magy.
Myth. 270. 1.)
A Tejutat egy alföldi ember így magyarázta:
Árpád egyszer édes anyjával álmodott; azután
édes anyjának emlőjéből megeredt a tej: a merre
a tej az égen folyt, Árpád arra haladt seregével.
Ez a tej látszik az égen s innen a neve: Tejút.1
Más népek mythologiájában található hagyo
mányok szerint is istenek, hősök s általában a
mai hazájukba letelepült népek jártak a Tejúton,
mely az ősfelfogás szerint bizonyára leért a föld
„végére“.
Egy kalotaszegi monda szerint egyszer —
régen — a székelyeknek nem termett gabonájuk,
Magyarországból éjszaka sárkánylovakkal hord
tak szalmát; de, mert nagyon siettek, a szekere
ket nem gereblyézték meg s így elhullatták a
szalmát.
Ha a Tejút csillagjai nagyon pislognak, eső
lesz.
A Tejút elhajlásánál van a Részeg ember
csillag. Á monda szerint ez elől a Tejút, halad
tában kitért. Krisztus is kikerülte, midőn látta,
hogy az úton dühöngött s éktelenül károm
kodott.
A többi csillagokról kevesebbet tudunk. Né
melyeknél csak magát a népies elnevezést
ismerjük. De már a nevük tudása is becses ránk
nézve, ha mythologiai szempontból nem is bír
annyi értékkel, mint a mennyit annak némelyek
tulajdonítanak.
Á nevek egy része régi hagyományokhoz vezet.
Érint egyes nagy történelmi alakokat; sajnos,
hogy csak neveket mond; a hozzájuk valaha
mindenesetre fűződött regéket már elmosta az
idő. Ilyen nevek: Lehel-kürt, a már említett
László szekere, Szent László csillaga, Mátyáskárt, Mátyás szeme. Hogy miként kerültek e
nevek az égre, mért nyerték történelmi hősök
neveit, az csak föltevés alapján magyarázható
meg. E magyarázatot azon hiedelem adja meg,
mely a kiváló hősöket a csillagok közé emeli,
ott tovább képzeli túlvilági életét; ki ott szere
pel, figyelemmel kiséri a földön élők bajait s
szükség esetén segítségükre is van, mint pl.
Csaba az ő vitézeivel a székelyeknek. E hősök
a másvilágon a csillagokban szekereznek, le
győzött elleneik által szolgálva; hadak utján
járnak.
Lehel-kárt csillag összefüggésben van azon
hagyománynyal, melyet Jankovich egy fülöpszállási öreg pásztor után közölt, hogy t. i.
Gönczöl-szekér csillag azon Gönczöl német csá
szár szaladó társzekerével azonos, kit a magyarok
kivégeztek ; Jankovich Gönczöl császárt azonos
nak tartja krónikánk azon császárával, kit Lehel,
kivégeztetése előtt, kürtjével agyoncsapott azon
hitben, hogy majd a másvilágon szolgálni fogja.3
Mélyebb mythosi jelentősége van a Szarvas
nyomnak, a Magyarok csillagának, Tátos csil
1 Kálmány Lajos: A csillagok nyelvhagyományaink
ban 12 . 1.
s Ipolyi A .: Magyar Myth. 268. 1.

lagnak, Ristátosnak. Az első történelmünk leg
régibb regés korszakába, az utóbbi kettő pedig
őseink pogány állapotába vezet vissza. A M a
gyarok csillaga talán valami vezető csillag volt
s lehet, hogy már őseinknek Ázsiában való
vándorlása közben volt ismeretes s szolgált
tájékozóul.
A Háló csomói és Háló lyukai a magyarság
ősi foglalkozására, a halászatra emlékeztetnek
s talán abból az időből is erednek. A Sellő és
Tándérfő, Tündérek fordulója, Tündérek táncza
csillagelnevezések is naiv képzeletszülte régi
regék maradványaiként tekinthetők.
Későbbi keletűek lehetnek a Tatárdulás, a
Tatárok gázlója, Török kaszás, Török szekér
csillagok. Ezek valószínűleg a tatárok ittjárta,
illetőleg török uralom után nyerték elnevezésüket.
A nép ismeri még a Mária Keresztjét vagy
Ilona kerekét, mely keresztben álló négy csillag
ból áll. Továbbá: Kisérő, Tűzhányó, Boldizsár,
Kdcncz-szeglet .és Márk-csillagot. Ez utóbbit
kicsinysége miatt nevezik így. Álsó-Fehérmegye
magyarságánál Szent Péter pálczáját, Fél kenyér
és Egész kenyér csillagot.
A Mária keresztje lehet az a Kereszt-csillag,
melyről Fehér följegyzi, hogyha valaki ezen
csillagzatra tekint és azt mondja: Isten segély!
úgy bizonyos lehet, hogyha lopni megy, meg
nem fogják. Lugossy is azt jegyezte föl e csil
lagról, hogy az Alföldön a lopásra induló betyár
szintén ilyen felkiáltás után mutat e csillagra.
(Ipolyi: Magyar Myth. 581. 1.).
Ezeken kívül, főleg az Alföldön, számos csilla
got ismer a nép, melyeknek neveit Lugossy
József két évtizeden át gyűjtögette a föld míves és
pásztornép között. Lugossy több, mint harmadfélszáz csillagnévről számol be. Lugossy szíves
ségéből Ipolyi Arnold nagybecsű művében, a
Magyar Mythologiában, a még kéziratban levő
gyűjtemény alapján betűrendben közölte a csillag
neveket. Sajnos, hogy a reájuk vonatkozó regék
még mindig kéziratban vannak.
Ä szóban levő csillagnevek sok irányú vonat
kozást rejtenek a népszellem nyilatkozataira s
a népélet körében előforduló különböző foglal
kozásokra.
Legtöbb a pásztorkodás és gazdálkodás kö
réből van véve, mint: Béres, Kisbéres, Juhászbot,
Juhászcsillag, Juhász öröme, Bojtárok csillaga,
Bojtár kettese, Pásztorok csillaga, Pásztorok
öröme, Pásztorok serkentője, Szántó cs., Szántó
vas, Eke mása, Eke h—a, Ekehajtó cs. Az Alföl
dön : Ökörkereső, Ökörvezető cs. Tévelygőjuhász.
Továbbá: Szolgafa, Cséplő, Cséphadaró,
Sarló, Járomszeg, Gyepííhúzó, Kjátgém stb.
Állatnevek: Fogoly, Darvak vezére, Négy
borjú Eb, Óriás kutya és Két kan cs.
A nép hiedelmének alakjai közül: Boszorkány
szem, Óriás gázlója, Óriás szemöldöke, O. tás
kája, O. kenyere, Szépasszony kútja.
Vallás körébe eső : Boldogasszony cs. Isten
szeme, Isten szérűje, Mennyország ablaka, M
határa, M. kapuja, Szentegyház világa, Szent
Iván koszorúja, Szt. Iván szövétneke, Szent
László cs. Úristen asztala, Úristen vetése.
Az ezeken kívül eső csillagelnevezések annyi
félék, hogy azokat osztályozni nem is lehet,
27;
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mint: Áldomás cs. Alföldi cs. Alkony, Álom
hozó, Aranyhajú, Átkozott, Bajnok cs. Bírák
gyűlése, Búvár cs. Czigányok szerencséje, Fagy
hozó, Fólnagy, Fürtös cs. Flaldokló, Flunyáta,
Kalauz, Kisdedek szerencséje, Mátra szerelnie,
Nászvezető, Özvegy cs. Puszták lobbanása,
Szapora cs., Szélvész cs., Vérrel versenyző,
Vőfényes stb.
A csiilagnevek nagyobb részének elnevezései
általában a nép foglalkozási körével, életviszonyai
val függenek össze. Más elnevezései vannak a
nomád népeknek, más az állandó lakással bíró
népeknek.
A csillagképek magyar elnevezései, mondja
Vámbéry,1) leginkább oly motívumon nyugosznak,
melyek már nem a műveltség korszakából szár
maznak . . . hanem inkább a már állandó lakó
helyhez kötött élet szakát mutatják, mint: Fiastyúk, Kaszások stb., oly kép, mely csak a le
települt gazdasággal foglalkozó ember előtt
lebeghetett. E nevek nem a nomád élet korára
vallanak, mint a puszta lakóitól használt szók;
ezek az északi sarkcsillagban Vasczöveket (tehát
sátorhoz szükséges eszközt), a Kis és nagy Med
vében hét rablót, ki pompás fehér lovat űz,
láttak.
Vámbéry Ármin szerint, az a mi némileg keleti,
különösen török-tatár gondolkodásmódra mutat,
az legfölebb a Hadak útja és a Szalmaút elne
vezésre vonatkozik. Az első talán a magyarok
nak Ázsiából Európába való bevonulási útjának
emlékezetéből maradt, minthogy őseink útjának
főiránya egyezett a Tejút délnyugot felé húzódó
irányával. A tejút török neveinek (Madarak,
Zarándok útja) alapját hasonló eszmemenet képezi.
A czigány szalmázás a török és perzsa szal
matolvaj, illetőleg szalmahúzóval egyezik.
A történelmi s vallás körébe eső csillagnevek,
a melyeket föntebb elősoroltunk, mint nevük is
mutatja, újabb keletűek. Ezek közül talán a
Boldogasszony, Isten szeme s Isten palástja csil
lagokban lehetne mythosi vonásokat találni.
A Boldogasszony csillaga elnevezés egész
valószínűleg ősvallásunk isten asszonyától, a Bol
dogasszonytól ered, kinek nevét a keresztény
ség felvételével Máriára, néhol Szt. Annára ru
házták. Ez az elnevezés most is megvan. Nagy
Boldogasszony volt valaha az életadó istenasszony, az áldott állapotban levőknek a pártfo
gója s a nép között ma is sok helyen az. Ennek
a csillagok közé vitele tehát ősrégi lehet.
Isten palástja, Isten szeme a Napisten után
keletkezhetett, minthogy valaha a Napot, mint
láttuk, istenként tisztelték s az eget a többi
csillagok révén az ő lakával, ruhájával stb. népe
sítették be.
Az üstökös-ről mondhatni minden népnél álta
lános az a hiedelem, hogy háború, döghalál,
ínség, nyomor stb. előjele. Számos feljegyzés
van arra nézve, hogy nagy eseményeket üstökös
előzött meg.
A székely néphit szerint a görbe farkú üstö
kös az ördögök királyának (Pulutónak) a lova.
A merre jár, arra döghalál s éhség lesz. Az
egyenes farkú üstökösön a háború szelleme jár,
1 A magyarok eredete 283. 1.

tehát háborút hoz. Az üstökös sokszor szikrázik.
A hova ebből egy szikraszem leesik, ott dög
halál, éhség vagy háború lesz. (Szucsák.)
A székely nép a hulló csillagokhoz kissé kü
lönös mondát tud, mely így szól: A jó Isten
megengedte, hogy minden huszár halála után
mennyországba .mehessen, de ott kötelességük
nappal a csillagokat kipuczolni, azokat este ki
rakni s reggel beszedni. Az arkangyalok éjjel
bejárják az eget s a melyik csillag nincs jól
kipuczolva, a pálczájukkal elütik. Ha az illető
huszár reggelre nem tudja visszahozni s a mel
lett a napi dolgát elvégezni, a mennyországból
kiűzik.
A hulló csillagot a nép lidércznek („ludvércz“nek) is tartja akkor, ha lehulláskor hosszabb
fénysávot von maga után.
A csillag lehullásakor „tisztítja“ magát. A földre
hullott csillagokat, (meteorokat) a nép menny
kőnek nézi.
A csillaghullást nem szabad megszólni, mert
ilyenkor mindig egy-egy lélek szabadul meg a
purgatóriumból. Ha megszólják, akkor a csillag
megáll s a léleknek tovább kell szenvednie.
Általános az a hiedelem, hogy születéskor
minden ember kap a jó Istentől egy csillagot,
a mely reá vigyáz s midőn meghal, lelke arra
a csillagra jut, a hol lakni is fog. De ha anynyira bűnös volt, hogy mennyországban nincs
helye, csillagostul együtt a pokolba kerül, mint
hulló csillag.
A csillagokhoz, mint egyik-másiknál föl is
soroltuk, többféle babonás hiedelem, jóslás ma
radt fenn. Főleg időjóslásokat fűznek hozzájuk.
A magyar nép csaknem általánosan hiszi,
hogy a sűrű csillag esőt jelent; az apró csilla
gokból is ugyanazt jósolja. A csillagok futkosásából szeles idő várható. Ha a Czigányszómázás
három ágra terjed szét, megbomlik az idő. Ha
karácsony éjszakáján sok csillag van az égen,
jó termést várhatni. Jószág is lesz. Az esztek
szerint szerencsés lesz azon gyermek, kinek szü
letési órájában kevés csillag van az égen.
A ki ujjával egy csillagra mutat s ujját nem
köpi le háromszor, annak az ujja elpenészedik. Ha
egy csillag közel van a Holdhoz, tűz lesz. A ki
csillagot lát repülni, a mit abban perczben gon
dol, az be fog teljesülni.
Végül még a szivárványra, mint égi jelen
ségre vonatkozó hiedelmeket sorolom fel. Á szi
várványt a nép a földet és eget összekötő híd
nak véli s felszívó képességet, erőt tulajdonít
neki. A dunántúli nép szerint, hol a szivárvány
végződik, ott van a világ vége. Az erdélyi nép
vélekedése az, hogy a szivárvány mindig vala
mely folyóba vagy tengerbe ér s vizet szív fel
az égbe, mert ott nincs víz; azért, a mikor szi
várvány van, még mindig lesz eső. A balatonvidéki nép szerint ellenben a szivárvány eltéríti
az esőt; Isten azért adta a vízözön alkalmával
jelül, hogy már nem lesz többé eső. A göcseji
ember azt hiszi, hogy a szivárvány a kútból
megy fel s mikor már fönn van, mindkét vége
kútba ér le. A kútban és környékén tartózkodó
állatokat, főleg kutyákat, halakat s békákat fel
szívja. A felszívott békák eső alkalmával le is
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esnek a felhőkből. Az embert is felszívja, ha
arra megy.
A szivárvány színei után jövendölnek a sze
rint, hogy abban melyik szín tűnik ki legélén
kebben ; a zöld sok pálinkát, szénát, a fehér
sok kenyeret, gabonát, a piros sok bort, a sárga
pedig betegséget jelent.
*
Ezekben soroltam fel mindazon hiedelmek
érdekesebbj eit, melyeket az égitestekre a legrégibb
időtől fogva tudunk. Ma már e hiedelmek mint
töredékek, csak a nép közt élnek. A szokásokba
szőtt részének értelmével a nép nem tud beszá
molni. Azért gyakorolják, mert őseik is szokták.
A conservativismus, mely a népnél van meg
legjobban, még egy ideig fentartja azokat, hogy
azután naiv hiedelmeikből teljesen kiábrándulva
csillag ismereteiket egészen a tudománynak a
valóságot feltüntető tükrében nézze s onnan elé
gítse ki az e téren érzett tudásvágyát.
Gönczi Ferencz

M oliére.
(Bevezetés A fösvény fordításához.)

művészet legdicsőbb feladata: élő embert
teremteni. Olyan alakot költeni, a mely lel
künk előtt, mint valódi, testből, lélekből
álló ember jelenik meg. Mozog és teret foglal e l;
észjárása, modora, szive-lelke van; szükségletei
s ennek megfelelő czéljai vannak.
Könnyű dolog akár nagy gondolatokat, nagy
problémákat, hatásos jeleneteket, színes, zengő
nyelvet önteni is a műbe, — azt tekintve, hogy
miótaeföldön költők születnek, alig egy néhánnyal
ajándékozta meg a Jóltevő az emberiséget olyan
művésszel, a ki a saját egyéniségéről le tudjon
mondani alkotás közben s különböző, minden
legkisebb dologban teljesen más jellemű emberek
lelkét tudja egyéníteni; a ki olyan nagy gondolatú, nagy problémákon vívódó, dallamos nyelvű,
vagy korlátolt, műveletlen, alantas észjárású em
bereket tudott teremteni, a kiken nem érzik meg
soha, hogy egy idegen embernek, a költőnek gon
dolatait tolmácsolják, sőt minden legkisebb sza
vukon megérzik, hogy a saját lelkűkből fakadt.
A tíz ujjunkon elszámolhatjuk, kik voltak e
legnagyobbak — s köztük van Moliere.
Moliére született Párisban, 1622-ben, meghalt
ugyanott, ötvenegy éves korában, 1673-ban. Harmincz éves korában kezdett apró, vásári komédiaszerű bohóságokat írni; éppen negyven éves volt,
mikor első remekművét előadta, — s ettől kezdve,
tíz év alatt, valami huszonnégy darabot írt; köztük
hetet-nyolczat olyat, hogy ezekkel a vígjátéknak
örök időkre legnagyobb mesterévé lett, abban
az időben, mikor nálunk legfeljebb egy-egy is
kolai drámát adott elő egy-egy collegiumban
„a nemes ifjak convictusa“, — Actio curiosát, és
Cornico tragoediákat Platónak ésJupiternek egy
más között való villongásokról. Moliérenek gr.
Zrínyi Miklós volt a kortársa nálunk, a ki egy téli
unalmát űzte el azzal, hogy megírt egy nagysza
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bású vázlatot: a vázlatban is legkitűnőbb magyar
eposzt.
Érdekes, különösen nekünk, magyaroknak be
pillantani a Moliére életébe.
Magyar ember abban az időben semmi áron
sem lehetett volna drámaíróvá. Nálunk még akkor
s vagy százötven évig azután szó sem volt a szí
nészetről.
A magyar ember is szeret tréfálkozni, pajzánkodni, évődni, kaczagni a mások félszegségein,
de nem szeret, — a hogy mondja, — „bolondot
csinálni magából“. Viszont az a titkos csuda
vágyó, ködös, benső epedés a láthatatlan, érthe
tetlen, kézzel nem fogható, képzelemizgató dolgok
után, — ez is hiányzik a magyar lélekből. Nem
is fejlődik ki nálunk sem a vásári komédia, sem
a mysterium-dráma.
A franczia paraszt, a Moliére színpadján is
rendesen csudálatosán bamba, állatiasan korlátolt
alakokkal szerepel; a magyar parasztember, a
magyar színpadon mindigaz életben legtipikusabb
vonásokat mutatja. Nem is lett a magyar soha
vásári bajazzó, magát pofozó bohócz, — s ha
egy-egy ilyen mesterségü idegen vetődött a faluba,
hamar beteltek „a nyavalygóssal“.
Nálunk nem a nemzeti talajból sarjadt fel a
színművészet, nem a szalmafedeles kunyhókból
indult fejlődésnek a drámai költészet, hanem fe
lülről terjedt befelé, mint a civilisatió. S nálunk,
bízvást mondhatjuk, hogy ma van olyan általános
érdeklődés a színház iránt, mint volt az ango
loknál a Shakespeare, és a francziáknál a Moliére
idejében.
Mert bezzeg más élet volt Francziaországban
1630. táján, mikora gazdag, előkelő kárpitos mes
ternek, Poquelin Jánosnak kis fia, János Jakab,
a ki később a Moliére nevet vette fel, gyermek
korának legkedvesebb élményeit élte. Már ő csöpp
kis kora óta ismerte, mi a színészet. Párisban a
Saint-Germain negyedben, a vásártéren boltjuk
volt s így ő minden évben februártól virágvasár
napig, míg a vásár tartott, gyönyörködhetett a
tőrül-metszett tiszta franczia, s jellegzetesen nem
zeti bohóczkodásban.
A magyar vásáron is van sokféle „művészet“,
a nép szórakoztatására, de nincs egy sem, a mely
a magyar faj lelki világából eredt volna, mely
magyar lelki szükséglet kielégítésére törekednék
— kivéve a — „leveles“ másfél szál czigányát.
Ám a párisi vásáron a csepűrágó, a kötéltánczos, a hókusz-pókusz csináló, a jó kedvű kikiáltó
mind édes testvérek ; mind hazai tréfákkal mulat
tatják honfitársaikat. S kivált az, a ki legjobban
leköti a kis fiú figyelmét — a színész.
Csudadoktorok, hogy minél nagyobb publikum
érdeklődését hívják fel varázshatású balzsamaikra,
csudás, bűbájos írjaikra, mindenféle fajta kenő
fenő pacsmagaikra, színészt szegődtettek, valami
kóbor komikust s ez rögtönzött színpadon furábbnál-furább bohóczkodással csődítette össze
a népet. Kaczagtató jeleneteket, néha egész dara
bokat, durva, nyers humorú bohóságokat adnak
elő. De ott sistereg, ott sziporkázik bennük a
gall humor, a népies, friss, eleven parázs-jókedv.
Soha el nem felejti ez a bámészkodó kis fiú
Tabarint, a pompás vásári komédiást; majd, —
deresedő fővel a legfinomabb szellemű darabját
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sem tudja megírni, hogy a kedves pattogó paraszt
tréfából bele ne szórjon egy marokra való csat
tanó sziporkát.
De nem csak a vásáron látott ő komédiát.
Szomszédukban volta Hőtel de Bourgogne királyi
színház; nagyapjával sokszor kaczagott itt a durvánál-durvább bohózatokon, a nyers, sokszor akár
trágár bohóczokon. Erkölcsöt nem itt tanult a
gyermek, de az igaz franczia szellemes jókedvet
itt szívta magába a leendő művész és költő.
Tíz éves volt, mikor édes anyja meghalt. Négyen
maradtak árván utána, három fiú és egy leány.
Alig telt el a gyászév, apjuk mostohát hozott a
házhoz, de ezt is elvesztették a gyermekek hamar,
rövid két év múlva. Talán ez a korai árvaság
az oka, hogy műveiben ritkán van valami boldog
családi élet; s hiányzik a teljesen boldog család,
a kiáradó, meleg családi szeretet, — az óvó, védő,
gondviselő édes anya.
Apja őt is kitanította a kárpitos mesterségre s
azután tizennégy éves korában iskolába adta, a
jezsuiták híres Clermont collegiumába, melybe
kétezer tanuló járt ez időtájt.
Öt év alatt itt elvégezte a rendes tanfolyamot;
aztán, állítólag jogi tanulmányokat végzett, sőt
az ügyvédi oklevelet is megszerezte, a mende
monda szerint jó pénzért.
A collegiumi élet nem csak azért fontos reá
nézve, mert kiművelte szellemét s teljesen a kor
színvonalán álló műveltség alapját szerezte itt •
meg, hanem azért is, mert itt ismerte meg a népies
komédia után a classikai, magasabb stílű és
értékű színköltészetet, a római vígjátékírókat:
Plautust és Terentiust.
A jezsuiták évenként két ízben nagy gonddal
rendeztek szinielőadást a közönség számára, rendes
belépti díjakkal. Azt nem tudjuk, Moliére maga
szerepelt-e valaha ilyen előadáson, de azt igen,
hogy rendkívüli hatással volt reá. Terentius esz
ményképe maradt, mindvégig, s Plautus ötle
teiből egész rakást kidolgozott, sőt a Fösvénynek első vázlatát innen vette készen.
És így a jövendő művészre nézve a lehető leg
jobban végződtek iskolai tanulmányai. A bárdolatlan, sokszor tartalmatlan s művészieden bohóczkodás után megismerte s megszokta a finom,
szinte philosophai nehéz müveket.
Azonban ügyvéddé lett, s e mellett apjának
segédje, a királynak udvari kárpitos-komornyikja.
Büszkén nézhetett apja, elsőszülöttére, szemefényére; remélhette, hogy fia még magasabbra
emeli a családot, s fényessé teszi a Poquelin nevet.
Milyen belső lelki küzdelmek után szánhatta
rá magát Moliére, hogy mind e szép jövőről le
mondjon s az emberi társadalom alantas, lenézett
rétegébe merüljön, mint egy félszázaddal előbb,
odaát a szigetországban a brit óriás, Shakespeare.
Ez kis faluban született; az apja tehetős föld
míves ; ő maga az eke mellett nőtt fel paraszt
legénynek, bár egy kicsit belekóstolt a deákos
ságba ; amaz a ragyogó Párisban lát napvilágot;
jó módban, collegiumban nő fel, hogy úri ember,
talán fényes állású úr legyen belőle.
S egyszerre, úgy húsz esztendős koruk táján,
mikor a rügy fakad, mikor a képzelem sebes
szárnyú sássá merész lendülettel röpül föl-föl a
csúcs felé, mind a ketten félrecsapnak a jólét, a

biztos, boldog, nyugodt családi élet, a társadal
milag elismert, sőt tisztelt életpálya biztos, kényel
mes, széles országújáról s — lesz belőlük egyelőre
éhes, erkölcs nélkül szerelmeskedő, lenézett, sőt
megvetett komédiás.
És ez az út rájuk nézve azzá a szoros ösvénnyé
lett, a melyen a halhatatlanság paradicsomába
emelkedtek.
Mi vitte őket ide? Mondják, Shakespeare-nek
vadorzás miatt kellett elmenekülnie; s mondják,
hogy az ifjú Poquelinnek egy színésznő csavarta
el fejét. — Puskaporos hordó robbant fel, —
mondják, egy gyermek volt az oka, tüzcsóvával
játszott mellette.
Vitte őket az a kimagyarázhatatlan belső kény
szer, az az isteni vágyakozás, melynek elég volt
már egy homokszem, hogy lebillentse a mérleget.
Vitte őket a bennük rejlő őserő, mely kitört
és eget kért, a teremtő erő.
Moliére, mikor huszonegy éves korában tanul
mányait befejezte, mikor pályát kellett volna kez
denie — 1643 június 30-án szerződést írt alá,
hogy belép egy színtársulatba, a mit a Béjart
családdal közösen alapítanak; — s felvette a
Moliere nevet.
A Béjart család ez időtől kezdve nagyobb sze
repet játszik a Moliére életében, mint a Poquelin.
Legidősebb lányukat Madeleinet szereti Moliére.
Feleségül nem vette, de holtig jó barátok maradtak.
Madeleine négy évvel idősebb Moliérenél; már
vagy nyolcz éve színésznő; szép, s lebilincselő
egyéniségű leány; tragika és Soubrette; és nagyon
jól tud a pénzzel bánni, egész életében ő volt a
társaság pénztárosa. Most is 10,000 frankot fektet
az üzletbe s Moliére is kikért erre a czélra anyai
örökségéből apjától 3000 frankot. A társaság
kilencz-tíz tagból alakult meg, eleinte Madeleine
volt az igazgató, de nem sokára Moliére.
Párisban kezdték meg egy rövid vidéki próba
kirándulás után működésüket, de rosszul ment
a dolguk, sok volt a baj. A legnagyobb buzgóság
után is az lett a sorsuk, hogy megbuktak s Moliére
az adósok börtönébe került, honnan apja vál
totta ki.
Most vándorútra keltek; 1645 végén vidékre
mentek. Moliére nem mondott le, híres színész
akart lenni; még akkor eszébe sem jutott a szín
darabírás.
Hol jártak, hogy éltek, hogyan nyomorogtak,
ki tudná? A szegény kóborszínészröl senki sem
tud semmi bizonyost. Eleinte bizonyosan végig
szenvedték, a mit a komédiásra sorsul mért a
végzet és a társadalom. Sebaj; fiatal volt, egész
séges, elpusztíthatatlan jókedvű. A megszokás, a
könnyű vér, a bohóélet, ajáték,atapsfeledtetialegszegényebb vándorkomédiással is, hogy szegény.
Van valami varázs, valami báj ebben az életben;
a változatos, bizarr napirend nem is volna teljes,
ha szükséggel, Ínséggel komolylyá nem lenne.
Moliére különösen nem volt szerencsétlen. Neki
nemcsak jó kedve volt; nemcsak szerelme tette
könnyűvé a bajokat, ő neki ambitioja, becsvágya
talált kielégítést. Játszott nap nap után, s tökéletesbedett művészete. Játszott mindent. Tragikus
hőst, bohózatbeli bohóczot, — ezt a kettőt különö
sen kedvvel.
Esztendő telt, egyik a másik után. Bejárták az
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országot, széltiben-hosszában, keresztül-kasul.
Egy-egy adat fenn maradt róluk. Egyszer D’ Épernon herczeget és kedvesét szórakoztatják, majd
a languedoci rendeket, majd ismét Conti her
czeget és kedvesét. Központjuk Lyon, hova telen
ként vissza-visszatérnek, hogy nyárára ismét útnak
eredjenek, s hol egy-egy főúrnak, hol a rendeknek,
hol egy-egy város közönségének játszszák el a
korukbeli nevezetes darabokat, vígat, szomorút
vegyest.
Szegénységük is megszűnt. Mindjobban bele
jöttek művészetükbe és híresekké lettek. Új erők
kel is gyarapították társaságukat s már 1658-ban,
a vándorlás tizenharmadik évében Madeleine-nek
80,000 frankja van. A társaságnak egy vendége
dicsekedve írja, milyen pompásan esznek-isznak
náluk.
Moliére is belejön igazi dolgába, apró egyfelvonásos bohózatokat rögtönöz s ezek igen ka
pósak. 1653-ban Lyonban előadja első ötfelvonásos vígjátékát, A szeleburdit. 1656-ban a másodi
kat, a Szerelmi perpatvart.
Végre itt az ideje, hogy visszatérjenek Párisba;
megerősödve, begyakorolva, hírre kapva, nagy
reményekkel. 1658-ban megkapják a királyi enge
délyt s szeptemberben színházat bérel ki Moliére,
hogy megkezdhessék működésüket.
Gazdagon tért vissza Párisba; azaz elég tőkével,
hogy nagyszabású vállalatba foghasson, és elég
gyakorlattal, kiművelt érzékkel, hogy bele ne buk
jék. Eddigi élete arra való volt, hogy alapot építsen;
s hátralevő esztendei elég hosszúak lettek, az óriási
palota felépítésére.
Mint színész, a hosszú gyakorlat után sok
oldalú és kitűnő lett. Megismert, sőt könyvnélkül
megtanult rengeteg sok darabot, mindenféle sze
repet, egész könyvtárt, s kipróbálta, kitanulta mi
kor, mi, mennyire hat a színpadról. S ennek nem
csak mint színész vette hasznát, már megpróbált
apró, egyfelvonásos darabokat gyúrni azokból
az elemekből, a melyeket megismert. Még nem
jött rá, hogy az élet a legjobb utánzandó minta,
bár elszórva egy-egy életből ellesett mozzanatot is
beleszőtt műveibe.
Ezek az apró darabok is pompásak a maguk
nemében : A szerelmes philosophus; Gorgibus a
zsákban; A favágó; A boliócz féltékenysége; A
repülő orvos. Mindből új darabok lesznek évek
múlva, A bohócz féltékenységéből — Danáin
György. A favágóból és a repülő orvosból A bot
csinálta doktor, s más darabok egyes jelenetei.
Szóval már van Moliérenek vázlatkönyve, van
nak alakjai, jelenetei, van anyaga gyűjtve.
Párisban rendkívül felgyűl ambitioja, az or
szág, sőt az egész világ legműveltebb közönségé
nek, XIV. Lajosnak és udvarának játszik. Ehhez
méltót akar teremteni. S mire az első évet kitölti
Párisban, előadja A nevetséges negédeseket.
Ez az első darabja, ezzel kezdte meg igazán
dicsőséges pályáját. Ezt már az életből vette, a
társaságból, a színházi közönség soraiból, ráismert
mindenki s kaczagott rajta egész Páris.
Óriási feltűnést keltett, mint minden igazán
nagy értékű fölfedezés. S Moliére megtalálta a
Kolumbus tojását, megtalálta az életet a színpad
számára. A darab szerkezete, színpadi összeállí
tása még a régi bohózat nyers, csinált, keresett

modora szerint történt, de a valódi komikumot az
életből vette.
Maga Moliére is lassan szokott hozzá, hogyan
használja ki a kincsét? Még két darabot ír egymás
után, — egyik régi vásári komédia sensatios
betetőzése lett, a másik finom jellemvígjáték első,
megbukott kísérlete. Egyik Sganarelle, vagy a
képzelt szarvak, másik Don Garcia de Navarra-,
— ezek után lép elő utolsó kísérletével, mely az
életből vett vígjátéknak csak kísérlete maradt: A
férjek iskolájával. Ebben a szerkezet művészibb,
az ügy az életben is igen fontos, az egész mé
lyebben szánt, mint eddigi darabjai. Különösen
az alakok, a jellemek elevenebbek.
Még egy rögtönzött játékban: Az alkalmatlankodók-ban bemutat egy csomó, az életből vett
alakot s azután 1662 decz. 2 -án előadja első nagy
remekét: A nők iskoláját.
Mondják, ezzel érte el a legnagyobb sikert
külsőleg. Egy félévig folyton telt ház előtt adták;
pár év alatt öt kiadást ért s Moliére életében 8 8 szor adták elő.
Ugyanaz itt a tárgykör, a mi a férjek iskolájában
volt, — a családi élet alapjának, a nőnevelésnek,
és a házasfelek összeillésének ügye. A külső szín
padi conventió itt is ép ; ezen a téren nem igye
kezett Moliére újítani. Ő neki teljesen elég volt
a hármas egység rideg, szűk kerete is, hogy valódi
életet állítson beléje. Arra fordította minden erejét,
hogy egy rendkívül fontos és érdekes dolgot,
csudálatosán életteljes emberek között, lépésrőllépésre meglepően természetes fejlődésben mu
tasson be.
Ebben az évben volt Moliére 40 esztendős.
Négy éve van Párisban s anyagilag és erkölcsileg
fényes helyzetben él. Társulata kitűnő, színházát
a legelőkelőbb körök látogatják, a király mind
jobban érdeklődik iránta, a versenytárs színhá
zaknak magasan fölibe emelkedik s darabjaival
szakadatlanul osztatlan tetszést arat.
Végre úgy látta, itt az ideje, hogy családi tüzhelyetalapítson. Elvette BéjártArmande-ot, Made
leine húgát; ő nála legalább 2 0 évvel volt fia
talabb s ő maga nevelte magának fel, mint az
Iskolák-ban parodizálta saját helyzetét. Nem ok
nélkül töprenkedett Moliére nősülése előtt Aférjek,
utána pedig A nők iskolájában, hogy lehet-e
boldog házasság idős férj és ifjú feleség közt. A
művekben megoldotta a problémát: ha össze
illik a párok egyénisége, akkor boldogság; ha
nem illik, akkor szerencsétlenség a házasság. De
könnyű volt így philosophálni s így kísérletezni kép
zelt alakokkal, képzelt jellemekkel, — az életben
cserben hagyta az okos belátás, a philosophia ; a
szerelem csupa csudát igér s ő elvett egy leányt,
a kinek sem jelleme, sem vérméséklete, sem kora
nem volt az övéhez való. Rövid ideig élt bol
dogan ; az asszony hiú volt és kaczér, imádók
rajongták körül. Hűtelen lett s egyidőre külön
váltak egymástól. Majd beteg lett a nő s férje
zokogó szívvel leste szive dobbanását, végtelen
gonddal ragadta ki a halál karja közül, vissza
vette, s újra meg újra megbocsátotta minden bű
nét a szép hűtelennek.
Három gyermekük született; két fiú, a kik meg
haltak csecsemőkorukban s egy leány, ki hatvan
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éves koráig élt, de benne kihalt a Moliére csa
ládja.
Annál tovább tartják fenn emlékét lángelmé
jének szülöttei; egész várost tesznek ki azok az
emberek, kiket darabjaiban teremtett. Roppant
sokat dolgozott, hisz boldogság sem tette tunyává,
írt is évenként két-három darabot, illetőleg a hátra
levő kilencz év alatt 1664— 1673-ig, a saját múzsá
jának ihletésére alkotott nyolczat, — s a király
parancsára, megrendelésére, befolyásolására, vagy
hogy kedvét nyerje önkényt, — írt tizenhármat,
némelyiket öt nap, vagy pár hét alatt rögtönözve.
Ez utóbbiakból nem is lett egyéb, csak remek
bohózatos vázlat; van bennük egy csomó igazi
alak, elevenen elképzelve, gyönyörűen előállítva;
helylyel-közzel megragadó éleslátással,finom lélek
tani jellemzéssel kidolgozva, — de annyi aczéljuk,
hogy a királyt és udvarát elszórakoztassák. A
felvonásközökben ballet, s táncz és zene jönnek
a színművészet segítségére, hogy a nagy királyt,
XlV.Lajostmulattassák, ha fáradalmai után pihenni
vágyik, Páris körüli nyaralóiban, Versaillesban,
Chambordban.
Ilyen eredetű művei a Kénytelen házasság,
Az eliszi herczegnő, Szerelem mint orvos, Melicerte, Víg pásztorjáték, A szicziliai, Amphytrion,
Disznóéi ár, A gavallér kérők, Polgár mint fő 
nemes, Psyche, D'Escarbagnas grófné és a
Képzelt beteg.
Éppen nem hétköznapi rögtönzések ezek, tulaj
donképp valamennyi egy-egy remekmű vázlata;
rendesen a jellemekben van valami nagy értékű
inventió, a mi rögtön rá vall a Moliére genialitására.
De mennyivel fölöttük állanak azok a művek,
melyeket kedvére kitervezhetett s kidolgozhatott.
A Tartuffe, a Don Jaán, a Misanthrop. Három
óriás, olyanok, hogy mindenki talál bonczolni,
elemezni, megvizsgálni valót bennük: új meg új
gondolathalmazt emelnek föléjök, de nem rak
hatnak olyan hegyet, hogy ezek meg ne bírják,
sem olyat, hogy elborítsák e felséges alkotásokat.
Ezeken látszik meg különösen, hogy a tragédia
és komédia között csak stiláris külötnbség van.
A költő kezében minden jellem lehet tragikus és
komikus. Ha az életfentartásra nézve fontos voná
sait élezi ki, ha az érdekeket életbevágókká növeli,
ha a nehéz küzdelem, a komoly veszély tusáját
vívatja vele, — akkor tragédiába valóvá alakítja.
Ha olyan vonásait teszi a költő szembeszökővé,
melyek voltakép mellékesek, ha olyan czélokért
arat harczot, a melyekért nem érdemes küzdeni,
s ha nincs olyan komoly alapja a harcznak,
hogy veszélyes legyen a jókra nézve, — akkor
az élet komikus képét festi meg.
Itt, a három mű közül az első a vallás köpe
nyébe bújt tehetetlen gazembert; a második a
nagyvilági élet elegáns toilettejében világát élő
erkölcstelent; a harmadik, mintegy ellenképűi
olyan embert mutat be, a ki minden szalmaszálban
megbotlik, komikusán túlzott tisztességérzetével.
De nem értekezések ezek, nem is polémiák,
vagy tanköltemények, hanem vígjátékok. Az a
czéljuk, hogy mulattassanak. Vannak vígjátékírók,
kik azzal akarnak nevettetni, hogy ostoba ala
kokat állítanak elénk, a kik értéktelen bamba hely
zetekben ügyetlenkednek. Művelt embernek inkább

kellemetlen a korlátoltságot látni mint mulatságos;
nincs nagyobb élvezet, mint okos emberek tár
saságában lenni. Ezt nem pótolja a díszlet, ha
még oly vakítóan fényes is; sem a cselekvény,
ha még oly furfangosan eszelték is ki. És micsoda
fejedelmi luxus olyan társaságban lenni, mint
pl. a Misanthrop-é. És micsoda királyoknak való
gyönyörűség még ilyen embereken is mulatni.
De Moliére nemcsak a legműveltebb embereket
szereti, el tud ő szórakozni minden rangú s faj
tájú nép közt. A Misanthrop után a Botcsinálta
doktort írja meg; a legműveltebb emberek fölött
is magasan fölül álló kritikus után egy otromba
favágóban gyönyörködik; a finom lelkű, érzékeny
szivü, igazságszerető nagyúr után a bárdolatlan
fatuskót, a furfangos csaló parasztot teremti meg.
És Alceste semmivel sem áll fölötte Sganarellenek;
mindkettő él, s mindenik egészséges; a mágnásnak
sincs több joga élni, mint a faluvégi czigányrajkónak. Ezek is mind a ketten eleven emberek;
s mindenikükhöz hozzáillik a maga helyzete, úgy
a dolog színét, mint esetük fontosságát tekintve.
így teremt meg egy-egy bizonyos életkörű, s
társadalmi helyzetű csoport embert Danáin
György-ben és A fösvényben, majd a Scapin furfangjaiban és vele szemben a Tudós nőkben.
Összes művei közt legjobban jellemzi Moliére-t
A fösvény. A legfinomabb, alig felvillanó félszegségtől, a legpóribb vaskos otrombaságig, — a szel
lemes, gúnyos csipkedéstől a botozásig, minden
féle kaczagni való előfordul itt.
Nézzünk csak bele a mű leikébe, mivel is idéz
elő Moliére hatást?
Bevezet egy házba s tanúivá tesz bennünket
egy történetnek, a mi ott lefolyik. Látjuk színről
színre a családot, fiarpagont, mint családfőt,
gazdát, üzletembert, s mint szerelmest; látjuk a
fiát Cléante-ot, ezt a heves, ideges, könnyű kedvű
úri fiút; leányát, a bájos Elizt, a pajzán, eleven,
gyöngéd szerelmes kis naiv leánykát. Látjuk az
életüket. S ez az élet roppant mulatságos; nem
ők nekik maguknak, hanem nekünk a nézőknek.
Valami ős rendetlenség, zilált alaphang uralkodik
náluk s minden perczben van valami, a mit kine
vessünk rajtuk.
Első sorban s főképp komikus a főszemély:
Harpagon, a fösvény.
Nem valami vérszopó uzsorás; háza tája nem
rémes; szenvedni, fájdalmasan, senki sem szen
ved miatta; — sőt neki magának is van egy
csöpp a lelkében, a mi derűssé teszi sivár lényét;
házán valósággal érzik, hogy nem bűnbarlang,
hanem egy család otthona; s környezete a sok
hürcz-harczot nem tekintve, egészen jól érezi
magát.
Sokan vannak, a kik Moliéret moralistának,
erkölcsprédikátornak nézik s szeretik a Harpagon
alakját tragikusan komor színezetűnek festeni.
Elsorolják, hogy uzsorás kapzsisága, egész fös
vénysége undorítóbb, mint a Tartuffe álszentes
kedő gazsága, mert nem gazemberség, hanem
javíthatatlan mánia, lelki betegség.
Szó sincs róla, ha „a családfőnek vak szen
vedélye, az egész házat romlással fenyegeti“, —
az szörnyű állapot. De itt a családfő minden
fösvény bogaras természete mellett sem ilyen
démon. Van egy kevés tisztességérzete, ad a külső
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társadalmi illemre, s nincs soha egyetlen tisztesség
telen gondolata, — kivéve, hogy szerinte „a ke
gyesség kötelez bennünket, hogy másokkal szíves
séget tegyünk, a mennyiben módunkban áll“ . . .
t. i. huszonöt perczentes kölcsönt adjunk nekik.
Nincs benne semmi rosszakarat, olyan, mint
Shylockban, hogy kedvét lelje abban, ha másokat
tönkre tesz, ő csak éppen kamatra vágyik. S
mindenekfelett sokszor igen naiv, s még egy csöpp
jókedv is maradt benne. Szinte mókázni van
kedve egyszer, mikor leányával bókolnak egy
másnak; épp így jóízűen hallgatja a Fruzsina
áradozó magasztalását. Ekkor legszembetűnőbb
a naivsága is ; egy perezre feltámad benne a
hiúság ördöge, s kész próbát tartani a délezeg
járásból, — s egyszerre csak azt kérdi:
— Várj csak egy kicsit. Mariánna még sohse
látott engem? Sohsem ragadtam meg figyelmét az
utczán ?
Szóval Harpagon éppen nem kellemetlen alak.
Van benne, igazán van benne valami, hogy nem
lep meg Jakab gazda, mikor megvallja, hogy a
lovai után mindjárt a gazdáját szereti legjobban.
Gyermekeivel való viszonya különös, de nem
kellemetlen, hanem nevetséges. Soha sincs hoz
zájuk egy gyöngéd szava sem, — de bár végtelenül
önző, még sem tagadja meg őket. A gyermekek
ről azt tartja, sok baj van velük, de természetes,
hogy ezt el kell viselni s egész jóhiszemű naivsággal dicsekedik menyasszonyának:
— Megszabadulok már nem sokára ettől is,
attól is. — Míg ez nem sikerül, addig arra vigyáz,
hogy minél kevesebb baja legyen velük. Fia pl.
ő szerinte a legszörnyübb vétket követi el, az
uzsorahistóriában s mikor kiderül, eszébe sem
jut, hogy megbüntesse, csak összeszidja s aztán
naivul örvendezik:
— Nem, nem is veszem nagyon zokon, hogy
így történt. Hisz ez igazi ujjmutatás az égtől, hogy
minden lépésére vigyázzak, jobban, mint valaha.
— Végül is, mikor a lánykérés miatt végső kenyér
törésre kerül a dolog, akkor is apa marad. Bár
dühében toporzékol, mégis komikus végszavában:
— Átkom adom rád !
Sokkal kevesebb a szakítás kellemetlen idegen
hangja, mint fia válaszában:
— Semmi szükségem az ön adományára.
Gyermekei különben úgy jellemüket s vérmér
sékletüket nézve, mint neveltetésüket, teljesen
hozzáillenek. A Harpagon háza nem az a rette
netes bűnfészek, a melyben egy melodrámai tiszta
liliom nyílik. Leánya Eliz, jólelkü, jószívű, gyön
géd, kedves gyermek, de nem áldozati bá
rány, inkább pajzánságra hajló süldőlány. Rend
kívül kedves az első jelenetben, a hol komikusán
nagyzol pl. a szerelemről okoskodtában:
— Mindig ugyanezt mondják maguk. Vala
mennyi férfinak egyforma a beszédje; csak a
tettükből látszik meg, van-e különbség köztük.
Cléante-ot Rousseau megrágalmazta, hogy a
fiúi tiszteletlenség netovábbja, azóta sokat vitat
koznak azon, lehet-e az ifjúság kezébe adni ezt
a darabot. Legtöbben azt tartják, hogy nem. „Mo
heré az apáknak írta e művet, nem a gyerme
keknek.“
Tökéletes csalódás. Moliére minden rendű,
rangú és korú közönségnek írta e művét. Nem

prédikáczió, vagy bármiféle oktató mű ez. hanem
vígjáték. Ő maga szerette, ha gyermekek is voltak
a próbán, az volt a legbecsesebb honoráriuma,
ha ártatlan, üde lelkű gyermekek is jóízűen kaczagtak a darabon.
Cléante, igaz, nem nagy tisztelettel beszél apjá
val, apja sem szól hozzá soha gyöngéden, — de
nem is rejlik sem apagyilkos, sem gyermekölő
szándéknak még leghalványabb gondolata sem,
az ő modorukban. Annyira természetes és simán
fejlődik a dolog, annyira szembeszökő az apai —
s fiúi viszony ügye; s annyira érzik, hogy ez a
viszony nem forgatódik ki eredeti alapjából a
folyó legnagyobb események által sem : hogy
egyenesen képtelenül nevetséges dolog volna —
egy erőszakosan belemagyarázott kifogás miatt
— eltiltani az ifjúságot attól, hogy élvezhesse ezt
a felséges, nemes, és egészséges komikumot, a
mi az egész darabon elárad.
A Harpagon családjával szemben áll az Anselmé. Ennek a részén van az értelem, a gyöngéd
lélek, a nemes szív felsőbbsége; de ők is, nem
hiába vonzódnak egyenként, a Harpagon család
egy-egy tagjához, ők is beleillenek ebbe a házba.
Valér szándékos komikumot idéz elő, élezel, tréfál,
gúnyolódik, humorizál; Mariánna az első perezben
félszeg helyzetbe jut, úgy látszik, mintha meg
akarna alkudni a gondolattal, hogy vén férjhez
menjen feleségül s bájos naivsággal mondja:
— Istenem, Fruzsina, kissé különös dolog, ha
a mi boldogságunk kedvéért, muszáj valakinek
a halálát kívánnunk és várnunk s a halál nem
úgy viseli magát, mint óhajtanok.
Anselm, bár kevés alkalma van rá, mégis
látszik, ő sem idegen a tréfához, bár ő és gyer
mekei mind komolyabb jelleműek s alig tűnik
fel rajtuk valami visszásság.
Annál komíkusabb figurák a Harpagon kör
nyezetében élő alakok ; a bejárók : Fruzsina, ez
a szájas, csalafinta kerítőné, Simon mester, az
eleven pénzügynök; a cselédek: Brindavoine és
La Merluche, gazdájukhoz illő két szolga; La
Fléche, az akasztófára hajlandóságot nem érző
inas; s mindenek fölött Jakab gazda, ez a franczia Gonosz Pista; és végül a Rendőrbiztos, a
modern, humánus rendészet classikus személyesítője, a ki „nem ígérheti, hogy kötelességét in
gyen teljesíti.“ Minden mozdulatukkal, minden
szavukkal pompás derültséget árasztanak.
A milyenek az alakok, épp olyan hozzájuk illő
az is, a mi velük történik. Félszeg emberek,
félszeg dolgokba bonyolódnak: a mi komolyság
van a jellemükben, annak megfelelően komoly
szine is fejlődik az eseményeknek; de az alap
hang, itt is a mulatságos, egészséges kaczagásé.
Látunk embereket veszekedni, oktalankodni,
bajba sodródni; rajtok múlik, hogy ne menjen
jól a dolguk, — de nem is olyan hibások, hogy
nagyon rosszul menjen. Csak épp annyira halad
nak, hogy kinevethetjük őket érte. Orra buknak,
furcsa fintorokkal feltápászkodnak s pár lépés
múlva szeleskedés, ügyetlenség, mohóság vagy
más kicsinyes ok miatt újra hanyatt bukfenczeznek.
így haladnak át az életen, mikor élhetnének mint
más, nyugodtan, rendesen is. Hát nem nevetsé
ges ez ?
A fösvény és közvetlen környezete különösen
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s pompásan ért ahhoz, hogy lehet egy napon át
annyi furcsa apró hibával vergődni, hogy a kö
zönség, a Harpagon tulajdon észlelése szerint is
„az oldalát fogja“.
Mennyi minden történik azon a fél napon, a
míg előttünk lefolyik a történet. Moliére nem
járja be velünk az egész világot, hogy innen is,
onnan is szakítson egy-egy szál virágot; itt is,
ott is kilessen egy-egy mulatságos jelenetet. Ez
az egész dolog igen szépen megtörténhetik ele
jétől végig, délelőtt tíz órától, úgy délután ötig.
Míg Moliére csak úgy ontotta az ilyen dara
bokat, egész Páris és az egész világ mulattatására, neki magának egyre szomorúbb lett az élete.
Még férfikora teljében állott s már éreznie
kellett, hogy rohamosan hanyatlik az életereje.
Hajdan erős szervezete megtörött, köhögése,
mellbaja mind erősebb mértékben lépett föl, vér
hányások lepték meg s nerh hiába gúnyolódott
annyit az orvosokon, de nem is tudtak rajta segí
teni. Kedveseit is sorra elveszítette ; meghalt apja,
öcscse, húga; két kis fia, régi szerelmesei. Nem
volt boldog családi élete. Sok baja, gondja volt,
sok teherrel járt hármas hivatása. Nehéz az élet,
kimerítette.
Igaz, magasra emelkedett; dicsősége fenn ra
gyogott ; a király és a nép kegyében állott; évi
jövedelme 150,000 frankra rúgott; palotában
lakott, — mégis, hajh, nehezebb volt ez az élet,
mint a fiatal, könnyelmű vándor komédiásé.
Végre 1673-ban, minden testi-lelki baja össze
torlódott s ráadásul meg kellett érnie, hogy az
udvarnál is mellőzzék; a király kedvére írt balletes utolsó vígjátékát nem adták elő a farsangon.
A Palais Royalban hozta színre. Február 17-én
negyedikszer adták A képzelt beteget, melyben
a legmaróbb és legkegyetlenebb módon, de fék
telenül mulatságosan gúnyolódik az orvosokon,
a betegeken, az orvosi tudományon.
Előadás előtt levert volt, nagyon lehangolt.
Keserűen mélázott neje és kedves fogadott fia
s színésze Baron előtt: „Mennyit szenved az em
ber, míg meghal, — mondá, —>de érzem, már a
végét járom“. — Neje és Baron erre rimánkodni
kezdtek, halaszsza el a mai előadást „Hogy kíván
hatjátok ezt? — felelte rá, — ötven szegény
munkás van itt, nincs egyebük, csak a napszámjuk,
ebből élnek; mi lesz velük, ha nem játszunk?
Mindig bántana, ha kénytelenség nélkül megfosz
tottam volna őket egy napi kenyerüktől.
Föllépett s eljátszotta a betegséggel képzelődő
egészséges embert, — ő, a beteg, ki egészsé
gesnek tartotta magát. Előadást alatt töbször a
halálos veríték ült ki homlokára s a végszónál
vérrel telt meg szája.
Rosszul lett, úgy vitték haza. Teljes ép elmével
volt mind végig.
De egy óra múlva a vígjáték múzsája zokog
hatott: Meghalt Moliére, Moliére halott!
Móricz Zsigmond.

A testi fáradtságról.1
kifáradás, a mely meghatározza a dolgozó
ember munkabírását, sőt megtámadja egész
ségét — ha nem veszi figyelembe, — jelen
ségeiben különböző módon lép fel a szerint, a
mint más-más szerven mutatkozik.
Először is megkülönböztetendő a mozgatószervek elfáradása az idegrendszerétől. A moz
gató készüléknél megint vagy az egész izomrendszer (illetőleg annak nagy része) fárad el, a
mi erős, durva munka következménye, vagy csak
egyes kisebb izomcsoportokat veszünk erejükön
felül igénybe; ez történik több művészet gya
korlásánál és finomabb mechanikai munkáknál.
A következőkben csak az egész izomrend
szer elfáradását fogjuk megvizsgálni, a labora
tóriumomban tapasztaltak alapján.
E laboratóriumi kisérletek legfontosabb ered
ménye a közismert igazság megerősítése volt,
hogy t. i. egy izomnak vagy idegnek haszná
lása annak munkáját nagyságban és készségben
előbb fokozza, és csak később, egy második stá
diumban csökkenti.
Ez a két phasis megvan tudvalevőleg a szel
lemi munkánál is.
Mechanikai működését tekintve a test géphez
hasonlítható, a mely szükséges energiáját tápláló
anyagok elégetésével szerzi.
Tüdőnk által oxygént vesz be testünk; a szív
és a véredények ezt elosztják, elhordják a mű
ködő izmokhoz. Az ezenkívül szükséges tápláló
anyag feldolgozását az emésztőkészülék végzi
el, az anyagcsere végtermékeinek kiválasztását
pedig a vesék. A növekvő égés-processust kisérő
meleget ellensúlyozandó, energikus tevékeny
ségbe lépnek a bőr hőszabályozó készülékei,
első sorban az izzasztó mirigyek. Látjuk tehát,
hogy bármilyen fajta testi munkánál működésbe
lépnek az összes szervek.
Ezen körülmények már világosan mutatják,
hogy a fáradtság okozta zavarok igen sokfélék
lehetnek. Érdekes, hogy ezek a zavarok legkevésbbé sem a dolgozó izmokon a legerősebbek;
többnyire a szív, vagy a lélegző, vagy az emésztő
készülék fárad el először, s így ezek határozzák
meg a munkabírást, vagy ezek lesznek komoly
betegségek alanyává, ha a határt átlépjük.
A fáradtságnak ezt a nemét Schumburg-gal
együtt masírozó katonákon tanulmányoztam.
Először is azt találtuk, hogy a megfigyelt jelen
tékeny munkafejlesztésnél (25 km.-mes járatok
31 kg.-os megterheléssel) a működő izmokon
nem lépett föl a szokásos fáradtságérzetet meg
haladó affectió, ellenben a munkánál csak köz
vetve szereplő szervek, ú. m. a láb bőre és
inai erősen fájtak, egyeseknél a-nnyira, hogy nem
is tudták a rájuk rótt munkát elvégezni.
De az is kiderült, hogy ezek a fájdalmak
elkerülhetők jobb czipők és gondosabb bőrápolás
által; ezt a tapasztalatot, mutatis mutandis, min
den nehezebb ipari munkára lehet alkalmazni.
A légzés, vérkeringés és táplálkozás szerveinél
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hygeniai és demographiai congressuson tartott előadá
sából.
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mérhető változások jelölik a munkaképesség
határát. Ezek a mérések nehéz munkát igénylő
ipari foglalkozásnál, minden direct megfigyelés
mellett is, nem ajánlhatók eléggé.
A vérkeringés változásának legegyszerűbb esz
köze a pulsus. A pulsus-ütések száma, a munka
félbenhagyásának pillanatában mérve, ne haladja
túl a rendes számot többel, mint 40—50%-al,
absolut számértéke sohase legyen 140-nél több,
könnyen ingerelhető szivűeknél sem. Tíz perczes
pihenés után a pulsusütéseknek csaknem egé
szen nyugalmi értékükre kell leszállniok.
További adatokért a finomabb tapogatáshoz
és a graphikus registráláshoz folyamodunk. A
megengedhető mértéken túl űzött munkát feltű
nően alacsony pulsushullám jelzi. Ilyenek elő
fordulásánál már közel vagyunk az elájuláshoz.
A sphygmogramm, azaz : pulsusgörbe igen élesen
szemlélteti az elfáradást.
Egy pulzusverésnek normálgörbéje áll: egy
hirtelen fölszálló részből, a mi a szív összehúzó
dását, a systole-t jelzi; azután egy leereszkedő
könyökből, a mihez vízszintes nyúlvány csatla
kozik ; ez együtt a kitágulásnak, diastole-nak
felel meg. A systole ideje pihenés közben, nor
mális viszonyok közt 02 másodpercz. Perczen
ként 75 szívverést számítva, minden egyes ve
résre 0 8 , tehát a diastole-ra 06 másodpercz
esik; a diastole pedig nem más, mint a pihe
nésre szánt szünet. A sphygmogramm jelzése
szerint a systole erős munkánál, így megterhelve
tett hosszú masirozásnál, 025 másodperezre
emelkedett. Egyidejűleg sokkal gyorsabb lesz a
pulsusverés, mondjuk például, hogy 120. Ekkor
egy ütésre 05 másodpereznyi idő jut. Mivel a
systole most 025"-ig tart, marad a nyugvó szü
netre 025", 0-6" helyett. Ha ez a szám 02-ig
sülyed, akkor már annál a határnál vagyunk, a
melyen alul a szív egészsége komolyan fenye
getve van.
A szív nagyságának kopogtatás és hallgatódzás által való meghatározása a masírozó
katonáknál azt mutatta, hogy a munka jobbol
dali tágulást és májnagyobbodást idéz elő. Az
első tünet azt mutatja, hogy a jobbik szívkam
rából a tüdőbe folyó vér mennyisége csökkent.
A jobb szívkamrának nagy vérbősége megaka
dályozza a vénák vérének a szívbe tolulását;
következésképen a májcsillapodás megnövek
szik. Ha ezek a jelenségek nem múlnak el
rögtön a munka félbeszakítása után, ez a túlfeszítésnek jele, a mely a szív jelentékeny tágu
lását okozhatja.
A szív jobboldali tágulása, úgy látszik, hogy
teherhordás vagy hasonló dolgok által megnehe
zített légzés nyomán jön létre, míg szabad
mellel való megerőltetés, így gyors és huzamos
járás, futás, bicziklizés, csak a bal kamrát tá
gítja ki.
A légzőkészüléknek túlfeszített munka miatt
való károsodása a vitalis-capacitásnak, azaz az egy
lélegzettel beszívható vagy kilehelhető légtömeg
mennyiségének csökkenésében nyilvánúl. Apihenő
állapotban beszívható legnagyobb légtömeg átlag
ban három liter; nehéz megterheléssel tett hosszú
meneteknél ez a szám 300 köbcentiméterrel
csökkent. Másrészt itt is azt találtuk, hogy nem

teljesen kimerítő menetek a légzőizomzatot erő
sítik és a vitalis-capacitást növelik. A túlfeszített
munkát még biztosabban és kényelmesebben
méri a légzés gyorsasága. Itt absolute érvényes
határszámértéket nem állíthatunk fel a nagy
egyéni különbségek miatt. De megállapítható,
hogy káros megerőltetés az, melynél a légzés
gyorsaság a nyugvó állapotbelinek 75%-ával
nő, és negyedórái pihenés után annál még min
dig több mint 30°/0-al nagyobb.
A megerőltetés nagyságának megítélésére a
test hőmérsékletének mérése is igen fontos.
Tudjuk, hogy nagy forróságban, nedves és megrekkenő levegőn végzett nehéz munka halálos nap
szúrást okozhat. Ilyen körülmények közt ugyanis
az izzadtság, a melynek elpárolgása eszközli a
felhevült test lehűlését, nem párologhat el elegendő
mértékben, s így a testben megtorlódik a meleg
ség. Mérsékelt, 1—IV20 C. hőemelkedés minden
energikus munkánál fellép, hacsak a környezet
hőmérséke nem nagyon alacsony; ez teljesen
veszélytelen, sőt kellemes érzést okoz és előse
gíti a munka végzését. De mértéktelen munkát
jelöl már a test hőmérsékének 39°-on felül emel
kedése, a 40°-nál levő határt pedig sohasem
lenne szabad elérni.
A megerőltetés nyomait észrevenni a vizelet
ben is. Fehérjét és mikroskopikusan hengeres
szálakat találunk ekkor benne, épp úgy, mint a
vesegyuladásnál szokott lenni.
Caspari és Albu ilyen jelenségeket tényleg
konstatált a Berlin—Drezda közötti távgyaloglás
győzteseinél; kerékpárosoknál sem ritka ez a
jelenség. Mi ellenben nehéz teherrel súlyosbított
menetelésnél, akár a legforróbb napon, se tud
tunk a vizeletben semmi betegeset találni.
A vizeletben talált fehérje és szálak a meg
erőltetésnek mindig biztos jelei, bár sok embernél
csekély munka után is jelentkezik.
Az elfáradás jellemzően mutatkozik az idegrendszeren és a munkánál közvetve szereplő
izmokon is. Ez utóbbiak mérésére Mosso isme
retes ergograph-ját használtuk. Ezen készüléknél
a nagy ujj adott ütemben emel egy meghatá
rozott súlyt lehető magasra, ezt folytatjuk, a míg
az ujj elbénul.
Minden emelés magasságát graphikailag
jelzi a műszer, úgy hogy az átlagos magas
ságnak az emelés számával való szorzata az
illető mozgást végző izmok maximális munkaképességét adja. Kiderült, hogy ezt a görbét
kimerítő menetek is csak lényegtelenül módosí
tották. Tehát a görbe lesüllyedése biztos jele
annak, hogy a megerőltetés határát túlléptük.
A közvetve foglalkoztatott izmokhoz hasonlóan
viselkedik a központi idegrendszer, már a meny
nyire ez egyszerű kísérleteinkkel mérhető. Igen
arravaló kísérletnek bizonyult a reactió-idő mé
rése, azon időé, mely egy ingernek hatása és a
rákövetkező visszahatás között eltelik. Kísérle
teimben a médiumot elektromos ütés hol a hom
lokán, hol balkezének egyik ujján ingerelte. Az
áram indításával egyidejűleg hangvilla jött rez
gésbe, mely egy forgó dobra V100 másodperczeket
jegyzett. A mint a médium az áramot megérzé
kelte, jobb kezével összenyomott egy kapcsot,
miáltal a hangvillán átmenő áram megszakadt.
28*
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A leírt rezgések száma tehát a reactióidőt adja
i/ 100 másodperczekben kifejezve. Itt is azt talál
tuk, hogy a testi fáradtság, a míg a közérzetet
nem befolyásolta erősebben, addig a reakczlóidőt se növelte, ellenben a túlságos elfáradás
igenis hosszabbá tette.
Hasonlóképen áll a dolog a számokra való
emlékezéssel; egytagú számok sorát kell az ille
tőnek utánunk mondani. Addig ismételjük a
processust, míg az utánamondás hibás lesz Ez
a kísérlet is azt mutatta, hogy csak komolyabb
zavaroknál áll be az emlékezet csökkenése.
Igen használható, de csak egy physiologiai
laboratórium teljes felszerelésével előállítható jele
a megerőltetésnek a légzés által történő oxygénfelvétel és szénsavkibocsátás. Minden munka
elvégzéséhez bizonyos mennyiségű oxygén kell,
mely táplálóanyagok elégetése által energiát szol
gáltat ; az égés meg szénsavat termel.
Adott munkának normális viszonyok közt
meghatározott oxygénfölvétel és szénsavtermelés
felei meg. Ez a mennyiség arányosan nő az
elfáradással. így 24 km.-es menet után (20—
30 kg. megterheléssel) az egy km. megtételére
szükséges mennyiség 150/„-al nagyobb, mint
nyugvás után. Ugyanezt találtam kerékpárosok
nál 75 km. után
Ennek a jelenségnek két oka van Az egyik
az, hogy a kifáradt ember kimerült és fájó
izmai helyett másokat használ, a melyek kevésbbé gazdaságosan dolgoznak; a második
pedig az, hogy a kifáradt központi idegrend
szer az izmok beidegzését czélszerűtlenebbül
végzi. Mindez a járásnál a botorkáló, bizony
talan lépésben mutatkozott.
Hosszabb időn át folytatott megfeszített mun
kánál az emésztőkészülék is zavarokat mutat.
Ha ülő-foglalkozású ember egyszerre állandóan
erős testimunkát kezd végezni, mint pl. az
ujonczok, akkor annak az étvágya csökken;
mivel pedig több táplálóanyagra van szüksége
és kevesebbet vesz magába, gyorsan lesoványo
dik. De ha a munka nem nagy, rövid idő múlva
az étvágy nő, a táplálékfelvétel egyensúlyba jön
a szükséglettel, úgy hogy a test súlya állandó
marad, gyakran egy kicsit nő is. A tartós mun
kára szükséges egyensúly az elhasznált és bevett
táplálék közt nagyrészt a táplálkozás módjától
függ, úgy hogy észszerűen vezetett táplálkozás
mellett az ártalmatlanul végezhető munka határa
sokkal magasabb, mint czélszerütlen táplálko
zásnál. Ilyenkor a táplálék bőséges, könnyen
emészthető legyen, és kis térfogatban sok táp
erőt tartalmazzon.
Szegényes, tisztán vegetabilis táplálékkal tar
tós kemény munkát bajosan végezhetünk. Erre
sok, könnyen emészthető állati fehérnye, főkép
pedig sok zsír szükséges.
Z. D.

A ném et kereskedelm i politika
fejlődése 1871-ig.
avarokkal teljes mai politikai és gazdasági
életünkben, a midőn egész nemzetünk a
kibontakozás útját óhajtja különböző uta
kon megtalálni, sokszor irányul politikusaink
tekintete éppen úgy, mint közgazdáinké is a
nagy német birodalom felé, melynek társadalma,
daczára a hármasszövetségnek, részben ellen
séges álláspontot foglal el velünk szemben, s
politikai aspiratiói megvalósításában bennünket
óhajt eszközül felhasználni, gazdasági politikája
pedig a szövetséges államok között meglevő jó
barátság ellenére is sokszor — mint ezt a brüsszeli
czukor-conferentia is mutatja — önzőén nyilat
kozik meg Magyarország iránt.
Ez a hatalmas birodalom Európa középpont
ján a maga 56—60 millió lakosával a leg
első continentális államok közt áll, hadserege
az első helyek egyikét foglalja el a világon
úgy számra, mint felszerelésre nézve; öntudatos
császárának vezetése alatt fejlődik, izmosodik a
németség hazája, hogy világbirodalommá ala
kuljon. Tengerentúli gyarmatai elsőrendű erős
séget képeznek az anyaország számára, melyek
e messze vidékeken is (Kiau-csau, Samoa-szigetek, Guinea, az afrikai gyarmatok) terjesztik a
német culturát, a németség pedig igyekezik a
neki már maholnap szűk anyaországból kiván
dorolva más államokban letelepedni, a gyarmatosítási egyletek világszerte működnek és sze
reznek szorgalom és kitartás által a német népnek
csodálókat és sokszor ellenségeket is.
De a mily hatalmas haderejére, egységére
nézve ez az állam, épp oly gazdag és épp oly
kiváló ipara és kereskedelme folytán is. Az ő
kezében van a continensen a természettani és
orvosi műszerek nagy szorgalmat és leleményes
séget igénylő készítése, szövő-fonó ipara óriás
arányokban dolgozik, gépgyárai, aczélgyártása
stb. világhírűek. Kereskedelmi hajói bejárják a
világ összes tengereit, kicserélik a déli vidékek
terményeiért az északiakat, hozzák mindenfelől
a nyers anyagot, hogy otthon feldolgozhassák,
s adjanak kenyeret az óriás nemzetnek s sze
rezzenek gazdagságot az állam, a birodalom
számára.
Mennyivel más helyzete volt csak 35 évvel
ezelőtt is e hatalmas birodalomnak! Az egység,
az egyöntetű vezetés teljes hiánya, a territoriális
politika, az egymással hadilábon álló kisebb
államocskák zsörtölődései, az egymás hatalmára
féltékenyen tekintő herczegek és fejedelmek
irigykedései jellemezték a németséget, melynek
valaha Nagy Károly és V. Károly császár biro
dalma volt a hazája! Semmi gazdasági vezetés,
semmiféle egységes politika — ellenkezőleg
mindenki a saját kénye-kedve szerint törekedett
a maga jóvoltára: az individuumnak meghagyott
belátás szerint.
De aztán elkövetkezett 1870 és 1871 ; véres
csatákban nyert győzedelmet az egyesült német
seregafrancziákon, kik elbizakodott császáruknak
és a Bismarck vaskezének estek áldozatává: a
német egység meg volt teremtve s a világhata-
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lom alapjai le voltak rakva. Csak 1871 óta van
meg ez a mai társadalom, csak azóta létezik
egységes mezőgazdasági, ipari és kereskedelmi
politika Németországban, mert addig mindez a
territoriális uralom nyilvánulása volt; érdekes
azonban látni, hogyan lett azzá ez a politika, a
mi ma, hogy fejlődött ki azzá a hatalmas, föld
részeket átölelő kereskedelmi politikává, a mely
nek ma már a gyarmatügyi politika is kiváló
alkatrészét teszi!.
A franczia forradalom idején, 1790-ben még
324 territórium volt a mai Németország terüle
tén, részint világi, részint egyházi fenhatóság
alatt. Ez a szám azonban még nem teljes;
1475 kisebb territórium járul a fentebbiekhez:
a birodalmi lovagok külön birtoka. Hogyan
lehetett volna tehát szó egységes kereskedelmi
politikáról, s hogyan lett volna megvalósítható
az 1522—23-ik évben Wormsban tartott biro
dalmi gyűlés terve, hogy a vámhatár egységes
legyen s a vám közösen megállapított tételek
alapján szedessék be ?! A német föld határa
270 év múlva sem volt elzárva vámvonallal,
ellenkezőleg se szeri, se száma nem volt azok
nak a városoknak és területeknek, — melyeket
ma zárt városok, adóvonaílal körülvett területek
neve alá foglalunk — a melyek régi jogon
bírták az árúmegállításra és az árúknak adó alá
vételére való jogosultságot. A napóleoni harczokkal megváltozik ugyan ez az állapot, de az
egységes politika létre nem jöhet. Napoleon
szétrobbantotta a hasznavehetetlen német „biro
dalmi“ alkotmányt s újat épített a romjain. A
birodalmi városok és egyházi fejedelemségek
eltűntek, Poroszország, Baden és Bajorország
valami csekély területi növekedést is nyer, de
a birodalom összezsugorodik. A háborús idők
eseményei gyors összevisszaságban követik egy
mást, megalakul a rajnai szövetség, Ausztria
1806-ban kénytelen a német-római császári
czímről lemondani, 1812 táján nagyobbrészt
elhatárolódnak a mai német államok s 324-ből
35-re olvad le a számuk. De a harczok mellett,
melyek a rajnai szövetség alakjában nem ugyan
a nemzeti összefoglalás szempontjából, de ad
ministrativ tekintetekben bizonyos egységet alkot
tak, — más is elfoglalja a szövetséges államo
kat. A déli államok igyekeznek vámterületet
alkotni, egységes vámterületté alakulni; Bajor
ország 1807-ben csakugyan vámvonallal veszi
magát körül, 1808-ban Württemberg és 1812ben Baden követi a példáját. Kicsinyek voltak
ez államok, de kereskedelmi-politikai tekintetben
a haladás e tettök által igen jelentékeny. Az
egységes kereskedelmi politika azonban nem ez
államoktól vettetett fel, e politika fejlődési me
nete Poroszország kereskedelmi politikájával
van szervesen összenőve; az 1818. évben ki
adott cabinet-ordre-ra reformált particulars po
rosz kereskedelmi politika alapja a mai német
kereskedelmi politikának, mely a többi államok
nak Poroszországhoz j való csatlakozása által
állott elő. Ha tehát a mai német kereskedelmi
politika fejlődését meg akarjuk ismerni, úgy a
porosz kereskedelmi politika eredetére s fejlő
désére kell visszamennünk.
*

Poroszország kereskedelmi politikája a Nagy
(II.) Frigyes apjának, I. Frigyes Vilmosnak ural
kodása alatt veszi kezdetét azon ténynyel, hogy
az eddig szedett accise, 1 mely eddigelé csak
finánczpolitikai czélokat szolgált, más alkalma
zást nyer. Frigyes Vilmos abból a helyes elv
ből indult ki, hogy az accise feladata nem lehet
más, mint a hazai ipart a külföldi ellenében
védelmezni, s 1713-ban egy rendeletet bocsát
ki, mely a külföld terményeit a porosz váro
sokra való bevitel alkalmával nagyobb accise-szal
terheli meg, mint a hazaiakat. Az eddigi tisz
tán pénzügyi szempont így kereskedelmi poli
tikaivá lett, s folytatása a megkezdettnek Nagy
Frigyesnek lett a feladata.
Sajátságos intézmény volt az egész acciserendszer. Poroszország nem volt körülvéve vám
vonallal, mert az ország határának őrzetése,
pénzügyőrség kirendelése sok költséget igényelt.
A continensen a franczia-rendszer, az egységes
vámterület még nem nyert teret magának, s
Poroszország is jobbnak látta a hollandiai pél
dát követni, főleg, miután a zárt városok és
belvámok intézményével czélját elérte: egyedül
a városban volt ez időben az eladó és fogyasztó
piacza s a város fallal körülvett voltánál már
praedestinálva volt az ilyen állami feladatok
megvalósítására. A maga idejében czélszerü
volt az accise-rendszer, mivel iparos és keres
kedő falun nem lakott s a parasztember és a
földbirtokos csakis a városban szerezhette be
szükségleteit; kevesebb kezelési költséggel járó
vámintézményt tehát az állam számára keresve
sem találhattak volna.
Nagy Frigyes (1740—1786) folytatta tovább
apjának kereskedelmi politikai terveit: az acciserendszert szigorúbbá tette s igyekezett azon,
hogy ennek jövedelmei az ő költséges háborúi
hoz szakadatlanul folyó pénzforrásul szolgál
hassanak, de egy lépéssel tovább is ment, a
kereskedelem terén követett „politica Fridericiana“ maga volt a megtestesült, rideg mercantilismus, mely bátran nevezhető prohibitiv-rendszernek is: a mi belföldön előállítható, azt kül
földről behozni nem szabad, a hazai nyers
terményeket külföldre vinni tilos, — ebből áll
Nagy Frigyes kereskedelmi politikája, vagyis a
külföldi árúk behozatalának — kevés kivételtől
eltekintve — 1 teljes eltiltásában, és a hazai
nyersterményekre szabott igen magas kiviteli
vámok megállapításában; a beviteli tilalom meghatároztatott a gyapjúfonalra, vászon, gyapjú,
selyem és félselyem, porczellán, gyapot és
fayence-árúkra, ez iparágak s főleg a lendületet
vett selyemgyártás emelése czéljából, a kiviteli
tilalmat pedig az állati bőrökre, kenderre, lenre,
gyapjúra, dohányra, komlóra, a szarunemüekre
s minden oly árúra állította fel Nagy Frigyes, a
melyek lenből vagy kenderből készíttetnek.
A kereskedelem szabadsága távol áll Nagy
Frigyestől, de különben a XVIII. században még
más államokban is, csak úgy jellemezhető, hogy
szabad a kereskedelem, de súlyosak a ki- és
beviteli vámok.
1 Az accise, közvetett állami adó, a mely bizonyos
árúknak a városba vitele alkalmával szedetik be.
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Nagy Frigyes kereskedelmi politikájának azon
ban nem volt meg a hatása minden porosz bir
tokra. A nemrég megszerzett alsó-rajnamelléki
tartományok a maguk régi liberális intézmé
nyeikkel éltek, csak az Elbétől keletre eső or
szágokban jutott e politika érvényre. E keleti
tartományokra pedig Nagy Frigyes oly érdekes
és oly rendkívül meglepő intézkedéseket lépte
tett életbe a maga mercantilista elvei alapján,
hogy azoknak sem előtte, sem utána nem akad
párjuk; a keleti tartományokat két osztályba
sorozta: Brandenburg és Szilézia képezték az
iparos, Pomeránia, nyugoti és keleti Poroszország pedig a földmívelő országokat, s ez
utóbbiaknak meg volt tiltva, hogy az ipartermé
keket a hozzájuk közel fekvő tengeri úton, ide
gen földről szerezzék be s kényszerítve voltak,
az iparos Brandenburg és- Szilézia terményei
nek elfogadására. Ebből a czélból rendelte el
az Odera melletti Frankfurtban országos vásá
rok tartását is, hol a földmívelő részek parasztjai
és földesurai szükségleteiket beszerezhették;
vagyis más szóval: Nagy Frigyes mit sem tett
az agrárius provinciák iparának elősegítésére,
intézkedése csak bénítólag hatott a nekik oly
szükséges iparra, példát pedig a közgazdaság
történelmében arra sehol sem találunk, hogy
valamely uralkodó bizonyos országrész iparát
más országrészek kárára vette volna pártfogása
alá! Igaz, tett Nagy Frigyes kivételt i s : a
bányaigazgatóságoknak vagy a katonaságnak
megengedte, s egyik-másik királyi gyártelepnek
is, hogy külföldről szerezhesse be a szükséges
árúkat, később egynéhány kereskedő is nyert
igazolványt, melylyel az árú-behozatal tilalma
felfüggesztetek, — de az accise azért természete
sen érvényben maradt.
E rideg mercantil-politikának a napóleoni
háborúk vetettek véget, a midőn 1806-ban, a
jénai csatavesztés után Berlin is a francziák
kezébe jutott. A pénzügyi igazgatás élére állí
tott Estéve követelésére kényszerítve volt Poroszország az idegen árúkra fennálló tilalmat el
törölni, s a mi a régi rendszerből fenmaradt,
az a régi accisenak csak egy parányi hányada
volt, az újítás pedig egy új különbözeti-tarifa
megalkotásában nyilvánult. A mercantil-rendszer
alapjában meg volt rázkódtatva, s újabbnak,
liberálisabbnak kellett rá következnie. A rend
szer bukását sokan a véletlennek tulajdonítják
s a physiokrata irány hívei, — kik a königsbergi egyetemen a Turgot és társa tanait, mint
az „észszerű angol nemzetgazdaságtant“ adták
elő először Németországban — a francziák győ
zelmeinek^ hozsannát zengedeztek, remélvén,
hogy az újabb kereskedelmi politika csupán a
physiokratismus nyomain haladhat. De hát ez
soká következett e l! Mi azt hiszszük, hogy bár
a jénai csatavesztés és Estéve követelései a
mercantilis kereskedelmi politika bukásának köz
vetlen előidézői is, a rendszerrel való szakítás
gyökere mélyebbre nyúlik: a „politica Frideri
kán3“ ellen a reactio már régebben meg
indult, s ez az irányzat az új királyban, az
akkor még igen ifjú III. Frigyes Vilmosban
talalta meg vezetőjét, a ki már 1802-ben ki
mondotta a halálos ítéletet a Nagy Frigyes

politikájára; de igaz, hogy ő pénzügyi és nem
kereskedelmi politikai szempontokból nyilat
kozott oda, hogy a Nagy Frigyes-féle rendszer
administratiója igen drága, s jobb volna az
accise-szabályzatnak csak a legfontosabb feje
zeteit megtartani, mert így az — kevesebbe
kerül. III. Frigyes Vilmos physiokrata volt a
túlságig; azt hitte, hogy az eddigi politika mel
lett a belföldi árúkat a fogyasztóknak kell drá
gán megfizetniök, csakhogy a belföldi gyárak
prosperálhassanak. Volt igaza ebben a tekintet
ben, csakhogy ő, mint physiokrata csak a fo
gyasztók érdekeit nézte, a mercantilismus czélja
pedig állandó ipart s keresetet adni egy ország
nak, nem a fogyasztók, hanem a termelők érde
keit tartván szem előtt.
Azután más idők következtek. A franczia
foglalás újabb teret nyert magának. 1806 végén
már az ellenség kezébe esett Brandenburg és
Szilézia is, Poroszország e két iparos tarto
mánya. A Nagy Frigyes szabályzata: innen sze
rezniük be a földmívelő tartományoknak ipari
szükségleteiket — már nem volt keresztülvihető;
másodszor törte át tehát a mercantilista politi
kát a változott idő, s a porosz király meg is
engedte, hogy a pomeraniaiak vagy keleti poro
szok onnan hozathassanak árúkat, a honnan akar
nak, csak Anglia maradt elzárva előttük, a continentális zár miatt. 1 Itt van a Nagy Frigyes poli
tikájának végzetes tévedése: az agrárius tarto
mányok iparának teljes elhanyagolása most kény
szeríti a népességet a külföldhöz fordulni, mely
nek védtelenül ki van szolgáltatva. A kereske
delmi politika újra pénzügyivé lesz, a behozatali
tilalom eltöröltetett, de az állam megkapja a
maga illetékét, a 8 ' / 3 %-os acciset, vagyis „két
jó garast“ a behozott árú egy-egy tallér értéke
után.2 1807-ben azután szakít Poroszország a
Nagy Frigyes alapvető princípiumaival, s a
király kimondja a reform szükségét, „hogy az
állam megváltozott helyzeténél fogva az eddig
követett nemzetgazdasági tételek megváltozta
tása is szükséges“ — az új rendeletek nyíltan
bevallják, hogy az egyedüli helyes a kereskede
lem feltétlen szabadsága. Csakhogy Poroszország ezt még mindig nem tudta megvalósí
tani ; a szárazföldi zár még mindig tartott a
tilsiti béke (1807) után is; 1808-ban véget ért
Brandenburg és Szilézia occupálása, de a szá
razföldi zár még mindig érvényben áll: Napo
leon hatalmas volt, s a porig sújtott poroszok
nem mertek ellenére tenni. Franczia csapatok
s consulok ügyeltek a porosz kikötőkben az
esetleg megjelenő angol hajókra. 1813-ig tar
tott ez az állapot, míg végre az ellenőrködő
kémkedés felkeltette a poroszok önérzetét, s
márczius 20-án a Boroszlóban kiadott cabinetordre-ban Poroszország kimondta, hogy tovább
nem hajlandó a szárazföldi zárt elfogadó álla
mokhoz csatlakozni s egyszersmind Francziaországnak a háborút is megüzeni.
A porosz kikötők megnyíltak minden idegen
1 A győztes Francziaország kényszerítette a porosz
királyt az Anglia ellen alkotott szárazföldi zárhoz való
csatlakozásra, melyet Napoleon 1806. nov. 21-én Ber
linben kiadott decretumával határozott el.
2 1 tallér (Thaler)
3 márka, kb. 3 korona 60 fillér.

áru előtt s a barátságban élő népek, köztük az
angolok, elárasztották árúkkal Poroszországot s
a 8 l/;í °/„ accise lefizetése mellett is oly nevet
ségesen csekély árért dobták terményeiket a
porosz piaczra, hogy a porosz gyárosok, s fő
leg a pamutipartelepek, rövid idő alatt tönkre
mentek. A mikor azután a háború 1815—16-ban
befejezést nyert, a német szövetség 1815-ben
megalakult, a belsőleg megszilárdult s a né
metség előtt tekintélyben emelkedett Poroszország a teljesen avult Nagy Frigyes-féle keres
kedelmi politika helyett 1816-ban mást, szabad
szelleműt léptetett életbe.
Volt szó már 1815-ben, a német szövetség
megalkotásakor egységes német politikáról, s a
szövetségi acta 19. fejezete szerint „a szövetség
tagjai a szövetségi gyűlésnek Frankfurtban leendő
első összejövetele alkalmával az egyes szövet
séges államok közötti kereskedelem és közle
kedés, valamint a hajózás végett a bécsi congressuson elfogadott elvek alapján tanácsko
zásba fognak bocsátkozni“. Azonban az egységes
rendezés nem történt meg, egyetlen egy tanács
kozás sem tartatott, mert egy állam sem akarta
magát kitenni vám- vagy adóügye bárminemű
megszorításának s legkevésbbé pedig Ausztria.
Ezért volt kénytelen Poroszország 1818-ban re
formálni adóügyét és egységessé tette 57 külön
böző accise- és vámtarifáját, mely összesen
2775 tételt tartalmazott.1 A szabályzat 1819.
január 1 -én lépett életbe s új korszakot nyitott
meg a német kereskedelmi politika történeté
ben. Az új törvény a kereskedelem szabadsá
gát — a mai értelemben — nem biztosítja
ugyan, de azon idők követelményeinek teljesen
megfelel s mintegy áthidaló utat képez a régi mercantilista irány és a mai politika között. A prohibitiv rendszert teljesen elveti azon egyszerű
tényből folyólag, hogy az alsó Rajna melletti
tartományokban sohasem volt meg a beviteli
tilalom, s e tartományok mégis virágzó álla
mokká lettek; eltörli a belső vámsorompókat,
a vám beszedése végett az ország határán vám
vonalat létesít, s így míg egyrészről nyugati
tartományaival, a földrajzilag teljesen külön
álló Westphaliával és a rajnai tartománynyal
kölcsönös kereskedelmet és közlekedést tarthat
fenn, másrészről a jobbnak talált körülzárolt
franczia vámterület példájához csatlakozik. Az
eddigi különbség város és falu között így meg
szűnt, a város kapuinál alkalmazott őrség át
tétetett az ország határára, a vámvonalra, min
den behozott árú megvizsgálása most már a
határon, illetőleg az ehhez közeleső városok
ban felállított hivatalokban megy végbe, az
„accise“ átváltozott s a porosz pénzügyi jog,
illetőleg közgazdaságtan újabb fogalmat nyert a
„vám“-ban. Az új vámtételek eléggé mérsékel
tek s mindenesetre kedvezőbbek voltak, mint a
többi német államokéi. A kézmü- és gyári-árúk
vámja körülbelül 10 °/n volt, elég drága a mai
viszonyokra, de hallatlan olcsó abban az idő
ben. A gabonavám szintén alacsony s a 10%-os
1 Zimmermann : Die Handelspolitik des deutschen
Reichs vom Frankfurter Frieden (1871) bis zur Gegen
wart. Berlin 1901. II. kiadás, 3. oldal.

vámtételnél magasabb vámot Poroszország csu
pán a gyarmatárúkra szabott s a bányatermé
kekre, — mindkettőnél tisztán látható a keres
kedelempolitikai érdek: amott a honi élelmi
szerek és más termékek piaczának biztosítása
a külállamok coloniáinak terményeivel szemben,
emitt pedig a sziléziai bányászat megvédése.
A porosz kereskedelmi politikában e reform
után tilalom már nem szerepel az idegen árúk
behozatalára, de van egy bizonyos mérsékelt
tételben megállapított vám. A mi tilalom kivé
telképen a só és játékkártya stb. behozatalára
még fennáll, azt nem a kereskedelmi, hanem a
pénzügyi politika tartatja még meg, mert a só,
játékkártya, az állam jövedékeit, regáléját képe
zik. A kivitel teljesen szabad, csakis a papír
gyártáshoz szükséges hulladékok és rongyok
tartatnak vissza.
Poroszország ezek szerint tehát a védvámrendszerre tért át, melyben a régi mercantilismusnak alig ismerhető fel egy kis vegyüléke.
Ma sincs más feladata, mint akkor a jó bel
kereskedelmi és iparpolitikának: biztosítani a
munkabért az ország lakosainak, előnyös piaczot
teremteni a belföldön, védelmet nyújtani a honi
telepeknek és vállalatoknak a külföldi verseny
ellen, annyival is inkább, mivel e vállalatok
csakis nagy tőke útján létesíthetők; oly esetben
pedig, a hol a hazai vállalkozást a versenyképe
sebb külföldi tönkreteheti, ott az állam feladata
pénzzel, eszközökkel, gépekkel, munkaerővel a
vállalat segélyére kelni, a nélkül, hogy e czélból a prohibitiv-rendszert fentartani szükséges
volna. Poroszország a XIX. század második
tizedében már értette azt, a mit mi magyarok
úgyszólván csak most kezdünk érteni, hogy a
hazai vállalatok versenyképességének fokozása
czéljából az állami támogatás okvetlen szüksé
ges. A Kossuth Lajos és társai „Védegylete“ a
magyar társadalomé volt, de nem a magyar
államé. A gyakorlati porosz államférfiak és köz
gazdák már 1818-ban arra az álláspontra he
lyezkedtek, a mire a német professorok az elmé
let terén csak jóval később: a gyakorlat már
1818-ban az állami segélyezés, állami beavat
kozás, állami védelem irányában, hogy úgy
mondjuk : socialreformatorikus irányban haladt,
míg a tudomány emberei csak a múlt század
70-es éveiben csoportosultak az új tnértföldjelző
körül. 1
Poroszországot reformált kereskedelmi poli
tikája igen megerősítette, egysége nyilvánvaló
lett, tekintélyre, de egyszersmind irigyekre is
tett szert. A német államok úgy találták, hogy
Poroszország a vámvonal felállításával tisztán
egoistikus czélokat szolgál és megkisérlették
vele szemben azt, a mit Napoleon Angliával a
szárazföldi zár esetében. De azt, a mi Napóleon
nak csodálatos módon sikerült, a kis német
államok nem bírták végrehajtani: egymás iránti
féltékenységük nagy volt, Poroszország pedig
1 A fent említett „socialreformatorikus“ irányzat a
modern socialpolitika iránya, mely az államra és az
egyénre egyaránt épít, ellentétben az individualistikus
iránynyal, mely teljesen az egyénre, s a socialistikussal,
mely teljesen az államra akar bízni minden teendőt az
alsóbb néposztály érdekeinek megvédésénél.
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czélját el tudta érni a nélkül, hogy ebben öt a
többi államok csak hátráltathatták volna is.
A porosz állam sajátszerü helyzetéből kifolyó
lag több idegen német állam egyes területei a
porosz vámvonalon belül esnek, mivel az idegen
államok e részei anyaországuktól különválasztva
feküsznek. Poroszország ezeket gyűrű alakjában
veszi körül. Viszont Poroszország több területe,
mint ez időben Wetzlar, Erfurt, Schleusingen s
Nettenburg fejedelemség kívül feküdtek az anya
országon (Exclave). Az enclavek — vagyis
idegen területek a porosz vámvonalon belül —
harczoltak legjobban Poroszország kereskedelmi
és vámpolitikája ellen, de ezek, Anhalt és
Schwarzburg mihamar belátták, hogy rájok nézve
sokkal előnyösebb, ha az 1818 márczius 2 0 -án
kelt cabinet-ordre-ban felajánlott szövetkezésre
lépnek s csatlakoznak Poroszországhoz, még
pedig a szövetkezés amaz alapján, hogy elisme
rik a porosz vámvonal érvényét, hallgatagon
elfogadják Poroszország intézkedéseit, vele szem
ben mintegy alárendelt helyzetbe jutnak, — de
a vámvonal jövedelmében népességük számará
nyában osztozkodnak. Ez a vámcsatlakozás (Zoll
anschluss) létre is jött a két állam és Poroszország között 1819-ben, s majd később Luxem
burg csatlakozott így Poroszországhoz s 1871
után a német birodalomhoz, pedig az sohasem
volt német állam. A Schwarzburg példáját kö
vette nemsokára Hohenzollern is, mely Wtirttemberghez csatlakozott.
E csatlakozásoknál sokkal nagyobb jelentő
ségű a vámegyesületnek (Zollverein) nevezett
ama szövetkezés, a midőn az egyesült államok
mindenike megőrzi önállóságát, a hol alárendelt
ségről szó sem lehet s mindenik fél meghatalmazottai által, egyenjogúan foly be a határozathozatalba. Azért oly kiválóan fontos ez, mert a
vámegyesületekből állott elő a mai hatalmas
német birodalom.
Ki volt a 'vámegyesiiletek gondolatának fel
vetője, nem tudjuk, csak a megalkotóit, a gon
dolatnak tetté alakítóit ismerjük. Három férfi
szerzett különösen érdemeket e tekintetben: az
egyik egy államférfi, a ki mint ilyen hozott létre
egy vámegyesületet, Maassen (1769—1834)
porosz pénzügyminister, a kinek már az 1818-iki
reform megalkotása körül is vannak érdemei;
a másik egy félreismert s később önmagával is
meghasonlott professor és publicista, a ki timárinasból emelkedett a kathedrára s a ki „a poli
tikai gazdaságtan nemzeti rendszere“ czímü
hatalmas munkájával az egységes német keres
kedelmi politika érdekében az első gazdaságpolitikai agitatiót hozta létre Németországban:
List Frigyes (1789—1846); a harmadik pedig
a vámegyesület psychologiájának megírója, Ne
benius (1784 1857) a badeni állami ministerium
többszörös elnöke. Politikailag Maassen az első,
irodalmilag List és administrative Nebenius.’
Maassen agitatiójára lépett egyesülésre 1828
febr. 14-én Poroszország és Hessen-Darmstadt,
miután a Poroszország hatalmára féltékeny két
déli állam, Württemberg és Bajorország is vám
egyesületre lépett. — List Frigyesnek czélja egy
közös kereskedelmi politika megalkotása volt,
s ő az, a ki a vasútépítés eszméjét először fel

vetette Németországban; ő tagadja, hogy az
angol physiokrata vonásokkal bíró s nagy mérvben
liberális és individualistikus kereskedelmi poli
tika jogosult volna Németországban, pedig itt
ebben „mint valami isteni kinyilatkoztatásban“
hisznek, a helyett, hogy belátnák, miszerint az
ily politika megalkotása az állam feladatához
tartozik. Csakhogy List gazdasági tanai átcsap
nak a gyakorlati politika mezejére is és felveti
a kérdést: állam-e hát Németország? Nem az,
— adja meg rá a feleletet is — Németország
nem más, mint házi tanítók, iskolamesterek és
nevelők képzőintézete, politikailag széttagolt,
czivódó kis államok conglomeratuma. A mi
„össznémet“, a mi „egységes német politikai
ügy“, az ma csak a históriába tartozik, a jelen
nek abból semmije sincs. Ezért kell államot alkotni
egységes vezetés mellett s erre az út az industrialis tevékenység, elvetésével a szabad kereskedelmi
iskola tanainak. Az ő ideálja, a miben a mercantilistákkal találkozik is, az iparvédelem, ő a
mezőgazdaságnak védvámok által való emelését
oktalanságnak tartja ; 1 s czélravezetőnek hiszi
az úgynevezett paedagogikus védvámok rend
szerét, mert ezek az iparilag és kereskedelmileg
hátramaradt államokban a tőkegyűjtést arra a
fokra emelhetik, a mely a gazdagabb iparos
államok concurrentiája ellenében a sikerhez
megkivántatik. Ezt kívánja List a vámegyesüle
ten belől s ő még teljesen a protectionista iskola
híve: az ő általa tervezett kereskedelmi és vám
politika egyedül az ipar védelmébe szegődik.
Érdeme az, hogy nagy publicistikai tevékenysé
get fejtett ki az egyetemes, egységes kereske
delmi politika érdekében, a melynek alapját a
tudományos irodalomban ő rakta le — de gazda
sági munkáinak túlzásig vitt politikai színezete,
a kiviteli eszközök megjelölésénél mutatott egy
oldalúság sokat levonnak e nagy ember érde
méből, ki maga azt hitte később, hogy életét
teljesen elhibázta és 1846-ban Kufsteinban ön
gyilkossá lett. — Nebenius a vámegyesületről
írt munkáiban a különböző államok eltérő adói
rendezését és egységesítését hangoztatta, nehogy
ez akadályává válhasson az egyesülésnek, ő
törekedett a kis államok idegenkedését meg
törni s megadni azt a színt a vámegyesületnek,
hogy ez a kis államokat nem olvasztja magába.
Nebenius administrative volt különösen tevékeny
s a kis államokkal való bánásmódot ügyesen
eltalálta.
Két vámegyesület volt már Németország terü
letén : az egyik Bajorország és Württemberg
Hohenzollernnel, a másik Poroszország és Hes
sen-Darmstadt, melyekhez Anhalt és Schwarz
burg is csatlakozott. E második vámegyesület
csak 152 négyzetmértföldre terjedt ki, de jelentő
ségteljes példaként szerepelt a kis államok előtt,
melyek közül 1831-ben Hessen választófejede
lemség is belép a porosz-hessen-darmstadti
vámegyesületbe. 1833 tavaszán a két vámegye
sület egygyéolvadt és felvette magába Szász
országot, a thiiringiai államokat, 1836-ban pedig
Baden nagyherczegséget, majnai Frankfurt sza1 Das nationale System der politischen Oekonomie.
1841. 25. old.
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bad várost és Nassaut, s ezáltal a már eddig
is féltékeny Ausztriának méltó és versenyképes
ellenfele lett. Az 181 ő-ik évben megalakult né
met szövetség (der Deutsche Bund) 19. fejeze
tének teljesítése Ausztrián múlt különösen, mert
ez a maga mercantil-politikájával idegenkedett
területét a szövetséges német államok kereske
delmének megnyitni. Metternich sohasem gon
dolt a régi osztrák vámügy reformálására és
sohasem a szövetséges államokkal való vám
egyesülésre ; ellenkezőleg Ausztria mindent el
követett a vámegyesület meghiúsítására, mert
neki érdeke a hegemóniát a Bund-ban biztosí
tani, azonban Metternich nem volt jól orientálva
a gazdasági ügyekben és így 1833-ben sikerült
a vámegyesületnek, a Zollvereinnak megalakul
nia,1 melynek történetét egész a 60-as évek
közepéig ezentúl az Ausztriával való összeütkö
zések sorozata is tarkítja.
A negyedik vámegyesület, mely magát adó
egyesületnek (Steuerverein) nevezte, 1835-ben
alakult meg és az északnyugati Hannover király
ságból, Braunschweigből és Oldenburgból állt.
1854-ben a harmadik Zollverein-nal egyesült s
ezáltal az egységes vámegyesület 35 millió em
bert foglalt magában, vagyis a „nordalbingische
Staaten“ Holstein, Lauenburg, MecklenburgStrelitz és Schwerin államok, Lübeck, Bréma
és Hamburg szabad városok, továbbá Ausztria
és Liechtenstein kivételével a német szövetség
ben levő összes államokra kiterjedt.'12
A vámegyesület szervezetére vonatkozólag
elég legyen e helyen megjegyezni, hogy az egyes
államok között teljes egyenrangúság volt s úgy
jogaik, mint kötelezettségeik egyenlők voltak.
Az államok évenként meghatalmazottat küldöttek
az egyetemes conferentiára, a hol az administra
tiv ügyek elintézést nyertek; a conferentia
évenként felváltva tartatott meg az egyes álla
mok fővárosaiban. A conferentián a meghatal
mazottak nem saját belátásuk és nézetük, hanem
a meghatalmazó állam kormányzatának instructiója szerint adták le szavazatukat, épp úgy,
mint a mi 48 előtti országgyűléseinken a vár
megye követei. Nincs igaza Treitschkenak, a
midőn több munkájában e vámegyesület szer
vezetét magasztalja: ez a szervezet nem viseli
magán a fejlettség képét, sőt inkább a politikai
gyengeség ezen tükröződik vissza legjobban.
Ezzel a vámegyesülettel még nem lett volna
képes Poroszország a német népet a maga hege
móniája alá hajtani. A politika nemcsak a nagy
hangú phrasisok tömege, már pedig a vámegye
sület, annak egyik kiváló ismerője szerint, e
puffogó phrasisoknak volt a melegágya. Poroszország vezető szerephez jutott a német államok
között hadserege, lakói száma, területi kiterje
dése stb. következtében, előnyös conjuncturák
könnyítették meg számára elérni a hegemóniát,
Zimmermann id. m. 7—8 . old.
A fentebb említett államok egyrészt tengerparti
fekvésüknél fogva nem akartak belépni, Hamburg és
Bréma nagy tengeri kereskedelmüknél fogva tartották
magukra nézve előnyösebbnek a különállást. — Schles
wig nem volt benn a vámegyesületben, hisz még ekkor
a dánoké volt, épp úgy, mint Elsasz-Lotharingia, melyet
ekkor a francziák bírtak.
1

2

a vámszövetségnek pedig az volt a hatása, hogy
a széthúzó németséget összetartotta, mely a franczia-német háború alatt a már is többször győz
tes Poroszország mellett híven kitartott és a
háború kezdőjét vezérállamának ismerte el. A
vámegyesületből önként alakult meg a mai né
met birodalom, de a vámegyesület nem egyedül
juttatta már eleve is Poroszországot hegemó
niához.
A vámegyesület történetében fordulópontot
képeznek a 40-es évek eseményei. Az osztrák
iparosok és kereskedők elkeseredése Ausztriának
régi mercantil politikája miatt tetőpontra hág s
Ausztria így kényszerítve lett újból kísérleteket
tenni a vámegyesületbe való felvételére, bár
Poroszország már több ízben visszautasító állás
pontja ismeretes volt előtte. Schwarzenberg herczeg megértette korának törekvéseit és erőszak
kal óhajtotta a császárállamot a Zollvereinba
bejuttatni, mert a vezetőszerephez való juthatás
csak ennek árán látszott előtte biztosítva lenni
s másként Poroszország befolyásának paralisálása előtte kizártnak tűnt fel. Ausztria szószólója,
Bruck báró, a kereskedelmi minister a frankfurti
gyűlésen egy általános német vámegyesület érde
kében agitált éppen akkor, midőn a magyar
szabadságharcz eseményei folytán Ausztria az
állami csőd, a bukás szélén állott; röpiratok
jelentek meg vezető osztrák államférfiak tollából
e terv kivitelére — és a német vámegyesület
kaczagott Ausztria kapkodásán, mely elől Poroszország befolyása újból elzárta egyes délnémet
államok óhaja ellenére is a vámegyesületbe való
belépés útját. Poroszország ekkor látta be, hogy
neki positiója biztosítása érdekében minden né
met állammal benső barátságra kell lépnie s
ekkor egyesült indítványára a negyedik vám
egyesület a már megalakulttal. Ausztriával a
közösség a német szövetségen kívül csak annyi
volt, hogy 1853-ban kereskedelmi szerződés jött
létre Ausztria és a vámegyesület között, melyben
Ausztria vámügyét porosz mintára reformálta és
egyszerűsítette.
A vámegyesület életét a 60-as években is
Ausztria tervei zavarták, de Poroszország ter
mészetesen megint érvényesítette politikáját,
melyre az idő kedvezőbb volt, mint valaha: a
szabad kereskedelmi iskola tanai erős pártolókra
találtak Németországban. Ausztria csökönyös
védvámrendszere, melyen még érzett a mercantilismus, s a faji törekvések az ellenszenvet
jobban felköltötték maguk iránt, mint a 40—50-es
években. Poroszország a szabad kereskedelmi
iskola tanainak hatása alatt 1862-ben egy leg
nagyobb kedvezményt biztosító kereskedelmi és
vámszerződést akart Francziaországgal kötni,
melyet a délnémet katholikus államok Ausztria
biztatására hevesen elleneztek. Giskra, osztrák
képviselő is 112 társával együtt beleszólási
jogot vindicált magának a bécsi parlament
előtt a porosz-franczia szerződésbe, és Ausztria
Rechberg ajánlatára Ígérte, hogy a teljes vám
egyesülést elfogadja Németországgal, a tarifának
magát aláveti, a vámvonalat, mely közte és
Bajorország között fekszik, eltörli, csupán a
monopólium tárgyát képező terményekre tartja
érvényben, és mindezekért nem kíván mást,
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csak a Németországból bejövő árúk után eső
vám 3/h-adát. Elég előnyös lett volna ez aján
lat, melyet a délnémetek'igyekeztek is elfogad
tatni a vámegyesületben levő többi államokkal,
de a midőn azt a porosz képviselőház 1862.
júl. 25-én tartott ülésében 264 szóval 12 elle
nében határozottan visszautasította, a többi álla
mok sem merték elfogadni, mert belátták, hogy
Ausztria beolvadásának következményei mér
hetetlen kárral járnának a nemzetség ügyére. 1
A vámszövetség tehát megmaradt úgy, a mint
volt, a Francziaország és a vámegyesület kö
zötti szerződés érvényessé vált, Ausztria pedig
ugyanekkor teljesen elvesztette az utolsó parány
reményét is, hogy valaha a vámegyesületbe be
juthasson. 1865-ben azután megújult a szerző
dés Ausztria és a vámszövetség között, mely
az 1853-ban kötött szerződés egyes kisebb
módosulásokkal. A következő évben kitört a po
rosz-osztrák háború, s a déli és északi német
államok közötti ellenségeskedés is teret nyert:
a déli államok egyrésze Ausztriához szított.
A vámszövetség azonban még mindig élt, mert
az ellenségeskedő államok azért a kereske
delmi politikában meg tudtak egyezni egy
mással : a vámok Ausztria felé most is csak
Bajorország s Francziaország felé Baden hatá
rán szedetnek be. De 1867-ben a prágai béké
ben megint csak megkötötte Ausztriával a keres
kedelmi szerződést Poroszország, illetőleg a német
vámszövetség, bár egyszersmind az 1865-iki
szerződést revisio alá is vette. Az 1867-ik év
más oldalról is nevezetes: a vámszövetségnek,
mely az egységes kereskedelmi politikát Német
országban megteremtette, ez évvel vége van,
mert a déli és északi államok egymástól külön
váltak. Megalakult az északnémet szövetség
(Norddeutscher Bund), mely a Majna vonalától
északra eső államokat foglalja össze s ez álla
mok, mint a Norddeutscher Bund tagjai, egy
nagy vámegyesületet alkotnak s a déli államok
kal vámszerződésre lépnek. Az északnémet szö
vetség és a déli államok kereskedelmi és vám
ügyekben azonban a politikai különválás daczára
is egy egységes vámparlamentben találkoztak,
melyben minden áilam területi nagysága és
lakói arányában küld megbízottakat. A vám
parlament, illetőleg a vámszövetségi tanács szer
vezete sokkal czélszerübb volt, mint a vám
egyesületeké s a vámparlament különösen a
vámok ellenőrzése tekintetében állított fel elő
nyös szabályokat.
Miután az északnémet szövetség kötelezte
tagjait a vámközösségre, a két Mecklenburg és
Lübeck sem vonhatták ki magukat ez alól, mint
eddigelé. A dán háború (1863) után Schleswig,
a königrátzi végzetes ütközet után pedig a leg
utóbb Ausztriának ítélt Holstein és Lauenburggal együtt porosz birtok és így a vámközösség
tagja lett. Majd a hesseni választófejedelemség,
majnai Frankfurt szabad város és Hannover
királyság elvesztették államiságukat, e területek
Poroszországba kebeleztettek és így Poroszország
közel állott már hegemóniájához.
1 A legújabb időre vonatkozólag lásd : W. L o tz:
„Die Ideen der .deutschen Handelspolitik von 1880—
1892“ czimü munkáját.

így fejlődtek lassanként a vámegyesületek,
melyek kész alapot nyújtottak a német biroda
lom megalkotásához, mert sok-sok fontos állami,
politikai s főleg gazdasági ügyben hozták egy
máshoz közel a németséget, s a midőn a biro
dalom megalakítása 1871. január 18-án telje
sült is, a szövetségi acta a birodalmat tette
minden vám- és kereskedelempolitikai ügyben
competens hatósággá, a vámvonalat kiterjesz
tette az egységes birodalom határára, mely alól
csak Hamburg és Bréma képezett még 1888-ig
kivételt. 1872-ben azután a Rajna baloldalán
Elsasz-Lotharingia kapcsoltatott a vámterület
hez, melyhez, mint eddig is, önként csatlakozott
Luxemburg.
A német kereskedelmi és vámpolitika e fen
tebb vázolt fejlődési menete igen tanulságos,
hiszen ez a politika minden állam legfonto
sabb érdekeit van hivatva megvédeni, vagy
esetleg más államnak zsákmányul odadobni.
A német kereskedelmi politikában a mercantilista irány — hogy úgy mondjuk — lépést tart
a németség politikai s állami széttagolódásával,
s minél inkább szabadabb szellemű lesz keres
kedelmi politikája, annál inkább tömörül egygyé
a németség is. A politikai egység azután
1871-ben franczia földön mondatott ki, meg
teremtetett német talajon, de megteremtésében
a német kereskedelmi politika sokat gúnyolt
„Zollverein“-jának is része van; a német egy
ség nemesek diadalmas harezok következménye
volt, de gazdasági tényezők is befolytak annak
megalkotásába: itt látjuk gazdasági oldaláról
megvilágítva a mai német birodalom megalko
tását.
Kovács Gábor.

H a a repülőgépet feltalálnák.
ányszor fájlaltuk mindannyian, kik elmél
kedni szoktunk, hogy nem tudunk repülni,
mint a madarak. Mikor szép nyári dél
utánokon, nagyobb levegőnyomás idején, a fecs
kéket fönn, majdnem felhőmagasságban látjuk
nyílsebesen a légtengerben ide-oda száguldozni,
valami nyomasztó érzés gerjed bennünk a miatt,
hogy éppen mi, a teremtés urai, vagyunk testi
leg annyira a röghöz kötve, míg szellemünk
magasabban repül, mint bármelyik más élő
szervezeté (ha ugyan szellemi életet hajlandók
vagyunk bennük elismerni).
Vasúton, hajón utazgatunk ugyan ide-oda,
még pedig elég gyorsan. De mi az a repüléshez
képest! Nyári meleg napon a vasúti kocsiban
ülni, melynek födele‘összegyűjti a meleget, mint
a velenczei ólomfödelek, azután telemázolódni
kívül-belül füsttel, korommal, hamuval, azután
kellemetlen utitársakkal szemben ülni órákon,
néha egész napon át: nem éppen paradicsomi
állapot. Mennyivel jobb volna a szellős, tiszta
magasságban csak úgy játszva tovasurranni!
Törik az eszüket százan és ezeren, hogy
szárnyunk hiányát géppel pótolják. A repülőgép
és a kormányozható léghajó problémája nem
fog többé elaludni, a míg a kérdés egészen
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megfejtődik. Sokan várják türelmetlenül, hogy
végre-valahára siker koronázza ezt a tömérdek
észmunkát.
És valamikor meg lesz oldva a kérdés, mert
hiszen physikailag. nem lehetetlen. Hogy physikailag lehetséges, azt a madarak, denevérek,
rovarok, az összes repülő szervezetek bizonyít
ják. Hogy a léggömböt lehet-e majd szél ellen
kormányozni, ez iránt lehetnek komoly kétsé
geink ; de hogy repülőgéppel szél ellen repülni
nem lehetetlen, az kétséget nem szenvedhet.
Az egész csak idő kérdése. Hogy azonban mi
azt az időt megérjük-e, az talán nem is valószinű.
Egyébiránt, ha jól átgondoljuk a helyzetet,
talán nincs is okunk e fölött bánkódni. Sőt ha
mindent latbavetiink, talán arra az eredményre
jutunk, hogy az emberiségnek mai állapotában
a repülés vagy biztos léghajózás képessége
talán inkább átok volna, mint áldás. Én leg
alább azt hiszem, hogy a levegő urává lenni a
mai emberanyag számára veszedelmes ajándék
volna, mely tömérdek bajt és szerencsétlenséget
okozhatna.
Foglaljuk csak össze az összes viszonyokat
és lehetőségeket. Mi történnék, ha most, mikor
a nemzetek, mint feluszított állatok, ellenség
képpen állanak szemben egymással, a légbeli
biztos és gyors közlekedés lehetősége bekövet
keznék ?
Az első intézmény, mely a találmányra rá
tenné a kezét, a hadsereg volna. Mihelyt egyik
állam hadserege levegőbeli hadtesteket szer
vezne, utczu neki!
a többi is nyomban
ugyanazt tenné. Sőt ebben az egy pontban
még a szabadalmat is alkalmasint ahhoz a föl
tételhez kötné minden egyes állam, hogy meg
felelő recompensatióért neki joga legyen az
illető feltalált gépet a maga czéljaira, első sor
ban tehát háborús czélra, gyártani.
És minő rettentő sok új költség rovódnék
azzal megint az egyes nemzetek polgáraira!
Minő átkozott hadviselés volna a z ! A levegő
ben repülő csapatok, mihelyt gépük megsé
rülne, lezuhannának a földre és menthetetlenül
elvesznének egytől-egyig. Minő elképzelhetetlen
költségbe kerülne a határok védelme és azok
ellenőrzése! A csempészet megakadályozása
csak úgy volna lehetséges, ha éjjelenkint az
ország határövét igen nagy magasságig electromos reflectorokkal megvilágítanák. De ködben
még ez sem volna lehetséges.
Rablók, légbeli piráták, ködös, felhős éjje
leken a felhők felett repülve átsurranhatnának
a harmadik országba is, kirabolhatnának egész
községeket és nyomtalanul eltűnhetnének ismét,
dús zsákmánynyal megrakva, a nélkül, hogy
csak azt is sejteni lehetne, melyik országból
jöttek.
Azoknak, kiknek életczéljuk embertársaik
irtása, de háborúban az ismert nyilt ellenség
is, fölülről a levegőből szórnák robbanó bom
báikat a városokra, és pár perez alatt romhal
maz volna megannyi culturalis középpont és
megölve az egész lakosság.
Száz dynamitos fanatikus 24 óra alatt egy

egész ország javát fölrobbanthatná a ledobott
dynamitbombákkal.
Annyi bizonyos, hogy a közbiztonság nagyon
rossz helyzetbe kerülne; az emberek fölött, kivált
éjjel, a szó valódi értelmében örökös Damokleskardok függenének.
El sem képzelhető, hogy minő hekatombákat
követelne emberáldozatban az új találmány.
Mindezek folytán valószínű, hogy a repülő
gépeket az állam monopólium gyanánt magának
vindicálná és magánfeleknek ilyen gépeket gyár
tani éppen olyan szigorúan meg volna tiltva,
mint a hogyan meg van tiltva a bankógyártás.
De daczára a tilalomnak, mégis gyártanak ban
kót és éppen úgy, bárminő tilalom daczára is,
egyes bandák gyártanának repülőgépeket is
valahol lakatlan vadonokban, a honnan kalóz
hadjáratokra indulnának. A hajók még nagyobb
veszedelemben forognának, mint napjainkban;
mert egy-egy hajóra magas összegig biztosított
csomagot vagy ládát adnának föl, azután a
nyilt tengeren föléje repülnének és egy ráejtett
bombával szétrombolnák mindenestül, elpusz
títva a rajtuk levő embereket is.
Képzeljük csak el a mai bolgár bandákat,
ha ezek repülőgépeken járhatnának és onnan
szórhatnák le a bombákat mindenkire, a ki
nekik nem tetszik, és minden községre meg
városra, mely valahogyan nincs ínyükre.
Es hiába mondja bárki, hogy a genfi conventióhoz hasonló megállapodással előre bizto
sítani lehetne az emberiséget ettől az elképzel
hetetlen szörnyűségtől. A „hivatalos“ államok
nem használnák talán ezt az eszközt; de a
bandák, melyeket valahonnan titkon fizetnének,
annál kegyetlenebből rombolnának és gyilkol
nának. A fizetők pedig, kik a bandákat dirigál
ják, elszörnyüködve forgatnák a szemüket és
mosnák a kezüket.
A mi az utazás biztosságát illeti, az bizonyos,
hogy a légbeli utazás evvel legkevésbbé dicse
kedhetnék. És ha a repülőgépen vagy léghajón
sokadmagunkkal szoros helyre összepakolva
kellene utaznunk, akkor kellemesség dolgában
nem is sokat nyernénk. Ha pedig kevesen vagy
magunk utaznánk, akkor a költség volna olyan
nagy, hogy vajmi kevesen bírnók fedezni. A
leggazdagabbaknak való alkalmatosság volna
az csak.
Valóban csak akkor nyerhetne az ember vala
mit úgy általában, ha olyan repülőgépre tehet
nénk szert, mely csak egy-egy ember számára
volna szerkesztve és melyet úgy használhatna,
mint a kerékpárt. Ámde a föntebbi okoknál
fogva az állam a mai viszonyok közt magán
feleknek ilyesmit nem engedhetne meg, hanem
maga monopolizálná a találmányt.
Tulajdonképpen tehát jobb volna, ha addig,
míg az örök béke le nem száll az emberek kö
rébe, nem is lennénk a lég uraivá. A repülés
és a levegőben való biztos hajózás olyan ember
anyagnak való, mely nem a nyers erőszak, hanem
az erkölcs alapján áll; olyan emberanyagnak,
melynek tagjai nem mint ellenségek, hanem
mint békés társak állanak egymással szemközt;
és olyan állapotnak, melyben már senkinek sincs
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denséget kitöltő aether gyakorol, a Föld, valamint a
többi bujdosók középtávolságának a Naptól mind
inkább csökkennie, középmozgása sebességének
pedig szaporodnia kell. Ennek következtében
tehát a földnek s többi bujdosóknak mintegy
csigaképü körmozgásokban a Naphoz, köze
ledniük kell.
Ha azonban annak a nagy különbségnek kö
vetkeztében, mely a Föld és aether sűrűsége
között létezik, s az innét származó, általunk
A Föld jövője.
mérhetetlen ellentállásával az äethernek, vala
mint annál a rövid időszaknál fogva, melyben
régibb magyar tudományos világ egyik
pontos és biztos astronomiai kémlelések tör
tiszteletreméltó felkentje, boldogult Nendtténnek, fokonként való közelítése a Földnek a
vich Károly, jóval Flammarion előtt kije
Naphoz eddig észre nem vétethetett, és be nem
lölte a tudomány alapján Földünk jövőjét. Az
bizonygathatott is, bebizonyíttathatott az teljes
„Új Magyar Múzeum“ 1851-iki évfolyamában1
pontossággal az üstökösökön, melyek nagyobbára
találjuk ezt a félszázados jövendölést — a mit
csak gőzanyagokból alkotvák, hol tehát azok és
nagyon kevesen ismernek a hazában, — a mely
az aether sűrűsége között a külömbség nem oly
pedig a magyar tudományosság története szem
nagy.
pontjából is érdekes, s ezért ismertetjük meg
Az Encke-féle üstökösön, melynek rövid kerin
a következőkben.
gései gyakran visszatérő észleleteket (observatio)
„A nagy világtestek, melyek a véghetlen minengednek, mathematikai bizonyossággal meg
denségben keringenek, s éjeinket ezerféle vilá
mutattatok : 1. miszerint középtávolsága a Naptól
gaikkal diszesítik, nincsenek ott az ég sötét
minden, a körülvaló új körjáratával, bizonyos
boltozatán öröktől, hanem bizonyos és határo
és meghatározott arányban csökken ; 2 . miszerint
zott időben vették kezdetüket. Sőt a csillagászat
középtávolságának csökkenésével mozgásának
azt tanítja, miszerint a világtestek teremtetése,
szaporodása és 3. pályája excentritásának csök
valamint miriád évek előtt, úgy jelenleg is örökké
kenése okvetetlen összekötve van.
foly s örökké folyand, miszerint a teremtésben
Ezek az elvitázhatlan tények teljes jogot ad
megállapodás nincsen, hanem valamint a Földön,
nak arra is, miszerint ugyanezen tüneményeket
ezen a csekély parányon a világ véghetlen mina Földre nézve is feltegyük, habár annak az
denségében, miriád árbarcsiík (infusoriumok) tá
időnek rövidsége, mely óta bizonyos csillagászi
madnak, szintúgy képeztetnek a világ mindenadatok birtokában vagyunk, sem a Föld közép
ségében szünet nélkül miriád új világtestek is,
távolságának csökkenését a Naptól, sem pedig
melyeknek támadása szinte annyi világtestek vesz
sebességének gyarapodását észrevenni nem en
tének felel meg.
gedi.
Mi a véghetlen égboltozaton az egyes világ
Minthogy azok a csillagászati adatok, melyek
testekkel történik, ugyanaz ismétlődik a Földön
Földünkre
vonatkoznak, mintegy ezer évnyi kor
is. Ez, valamint amazok, ugyanazon törvények
szakot
foglalnak
magukban ; ez pedig nem elég
nek van alávetve, melyek alól semmi ki nem
hosszú
idő
arra,
hogy a Föld mozgásaiban,
vonhatja magát.
valamint
a
naptóli
távolságában is észrevehető
A Föld sem létezik öröktől. Kezdetét szint
változásokat
is
tapasztalhassunk:
önkényt kö
úgy vette, mint minden érzékeinkkel észrevehető
vetkezik,
hogy
az
az
idő
kiszámíthatlan,
mely
test, valamint minden, a mi idő és térben lé
ben
a
Földnek
a
nappal
való
végső
egyesülése
tezik, benne mozog. De szintúgy végének is kell
történhetnék ; s hogy valamint visszafelé a Föld
lennie, azaz megszűnik oly világtest lenni, mely
első teremtését, azaz annak mostani korát még
nek azt tulajdonságai szerint ismerjük.
csak közelítőleg is meghatározni képesek nem
Midőn a Föld jövendőjéről magunknak bizo
vagyunk,
szintúgy előre nem számíthatjuk ki
nyos, a tudomány mostani állásához mért ész
annak
gyanítható
végét. Az azonban bizonyos,
képet alkotunk, a tárgyat kettős szempontból
miszerint
a
Föld
még miriád éveken át élni
tekinthetjük:
fog,
míg
utolsó
végét
elérendi, 5 azzal a for
1.
Midőn a folytonos változások által, me
rásával
egyesül
lend,
melyből
vette első eredetét.
lyeken a Föld sok ezer évek alatt keresztül
Bizonyosan
áll
az
is,
miszerint
sokkal elébb,
ment, végre oly körülmények állanak be, melyek
mintsem ezt a végét elérné, oly változásoknak
az emberi nem lakhatását, sőt minden más életkeilend történniük, melyek az emberi nem, va
műves lények létezését rajta lehetetlenné teszik.
lamint az egész állatvilág létezését lehetetlenné
Vagy:
2.
Midőn a Földnek tökéletes vesztét, azaz teszik; hogy tehát az emberi nemnek sokkal
előbb el kell pusztulnia a Földről, míg ez, mint
önálló s egyéni életének megszűntét fölteszsziik.
magánvilágtest végét érné.
A második pontra nézve az áll, mit matheAz emberi nem, valamint az egész szerves
matikusok és csillagászok, mint elvitázhatlan
természet
élete tehát bizonyos föltételekhez van
bizonyságot állítanak, t. i., hogy annak az ellent
kötve,
melyeknek
már lassanként való változása
ál lásnak következtében, melyet a véghetlen minis abban nem csekély háborgásokat okozna; de
tökéletes megszűnésük annak végképeni vesztét
1 Új Magyar Múzeum, kiadják a Magyar Akadémia
is maga után vonná.
több tagjai. FeleFs szerkesztő Toldy Ferencz. 1851 X
vagy júliusi füzét. Pesten, Emich Gusztáv kiadása.
Ezeket a fc.król-fokra való változásokat, me-

sem érdekében, sem hatalmában, hogy kincseket,
vagyont, aranyat, ezüstöt, pénzt, ékszert raboljon
másoktól. Szóval: olyan idők számára való a
repülés tehetsége, mikor már nem lesz belliim
omnium contra omnes. Ahhoz pedig még hosszú
idő kell.
Sajó Károly
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lyeknek a Földön idő folytával kimaradhatlanul
be kell következni, előadni, legyen jelen fel
adatom.
Ne gondolja senki, hogy oly változásoknak
állítása, melyek az emberi nem, sőt az egész
szerves világ életére változtatva és pusztítva
hatnak, nem egyéb, mint agyrém; ez változhatlan természettörvényeken alapszik s szaka
datlan folytatásán mindazoknak a változásoknak,
melyeken a Föld már eddig is keresztülment,
s melyeket minden figyelmes és természettudo
mányosán mívelt búvárnak rajta észre venni kellett
vagy észrevehetett.
E feltételek, melyek létéhez van az emberi,
valamint az egész szerves világ élete kötve, s a
melyek változtával vagy végképeni megszűntével
azoknak is változniok vagy végkép megszűnniük
kell, következő pontokban foglalhatók össze:
1. A Földünk felületét körülvevő légkörnek
sajátszerű alkotása.
2 . Bizonyos, az életműves világnak nélkülözhetlen hőmérsék ; és
3. A víz és szárazföldnek a föld színén bi
zonyos arányban való elosztása.
I.

A körlég alkatrészei számos vizsgálatok által
meg vannak határozva. Tudjuk, miszerint 100
térrésznyi körlégben 20*90 éleny és 79*10 légeny létezik; hogy a körlég egyik, mennyiségre
nézve csekély ugyan, de hatására nézve fontos
alkatrészét teszi a szénsav, t. i. 1 0 ,0 0 0 térrész
ben 3—5; továbbá igen csekély, de mégis be
bizonyítható mennyisége az ammóniáknak, végre
az időhöz, évszakhoz és egyéb körülményekhez
mért változó mennyisége a vízgőznek.
Legfontosabb az alkatrészek között az élenynek aránya a légenyhez és a szénsavnak cse
kély, de soha nem hiányzó mennyisége a kör
légben. Ez föltételezi nemcsak az arányt, melyben
az állatország a tengélethez (vegetatio) áll, de
föltételezi egyúttal az állatországnak azt a saját
jellemét, typusát, melyet rajta észlelünk.
Tudjuk, mily hatással vannak a levegő alkat
részei az állatok lélegzési műfolyamára. Tudjuk,
hogy attól nemcsak az állatok melege, de más
szerves müfolyamok is függenek. Tudjuk, hogy
az állatok lélegzése által a körlég élenye emésztetik, s az emésztett éleny helyett szénsav foly
ki a levegőbe. Hogy a növények zöld részei,
nevezetesen leveleik a körlégben létező szén
savat alkatrészeire fölbontják, annak szénenyét
(carbonium) saját táplálásukra fordítván, míg a
szabaddá lett élenyt a levegőnek ismét vissza
adják, tehát a növények és állatok életnyilvání
tása e tekintetben éppen ellenkező viszonyban
áll egymáshoz, ügy, hogy a mit az egyik emészt,
azt visszaállítja a másik, s a mi az egyiknek
(növényországnak) élete fentartására s táplálá
sára nélkiilözhetlen (a szénsav), az a körlégben
túlmennyiségbeű halmozva, a másiknak (állat
ország) vesztét vonná maga után. Midőn tehát
az állatország lélegzése és számtalan más vegyfolyamok (égés, rothadás, forrás) által a levegő
élenye szüntelenül emészfetik, helyébe ugyan
annyi szénsav árad a körlégbe, növények abban

az arányban szétbontják a képzett szénsavat s
az emésztett élenyt visszaadják a körlégnek. E
két vegyfolyam egyensúlya föltételezi az állat
országnak fennállását a földön abban az alak
ban, melyben azt ma látjuk.
Mióta az emberi nem a Földet lakja, azóta
ezeknek az alkatrészeknek aránya a levegőben
sohasem változott. Ez tény, melyben nem kétel
kedik senki, a ki a tünemények összegét föl
fogja s azokat áttekinteni képes.
A kérdés tehát csak az lehet, vájjon volt-e a
a Földön az emberi nem megjelenése előtt is ez
az arány a levegő egyes alkatrészei között, s
vájjon megmarad-e az arány örökre, vagy kell-e
tartani, lehet-e, hogy valamikor megváltozzék,
vagy megváltozhassék.
A tudomány ezekre a kérdésekre apodiktikai
bizonyossággal felelhet. Bizonyos t. i. az, hogy
abban a geológiai korszakban, mely a kőszenek
képeztetését megelőzte, az éleny mennyisége a
levegőben sokkal kisebb, a szénsavé pedig sok
kal nagyobb volt, mint a későbbi korszakokban
vagy a jelenben. Ennek a szénsavnak szénenye
annak az óriási tengéletnek segítségével, mely
a kőszenek korszakát jellemezte, a Föld rétegei
között lerakatott és eltemettetett a kőszéntelepek
messzire terjedő képleteiben.
A körlég annyival lett élenyben dúsabb, a
mennyit szénsavából vesztett, s pedig oly arány
ban, hogy 75 súlyrész lerakott szénenyből 200
súlyrész tiszta éleny folyt a levegőbe.
Igen természetes, hogy oly korszakban, midőn
a Földet környékező levegő szénsavban annyival
dúsabb vala, csak oly állatok létezhettek, me
lyeknek egész természete a körlég minőségéhez
volt alkalmazva, melyekben a lélegzési műszerek
a fejlődés csak igen alacsony fokán állottak. A
tapasztalás e tényt kétségkívül bizonyítja, midőn
a Földnek abban a rétegeiben, melyek a kő
szenek formatiója alatt fekszenek, az állati életet
a zoophytáktól, csak a halakig kifejlődve, tehát
csak vízi, azaz igen tökéletlen lélegző műsze
rekkel ellátott állatok maradványait, csontvázait
találunk; s ezek az állatok is szervezetükre
nézve annyira különbözők valának a mostan
élő, hasonló családokhoz tartozó állatok szer
vezetétől, hogy nem található a mostani élők
között nemcsak egy faj sem, de hasonló nemek
sem, bizonyságául annak, miszerint az életviszo
nyok, melyek alatt amazok kiképeztettek, egé
szen eltérők voltak a mostaniaktól.
Csak a kőszenek formatiója fölött fekvő réte
gekben tűnnek elő legelőször körléget lélegző,
tehát magasabb szervezetű állatoknak, t. i. hül
lőknek (reptilia) csontvázai. De ezeknél is a lé
legzési műszereket még igen tökéletlenül találjuk
kifejlődve, s miután a mostan élőknél is azt
látjuk, hogy a mocsaras, tehát szénsavval terheltebb levegőben kényelmesen elélnek, e kö
rülmény bizonyságul szolgálhat arra, hogy a
körlég még a kőszenek lerakása után is szén
savban dúsabb lehetett, mint későbben. A kör
lég azt az alkotást, melylyel most bír, csak akkor
vehette fel, miután szénsavának tetemes részét
a barna kőszenek képeztetése alatt elvesztette,
s szénenye azoknak hatalmas rétegeiben lera
kodott. Látjuk is ennek következtében, hogy a

magasabb szervezetű állatok (emlősök) legelő
ször is csak ennek rétegei fölött tűnnek elő, és
csakhamar óriási nagyságú, jelenleg már kihalt
szörnyetegekké fejlődnek ki.
A tudomány ennélfogva elvitázhatianul bizo
nyítja, miszerint a Földet környező légkörnek
alkotása nem volt mindig ugyanaz, sőt meg
mutatja, hogy a Föld melyik korszakában minő
lehetett. Mily arányban álltak egymáshoz az egyes
alkatrészek, azt bebizonyítani oly pontossággal,
mint azt a légkör alkatrészeiről ma tudjuk, ed
dig lehetetlen. Elég azonban az, ha megmutat
hatjuk, hogy a szénsav aránya az élenyhez sokkal
nagyobb volt, mint most.
Kitetszik tehát már ezekből is, hogy a jelen
korszak állati életének jelleme és kifejlődése nagy
részt a levegő alkotásától függ, hogy ennek vál
toztatásával az állati életnek is más alakot, más
jellemet kell fölvenni.
Midőn tehát az emberi nem jövőjéről a Föl
dön szólunk, e kérdés tolja fel magát:
Vájjon állandó marad-e a légkör jelen alko
tása vagy nem? s ha nem, micsoda változá
soknak lehet az idővel kitéve ?
A felelet, melyet a tudomány e kérdésre ad
hat, a következő: A mint az emberi nem a
Föld felületén terjed, úgy összébb rontja, ki
pusztítja a tengéletet. A nagyszerű erdők, melyek
jelenleg a Föld még igen tetemes részét elbo
rítják, kénytelenek lesznek helyet engedni a min
dig tovább terjedő emberi kéz müveinek.
Mihelyt az állatok országának, tulajdonképpen
az emberi fajnak aránya túlhaladná a Földön a
tengélet arányát, főleg miután a Föld rétegei
alatt eltemetett kőszeneket a szaporodó ipar sok
millió éves sírjából kiásta, s elégetésük által
szénenyöket ismét a levegőbe szállította, a le
vegő szénsava oly mennyiségben gyűlne, élenye pedig fogyna, hogy nem volna többé alkal
matos az emberi életnek fentartására, legalább,
miként lélegzési műszerei szervezve most van
nak. Az emberi fajnak okvetlen vagy el kellene
fajulni, vagy lassanként kihalni a földről, tért
engedve ismét tökéletlenebb szervezetű állat
fajoknak.
Ha azonban ennek az időszaknak valamikor
be kellene is következni a Földön, az még oly
távol áll jelen korszakunktól, hogy lehetséges
bekövetkezését még csak gyanítani sem lehet.
Az emberi faj már sok ezer év óta lakja a Földet
s lakta már sok ezer évekkel előbb, — mint
arról említést tesz a történelem, — s e hosszú
idő alatt tapasztaltuk, hogy az emberi faj ter
jedése a Földön csak igen lassan halad, s hogy
gondoskodott a természet módokról, melyek sebes
szaporodását akadályozzák. Ha növekedő sza
porodásával gyarapodnának aránylag a szapo
rodást gátló akadályok is, akkor sok százezer
év folyhat le még, míg az emberi fa j anyira
terjedt a Földön, hogy a tengélet (növényélet)
szabad fejlődése némileg képes volna.
Hogy az összes szerves természet bizonyos
hőmérsékhez van kötve, s ennek nagyobbrészt
megszűnnie kell, mihelyt az egész Földön és
pedig tartósan a fagypont alá esik vagy az öt
venedik fokon felülemelkedik, — világos.
Nyomozzuk tehát, vájjon bekövetkezhetik-e

valaha e két eset közül valamelyik, és ha igen,
melyik ?
A melegnek a Földön két főforrása van; elő
ször maga a Föld, melynek bensejéből annak
szakadatlanulfelületérefolyik; másodszor a Nap.
Ismeretes és minden kétségen kívül bebizo
nyított igazság, hogy a Földnek középhőmérséke
valaha sokkal nagyobb volt, sőt hogy a szerves
életnek megjelenése előtt hőmérséke maga a
földszínnek izzásáig emelve volt, s hogy a szer
ves világ csak akkor vehette kezdetét, midőn a
Föld felülete addig a fokig kihűlt, mely a szerves
lények életét lehetségessé tette. A Földnek ez a
kihűlése a meleg szüntelen kisugárzása által
történt, s szakadatlanul folyik ma is. Ámbár ez
tény, melynek valóságán senki, a ki a termé
szet törvényeivel egy keveset megismerkedett,
sem kételkedhetik; mégis képesek nem vagyunk
még egy bizonyos időben történő csökkenésé
nek fokát meghatározni s pedig először azért,
mert még csak egy idő óta vannak oly készü
leteink, melyek segítségével a hőség különféle
fokait pontosan megmérhetjük; másodszor pedig,
mivel a Föld középhőmérsékének meghátározására számtalan és hosszú ideig folytatott, a Földnek
különböző pontjain tett kísérletek szükségesek.
Mielőtt efféle vizsgálatokat a Föld minden pont
ján századokig teljes szigorúsággal nem végez
nek, a középhőmérsék csökkenésének foka felett
meghatározott időben adatokat nem hozhatunk
fel, hanem kénytelenek vagyunk abból a szám
talan tüneményből, melyek a Föld felületén elő
fordulnak, s a természet ismert törvényeiből,
középhőmérsékének fokonként való csökkenését,
mint elvitázhatlan igazat következtetni.
Hogy azonban a Föld saját hőmérséke csök
kenésének igen lassan és még számos száza
dokon át alig észrevehető fokokban kell haladni,
már abból a körülményből kiviláglik, hogy a
Föld belső hőségének elvesztése annak kihűlt,
s a meleget rosszul vezető több mértföldnyi
vastag kérgén keresztül igen nagy lassúsággal
történik; azután mi egyetlen egy jelnek sem
vagyunk birtokában, mely arra mutat, miszerint
az utolsó 2000 évben Európa éghajlata, mely
a Föld benső hőfokával szoros összeköttetésben
áll, hidegebbé vált volna; sőt minden históriai
adatok éppen az ellenkezőre mutatnak, minek
természetes magyarázata a mindinkább haladó
művelődésben rejlik, mi által a szárazföld né
pesül, tavak és mocsarak, melyek azelőtt Euró
pának nevezetes részét fedték, kiszáríttattak, és
rengeteg erdők, melyek Európa legszebb vidé
keit ellepték, s a hidegnek mindannyi óvói, ki
vágattak, mi által a melegítő napsugaraknak
szabad elférhetése lehetségessé vált.
A második jelentékenyebb forrása a Föld me
legségének a Nap. Tőle az évszakok változásai
és minden szerves élet függ. Vedd le a Napot
az égből s vele nemcsak minden világosság, de
minden élet is eltűnik a Földről. Látjuk ezt té
len, hol a Föld felületére rézsut eső napsugarak
következtében a tengélet (vegetatio) majdnem
egészen, az állatélet pedig részben megszűnik;
tapasztaljuk a két sarkkör körül fekvő vidéken,
hol a szerves élet abban az arányban csökken,
melyben maga a melegség kevesbedik.
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Erre nézve az a kérdés támad, vájjon a Nap
nak ez a meleg forrása kimeríthetlen-e ? vagy
vannak-e bizonyos határai, vagy nem veszt e,
nem kell-e vesztenie bizonyos idő lefolyása alatt
melegségéből ?
Ha e tekintetben nem állíthatunk is semmi
bizonyosat, mégis a többi bujdosók analógiájá
ból, — melyekkel ugyanazon törvényeknek van
nak alávetve — valószínűséggel következtethet
jük, miszerint a Nap folytonosan annyit veszt
melegéből, mennyit minden perczben részint a
véghetetlen ürességbe, részint a bujdosókra áraszt.
E körülmény szükségképp melegveszteséget von
maga után, ámbár e veszteség a Nap nagysá
gához és anyagának mennyiségéhez képest ezer
és százezer évekre alig észrevehető, és úgy
szólván kiszámíthatlan.
Az az állítás, mely szerint a Nap szünet nél
kül annyi meleget teremt, mint a mennyit ki
sugárzás által veszt, helytelen, s nemcsak az
elméletnek nem felel meg, hanem a gyakorlat
nak is ellentmond.
A Nap fehér, izzó, olvasztott gömb, milyenek
a Föld, a Hold s a többi bujdosók voltak. Miriád
évek alatt, melyekben szakadatlanul a Nap körül
forganak, addig a fokig kihűltek, mint azokat
jelenleg találjuk; s valószínű, még sok miriád
év folyik le, míg a Nap addig a fokig kihűl,
mint a Föld, vagy hogy magánvilágító tehetségét
elveszítse. E szerint a Föld, Saturnus és Uranus
holdaiknak azok voltak, mi jelenleg a Nap a
Földnek és a többi bujdosóknak, és nincs okunk
kételkedni, hogy idővel a Nap is a bujdosók
mai állapotába merül, t. i. világát és melegségét
nagyobbrészt nálánál nagyobb világtestből nyeri.
Azonban, mikor történik ez, vagy mennyi idő
kívánatos arra, hogy a Nap csak addig is ki
hűlne, hogy Földünk éghajlatának változtatását
befolyásolja, minden lehető számításon kívül van.
A Napnak határtalan nagysága teszi, hogy me
legének, habár tetemes vesztesége is, melyet szünet
nélkül szenved, még évezredek múlva sem lesz
általunk észrevehető; tekintetbe nem véve mind
azokat a körülményeket, melyek a Földön sokkal
előbb más változásokat hozhatnak elő.
Azok a jelenetek, melyeket most csak a sark
körök szomszédságában veszünk észre, mindig
lejebb az egyenlítő felé húzódnának, míg végre
is elérnék, s annak égő homok sivatagjait der
mesztő hideg, forró vizeit pedig soha többé meg
nem olvadó jég borítaná.
Először is lankadást kellene észrevenni a Föld
növényéletében. A Föld területét fedő növények
száma mindinkább csökkenne, s az egész ter
mészet a hidegebb földöveknek jellemét öltené
fel. A tél hosszabb és erősebb, ellenben a nyár
az egész Földön rövidebb és enyhébb volna.
A növényélet változásával, a Föld melegének
csökkenésével szükségkép össze lenne kötve az
állati életnek nevezetes változása is. Azok az
állatok, melyek melegebb éghajlathoz szokottak,
vagy csak nyáron tudnak élni, legelőször enyész
nének el a Föld színéről, a mint már eddig is
számtalan állatok, sőt egész nemzedékek, me
lyeknek szervezete és életmódjuk a megváltozott
éghajlati viszonyokkal többé meg nem férhet,
kivesztek a Földről. Egyúttal csökkennék a Föld

felületén az állatok száma is, mert csökkent a
növényország tengélete is, melyből az állatok
táplálkoznak, míg végre a tengéíet megszűntével
az állatországnak, is el kellene tűnni a Földről.
Meg lehetne határozni azt is, mily rendben
tűnnének el a Föld színéről az állatok egyes
nemei vagy fajai. A felsőbbrendű állatok közt
az ember némely házi állataival az utolsó volna,
a ki elhagyná a Földet, munkás és csodálatos
életének sok ezeréves baj- és búteljes lakását
és színpadát, mivel találékony esze csakis őt
juttatná azoknak az eszközöknek birtokába, me
lyek segítségével magát a mindinkább tovább
harapódzó életpusztító hideg hatása ellen mentse.
Ennek a nézetnek helyessége mellett bizonyít,
ha egy pillantást vetünk az emberi nem ter
jesztésére. A sark-öveken messze túl is kiterjed,
egész addig, hol már állatoknak és növények
nek alig akadunk némely nyomára.
Mikor történik mindez? Kiszámíthatlan. Annyi
azonban bizonyos, miszerint a Föld felületén is
az emberi nemmel számtalan változásnak kell
történni, s még miriád éveknek eltelni, míg ez
az általunk félt, de hatásában nem annyira iszo
nyú pillanat bekövetkezik. Az emberi nem, vala
mint az egész szerves világ minden hatalmas
rázkódtatás nélkül, majdnem észrevétlenül megy
végső életperczeinek elébe. És valamint tökéletes
öntudatlan állapotából csak fokonkint emelke
dett fel öntudatára és férfias erejének és méltó
ságának teljes és méltó önérzetére, vagy arra
emelkedhetni nemcsak biztos reménye, hanem
kebeléből el nem nyomható és ki nem irtható
büszke önérzete van: szintúgy leszálland ismét
erről a magas tetőpontjáról az emberi nem fo
konként fél öntudatára, végre teljes öntudatlan
ságra, míg végre egészen elenyészik, de még
elenyésztében is más lények csíráját hintvén el
magából. Azonban, valamint minden világlény
nek, szintúgy az emberi nem kimultának felté
telei keletkezésük és első fellépésük feltételeivel
a legnagyobb ellentétben állanak.
Valamint t. i. az ember szelíd éghajlat alatt,
környezve egy virágzó és buján tenyésző ter
mészettől, mely érzékeinek h;zelgett és minden
testi és lelki tehetségeit felizgatta, szállotta meg
a földet legelőször, úgy elhagyandja azt testre
és lélekre eltörpülve, mint puszta, örömtelen,
bájtalan, minden élettől megfosztott, fagyos hi
degtől dermedő holt tömeget, mely büszke elő
deinek oly számos müveivel megtelt bájos lak
helye volt, most szomorú egyformaságban foly
tatván kínjáratait a kialvó Nap körül, számos
másvilágtestek példájára, melyekből minden élet
már évezredek előtt eltűnt.
11.

A harmadik körülmény, melytől az emberi
nem létele és élete függ a földön : a víz és száraz
földnek bizonyos eloszlása.
A kérdés tehát ez: vájjon beállhatnak-e valaha
a földön oly körülmények, melyek a víznek a
Föld felületéről való elenyésztét vonhatnák ma
guk után, vagy állhatnának-e elő oly viszonyok,
melyek következtében a szárazföld nagyobbrészt
eltűnik, s az őt elárasztó víz alá merülne? Mind
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a két esetben, mint könnyen átlátható, az összes
szerves világ, nemcsakaz emberi nem fenmaradása
lehetetlen, a vízi állatokat és növényeket kivéve;
ámbár talán fenmaradásuk többi föltételei mind
megvolnának.
Az első esetre nézve azt tanítja a geológia,
miszerint a Föld benseje, képeztetése következ
tében számtalan kisebb, nagyobb barlangokkal,
tulajdonképp üregekkel van ellátva, melyek részint
a Föld színére, részint a tengerfenekére nyílnak,
s azzal összeköttetésben állnak. Ezekbe az üre
gekbe, melyek a tenger fenekére nyílnak, szünet
nélkül víz folyik, míg meg nem telnek. A med
dig az üregek falai izzók valának, — mint ez
Földünk képe_ztetése történetéből kétségkívül bi
zonyítható — vagy a míg tüzes anyagokkal össze
köttetésben állottak; a beömlő víz nagyobbára
gőzzé változott, mely iszo.nyú rugereje által a
szárazföldek képeztetését okozta, s azt a nagy
szerű vulkanikus hatást idézte elő, melynek nyil
vános és csalhatatlan jelekkel írt nyomait minden
természetbúvár szemlélheti. Látjuk, habár gyön
gített arányban ennek a folyvást működő erőnek
hatását a vulkánokon, a határtalan mélységből
kifolyó meleg forrásokon és több hasonló je
lenetén.
Ha e szerint a mindinkább tágított üregfalai
annyira kihűltek, hogy a beömlő víz többé gőzei
nem változhatik, akkor azzal végre egészen meg
telnek, mi, a mint könnyen átlátható, a Föld
fölött levő víznek folytonos kevesbítését, s ha
az előadott okok folytonosan tartanak, annak a
Föld felületéről tökéletes elillanását vonnák ma
guk után.
Azonban, mióta az emberi nem öntudattal
lakja a Földet; mióta bizonyos adataink vannak
azokról a változásokról, melyeket a Föld felü
letén szenvedett, egyetlen jelt sem vettünk észre,
mely arra mutatna, hogy a víz a Föld felületén
kevesbedett volna, ámbár csalhatatlan adataink
vannak, hogy a történetelőtti időkben a tenger
a Földnek szélesebb határait lepte el, a száraz
földet keresztülvágó folyók, tavak és mocsarak
száma nagyobb, maguk pedig vízben dúsabbak
voltak, mint most.
E szerint tehát e tekintetben sincs bizonyo
sabb mértékünk, melylyel csak némi valószínű
séggel előre kiszámíthatnánk azt az időszakot,
mely alatt az elmondott változások bekövetkez
nek. Annyi azonban bizonyos, ha mindezek a
változások háborítlanul és minden ellenkező ha
tások nélkül bekövetkeznének is, határtalan hosszú
idő kivántatnék, míg ezek a változások annyira
s addig haladtak volna, hogy az életmüves vi
lágnak inegmaradhatását a Földön lehetetlenné
tennék.
Nem tekintve az előadott okokat, melyek sze
rint minden víz a Föld fölületéről elenyészhet
nék, azt 'lehetne kérdezni: vájjon nem állhatnának-e be oly változások a Földön, melynek
következtében a Földnek egész fölülete víz által
elborítva, az emberek és egyéb szárazföldi lé
nyektől lakhatatlanná válnék.
Könnyen átlátható, miszerint mindkét ese
mények ugyanabban az időben nem fordulhat
nak elő, hanem az egyik ok túlnyomó hatásának
ki kell rekesztenie a másikét. Az egyik vagy

másikféle változásoknak bekövetkezése tehát az
okoknak túlnyomóságától függ.
Hagyjuk el azonban az előhozott okokat, me
lyek következtében a víz a Föld felületéről el
tűnhetnék, s vizsgáljuk a változásokat, melyeket
százezredek óta az elmállási vegyfolyam, vala
mint a folyóvíz a Föld felületén előhozott; s
következő tüneményekkel találkozunk:
Fia azoknak az őshegyeknek közepén állunk,
melyek kopár csúcsaikat egész a felhőkig emelik
és vizsgaszemmel tekintjük az. élénkbe álló tü
neményeket, könnyen észrevehetjük azokat a ha
talmas pusztításokat, melyeket egy véghetetlen
időnek ellenállhatlan foga rajtok véghezvitt. Ök
nagyszerű romjai a Föld hatalmas óriásainak,
melyek meredek s hozzáférhetlen csúcsaikat valaha
büszkén a felhőkön túl messzire emelték.
Ha ezeket, a még romjaikban is bámulásra ra
gadó hegyeket tekintjük, mennyire szaggatva,
eldarabolva találjuk s látjuk, hogy ezeknek a
hegyeknek omladékai töltik s mintegy kiegyen
lítik a hegyeket. Az idő ellenállhatlan erővel
megrágja nemcsak az emberi mesterség müveit,
pusztító fogának még a teremtő nagyszerű művei
is alá vannak vetve.
Ezek az idő pusztító hatásai nagyban. Ha
azonban a lassú és alig észrevehető változá
sokat tekintjük, melyeket a folyó víz és a szünet
nélkül működő elmálási vegyfolyam előhoz, követ
kező tüneményeket veszünk észre.
A levegő és víz egyesült hatása következté
ben elvesztik összetartásukat még a legerősebb
kövek és sziklák is, míg végre porrá máinak,
s a víz a Föld mélyebb részeibe viszi. A Föld
nek ebben a lassan haladó elaprításában mun
kás részt vesz a víz is, úgy, hogy az elszakasztott szikladarabokat elragadva, azoknak egymás
hoz súrlódása elősegíti eldarabojásukat. Maga
az emberi kéz is nagyban segíti azt a pusztító
hatást, mely a Földön szünet nélkül folyik, mi
dőn t. i. a számtalan szükségek következtében,
melyeknek kielégítését részint az embernek fentartási, részint pedig müösztöne igényli, szünet
nélkül különös tevékenységgel működik a Föld
eldarabolásán.
A százezer évek folytonosan működő hatá
soknak következménye fokonként való alacsonyítása a Föld emelkedettebb pontjainak és
ugyanabban az arányban emelkedése mélyebb
részeinek s így a Föld egyenetlenségeinek kiegyenlítése lassanként. Midőn tehát a hegyek
magasságukból mindig vesztenek, a tenger fe
neke a folyóvíz segítségével szünet nélkül be
omlott részek által emelkedik, ennek mulhatianul következése a tengernek kiömlése és a
szárazföldnek lépésenként való elárasztása.
A változások, melyeket a Föld ezektől a ha
tásoktól szenvedett, annyira szembetűnők, hogy
működésük folytatásán kételkedni lehetetlen.
Tekintsük meg csak folyóink és patakjaink
folyását. Mily simán folynak és kanyarodnak
csendes folyásban medrüknek egyenlített völ
gyein keresztül.
Ezek a völgyek és medrek valaha nem anynyira kiegyenlítve, hanem számtalan meredek
egyenetlenségekkel voltak ellátva, melyeken át
a habzó hullámok vad rohammal ömledeztek.
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A szárazföldet messze kiterjedésre számos tavak
fedték. Mindazokat az emelkedéseket, melyek a
víz rohamainak ellenállottak, elmosták az év
ezredek, a mélységek kitöltek, az, egyenetlen
ségek eltűntek, a Föld mindinkább kiegyenkedett,
a folyók medrükben simán lefolynak s még csak
némely helyen bámuljuk mint ritka látványokat
a Niagara vagy a Rajna habzó zuhatagját, mint
egy vad és zabolátlan természet utolsó marad
ványait. A tavak idővel szinte megteltek s be
lőlük részint a becses só, részint a termékeny
televényföld ülepedett le.
E szerint tehát az óriási hegyeknek romjait,
mint görgeteget, számtalan lépcsőzetben a leg
finomabb futóhomokig, a folyóvíz ereje a Föld
mélyebb részébe, végre a tenger fenekére viszi,
melynek feneke lassan emelkedik, medre pedig
megtelik.
Mi azonban közvetlen következése annak, hogy
a hegyek magassága csökken, völgyeik pedig
megtelnek ?
Csalhatlan való, miszerint folyóink és tavaink
vizük nagyobb részét az örök, soha olvadni meg
nem szűnő jég és hótól nyerik, mely havasaink
völgyeit és rejtekeit kitölté. Ezek táplálják a
patakokat, a melyek egyesüléséből a folyók szár
maznak. A mi az időnként lehulló eső, vagy a
tavaszkor rögtön olvadó hó által patakjainkba
és folyóinkba ömlik, csak pillanatnyi vízmennyi
ségük szaporítására szolgál, mely áradásokat
okoz ugyan; de miután a túláradó víz ismét
lefolyt, a patak vagy folyó megint régi tartal
mához tér vissza.
A hegyek lekopasztásával és völgyeik e lassú
elenyésztével elenyésznek a maradó jég és ha
vasok feltételei is. Ez által azonban elvesztik a
folyók folytonos táplálékukat, miből következik,
hogy abban az arányban veszítenek víztartal
mukban is, mely arányban a havasok jege nagy
ság és terjedelemben fogy.
A folyóknak lassanként való fogyása és végre
azoknak tökéletes elillanása által a Föld fölületéről a népek, sőt egy és ugyanaz az ország
lakói között a közlekedést nemcsak akadályozza
és lehetetlenné teszi, hanem az ország éghajlata
és termékenysége is szenved és megnehezíti és
megszorítja az emberek életét és tartózkodását
is. A népesség sűrűsége fogyna, a földön lakó
emberek száma lassankint csökkenne.
Más oldalról az által, hogy a Föld magasabb
helyeiről leömlő víz az abban felkavart részeket
a mélyebb és legalantabb vidékekre viszi, a
tenger fenekének lassanként emelkedni, annak
pedig partjain túláradni kell. A száraz Föld
mindinkább kisebb térre szorulna, míg az azt
körülvevő tenger határát kiterjesztené, s végre
a Föld föltiletének nagyobb részét ellepné. Hogy
ez a körülmény az emberi nemnek, valamint
minden szárazföldi állat és növénynek eltűnését
a Földről okvetlenül maga után vonná, azt bi
zonyítani szükségtelen.
A mennyire azonban történeti adataink ter
jednek, nincs egy biztos jelünk sem, mely a
tenger vizének lassankinti apadására vagy ára
dására mutatna. A mi a történetet előző korból
olyasmire mutatni látszik, egészen más okoknak
következése, valamint némely tengerpartoknak

lesülyedése vagy emelkedése is, mint azt né
mely tenger partján századok óta észreveszszük,
más okoknak tulajdonítandó, mint a.tenger ál
talános apadásának vagy áradásának.
Ha azonban az előadott okoknak folytonos
hatásán kételkedni nem lehet, működése mégis
oly lassú, hogy csak közelítő kiszámításához is
nincs mértékünk és évezredek hosszú sora ki
válhatnék, hogy észrevehessük okait a folytonosan
működő okoknak, annál inkább, minél inkább
bizonyosabb az, miszerint némelyek közülök ép
pen ellenkező irányban hatnak.
Ha igaz az, mit Adhemár évekkel ezelőtt
mathematikai szigorúsággal pontosan bebizo
nyított, akkor földgömbünk minden 10,500 év
ben oly nagyfontosságú fölforgatásnak van alá
vetve, hogy az eddig előhozott változásoknak
el kell előttök enyészni. Adhemár t. i. azt állítja,
miszerint minden 10,500 évben más és más fél
tekéjét a Földnek rögtön és mintegy ütéssel az
áradó tengervíz elömleszti, már pedig, mely azelőtt
víz alá merült, új színpadot nyit az iszonyú katastropha által elsülyesztett emberi nem csekély
s tán legmüveletlenebb részének.
Adhemár ennek a nagy s magát minden 10,500
évben ismétlődő katastrophának okát a követke
zőkben találja:
A Föld pályája a Nap körül, mint tudjuk, nem
tökéletes kört alkot, hanem ellipsist, melynek
egyik gyúpontjában van a Nap. Ebből követ
kezik az, hogy a Föld pályája különféle pont
jain a Naptól különféle távolságban áll, miből
ismét az származik, hogy a Föld nem egyforma
sebességgel mozog a Nap körül, hanem annál
lassabban, minél távolabb s annál sebesebben,
minél közelebb áll a Naphoz. Minthogy már a
Föld éjszaki féltekéjének éppen akkor van nyara,
midőn a Naptól legtávolabb áll, következik, hogy
a Föld annak a félévének, melybe az éjszaki
félteke esik, hosszabbnak kell lenni, mint annak,
melybe a déli féltekéé esik,
A csillagászok kiszámították, hogy most a
nyári félév az éjszaki féltekén 7 nappal hoszszabb, mint a téli félév, mi a déli féltekére
nézve épen megfordítva van.
Ebből az következik, hogy az éjszaki félteke
a nyári félévben a Naptól több meleget nyer,
mint télen veszt, ellenkezőleg a déli félteke
télen többet veszt, mint nyáron a Naptól nyer.
Ha ez örökké úgy maradna, a Földnek éjszaki
féltekéjének előnye lenne a déli felett. A termé
szet azonban ezen is igen egyszerű módon segí
tett. A Föld pályája ugyanis nem marad mindig
egy és ugyanazon állásban, hanem mintegy maga
is a Föld körül forogván, minden 10,465 évben
úgy megváltoztatta állását, hogy ott jelenleg az
aphelium van, hol 10,465 évvel előbb a periphelium
volt és viszont. Hogy ez valósággal így történik,
a Nap és Ej egyenlő haladásából tudjuk. S e
szerint tökéletesen meg vannak fordítva a Föld
nek a Naphoz való állásától függő minden vi
szonyai.
Ha azonban az egyik félteke melegéből min
den évben folyvást többet veszt, mint a mennyit
a Naptól kap, és ez a körülmény számos esz
tendeig tart, ennek a veszteségnek igen termé
szetes következése az lesz, hogy az a félteke
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általában hidegebb lesz a másiknál. E szerint
a jégtömegek annak a féltekének sarka körül
nemcsak nagyobb mennyiségben fognak képeztetni, hanem sokkal tovább az egyenlítő felé
húzódni, mint a másik féltekén.
Midőn így a másik féltekének sarka körül
nagyobb jégtengerek gyűlnek össze, a Földnek
nehézkedési pontja, mely előbb középpontján túl
az egyik féltekében volt, rögtön átugrik a másikba.
Ez által a Föld tengelye középpontja körül 45
fokkal mintegy egyet fordul, a Földet elborító
víz egyensúlyát elveszti, melyet kiegyenlíteni
akarván, iszonyú rohammal tódul az egyik fél
tekéről a másikra, hogy annak szárazföldjét a
rajta levő állatokkal, növényekkel és ezer és
ezeréves emberi művekkel 10,465 évre eltemesse.
Ellenben a másik földtekén új szárazföldek me
rülnek fel, melyeket 10,465 évig víz borított. S
itt most új élet kezdődik, s az ember, ki a nagy
vízözön rohamától kevés számmal megmenekült,
sisiphusi munkáját újra kezdi és folytatja, a ter
mészettől kitűzött czélja felé buzgón törekedve.
Adhemár állításának valódiságát nemcsak
csillagászati adatokkal bizonyította be, hanem
több a Föld felületén szemlélhető tünemények
ből következteti. Ezek a következők:
1. Az a való igaz, hogy a déli féltekén most
majd csupán vizet s csak imitt-amott találunk
némely felmerülő szigeteket, ellenben a száraz
földnek nagyobb részét a Föld éjszaki féltekéjén,
összeszorítva, sarkát pedig kevés vízzel elborítva
látjuk.
2. Hogy a déli félteke sarkát hatalmasabb
jégtömegek fedik, mint az éjszakit, melynél csak
8 fokot borít el, míg a délinél a jég sokkal
lejebb húzódik és még most is 2 0 fokot lep el.
3. Hogy hasonló tüneményt vesznek észre a
Mars bolygón a csillagászok, melynek egyik
sarkán, t. i. azon, mely Földünk déli sarkának
megfelel, a napfényt jobban és egyenlítője felé
messzebb találják elterjedve. Ez az erősebb fény,
mely a Mars sarkait környezi és innét nagyobb
fokban kisugárzik, a jégtől és azoktól a havas
vidékektől származik, melyek valamint Földünket,
úgy a Mars sarkát is körülveszik.
Bizonyítják Adhemár állítását:
4. Azok a bujdosó sziklák, melyek a Föld
éjszaki övén vannak elszórva s ezen túlmennek
egész az 50-dik fokig, Boroszlóig, tehát elég
messzire lenyúlnak Német-Lengyel és Oroszor
szágba. Szélső határuknál sűrűn vannak lerakva,
annyira, hogy mintegy övét alkotnak, mely az
éjszaki féltekét bizonyos távolságig a sarktól
körülveszi. Ezek a tébolygó sziklák, melyek
Német és Lengyelország éjszaki részein vannak
elszórva, mind a skandináviai granáthegyekből
származnak és ezektől elszakadva hordattak ide.
H°gy jutottak ide ? A jéghegyek szünet nél
kül magukban lévén, felülről lefelé csúsznak és
legelső szélükön mindig leolvadnak.
Midőn e szerint mozognak, tömegökbe be
fagyott, vagy felületökre került szikladarabokat
ragadnak megukkal s lehordják szélső határu
kig, hol leolvadván a jég, a sziklát lerakják, mely
örökre így marad. így támadtak a schweitzi és
egyéb jéghegyeknek néha messze vidékein ta
lálható tébolygó sziklái, melyek egymásra hal

mozva a völgyek nyílásait gyakran félkörben
elfoglalják. Az északi jég hajdan egész az 50-ik
fokig terjedt, mely a többi jegek törvényeinek
engedve északról szünet nélkül csúszott lefelé
magával ragadva az északi tartományokból eredt
sziklákat, s leolvadván, azokat a határ szélére
letette, hol még most is találhatók, miután az
északi jég már több ezer év óta felolvadt, s
közelebb az északi sark felé visszahúzódott.
Ezek után az a kérdés, mikor következik el
a Föld catastrophája ?
A calculus azt mutatja, hogy mintegy 5900
éve történt az a catastropha, mely által az
északi félteke a vízből kimerült, a déli pedig
azzal betelt. Ez a változás körülbelül arra az
időre esik, melyről minden nemzetek azt állít
ják, hogy határtalan vízáradás lepte volna el
a Földet. Akkor t. i. mind a két félteke mint
egy egyensúlyban állott, mind a kettőn a nyári
és téli félév egyenlő hosszú volt. Ettől az idő
től fogva kezdett a nyári félév az éjszaki fél
teke javára nőni, a délinek pedig kárára fogyni.
Ettől az évtől fogva folytonosan lehúzódott a
jég a déli sarktól az egyenlítőhöz, az északi
féltekén pedig visszahúzódott déltől észak felé,
míg 1248-ik évben Kr. u. azt a pontot érte el,
hol az északi féltekén a nyári felén leghosszabb,
azaz 8 nappal hosszabb a télinél, a déli fél
tekén pedig ugyanannyival rövidebb volt a téli
félévnél. Ettől az évtől fogva az északi jégnek
mennyisége ismét szaporodni, a délié pedig
fogyni kezd, míg 6480-ik évben Krisztus szüle
tése napjától számítva, ismét az az idő állana
be, melyben mindkét féltekén a nyári és téli
félév egyenlő hosszú s a jég mennyisége mind
két sark körül egyenlő lenne. Ekkor kezdődnék
körülbelül az a nagy vizáradás, mely északi
féltekénket, annak nagyszerű műveivel, melyeken
az emberi szem 10,500 évig működött, minden
növényeivel és állataival beborítaná. A déli fél
tekén kezdenének új földek felmerülni, melyeken
egykor tán már létezett, de a kiáradás követ
keztében részint elveszett, részint kiszorított em
beri faj müveit, s egykori művelődésének rom
jait szemlélhetik azok, kik az éjszaki félteke
catastrophájából kimenekültek, és oda teleped
vén, folytatnák az emberiség rendeltetését a
Földön, mely egyéb nem lehet, mint folytonos,
a nagy természet örök és változhatatlan törvé
nyeinek alárendelt, következőleg semmi erő által
fel nem tartóztatható haladása ismeretekben, mű
vészetben és polgári erényben.“
Közli E. Gy.

A Csányí-féle galván-elem röl.
örülbelül egy hónap előtt napilapjaink so
kat írtak Csányi Henrik fiatal elektro
technikus galváneleméről, mely hír szerint
a Bunsen-féle elem oly óriási mérvű javítása,
hogy az hivatva van az elektromos áramot ma
szolgáltató dynamo-gépekkel versenyezni. A vér
mes reményűeket egy csapásra meghódították
ezek a hírek és a legphantastikusabb tervek —
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repülőgép stb. — megoldását várták e talál
mánytól. De ezen nem kell fennakadni, hiszen
a csodákat ma mindenki a technikai téren keresi
és ott semmit sem tart a nagyközönség lehetet
lennek. Ma már az „elektromosság“ segítségével
gyorsabban kinőnek a magból a palánták is —
akár csak a fakirok bűvös vesszejének hatására — ;
ebben az esetben pedig meg volt a mag a dr.
Peters Ferencz tanár és szabadalmi hites szak
értő véleményében, melyet a német szabadalmi
hivatal felszólítására a Csányi-elem vizsgálatáról
adott.
Ez a szakértői vélemény a „Szabadalmi Új
ság“ fordítása szerint így hangzik:
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vannak

olyan

galván-

1. Dynamogép.
(Középen látható a forgótekercs a mágnes sarkai között.)
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.

0 '2 0 v o lt
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4 perez
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014

„
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„

10 p e r e z

m ú lv a. . .

0146

,,

70

„

15 p e r e z m ú l v a .

.

.

0^142

,,

6 8

„
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22 0 a m p é r
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m ú lv a. . .

0 81

„
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„

10 p e r e z

m ú lv a. . .
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„
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„

15 p e r e z

m ú lv a. . .
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„
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„
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áramerőssége teljesen állandó maradt s a feszültség
g7 volt értéket képviselt.
II. kísérlet. A depolarisator 3 0 ° Bé. salétromsav volt,
ekkor az A elem elektromotoros erejének értéke 4 8 volt,
míg a B elemé 5 -0 8 voltot mutatott 0 1 Ohm ellen
állással felszerelve a külső áramkört, a kísérlet ered
ményei a következő adatokat szolgáltatták :

3

A elem.
Áramzárásnál .
5 perez múlva
.1 0 perez múlva
15 perez múlva
2 0 perez múlva
2 5 perez múlva
3 0 perez múlva

Feszültség

Áramerősség

volt
„
„
.,
„
„
„

S‘0 0 ampér

. .
. •
.
. .
. .
.

0 -5 6 2

•

0 -5 5 0

0 '8 8 8
0720
0640
0605
0 -5 8 2

648

>>

582

yy

5'58
538

yy

yy

5-2 0

yy

5 °5

yy

B elem
Feszültség

Áramzárásnál .
5 perez múlva
10 perez múlva
15 perez múlva
2 0 perez múlva
2 5 perez múlva
3 0 perez múlva

.

1-3 6 0

.
. •
. •
. .
. .
.

I 400

Áramerősség
12 6 0

ampér

1300

yy

1322

yy

1342

yy

13 53

yy

1450

volt
„
„
„
,,
„

1342

yy

1425

„

1 3 -2 0

yy

1426
1448

1-460

Ezen két kísérlet eredményeinek adataiból világosan
látható, hogy a higanysóhoz kevert cyankalium és
alkoholból álló fejlesztő folyadék mennyire emeli a
Grove-Bunsen typusú galvánelemek teljesítő képességét.
Ezek hozzáadásával az áramerősséget és a feszültséget

hosszabb ideig, mint rendesen, állandóan és kívánt
tekintélyes magasságon tarthatjuk. A Csányi-Bárczay
elemek áramerőssége és feszültsége felénél többször
akkora az áramzáráskor, mint a higanysó fejlesztővel bíró
elemekéi. Úgy a Volt, mint az Ampér a Csányi elemek
nél, ha azokat munkába veszsziik. tekintélyesen emel
kedik, míg a többi elemnél azonnal csökkenni kezd,
úgy hogy bizonyos idő múlva az áramerősség és a
feszültség a tisztán higanysóoxidnitrát-elemeknél egy
harmadánál kevesebb azon értékeknek, melyet ezek a
Csányi-Bárczay elemnél képviselnek.
Tehát azáltal, hogy a higanysófejlesztőhöz a fel
találók cyankaliumot és alkoholt kevernek, a Bunsentypusú galvánelemeknek olyan hasznosító képességet
kölcsönöznek, melyet idáig hasonló módon senki el nem
ért és ezáltal egy kitűnő minőségű munkabíró elemet
létesítettek. Az új elemek meglepő hatásából levonhatjuk
azon következtetést, hogy egy valódi találmánynyal
állunk szemben, mely megérdemli a szabadalmi o l
talmat.
Ha negativ elektródul nem amalgamált czinket hasz
nálunk, úgy ez a tisztán higanysófejlesztővel bíró
elemeknél csakhamar igen erősen és egyenlőtlen módon
kimaródik, mig Csányi-Bárczay elemek alkalmazásánál
ez sokkal lassabban és egyenletesebben történik, azáltal,
hogy a czink rövid idő alatt teljesen amalgamálódik.
A Bunsen-elemeket hosszabb ideig munkába fogva a
ezink vastag fehér kéreggel vonódik be, míg ez a jelen
ség az új elemeknél nem észlelhető. Ezen kéreg az
elem belső ellenállását jelentékenyen emeli. Ennek
elkerülése és a csekély czinkfogyasztás további és nem
kicsinylendő előnyei a Csányi-Bárczay-féle elemeknek.

2. Dynamogép kézi hajtóerőre berendezve.
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Elolvasva ezt a véleményt, igazán nem csudálkozom, hogy ennek alapján egy kis jóindu
lattal, talán sok phantasiával is, sokan olyan
szép terveket szőttek. Illetékes szakkörökből eredő
nyilatkozat azonban mihamar eloszlatta az illusiókat, vagy legalább is csökkentette a várako
zást, és ezzel a nyugodt mérlegelés és vizsgálat
körébe — tehát igazi helyére — terelődött a
nekünk talán szokatlanul amerikai ízűén feltálalt
felfedezés ügye.
Miután az „Uránia“ olvasó közönségét e so
kat feszegetett kérdésben a lehetőség szerint
tájékoztatni kötelességemnek tartottam, felkértem
Csányi Henrik urat, nyújtson alkalmat arra, hogy
elemét közelebbről megvizsgálva, olvasóink jogos
kíváncsiságát kielégíthessem.
Köszönettel tartozom Csányi úrnak, a ki a
legnagyobb előzékenységgel tett eleget kérésem
nek s elemével több ízben felkeresett laboratóriu
momban, a hol azután nehány mérést végeztem,
a melyeknek alapján ugyan végleges ítéletről
még nem lehet szó, de igenis tájékozódásról.
Előre kell boesátanom, hogy a Csányi úrral
való személyes érintkezésem alkalmával meg
győződtem, hogy ő tisztában van szabadalma
esetleges jelentőségével és nem gondol arra,
hogy az ő galváneleme a dynamo-gépeket kiszo
rítsa vagy azokkal versenyezzen az erős áramok
szolgáltatásában; ilyen terveknek a kovácsolása
távol van tőle.
Lássuk különben, hogy milyen viszonyban
vannak dynamogép és galvánelem egymáshoz
tulajdonképpen?
*

A dynamogép lényegében nem egyéb, mint
egy dróttekercs, melyet erős mágnespatkó sarkai
között forgatnak. A tekercs forgatására felhasz
nált munka rovására a tekercsben villamos áram
keletkezik. Rendesen a forgatásra — a dynamo
hajtására — gőzgépet használnak (de víz, ló,
vagy a szél ereje is alkalmas) s ezért végső
elemzésben a gőzgép fűtésére szolgáló tüzelő
anyag : a kőszén szolgáltatja a villamos áramot.
És annak daczára, hogy a gőzgép a kőszén
égésénél fejlődő melegnek legjobb esetben csak
Vio-edét hasznosítja, a dynamo pedig ennek az
7 10-ednek a 90%-át alakítja át villamos energiává,
mégis ez a legolcsóbb elektromosságforrás ma;
mert a kőszén aránylag olcsó. A tapasztalás
szerint jó gőzgéppel hajtott dynamo 1 kg. kőszén
fejében 5 Hektowatt-óra (500 Watt 1 óráig)
villamos energiát szolgáltat, vagyis például 1 0
darab 1 0 0 voltos és 16 gyertyás izzólámpát egy
óra hosszat izzásban tarthat. És mindez csak 3
fillérbe kerül, mert ennyi az ára átlag 1 kg.
kőszénnek. Ehhez persze még hozzájárul a be
rendezés és az üzem költsége, de ha az 5 Hektowattot 40 fillérért adják a villamos társaságok
(mint nálunk Budapesten), akkor még mindig
elég nyereség is marad számukra.
Hogy dolgoznak ezzel szemben a galván
elemek?
A galvánelem általában valami só vagy sav
oldatból áll, melybe zink meg egy másik szilárd
test van belemártva, ezeknek a kiálló végei
képezik az elem két sarkát. (A zink általában
a negativ, a másik a positiv sark) melyeket

ha fémdróttal összekötünk, benne villamos ára
mot kapunk. E közben azonban a zink lassankint fogy — oldódik — az oldatok is meg
változnak, míg a másik sarkot képező anyag
vagy változatlanul marad, vagy gyarapszik. Sok

3. Bunsen-elem.

hasonlóság van az iiyen galvánelem, meg a
gőzgép között. Az elem kazánja a zink, a hűtője
pedig a másik sarkot képező vezető. Mialatt az
elem dolgozik, fogy a zink, mint a gőzgép
működésénél a vízgőz; és gyarapszik a másik
fém, mint a hogy felmelegszik a gőzgép hűtője.
Van is olyan elmélet — az ion-elmélet — mely
olyanformán magyarázza az áram keletkezését a
galvánelemben, mint a gőzgépnél a mechanikai
munkáét. A zink elpárolog, de nem meleg-gőz,
hanem villamos-ion alakjában, és mikor lecsa
pódik, vagyis oldódik, villamos áramot kelt;
éppen úgy, mint mikor a meleg vízgőz lecsa
pódik, melegedést s ezzel mozgást hoz létre.
A galvánelemnek ezt az ion-gép analógiáját
tovább is lehet vinni, nekünk azonban most
elegendő, ha tudjuk, hogy az áram legnagyobb
részt a zinkfogyasztás rovására keletkezik, (a többi
anyagoknak is van befolyásuk — éppen úgy
mint a gőpgépnél nem csak a kazángőzének —
de a fő a zinkfogyasztás). Hogy mennyi zink
fogyasztás ad bizonyos villamos energiát, pl.
mondjuk 1 Hektowattot óránként az éppen úgy
az elem minőségétől függ, mint az, hogy mennyi
vízfogyasztás felel meg a gőzgépnél 1 lóerőnek.
A jobb galvánelemek átlag 1 kg. zinket
fogyasztanak 5 Hektowatt energia létrehozására
óránként, vagyis ugyanazon villamos energia
előállítására ugyanannyi zinket használnak el,
mint a mennyi szenet a dynamo gőzgépe. Már
pedig a zink kilója körülbelül 45 fillér, tehát
15-ször drágább, mint a szén s így a galván
elem árama is hozzávetőleg 15-ször drágább,
mint a dynamoé. És az természetes is, hogy
drágább, mert hiszen a zinket is megint szén
felhasználásával nyerik a kohókban; úgy, hogy
végső elemzésben a galvánelemben is a szenet
égetjük el, csakhogy igen költséges kerülő úton.

4 o6

Összes zinkfogyasztás

! Capacitás
j Wattóra

Ohm

Külső

1 ellenállás

Az elem
ellenállása
Ohm

Sarkfeszült
ség (volt)

Áramerős
ség ampére

Ezután a kitérés után — melylyel az olvasó
türelmét talán nagyon is próbára tettem —
visszatérek a Csányi-elem és az azzal tett néhány
kísérlet ismertetésére.
A Csányi-elem külsejére nézve nem külön
bözik a régi Bunsen-elemek négyszögletes alak
jától, csak a czella elhelyezése más, mint az
az elem vázlatos rajzán látható. A kísérleteknél
használt elemtypusnái a külső égetett agyagedényt
2 likacsos agyagból készült válaszfal három
rekeszre osztja. A válaszfalak öntött kénnel
varrnak beerősítve. A középső rekeszben 2 darab
szénlap (23 cm. hosszú, 7 cm. széles és P5
cm. vastag) van szorosan egymás mellett elhe
lyezve, míg a két szélső rekeszben ugyanolyan

meg, hogy mekkora a Csányi-elem villamindító
ereje és ellenállása. Minél nagyobb a villam
indító erő s minél kisebb az ellenállás, annál
több energiát tud az elem adni másodperczen
ként. De fontos azután az, hogy mennyi ideig
tud állandóan dolgozni és végre, hogy mennyi
zinket fogyaszt e közben.
Ebből a szempontból indulva ki, a Csányielemet kis ellenállású dróttal zárva, 3 órán át
dolgoztattam s e közben észleltem a szolgáltatott
áram erősségét, a sarkfeszültséget és időrőlidőre a villamindító erőt. Erősebb árammal azért
tettem a kísérleteket, mert főként az erős áram
szolgáltatásra mondták az elemet alkalmasnak.
Több ilyen mérést tettem, a melyek nem
mind egyenlően kedvezőek; a legkedvezőbbnek
az adatait a következő táblázat mutatja. Az ész
lelés 10 perczenként történt, de itt egyszerűség
kedvéért csak a félórás adatok vannak közölve.
Villamindító
erő (volt)

*

A galvánelem munkaképessége — energiája
másodperczenként — a villamindító erő négy
zetének és az ellenállásnak a viszonya által van
E2
adva (M =-= —) s így elsősorban azt vizsgáltam

Észlelés
ideje IX|25

Ez az oka annak is, hogy már régóta sokan
foglalkoznak azzal a problémával: hogy lehetne
a szenet magában az elemben olyanformán
ion-párolgás útján elektromos energiává átala
kítani, mint a hogy a zinkkel teszsziik! Az eddig
erre vonatkozólag tett kísérletek eredményei
még csekélyek ugyan, mégis sokan bíznak a
közeli sikerben. Ha elérik, akkor igazán olcsó
lesz a villamos áram, mindez ideig azonban
nagyjában az előbb említett viszony van a dynamo
és a galvánelem áramának költségei között.

d .e . 10 óra 1,82 18,15 0,91 0'05(20) 0-05
10 ó. 30 p. 1,85 18,70 0,94

12

ó. — 1,84 18,40 0,93
30 1,75 17,50 0 ,8 8
ó. — 1,73 16,30 0,81

1

30 1,73 15,15 0,75
ó. — 1,73 14,20 0,70

11

4. Csányi Henrik galván-eleme.

méretű egy-egy zinklemez van. A két zink kívül
egymással össze van kötve, épp úgy, mint a
két szénlemez is. A szén mellett a középső
rekeszben körülbelül 0-5 liter 30 Beaumé-fokú
salétromsav, a szélső rekeszekben a zink körül
pedig összesen P5 liter Csányi-féle oldat van,
melynek összetétele a dr. Peters szakvélemé
nyében van leírva.

17-3
0-05

71 gr.

0-05

0-056
0-064

15-4

0-072 0-05
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Ez adatokból következik, hogy a zinkfogyasztás átlag Ampére-óránként csak P392 gr., míg
1 Wattórára 161 gr., a mi a ma használatban
levő legjobb galvánelemekének felel meg. Az elem
által adott összes energia pedig 444 Wattóra;
az az energia pedig, melyet az elem addig adott,
míg a feszültség csökkenése 10%-nál nem na
gyobb (a mi a gyakorlat szempontjából fontos).
32-7 Wattóra, mert körülbelül 2 óra alatt követ
kezett az be.
Az összes árammennyiség pedig 3 óra alatt
52 Ampére-óra, 2 óra alatt pedig 36*2 Ampéreóra volt. Ez nem sok, mert a ma használatban
levő Cupron-elemek (Lalande) közül például
egy 6 kgr. súlyú 80—100 Ampére-óra és 60—70
Wattóra capacitással bír. A megvizsgált Csányielem súlya ugyan 13 kgr., de ez minden nehézség
nélkül 5—6 kgra csökkenthető, mert vékonyabb
zinkeket stb. lehet használni.
Igaz, hogy az ilyen Cupron-elemek csak 2—4
Ampére-áramot adnak, és 8—16 Ampére-áramot
adó Cupron-elem súlya már 22 kgr. súlyú.
Az elem villamindító ereje megfelel a régi
Bunsen-elemének, ellenállása a méreteihez képest
kicsiny, a mi a használt válaszfalak jóságának
tudható be. A hasonló méretű régi Bunsen-
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elemekben használt czellákkal az elem ellenállása
több mint kétakkora lenne. Ez magyarázza meg,
hogy a Csányi-elemei rövid-zárban (külső ellen
állás nélkül) oly erős áramot adnak; hiszen ez
az elem is külső ellenállás nélkül éppen kétszer
akkora áramotadottvolna—tehát 36'5 Ampéret,—
mint a kísérlet közben. Két ilyen elem egymás
mellé kapcsolva, egy elemmé kiadja a 73 Ampéret,
a mit az elem nyilvános bemutatása alkalmával
láttunk is.
A Csányi-elem a legnagyobb külső munkaképességgel dolgozott, mert a külső ellenállás
éppen egyenlő volt a belsővel, de ennek meg
felelően a takarékossága csak 1/2, úgy hogy előre
láthatólag nagyobb ellenállás bekapcsolásánál,
vagyis gyengébb áramszolgáltatásnál, takaréko
sabban dolgozna.
Capacitás vagyis energia-tartalom szempont
jából a most megvizsgált Csányi-elem körül
belül azonosnak látszik a régi Bunsen-elemmel.
Egy közönséges Bunsen-elemről, melyben P5
liter 10% kénsav és 05 liter salétromsav, és
7-5 dm2 felületű zinklemez volt, Meylan azt
mondja, hogy az 30 órán át 1,27 Ohm külső
ellenállásban összesen 70 Wattóra energiát szol
gáltatott, e közben a villamindító erő 1‘93-ról
1‘73-ra sülyedt. Valószínű, hogy ilyen gyenge
áramszolgáltatása a Csányi-elem is ennyit adna,
de többet aligha.
Természetesen a legegyszerűbb dolog össze
hasonlításul ugyanazon elemet egyszer Csányiféle, másszor a régi Bunsen-folyadékokkal meg
töltve kisütni. Ezt meg is tettem, de az erre
vonatkozó kísérletek eredményeit nem akarom
most még felhasználni, miután esetleges kifogá
sokat — a czellák nem egyformák, stb. — el
akarok kerülni. Annyit azonban megjegyezhetek,
hogy a közvetlen összehasonlítás sem mutat
eddig energia-szolgáltatás szempontjából nagy
különbséget a Csányi- és a Bunsen-elem között.
Érdekes még tudni, hogy az elem 1 kilo
grammjára vonatkoztatva, mennyi áramot és
energiát tud adni ez a megvizsgált elem ? Ha
felteszem, hogy az elem súlya 5 kilogrammra
volna redukálva, akkor 1 kgra jut körülbelül
6 Wattóra vagy 7‘25 Ampére-óra, ha csak a 2
órai kisütésnél nyert adatokat vesszük tekin
tetbe, mert ez alatt esett a feszültség 10%-al.
(Motor hajtásánál pedig már többnek nem
szabad lenni a feszültségcsökkenésnek, mert
akkor a motor többé nem dolgozik jól.) Ezt az
eredményt adják nagyjában a jó akkumulátorok
is, sőt az energia szempontjából valamivel ked
vezőbbek.
Hogy ilyen Csányi-elemekből egy telep két
órahosszat egy lóerő-energiát szolgáltasson —
tehát ilyen erejű motort hajtson — legalább
4 0 —55 ilyen elemből kellene állania.
Hí

Az eddigi kísérletek tehát általában nem
mutatják az áramszolgáltatás szempontjából a
Csányi elemének valami nagy fölényét a többi
elemek fölött, mindamellett kétségtelenül sok jó
tulajdonsága van. így az, hogy aránylag kis
zinkfelület mellett a belső ellenállása igen kicsiny,
úgy, hogy rendkívül erős áramot szolgáltathat;

a hol erre van szükség és nem a takarékosság
határoz, ott bizonynyal jó szolgálatot tehet ma is.
A cyankali (és talán az alkohol. is) alkal
mazása által a zinkfelület mindig tiszta marad,
szépen amalgamálódik, az elem ellenállása sem
sokat változik és a zinkfogyasztás is oly csekély,
hogy ebben a tekintetben a legjobb elemekkel
versenyezhet.
Igaz, hogy a salétromsav használata folytán
kellemetlen és ártalmas gőzök fejlődnek, de
kéksavfejlődést nem tapasztaltam — legalább
nem nagyobb, veszélyes mérvben. Egy kísérlet
nél 3 órán át 3 elem dolgozott egy szobában
s daczára, hogy folytonosan a szobában voltam,
semmi ártalmas hatását nem éreztem, eltekintve
a salétromsavból fejlődő gőzöktől.
Érdekes tulajdonsága az elemnek az is, a mit
sokszor emlegettek, hogy bekapcsolás után a
villamindító ereje s így az áram erőssége is
növekszik. Ez utóbbi részben az ellenállás csök
kenésétől is származik; de mindenesetre érde
mes lesz megvizsgálni, hogy honnan származik
a villamindító erő — bárha csekély — növe
kedése.
Kísérleteimből, melyek még folyamatban van
nak és a melyekről legközelebb beszámolok
olvasóinknak, azt látom, hogy kedvező viszo
nyok csoportosítása által a Csányi-elem még
jobb eredményt is adhat, mint az eddig konsta
tált ; hanem természetesen ezt még Csányi
úrnak alapos munka útján kell biztosítania,
hogy a gyakorlatban jól hasznosítható legyen.
Annyi látszik már most is, hogy a Csányielem több tekintetben haladást jelent a galván
elem technikájában és ha Csányi úr tovább
tökéletesíti azt, úgy hogy előnyeit biztosan és
tartósan tudja érvényesíteni, még igen hasznos
szolgálatot tehet a gyakorlatban. Reméljük úgy
az ő, mint a magyar elme sikere érdekében,
hogy nem fog csüggedni és tovább dolgozva
értékessé teszi galván-elemét.
Klupathy Jenő.

Az eísö nőorvos.
A „munkát és kenyeret a nőnek“ jelige nem mai
keletű, hiszen a nőemancipatio a társadalomban min
denkor nyílt kérdés volt, melyet a visszautasítások
egész sorozata érlelt csak meg annyira-mennyire. A nő
emancipatio történetében igen érdekes részlet az, a mely
az első orvosnő küzdelmeiről szól. Ennek élete folyá
sát, mely igen érdekes és jellemző az akkori fe'fogásra,
az egykorú magyar lapok nyomán az alábbiakban ismer
tetjük.
Blackwell Erzsébet, ki a XIX. század első felében
született, egy Bristolból New-Yorkba vándorolt angol
leánya volt. Kilencz gyermeke volt az apának s a csekély
jövedelemből napról-napra éldegéltek; így hát rászorult
ezek keresetére is. Erzsébet élénk felfogása és hajlama
a tudományos pálya iránt hamar megérlelte benne azt
a gondolatot, hogy orvossá képezted ki magát. Most
már csak az volt a kérdés, hol és hogyan kezdje el az
az orvosi tudományok tanulását ? Az anatómiai, psychologiai és pathologiai tantermekbe lehetetlennek látszott
a nő bejutása. 1847-ben Philadelphiába ment s megkomolyan azt tanácsolták, öltözzék férfiruhába, mert ez
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kísérletté felvétetetni magát az orvosi egyetemre, de
hiába, mert az egyetemet vezető tudós orvosokat sér
tette e kívánság. Minthogy lehetetlennek látta felvétetését, magánúton leczkét vett Allen és Warrington taná
roktól, azonban bármennyit tanult is e derék taná
roktól, érezte, hogy kiképzése e töredékes módszer
mellett tökéletlen marad. Pedig czélja éppen az volt,
hogy a tudatlan vagy félig müveit kuruzsló nőket le
szorítsa az orvosi gyakorlat teréről s oly nők által
helyettesítse, kiknek tudományos kiképeztetése a fér
fiakéval egyenlő legyen, s kik komoly tanulás útján
szerezzék meg azt a jogot, mely eddig csupán a férfiaké
volt, s a mely Miss Elisabeth szeme előtt lebegett:
hogy egy rendszeres orvosi collegiumba felvétessék s
az orvosi oklevelet elnyerhesse. Ez lehet csak törekvé
seinek megszentesítése és áttörés más nők számára.
Elővette az Egyesült-Államokban levő collegiumok
lajstromát s egymásután kérdést intézett mindegyikhez
felvétel végett. „Szétröpítem minden irányban nyilaimat,
bizonytalan lévén, hogy melyik talál“, így írt ez időben
egyik levelében.
Noha kérdő-leveleihez bizonyítványt is csatolt arról,
hogy Dickson dr. vezetése mellett az előkészítő tanul
mányokat már elvégezte, tizenkét orvosi collegiumtól
tagadó választ kapott. A tagadó válaszhoz nehány hely
ről terjedelmes praedicatio is járult a nők „alárendelt“
állásáról, melyet nekik a természet és a társadalom
kitűzött és a melyet elhagyniok megbocsáthatatlan vak
merőség. Más tudós collegiumok viszont arról értekez
tek válaszukban, mily erkölcstelen és illetlen kívánság,
egy nőtől az, hogy ismerni akarja belső szervezetét.
Nehány hónapig úgy látszott, mintha már Miss
Elisabeth erélyes kitartása is, melylyel eddig czélját
követte, megtörnék az eléje halmozott akadályokon,
melyeket a szokás és balítélet ellene felállított. De
végre elhárultak útjábó! az akadályok: a New-York
állambeli genfi egyetem, melyhez szintén kérdést inté
zett, úgy nyilatkozott, hogy nem lát semmi okot, miért
ne vétethessék fel a tanulók közé nő is, ha különben
bír a szükséges ismeretekkel. Hanem azt is érezte a
tanári kar, hogy e kérdés olyan, melynek eldöntése leg
inkább a tanulóktól függ, mivel, ha nékik nem tetszik,
igen könnyen tarthatatlanná tehetik egy hölgy számára
a tartózkodást a tanteremben, elhatározta hát a tanári
kar, hogy az ügyet a tanuló ifjúság elé terjeszti.
A tanulók egyhangúlag azt a határozatot hozták,
hogy meghívólevél intéztessék Blackwell Erzsébethez s
kötelezték magukat „egyénileg és közösen, hogy ha a
meghívást elfogadja, részükről semmi oly szó, sem
cselekedett nem fog soha előfordulni, a mi okot adjon
a lépés megbánására“.
E határozat egy másolatát elküldte neki az orvosi
kar a meghívólevéllel egyetemben s Miss Elisabeth még
ugyanazon év novemberében el is ment az amerikai
Genfbe, hol nagy buzgalommal fogott az orvosi tudo
mány különböző ágainak tanulmányozásához.
De a helyzet, a mely után annyira törekedett s a
melyet már elért, nem volt kellemetlenségektől ment, s
könnyen be is láthatjuk, hogy egy fiatal nőnek lehetet
len volt gyötrelmeket nem szenvednie ez új helyzeté
ben. Ámbátor a „nő-tanuló“ szigorú és komoly viselete
által tisztes állást szerzett az iskola falain belül, mégis
sok idő telt el, míg a gyanakvó és rosszakaratú kí
váncsiság, melylyel őt a városkában szemlélték, lecsil
lapult. Csak nagynehezen kapott tisztességes házban
lakást. Ha az utczán végig ment az egyetem felé,
gyakorta hallotta maga körül a suttogást: „Nini itt jön !“

vagy ezt a nyers megjegyzést: „Jerünk csak, nézzük
meg a diákkisasszonyt 1“ S nemcsak utczaí gyerkőczök,
hanem finoman öltözött urak és hölgyek is megálltak
az utczán s kis csoportokban gyülekezve bámulták őt,
mint valami országos csodát. Erzsébet minderről tudo
mást sem szerzett, úgy hogy megszabadult attól, hogy
örökösen szemmel tartsák, s miután néhány tanár neje
meglátogatta, a legtiszteletreméltóbb házak sem zárkóz
tak el előle.
Végre közel állott czéljához, az orvosi oklevél
elnyeréséhez. Ez időben írja levelei egyikében: „Erősen
dolgozom, nogy a pergament kiérdemelhessem s remé
lem, a kellő időben el is nyerem, hanem előbb még
egy nehány száraz leczkén kell átesnem s azokat emlé
kezetembe vésnem. Kénytelen voltam öltözetet készít
tetni a doktori szertartásra s most az ott pihen ládám
ban, várva az időt, a mikor felveszem. Jófeketeselyemből
készült, fekete selyem rojtokkal ellátott gallérja van s a
nyakán meg a kézelőn keskeny fehér csipkével szegélye
zett. E kiadást nem lehetett elkerülnöm, mert a szer
tartás fényes közönség előtt megy végbe a templomban.
Egy emelvényre kell lépnem, hol az egyetem elnöke ül
bő és hosszú ruhában s háromszögű kalapban körül
véve tiszteletreméltó tanároktól, tehát nem alázhatom
le sem a női nemet, sem a Collegiumot, legkevésbbé a
Blackwelleket azzal, hogy öcska, kopott öltözetben jelenek
meg“. Miss Elisabeth e levelében sem tagadhatta meg
női mivoltát: ilyen fontos lépés előtt is ennyit ír az
öltözetről!
Az 1849-ik év január havában megtörtént az emlí
tett szertartás. A templom zsúfolásig tömve volt. Rop
pant nagy női közönség volt jelen, 2 0 mértföldnyi terü
letről, a ki csak jöhetett, eljött megnézni, hogyan nyeri
el egy nő első ízben az orvosi diplomát.
Miután a szertartás előkészítő részein átestek, Blackwell Erzsébet lépett az emelvényre, kíséretében volt
nehány tanulótársa s az egyetem elnökének, Kér dr.-nak
kezéből átvette a forrón óhajtott diplomát, mely pecsét
jével s a dominus szó helyett domina czímmel felvette
őt az orvosi kar tagjai közé.
Minden tanuló, a mint az oklevelet átvette, nehány
köszönő szót mondott. Mikor Elisabeth dr.-ra került a
sor, halk hangon és a legmélyebb csend közepette így
válaszolt: „Köszönöm, elnök ur, a megszentesítést, melyet
az ön vezetése alatti intézet tanulmányaimnak adni
szíveskedik. A mindenható segítségével életemnek törek
vése az lesz, hogy a diplomát, melyet önök adtak, meg
érdemeljem.“
Az elnök záróbeszédében megemlékezett a női
tanulóról is s az egyetem szokásai közé behozott „ezen
újítást minden tekintetben szerencsésnek“ nevezé s azt
állította, „hogy a szorgalom és energia, melyet tanúsí
tott, az egész collegiumnak fényes példát nyújtott s
jelenléte minden tekintetben üdvös befolyást gyakorolt
tanulótársaira“, végre biztosítá őt, hogy „tanárainak
legjobb óhajtásai kisérik jövendő pályáján.“ Az érteke
zést, melyet Elisabeth dr. írt ez alkalomra, nagy elisme
réssel fogadták a tanárok s az orvosi kar költségén ki
nyomatták.
Nemsokára a doktori rang elnyerése után Blackwell
kisasszony visszatért Európába, itt óhajtván tanulmá
nyait folytatni. Londonban és Párisban jelentkezett fel
vétel végett az iskolákban és a kórházakban, de, bár
el volt látva a legkitűnőbb tanárok és orvosok ajánla
taival, egy ideig lehetetlen volt belépési engedélyt sze
reznie a férfi tanulók számára nyitva álló helyekre. Az
orvosok legnagyobb része lebeszélte szándékáról s
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az egyetlen eszköz, melylyel czélját elérheti. Azonban
Blackwell k.a.erre azt felelte: „Én nem egyedül magamért
vagyok itt, hanem a többi nők érdekében ; a mit én el
akarok érni, azt csak mint nő akarom elérni, más úton
semmiképp“. Végre elérte azt, hogy felvették a de la
Maternité kórházba s egyben engedélyt nyert más kór
házak látogatására is. Párisból Londonba ment s mind
két helyről a legkiválóbb orvosok bizonyították Elisabeth
szorgalmas voltát. Tiszteletteljes meghívást kapott a
berlini királyi Charité részéről, hanem e meghívást nem
fogadthata el: Amerikába szándékozott visszamenni, mert
azt hitte, hogy Amerika szívesebben látja a női orvo
sokat s rokonai kérelme ellenére vissza is tért NewYorkba. Igen érdekes az a levél, melyet rögtön meg
érkezése után egyik rokonának írt s a mely kivo
natban így hangzik: „Nem kétkedem elhatározásom
helyességében ; inkább itt kezdem meg orvosi pályámat,
mint Angolországban, mert azt hiszem, hogy itt előbb
következik be a nők egyenjogúsítása. A francziák és a
németek előtt ily változás gondolata csaknem érthetetlen;
a két nem közötti különbség értelműket annyira elho
mályosította, hogy úgy látszik, mintha elvesztették volna
a képességet a nőről magasabb fogalmat alkothatni.
Angolországban, hol egyéni szempontból az eszmét
képesek volnának megérteni, oly mélyen meggyökere
zett az ellenszenv annak gyakorlati kivihetősége ellen,
hogy azt csak a jövő nemzedéknek sikerül legyőznie.
Nem kétkedem tehát abban, hogy ez az igazi hely, a
hol működnöm kell“.
Elisabeth dr. New-Yorkban telepedett meg, mint nők
és gyermekek orvosa. Csak igen lassan haladhatott előre
azon a pályán, melyet választott. Kisebbszerü kellemet
lenségek most sem hiányoztak. Ugyanis nehány orvos
semmikép sem akarta elismerni Blackwell Erzsébet
kisasszony doktori jogosultságát s nem bocsátkoztak
vele orvosi értekezletbe. De nyugodt kitartása, mint ren
desen, most is legyőzött minden akadályt. Egyik-másik
kiválóbb orvos lassanként mégis figyelemre méltatta
ügyességét s kinyilvánították, hogy bármikor szívesen
tartanak vele orvosi értekezletet. A többi most már nem
bátorkodott visszautasítani ő t ; betegei is mindinkább
szaporodtak s vagyoni állása megszilárdult.
Ennyit ír róla a krónika. Ez a történet oly nő törté
nete, ki férfias erélylyel, de női gyöngédséggel és türe
lemmel utat nyitott magának és másoknak oly pályára,
melyet százados sorompók zártak el a nők elől, kiktől
a tudományra való rátermettséget és komolyságot a
társadalom megtagadta. Megérdemli bámulatunkat egy
részt ezért, másrészt azért is, hogy komolysága és férfias
nak látszó foglalkozása mellet sem szűnt meg soha
nőiessége.

M ikor koldusfíú voltam .
Irta: Rosegger Péter}

:i erdőn véges-végig gyönyörű keskeny út
, vezetett a fenyőfákkal koszorúzott hegy1 tetőre. Itt-ott hívogató zöld pázsit szelte
át az utat; kerékvágásnak sehol sem volt nyoma;
munkás hangya-nép sürgött-forgott ide s tova.

A

1 Rosegger Péter, a nagynevű német ifjúsági író most
ülte meg hatvanadik születésnapját. Ez alkalomból a ham
burgi ifjúsági könyvtárakat intéző bizottság által kiadott
ifjúsági iratok közül egy megkapó és a magyarokról
szóló rajzot közlünk.

És mégis messzire nyúlt az út s bizony sok
ember taposta. Néhol előbukkant egy útmutató,
egy fából való, viharedzette kéz, a mely hol
egyenesen, hol oldalt mutatta az utat, de nem
mondta meg, hova. Más helyt pedig az út men
tén körülkerített vastag fatörzsön vörösre má
zolt ládika csüngött a Boldogságos Szűz képé
vel, vagy kőkereszt meredezett a mohos talajból.
Sehol az egész világon egy utat sem tartottam
oly borzalmasan szentnek, mint éppen azt az
utat, a mely a mi erdőnkön át húzódott végig
és a melyről senki sem tudta, honnan ered és
hova vezet. De mégis! Világlátott emberek azt
mondogatták, hogy ez az út Magyarországból
vezet Mária-Czellbe. Onnan örökösen vándorol
nak ide az ájtatos hívek. De különösen egyszer
az esztendőben, a keresztjáró napok idején, való
ságos népvándorlás vonul az erdőn keresztül.
Idegenszerű emberek gyönyörű viselettel, külö
nös taglejtéssel és ritkán hallható nyelvvel egész
rajokban mennek erre. Napbarnította vagy fakószínű az arczuk, tagjaik csontosak; egy részé
nek tüzes a szeme, más részének révedező,
színtelen a tekintete, foguk fehér, — sas vagy
pisze orruk van és idegenszerü vonás látható
a szájuk szögletén. A férfiak fehér, alul rojtos,
lobogós gatyát hordanak, a melyek olyan formájúak, mintha szoknya volna rajtuk és sötét
kék kabátot meg pörge kalapot viselnek. Sok
nak kék mellényük van, nagy ezüst gombok
kal. Mások ismét olyan szűk fehér nadrágot
viselnek, mintha testükhöz tapadt volna és csizma
helyett rongyokkal keresztül-kasul fonják a lá
bukat. Vállukon czifra szűr lógott és a nadrágjuk
meg mellényük piros és kék zsinórokkal volt
kiczifrázva.
Az asszonyok kékesfekete vagy fehér szoknyát
viselnek, a mely alig ér a térdükön alul és
minden lépésnél hetykén ide-oda vetődik. Magas
és nehéz csizmát hordanak, a mely alatt csak
úgy ropog a homok; vagy mezítláb járnak.
Derekukat kurta fekete pruszlik övezi és karjukat
bodros ingváll takarja. A menyecskék kontyra
kötik fejükön a kendőt, a mely alól fekete bodros
fürtök kandikálnak elé.
így jöttek ők hangosan és nagy zajjal mind
közelebb és mindegyik egy fehér batyut vitt a
hátán, kezében pedig egy hosszú vörösfenyő
bot volt, a melyet már a mi erdőnkben vágtak.
Kalapjukat fenyőág vagy fenyőkoszorú díszí
tette.
Az idegenek, a kik majd kisebb-nagyobb
rajokban az egész délután csak úgy özönlöttek
az erdőn keresztül, Magyarországból jöttek és
magyarok meg tótok voltak. Nagy néptömeg
volt ez, a mely évenként egyszer elhagyja szülő
földjét, hogy hat-nyolcz napi útra keljen és
elzarándokoljon a világhírű bucsúhelyre : MáriaCzellbe.
Jámbor zarándokok voltak tehát ezek, a kik
imádságukkal és énekükkel föllármázták a csön
des erdőt. Mindegyik csapat előtt vörös rúdra
feszített keresztet vittek, a melyen tarka pánt
likák lobogtak. Minden kereszt vagy más szent
kép előtt, a mely útjukba esett, mélyen meg
hajtották a rudat, és a mikor fölértek ama
hegytetőre, a melyről először pillanthatták meg
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az istenfélő vándorok a sváb Alpok hegylánczát
és a Veits hatalmas sziklakolosszust, egyszerre
halotti csönd állott be, zászlórúdjukat csaknem
a földig háromszor hajtották meg. Talán az
Alpok vadregényes táját köszöntötte ily meg
hatottsággal a nagy magyar Alföld népe? Nem
a sváb Alpok girbe-gurba hegylánczai, sem a
Veits hatalmas sziklatömegei voltak oly mély
hatással a magyarokra, hanem túl ama magas
hegység sziklakoronája volt a szent czél, a hova
igyekeztek és ezt köszöntötték igaz magyar szív
vel és lélekkel.
E helyről még épp egy napi járó-föld MáriaCzell. E gondolattól némelyek új erőt kaptak,
mások meg éppen elriadtak, a mint megpillan
tották az égbe meredő Alpokat, a melyeket még
meg kell mászniok. Gyakran egy-egy beteg tár
sukat czipelték magukkal,-a ki az úton meg
betegedett. Egyszer pedig friss fenyőágakon a
hosszú vándorúton elhalt zarándoktársuk holt
testét vitték magukkal, hogy a legközelebbi
temetőben elhantolják.
A mint meghallották az emberek a kereszt
járó napok idején a magyarok hangos ájtatos
énekét, kiálltak a kapuba és élénk érdeklődéssel
hallgatták a különös hangokat; mi gyerekek
pedig nekiláttunk a hunezfutságnak. Magunkra
hánytuk legrongyosabb ruhácskáikat és vásott
kölykök módjára elejökbe futottunk. Letérdeltünk
a homokra, de úgy, hogy a sarkunkon pihen-tettük a testünket, és ha a keresztesek közeled
tek, lerántottuk fejünkről a sipkát és az útszélére tettük és előbb vontatottan, majd kihívóbb
hangon eldaráltuk számtalanszor egymásután a
Miatyánkot.
Meg is kaptuk érette a kellő jutalmat. Férfiak
krajczárokat dobtak a sipkánkba, asszonyok meg
kenyeret és kalácsot, a melyet — a mint a fogak
nyomáról láthattuk — éppen szájuktól vontak
meg. Mások még meg is álltak, kinyitották batyu
jukat, kotorásztak benne és süteményt adtak, és
e pár percznyi megállás miatt némely anyóka
gyakran órákig alig érte utói zarándoktársait.
Néha idegen nyelven szólítottak meg ben
nünket, mire mi csak szemünket meresz
tettük. Ez volt a válaszunk. Minél különösebb
volt a lényük és nyelvük, annál finomabban és
kedvesebben nyújtották nekünk az alamizsnát;
talán az övéikre gondoltak, a kik otthon ma
radtak és talán nekik szánták azt a szeretetet,
a mit ránk idegen gyerekekre pazaroltak. Minél
barnább volt az arczuk, annál fehérebb volt a
kenyerük — ezt hamarosan kitapasztaltuk.
Hébe-korba németül is megszólítottak: mi a
nevünk, ki fiai vagyunk, hány ökrös gazda az
apánk és van-e nekünk is szántóföldünk? A
szomszéd Náczikája is köztünk volt, ez rögtön
kész volt a felelettel és szörnyű nagyokat hazu
dott össze-vissza. Azt hazudozta, hogy földhöz
ragadt szegény favágó gyerekei vagyunk; apánkat
egy hatalmas szálfa agyonütötte, anyánk évek
óta betegen fekszik; ökreink nincsenek, de két
kecskénk volt, azokat is széttépte a farkas.
Bizony búzának híre-hamva sincs, gombával
élünk, csakhogy ez idén az se termett. Ezekre
a hazudozásokra csak úgy forrt bennem a
méreg és szégyenletemben a homokba fúrtam

lábujjaimat. Igen, a Náczi úgy belejött a hazudozásba, hogy végre a mi becsületes kereszt
nevünket is eltagadta és hamisat mondott.
A jó magyarok fejcsóválva csapták össze a
kezüket ennyi nyomorúság hallatára, végtelenül
megszántak bennünket, szegény férgeket és bizo
nyára azt gondolták, hát hogy is lehetne itt
másképpen az erdős-hegyes vidéken, a hol még
nyár évadján is itt-ott hó fekszik a sziklahasa
dékokban, most, a mikor már a rónaságon lábon
áll a búza. Bizony efféle gondolatok között mélyen
belenyúltak a tarisznyájukba.
Utáltam a Náczit a hazudozásaiért, de az
idegenek előtt a számat sem mertem kinyitni,
és ha mégis szóra bírtak, akkor oly ijedten és
halkan morogtam, hogy bizony nem értettek
meg. Ezért a többiek, különösen a Náczi, min
dig többet kerestek, mint én, és csak néha-néha
egy-egy jószívű asszonyka adott valamit a kis
„pöttöny“-kének.
Egyszer — én és Náczika egyedül voltunk —
éppen egy nagyobb csapat közeledett felénk.
Én előnyösebb helyet kerestem ki magamnak,
mint a milyen a Náczié volt. Náczi ezért meg
haragudott rám és a mint az alamizsna csak
ugyan sűrűbben szállt felém, fölkiáltott: „Ez itt
gazdag fiú, apjának négy ökre van és telkes
gazda!. . . Mi Atyánk Isten, ki vagy a menynyekben stb.“
Abban a pillanatban megfordult a szerencse
és már majdnem minden kalács, minden krajczár a Náczi sipkájába röpült, a mikor odafor
dul hozzánk egy ember és így szólt: „Nézze
meg az ember ezt az irigy kamaszt! Úgy látom,
hogy egyikőtök sem oly szegény, hogy éhen
vesznétek, ha mi nem adnánk nektek kenye
ret, de nem is vagytok oly gazdagok, hogy meg
tagadjuk tőletek ezt a csekély alamizsnát. Ti
szénégető gyerekek vagytok, azért a hatosomat
mégis annak a fiúnak adom, a kinek az apja
négyökrös gazda“.
Világéletemben sem felejtem el, hogy hullottak
a piczulák a sipkámba, úgy hogy nem tudtam
elég gyorsan az „Isten fizesse meg“-et mondo
gatni. És a mint ez a csodálatos jégeső — a
milyent még soha sem láttam — sehogy sem
akart megszűnni; nem tudtam a nagy örömtől
türtőztetni magam : elkezdtem nyihogni, vihogni
és végre hangos kaczajban törtem ki. Erre föl
kapta Náczi csaknem üres sipkáját a földről,
dühösen az út közepére hajította, ő pedig be
szaladt az erdőbe.
Jóízűt nevetve vonult tovább a zarándok
csapat. Én pedig elkezdtem kincseimet szám
lálni ; a sipkában, a homokban, és a paréj kö
zött szétszórva hevertek a krajczárok, garasok
meg a hatosok.
Es a mint szépen összegyűjtöttem, haza akar
tam vele futni szüléimhez, hogy mérhetetlen nagy
szerencsémet elbeszéljem nekik. Egyszerre meg
ragad hátul valaki, leteper a földre és máris
lovagolt rajtam a Náczi. Kérges tenyereivel kar
jaimat a paréj közé szorította és gyilkos tekin
tetet vetett reám.
Azt tudtam, hogy nem vagyok erősebb nálá
nál ; de ha nem vagyok okosabb, mint ő, akkor
végem van.
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„Te!“ — morogta Náczi a fogai között, „fe
lezd meg velem a pénzt!“
— Nem, — feleltem szárazán.
— Akkor elveszem tőled.
— Akkor föl ugróm ám !
— De nem hagylak!
— Akkor nem is veheted el tőlem a pénzt.
— A torkodra térdelek.
— Ha megölsz, se adom oda a pénzt!
Szerencsémre fölhangzott egy újabb zarándok
csapat éneke. Egy pillanat alatt fölugrottunk,
odarohantunk az út szélére és a Miatyánkot
morogtuk.
így folyt ez napról-napra. Az ötödik napon
ugyanezen az úton jött vissza a zarándokcsapat.
A zarándokok mindegyikének egy vagy több
rózsafüzér, Szűz Mária-kép, gyertya vagy szív
csüngött a mellén. A batyuk ugyancsak össze
zsugorodtak, a kenyér, a melyet mi kaptunk,
kőkemény lett és a krajczárok ugyan gyéren
hullottak a sipkába.
Azért még mindig érdemes volt az útszélen
térdelgetni és a vágy az alamizsna után épp oly
kedves volt, mint maga az alamizsna.
Egy ízben, a mikor már vagy tíz éves múl
tam, egyedül térdeltem egy kőkereszt lábánál és
vígan paráltam a Miatyánkot. Már annyira tud
tam a kéregetés minden fortélyát, hogy most
gazdag aratást reméltem. De nagyot csalódtam!
Egy-két karéj kenyeret dobtak a sipkámba és
azzal odébb álltak. Vége volt a reménységnek!
De egy pillanatra ismét éledezett bennem a
remény, mert egy idősebb, szelíd lelkületűnek
látszó ember közeledett felém, kissé lehajolt
hozzám, miközben összehúzta szemöldökét és
halkan de oly különös hangon, a melyet sohsem fogok elfelejteni, rám szólt: „Nem szé
gyenled magad, te koldusfiú! — Ezzel ott
hagyott és a többi után sietett.
Torkomon akadta Miatyánk. Kicsinyég elká
bultam, de hirtelen magamhoz tértem és las
san föltápászkodtam a helyemről s elsompo
lyogtam.
Ez volt utolsó kéregetésem.
— Koldusfiú! — Ez a szó megrázott.
Beláttam, hogy mily alávaló dolgot csele
kedtem. Hiszen én ép, erős, egészséges gyerek
vagyok! Édes apámnak van háza, telke. Már
czifrálkodni is szeretek s bizony nem ritkán,
lopva nézegetem a tükörben, hogy sarjadzik-e
már a bajuszom! . . . Sohase mentem többé
koldulni.
De Náczi se teszi többé. Gazdag parasztember lett belőle és a szegény emberek hálásan
emlegetik a nevét, mert busásan osztogatja az
alamizsnát.
És a magyarok meg tótok máig is erre jár
nak zarándokúira, folyton alamizsnát osztogatva
az útszélén térdelő gyerekeknek. Pedig maguk
is imádságukban és könyörgésükben irgalmat
és kegyelmet koldulnak a czelli könyörületes
anyától.
Fordította: Körösi Henrik.
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K R Ó N IK A .
Rudolf és Trefort szobrai. Az Uránia tudományos
egyesületnek működési czéljához méltó s szép kezde
ményezése, a melylyel hazánk jobbjainak szobrokkal való
megörökítésére vállalkozott, a lehető legjobb mederbe
terelődött. A kitűzött czél széles körben talált megér
tésre s így mind termékenyebb talajra, úgy hogy a
szobrok költségeire való gyűjtés az érdekelt körökben
csendben, de annál serényebben folyik. A Trefort- és
Rudolf-szobor ügye, a melyről olvasóink, már lapunk
útján is több ízben szereztek tájékozást, bár az elké
szíttetésükre és felállításukra szükséges összeg egybegyűj
tése még mindig nincs befejezve, már annyira haladt,
hogy az egyesület elnöksége e szobrok felállítása he
lyének kiszemelésével is foglalkozik. A fő- és székvárost
megkereste ugyanis az iránt, hogy ezen két szobornak
a városligetben méltó helyet juttasson.
A fő- és székváros előzékeny támogatását még az
irányban is reméli az elnökség, hogy e két szobor alap
zatának költségeit is magára vállalja.
Az alábbiakban közöljük a Rudolf-szoborra folyó
gyűjtés legújabb adatait:
Vasvármegye sárvári járásának gyűjtése: Simon János
30 fill., Horváth Sándor 20 fill., Foki József 10 fill., Fűző
Bálint 20 fill., Németh János 10 fill., Németh József 10 fill.,
Németh Jánosné 30 fill., Jastó Sándor 10 fill., Böröcz
János 10 fill., Varga Sándor 20 fill., Varga Ferencz 20 fill.,
Rosenthal Sándor 20 fill., Eredics József 20 fill.,
Kmuler János 20 fill., Geese István 20 fül., Varga János
20 fill., Gecse László 20 fill., Grubanovits Géza 20 fül.,
Németh Ferencz 10 fill., Vörös Géza 10 fill., Eredics
Lukács 10 fill., Asbóth Ferencz 20 fill., Farkas Jánosné
10 fill., Eredics Sándorné 10 fill., Kovács Károly 10 fill.,
Rozrmán János 20 fill., Gecse Ferencz 20 fül., Pukler
József 20 fill., Horváth Lajos 20 fill., Fodor Lajos 20 fül.,
Markó János 20 fill., Szele Ferencz 20 fill., Simon
Vincze 10 fill., Pukler János 10 fül., Simon Imre 10 fill.,
Fodor Lajos ifjú 20 fill., Pap Sándor 20 fill., Varga
Ferencz 10 fill., Fülöp József 06 fill., Kovács Antal 20 fii!.,
Simon József 20 fill., Gömbös Miklós 20 fill.,
Csompesz Boldizsár 30 fill., Tettry József 20 fill., Tettry
István 10 fill., Böröndi József 2 0 fill., Csompesz Mihály
10 fill., Prácsner Kálmán 10 fill., Péterfi Bálint 20 fill.,
Gontolya Béla 10 fül., Kiss György 10 fül., Mesterházi
Lajos 20 fill., Erős József 10 fill., Krausz Ábrahám 20 fül.,
Bubán János 10 fill., Kovács József 04 fill., Szabó
József 10 fül., Horváth József 10 fill., Koroncsai Sándor
10 fill., Vejes János 10 fül., Lőrincz János 10 fill.,
Sorody József 20 fül., Nagy Lajos 10 fill., Horváth
István 10 fill., Majsa Lajos 10 fill., Molnár István 10 fill.,
Stifter Sándor 10 fill., Németh Mihály 04 fül., Gecsi Pál
10 fill., Kovács Ferencz 10 fill., Kovács János 10 fill.,
Szabó István 10 fill., Rábagyoszló község 5 kor.,
Héger Samu 20 fill., Hemider Lajos 20 fill., Szalay
Samu 20 fill., Tömbötz János 20 fill., Kovács Sándor
10 fill., Széles Imre 20 fill., Varga József 20 fill.,
Gömböcs Sándor 20 fill., Széles László 20 fill., Szatmayer
Ferencz 20 fill., Varga György 10 fill., Csorba Imre 10 fül.,
Firisz Károly 20 fill., Erős József 10 fill., Csorba János
10 fül., Szekeres Vendel 20 fill., Gots István 30 fill.,
id. Kovács József 10 fill., Bíró József 20 fül., Hantó József
30 fill., Hantó Károly és Imre 40 fill., Nagy Ferencz 20 fill.,
Kovács József 20 fill., Kondor Jószef ifj. 10 fill., Papp Pál
10 fill., Kondor Sándorné 10 fill., Kondor István 20 fill.,
Kovács György 10 fül., ifj. Kondor József 40 fill., id. Kondor
Imre 20 fill., Szabó József 20 fül., Molnár Imre 40 fill.,
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Gats Pál 20 fill., özv. Gacsné 20 fill., Készéi Imre 20 fill.,
Süttő Kisfaludy Irén 40 fill., Kund Samu 50 fill., Gnüsberger 1 kor., Krausz 20 fill., Wisster Mór 2 kor.,
Blau Zsigmond 1 kor., Bárdossy Károly 20 fill., Kanáth
István 20 fill., Haik Márton 20 fill., Szalai Samu 20 fill.,
Szabó Sándor 20 fii!., Olvashatatlan 2 kor., Vidos József
50 fill., Kovács János 30 fill., Molnár János 04 fill.,
Molnár Sándor 10 fill., Németh György 10 fill., Szalai
Ferencz 06 fill., Szabó József 10 fill., ifj. Dömötör János
20 fill., Dömötör István 20 fill., Dömötör János 20 fill.,
Balog Sándor 10 fill., Horváth János 30 fill., Molnár
Imre 40 fill., Németh László 20 fill., Molnár József 10 fill.,
Horváth Ferencz 20 fill., Majsa János 04 fill., Magyar
Mihály 04 fill., Németh Miklós 10 fill., Erős Samu 06 fill.,
Gosztolanczi János 10 fill., Sepsi István 10 fill., Ta
mási János 10 fill., Nagy József 10 fill., Varga István
10 fill., Szegedi János 10 fill., Ezenki József 10 fill.,
Fülöp János 10 fill., Nagy János 20 fill., Erős János 06 fill.,
Zakariás János 10 fill., Bán István 10 fill., Tischler Pál
10 fill., Kováts István 40 fül., Pap János 50 fill., Ajkai
Elekné 1 kor., Kis Imre 20 fül., Róth Kálmán 20 fill.,
Nagy Pál 1 kor., Györkös 'Margit 1 kor., Rosuta test
vérek 50 fill., Németh Mihály 20 fill., Bikó Károly
10 fill., Erős Lajos 10 fill., Zsupán József 20 fill.,
Horváth Imre 20 fill., Kohn Sándor 30 fill., Pintér József
30 fill., Steier Jakab 10 fill., Nagy Imre 20 fill., Hérints
Imre 20 fill., Varga József 20 fill. Hérints János 20 fill.,
Keresztényi Imre 20 fill., N. N. 20 fül., Vámos-Családi
község 2 kor., Alsó Szeleste község 2 kor., F. Szeleste
község 2 kor., Hegyfalu község 2 kor., ív. Egerszeg
község 2 kor., R. Szt. György község 2 kor., Zsédeny
község 2 kor. Összeg 57 kor. 10 fillér.
Fogaras vármegye főispánjának gyűjtése: Bausznern
Guido 10 kor., Brassói cellulose gyár vezetősége 20 kor.,
Lang Ernő 10 kor., Gersi István 40 fill., Coppony
Márton 20 kor., Voda János 2 kor. Olvashatatlan 2 kor.,
Opris Octavián 1 kor., Ladisor község 1 kor., N. Vajda
falva község 1 kor., K. Vajdafalva község 1 kor., Posarta
község 1 kor., Herzsényi Tróján 1 kor., A. Szombatfalva
község 1 kor., Dritif község 1 kor., Vojla község 1 kor.,
összeg 73 kor. 40 fill.
Esztergom vármegye gyűjtése: Lábatlan község 2 kor.
60 fül., Piszke község 4 kor. 60 fill., Süttő község
6 kor. 40 fül., Sarisáp község 9 kor. 60 fill., Pilismaróth község 5 kor. 10 fill., Cséd község 2 kor., összeg
30 kor. 30 fill, Együtt 160 kor. 84 fill., hozzá az eddigi
gyűjtés 12,218 kor. 24 fül. Mindössze 12,379 kor. 08 fill.
A Rudolf-szobor ügye iránti folytonos érdeklődésnek
élénk bizonysága, hogy Zemplén vármegye közigazgatási
bizottsága 15 gyűjtőívet kért a megye részére, hogy a
gyűjtést a legszélesebb körben eszközöltethesse.
Az Egyesület a szobor ügyét minél előbb a megvaló
sulás stádiumába óhajtaná juttatni, s éppen azért fel
kérte mindazon megyék főispánjait, honnét a gyüjtőívek
még nem érkeztek be, hogy azokat a leszámolás megejthetése végett minél előbb visszajuttatni szíveskedjenek.
Az Uránia színház szobrai. Az Uránia színház
épületének különben is díszes előcsarnokát, a színház
igazgatósága már legközelebb négy szoborral fogja még
ékesebbé tenni. A legutolsó igazgatósági ülés elhatározta
ugyanis, hogy dicsőségesen uralkodó királyunk és felejt
hetetlen emlékű Erzsébet királynénk szobrát a színház
előcsarnokában minél előbb elhelyezteti. Zala György
szobrász e két szobrot, a melyek saját művei, a szín
háznak nagy áldozatkészséggel már fel is ajánlotta, Fittler
Kamill igazgató és Gyalus László építész pedig alapza
tuknak terveit készítik.

Nem feledkezik meg az igazgatóság a színház jóte
vőiről sem, a kik azt anyagi, vagy erkölcsi támogatásuk
ban részesítették és a kezdet nehézségeivel való küzdel
mében gyámolították. Ilyenek első sorban Wlassics Gyula
vall. és közoktatásügyi és Lukács László pénzügyi minisz
terek. Háláját akarja irányukban leróni a színház igazgató
sága, a midőn az ő szobraik felállítását is elhatározta.
A hőforrások élő lén yei. Az a hőfok, a melynél
még élet lehetséges, legjobban a melegforrásokban élő
organismusoknál figyelhető meg. Kivéve a legforróbb,
vagy az ártalmas anyagokat tartalmazó hőforrásokat,
mindben élnek organismusok. Setchell*) az Egyesült
Államokban éveken át megfigyelt néhány hőforrást és
geysert. így 1889-ben a geológus Survey társaságában
10 napot töltött a Yellowstone-Nationalparkban. Kísér
leteinek első eredménye, hogy a forrás hőmérséklete
különböző helyein egészen más. Két, egymástól alig
néhány czentiméter távolra eső pont hőmérsékkülönbsége 10—15° C. volt. Az élő lények nagyobbrésze ter
mészetesen a hűvösebb részeken tartózkodott. Nagy
elővigyázattal végzett kutatásai 43—45°-nál melegebb
vizekre következő eredményt adják.
Élő állatot nem talált, Diatomeákat sem (alsóbbrendű
AIgák); néhány üres burok akadt ugyan, de ezek oda
sodródhattak, élő organismusok közül csak legalsóbbrendű, baktériumszerű növényeket talált; chlorophyl
tartalmú gombák találhatók (Cyanophycea) 65—68, néha
75—77°C-nál is. Legnagyobb hőfokot bírnak el a chlorophylt
nem tartalmazó Schysomiceták (baktériumok') a melyek
70—71° C-nál még nagyban tenyésznek és kisebb számban
82, sőt 89° C-nál is előjönnek; 89° volt a legmagasabb
hőfok, a melynél Setchell élő szervezetet talált. Érdekes
az is, hogy a kovasav tartalmú vízben élő szervezetek
magasabb hőfoknál találhatók, (75—77° chlorophyltartalmú, 89° chlorophylt nem tartalmazó) mint a meszes
vizekben (60—63 chl.-tartalmúakra, 70—71° chl-t nem
tartalmazókra).
A hőforrásokban élő szerves lények vagy fonalalakúak,
vagy egysejtűek; a sejtek mindig kocsonyába vannak
zárva. Ezekről a szerves lényekről mindig azt kell kér
denünk, hogy mi képesíti a protoplasmájukat, hogy a
többi organismust biztosan megölő temperatúrát kiáll
ják? Tudjuk ugyan, hogy a vizet nem tartalmazó
tojásfehérnye 100° C-nál sem alvad meg, de semmi
okunk sincs feltenni, hogy a hőforrás élő szervezetei
nek a protoplasmája is vízhiány miatt nem alvadnak meg
a magas hőfokon, a melyben élnek. Inkább úgy látszik,
hogy a tojás fehérnyétől általában különbözők és maga
sabb hőt bírnak el.
A legkisebb szerv es lények. Egész sereg olyan
betegséget okozó mikroba van, a melyeket kicsiségük miatt
a legerősebb mikrométerrel sem láthatunk, úgy, hogy
létezésüket csak hatásukból tudjuk megállapítani. Könnyen
meglehet, hogy ezek közt olyan apró szervezetek is
vannak, a melyek a közönséges mikroskopikus mikroorganismusokhoz úgy aránylanak, mint ezek a nagy,
szemmel látható növényekhez és állatokhoz. Egy közön
séges rothadási baktérium L5 — 2 jj. ( jj- = mikron =
OOOl mm.); tehát lineárisan egymilliószor kisebb, mint
egy ember és százmilliószor kisebb, mint a legnagyobb
fák. Vájjon van-e olyan szerves lény, a mi egy milliószőr, vagy akár százezerszer vagy akár csak tizezerszer kisebb, mint a közönséges baktériumok ?
Errera, a molekulasúly és nagyságról való mai
ismeretünkre támaszkodó számítás nyomán, tagadólag
*) Science 1903, 17-ik kötet.
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eddig láthatatlan mikroorganismusok valószínűleg csak
kevéssel kisebbek az ismerteknél.
A szem m int fén yk ép ezőlen cse. A photographáló
kamara optikai része legegyszerűbb alakjában kettős
domború lencse; de ugyanilyen van az ember és sok

1. Ökör szemlencséje photographáló kamarába alkalmazva.

felel erre a kérdésre. E g y molekula (ill. atom ) súlya
körü lb elü l: 8'6 M . íO —22mgr, a h ol M a molekula súly.
Például egy atom kén súlya 8 -6 . 32. 10—2i275.10—**. milliramm. Már most a mikrococcus progrediens átmérője O' 15

4. Darázs photographiája egy ökör szemlencséjével felvéve.

állat szemében is; és a szem nem is más, mint kicsinyben
egy camara obscura. Közelfekvő volt ezért az a gon
dolat, hogy ilyen természetes szem-fényképező-lencsével
felvételeket csináljunk ; Watson tanár le is photographált
egy bolhát, meg egy darazsat az ökör szemlencséjével.
Hogy a szem kiszáradás és alakváltoztatástól óva legyen
két óraüveg közé volt légmentesen elzárva.

2. Bolha mikro-photographiája üveglencsével felvéve.

mikron és körülbelül 30,000 fehérnye molekulát tartal
mazhat. Egy 005 átmérőjűnek feltételezett mikrococcus
e szerint már csak ezer molekulát tartalmazna, egy 0 -01
átmérőjű már csak tízet. Azt mondhatjuk tehát, hogy az

5. Egy rovar szemlencséjének egy része, mely a 6-ik ábrán látható
készülékben felvételre szolgált.

3. Bolha mikro photographiája egy ökör szemlencse'jével felvéve.

De ennél még sokkal érdekesebbek azok a kísérle
tek, a melyeket ilyen egyszerű szem helyett, — mint
az ököré — az ezrekre menő egyenlő rekeszből álló
rovarszemmel végeztek.
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Theoretikusan minden rekesznek, mintegy kis szem
nek, külön képet kell adni; de az így származó képek
olyan kicsinyek, hogy láthatóvá tételükre mikroskopra van

6. Watson tanár készüléke, sokszoros mikro-photographiára rovarszemmel.

szükségünk. Ilyen kísérleteket már 1891-ben csinált Eder
tanár Bécsben, és le is írta azokat; hasonlóképpen kísér
letezett Dr. Allan 1898-ban, egy vízibogár szemével. Újab

képét (diapositiv), fordított helyzetben erős napfénynyel
megvilágítva, egy mikroskop tükre elé állította ; a tükör a
képet a mikroskop objectívje alatt üveglapocskák közé
fektetett rovarszemre vetette; a sugarak és velük a
szemben megsokszorosított képek a mikroskopon át
egy fényképező készülék lemezére jutnak. A megvilá
gítás tartama, mint mindig, a fényerősségtől és a nagyítás
mértékétől függ. Á lemezt nagyon erős contrastokban
kell előhíni; legjobb e végből az erősen dolgozó hydrochinonfejlesztő. Az eredményt a képen láthatjuk.
Ez a kép látása arra a gondolatra hozhatna, hogy a
rovar nem egyszeresen látja a tárgyát, hanem úgy kö
rülbelül negyvenezerszeresen ; de Grevacher annak ide
jében kimutatta, hogy a rovar szemének belső szerke
zete ezeket a képeket egyetlen, egyenesen álló képpé
foglalja össze.
C sillagászati újdonságok. Huissey, a Lick Obser
vatorium csillagásza, mult év elején a pulkovai csillag
dán régebben felfedezett kettős csillagokat újból meg
figyelte s azt találta, hogy ezek közül 32 kettős csillag
kiváló figyelmet érdemel. E 32 közül 2 Equulei a leg
érdekesebb és pedig azért, mert átmenetet képez a
teleskopikus kettős csillagoktól a spektroskopikus kettős
csillagokhoz. A legújabb meghatározások szerint kísé
rőjének keringési ideje 5’7 év s így az összes optikai
lag kettős csillagok között 5 Equulei keringési ideje a
legrövidebb. De különösen azért érdekes e kettős csillag,
mert a direct észlelésekből kiszámított pályaelemeinek
a spektroskopikus úton meghatározott radiális sebes
ségével való egybevetéséből sikerült parallaxisát, tehát
tőlünk való távolát meghatározni.
Már W. Herschel megállapította, hogy a sarkcsillag
kettős csillag. Kísérője egy kilenczedrendü csillag, mely
ről legújabban Jóst Gothában kimutatta, hogy változó, és
változási amplitúdója 8-52—9'64 csillagrend között inga
dozik, de változásának periódusát nem állapíthatta meg.
Hartmann potsdami csillagász, az Observatorium új
távcsövével, a korona-csillagzat legfényesebb csillagját
múlt év eleje óta spektroskoppal észleli. Eddigi kuta
tásai alapján megállapíthatta azt, hogy a Coronae spek
troskopikus kettős csillag, melynek radiális sebessége
(—20 és + 35 km. között változik, mozgásának periódusa
pedig 17 nap.
T. A .

H A S Z N O S T U D N IV A L Ó K .

ban Watson vette fel megint a dolgot, hogy a rovarszemet
objectívnek használja fényképkészitésénél. Eljárása a
következő: egy fényképnek erősen contrastirozott üveg

Újfajta vasúti kapcsolószerkezet. Hogy a vasúti
kocsik csatolását egyszerűbbé és főleg veszélytelenebbé
tegyék, sok kapcsoló-szerkezetet próbáltak már; de egyik
nek se sikerült eddig az emberi erőt igénylő lánczot és
horgot kiküszöbölni. Újabban Franz Berrisch Horrweilerben olyan kapcsolót talált fel, a melyet sűrített levegő
vel kezelnek, és a mely hivatva van talán arra, hogy
széleskörű alkalmazást találjon.
Ez a kapcsoló két részből áll. Az egyik kocsin ru
góval összetartott két horog van, a horgok kifelé görbül
nek ; a másikon pedig aczélhüvely, a melyben egy pálcza
mozog. Ha most a kocsik összetolásánál az összetartott
horgok a hüvelybe nyomulnak, ez utóbbiban a pálcza
kinyit egy szelepet; ezáltal egy az összes kocsikon
keresztülfutó sűrített levegő-vezetékből a levegő a
hüvelyben mozgó pálczát hátulról előre tolja úgy, hogy
az a horgok közé ékelődik s azokat szétfeszíti; a horgok
a hüvely belsejében megfelelően elhelyezkedett kiugrásba
kapaszkodnak.
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1. Sűrített levegővel dolgozó vasúti kocsi-kapcsoló.

Ha pedig meg akarjuk szüntetni a csatolást, akkor
a sűrített levegő vezetékét elzárjuk, és egyidejűleg ki
nyitunk egy másik csapot, ezáltal a sűrített levegő kitódul
és így a mozgó pálczát a rugó visszahúzza, ekkor a
horgok meglazulnak és a csatolás megszakad.
Miután a légnyomást nyitó és záró csapok a loko>
motivból, vagy a kocsikból nyithatók és zárhatók, elesik
a csatolásnál eddig használatos járkálás a kocsik közt,
a mi eddig évenként sok ember áldozatot követelt.

magyarázó kép díszíti. Ára 50 fillér. Hornyánszky Viktor
nyomása. A munkát a Lampel-féle könyvkereskedésnek
(VI. Andrássy út 21.) adta az egyesület bizományba.
E. Rádl «U ntersuchungen über den P h o to 
tropism us der Tiere» Leipzig, Engelman, 4 márka.
Érdekes megfigyeléseket tartalmaz Rádl E. prágai
physiologus könyve : Az állatok phototropismusa. Néhá
nyat megismertetünk olvasóinkkal. Gyakran szellőztetett
kérdés az állatok látóképessége; ezt a tárgyat a labo-

2. Új vasúti kocsi-kapcsoló készü'ek felszerelve.

A készülék már a gyakorlat tüzpróbáját is kiállotta,
használják is már egy angol vasútnál; a találmányok és
újdonságok hamburgi kiállításán pedig aranyérmet nyert.

K Ö N Y V SZEM LE.
Az Uránia könyvtár harmadik kötete is megjelent
ezzel a czímmel: H ogyan észlelünk , érzünk és m ozgunk ?
írta D r. Thanhoffer L ajos. Méltán sorakozik e munka
az előző két kötethez, a melyeket olvasóink már ismer
nek. Dr Thanhoffer Lajos derék munkát végzett ezen a
legmodernebb, ú. n. kísérleti psychologia és physiologia
körébe vágó tanulmányával, a melyet vonzó, világos
előadásban, könnyen áttekinthető és megérthető képekkel
magyarázva, írt meg. Az Uránia Egyesület pedig azt hiszszük helyesen cselekedett, hogy tagjai számára ismét oly
tudományos munkát adott ki, a mely a különben is vonzó
tárgy iránt érdeklődőknek nemcsak kellemes és hasznos
olvasmány, de arra is való és alkalmas, hogy tárgyát
mind szélesebb körben és mind jobban megkedveltesse.
A mű 65 oldalra terjed s 22, a szöveg közé nyomott

ratoriumokban dolgozó „exact“ physiologusok semmibe
se veszik. Rádl sokáig megfigyelt egy ragadozó légyfajt,
—- Laphria flava — a mely földön, kerítésen, fatörzse
ken ülve les zsákmányára. Azt találta, hogy a legyek az
előttük röpködő bogarakat nemcsak szemükkel követték,
de 2 — 3 méterről felismerték, hogy az illető az ő étlap
jukra való-e vagy se m ; ez mindenképpen tiszteletet
parancsoló látóerő, a mely egyébiránt darvinistikus kér
dések megfejtésénél is fontos szerepet játszik. Az is
csodálatos, hogy sok rovarfaj a lemenő nappal szemben
mindig meghatározott, egyforma helyzetet vesz föl. így
egy kis pillangófaj, a Polyommatus úgy helyezkedik el,
hogy a nyugvó nap sugarai merőlegesen essenek a
szárnyaira s ezért teste az alapzat szerint a legkülön
félébb helyzeteket veszi fel. Hasonlóképpen viselkedik
több nappali pillangófaj és pedig nemcsak napfényes
időben, hanem felhős égnél is. Egy ülő gyöngypillangó
egy gép szabályosságával nyitotta és csukta a szárnyait
este meg reggel. Sok légyfaj is állandóan hátát fordítja
a Napnak. Néhány nagy pillangó állandóan úgy helyez
kedik el, hogy a napsugár jobb oldalukat érje (felülről),
a fejük tehát dél vagy dél-délkelet felé van irányítva;
épp így tesz egy nagy poszméh is. Ezek az elhelyez
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kedések nem a repülés előtt történnek; tetszőleges
helyzetben repülnek föl, de fölrepülés után rögtön a
véghelyzetbe fordulnak. Azt a közelfekvö feltevést, hogy
ezt az orientálást a hősugarak hoznák létre, Rádl hatá
rozottan visszautasítja; de más magyarázatot nem ad
hetyettük; ellenben azt mondja, hogy ezek és hasonló
jelenségek több okból nem tekinthetők phototropismusnak, így az sem, hogy úszó víziállatok, ha alulról fényt
bocsátunk rájuk, hátukat fordítják a fény felé és úgy
úsznak tovább. A rokon jelenségek közül legismertebb a
rovaroknak berepülése a lángba, a mit ugyan könnyű
megfigyelni, mégis felületesen szokás tenni. Először
is nincs szó tulajdonképpeni lángba-röpülésről. A legtöbb
rovar görbe pályán közeledik a lánghoz, fejüket a tűz
felé fordítva egy-két kört írnak le körülötte, aztán tovább
repülnek, ha a legbelső kör nem ért be a lángba. Más
rovarok egyszerűen a fény közelébe helyezkednek el,
megint mások állandó sugarú körben keringenek körü
lötte, míg némelyek egy darabig nehány méter távolban
maradnak, akkor egyszerre csavarvonalú pályán czentiméterekre megközelítik a lángot, majd kicsapnak a
pályából, később más helyen újra beléjutnak, megint
leírják a csavaralakú utat stb. Az is gyakran, és pedig
nemcsak laikusoktól felvetett kérdés, hogy a láng felé
futó rovarok mért nem röpülnek a Nap és Hold felé ?
Rádl a szem optikai alkatában találja a magyarázatot.
A hold- és napsugarak igen kicsiny (utóbbiak 32“) szög
alatt esnek a rovar szemébe, míg a földi fénysugarai
sokkal nagyobb szög alatt, úgy, hogy intensitásuk cse
kélyebb volta fölösen ellensúlyozódik, különösen este
és közelben. Rádl a phototropikus jelenségeket lényeg
ben az orientálás és a határozott irányba repülésben
találja. Mindkettő úgy történik, hogy a két szem, tehát
a test, symmetrikusan helyezkedik el a fényforrásra,
Ez a fényforrás a magasabbrendü állatoknál nem min
dig a legfényesebb az egyidejűleg hatók közt; nem a
legintensivebb fény ingerli feltétlenül legjobban az álla
tot, hanem esetleg más.
Az orientálás automatikusan, keresés és ingadozás
nélkül történik. Rádl azt tartja, hogy ez a fénysugarak
nyomó- és húzó hatására vezethető vissza.
Idáig minden biológus követheti Rádlt, sőt az az
idea is észszerű, hogy az ember orientálása lényegben
az, a mi az alsóbbrendű állatoké; csak szervezetüknek
megfelelőleg sokkal bonyolultabb.
Minden állat megfigyelése arra tanít, hogy a külső
ingerekre korántsem csak physiologiailag reagál, hanem
az is közbejátszik, a mit éppen psychének nevezünk:
t. i. tapasztalat, körülmények mérlegelése. És csak ezen
tényezők tekintetbe vételével alkothatunk helyes képet
az állati életről.
z.
Jelen tés a Társadalmi M úzeum b eren d ezéséről
és annak első évi m unkásságáról. Közzéteszi dr.
Navratil Ákos, a Múzeum berendezője és első vezetője.
Budapest, 1903 jún. havában. A Társadalmi Múzeum
kiadása.)
A Társadalmi Múzeum létesítésének gondolata hazánk
ban a 90-es évek folyamán keletkezett. 1894-ben Szterényi József min. tanácsos az akkori kereskedelem
ügyi ministerhez intézett jelentésében szükségesnek látta
egy olyan intézmény létesítését, a mely az ipari egész
ségügynek hazánkban való fejlődését és annak állapotát
állandóan feltünteti és annak vizsgálatát a nagyközön
ség számára lehetségessé teszi. Bár e javaslata a meg
valósulás stádiumába nem jutott el, a múzeum létesítése
eszméjének mégis ez első megnyilvánulása volt.
Az 1890-ik év folyamán Mandelló Gyula, a Magy. Köz

gazdasági Társaság egyik főtitkára, tartott volt fel
olvasást a Közgazdasági Társaságban, a melynek során
a párisi Musée Sociale müködésétismertetve, hazánkban is
sürgette egy társadalmi múzeum s ezzel kapcsolatban
egy munkásstatisztikai hivatal felállítását.
1901-ben az Orsz. Iparegyesület lépett sorompóba
egy létesítendő múzeum érdekében.
Dr. Navratil Ákos volt keresdelemügyi min. fogal
mazó, s az utóbb létesített Társadalmi Múzeum szerve
zője s első vezetője, most a kassai jogakadémia tanára
maga is már előzőleg, még az 1900-ik év folyamán,
abban a jelentésében, a melyben a párisi nemzetközi
kiállítás alkalmából Párisban tartott szövetkezetügyi
kongresszusról és a kiállítás Économie Sociale csoport
járól beszámolt, szükségesnek tartotta a kiállított be
cses magyar anyag megőrzése czéljából egy kisebbszerü
Társadalmi Múzeum létesítését.
Hegedűs Sándor, volt kereskedelemügyi minister a több
oldalról mutatkozó szükség hatása alatt hozzájárult a
múzeum létesítésének eszméjéhez és az erre vonatkozó
előkészítési munkálatokkal dr. Navratil Ákost bízta meg.
A múzeum szervezése érdekében Navratil terjedelmes
javaslatot készített, és a külföldi hasonló intézetek tanul
mányozása czéljából hosszabb tanulmányutat tett Bécsben, Berlinben és Párisban. Tanulmányútjáról tett
jelentése alapján állíttatott fel 1901 év őszén Budapesten
a magyar Társadalmi Múzeum, a melynek szervezése,
berendezése és vezetése Navratilra bízatott.
Navratil most távozása előtt terjedelmes jelentésben
számol be elismerést érdemlő munkásságáról.
A Társadalmi Múzeum létesítésének czélja egy oly
intézmény és középpont megalkotása volt, a mely egybegyüjtse a helyes szocziálpolitika intézéséhez szükséges
hazai és külföldi anyagot, azt szakszerűen és rendsze
resen feldolgozza és hozzáférhetővé téve a szélesebb körű
érdekeltségnek is; ez úton igyekszik egyrészt terjeszteni
és népszerűsíteni a munkásvédelmet és annak intéz
ményeit, másrészt a társadalomgazdaság különböző
ágai iránt az érdeklődést fentartani. Gyűjtőhelye és
anyagforrása tehát egyrészt a helyes irányú szocziális
politikának, másrészt kutató állomása az egyes intéz
mények és intézkedések hatásának és működésének.
E feladatához képest az intézet működésének iránya
kettős: gyakorlati és elméleti. E feladatok megvalósítása
körében a jelentés részletesen beszámol a Múzeum
első évi munkásságáról, azt csoportonként tüntetve fel.
E részletes jelentésből kitünőleg a Múzeum legfőbb
teendői közé tartozott a munkásvédelem összes ágainak
figyelemmel kisérése, eszközeinek nyilvántartása és gyűj
tése, valamint eredményeinek ismertetése.
Chartographiai, graphikai és statistikai táblázatok, mo
dell,- rajz- és egyéb anyaggyüjtemények, továbbá 1564
kötetből álló szakkönyvtár képezik a Múzeum felszere
lését, a melyek felsorolása mellett a jelentés pontosan
beszámol arról a nagyfokú tevékenységről, melyet a
nagy- és kisipari üzemeknek a munkásviszonyokra való
tekintettel felvétele, a szövetkezetek működésének figye
lemmel kisérése, a baleset- és egyéb munkásbiztosítások
anyagának egybegyűjtése, a munkásházak ügye, a mun
kásvédelmi törvényhozás figyelemmel kisérése, a mun
kásbiztosítás előmozdítása, a sztrájkügy ellenőrzése, stb.
stb. körül kifejt.
A kiváló gonddal szerkesztett jelentés érdekes és
tanulmányos olvasmányul szolgálhat mindazoknak, kik
a hazai és külföldi szocziális intézmények iránt érdeklőd
nek s hű képét nyújtja társadalmi és gazdasági beren
dezkedésünknek.
D r. M . M .
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F elh ívás előfizetésre.
Az U ránia az 1903 . évvel immár negyedik évfolya
mába lépett.
Hiszszük, érezzük, hogy túl vagyunk a kezdet nehéz
ségein. Mert ma már a munkatársaknak oly kiváló csa
patja s az olvasóknak oly tekintélyes serege áll mellettünk,
hogy semmi tekintetben sincs okunk aggodalomra.
&A lefolyt 1902 . esztendőben 65 nagyobb, önálló
czikket közöltünk folyóiratunk hasábjain, s e czikkekkel
képviselve voltak úgyszólván az összes tudományok:
a természettan, mennyiségtan, vegytan, csillagászat, me
teorológia, állattan, növénytan, ásvány- és földtan, föld
rajz, az orvostudományok, a bölcsészet, irodalomtörténet
és széptan, a történelem és művelődéstörténet, a néprajz,
a művészet-elmélet, — s az e tudományok köréből vett
apró közlemények gazdagítják «Krónika» czímű méltán
kedvelt rovatunkat is ; a «Hasznos tudnivalók» rovatát
szintén változatos tartalmúvá igyekeztünk tenni, — s
jelentékenyen bővítettük a «Könyvszemle» ez. rovatot is.
Törekedtünk a képeket is mindig jól és érdekesen válo
gatni össze.
Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. A p á th y
István, B ibó István, B o d n á r Zsigmond, Cholnoky
Jenő, dr. D é zsi Lajos, D ie tz Lajos, E rdélyi Pál, dr. N y.
F arkas Geiza, H a th a lm i G abn ay Ferencz, G ön czi Ferencz, dr. H an kó Vilmos, H offm an n Ottó, H u s zá r
Vilmos, dr. K a p itá n y Kálmán, K árm án Ferencz, K iss
Ottó, K ovács Qábor, K ö n ig Dénes, dr. K ö rö si Henrik,
dr. K övesligethy Radó, K riesch Aladár, dr. K u pcsay
Felicián, L eh r Albert, M ah ler Ede, dr. M á r k i Sándor,
M ikola S., M osdóssy Imre, M óricz Zs., dr. N em ényi
Imre, dr. N uricsán József, dr. N y á ry Albert báró,
P a p Károly, Pekát Gyula, dr. P ék á r Károly, P ru zsin szk y
Pál, dr. R á tz István, S zádeczky Gyula, S z á s z Zoltán,
dr. Szekeres Kálmán, R ied l Frigyes, S ajó Károly, S za n a
Tamás, dr. Szenlpétery Imre, Szerem ley Barna, dr. S zterén yi
Hugó, dr. Szűcs István, T ass Antal, dr. Thanhoffer Lajos,
Z a la i Béla stb.
Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk követni, hogy az U rán ia minél jobban
betöltse a tudományok és művészetek népszerűsítésére,
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 szives támogatását.
Az U rá n iá -taz Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi
tagoknak az U rán ia előfizetési ára: egész évre 8 kor.
Az előfizetések Hornyánszky Viktor könyvkiadóhiva
talához (Budapest, V., Akadémia-utcza 4 .) intézendők.
A z «U rá n ia » szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
A la p ító la g az, ki az egylet pénztárába egyszer s
mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5 °/„-os
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes ta g az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.
Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket
élvezi:
x. díj nélkül kapja az egylet összes kiadványait,
köztük az « U rá n ia » czímű folyóiratot;
2 . évenként hat utalványra van joga, melyekkel az
első előadásokon (premiere) kívül az Uránia-szinház
előadásaira akár egy földszinti vagy erkélyszéket, akár
egy páholyt 5 O°/0-os árkedvezmény mellett vásárolhat;
3 . szabadon látogathatja az egyesület és a színház
által rendezendő kiállításokat.
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
Cseike G yőző, miniszteri számvevőségi igazgató, egye
sületi pénztárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16 . sz.
bejelenteni szíveskedjenek.
A z U ránia-egyesiilet elnöksége.

K i Uránia m. tud. színház r.-t.

SZIKLAI S.

kiadványai:
S p a n y o lo r s z á g ,
A X IX . s z á z a d ,
A tá n cz
A m e r ik a
Äz ember tragédiájáról
Vörösmarty költészete

\ i

v papir- és tanszer
ü l kereskedése zz

Budapest, VII., Erzsébet-körút 15. szám.

írta Pékár Gyula
„
„
„
„
„
„
„ ifj. Hegedűs Sándor
„ Berta Ilona
„ Berta Ilona

v v v v
K legnagyobb választékban kaphatók:

kísdedóvodaí, foglalkoztató-,
szemléltető- = és = játékszerek,
■■■—
valamint az összes
szakirodalmi

Ára mindegyiknek 4 0 —4 0 fillér.

tankönyvek.

M egrendelhetők az U ránia-szinháznál, Vili., K erepesi-út 21.
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URÁNIA

NÉPSZERŰ

TUDOMÁNYOS

FOLYÓÍRAT

AZ URÁNIA M. T. E. KÖZ L ÖN Y E
E folyóiratot az Egyesület tagjai
az évi illetmény fejében kapják.

MOLNÁR VIKTOR
közreműködésével
szerkesztik
KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

Nem tagoknak előfizetési ára
egy évre 8 korona.

D eák Ferencz em lékezete."
yugtalanul röpköd hazánk felett a nemzet
Geniusa. Vihart érez, nehéz idők járását.
Végtelen szeretetébőí aggó gond fakad;
bizalma, hite, mintha megrendülne. — Félti nem
zetét, keresve keresi számára a megnyugvást,
az erő érzetét, a vezető lelket. Keresi a jelenben,
keresi a múltban. Elmúlt idők homályát deríti
fel, onnan hoz erőt és vigaszt nekünk. — Egy
férfiúra irányítja nemzete figyelmét, egy férfiú
iránt ébreszt égő, izzó vágyat a nemzet lelkében.
Ennél gyújtja meg az emlékezet fáklyáját!
Fenn lobog a láng, messze bevilágítja az
elmúlt időket, fényével és melegével glóriába
vonja annak a férfinak egyéniségét és életét, a
kit 1 0 0 évvel ezelőtt ajándékozott a magyarnak
a nemzet Geniusa.
A haza bölcse ez, Deák Ferencz!
Nem, nem a véletlen müve, hogy emlékezetét,
születésének 1 0 0 -ik évfordulóját éppen most ünne
peljük. Nincs véletlenség a nemzetek életében.
Nemzetem Geniusa, a ki 1000 év óta őrködöl édes hazánk felett, te tudod, érzed, hogy
nekünk most nem poétára van szükségünk, a
ki a múlt idők gyászán, dicsőségén méla kedvvel
borong; nem prófétára, a ki jós lélekkel sejtel
mesen irányítja a messze jövőt: hanem bölcsre,
a ki a jelent megfejtse előttünk, a ki az erőket
egyesítse és a hazaszeretet minden egyéni, önző
érdeket kizáró szent érzelmét sugalmazza a tel
keknek ! Ezért intézted úgy, hogy a Kárpátoktól
az Adriáig a Deák neve hangozzék ma minden
ajakon, hogy az ő nemes, nagy egyéniségének,
erkölcsi életének ereje dobogtassa meg a szi
veket és termékenyítse meg a lelkeket kuny
hóban és palotában egyaránt. Mindnyájan itt
vagyunk, férfi és nő, agg és gyermek, és egyek
vagyunk az óhajtásban, hogy Deák Ferenczet
méltóképpen ünnepeljük.
Megérteni, megfejteni az ő lényét, egyéniségét,
jellemét, ide varázsolni közénk, ez a nehéz
feladat vár megoldásra. Erőt hozzá honnan ve
gyünk? Velünk a nemzet Geniusa és velünk
az a csodás közös érzés, mely midnyájunk lelkét
áthatja, hogy a Deák Ferencz élete nem múlt
el a nemzet életében; annyira a mienk volt,
hogy egy pillanatra sem vesztettük el. Fliszen
ő már akkor is, a mikor köztünk élt, küzdött*

N

* Felolvostatott a M á ria D orottya-E gyesiilet 1903. évi
október hó 15-én tartott havi ülésén.

és szeretett, igen, már életében is a köz, az
egész nemzet erkölcsi tulajdona volt. És mikor
a haza könnyezve adta át nagy fia, leghűbb gyer
meke porhüvelyét az anyaföldnek, könnyének
ragyogását a biztató remény kölcsönözte, hogy
a lélek, a szellem melyet, ő hirdetett, el nem
választható e nemzet folyton fejlődő életétől.
Ennek a gondolatnak az erejével idézzük fel
őt, lássuk, mi ő nekünk ! ?
A haza bölcse — feleli a nemzet. Ki nevezte el
így? — kérdjük; — ki mondta ki először ilyen
formában az ő nagy jellemét; ki fejtette meg
ilyen egyszerűen, ilyen nagyszerűen egyéniségét?
Hát ki adta Széchenyinek a „legnagyobb magyar“
nevet és ki sugalmaztatta, hogy Kossuth Lajost
„Kossuth apánk“ elnevezéssel tisztelje a magyar?
így csak a nép-lélek, a nemzet lelke jellemezhet.
A megbízhatatlan, ingadozó, ezerszavú és itéletű közvéleménynyel szemben a nép, a nemzet
lelke biztosan, megingathatatlanul, egységesen
ítélkezik. Ez őserő megnyilatkozását látjuk a
Deák Ferencz jellemzésében is. A közvélemény
a körülmények változó, forrongó hatása alatt
felemelte, dicsőítette, elejtette, megbántotta Deák
Ferenczet is ; de a nép-lélek, a nemzet lelke
igazságot szolgáltatott neki minden időkkel és
viszontagságokkal szemben, a mikor őt a haza
bölcsének nevezte el.
Ha életének eseményeit történeti folytonosság
ban magunk elé állítjuk, ha cselekedeteiben az
ok és okozati összefüggést keressük s az elért
eredményeket mérlegeljük, arra a meggyőződésre
jutunk, hogy ez az erőslelkü ember vértezve
volt a közvéleménynyel szemben. Dicsérete nem
hatotta meg, nem ragadta e l; gáncsa, megvetése
nem csüggesztette, nem lohasztotta le munka
kedvét :
„Ő az álhatatlan sorsnak ajándékát
Nem más szívvel vette, mint egy piros almát,
Melyet bánat nélkül, mindjárt visszaadhat,
Avagy, ha nem ád is, tudja, hogy megrothad.

És mi volt az, a mi ezzel a nagy hatalommal
szemben, a melynek kegyéért annyian esengenek
s a mely olyan vad kegyetlenséggel uralkodik
a gyengék felett — mi volt az, a mi a közvé
leménynyel szemben vértezte őt? Bölcsesége —
mondja a nép-lélek. Mi is az hát ? Nála hazaflság, a lelkiismeret törvénye szerint.
Uralkodott a közvéleményen, népszerűségen,
29
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magasan felettük állott; de nem nézte le, nem
illette kicsinyléssel hatalmukat; hanem értéke
szerint méltányolta, megmérte a becsület, az
igazság, a lelkiismeret törvényeivel és értékesí
tette a haza javára. Bámulatos türelmet, kitartást,
erélyt tudott ilyen irányban kifejteni. Fáradha
tatlan volt a haza szolgálatában: minden tehet
séget, értéket, erőt felhasznált, mozgásba hozott
érte; mindenkinek a munkáját szükségesnek,
fontosnak Ítélte érdekében. Csodálatos érzéke
volt az iránt, hogy a körülötte zsongó, nyüzsgő,
százfelé húzó, száz különböző okkal érvelő és
védekező munkás hangyabolyban meglássa előre
az eredményt, a melyet csakis ez erők összeható
működése hozhatott létre. S míg a kicsinyes
küzdő csak a saját sikerét élvezte vagy balsikerét
siratta: addig ő a nagy czél, a haza felé fordí
totta tekintetét s az egyes'harczának értékét és
eredményét a közös otthon, a haza jólétének
szempontjából bírálta el.
A haza minden előtt!
Egyének, nemzedékek tűnnek el, — elmúlás az
ő sorsuk, ha idejük lejárt, ha kötelességüket
teljesítették. D e:
„ . . . még neked virulnod kell, óh hon,
Felül időn és minden sorsokon!“

A Vörösmarty jóslatának megvalósulásáért
küzdött Deák egész életében. Oithatatlan vágy
égett a lelkében, hogy ő is hozzájárulhassonhazája jövőjének biztosításához.
A nemzet Geniusa sugalmazta neki ezt a
vágyat. Ott virrasztóit már a gyermek bölcsője
felett és két tündéri ajándékot adott neki: a
honszerelmet és az igazság erejét. És mikor
eszmélni, érni kezd a lélek s tettekre buzdul
az ifjú, a férfi: e két érzelem együtt nyilatkozik
meg minden gondolatában, tervében, cselekede
tében. Látja, hogy mikor az igazságot, a becsü
letet védelmezi, mindig a hazának tesz szolgá
latot és hogy a haza igazát csakis az igazság
fegyverével vívhatja ki. Megérti, hogy időkön és
sorsokon csak úgy virágozhatik a hon, ha fiai
ügyét az igazság, a becsület, a lelkiismeret fegy
verével védelmezik és hogy a honszerelem csak
úgy válhatik hazát fentartó erővé, ha az igaz
ságból táplálkozik.
Hirdeti, bizonyítja ezt a nemzet 1000 éves
története, törvényeiben leírt erkölcsi élete. A
nagy örök biró a lelkiismeret, az igazság tör
vényei szerint intézi a nemzetek sorsát.
Abban nagy Deák, abban egyéni, külön,
csaknem egyedül álló, hogy ezt a nagy világtörvényt nemcsak meglátja a saját és a nemzete
életében, hanem a jelent is irányítani tudja vele.
Ezért gyakorlati az ő bölcsesége. A legtisztább
erkölcsi forrásból táplálkozó, egy nemzet bol
dogulását czélzó életbölcseség az ő sajátja.
Az 1832—36-iki országgyűlésen ismerkedik
meg vele a nemzet. Bátyja/ Deák Antal, ritka
önzetlenséggel és önbirálattal őt ajánla maga
helyett Zala követéül. Ajánlja, mert mint követtársainak vigasztalásul mondja: öcscsének a kis
ujjábán több ész és tudomány van, mint neki
egész lényében; ajánlja, mert már az első tanács
kozásoknál észreveszi, hogy új korszak szelleme
bontogatja szárnyát az országgyűlés munkás

ságában is, a melylyel együtt repülni neki nem
adatott meg. De megadatott öcscsének, Ferencznek, a ki az együtt, egymással folytatott sok
sok eszmecsere, vitatkozás közben mindig azt
az új kort érezte, várta, hirdette, a mely ellen
küzdeni hiábavalálóság volna már — a melyet
megvalósítani azok feladata és kötelessége, a
kik hisznek benne.
Deák Ferencz ezt a hitet magával vitte az
1832—36-iki diétára. És magával vitte széles
körű, nagy tudását, lángelméjének erejét, hon
szerelmét, ifjú lelke csodás bölcseségét.
Vezérnek született, azzá lett csakhamar és
az maradt mindvégig, pártjának, minden pár
toknak, az egész nemzetnek vezére.
E csodás jelenség oka olyan közelfekvő.
Azért maradt vezér időkön és pártokon, mert
mindig vezetettnek érezte magát: eszme és igaz
ság voltak vezérlő csillagai. Nemes egyszerű
séggel, mondhatnék alázattal viselte a vezéri
méltóságot és hatalmat, mert kötelességnek mi
nősítette. De az igazságnak, melynek érdekében
minden szellemi és erkölcsi erejét latba vetette,
s melyet annyi reménynyel, lelkesedéssel, hittel
juttatott diadalra: feltétlen hódolatot kívánt min
den oldalról. Ő maga hódolt meg előtte leg
mélyebben, legbensőbben, erkölcsi bátorságának
teljes érzetével.
Hozzá támaszkodott „az igazságnak győzhe
tetlen oszlopához és a jó ügynek erősségéhez“
és onnan védelmezte nemzetét. Védelmezte és
támadta, mikor hogyan tartotta jogosultnak, szük
ségesnek a nemzet előmenetele, a haza életfentartása érdekében.
Csak róla szólok ma, de nem csak rá gon
dolok. Adózom lélekben mindazoknak a nagyok
nak, a kik vele vívták meg együtt a titánok fensé
ges harczát 1848-ig. Melyik magyarnak a szivét
ne gyújtaná fel honszerelemmel párosult nemzeti
büszkeség, ha rájuk gondol. Értünk küzdöttek ők!
Ez országgyűlések története a legsajátosabb,
legszebb erkölcsi harcz, melyet nemzet hazája
fenmaradásáért vívott valaha! A győzelem zász
lójára, a melyet magasan fenlobogtatott a nem
zeti önérzet, 1848 ráírta: felelős magyar mi
nisztérium, népképviseleten alapuló országgyűlés,
unió, egyesülés Erdélylyel, szabadsajtó, egyesü
lési szabadság, egyenlőség a törvények előtt,
közteherviselés, ősiség eltörlése, jobbágyság fel
szabadítása !
Nem emberek győztek itt — ők csak küz
döttek — győzött az igazság lelke, győzött a
haza !
De a küzdelem méltó e győzelemhez és itt
álljunk meg, — ez első sorban Deák Ferencz érde
me. Az ő érdeme, hogy a küzdés nem fujult párttu
sává, egyének személyeskedő, becsületet tipró
érdekharczává, gyűlölködéssé. Deák Ferencz nem
tudott gyűlölni a szó közönséges értelmében de
gyűlölte teljes szivéből
„a szellemet,
Azt, mely közöttünk lakozott,
És egygyé lenni nem hagyott.
E gyűlölet,
A szeretet.
Mert még neked virulnod kell, óh h o n . . . “
„Felül időn és minden sorsokon !“

4 ig

Mikor a viszálykodást, a közerőt és közlelke
sedést kifejleni nem engedő átkos szellemet
gyűlöli — szereti nemzetét forrón, hűségesen.
És mikor a hatalom elfajulását, a zsarnokság
szellemét, a melynek nincs bátorsága, hogy a
szabadságot a törvény erejével védelmezze, —
gyűlöli: Szent István koronájának viselője iránt
hódolattal frigyesült hűséges, forró szeretet ég
a lelkében.
Politikai pályájának az első nagy korszaká
ban kettős küzdelmet folytatott, a nemzetet és
a hatalmat kellett megnyerni a szabadság szel
lemének. Igen, a nemzetet is. Vörösmarty nem
hiába imádkozta:
„Isten segíts ! szabadság Istene !
Add, hogy m egértsük e nagy szózatot,
Adj csüggetlen szivet is vele,
Hogy tű rn i tudjuk, mint szent k ö z jo g o i :
Tisztetjük azt a törvény érczszavában,
S ha víni kell, a vérnek bíborában.“

Deáknak minden e korszakban keletkezett
országgyűlési beszéde annak a megértetését
czélozza, hogy a szabadság közjog, mindnyájunk
közös, legfőbb java és igazsága; hogy minden
egyesnek tűrni kell érdekében és áldozni oltá
ránál. 1848-ban a nemzet törvénybe igtatatja a
szabadságot és tiszteli azt, a „törvény érczsza
vában.“ Hát a hatalom? Ő is szentesíti a sza
badságnak törvénybe írt diadalát; de nem örül
neki. Ezért kellett a nemzetnek „víni érte a vér
nek bíborában.“
Deák Ferencz mindent elkövetett, hogy ezt
megakadályozza. Sokkal előbb meglátja a közelgő
veszedelmet nemzeténél és éber gonddal, haza
fiúi szent kötelességgel őrködik a haza szabad
ságának jövője felett. Lelke aggodalommal telik
el a nemzet magatartása,és keserűséggel a kor
mány politikája miatt. Ő, a kinek megadatott,
hogy az igazság szemével lásson és erejével
érezzen, szól és újra szól nemzethez és kor
mányhoz, magyaráz, felvilágosít, önmegtagadóan
vesz részt újra meg újra a küldöttségekben, a
melyek hivatva vannak, hogy a félreértéseket
eloszlassák és a békés megoldást lehetővé tegyék.
Aggódik, bánkódik, de nem csügged el. Nem
tud csüggedni, mint a hogyan gyűlölni nem
tud. Megrendíthetetlen a hite az igazság győzel
mében, a melyet törvénybe igtatott nemzet és
király, a melynek tanúja volt az É g! Hogyan
bonthatná meg ezt a szövetséget az emberi
gyarlóság? Ebből magyarázható és érthető meg
az a bámulatos nyugalom és türelem, melylyel
már-már kard után nyúló nemzete kezébe újra
meg újra a törvényhozás békepálczáját adja,
hogy annak segítségével, symbolikus erejével
tegyen igazságot; és ebből magyarázható meg
az önmérséklet, alázatosság és erkölcsi bátorság,
a melylyel a hatalommal tárgyalni tud.
Nemzete jelen méltóságának és jövőbeli ere
jének szempotjából, minden áron meg akarja
menteni számára a törvényesség szellemét.
Aztán — aztán elhal az ő szava is a fegy
verek zajában. Csodás, örök emlékezetű, szép
küzdelem következik, — élethalálharcz, — „hol
a temetkezés fölött egy nemzet vérben áll“ —
„s a népek millióinak szemében gyászköny ül“.
Ne időzzünk a szabadságharcz fényes küz

delmét követő sötét, szomorú korszaknál. Letűnt
a szabadság napja és sokáig, sokáig nem gyuladt
ki a reménység csillaga az ég boltozatján.
Az első, a ki végre meglátta és csüggedt
nemzete tekintetét feléje irányította, Deák Fe
rencz volt.
Talán az ő hazát és igazságot szerető fényes
lelkének az égre vetett sugarából keletkezett az
a csillag! A nemzet reménycsillaga!
Elvonulva a világtól, kehidai magányában mély
fájdalommal szivében szemlélte a történteket.
De a szabad természet életnyilvánulásai csak még
jobban meggyőzték arról, a mit mindig hirdetett,
hogy a szabadság természetadta nagy, közös
ajándéka az embernek, melyet korlátok közé szorít
az Istentől való erkölcsi erő, a törvény ereje; de
a melyet megtagadni, a melylyel visszaélni bűn,
megsértése a világrendnek.
Ezt olvassa a természet könyvéből és reményt
és hitet merít belőle.
Nemzete történetét is végig olvassa és az
események tömkelegében, mint vezetőfonalat látja
a nemzetnek és uralkodójának a saját szabad
ságával, illetőleg hatalmával folytatott erkölcsi
harczát, a melyet időről-időre megfékez és közös
elhatározással törvénybe igtat az igazság erejével.
E törvények a maguk nagy egészében nemzet
nek és uralkodónak az igazság felé való hala
dását mutatják és a jog folytonosságának elvét
hirdetik.
A múlt világosan beszél. Elmondja, hogy ha
a nemzet vagy az uralkodó megsértették, meg
tagadták a jogfolytonosság elvét, mindig közösen
szenvedtek meg érte; mindig a haza jólétét
koczkáztatták. A jogfolytonosság elvét hinni, hir
detni, védelmezni uralkodónak és nemzetnek közös
szent érdeke:
„Mert még neked virulnod kell, oh hon !
Felül időn és minden sorsokon. —“

1854ben Pesten találjuk Deák Ferenczet, hogy
megkezdje politikai pályájának második nagy
korszakát. Nem tudom, melyik volt nagyobb?
melyik volt szebb ? Az-e, mikor ifjú erőben, érett
lélekkel azt hirdeti, arról győzi meg nemzetét,
hogy „szabadok csak akkor lehetünk, ha igaz
ságosak vagyunk“; vagy az, a mikor meglett
férfi korában, ifjú lélekkel azt sugalmazza az
uralkodónak, hogy az igazság szent fegyverével
hódítsa meg, tegye szabaddá a nemzetet.
Hát volt nemzet? Nem söpörte el teljesen
Nyugat, Kelet vad haragja?
1855ben, a „Szózat‘ költőjének temetésén,
hangzott fel a nemzet ajkán először, mintegy
tiltakozásul az enyészet ellen, hogy:
„Megfogyva bár, de törve nem
El nemzet e hazán!“

De ezt akkor a nemzet maga is csak óhajtva
sejtette. A hatalom pedig fennen hirdette, hogy
meghalt a magyar nemzet és nem fog feltámadni
többé!
Deák Ferencz bizonyosan tudta, hogy fel fog
támadni, csak várni és tűrni és hallgatni kell.
Nem könnyű dolog, mikor a szív tele van panaszszal, mikor háborog a sértett igazságérzet.
Most még azt is el kell altatni, Deák Ferencz
akarja így, hogy az igazság diadala teljes lehessen.
2Q:
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Nem mindenki érti meg, de mindenkinek olyan
jól esik hinni, hogy így kell cselekedni.
Megható, milyen közel van ebben a nehéz
időben ez a nagy hazafi minden egyes honfi
társához. Mintha mindenkin segíteni akarna:
biztat és fedd; reményt ápol, reményt csitít;
gondozza a nemzeti önérzetet; békíti, gyógyítja
a beteg lelkeket az igazság balzsamával, ember
szerető, nagy szivének részvétével. Irányítja a
jövőt! Van ereje hozzá, mert szereti a hazáját.
Politikai szempontból életének ezt a korszakát
a passiv ellentállás idejének mondjuk. Bölcsesége ezt az utat jelöli meg neki a hatalommal
szemben, de soha talán activabb életet nem folytat,
mint mialatt nemzetét a passiv ellentállás elvé
nek nyeri meg és tűrni tanítja.
Olyan ez az idő az ő és a nemzet életében,
mint a tél világa a természetben. Látszólag min
den nyugodt, mozdulatlan, élettelen ; valósággal
pedig minden az erőgyűjtés munkáján dolgozik,
fárad, hogy kikelhessen az új élet, a természet
és az emberi lélek felszabadulását hirdető gyö
nyörű tavasz!
Olyan nehezen várta ezt a magyar!
Deák Ferencz vezette a nemzetet a télből a
tavasz felé. Nehéz feladat volt a haladás az át
meneti idő szeszélyes viszontagságai között. Az
volt legnehezebb: az ébredő nemzet erejének és
reménykedésének kormányzása.
Levelei, melyek ez időben keletkeztek, híven ■
tolmácsolják lelke aggodalmát.
1861. év elején, mikor Eötvös báróval együtt
Bécsbe hivatik, hogy az uralkodót a magyar
viszonyok felől tájékoztassa s mikor e miatt
remény és öröm száll a szivekbe, ő így ír sógo
rának, egyik legjobb barátjának:
„Kérdezed, mi vár reánk? Azt a jó Isten tudja,
ember még valószínűleg sem képes megjósolni.
Könnyen, igen könnyen meglehet, szétmállása
Magyarországnak és a birodalomnak is. Ama
honpolgár, ki e nehéz helyzetben a negativ téren
túl is akar tekinteni s nem elégszik meg azzal,
hogy egyik vagy másik törvényre hivatkozik,
hanem tettleg is meg akarná menteni a hazát,
valóban azt kénytelen megváltani, hogy még
önmagának sincsen határozott véleménye a „mi
ként“ iránt.
És hogyan hasson az ember másokra, hogyan
mutasson utat, mikor maga sem lát utat, a mi
e bajok tömkelegéből kivezessen. Sok nehéz időt
értem már, nehezet a hazára, nehezet az egye
sek politikai állására. De még nem értem időt,
melyben nyíltan, bátran, belső megnyugvással
ne mertem volna szembe nézni a bekövetkezhető
eseményeknek; azon megnyugvással, hogy tudom,
értem és érzem, mi az én polgári kötelességem
minden egyes esetben, mit teljesíteni fogok —
az eredmény azonban Isten kezében van.
De most kábul a fejem, elszorul mellem, ha
szembe nézek a lehetőségek azon chaosával, mi
előttünk áll s miből egy elhibázott lépés vég
veszélybe viszi a hazát. Engedni a kiegyenlítés
kedvéért, éppen oly kárhozatos lehet, mint szoros
ragaszkodásra juttatni a dolgot.“
A nemzet igazát kell hát bizonyítani és védel
mezni az uralkodó és az uralkodó igazát a nem
zettel szemben?

Nem ezt kell — mondja Deák — és most
már világosan látja az igazság vezető tűzoszlopát
— nem ezt kell cselekedni, hanem rá kell mu
tatni arra az egyedül helyes álláspontra, hogy a
nemzet és az uralkodó igazát, jogait egy és ugyan
azon törvények sorozata őrzi és védelmezi.
A felirati javaslat, melyet 1861-ben május
13-áp és a válaszfelirat, melyet néhány hónap
múlva terjeszt az országgyűlés elé, az igazság
ellenállhatatlan erejével hódítják meg a lelkeket.
Mindnyájan ismerjük e két remekmű tartalmát.
Nagy szellemi erővel, mély tudással, kérlelhe
tetlen logikai szigorral fejti meg bennük, mind
az uralkodó, mind a nemzet szempontjából a
jogfolytonosság elvének eléviilhetetlenségét.
Kifejti, hogy a törvények, mondjuk szerződé
sek, melyeket a haza érdekében évszázadokon
át együtt alkotott, kötött király és nemzet, egy
oldalúig fel nem bonthatók. Egyik félnek sincs
joga, hogy kötelező erejét magára nézve meg
tagadja. Ha megteszi, az alkotmányosság elvét
támadja meg és feljogosítja a másik félt, hogy
ő is felbontottnak tekintse. De hová vezet ez.
Olyan egyszerű, a mit elmond, olyan világos,
igaz és bölcs, hogy mindenki a maga gondo
latának, akaratának tolmácsolását látta benne s
a nemzet magáénak vallotta, mint egy ember.
Az a politika, mely a jogvesztés elvi alapján
épült fel, éppen alapjában rendült meg és meg
ingatta, majd megdöntötte az egész építkezést.
A jogfolytonosság elvének alapján indul meg
a közeledés uralkodó és nemzet között. Szinte
kifürkészhetetlenek — de jól is van így — a
fejlődésnek azok a részletei, a melyek abban a
szép, nagyszerű eredményben találkoznak, hogy
a magyar nemzet a Deák Ferencz tollából 1865
április 16-án a „Pesti Napló“-ban megjelent
úgynevezett húsvéti czikkben hódolatát a trón
zsámolyához teszi.
„Mi a múlt idők eseményeiből azt tanultuk
— mondja a nemzet — hogy a legnehezebb
körülmények közt fejedelmeink igazsága, bölcsesége segített bajainkban, ők mentették meg alkot
mányunkat mások támadásaitól. Ez azon hit,
melynek élni kell bennünk.“
Az 1867-diki második válaszfelirat pedig a
következő bensőségteljes aposztrofálással vég
ződik :
„Bizalmunkat egyedül Felséged atyai szivébe
vetjük. Egyedül Felséged fejedelmi bölcseségétől
reméljük alkotmányos életünknek oly biztosítását,
mely ismét visszaadja keblünknek azon hitet,
hogy a mit a király és a nemzef egyesült aka
rata megállapított, fenn fog az állani a távol
jövőben is jogilag és tettleg mindaddig, míg a
király és nemzet egyesült akarata ismét más
képen nem intézkedik.“
„Isten segíts, királyok Istene!
Emeld fel Hozzád a király s z iv é t! “

Igen, királyunk atyai szivére is szükségünk
volt, hogy ügyünk diadalra juthasson. Ez is a
mienk lett. Meghódította számunkra az az an
gyali jóságú nő, a ki azért szeretett meg ben
nünket, mert fájt neki, hogy szenvedni látott. És
mikor szenvedésünk okát megértette, magyarrá
lett a szive, lelke. Az érzelmi kibékülést, a szív
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kiegyezését uralkodó és nemzet között ő közve
títette.
A67-es bizottság elkészült munkájával, létrejött
a kiegyezés és 1867. június 8 -án, a mikor a költő
szerint virágba öltözködött a föld és enyhe szellő
lobogtatta a lombos utczák lengő zászlait, királylyá
koronázta az örömmámorban úszó nemzet I. Ferencz Józsefet és királynővé felséges hitvesét,
Erzsébetet! Egy hä és szabad nép ünnepelte

sának Istentőr való örök szent jogát hirdette. Egy
ország figyelt szavára!
1876 január 28-án hajtotta le örök álomra
fejét Deák Ferencz.

„. . . azt a nagy napot, mely ott áll
Két kor között örök határkövül —
S most íme a határkő díszes oltár,
Hová az áldozok százezre gyű l!“

Megnyugodhatott; a miért élt, küzdött, betel
jesedett. Együtt gyászolta királya és nemzete;
együtt mondta el róla a ravatalnál, hogy becsü
letes ember volt. Az erkölcsi nagyságnak az a
foka, a melyen ő állott, valóban kizárt minden
ékes szavakba öltöztetett dicsőítést. Nem volt
szabad őt azzal megbántani.
Erzsébet királyné koszorút tett a nagy hazafi,
a jó ember kihűlt szivére. Megérdemelte, hűsé
gesen tudott szeretni. A fájdalom, mely a királyné
kedves arczán tükröződött, a nekünk oly drága
könny, mely szemét fátyolozta, Deák szivének
szólt, a királyné ezt értette meg benne legjobban.
Gyászolt a nemzet Genius-a is. Vele volt
Deákkal egész életében, elkísérte a bölcsőtől a
koporsóig és aggódva gondolt a haza jövőjére.
Lesz-e a nemzet jobbjainak ereje haladni az úton,
melyet a „haza bölcse“ jelölt ki számukra? Lesz-e
erejük szeretni a hazát és az igazságot hűségesen,
rendületlenül ?!

És Deák Ferencz ? Ő nem volt ott a koro
názáson.
„Mint az ó-kor nagy és jó férfiai — írja róla
ez alkalomból a világ első lapja, a „Times“ —
visszavonult a saját müve látványától.
Távolléte alig látszott hiánynak.
Meg nem jelenése nem keltett csodálkozást,
nem adott alkalmat kedvetlen megjegyzésekre;
senki sem álmodott arról, hogy álszeméremként
rója fel, vagy ama gőgnek vélje, mely alázatos
ságot színlel.
A király bizonyosan szívesen adta volna oda
legfényesebb gyémántját, hogy Deákot maga mel
lett láthassa.
De hol lett volna helye?
A nádori méltóság, a miniszterelnökség, az
aranygyapjú, Mária Terézia nagykeresztje, mi
becscsel bírnának Deák előtt? FÍiszen, a mint
az első Medici Cosimo-tól megtanulhattuk: „a haza.
atyja nem törődik méltóságaival“.
Pályája csodás: csak félig megértve a világ,
sőt még saját honfitársai által is.
Magyarország húsz évi küzdelme által törvé
nyes forradalmat vitt keresztül.
Győzelme a szenvedőleges ellenállásé, mely
nek cselekvési tervét Deák egyedül kezdemé
nyezte és végezte.
Magyarországnak nem hiányzottak hazafiai,
hősei, vértanúi: Batthyány, Kossuth, Teleki.
De Deák másnemű ember.
Az ő czélja győzelem volt, nem szenvedés.
Azoknak, kik várni tudnak, minden megjön.
Boldog nemzet, melynek ily államférfia van,
s háromszor boldog, mely őt követni tudja“
Eddig a „Times“.
Meg akarták jutalmazni Deák Ferenczet, neki
csak egy kívánsága volt. „Azt óhajtom — ha
meghalok — ő Felsége azt mondja el rólam:
becsületes ember volt.“
Benne van ebben az óhajtásban jellemének
nemes egyszerűsége és szerénysége; benne van
ebben az óhajtásban lelkének nagyratörő vágya,
mely a földi múlandó javak helyett az erkölcsi,
az Istentől való jutalmat áhítja és a halhatat
lanság felé tör. Tekintsük drága örökségnek ezt
a mondását.
A koronázáson nem volt ott, de a nemzet
politikai életének az új alapon való felépítésében
tevékeny részt vett mindaddig, a míg ereje en
gedte. Politikai ellenfelei voltak, politikai ellen
séget nem ismert. Minden párt nagyrabecsülte.
1873 június 28-án szólt utoljára nemzetéhez az
országgyűlésen. A vallásszabadság érdekében
emelte fel szavát, a lelkiismeret megnyilatkozá

„Légyen álom, légyen bíró
Bátran megyek elébe — “
„Mert ha bíró, nem furdal vád,
Mert ha álom, nyugalmat á d !“

Hallottad a szót, „rendületlenül ?“
Ábránd, hiúság, múló kegy, javak,
Lenn a sikamló tér, nyomás felül,
Vész és gyalázat el ne rontsanak. —
Óh értsd meg a sz ó t: árban és apályon
S z ír t a habok k ö z t; hűséged megálljon !

Berta Ilona.

A m artíníque-í katastropha.
E d m u n d O tis H ovey* jelentése.

— Első közlemény. —

z a szigetláncz, a mely a Karaib tengert
keleten határolja, s a mely Leeward és
1 If Windward Islands (Szélnek fekvő és szél
felől fekvő szigetek), Kis Antillák vagy Karaib
szigetek néven ismeretes, majdnem teljesen vulka
nikus eredetű ; a legnevezetesebb kivételt alkotja
Barbados. Grenadától északra körülbelül nyolczszáz kilométer hosszú, kelet felé domborodó
ívben húzódik a vulkánláncz, a föld kérgének
gyengeségét tüntetvén fel ezen a vonalon, a mely
a Csendestenger északi és nyugati partja mentén
emelkedő vulkánok sorozatához hasonlítható.
Hogy ezek a szigetek vulkanikus természetűek,
ä

/ \

* A szerző, mint a New-Yorkban lévő Amerikai
Természettudományi Múzeum képviselője küldetett Mar
tinique és St. Vincent szigetére, hogy a legutóbbi
kitörésekkel kapcsolatos jelenségeket tanulmányozza.
Az itt közölt czikk rövid összefoglalása annak az
„Előleges Jelentésinek, a mely a Múzeum tisztviselői
számára készült és a Múzeum értesítőjében (XVI. köt.,
333—372 lap XXXI11—LI. tábla) megjelent. A szerző
nek a szigeteken, a helyszínen végzett munkássága
május 2 1 -étől bezárólag június 6 -áig terjedt és a jelen
tés és jelen czikk majdnem tisztán személyes meg
figyeléseire vonatkozik, a melyeket ez idő alatt tett.
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az ismeretes volt azóta, a mióta felfedezték őket,
de csak néhány kitörést jegyeztek fel az azóta
elmúlt négy század alatt, — legfontosabbak közöt
tük a St.' Vincent szigetén levő La Soufriére
kitörései 1718-ban és 1812-ben, s ugyanennek kis
kitörése a Martinique szigetén levő Mt. Peléevel
együtt 1851-ben. Hogy folytonos, olykor elég
heves szolfatarás működésben van, azt tudták
a Mt. Misery kráteréről St. Kitts szigetén, Guade
loupe és St. Lucia két Soufriére-jéről és Dominica
Boiling Lake-jéről (gőzölgő tó). Meleg forrásai
ról több hely nevezetes volt Martinique-en,
St. Vincenten és egyéb szigeteken.
I.
A La Soufriére St. Vincent szigetén.
A földrengések legalább is már 1901 áprilisá
ban gyakoribbakká és erősebbekké váltak azok
nál, mint a milyenek St. Vincenten elő szoktak
fordulni, de úgy látszik, a kingstown-i Mr. F. W.
Griffith kivételével, senki sem gondolt arra, hogy
ezek a Soufriérenek bekövetkezendő kitörésével

5 E n g lis h M ilty .

1. St Vincent sziget térképe
A vonalkázott terület közelítőleg a szigetnek azt a részét tünteti fel
a melyet a La Soufriére 1902. májusi kitörése elpusztított. A szep
tember 3 4-iki heves kitörés sok anyagot rakott le ezenfelül a nyugati parton es az elpusztult övezetet a sziget ezen oldalán körülbelül
hetedfel kilométerrel kiterjesztette az itt feltűntetett határvonalon túl.
A pontokkal megszakított vonalak a szerzőnek a tűzhányó hegyen és
annak környékén megtett főbb utait ábrázolják.

állanak kapcsolatban. Ugyanazon év deczemberében azonban a tűzhányó-hegy nyugati lejtő
jének lakosságát félelem fogta el az olykor
hallatszó földalatti moraj miatt. 1902 fe b ru á rjá 
ban a moraj oly gyakori lett, hogy a lakosságon

nagy rémület vett erőt és kezdett elköltözni
erről a tájékról, úgy hogy senki sem maradt ezen
a végzetes területen, a mikor a május 7-iki nagy
kitörés bekövetkezett. A moraj nem hallatszott
oly erősen a sziget keleti oldalán, s itt óvó
intézkedéseket nem tettek oly általánosan, mivel
feltették, hogy kitörés esetén az uralkodó szelek
nyugat felé fogják vinni mindazt, a mit a kráter
kidob. Emberélet St. Vincentnek csakis keleti
oldalán pusztult el.
Az 1902 május 7-iki kitörés után először
május 31-én, szombaton volt ember a Soufriéren :
ifj. dr. T. A. Jaggar, George Carrol Curtis,
T. Mac Gregor Mac Donald1 és én hat teher
hordóval. A nyugati oldalon mentünk fel onnan,
a hol a Wallibou helység fekszik, a régi ösvény
nyomait követve a kráter széléig 850 méternyire
a tenger színe felett; a mért magasság három
aneroid barometer adatának középértéke.2 A
krátert átmérőjére változatlannak találtuk, a
mennyire ezt Mr. Mac Donald megmondhatta,
ennélfogva a térképen tett mérésekből ítélve a
keletnyugati átmérője körülbelül másfél kilo
méter és az északdéli egy egész három tized
kilométer. A gyönyörű krater-tó, a mely neve
zetessége volt a Soufriérenek a kitörés előtt,
eltűnt, de volt egy kis tó a mélység fenekén,
a melynek a vize forrott, s a melynek délkeleti
negyedéből hatalmas gőzoszlop emelkedett fel.
Lásd a 2. és 3. ábrát. Ez a gőzoszlop időnként
fekete homokot vitt magával meglehetős magasra
a kráter feneke fölé. A mint megbecsültük a
gőzölgő tó felszíne körülbelül 500 méternyire
feküdt azon pont alatt, a hol állottunk, és 750
méternyire a kráter szélének legmagasabb pontja
alatt. A tó, úgy látszik, sekély volt, abból ítélve,
hogy néhol majdnem sík talaj látszott a kráter
fenekén északkeletre a víztől. A régi krater-tó
színe 590 méternyire feküdt (térkép szerint) a
dagály színvonala felett. Mélysége 160 méter
volt a közepén, P. F. Huggius kingstown-i
(St. Vincent) mérnök szerint, a ki, mint velem
közié, 1896-ban megmérte. A tó északnyugati
részén a mérőfonala nem volt elég hosszú, hogy
feneket érjen.
Majdnem egyenesen szemközt volt avval a
ponttal, a hol először elértük a kráter szélét, az
„Öreg“ kráter és az 1812-iki kráter közti nye
reg, láthatólag sértetlenül. Majdnem függélyes
sziklafalának alsó harmadából erős vízfolyás
eredt, mely a mélységbe zuhant, egy majdnem
sík, keskeny földszalagon keresztül folyt a fené
ken és beleömlött a forró tóba. Úgy látszik, ez
1 Mr. Mac Donaldnak testvérével együtt több birtoka
van St. Vincent nyugati oldalán. Egy közülök elpusztult
a májusi kitörésektől, három másik ültetvényét a szep
tember 3-iki kitörés tette tönkre. Mr. Mac Donaldnak
annyi lélekjelenléte volt, hogy ott maradt egyik házá
ban, a Richmond-völgyi birtokon, a honnan szakadat
lanul láthatta a La Soufriére felső részét, s itt részletes
jegyzeteket készített arról, hogy mi történt május 7-ikén
a nagy kitörés pillanatáig, a mi d. u. 2 órakor követ
kezett be, a mikor azután elmenekült. Jegyzetei teljesen
megjelentek a Kingstown Sentry 1902 május 16-iki szá
mában és a Century Magazine LX1V. köt. 638—642.
lapjain az 1902 augusztusi számban.
2 A czikkben említett összes magasságok aneroid
barométerek segítségével vannak meghatározva, ha a
szöveg másként nem említi.
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a vízfolyás az 1812-iki kráterben most össze
gyűlő víz lefolyása, abban ugyanis szintén volt
az ez évi kitörés előtt egy kis tó. A kráter
nyugati szélének nyugati falán szakadék látszott,
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nek fekvése teljesen megegyezik a Mt. Pelée-n
lévő magas, kicsiny plateau fekvésével. Ez a
plateau hamuból, kődarabkákból (lapilli) és kö
vekből álló réteggel volt borítva, a mely helyen-

2. La Soufriere. A kráter peremének délnyugati része.

a mely levezetett a Larakai völgybe, a szakadék
feneke azonban több, mint háromszáz méter
nyire volt a kraterfenék fölött. Mr. Mac Donald
azt állította, hogy a szakadék meg volt a kitörés
előtt, de megnagyobbodott azóta, a mióta a
kitörések megkezdődtek. A szakadék sokkal
kisebb, mint az, a mely a Mont Pelée dél
nyugati felén van és úgy látszik, nem volt semmi
lényeges vagy jobban mondva meghatározható
olynemű hatása, hogy a Soufriere vulkanikus
viharának erejét concentrálta volna. Rettenetes
szikla- és földomlások következtek be időnként
a kráter meredek belső lejtőin, mialatt a kráter
szélén állottunk. Hatalmas dörejt okoztak s való
színűleg ez volt a tűzhányó dörgései egynémelyikének oka, a miről a sziget lakói megemlé
keznek.
Június 4-én Jaggar, Curtis és én megkíséreltük
megmászni a hegyet a keleti oldaláról. 975 méter
magasságra jutottunk, de a passat-szelek hozta
sűrű felhők miatt visszafordultunk a nélkül,
hogy a krátert magát elértük volna. Június 9-én
tettük meg harmadik utunkat Curtis és én egye
dül csak egy vezetővel ; a kráter szélét elértük
a délkeleti oldalán két vagy háromszáz méter
nyire attól a helytől, a honnan a múlt alkalom
mal visszafordultunk. Tizenöt-húsz méternyire
a kráter szélétől a talajban repedések voltak,
sok-sok méter hosszúak s egész nyolcz czentiméter szélesek, a melyek a kráter szélével lencse
alakot képeztek, s azt mutatták, hogy földomlások
következhetnek be a kráter belsejébe. A kráter
széle mentén nyugat felé haladtunk addig, míg
a nagy kráter és az 1812-iki kráter között
állottunk, 1080 méter magasságra a tenger színe
felett. A Soufriere csúcsa keletre a nagy kráter
től és délre a kicsinytől egy meglehetős kis
plateau, a mely szelíden lejt délkelet felé és a mely

ként három, sőt öt méter vastag volt és a melyen
a legutóbbi esőzések vájta árkok a tovahaladást
rendkívül fáradságossá tették a kráter szélétől
távolabb.
A felhők és az eső ellenére ez alkalommal
megállapíthattuk, mivel olykor-olykor beletekint
hettünk belsejébe, hogy az 1812-iki kráter,
a mely közel egy századon át az „Új“ kráter
nevet viselte, nem működött a múlt év májusá-
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3. La Soufriere. A kráter belsejéből emelkedő gőzoszlop.
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ban történt kitörésnél; ez a következtetésem a
következő meggondolásokon alapul: a két kráter
közötti nyereg épnek látszott, igazolva a nagy
kráter túlsó oldaláról tett megfigyelésünket; még
meg volt az az éles gerincz, a mely meredek
hajlással húzódott a nyeregtől a kis kráter fene
kéig és a mely a kitörés előtt útul szolgált a
kráterbe való leszállásnál; lejtőin pedig kopasz
fatörzsek állottak; a kráter fenekén e gerincz
alján száraz (?) hamuból és kődarabkákból álló
lejtők látszottak, a melyek az oldalain csúsztak
és gördültek le ; s noha a gőz és forró víz
búgása közel 800 méterre alattunk a nagy krá
terben erősen hallható volt, az 1812-iki kráter
belsejéből semmi hang sem jött; végül pedig
a kis kráter peremén mind kevesebb és kevesebb
hamu mutatkozott, a mint az ember eltávozott
a nagy kráter szélétől. Sámuel Brown, a 14-ik
telekszámú birtok erdésze vagy felügyelője a
Soufriére délkeleti lejtőjén, a ki akkor vezetőnk
volt, a mikor a kis kráterig eljutottunk, azt
beszélte, hogy ő megfigyelte a május 7-iki erupcziót egész két óráig, a nagy kitörésig és hogy
semmiféle gőzfelleg vagy „füstölgés“ nem emel
kedett a kis kráterből. Ezenkívül június 10-ikéig,
a mikor elhagytam a szigetet, nem emelkedett
gőzoszlop ebből a kráterből május 7-ike óta.
Brown a birtoka czukorgyárában volt, egyenes
vonalban hatodfél kilométernyire kelet-délkeletre
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légáramlás végigsepert a ház felett. Utánajárásunk
szerint voltak Georgetownban emberek, a kik
megfigyelték a kitörést a városból, s a kiknek
feltűnt, hogy a kis kráterből nem emelkedett
gőzoszlop.
A Soufriére és valójában az egész St. Vincentsziget régi láva-árakból épült fel, a melyek vul
kanikus törmelékes lerakodásokkal vagy tuífa
agglomerátumokkal váltakoznak. 1 Ezek a régi
agglomerátumok azt mutatják, hogy St. Vincent
tűzhányóinak sok oly természetű kitörése volt,
mint az 1902. évi. Bombákat tartalmaznak,
valamint tömböket. A szigeten levő szilárd szikla
ágyak azt mutatják, hogy sok régi kitörést ter
jedelmes olvadt láva-árak kisértek. A likacsos
agglomerátumokat nagyon megviselte a keresztülszívárgó víz bomlasztó hatása s a láva-rétegek
messzemenő változásokat tüntetnek fel ugyan
azon ok miatt. Gyönyörű gömbölyded alakulat
igen gyakori a sziget délkeleti részének bazalt
jaiban és a keleti part magasra emelkedő konglo
merátumaiban.
Ámbár a hegység alkatában sok régi láva
réteg van, a mostani kitörés alatt nem ömlött
olvadt láva-ar a Soufriéreből. A „kenyérhéjú“
bombák azonban, amelyek a hegyoldalán, külö
nösen a keleti lejtőin, bőven találhatók, azt
mutatják, hogy a mostani kitörésnél volt olvadt
láva a tűzhányó gyomrában és hogy sok félig

4. La Soufriére, St Vincent szigetén, a Richmond birtokról nézve. Helyi földcsuszamlás a part mentén.

a krátertől, igen alkalmas helyen arra, hogy
onnan megfigyelje, mi történik a hegy ormán •
az eletét úgy mentette meg, hogy a gVár rumos
pinczéjébe menekült, bezárta az ajtót és az
ablaktábiákat éppen még mielőtt a vulkanikus

olvadt sziklatömeg repült ki a légbe. A bom
bákon kívül a tűzhányó többféle és különböző
1 A láva-ágyak és tuffák váltakozását jól előtünteti
a 3. ábra.
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durva szemcséjű andezit láva-tömböt dobott ki,
mindenféle nagyságút egész két-három méter
átmérőjűig, azonkívül roppant mennyiségű durva
és apró kődarabkát (lapilli) és hamut. A legtöbb
tömb, ha nem mind, kidobásakor rendkívül

észak felé. A földszakadások nyomán meredek
falak maradtak a partvonal mentén és mély víz
volt ott, a hol falvak állottak és viruló növényzet
volt a kitörés előtt. Mérőzsinórunk nem volt
ugyan, a csónakosunk azonban egy negyedfél
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5. La Soutriére keleti oldala. Vulkanikus szélroham által kidöntött és kicsavarodott fák.

magas hőmérsékletű volt, a mint az töredezett
állapotukon meglátszik, ámbár tényleg meg
olvadva nem voltak. Találtak ugyan egy pár bom
bát, közte néhány 30—40 czentiméter átmérőjűt,
a nyugati oldalon is, még pedig oly messze a
krátertől, mint Richmond falva, azaz hatodfél
kilométerre, de a legtöbb bombát és tömböt és
a legnagyobb példányokat a keleti oldalon talál
ták ; 40—50 czentiméter átmérőjű bombák gya
koriak a Rabaka Dry River medrében.
A St. Vincenten elpusztult terület igen nagy
a sziget egész területéhez viszonyítva. Gondosan
kijelölve az angol tengerészeti térképen és a terü
letet planimeterrel megmérve azt találtam, hogy
119‘5 négyszögkilométer, a mi az egész sziget
területének körülbelül egyharmad része. Ezen el
pusztult terület nagy részéről azonban a hamut
oly rohamosan elmosta az eső, hogy már növény
zet mutatkozik és a jövő évre ültetvények is
nőnek majd újra. 1
Terjedelmes földcsuszamlások történtek a nyu
gati oldalon (lásd a 4. ábrát), ezek a part
szegélyt száz méter széles darabokban leszakí
tották a Wallibou folyó torkolatától egyfolytában
Morne Ronde faluig, harmadfél kilométernyire
észak felé és közönként három kilométerrel tovább
1 St. Vincenti újsághírek és magánértesítések arról
tanúskodnak, hogy a szeptember 3 -4 -ik i borzasztó
kitörés a pusztulás területét a sziget nyugati oldalán
körülbelül hat kilométernyivel kiterjesztette dél felé a
mellékelt térképen kitüntetett határvonalon túl ( 1. ábra),
az elpusztult terület egész nyugati részét ugyanis még
egy heves kőzápor borította el. A keleti oldalon ez a
kitörés nem okozott lényeges pusztulást.

méteres evezővel nem érhette el a feneket egy
méternyire a parttól Morne Ronde falunál. A
szakadások, a melyek a csuszamlások után ma
radtak, azt mutatják, hogy az eltűnt szárazföld
delta és tengerparti lerakódásokból állott, oly
anyagból, a melyet könnyen kilökhettek a sokkal
tömöttebb láva-árak és agglomeratum-rétegek
a kitörések okozta rázkódások mellett. A sziget
keleti oldala korán sem oly meredek, mint a
nyugati és itt nem is történtek földcsuszamlá
sok a kitörés következtében. Sőt ellenkezőleg a
keleti partvonal kitolódott, kezdve Black Pointtól, másfél kilométernyire délre Georgetowntól,
észak felé egész Chibarabou Point-ig, több mint
tíz kilométer hosszúságban, azon roppant tömeg
új kődarabka (lapilli) által, a mit a folyók és
az eső lehordták a tűzhányó lejtőiről a kitörés
alatt és azóta, s a mit a tengeráramok szét
vittek.
Nagy anyagtömeget hordott le még a Rabaka
Dry River egy órával a május 7-iki nagy kitörés
előtt, a minek, úgy látszik, az volt az oka, hogy
a régi krater-tónak legalább is egy része beleömlött ezen folyó felső vizeibe. Menekülők, a kik
e napon dél felé át akartak kelni a Rabaka Dry
River-en, azt beszélik, hogy egy forró víz- és
iszapzuhatag állta útjokat és hogy egy tizenöt
méteres vagy még magasabb víz- és iszaptorlasz
(gyárkémény magasságával hasonlították össze)
jött le a folyó felső részéről és kiúszott a ten
gerre. Aznap záporeső nem volt a kitörés előtt,
a tó pedig korán reggel még ott volt kráterben,
egy halásznő elbeszélése szerint, a ki aznap
reggel Georgetownból felment a hegyre, haza
30
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igyekezve Chateaubelairbe. Az út nyolczszáz
méter hosszúságban a kráter széle mentén vezet
el. Az asszony kilencz órakor érkezett a kráter
széléhez s az látta, hogy a talajban repedések
támadtak, a tó színe a rendesnél magasabb volt
és a vize forrott. Visszaszaladt Georgetownba,
hogy a lakosságot figyelmeztesse, de beszédé
nek nem hittek. Mr. Mac Donald jegyzeteiben
ezek a feljegyzések vannak: „12 ó. 55 p. d. u.
Óriási kiömlés a keleti oldal felé, a színe sötétebb. 1 ó. d. u. Rettenetes dörgés, kövek repül
nek ki kelet felé több ezer méterre. “ 1 Ez ugyan
nem bizonyítja, hogy a tűzhányó valóban ki
lökte a tavat, de azt mutatja, hogy a kráterből
nagy kitörés volt, éppen az előtt, a mikor az
áradás a Dry River völgyébe érkezett.
Nyilvánvaló, hogy viharerősségű légáramlás
vagy a légáramlások egész-sora volt a Soufriére
kráteréből, éppen úgy, mint a Mt. Pefée krá
teréből, a mi jellemző vonása az 1902-iki kitöré
seknek. St. Vincent szigetén azonban nem volt
oly borzasztó hatása, mint Maríinique-en, mivel
itt nagy város nem pusztult el. Főképen a kidöntött fákon vehető észre St. Vincenten. Mind
a fa csúcsával a kráterrel ellenkező irányban
dőlt, azokat a csekély módosulásokat kivéve,
a melyeket a talaj helyi alakulása okozott
(5. ábra). A légáram a krátertől sugárirányban
mindenfelé elterjedt, a mi arra a magyarázatra
utal, hogy egy a tüzhányóhegy gyomrából felemelkedő nagy gőztömegnek nem volt helye
felfelé kiterjedni az előtte levő gőz- és hamu
oszlop és az ebből hulló hamu miatt, s így
heves robbanással vízszintesen és lefelé terjedt
ki, követve a hegy alakulatát. Ez megegyezik
Mr. Mac Donaldnak és a kitörés egyéb szem
tanúinak azon állításával, hogy „füst“ (t. i.
hamuval telt gőz) felhőket láttak félelmetes gyor
sasággal lerohanni a hegy lejtőin. Ez a hamu
val telt gőz nagy eróziót volt képes végezni,
a mint az némely kiszögellő szikla vízszintesre
leköszörült oldalain és a fák törzsén és gyöke
rén látható. A gyökerek különösen a melegtől
elszenesedtek és fantasztikus hegyes alakot öl
töttek, mintha erős homokfúvás hatásának lettek
volna kitéve. Az erózió nem támadta meg a
talaj eredeti felszínét eddigelé, mert majdnem
mindenütt meg lehet találni az élő gyökereket
az elszenesedett fűszálakat és egyéb növényzetet
a hamu és kövecske-takaró alatt, melyek közül
a hamu védelmül szolgált a még utána jövő
hőség ellen. Most azonban a heves esőzések
rengeteg tömeg laza kövecskét ragadtak maguk
kal s ez hatalmas koptató eszköz volt a letarolt
hegylejtőkön, ily módon azután a régi völgyek
mélyebbekké és szélesebbekké lettek.
A Soufriére májusj kitöréseinek különös sajá
tossága volt az a rengeteg hamutömeg, 2 a mely
\ Century Magazine LXIV. k. 630. 1. 1902. augusztus.

Itt adjuk a májusi kitörésekből való hamu chemiai
analízisét, a mely hamut május 27-én Langley Park
gazdasági épületének egy szobájából vettem, körülbelül
másfél kilométernyire északi irányban Georgetontól, St.
Vincent szigetén, a mely szobában huszonegy holttestet
találtak a május 7-iki kitörés után. Az analízist dr. W.
F. Hillebrand végezte, az Egyesült-Államok Földtani
Felügyelőségének (United States Geological Survey)
hivatalnoka, kinek ezért köszönettel tartozom, s ez az
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a légbe dobatott és egy roppant kör vagy ellip
szis felett szétterjedt, a melynek területét adatok
híján eddig nem lehetett kiszámítani. A Coya
nevű angol gőzhajó fedélzetére három milliméternyi vulkanikus hamuréteg hullott ebből a
tüzhányóhegyből, a mikor négyszázötven kilo
méternyire volt kelet-délkeletre St. Vincenttől. A
hajót május 7-én este 10 ó. 30 p.-kor érte el
a hámu, kilenczedfél órával azután, hogy a
Soufriére kitörése kezdődött, azt mutatva, hogy
a hamu az alul uralkodó szél ellen jött, órán
ként mintegy hatvan kilométer sebességgel. A
szigettől nyugatra levő hajók értesítései különös
módon hiányosak. A hamu szürke lepelként
borult a szigetre, a réteg vastagsága a krátertől
távolodva általában fogyott, azonban bizonyos
völgyekben a hegység oldalain, a hol úgy látszik,
a viszonyok erre különösen alkalmasak voltak,
hatalmas lerakódások gyűltek össze. A fő hamu
ágyak a Wallibou, Trespé és Rozeau völgyben
képződtek a nyugati oldalon, s a Rabaka Dry
River és mellékfolyóinak völgyeiben a keleti lej
tőn; vastagságra nézve azonban a Wallibou és a
Rabaka folyó mentén levő messze felülmúlta a
többit. A Wallibou völgyében a lerakódás he
lyenként nem kevesebb, mint tizennyolcz méter
mély volt, a Rabaka Dry Rivernél pedig az új
anyag egy akkora szakadékot töltött meg, a
melyről azt mondják, hogy a kitörések előtt
hatvan méter mély volt (lásd a 6 . ábrát). Távol
ról ez a lerakódás olyannak látszik, mint a
hegységről lejövő glecser.
Az ily nagy mennyiségben összegyűlt meleg
kövecskék és hamu hosszú ideig megőrizték
melegségüket és meglepő, s jelentős érdekkel
bíró másodlagos vagy felszíni kitörési jelensé
geket idéztek elő. A folyóvíz, továbbá a tropikus
záporoknak a rétegen átszivárgó vize érintke
zésbe jött a még elég magas hőfokú belsőrészszel, s heves hamuval telt gőz-kitörést okozott.
Láttunk egy ilyen kitörést, a mely a Wallibou
a közzé nem tett analízis, a melyet ő a „National Geo
graphic Magazine“ júliusi számában (XIII. k. 297 1.)
megjelent czikkében említ, a midőn bizonyítja, hogy
abban, a mit a La Soufriére kidobott több kén volt,
mint abban, a mit Mt. Pelée. Érdekes, hogy nincs benne
chlor, a mennyiben ez azt mutatja, a kitörésnél a gőz
friss vízből származott.
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völgyből teljes másfél kilométer magasra lökött
fel ily gőzoszlopot. Működése majdnem egy
óráig tartott. A 7. és 8 . ábrán látható másod-

a gát tetejéig, akkor gyorsan utat tört magának
a régi vízszínhez, „iszapáradatot“ bocsátva
torkolatán át a tengerbe. A Rabaka Dry River

E . O . H o vey fé n y k é p e .

6. La Soufriére. A Rabaka Dry River hamuval telt szakadéka. Az új lerakódás állítólag 60 méter mély.

lagos kitörések, tiszta száraz reggel történtek s
így az átszivárgó folyóvíznek kellett őket okoznia.
Május 30-án szemtanúi voltunk annak, hogy
egy a Wallibou völgy köve'cskeágyából előtörő
heves másodlagos kitörés gátat halmozott fel a

völgyében, egy ilyen tó új lefolyást tört magának egy régi agglomerátumból álló keskeny
gerinczen át, a mely a cahon falát alkotta, s
ekként egy szép sor üreget és össze-vissza csavarodó csatornát hozott létre.

E . O . H o v ey fén yk ép e .

7. La Soufriere. Másodlagos kitörés a Wallibou-folyó hamuágyában. Ágasbogas erosio kifejlődése.

folyón keresztül, s hogy ezáltal ideiglenesen tó
képződött. Ezt a kitörést ábrázolja a 7. kép. A
kitörés után a kis tó apadt, majd felduzzadt

A mikor először léptünk St. Vincetre, a ha
mun különösen a Richmond birtokon levőn,
feltűnően látszott a szél-futta, buczkás felszín,
30
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a mi oly gyakori a frissen hullott havon, s ezek
a buczkák sok helyen egytől egész másfél méter
magasak voltak (lásd a 9. ábrát). Május 24. és
29-ike között többször volt heves esőzés, úgy
hogy május 30-án nagyon eltérő volt a felület
képe attól, a mi akkor volt, a mikor először
láttam. A buczkás volta közel sem volt oly
nyilvánvaló, s az a gyönyörű ágas-bogas csator
názás, a mely május 24-én még csak mutatko
zott, nagyon elterjedt és mélyebbé lett. Valójá
ban szemünk előtt haladtak itt rohamosan előre
oly geológiai átalakulások, a melyek közönséges
feltételek mellett oly lassan mennek végbe, hogy
nem lehet észrevenni. Érdekes volt továbbá
magának a Wallibou folyónak működése is a
partjai mentében összehalmozódott laza hamu
és kövecskék hatása folytán. 1 A vizét annyira
túlterhelte az üledék, hogy csak lüktetésekkel
folyhatott, a mi azt mutatatta, hogy a folyónak
időre volt szüksége a míg erőt gyűjtött, hogy
utat törjön magának terhével. Május 24-én
ezeket az árhullámokat vagy lüktetéseket tizenöt
től egész negyven másodpercznyi időközökválasztották el egymástól. Ézek az iszapáramlások

E
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a kitörés alkalmából történt halálesetek számát.
Tényleg 1298 volt az eltemetett hullák száma,
beleértve a kórházakban meghalt sebesülteket.
Majdnem mindenki, a ki kiállta a kitörés dühét és
sértetlenül menekült meg, pinczékben talált,
menedéket, a melyeknek egyedüli nyílása a
krátertől legmesszebb levő oldalon volt és azon
felül faajtókkal és ablaktáblával szorosan el volt
zárva. A legmeglepőbb példája az ily menekü
lésnek Orange Hill-nél volt a keleti parton
Georgetowntól négy kilométernyire északra, a
hol százharminczkét ember menekült meg sér
tetlenül egy kis rumos pinczében. Ez a pincze,
a mely csak részben volt a föld alá építve, egy
czukorgyárhoz tartozik, a mely két vízmosás kö
zötti lapos választón állott; lehet hogy ezek vala
mennyire kettéválasztották a vulkanikus vihart, a
pincze fölött levő épület fedelét azonban lerom
bolták a kidobott anyagok. A pincze egyedüli
nyílása egy ajtó és két ablak volt, a kráterrel
ellenkező oldalon, s ezek nehéz fatáblákkal vol
tak ellátva, a melyeket zárva tartottak addig, a
míg a kitörés dühöngött. A lakosságnak ezekben
a pinczékben tett tapasztalatai ráutalnak arra,

8. La Soufriére. Iszap borította hegygerincz 500 méter magasságban.

nagy kőgörgetegeket hordtak le a folyó medrén
a tengerbe.
Midőn május 7-én d. u. 2 órakor felemel
kedett a Soufriéreből a kidobott anyagok nagy
gomolya, az a rész, a mely kelet felé haladt,
úgy látszik egyszerre kettéhasadt, — a mint
szemtanuk állítják, akkor, a mikor a szigettől
egy bizonyos távolságban volt és egy része
visszahullott a szárazföldre. Ez magyarázza
meg azt a tényt, hogy az elpusztított területen,
a keleti part mentén, a házak keleti oldalán, a
meg nem védett ablakok üvege mind betört.
Hivatalos becslés St. Vincenten 1350-re teszi
1 Először leírta a szerző New-York Times 1902.
jún. 29. számában.

hogy rendkívül szükséges volna hasonló mene
dékhelyeket építeni, hogy védelmül szolgáljanak
viharok, valamint vulkanikus kitörések idején.
A halálozások okai úgy látszik főképen a
következők voltak St. Vincenten: ( 1) meleg,
hamuval telített gőz és levegő okozta fulladás,
(2 ) forró kövektől, kövecskéktől és hamutól szár
mazó égési sebek, (3) leeső kövek által okozott
sérülések, (4) idegrázkódás, (5) pusztán gőztől
származó égési sebek és (6 ) villámcsapás. Az
utolsónak említett ok talán némileg kétséges,
mert ámbár a megmenekültek általában említik,
erre más bizonyítékot nem hoztak fel, mint
azt, hogy a kitörés alatt rendkívül élénken sokat
villámlott. Gőz okozta égési sebesüléseknek azok
voltak tekinthetők, a melyek a ruha alatt tör-
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9. A Richmond gazdaság St Vincent szigetén. Sértetlen hamuágy szél fútta felülete.

téntek, s a melyeknél a ruha maga nem égett
el. Végzetes mennyiségű kéndioxidot, S 0 2 és
kénhidrogént, H2S észleltek a kráterből jövő
gőzben és több mint valószínű, hogy ezek a
gázak, különösen az első, lényegesen hozzájárult
a hamuval telített gőz halálos voltához. A ka
tasztrófa száz meg száz áldozata közül egyetlen
egyet sem bonczoltak fel, úgy hogy bizonyosan
nem tudható, hogy mely részök volt ezeknek
vagy más mérges gázaknak az emberélet pusz
tításában.
Szeptember 5-iki kelettel azt írja nekem Wm.
J. Durrant kingstown-i (St. Vincent) gyógyárús,
hogy szeptember 3-án d. u. 1 órakor nagy „füst-“
és gőztömegek kezdtek emelkedni a La Soufriéreből, a heves kitörés azonban nem kezdődött meg
az nap esti 9 óra 30 perczig. Három órával
azután a kitörés elérte a tetőpontját és az
utolsó explosio reggel 5 ó. 30 p.-kor követ
kezett be. A tűzhányó éjféltől fogva folytonosan
dörgött, s ez rémületes volt még Kingstownban
is, mivel a nagy hamuval telt gőzoszlopnál
létrejövő villamos jelenségek túlhaladták a május
7-iki és 18-ikiakat. Azt az anyagot, a mit ez a
legutóbbi kitörés kidobott, Mr. Durrant úgy
írja le, hogy az „nehéz fekete homok1 volt durva
1 A Soufriére szeptember 3-iki kitörésekor kidobott
anyagból szeptember 25-én mutatványt kaptunk Mr.
Durranttól és kézi lencsével megvizsgáltuk. Finom és
durva vulkanikus porból és törmelékekből áll, úgy lát
szik, nagyrészt a tűzhányónak régi összezúzódott láváiból.
A 3-tól egész 15 milliméter átmérőjű törmelékek a régi
lávák durván kristályos szerkezetét tüntetik elő és kö
zülük sokon látszik, hogy az idő folyamán elmállott
tömegből való. Olivin, pyrit, (pyrrhotit ?), porfiros földpát-kristályok, hipersztenit és amfiból bővében vannak
a törmelékek között, s az elkülönített ásványok aránylag

mint a lőpor, tele habkővel, kő azonban igen kevés
van közte.“ Világos-szürke hamu, mint a májusi
kitöréseké, rendkívül kevés hullott ez alkalom
mal. A richmondvölgyi gazdaságra körülbelül
húsz czentiméternyi hamu hullott, Chateubelairre
körülbelül tizenöt czentiméternyi, Petit Bordelre
körülbelül tíz czentiméternyi. Délfelé vékonyodott
a hamutakaró Peter’s Hope gazdaságig a nyu
gati parton körülbelül tizenhat kilométerre dél
nyugatra a krátertől, s onnan kezdve jelenték
telenné vált Ez a kitörés iszapáradattal kez
dődött Morne Ronde falu irányában.
Szeptember 26-iki kelettel Mr. T. Mac Gregor
Mac Donald azt írja, hogy három ember, két
Richards testvér és unokaöccsíik, augusztus
19-én fenn volt a La Soufriére tetején. Értesí
téseikből nyilvánvaló volt, hogy a kráter belse
jében a viszonyok lényegesen nem változtak
nagy részét teszik ki a körülbelül 2 milliméter átmérőjű
darabkáknak. Egy a többihez képest nagy törmeléken
(20 mm átmérőjű) földpát-kristályok láthatók sötétbarna
és világos-barna salaküvegbe ágyazva, a mely láthatólag
új. Az összes törmelékek és homokrészecskék hamuval
vannak borítva, a mely épp oly finomnak látszik, mint
az, a mely a májusi kitörésekkor hullott, úgy hogy Mr.
Durrant azon állításának, hogy a szeptember 3. és 4-iki
kitöréseknél aránylag semmi finom hamu sem esett, az
lehet a magyarázata, hogy a szél a legtöbb ilyen anyagot
élvitte észak és nyugat felé ellenkező irányban Kingstowntól, a hol ő megfigyelte. A Soufriére ezen kitörésekor
a hamufelhőröl azt írják, hogy körülbelül hat óráig
tartó sötétséget okozott szeptember 4-én Fort de Francé
ban, Martinique szigetén.
A hamuval borított homok szárazon sötét-szürke,
majdnem fekete azonban nedvesen, igazolva a Mr Dur
rant leveléből idézett leírást. Összehasonlítva azonban
ezt az új anyagot avval, a mit május 23-tól június 10-ig
gyűjtöttem, az tűnik ki, hogy az előbbi és utóbbi kitörés
termékei közt lényeges külömbség nincs.
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május 31. óta. Szeptember 17-én I. Adams és
W. Cummings urak megmászták a hegyet, hogy
lássák, minő változásokat idézett elő „a szep
tember 3—4-iki borzasztó kitörés. Ok arról
értesítenek, hogy a kráter körülbelül a régi tó
színvonaláig (az, a mely előbb május 7-éig itt
volt) hamuval volt tele és hogy a felszíne lej
tősen esett minden oldalról a középen levő
mélyedés felé. A lejtő olyan volt, hogy majdnem
akármely pontjáról le lehetett menni a fenékre.
Több ponton gőz szállott fel, legelevenebben
arról a helyről, a mely május 31-én a legjobban
működött. A kerek nyílást iszap vette körül és
a nyílásból „tűz“ csapott fel minden két vagy
három perczben, ez ismét visszahullott, helyet
engedvén a gőznek. Szeptember 17-ének éjjelén
kitörés volt; 19-én Mr. Cummings újra felment
a hegyre, s akkor azt találta, hogy a kráter
addig a mélységig, a mit május 31-én észlel
tünk, megtisztult a hamutól, kis mennyiségű
víz volt a fenekén, s abból és azon keresztül
gőz és „tűz“ emelkedett fel. A „tüz“-nek, a
mit Mr. Cummings említ, vörös izzó sziklatör
melékeknek kellett lennie. Szeptember 21-én
d. u. 6 óra körül rövid, heves kitörés volt, körül
belül tíz perczig a legélénkebb látványosságot
nyújtva.
— Vége következik. —

Fordította: Kármán Ferencz.

A tragédia.
harmonikus ember szívesen él, nehéz körül
mények között tűrhetően érzi magát, gyö
nyörűségét találja a lét kisebb-nagyobb
örömeiben, sőt gyermekkorától vén napjáig sze
reti eljátszani az élet egy-egy jelenetét. A gyer
mek különféle játékának tökéletesebb alakja a
mi színjátékunk, melynek körébe tartozik, sőt
az aesthetikusok ítélete szerint legfensőbb for
mája a tragédia, mert a legnemesebb, legmagasztosabb érzelmek nyilatkoznak meg benne.
De mint az ember belvilágának minden jelen
sége, úgy a dráma is és benne a tragédia, alá van
vetve az erkölcsi törvénynek, a szép, jó és igaz
szabályos módosulásának. Idáig egy lángész,
egy hatalmas alkotó tehetség fellépésének szeret
ték tulajdonítani fejlődésünk módosulásait; de
több mint száz éve mindjobban elterjed a nézet,
hogy örök, fensőbb törvények szerint haladunk
előre, még pedig az idealismus és realismus sza
bályos váltakozásával, mint Nietzsche is szelle
mesen mondotta 1881-ben: „Alles geht, alles
kommt zurück, ewig rollt das Rad des Seins.
Alles stirbt, alles blüht wieder auf; ewig läuft
das Jahr des Seins. Alles bricht, alles wird neu
gefügt; ewig baut sich das gleiche Haus des
Seins. Alles scheidet, alles grüsst sich wieder;
ewig bleibt sich treu der Ring des Seins.“
Valóban ősrégi napkeleti doctrina az, hogy min
den ismétlődik, hogy semmi új sincs a nap alatt,
a görög Pythagorasnál is találkozunk vele, azóta
mindig kisértett, mig az új időkben egész hatá
rozottsággal lépett föl.
Mintegy 16 évvel ezelőtt 1887-ben egy rend
kívül tehetséges fiatal aesthetikus, a gyászos végű

A

Péterfy Jenő éppen a tragédiáról olvasott fel a
Kisfaludy-Társaságban. E felolvasásában ő is
úgy látja, hogy a tragédia virágzása csak oly
korokban volt lehetséges, melyeknek közös
vonásaik vannak. A modern tragédia az angol
Erzsébet, a franczia XIV. Lajos, a spanyol IV.
Fülöp alatt és a német a XVIII. század évfordulóján
virágzott. Szerinte Shakespeare és Calderon,
Racine és Schiller ott állanak a tragikai költé
szet magaslatain s árnyékuk ott lebeg kisebbnagyobb távolban Aischylosé és Sophoklesé körül.
A nagy különbségek mellett honnan e meg
egyezés? — kérdi a jeles gondolkodó. — Kell
lenni a különböző korok műveltségi viszonyai
ban, fölfogásukban az életről, valami közösnek ;
kell lenni mélyebb analógiáknak, melyekből a
tragédia virágzása levezethető. Érdekes felolva
sása tulajdonképp e tételnek magyarázata. Az ő
geniális szelleme az idők vérmérsékletét kutatja
s belőle akarja bebizonyítani, hogy az idők
árja megfelelt a nagy költői tehetségeknek és
virágzásra juttathatták a tragédiát.
Vizsgálódásában sok becses észrevételt hoz
fel, nem annyira újakat, mert hisz a nagy tragiku
sok sajátságairól tömérdek, becsesnél becsesebb
munka, tanulmány jelent meg, alig lehet róluk
valami újat mondani, még az a gondolat sem
új, hogy koruk eszméiből kellett táplálkozniok;
de mikor valamit fejtegetése tárgyává tőn Péterfy
Jenő, úgy látszott, mintha elfelejtenők előbbi
tudásunkat és mindazt csak tőle tanultuk volna.
Gyönyörű képeivel, hasonlataival felékesítve,
világosabban láttuk a dolgokat. Hogy mégis
több téves és helytelen állítás fordul elő dol
gozataiban, okát főleg annak kell tulajdonítanunk,
hogy nem ismerte az erkölcsi törvényt, noha
jó úton járt és ha ráveti magát e törvény kutatá
sára, ha a szellemi tudományok más ágait is
vizsgálja, lehet, hogy feltárult volna előtte a
szellemi, aesthetikai, erkölcsi és közgazdasági
élet egységes törvénye.
Mielőtt tovább mennénk, ki kell mondanunk,
hogy a tragédia is, éppen úgy mint a mikrokosmos minden alkotása, az idealismus és
realismus módosulásának van alávetve. Továbbá
a fajok „élete is befolyással van a tragédia
életére. Ősidőkben, mikor erősen idealista fajok
uralkodtak, melyek rendkívül szoros egységben
látták az erkölcsi világot, melyeknél a tekintély elve
ellenállhatlan nyomást gyakorolt családi, állami
és egyházi életökre, ekkor és e népeknél csak
gyöngén jelentkezhetett a tragédia, nem fejlőd
hetett ki az egyetemes és az egyén közötti harcz,
költői irodalmuk jobbára lyrai és elbeszélő.
Hymnusok, zsoltárok, ódák, mesék, mondák,
mythosi regék stb. foglaltatnak irodalmi gyűjte
ményeikben.
Nagy haladást jelez a realismus felé a görög
dráma megjelenése a Krisztus előtti V. század
ban. A tekintély, az egység elvének nem közönges bomlása szülhette Aischylos, Sophokles,
Euripides és Aristophanes drámai müveit. A régi
egyptomi, assyr, babyloni, khinai, indus, zsidó
stb. fajok szélső idealismusa nem találhatta
gyönyörűségét a tragikus küzdelem nézésében,
az isteni oly rémesen jelent meg szemökben, hogy
kegyetlenül összetiporta — és méltán — a lázadó
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embert. A görögöknél már tetemesen veszített
rémségéből az isteni. Még ugyan uralkodott a
nemesis, az istenek irigysége, a végzet; de
annyi gyarlósággal ruházta fel őket a görög
ember képzelete, hogy mindjobban elhomályo
sodtak az ősidők rémségei. A görögök már alkot
hattak tragédiákat, s bár a ránk maradottak
között akárhány irtózatos és rémséges, mind
amellett kimondhatjuk, hogy volt érzékük az
emberi gyarlóságok iránt. A Kr. e. V. század nagy
erkölcsi, vallási, bölcsészeti, politikai, művészeti,
irodalmi és közgazdasági fellendülése a dráma
csodálatos virágzását hozta magával.
Az ember növekvő realismusa szülte néhány
század múlva a kereszténységet, mely az Istent,
mint szerető atyát fogta fel, a ki egyetlen fiát
küldi az ember megváltására s szűz Máriában
fölmagasztalja, megdicsőíti a nőt, a szerető
anyát, a hétfájdalmas szüzet, eltörli a soknejüséget, a sok földi szenvedésért mennyországot
igér a szegény embernek, a kit egyenlőnek mond
Isten előtt a gazdaggal; hirdeti a fajok, a nem
zetek egyenlőségét s tanítja a legmagasztosabb
szeretet, a felebaráti szeretet, a charitas doctrináját.
Ezután még inkább lehetett drámát, különö
sen tragédiát írni. Mi azonban nem foglalkozunk
a dráma történetével. A középkor barbársága
nem szült nagy drámaírókat, nem adott alkal
mat és módot nagy tragikusok megnyilatkozá
sára. Át kell ugornunk a kelta fajok fokozatos
letüntét, a latin és germán népek lassú össze-.
olvadását, melyek sötét barbárságot hoztak a
müveit világra.
Csak a XV. század második felénél állapo
dunk meg. Ez nagy változások kezdete volt.
A XIV. század és a XV-iknek több mint első
fele az idealismus kora volt. Az ember egység
ben látta a szép, jó és igaz eszméjét, egység
ben a családot, az államot, az egyházat, virág
zott a tekintély és hagyomány, a vallás és
erkölcs; idealista volt a művészet, a theologia,
a bölcsészet, mindenfelé dicsőséget arattak az
idealista fajok: a spanyolok, a francziák, a
magyarok, a lengyelek, a csehek és bámulatos
virágzásra jutott a szép Italia.
A XVI. század ennek éppen ellentéte volt. A
realista fajok kezdtek emelkedni, felülkerekedni.
A tekintély és hagyomány elve minden téren
hanyatlott, e tekintély trónjára az értelem állott
fel és bonczolta a hit, a moral, a bölcsészet
igazságait, az egységes római egyház megbom
lott, a Protestantismus foglalta el helyét a
realistább fajoknál, minők az angolok, a néme
tek, kivált az északiak. Az idealistább fajok
pedig, mint a spanyolok, francziák, olaszok,
magyarok, lengyelek, csehek stb. sülyedtek,
hanyatlottak.
A század vége felé azonban megváltozott az
ember érzése, gondolkodása s megindult az úgy
nevezett katholikus visszahatás, az ellenreformatio
vagy a mi nyelvünkön: hódítani kezdett az
idealismus. Mint eszményi religio, tekintélyi
vallás, a katholicismus visszahódította az idealis
tább fajokat s a németek közül a délieket meg
a vesztfáliaiakat. Sok előkelő theologus lépett föl,
számos eszményi bölcselő, költő, író, művész

állott a szellemi mozgalom élére, úgy hogy e
századot a katholikus és idealista népek korá
nak mondhatni. A tragédia különösen nagy
neveket tud felmutatni: Shakespeare, Corneille,
Calderon és spanyol társai, végül Racine.
Kezdjük Shakespeare-rel. A brit tragikus mű
ködése az 1600 körüli évekre esik. 1616-ban
hunyt el. Ekkor, már győzelmesen haladt előre
az ellenreformatio. Népszerű kezdett lenni a
tekintély és hagyomány, sokan hajlottak a katho
likus egyház felé, növekedett a vallás és erkölcs
tisztelete. Feltűnő, hogy Shakespeare számos
alkotásában sohasem bántja a katolikusokat,
noha ezer alkalma volna reá; lehet, hogy maga
is hajlott a régi vallás felé. A katholikusok sze
retik is magukénak tekinteni.
Az angol tragikus napjaiban tehát sikerei
voltak az idealismusnak, habár délpontjától még
50—60 esztendő választja el. Ehhez járult az
angolszász faj reálisabb érzése, gondolkodása,
ezért az ő felfogása alig lehet annyira idealista,
mint spanyol kortársa, Lope de Végáé. Mind
amellett szemmel láthatóan jelentkezik nála az
idealismus. így minden darabjában megtalálni
a tekintélyi morálnak szóló elégtételt. Még
Romeo és Julia-\ábó\ is megtanulhatni, hogy az
ifjúság féktelen szerelme, a fensőbb családi érdek
semmibe vétele bűnhődéssel jár. Nála nem érezni
azt a gyűlöletet a társadalmi rend, a tekintélyi
erkölcs, a régi hagyomány követelése iránt, a mi
az erősen reális müvekben igazán lesújtó és
lélekháborító. Erősen idealistikus alkotásokban,
minőket például 1800 körül igen sokat írtak,
a milyenek nálunk Kisfaludy Károly Tatárok
meg Ilka czímü munkái, az egyén feláldozza
magát az egészért, a hazáért, a nemzetért, az
Istenért, a királyért stb.; míg az erősb realismus napjaiban a társadalmi rendet, a tekintélyi
morált, az egység képviselőit stb. áldozzuk fel
az individuumnak. Gyűlölettel, lélekháborodással
távozunk a színházból, mert el van tiporva,
megsemmisítve a hős, a ki szeretettinket és
csodálatunkat bírta. Shakespeare művei nem
ilyen realista alkotások, látva vagy olvasva bizo
nyos magasságig fölemelkedik lelkünk, de nem
a teljes idealismus önfeláldozó felmagasztosulásáig. Ez idealismus délpontján epikus hőssé
válik a tragikai hős és mi nézők is mind szí
vesen meghalnánk vele. A keresztény vértanúdarabok mind ilyenek. Az olvasó, a néző mélyen
meg van hatva, folyton könnyezik s ő is szívesen
kiállana a circus porondjára a vadállatok elé,
vagy fellépne a máglyára. Shakespeare még
távol esik ettől a szélső idealismustól. Hőseiben
ugyan az idealismus lendülete, büszke aristokrata gondolkodása, vasakarata, nemes nagy
lelkűsége, majd határtalan gyűlölete nyilatkozik;
de nála még bizonyos jogai vannak az egyén
nek. Ez az oka annak, hogy néhány évtized
múlva már saját hazájában is félretolták és
idealisabb tragédiák foglaltak helyet a szín
padokon.
A franczia Corneille első nagy sikere a harminczas évekbe esik. Erősebb, hatalmasabb volt
az idealismus. Hősei fenköltebbek, pathosuk
idealistább, világnézetük aristokratább, magasztos
felfogásuk van saját nagyságukról s a tekintély,
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a kötelesség, a hazafiság, a király, a papság,
a nemesség feladatáról, míg az egyén szerepe
csak harmadrendű, a közönséges ember nem
számít a szemükben, a szerelemnek pedig alig
van valami jogosultsága, legalább is meg kell
hátrálnia a kötelesség előtt. A spanyol tragikusok
szintén az erős idealismus alapján állanak.
Nemcsak az idők árja követelte ezt, hanem
azonkívül a spanyol fajnak most már mond
hatni túlságosan eszményi érzése, gondolkodása.
Nálunk is 1651-re esik a magyar Zrínyi Miklós
idealista elbeszélése, nagy eposa, melynek conceptiója és egész tartalma az idealismus nyomása
alatt készült. Péterfy Jenő és vele számtalan német,
angol s akárhány más történetíró, aesthetikus
nem, vagy csak homályosan látják a kor idealismusának jellemző vonásait. Például Shakespeare
költészetéről azt tartja Péterfy; hogy azt az Európaszerte fölébredt renaissance legészakibb, mintegy
végső kifejtésének tekinthetni a drámában. Az
olasz zsarnokokkal, a kik élveztek, mosolyogtak,
gyönyörködtek a művészetben s mérgeztek, gyil
koltak, kegyetlenkedtek egyaránt, ő szembeállítja
éjszaki társaikat rokonokul s mégis éles ellentét
gyanánt. Mert Shakespeare költészetében még
oly valami szólal meg, mit az olasz renaissance
nem ismer: a lelkiismeret. S míg az olasz Richard
vagy Macbeth szívében nyugodtan, tökéletes
világfi marad s ha sikert ér, körültekintő és
óvatos tud lenni; az északi társakban, Anglia
ködében s a protestantismus levegőjében a zakla
tott képzelem és lelkiismeret minden iszonyúsága és sötét pompája mutatkozik.
Mindebben van valami kevés igaz, hogyha
kellőleg szétszedjük és elemezzük. A XVI. század
nak két első harmada a realismus idejébe esik s
az érzelem, a felebaráti szeretet uralkodik benne.
Az ember szabadságra, önállóságra, testvériségre
törekszik, szétszedi, bonczolja a tekintélyt, ostoba
ságnak tekinti a nemzeti, egyházi, családi hagyo
mányokat, gúnyolja, megveti, elavultnak, észszerütlennek tekinti mindazt, a mire büszke az
idealista ember. 1580 körül már szemmel láthatób
ban jelentkezik az idealismus. Még nem hiányzik
a szívekből az altruismus jótékony melege, még
mindig találkozunk az értelem bonczoló szere
pével, sőt némi becsben tartjuk, legalább is
sokat emlegetjük; de már kisebb-nagyobb erő
vel nyakunkra hág a tekintély és hagyomány,
a tekintélyi vallás és az ősi erkölcs, s mi meg
hajtunk alattuk, noha értelmünk nem foghatja
fel őket dogmáikkal és ősi moráljukkal együtt.
Uralomra jut keblünkben fajunk, nemzetünk
féktelen dicsőítése, határokat nem ismerő patriotismusa és imperialismusa, melyeket a józan
értelem kárhoztat, mert a testvérnépek elnyomá
sával, hódításával, kiirtásával, rémes háborúkkal,
ezrek, százezrek, milliók pusztulásával jár. Üres
phrasisok tehát az ilyenek, hogy az olasz renais
sance nem ismerte a lelkiismeretet, holott éppen
idealistikus időkben lép fel nagy erővel a lelkiismeret szörnyű vezeklése; szintén helytelen
phrasis, melyet Péterfy és mások, Shakespearet
illetőleg a protestantismus levegőjéről mondanak,
hisz a protestantismus sem egyéb, mint az idők
árjának és a reálisabb germán fajnak a szüle
ménye; mesebeszéd, hogy az olasz Richard

vagy Macbeth tovább is világfi maradt s nem
ébredt föl a lelkiismerete, pedig sokan zárdákba
vonultak, vagy remeték lettek s kegyetlen askesisnek éltek. A XIV. és XV. század éppen úgy,
mint a XVII., az idealismus százada, melyekben
a vallás és erkölcs, a hősiség, a férfi erő, a
lelki nagyság, a faji és nemzeti dicsőség, hazafias
és imperialista gondolkodás uralkodik, ilyenkor
és csak is ilyenkor lehet nagy nemzeti eposokat és tragédiákat írni, mert van érzékünk a
nemzeti és faji nagyság iránt, tudunk erősek,
nagyok, fenségesek lenni, vannak drámai és
epikus hőseink.
Reális időkben hiába keresnénk magunk
között efféle jellemeket, zord, kegyetlen, bom
lott embereknek tartanók őket s maguk is érez
nék, ha volnának, hogy nem az akkori világba
valók. Például 1680-tól mintegy száz esztendeig
túlnyomóan az értelem reális napjai folytak le.
Ily időben lehetetlen nemzeti eposokat és fen
séges tragédiákat alkotni. 1815-től majdnem
napjainkig szintén reális volt az idők árja. Nem
is sikerültek az oly törekvések, melyek nagy
nemzeti eposokat vagy fenséges tragédiákat
akartak teremteni. A Hernanik, a Kaméliás höl
gyek és a Vadkacsák tragédiái minden egyebek,
csak nem fenséges tragédiák. A Hernanik az
1830 körüli franczia romanticismus tragédiái,
mikor már győzelmesen halad előre a reális
gondolkodás, rajongunk az alkotó részek, tehát
a nő és a gyermek, az alattvaló és hivő szabad
sága és önállóságáért, de még van annyi ereje
a tekintélynek, hogy csak szertelen hősöket állí
tunk vele szembe. A Kame'liás hölgyek tragédiái,
1850 körül már a realismus oly alkotásai, melyek
ben a szerelem megnemesíti a bűnt, felmagasz
talja a gyarló embert. A Vadkacsák, 1880 körül,
pedig oly tragédiák, melyeket csak a haldokló
realismus gondolhat ki, mely az erény, a becsü
let, a tisztesség eszméjét, mint a boldogság
megrontóját mutatja be a bomlott, az ideges,
az őrültek házába készülő emberiségnek.
Racine helyzetét a nagy tragikusok között
akképp magyarázza Péterfy, hogy a nemzeti élet
egysége mintegy kettészakadt, az udvar egy
külön világot képezett s egy külön világot a
polgárság is. Racine szelleme a valóságnak már
csak az egyik oldalát tudja visszaadni; az ellen
tétes világban az aristokratikus, finom modorú
szépséget, a régi tragédia utánzóit formáiban
Versailles eszményét. így még mindig a valóság
egy szép darabja rejtőzik tragédiája mögött; de
gyökerei az életben nem oly mélyek, ezért
hatása is korlátoltabb: inkább csak fénylik, mint
melegít------. Mikor a tragédiának valósági alapja
szűkül, a tragédia ereje (?) is meggyöngül; a
képzeletnek az élet már nem nyújt oly tartalmas
táplálékot, mint előbb s a tragédia magatartá
sában némi feszesség s keresett emelkedettség
észlelhető. A költői képzelem veszti hajlékonysá
gát, naiv erejét, formalistikusabb, merevebb lesz.
E finom megfigyelésekben sok igazság van,
de homályos, érthetetlen és téves sorok is van
nak benne. Sokkal egyszerűbb és világosabb a
magyarázat, ha a XVII. század idealismusának
folyását ismerve, belőle indulunk ki. E század
idealismusa ugyanis a hatvanas év körül érte el
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délpontját. Racine 1639-ben született és 1664-től
1677-ig terjedt az ő fénykora, azután tizenkét
évre félrevonult s 1689, meg 1691-ben írt két
tragédiát a st.-cyri leányiskola számára, Esthert
és Athaliet. De éppen a kezdődő realismusnál
fogva Racine már elfordult a nagy, az általá
nosabb drámai motívumok és fenségesebb tár
gyaktól és kérdésektől. Nem nagy nemzeti problé
mák, a becsület, a lovagiasság, a nemesség, a
bosszú, a gyűlölet általánosabb természetű kér
dései foglalkoztatják, hanem az egyéni szerelem.
Néha úgy tűnik fel, mintha nyelve és verse már
kevésbbé illenék a szerelem motívumához; finom,
udvari, előkelő előadása, fenséges pathosa nincs
összhangban a túlnyomóan érzéki s talán egy
kissé pervers szerelemmel. Hogy kortársai is
érezték e disharmoniát, mutatja különösen a
Hotel Rambruillet társaságának ellenszenve; de
még inkább elárulja a költő saját lelki disharmoniája, mely tovább egy évtizednél fényes
sikerei mellett is lemondott a drámaírásról.
Schiller helyét is érdekesen magyarázza Péterfy
a drámaírók seregében. Róla elismeri, hogy az
újabb irodalmakban alig találunk költőt, kiben
erős pathos mellett oly nagy az érzék a drá
mai hatások iránt, mint Schillerben. Drámája
azonban még annyira sem épül nemzeti viszo
nyokon, mint a franczia; másrészt azonban a
nemzeti élettel mégis a legszorosabb kapcsolat
ban áll, mert egy majdnem százados önálló
szellemi fejlődésnek drámai betetőzése. Azonban
e fejlődésnek már kezdetén szakadás észlelhető
a német nép társadalmi s politikai jelene és az
irodalmi irányok közt. Más népeknél az élet
viszonyai lépést tartottak a képzelmi s érzelmi
erők újhodásával. A német társadalmi s politi
kai viszonyokból — Goethe szavával — a Spi
ritus rég kiröppent, csak a phlegma maradt
meg, mikor a szellemi élet egészen eredeti fej
lődésnek indult. S nemcsak a műveltség új
forrásai nyíltak meg, nemcsak az eszmék újultak,
hanem az érzelmi világ is forradalmon ment
keresztül. A költők azonban nem vették észre,
hogy inkább az érzelgősség hajtotta őket, nem
pedig a drámai pathos. Goethe és Schiller azon
ban csakhamar érezte a puszta subjectivismus
veszélyét és ürességét s azon voltak, hogy költészetöket általánosabb hatalmakhoz fűzzék. S azt
a háttért, melyet Shakespearenek az egész nem
zetet átjáró, virágzó élet nyújtott: azt a háttért
Schiller és Goethe már pusztán az eszmében
kereste; a görög világ formaszépségében s egy
minden oldalról meghányt és kimélyített hitben,
a schöne Menschlichkeit evangéliumában. így
fejlődött a németeknél a valóság fölé egy máso
dik, eszmei világ; s ennek törvényei magyarázzák
Schiller drámáinak sajátságos természetét s tra
gikus problémáit. S így mint Shakespeare és
Calderon naivabb alapú tragédiája, Schilleré is
tükrözi még korát; de nem mint azoké teljes
ségében, úgyszólván, érzéki frisseségében, hanem
reflectálva, annak pusztán a köznapitól eltérő
irányzataiban. A heroicus tragédia helyébe lép
a sublimált érzelmek tragédiája; a naiv helyébe
a sentimentalis. Előtte a valóság csak a gemeine
Wirklichkeit volt, honnan költői ösztönzést nyerni
nem lehet.

Százados aesthetikai és irodalmi tanulmányok
leszűrt doctrináját adták elő Péterfy Jenő e sorai.
Valóban érdekesek, genialisak, sok igazság is
van bennök; de alapjukban elhibázottak. A népek
társadalmi jelene és irodalmi irányai közt nem
lehet szakadás. Reális időkben reális a társa
dalom meg az irodalom. Az lehetetlen, hogy a
reális irányú társadalomban idealistikus iroda
lom, művészet, jog, moral stb. virágozzék. A
mikrokosmos minden terén egyszerre halad az
emberiség s benne az egyes fajok. Az eltérés
csupán a fajtól származhatik; de az lehetetlen,
bármely faj realista legyen, mikor az emberiség
az idealismus napjait éli. Hibás az a nézet is,
hogy a német költők nem vették észre, hogy
inkább az érzelgősség hajtotta őket, nem pedig
a drámai pathos, hisz az érzelgősség, a sentimentalismus nem egyéb, mint azon lelkiállapot,
melybe különösen a XVIII. század második
felében az idealismus útján jutott az emberiség,
mert a növekvő realismus már képtelenné tett
bennünket a régebbi idealistikus gondolkodásra.
Nemünk ugyanis mindig mélyebb realismusba
jut, az alkotó részek jogai mindjobban érvénye
sülnek, az ember mind humánusabb, gyöngédebb
lesz, hanyatlik idealistikus gondolkodása s így
mikor visszatér az idealismus, már nem tud
akkora erőt kifejteni, mint a régi ideális idők
ben. Azután nemcsak a németek voltak a XVIII.
század második felében érzelmesek, ilyen volt
az egész művelt világ, mi magyarok sem vol
tunk kivételek, fordítóink az angol, a franczia,
a német sentimentalismus termékeivel halmoztak
el bennünket. Péterfy a német és más aesthetikusokkal azt hiszi, hogy a sentimentalismus
és továbbfejlődésében a modern pessiinismus
az eszme és valóság közötti duaíismus. Már
láttuk, mi a sentimentalismus; a pessiinismus
pedig oly lelki állapot, melyben a realismus
rajongó lelkesedését kételylyel, részvéttel vagy
olykor bosszúsággal tekintjük. Ez a lelkiállapot
szintén akkor támad és uralkodik, mikor az
idealismus felé halad az emberiség és így némi
leg rokona a sentimentalismusnak, csakhogy ez
utóbbi sóvárgás, epedés, érzelgősség, az előbbi
pedig keserű gúny és fanyar lenézés. Amaz a
jövőbe tekint, emez pedig megvetéssel nézi a
közel múlt és jelen realista ideáljait. Péterfy azt
mondja, hogy Goethe és Schiller érezték a
puszta subjectivismus veszélyét és ürességét,
költészetüket tehát általánosabb hatalmakhoz fűz
ték. Mintha ez tőlük függött volna! Nem úgy
van. Schillerben több erő, idealistikus felfogás
volt, mint bármely más költőben a XVIII. szá
zad végén. Nem is illett bele e sentimentalis
idealistikus korba, mikor Kotzebue elragadta a
németeket éppen úgy, mint a többi müveit népe
ket, örökké betegeskedett és korán elhunyt.
Még tovább folytathatnék elmélkedéseinket,
hisz e kérdés száz meg száz újabbat vet föl,
csak egyet legyen szabad mégis itt röviden meg
említeni, feleljünk röviden a kérdésre: milyen
lesz az idealista tragédia jövője? Fölvirágozhatik-e még újra, mint a XVII. században?
Azt hiszem, hogy nem; az ideális idők nagy
eszményei már gyöngébbek s nemünk jóval
reálisabb lett, mint hogy annyira tudnánk a tekin
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tély és hagyomány tiszteletéhez visszatérni, mint
a mennyire pár század előtt tudtak. Ma ugyan
nem közönséges erővel lép föl a Patriotismus,
nem csekély az Imperialismus, nemzeti jogokat,
vívmányokat követelünk, a tárgyiasságból kivet
kőzve tudunk gyűlölni, mint a franczia, a német,
a bolgár, a szerb, a horvát és a többi nemzet,
kivált 5 — 6 év óta embertársaink túlcsapni lát
szanak minden mértéken, figyelmünk a vallás
és erkölcs felé fordul, sokan buzgón látogatják
a templomokat, növekszik az atyai, a fejedelmi,
a papi tekintély, mindenki nemes akar lenni,
sok ezer állami tisztviselő és rendőr atyáskodik
felettünk, tömérdek védő, gondozó törvény őr
ködik, vigyáz reánk, a párbaj, a lovagiasság
tetszetős valami, a hadsereg hallatlanul emel
kedett számra nézve stb., idegességünknek, lelki
bomlásunknak alig van határa, őrülten hajhászszuk a versenyeket, a ló- és más versenyeket,
nemzeti és hazafias ünnepekre ezrivel tódul az
ország minden lelkes polgára; mindamellett
szelídebbek, higgadtabbak, békésebbek levénk,
nem keressük oly szenvedéllyel a harczot, mint
atyáink. Tetemesen meggyöngült az akarat ereje.
Szívünk lágyabb, érzékenyebb lön. Nem fejt
hetünk ki akkora lelki erőt, minta régi idealismus
napjaiban. Azért a Calderón-, a Corneille-féle
tragédiákban nem találhatunk annyi gyönyörű
séget, mint atyáink, Racine sem fog sokáig
gyönyörködtetni. Csak Shakespeare költői vará
zsa fogja még késő unokáinkat is elbájolni; az
individualismus fokozatos növekedésével, a csa
lád, az állam, az egyház felbomlásával, az egyén
feltétlen uralomra jutásával azonban a nagy
angol tragikus alkotásainak sem lehet más,
mint múzeumi beesők. Az erkölcsi intézmények
egységének szétnyílásával el kell pusztulnia a
fensőbb tragédiának.
Bodnár Zsigmond.

Az ember őstörténete.
(Schwalbe tanár előadása a német orvosok és természet
vizsgálók gyűlésén.)

z emberiség, daczára annak a sok és lát
szólag nagyon különböző törzsnek, melybe
1 ma tagolva van, egy fajnak tekinthető;
igaz, hogy a törzsekre bomlás a legrégibb tör
téneti hagyományok előtt már nagy idővel meg
volt, de sem az ó-egyptomi vagy babyloni,
sem a történetelőtti ú. n. új kőkorszak (neolith)
embere nem különbözött lényegesen a maitól.
Le a praehistorikus korszakig, el egészen a
diluvialis föld-kor második feléig, mindenütt
olyan embert találunk, a mely testi fejlettségére
nem áll hátrább; semmi esetre sincs a fejlődés
határozottan alacsonyabb, állati fokán. De a
diluvium első felében már ez nincs így. A mai
testi fejlettségű ember helyett, a melyet Linné
óta a Homo sapiens néven nevez a természettudós, sokkal alacsonyabb rendű szervezetet
találunk; ennek első példányát 1856-ban talál
ták a Neander völgyében, Düsseldorf mellett.
Ezért ezt az emberfajt neander-völgyi em
bernek (Homo Neandertbalensis) névvel jelölik;
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czélszerünek látszik, hogy külön fajnak tekintsük,
Homo primigeniusnak, ősembernek, a mely a Homosapienstőlfajbelileg különbözik. Azóta ilyen ős
ember maradványokat Közép-Európa több helyén
találtak, legtöbbet Spy-ban, Belgiumban lelt
Fraipont és Lohest, újabban pedig Krapinában,
Zágráb mellett, Gorjanowicz-Kramberger; ezek
után a csontváznak csaknem minden részét ma
gába foglaló vizsgálati anyag áll rendelkezé
sünkre, nevezetesen pedig egy csomó csudálatos
állkapocs (la Naulette, Schipka, Malarnaud, etc.),
a melyek alapján az ősember szerkezetét kielégítőleg jellemezhetjük. Legnagyobb különbség
van az ősember meg a mai között a koponya
alkotásában. Az ősember koponyáját hatalmas
dúdorodások jellemzik, melyek a szemüreg felső
szélét alkotják és az orr felett összefutnak; a
homlok igen kevéssé domború, inkább lapos,
a homlokvonal erősen hátrahajlik. Ha ezen az
őskoponyán előrehajlítanók a homlokcsontot,
hátrahajlítanók a nyakszirtcsontot és meghoszszabbítanók a fejbúbesontot, akkor megkapnánk
a Homo sapiens koponyáját.
Elődeinknek alsó állkapcsa is nagyon jelleg
zetes : az áll nagyon kevéssé képződött még ki.
A végtagcsontok is különböznek a régi és új
emberfajnál, de sokkal kisebb mértékben, mint
a koponyacsontok; jegyezzük meg, hogy ez
utóbbinak a különbségei teljesen kívül esnek
a mai embernél előjövő egyéni variatió határán.
A neander-völgyi ember egész Közép-Európában széliében el volt terjedve; de más föld
részeken eddig még nem akadtak nyomára. A
legrégibb amerikai koponya-maradványok egytőlegyig a mai koponyaformát mutatják. Olyan
rétegekben, melyeknek tertiaer volta kétségen
kívül áll, emberi testmaradványt még nem
találtak; találták ellenben nyomait emberi tevé
kenységnek, de ez sem bizonyosra vehető tény.
Az a kérdés, hogy volt-e ember a tertiaer kor
szakban — még eldöntetlen.
Az új tertiaer korszakban már élt ember, és
pedig a Pithecanthropus erectus, a melyet Dubois
fedezett fel Jáva szigetén 1890-ben. Ennek ismer
jük a koponya-búbját, egyik czombcsontját és
néhány zápfogát. A koponyatető alkata még
sokkal nagyobb rokonságban áll a felsőbb rendű
majmokéval, mint a neander-völgyi emberé;
pedig már ez az utóbbi is sokkal messzebb áll
az emberi koponyától, mint a fejlettebb majmoké
tól. A Pithecanthropus, Homo primigenius,
Homo sapiens sor a koponyának hatalmasan
fejlődő felszálló sora, a mi a koponya űrtartal
mában is világos kifejezésre jut: 850, 1230,
1500 cm:!; az emberszabású majmoknál ez a
szám sohase haladja meg a hatszázat. A ko
ponyafedő alkata az emberszabású majomnál
meg a Pithecanthropusnál nagyon hasonló. Ezért
a Pithecanthropust óriás Gibbonnak is nevezték;
ennek az elnevezésnek azonban semmi alapja:
a Pithecanthropusnak semmi köze ehhez a spe
ciális majomfajhoz. Míg azonban ez a jávai
majomember, koponyaalkatát tekintve, közel ro
kona a majomnak, élesen megkülönbözteti őt
attól egyrészt koponyaüregének nagysága, más
részt és főleg czombcsontjának képződése, a
mely alig különbözik a mai emberétől. Ha most
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egy új sort alkotunk, a mely a fejlettebb ko
ponya irányában halad, akkor az a kérdés merül
fel, hogy ez az ember felé convergáló sor mi
lyen viszonyban áll a majomhoz. Tudjuk, hogy
a majmok meg a félmajmok teszik ki a fő
emlősök (primates) nagyobb részét. Vizsgála
tunknál nem lesz elég, hogy az emberi test
alkotórészeinek ősformáját felsoroljuk, hogy az
embert, a majmokra való tekintet nélkül, egy
szerűen mint a főemlősök alacsony rendű for
máját vegyük fel, vagy hogy direct származtassuk
le a fossil kor félmajmaiból, vagy a legrégibb
tertiaer, vagy éppen a legrégibb eocaen rétegek
még alacsonyabb emlőseiből.
A főemlősök különböző főcsoportjaival való
hasonlatosságot és különbséget lépésről-lépésre
ki kell mutatnunk, s a palaeontologia mellett az
összehasonlító anatómiára és a fejlődéstörténetre
is tekintettel kell lennünk. A fejlődéstörténet
meglepő hasonlóságot mutat a szükebb érte
lemben vett majmok (az ó-világ alacsonyabb
rendű majmai és az emberszabásúak) embryóformái, meg az ember megfelelő embryó-formái
közt. A különbözőségek kizárják, hogy a régi
korszakok alacsonyabb fajta majmai (páviánok,
makik, tengerimacskák, kutyafélék, katarrhinák)
bennfoglaltassanak az emberhez vezető sor
ban. Főkülönbségek: az tilőgümők, a pofazacskók,
a zápfog koronájának eltérő alkata és a kettős
placenta. Nemkülönben ki kell zárni az újvilági
majmokat (Cebydes, Platyrrhinae), a melyek
valószinüleg a félmajmokkal rokon régi tertiaer
korbeli főemlősökből fejlődtek ki, illetve ágaztak
el, függetlenül az óvilági majmoktól, és előbb
mint ezek. Már csak az emberszabású majmok
maradtak meg. Ezekre vonatkozó physiologiai
kísérletek valódi „vérrokonságot“ mutattak ki.
Friedenthal azt találta, hogy az ember vértestecskéii az orangutáng vérsavója nem oldja fel,
és viszont; ez pedig csak rokonfajoknál fordul
elő. De ez a vérrokonság nem azt jelenti, hogy
a ma élő emberszabású majmok az ember ősei.
Ez nem lehetséges; az emberszabású majmok
végtagjainak nagy különbsége az emberétől,
— hosszú karjuk, — elhárítja a direkt leszármaz
tatás gondolatát; megszűnik azonban a nehézség,
ha embert és majmot egy közös ősfajból származ
tatunk le, a mely ősfajnak koponya- és agyfej
lődése növő irányú volt, és a mely nem volt
oly kizárólagosan a fán élésre szorítva, mint a
mai majom, hanem egyenlő hosszú végtagjaival
egyképen tudott négylábon futni és kúszni, ez
utóbbit persze csak akkor, mikor keze és lába
fogó-szerszámmá fejlődött.
De ha a ma élő majmokat nem akarjuk az
ember direkt ősének elismerni, akkora palaeonto
logia szűkös útmutatásai nyomán mégis csak pon
tosabb tájékozódást kell keresnünk. A palaeon
tologia arra tanít, hogy a ma élő félmajmok
először, a legrégibb tertiaer rétegben, az eocaenben
lépnek föl, míg a legrégibb tulajdonképpeni
majmokat a rákövetkező geológiai korszakban,
a miocaenben találjuk, és pedig olyan formákban,
melyek egyrészt Ázsiának és Afrikának ma élő
alacsonyabb majomfajaihoz, a Cynomorphokhoz
vezetnek, másrészt a legöregebb emberszabású
majmoknak tekinthetők. Egy kisebb fajt, a gib-

bonszerü Pliopithecust nem számítva, főleg a
nagy Dryopithecus Fontaniról van szó, a melynek
maradványait (alsó állkapocs és egy felkarcsontdarab) 1856-ban a francziaországi St. Gaudens
myocaen rétegében találták.
Alsó előzápfogainak alkata azonos az ala
csonyabb rendű óvilági majmokéval, de a hátulsó zápfogak már az emberéhez hasonlítanak.
Az alsó állkapocs még igen fejletlen. Itt most
anyagunkban nagy hiány mutatkozik. A Dryopithecusnak nem maradt fenn a koponya fedője;
a Dubois találta Pithecanthropus alsó állkapcsának
csontdarabja még nincs leírva, s így ez idő szerint
a koponya összehasonlító tanulmányozása lehe
tetlen. A végtagcsontokat se lehet összehason
lítani, mert a Pithecantcropusnak csak egy czombcsontja, a Dryopithecusnak csak egy felkarcsontdarabja maradt fenn; mert az ezen formához
tartozónak vett, Eppelsheimban talált fossilis
majomczombcsont másik fajhoz, valószínűleg
egy gibbonfajtához, tartozik.
Nehéz tehát a Dryopithecus és a Pithecan
thropus rokonsági viszonyait pontosan megálla
pítani. Csak annyit tekinthetünk megengedettnek,
hogy egyrészt a mai emberszabású majmok,
másrészt az emberhez vezető sor közös törzsből
való elágazását feltételezzük. Az embert minden
fajta majomtól megkülönböztető jellemvonás az
egyenes járás, a minek következménye a láb
kizárólagos használata a járásnál és állásnál,
másrészt a kéz felszabadulása a helyváltoztatás
functióinak végzésétől. De a legfontosabb kü
lönbségi jegy az agynak és tartójának, a kopo
nyának hatalmas kifejlődése, a mi meg az áll
kapocs visszafejlődését okozta. Az agy és a
koponya e nagyarányú fejlődése azonban csak
a két lábon járás és egyenes tartás után jöhetett
létre.
Ha a lényeges megkülönböztető jelet az
egyenes járásban keressük, akkor az emberhez
hasonló állatok legszűkebb csoportját a Pithe
canthropus és a neander-völgyi ember teszik,
az ú. n. Hominidák.
Ugyanis a végtagvázak fenmaradt részei, kü
lönösen a Pithecanthropus czombcsontja nyomán,
általában egyenes tartásúaknak teszik fel ezeket.
És akkor érthető a Pithecanthropus koponya
fejlettsége és végtagalkata közötti aránytalanság;
ő az első egyenesen álló faj, a koponyatartója
tehát természetszerűleg jobban hasonlít a maj
mokéhoz, mint a két emberfajé. Azt a tényt,
hogy Pithecanthropust csak az új tertiaerben, tehát
abban a korban találtak, a melyben már az
ember is megvolt, úgy magyarázhatni, hogy a
Pithecanthropus nem áll éppen az emberhez
vezető sorban, hanem annak a sornak egy pliocaenkori elágazása. Épp így az sem okvetetlentil
szükséges, hogy a mai embernek direct őse
legyen a Homo primigenius; bár hogy az első
az utóbbinak direct változata, arra fontos argu
mentumokat nyújtanak Walkhoff vizsgálatai az
állkapocs külső alakjának és belső szerkezetének
átalakulására vonatkozólag. Mindenesetre áll
azonban az, hogy a három említett typus közeli
rokonsága kétséget nem szenved. Kollmannak
azt a hypothesisét, mely szerint az emberfajok
kiinduló typusai a még ma is élő törpe ember
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fajokban, a pygmaeusokban keresendők, nagyon
valószínűtlenné teszi a tény, hogy pygmaeusokat
visszafelé menet csak a régi kőkorszakban ta
láltak, diluviumban soha. Tehát már palaeontogiai szempontból sem hozhatók a neander-völgyi
emberrel kapcsolatba. Anatómiailag pedig a
Homo sapiens módjára magas, boltozatosán
képzett homlokuk teljesen elválasztja őket a
Homo primigeniustól.
Remélhető, hogy új leletek az ember szár
mazásának sorában ma mutatkozó hiányokat
hova tovább jobban be fogják tölteni.

A fénynyel való gyógyítás eddigi
eredményei.
udjuk a fé:«y physiologiai hatásának ismere
téből, hogy az az ember életét és egészségét
hatalmasan befolyásolja; az orvos most
már az előtt a kérdés előtt áll, hogy mennyiben
használhatók a fénysugarak gyógyítószerül.
Hogy a fény hatását a beteges jelenségek
lefolyására megvizsgálhassuk, ismerni kell előbb
annak általános hatását az ember szervezetére,
illetőleg e szervezet belső szerveire. S itt nem
csak a mesterséges és természetes fénysugarak
jönnek tekintetbe, hanem másfajták is, neveze
tesen a Röntgen-sugarak, úgy hogy ma már
inkább sugár-gyógyításról kellene beszélni.
A legtermészetesebb, legintensivebb és leg
olcsóbb fényforrás a Nap. A napfény gyógyító
hatását az egész szervezetre a fénylégfürdők és
a napfürdők közvetítik. A napfürdők hatása a
bőr keringési és elválasztási folyamatainak foko
zásában, azaz a bőr erős megbarnulásában és
általános izzadásban mutatkozik. Ez pedig egyjelentőségű azzal, hogy a vér a belső szervekből
kitódul, a testben lévő kóros anyagok pedig
kiválnak belőle. A napfürdők jótékony hatása
főleg a hősugaraknak tulajdonítandó; azokra a
betegségekre is használják, a mikre a később
megbeszélés alá jövő izzófényfürdőket.
Igen kis szerepe van a fénynek a már Hufeland
ajánlotta lég-fényfürdőben, helyesebben lég
fürdőben. Itt inkább hő-mechanikai ingerrel van
dolgunk, a mit a mozgó levegő gyakorol a
meztelen bőrre, míg a fényhatás alig jöhet szóba,
mert a testet szétszórt (diffus) fény éri.
Egyébként a légfürdő nemcsak edző, hanem
gyógyító eljárás is, különösen rachitikus és scrofulás gyermekeknél.
A mesterséges fénynemek közül az orvosok
az elektromos ív- és izzófényt használják.
Az elektromos izzófény rövidhullámú suga
rakban szegény, azért vegyi hatása alig is van,
hanem annál nagyobb hőhatása. Izzófényfürdőket tükörüveggel bélelt faszekrényben vesznek;
a szekrényben, s így a test felületén is egyen
letesen oszlik el a hő. Ezen fürdők főhatása a
bő izzadás.
Itt, úgy mint a napfürdőnél is, a sugárzó hő,
ellenben a gőzfürdőnél a vezetett hő szerepel.
Az izzófényfürdő kényelmes, kellemes izzasztófürdő, a mit ideges, vagy gyógyulófélben levő
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paciensek, a kik másfajta izzasztást nem tudnak
elviselni, — nyugodtan megpróbálhatnak; feltéve,
hogy a fejet, meg a szív környékét hidegvízzel
hütjük közben. Betegség előtti és elleni óvó
intézkedésnek, meg minden olyan betegségénél
a belső szerveknek, a hol bő izzadás kívánatos,
jó szolgálatot tesz.
Ritkábban, de mégis használatos az izzó
fényfürdő elkülönítve a test egyes részeire, bete
ges anyagok felszívódása ellen. De erre a czélra
határozottan jobbak a meleg légkészülékek, mert
nagyobb hőfok mellett könnyebben is tűrik a
betegek.
A mi a chemiai sugarakban gazdag elektro
mos ívfényt illeti, annak, mint nem concentrált
ívfénynek, szabadfényfürdő és fényizzasztófürdő
alakjában való használata nem vált be. ívfény
és izzófény combinatióját is megpróbálták, de
az se ér semmit, valamint egy fényszórónak fényizzasztófürdőben izzadó bőrre vetített sugarai se
hatnak, legalább eddig ilyen hatást nem ész
leltek.
Hogy az elektromos ívfényt bőrbetegségek
gyógyítására használhassuk: azt erősen concentrálnunk kell. Nagy áramerősség alkalmazása,
a fénynek kvarczlencsékkel való concentrálása,
és a hősugarak nagyrészének eltávolítása által a
kopenhágai Finsen* 1893-ban felette hatásos fényt
teremtett. De csak akkor lehet a gyógyító hatást
eszközlő mesterséges „fénygyulladást“ a bőrön
létrehozni, ha eltávolítjuk a bőrből a vért, mert
ez a fénysugarakat absorbeálja és mélyebb
behatolásukat lehetetlenné teszi. Azok a kísér
letek, a melyekben a szén-ívfény helyett vasívfényt alkalmaztak, teljesen csütörtököt mondot
tak, (bár ennek a fénynek még több ibolyántúli
sugara van, mint a másiknak), mert a sugara
kat már a bőr legfelsőbb rétegei felfogták és
így nagyobb mélységre éppen nem hatolhattak
be. Finsennek költséges, de igen hatásos fény
gyűjtőkészülékét máig sem tudták jobbal pótolni,
bár Strebelnek éppen most készített ívfény
lámpája jó kilátásokkal kecsegtet.
Ügy ezeknél a fényfürdőknél, mint a Röntgensugár használatánál a czél: gyulladást-okozó
hatás; a gyulladás a bőrön belül mélyebbre
hatol és elpusztítja az ott tanyázó bacillusokat
azáltal, hogy a test, melyből éltek, a szövetek
ben lefolyó gyulladás-processusok miatt alkal
matlanná lett táplálásukra.
A Finsen-féle sugárzó-gyógyítómód minden
eddig ismert más methodusnál jobb a bőr
betegségek gyógyítására, mert nem fájdalmas,
nem árt a szervezetnek és csak a beteg szövetet
pusztítja el, az egészségeset épen hagyja.
„Szépítészeti“ szempontból is igen előnyös ez
az eljárás, mert a bőrön csak egy sima, fehér
forradást hagy, a mi a környező bőrtől alig
különbözik.
A concentrált elektromos ívfényt ugyanazon
bőrbetegségeknél használjuk, mint a Röntgensugarakat, azért azokra ez utóbbi tárgyalásánál
térünk vissza.
Általában fehér, azaz vegyes, (a spectrum
minden színét tartalmazó) fényt használnak gyó* Lásd Uránia 1900. évi 5. sz. 11. 1.
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gyításra, néha alkalmazásba kerül a színes fény
is, a chromotherapiában.
Az ehhez szükséges fényt úgy kapják, hogy az
fehér fényt színes üvegen, színes vizoldatokon
vagy színes szöveteken szűrik át.
Mivel a színes fény a Psychét nagyban be
folyásolja, felindult (dühös) őrülteket kék fénynyel,
melancholikusokat piros fénynyel megvilágított
szobába vittek. Továbbá Finsen azt találta, hogy
a himlő befolyására jó hatással van, ha a bete
get pirosfényü szobában tartjuk.
Érdekes megegyezést látni a piros fény ezen
jó hatása, meg azon középkori, sőt bizonyos
országokban (Románia, Japán, Tonkin) máig
meglevő szokás közt, hogy a himlőbeteget piros
takaróba göngyölik, vagy piros függönynyel
beaggatott szobába viszik.
Több megfigyelő egybehangzó állítása sze
rint az orbánczra, skárlátra, kanyaróra és más
bőrbetegségekre is jól hat a piros fény. Ellenben
a kék fény állítólagos jó hatását egyelőre kétel
kedve kell fogadnunk.
Új, és pedig hathatós sugárzási methodust
alkot a radiotherapia, melynek alapját 1897-ben
Freund, Schiff, Kümmell, Albers-Schönberg
rakták le. A Röntgen-sugarak orvosi használata
egyelőre csak a bőrbetegségekre szorítkozik. Itt
is jó ügyelni arra, hogy csak szakértő orvos
használja a Röntgen-sugarakat a betegei gyógyí
tására. Mert csak a Röntgen-technika alapos
ismerete, az orvosok eddig nyert tapasztalatai,
meg pedáns gondosság és minden óvóintézkedés
igénybevétele árán óvhatjuk meg a beteget a
besugárzás esetleges káros hatásától. A beteget
is föl kell világosítani arról, hogy a bőrén
gyulladásos jelenségek léphetnek föl, meg a
Röntgen-besugárzás minden hasznáról és káráról.
Hogy gyógyító hatást érjünk el, arra úgy itt,
mint a concentrált elektromos ívfény használa
tánál az kell, hogy a besugárzott bőrön „fényreactio“ álljon be. De hogy erős, fájdalmas és
lassan gyógyuló sebekkel járó reactiót el
kerüljünk, óvatosan kell mérni a besugárzást, és
idejében megszüntetni. A helyes besugárzás-adag
megítélése azonban nagyon nehéz, mert a be
sugárzás és a látható reactio közötti idő, az
ú. n. lappangási periódus itt sokkal nagyobb,
mint ha fénysugarakkal dolgozunk.
A bőr a Röntgen-sugarakat elnyeli, a fény
sugarakhoz hasonlóan chemiai energiává ala
kítja, ennek következésekép beáll a gyulladás,
majd a betegrészek felszívódása.
A Röntgen-sugarak, meg a concentrált elek
tromos ívfény gyulladást okozó tulajdonságai
igen sok bőrbetegségnél alkalmazhatók. így a
hajbetegségek gyógyításában a fénytherapia nagy
lépés, mert vegyi hatású sugarak, kis adagban
alkalmazva, pompás hajnövesztő-szer, gyakori
vagy intensiv besugárzás azonban hajhullást
okoz. Ezért rendkívüli hajbőség, meg az asszo
nyok szakállnövése ellen jó sikerrel használ
hatjuk a Röntgen-sugarat. Különböző parasitákokozta hajbetegségeknél is jó szolgálatot tesz a
Röntgen-sugár (Favus, Sykosis, Herres ton
surans, Alopecia areata). Nemkülönben meg
gyógyítja a Röntgen-sugár az Aene rosaceá-t,
a furunkulosist, meg még több bőrbetegséget is.

A fénynyel-gyógyító methodus legfényesebb,
más módszerrel meg nem közelíthető eredménye
azonban a Lupus vulgaris (bőrtuberkulózis)
gyógyítása. A lupus csomócskák minden be
sugárzás után jobban ellapulnak, a kelések
beforradnak és ideális szép forradás marad
vissza.
Ennek a makacs tuberkulotikus betegségnek
több fajtája ellenáll a Röntgen-sugárnak, de a
Finsen-fény valamennyit meggyógyítja.
A mi a statisztikai adatokat illeti, ezeket elég
nagy számban csak az immár 10 éves és nagy
forgalmú kopenhágai fény-gyógyintézet szolgál
tatja. Itt a Finsen-féle kezelés alatt a betegek
85%-a fölgyógyul, a mi az eddig észlelt leg
nagyobb gyógyulási arány, míg Huber a budapesti
három nagy kórházban csak 6 '8 % gyógyulást
jegyez fel, a Finsen-féle kezelés behozatala
előtt. Igaz ugyan, hogy nagyobb terjedelmű lupus.
Finsen-féle kezelése, vagy Röntgen-sugárral
való gyógyítása egy, sőt másfél évbe is bele
kerülhet. De ezt a lassúságot sokszorosan ellen
súlyozza az, hogy ezzel a kíméletes gyógyító
móddal nem operálható lupus-betegeket is meg
lehet gyógyítani.
Bőrrákot is kezelhetünk akár rendes fénynyel,
akár Röntgen-sugárral. A kezelés folyamán a
felhám gyorsan benő, teljesen beforrad és ha
még nem volt mirigydaganat, a baj teljesen
meggyógyul. A radiotherapia még mélyebben
fekvő, rosszindulatú képződéseket is enyhít, a
terjeszkedés megszűnik, a fájdalom alábbhagy,
sőt néha össze is zsugorodik a daganat.
Bár sok bőrbetegségnél még hosszas meg
figyelés és kísérletezés kell, hogy a besugárzási
gyógyítómód értékéről végérvényes ítéletet mond
junk, mégis a lupusnak és a vadképződéseknek
nagyszerű gyógyulása a Finsen-féle kezelésben,
illetőleg a Röntgen-sugarak hatása alatt eléggé
jelzi ennek a kezelésmódnak óriási fontosságát,
annyival is inkább, mert az gyakran a sebészeti
műtéteket is sikerrel helyettesítheti. Röntgensugár és concentrált elektromos fény sok bőr
betegség gyógyítására egyformán alkalmas, mert
eredményük egyforma, t. i. a beteg sejtelemek
szétesnek és felszívódnak és helyettük nagy
kötőszövet képződik; de mégis megvan mindkét
sugár alkalmazásának a maga külön hibája, meg
kiválósága, úgy hogy a tapasztalt orvos a kettő
közt is mindig biztosan fog választani.
Bizonyosra vehető, hogy a kísérletek folyta
tása a kétfajta besugárzást más téren, például
a szemgyógyászatban is alkalmazhatóvá fogja
tenni.
Végül a Becquerel-sugarak gyógyászati alkal
mazása, melyet azoknál a bőrbetegségeknél pró
bálták meg, a hol a Röntgen-sugár már bevált,
a jövőnek van fentartva. Eddigelé physiologiai
hatásuk hiányos ismeretén kívül a különböző
kisugárzásoknál egynemű sugarakat visszasugárzó, azaz radioactio substantiák változó
tartalma használható adagolásukat és így gya
korlati értékesítésüket nagyon kétessé teszi.
Ha a fénygyógyítómódok eddigi eredményeit
áttekintjük, azokat máris fényeseknek kell mon
danunk, de a további tudományos kutatás és
a besugárzó-módszerek technikai egyszerűsítésé-
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tői még igen nagy haladást várhatunk. Legyen
szabad végezetre mégegyszer a Lupusra, erre a
rettenetes, az emberi ábrázatot elcsúfító beteg
ségre rámutatni, melynek leküzdése az emberi
ség jóléte iránti kötelességünk.
Ezért az egyes államokban (Németország)
tőkét kellene teremteni a lupusbetegek sorsának
enyhítésére, hogy azokat sikeres fénygyógyítás
után az emberi társadalomnak visszaadhassuk.
Épp úgy, mint a hogy ingyen kezelik a veszett
ségbe esetteket, épp úgy ingyen kellene gyógyítani
a lupusbetegeket is, lupus-gyógyintézetekben;
ilyenek már vannak is Kopenhágában és Bécsben. A tüdővész meggátlására alakult egyesü
letek sok jót tehetnének e téren azzal, hogy
felvennék sanatoriumaikba és kezelnék is a
lupusbetegeket. Hiszen ez a kezelés ez idő
szerűit úgyis sokkal eredményesebb, mint a
tüdővészé.
Prof. H. Rieder (Umschau) nyomán:

Z. B.

A Valtelíína vasút.
égen foglalkoztatja a mérnököket az a kérdés,
miképp lehetne a nagyvasutak forgalmában
a gőzerőt elektromos erővel helyettesíteni.
Ez a kijelentésem talán furcsának tetszik az
olvasó előtt, a ki azt gondolja, hogy a városi
villamos vasutakban meg van oldva ez a feladat,
legfeljebb a nagy távolságra való tekintettel
nagyobb feszültségű áramot kell alkalmazni. Ha
azonban alaposabban vizsgáljuk a dolgot, akkor
látjuk csak, hogy az eddigi villamos nagyvasutaknál az elektromosság nem annyira a gőzerőt,
mint inkább a lovakat szorította ki.
Ismeretes, hogy az elektromos vasutak áram
termelő centráléjában a Volt-mérő ingadozásaiból
mindig meg lehet tudni, hogy a vonalon mikor
indítanak, illetőleg mikor állítanak meg egy
kocsit. A kocsik és az áramfejlesztő dinamógép
között szoros összefüggés van. A kocsik indí
tásakor növekszik, megállásakor csökken a vonal
áramszükséglete és ennek megfelelőleg bizonyos
határok között automatikusan változik a köz
pontban előállított elektromos munka mennyi
sége.
Tramwayszerű forgalomnál a vonatok, illető
leg kocsik 5—20 percznyi időközökben követik
egymást, az egyes kocsik munkaszükséglete
pedig 25—30 lóerő, az pedig ki van zárva, hogy
egy vonalon valamennyi kocsi egyszerre indítson.
Ilyen esetekben a legnagyobb áramszükséglet az
átlagos áramszükségletnek 15 —3-szorosa. Az
arány annál kedvezőbb, minél hosszabb vonalszakaszon minél több kocsi közlekedik.
Másképp áll a dolog a nagyvasutak esetében.
Vegyünk fel például egy 15 km. hosszú sík,
egyenes vonalszakaszt. Az állomások átlagos
távolsága legyen 8 km., a legnagyobb sebesség
70 km. óránként, és egy-egy vonat legnagyobb
súlya 300 tonna.
A legnagyobb áramlökés akkor áli be, a mikor
ugyanazon a szakaszon két vonat egyszerre
indít, a mi elkerülhető ugyan, de mégis elő
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fordulhat. Az azonban előfordulhat, hogy egy
vonat indít, mialatt egy másik már halad ugyan
azon a szakaszon. Ebben az esetben a leg
nagyobb áramlökés az átlagos szükségletnek
hétszerese lesz.
Ha három vonat találkozik ugyanazon a sza
kaszon, vagy ha kettő indít egyszerre, úgy az
áramlökés az átlagnak 1 0 -szeresét is eléri.
Ez a számítás sűrű forgalomra van alapítva
és ez az arány még sokkal kedvezőtlenebb is
lehet. Oka ezeknek a viszonyoknak a forgalom
ritkaságán kívül az is, hogy a munkaszükséglet
itten nem 25—30, hanem 500—1000 lóerő
vonatonkint.
A szakaszcentrálékat tehát 7—10-szer nagyobb
munkabírásúra kellene szerkeszteni, mint a mi
a normális átlagos szükségletnek megfelel, az
pedig oly költséges befektetéssel járna, hogy
gazdasági szempontból az elektromos vontatást
lehetetlenné tenné.
Most már megérthetjük, hogy mért nem voltak
eddig elektromos nagyvasutak sem Európában,
sem a villamos vasutak hazájában Amerikában.
A mennyiben nagyvasutak forgalmában mégis
találkozunk elektromos üzemmel, az tisztán arra
szolgál, hogy rövid vonalszakaszokon, városokon
vagy oly helyeken, a hol a gőzvontatás nincs
megengedve, egyes vasúti vonatokat elektromos
erővel továbbítsanak, vagy pedig hosszabb
vonalakon egyes kocsikkal tramwayszerű for
galmat hozzanak létre. Ezeken a vasutakon is,
mint eddig a városi vasutakon 500—7000 Volt
feszültségű, egyirányú áramot alkalmaztak.
A Ganz és Társa hazai czég elektromos gyá
rában 1895. évben kezdtek foglalkozni azzal a
kérdéssel, hogy lehet-e és miképp lehet a többphásisú, váltakozó irányú áramot (forgó-áramot)
az elektromos vasutak mozgatására használni.
A kísérletek czéljaira 1896. évben a czég
waggongyára mögött lévő telkén építettek egy
keskenyvágányú pályát, a melyen mérések alap
ján eldöntötték a kérdést, hogy a sínek a nagy
öninduktióból keletkező ellenállásokra való te
kintettel felhasználhatók-e és hogyan használhatók
fel az áram visszavezetésére. Ugyanezeknek a
kísérleteknek még egy nagy gyakorlati értékű
eredményük volt. Ugyanis mérések alapján meg
állapították, hogy a lejtőn lefelé haladó kocsi
motora, a mint a szerkezetének megfelelő sebes
séget körülbelül 2 %-kal meghaladja, önmagát
fékezi, így azt a munkamennyiséget, a mely a
rendes fékezésnél meleggé változott volna át,
áram. alakjában visszaadja a vezetékbe.
Az első forgóáramú vasutat, a melyet a fenti
czég épített, 1898-ban helyezték forgalomba. Ez
egy 03 km. hosszú vonal. Évian-les-Bains, a
genfi tó partján fekvő fürdőhely szállodáját köti
össze a fürdő forrásaival. Hasonló rendszerben
épültek azután bányavasutak.
Ezek voltak az előzményei annak az óriási
jelentőségű vállalkozásnak, a melybe a fenti czég
fogott elvállalva a Rete Adriatikának a Como-tó
partján és a Valtellina völgyén végighúzódó
a Lecco—Colico—Chiavenna és Colico—Sondrio
állomások között addig gőzlokomotivokkal járó
vasutainak elektromos üzemre leendő átalakítását.
Lássuk előbb a technikai berendezését ennek

Forgóáramú elektromos vasút Evian-les-Bains-ban.
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az újfajta vasútnak, azután megismerjük majd
az előnyeit, mert csak is előnyei vannak a gőzvasutak felett és azután majd megtudjuk ítélni
az új rendszer óriási jelentőségét.
A pálya kiindulási pontja a Como-tó alsó
végén lévő Lecco állomás. A 38’95 km. hosszú
vonalrész Leccotól Colicoig a tó partján húzó
dik végig. Coliconál elágazik és pedig az egyik
vonalrész tovább húzódik észak felé, ez 26'57
km. hosszú és Chiavenna-nál végződik, a másik
kelet felé húzódik s Sondrioig terjed és 47-79 km.
hosszú. A vonalak összes hossza 10631 km.
Hajtóerő gyanánt az Adda-folyó esését hasz
nálják fel. A folyó esése a Ponte di Desco és
Ponte di Ganda között körülbelül 5 kilométer
hosszúságban 35 métert tesz ki, vízgyűjtő terü
lete 2550 négyzetkilométer, a minimális vízmennyisége pedig 25 köbméter, a mi közön
séges nyelvre lefordítva azt jelenti, hogy a
legkisebb állandóan rendelkezésre álló energia
7500 tényleges lóerő.
A zsilipek által felduzzasztott vizet két nyí
láson átbocsátva, egy falazott, nyitott csatornán
és egy részben sziklába vágott, részben falazott
alagútban vezetik tovább. A morbegnoi áram
fejlesztőtelep előtt a vizet megszabadítják a

Waggongyári kísérleti pálya.

magával hozott hulladékoktól és kövektől, azután
két, egyenkint 6 8 m. hosszú és 25 m. átmérőjű
szegecselt vascsövön át bevezetik a turbinaházba.
A turbinaházban mindegyik cső kétfelé ágazik
és vize négy turbina-csoportot táplál. A négy
tubina-csoport közül eddig hármat állítottak fel,
ezek egyenkint 2 0 0 0 lóerősek, a negyedik majd
3000, esetleg 4000 lóerős is lehet.
Érdekes a turbina-csoportok szabályozója. A
szabályozás úgy történik, hogy a vizet beömlesztő
cső keresztmetszetét egy megfelelő szerkezetű
szelep segélyével szűkítik, illetőleg bővítik a
szerint, a mint a turbinák a kelleténél gyorsabban
vagy lasabban forognak. A szabályozást a tur
binának automatikusan kell végeznie, a mi egy
czentrifugális regulátorral történik. A czentri
fugális regulátor ugyanolyan, mint a gőzgépeké.
Áll tehát két csuklószerüen felfüggesztett karból,
melyeknek végére egy-egy súlyos gömb van
erősítve, forgás közben a czentrifugális erő hatása
alatt ezek a gömbök a szerkezet forgástengelyé
től távolodnak és pedig annál nagyobb mérték
ben, mennél sebesebben forog a regulátor és
így maga a gép is. A gömbökkel úgy van egy
összekötve, hogy emelkedésével és sülyedésével
szűkíti, illetőleg bővíti a beömlesztő szelep nyí
lását. Kisebb motorok, gőzgépek, tur
binák esetében ilyen a regulátor elren
dezése, de sok száz vagy ezer lóerős
gépeknél már igen kicsiny volna a re
gulátor ereje arra, hogy közvetlenül
elmozdíthassa a beömlesztő szelepet.
Ezért ilyen esetekben a regulátor és a
szelep közé egy kis gőzgépet, illetőleg
egy kis turbinát iktatnak, a mely a sze
lep elmozdítását végzi, a regulátor pedig
ennek a kicsiny, úgynevezett servomotornak a működését szabályozza. A
morbegnoi telep turbináinál nem alkal
mazhattak ilyen servomotorokat, mert
magas vízálláskor annyira zavaros a
folyó vize, hogy szűrőkkel sem lehetett
volna annyira megtisztítani, a mennyire
a nagyon is finom szabályozóhoz szük
séges. Ezért más berendezést kellett al
kalmazni. A servomotort 10 légkörnyo
mású olaj mozgatja. E végből minden
turbina egy-egy szivattyút hajt, a melyek
olajat szivattyúznak a három turbina
csoportnak megfelelő közös olajtartójába.
A servomotorokból kiömlő használt olajat
visszaszivattyúzzák a közös tartóba.
A turbina-csoportokkal közös ten
gelyre vannak szerelve a dinamógépek
forgó tekercsei, míg az álló tekercsek
egy aczélkoszorú kerületén vannak meg
erősítve. A dinamók háromphásisú for
góáramot fejlesztenek és a normális
20,000 Volt-feszültség mellett egyenkint
1560 lóerősek. A dinamógépek rövid
ideig 30,000 Volt-feszültséget is elbír
nak, de ilyen eset sohasem fordulhat elő,
mivel a gép automatikusan ellenállá
sokat kapcsol be úgy, hogy a feszültség
a legnagyobb megterhelés esetében sem
lehet több 25,000 Voltnál. Ez a beren
dezés nem annyira a dinamókat érhető
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sérülések elkerülése végett, mint inkább a kap
csolótábla készülékeinek védelmére történt.
A dinamógépektől a kapcsolótáblák mögött
elhelyezett vonalkikapcsolókon át jut az áram a
fő- vagyis primaer-vezetékbe,. még pedig ilyen
három van. Ugyanis a forgóáram lényegében két
vagy három váltakozó irányú áram kombinátiója
oly módon, hogy mialatt az első áram feszült
sége az egyik irányban 0 Volt-tói a maximumig
nő és ismét 0 Volt-ig esik, azalatt egy második,
esetleg egy harmadik áram indul egyenlő idő
közökben ugyanabban az irányban a szerint,
a mint két- vagy háromphásisú árammal van
dolgunk. Az ilyen forgóáramot csak hármas
vezetékrendszer alkalmazása mellett lehet elve
zetni. A mint említettem, a fővezetékbe nagy
feszültségű 20,000 Volt-os áramot bocsátanak,
mert csak is így lehet igen vékony (ebben az
esetben 8 miliméter vastag) drótokon sok ezer
lóerőnek megfelelő elektromos munkát csekély
veszteséggel nagy távolságra elvezetni. Ez az
igen nagy feszültségű áram nem alkalmas moto
rok mozgatására, mert kezelésük veszélyes volna,
azután meg azért, mert oly erősen kellene a
motor tekercseit szigetelni, hogy azok előállítási
költsége tetemesen nagyobb volna, mint a milyen
különben. Ezért az áramot átalakítják a vonal
mentén épült transformátor-házakban elhelyezett
transformátorokban.
A transformátorok oly szerkezetek, a melyekkel
az áramot úgy lehet átalakítani, hogy feszültsége
kisebb vagy nagyobb legyen a bevezetett áramé
nál, mialatt megfelelően az áram erőssége meg
fordítva változik át, tehát nagyobb, illetőleg
kisebb lesz, A transformátorok lágyaczéllemezekből összeállított magból állanak és erre a magra
van fölcsavarva a primaer-vezeték, a melyen
az átalakítandó áram fut körül és a másod
rendű a secundaer vezeték, a melyben az átala
kulás megy végbe. Fölösleges említenem, hogy
ezek a drótok szigetelve vannak és csak azután
felgombolyítva. Az a tekercs, a melyen a nagyobb
feszültségű, de gyengébb áram fut körül, vékonydrótú és nagyon sok menetű, míg a másik, a
melyben az erősebb, de kisebb feszültségű

A morbegnói áramfejlesztő telep.

áramot vezetik, vastag drótú és kevesebb menetű.
Valahányszor a primaer tekercsben az áram iránya
változik, a secundaer tekercsben megfelelő irá-

A morbegnói turbina-telep zúgója.

nyú és a tekercs méreteinek megfelelő feszült
ségű és erősségű áram keletkezik. A forgó
áramú transformátorok, mivel ezeknél hármas
vezetékrendszer van, három vasmag körül cso
portosított három primaer és három secundaer
tekercsrendszerből állanak.
A Valtellina vasút transformátorai 3000 Volt-os
áramot adnak. Transformátor összesen kilencz
van felállítva és pedig egy-egy minden transformátor-házban kivéve az Abbadia-it, a melyben
kettő van. Egy-egy transformátor a vonalnak
csak egy-egy szakaszát látja el
árammal. A secundaer vezeté
kek közül kettő erős póznák
között vannak szigetelőkre füg
gesztve, míg harmadik vezeték
gyanánt a sínpár szolgál, e
végből az egyes sínszálak érint
kező részei vörös rézdrótokkal
vannak összekötve. Az áram a
motorkocsikba, illetőleg a locomotivokba az áramszedők útján
jut, a sínek fölött végig húzódó
két vezetékből, míg a vezető
sínszállal a kerekek és a kocsi,
illetőleg a locomotiv vas részei
révén jutnak a motorok össze
köttetésbe.
Az egész vonalon végig hú
zódó primaer vezeték, a mely
az óriási feszültségű forgóára
mot vezeti és a vonalszaka
szokat tápláló transformátorok

Primaer-vezeték az alagút fölött.

Kettős oszlop az Adda hiújánál

T ransformátor-ház.

A secundaer-vezeték, az úgynevezett inunkadrótok szerelése.

Egy kocsi alváza motorokkal.

Elektromos locomotiv.
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együtt jellemzik az új rendszert, a melyben a
Ganz-gyárnak sikerült a nagy vasutak elektro
mos vontatásának kérdését helyesen megoldani.
Az eredményekből látszik, hogy ők már meg
oldották ezt a problémát és most már nincs más
hátra, mint idővel lassankint kiküszöbölni a gőzlocomotivokat elektromos üzemű jármüvekkel. A
primaer-vezeték egyesíti az összes egy igen nagy

^

hogyha az egyik transformátor túl van terhelve,
mindazok a transformátorok, a melyek terhelése
kicsiny abban az időben, munkafölöslegüket
átadva a túlterhelt transforinátornak, mintegy
segítik azt. így a vonalon az erősebb áramingadozások elkerültetnek.
A mi a vontatást illeti, személy- és gyorsvona
toknál. motorkocsikkal 60—70 km. óránkénti
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A Valtellina helyrajza.

területen a legkülönbözőbb időközökben mozgó
és indító vonategységeket és nagyobb méretekben
előáll ugyan az a kedvező viszony, a mely a
bevezetésben ismertetett tramwayszerű forga
lomra emlékeztet. A forgóáramú ’ transformátoroknak az áram átalakításnál még fontosabb
szerepe az, hogy speciális tulajdonságánál fogva
mindegyik r kiegyenlítőleg hat az egész vonal
hosszán. Úgy fejezhetném ki talán a dolgot,

sebességgel, a tehervonatoknál 30—35 km. sebe
sen járó elektromos locomotivokkal történik; a
motorkocsik négytengelyű termeskocsik részben
pedig I III. osztályú személykocsik. Elrendezésük
hasonló a nálánk gyorsvonatoknál alkalmazott
négy tengelyű két forgó alvázas kocsikéhoz. Min
den tengelyre közvetlenül van fölerősítve egy
motor. A motorok kétféleképen kapcsolhatók és
pedig teljes sebességgel, a mikor is két motor
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ben a vonatvezető nem közvetlenül kapcsolja
be és szakítja meg az áramot, hanem sűrített
levegőt bocsát egy készülékbe, a mely pneuma
tikus úton kapcsolja ki és be a motorokat. Ez
a berendezés is egy specialitása az új vasútnak

Voltos transformátor van elhelyezve, a mely a
fűtésre, világításra és az ugyanott elhelyezett lég
sűrítő mozgatására szolgáltat áramot. Az utóbbi
készülék a Westinghouse-féle fékberendezéshez
és a mozdony, illetőleg motorkocsi elektromos
berendezésének kezeléséhez tartozik, a mennyi-

és czélja a kezelő személyzetet védeni az áramot
vezető részek esetleges érintésétől.
Ha még megemlítem azt a három egyenkint
1600 lóerős locomotivot, a mi csak az idén
készült el és személyvonatokat, meg 65 tehervonatot 32 km. óránkénti sebességgel vontatva,

A morbegnoi áramfejlesztő telep belseje.

3000 Volt feszültséggel dolgozik, és fél sebességre,
a mikor mind a négy motor feszültségre van kap
csolva. A kocsik elején és végén van egy-egy
fülke a vonatvezető számára, van azonkívül külön
pogyászfülke és külön egy, a melyben egy 1 0 0
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munkaképesség dolgában meghaladja még a
legnagyobb amerikai gőzerejű locomotivokat
is, megismertük az új vasút berendezését és
most hasonlítsuk össze a gőzüzemű vasutakkal.
Mindenek előtt egy különös dologgal kell foglal
koznunk. Miért, miért nem, ha a villamos nagy
vasutakról esik szó, mindig kizárólagosan személyforgalomra gondolnak. A tehervonatokat, még
némely szakember is azt hiszi, hogy tovább is
gőzerővel fogják vontatni, mert állítólag olcsóbb
az az elektromos vontatásnál.
Már pedig gazdasági szempontból hasznos
csakis egy olyan vasutrendszer lehet, a melynél
ugyan egy erőt használnak az összes vonat
nemek továbbítására, tehát úgy a személy- és
gyors-, mint a tehervonatoknál.
A Valtellina vasúton az 1902. évi szeptember

lásunk alapjául, mint milyen a Valtellina vasútnál
fennáll. Tegyük fel, hogy a centrále nem vízi
erőre hanem, gőzerőre van berendezve és így
az áramtermelés költségesebb.
A gőzlocomotivok esetében bizonyos számú
kazánt állandóan befütve készenlétben kell tar
tani, noha nem használják mindig és mindet,
azonkívül az álló locomotiv a kazánja szerkeze
ténél fogva, sokkal rosszabbul használja ki a
tüzelőanyagot, mint a centrálé helyhez kötött
kazánja; részben mert az utóbbinak épített ké
ménye van és így jobb léghuzam mellett töké
letesebben történik a tüzelőanyag elégése, mint
a locomotiv-kazánban, másrészt a stabil-kazán
befalazható és így sokkal kevesebb annál a hő
elvezetés, mint a szabadban sokszor hóban, fagy
ban álló vagy mozgó locomotiv kazánjánál.

A transformátor.

hó 4-ik óta a gőzlocomotivok üzemét teljesen
beszüntették és azóta minden fennakadás nél
kül az összes vonatokat elektromos erővel von
tatják és csak az utóbbi időben kénytelenek
gőzlocomotivokat is alkalmazni, a míg az elek
tromos berendezéseket kiegészítik annyira, hogy
a rohamosan növekedett forgalomnak eleget
tehessenek. Hogy ennek előnyeit teljesen méltá
nyolhassuk, hasonlítsuk össze az új rendszert a
gőzüzeművel. Ebből a czélból osszuk tárgyalá
sunkat két részre és pedig először gazdasági
szempontból hasonlítsuk össze a két rendszert,
azután pedig a kényelem és a közbiztonság
szempontjából fogjuk tárgyalni.
A rendszerek összehasonlításának alapját a
szerkezetek technikai kivitele képezi. Előre is
kevésbbé kedvező körülmény szolgáljon tárgya-

Nézziik, micsoda tömegeket kell egy gőzerejű
locomotivnak mozgatni a vonat súlyán kívül.
Először is a locomotiv saját súlyát, a mi mindig
nagyobb, mint a mennyi szükséges, hogy legyen
arra, hogy az adott súlyú vonatot kellő sebes
séggel vontathassa, mert nehéz a kazánja és
annak alátámasztására sok kerék kell, a melyek
azonban nem vesznek mind részt a vontatásban,
azonkívül a gőzlocomotiv egy körülbelül 2 0 tonna
súlyú szerkocsit czipel magával a szén és víz
készlettel. Hogy a szerkocsi vontatására mennyi
munka pazarolódik, példa rá, hogy a kassa-oderbergi vasút fővonalán 1897-ben a szerkocsik
vontatásából 84.761,700 tonnakilométer telje
sítmény származott, a mi 752,684 korona kiadástöbbletet okozott, a mi az összes kiadások 9%-át
teszi. Vegyük még azt, hogy a gőzlocomotivon
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két embert: egy fűtőt és egy vonatvezetőt kell
alkalmazni, míg az elektromos mozdonyon csak
mozdonyvezetőre van szükség, be kell látni,
hogy a gőzvasutak és a villamos nagy vasutak
között gazdasági szempontból olyan a viszony,
mint a kisipar és a gyáripar között. Vegyük
még a most ismerteitekhez, hogy az elektromos
mozdony mindig sokkal kisebb és könnyebb
lehet, mint hasonló képességű gőzmozdony és
lejtőn lefelé haladva áramot állítva elő, önmagát
fékezi, továbbá, hogy nem kell vízállomásokat
és nagy és költséges javítóműhelyeket építeni,
igen csekélyre redukálódnak a javítás költségei,
mindezeket tekintetbe véve be kell látnunk, hogy
gazdasági tekintetben az új rendszer fölötte áll
a réginek, de kérdés, humánus tekintetben is
ilyen-e.
Kezdjük azzal, a mi a laikusnak is fel
tűnik, hogy tudniillik nincsen sem korom, sem
füst, azt hiszem ez már megnyeri mindenki tet
szését, továbbá az elektromos motoron kerületi
erők hatnak, ennek következtében a locomotiv
és a kocsik hánykolódó mozgásai elmaradnak
és az ülések támlái nem labdáznak az utasok
fejeivel. Ez egy második igen nagy előny. Van
azonban több is, Az összes kocsik és az állo
mások összes helyiségeit és perronjait ugyanaz
az áram világítja meg és télen fűti is. Továbbá
az összes váltókat és jelzőkészülékeket elek
tromos lámpákkal világítják meg, végül pedig
mivel az igen nagy feszültségű áramot vékony
drótokon igen könnyű vezetni, oly berendezé
seket sikerült létrehozni, a melyek segélyével
nagyobb távolságból is ki lehet kapcsolni egyegy vonalrész áramát, sőt ezek a berendezések
úgy vannak összeállítva, hogy a távjelzők oly
állásban vannak, a mely mellett a vonatnak nem
szabad tovább menni, míg az akkor is megáll,
ha avonat vezető nem veszi is észre a jelzést,
mert a távjelző állításával annak a szakasznak
az áramát is elzárták, a melyre a vonatnak menni
nem szabad. Ugyancsak ha egy vonat egy
állomásban van, a forgalmi hivatalnok elzárja
annak a vágánynak az áramát, a melyen a vonat
áll és akkor arra a vágányra sem hátulról, sem
szemben egy második vonat nem jöhet, viszont
az álló vonat sem indulhat, míg az indulási
engedélyhez áramot nem kap. Szóval az új vas
úton ideális az életbiztonság, összeütközések
ki vannak zárva. A vonatvezető is éberebb a
zárt és télen fűtött fülkéjében és könnyebb
munkája közben. A vonatvezetőn kívül az összes
személyzet be van tanítva a készülékek kezelé
sére úgy, hogy a vonatvezető hirtelen russzulléte esetében sem származhat baj. A mi a nagy
feszültségű áramok veszélyességét illeti, be van
bizonyítva, hogy száz Volt-os áram is igen ve
szélyes bizonyos körülmények között, míg más
viszonyok között a több ezer Volt-os áram ke
vesebb veszélyt rejt magában. Baj különben is
csak az esetben származhatna, ha a vezeték
leszakadna, de ez a tartós megerősítéssel elkerül
hető, továbbá ha mégis történik, védekezni lehet,
vele szemben a vonalat keresztező országutak
fölött hálót lehet a primaer-vezetékek alá feszí
teni, a mi fentartja a leszakadt vezetékrészt.
Ugyan ezt alkalmazzák állomások fölött is, ha

pedig nyílt pályán a kocsik tetejére esik a vezeték,
baj nem származhat belőle, mert nem szabály,
de törvény, hogy az elektromos kocsikat úgy kell
jó vezetőkel burkolni, hogy tetőtől a kerekekig
minden része között fémes összeköttetés legyen,
így ha a leszakadó vezeték a kocsira esik is,
kárt nem tehet az utasok épségében, mert a
kocsik vasburkolata az áramot levezeti a vezető
sínszálba, rövid záródás tamad és automatikusan
árammentes lesz a vezeték. Az oly híressé vált
rövidzáródásból sem származik semmi veszély,
azzal szemben is vannak védőberendezések. A
vezetékek úgy vannak szerelve, hogy az ólom
biztosítékok hamarább olvadnak ki, mint a hogy
a rövídzárzás helyén fényív keletkezhet és így
ív egyáltalán nem jöhet létre, és tűz nem támad
hat sehol.
Már talán nagyon is próbára tettem az olvasó
türelmét, a ki bizonyára azt kérdezi, hogy mégis
mi újat tud ez a vasút, azonkívül, hogy nem
kormoz, nem ráz és üzeme olcsóbb. Fognak-e
ezekkel a vasutakkal 2 0 0 km. és még nagyobb
óránkénti sebességet elérni és meg fogják-e je
lentékenyen változtatni az ilyen vasutak a mai
viszonyokat és ha igen, úgy haladást jelentenek-e
ezek a változások.
Nem szeretem az úgynevezett népszerű tudo
mányosságot és nem szeretem a jövő századokban
játszó technikai regényeket, mert tele vannak a
valószínűség látszatával és mégis minden reális
alapot nélkülöző jóslásokkal, a mivel a tájéko
zatlanok phantasiáját hizlalja és némelyiket még
nagy, de kivihetetlen tettekre izgatja. Az Úristen
mindenkor ráczáfolt, valahányszor az ember jö
vendölt; elég, ha csak arra hivatkozom, hogy
repülni ma sem tudunk, bár évezredek óta aka
runk, ellenben, a mire senki nem gondolt, tíz
esztendő óta táviratozunk drót nélkül és keresztül
világítunk átlátszatlan testeken.
Hogy az egyszer mégis a prófétiák terére lépek,
ez azért van, mert a most tárgyalt dolog a
természeténél fogva megengedi, hogy a jövőbe
lássunk és biztosít a hamis jóslásoktól.
A dolgok megértése czéljából ismét a positiv
tényekre kell hivatkoznom. Temesvár és Buziás
fürdő között a távolság 37 km. és ezt az utat
teljes 2 óra alatt futják be a vicinális vasutak,
Budapest és Pozsony közt a távolság 213 km.,
ezt egy gyorsvonat 2 óra és 56 p. alatt futja
be, míg a feladott teherárú ugyanezen a vona
lon minimum, három nap alatt jut kézhez. Oka
ezeknek az óriási differentiáknak a gőzmozdo
nyok szerkezetében rejlik, a mennyiben a nagy
sebességgel járó gépek csak kisebb terhet képe
sek vontatni, míg a tehervonatok gépei nem
járhatnak gyorsvonati sebességgel. Szóval a nagy
sebességet nem lehet egyesíteni a nagy vonó
képességgel. Ezért vannak gyors-, sőt expressvonati gépek, teher-locomotivok és hegyi gyorsés tehervonati lokomotivok és különféle vicinális
gépek és ebből az okból származnak az egymás
tól annyira különböző vonatsebességek. Ellenben
az elektromos locomotivok a nagy sebességet
és vonóképességet egyesítik magukban és így
időbeli különbségeket csak az állomásokon való
tartózkodások okoznak. Az új vasúton a személyforgalom nagyobbodása mellett a teherforgalom-

44S

nak kell majd sokkal gyorsabbnak lenni és
egyidejűleg a mai értelemben vett vicinális
lassúságnak kiküszöbölődnie. A mi a vonatok
sebességét illeti, az sohasem lesz nagyobb
óránként 1 2 0 km.-nél, mert a csekély haszon,

mit csakis nyílegyenes és tökéletes sík pályán
lehet járatni, nem alkalmas az általános közle
kedés lebonyolítására, hanem legfeljebb specziális esetekben; de ott is csak óriási költségek
árán létesíthető és igen magas tarifák mellett

Ó-budai próbavasút.

a mivel jár a nagy sebesség, nem éri meg a
koczkázatoí és a költségeket. Egy olyan vasút
a mely mivel 2 0 0 vagy még több km. utat
fut be óránkint, csak minden 2 0 0 km. távol
ságra eső állomáson állhat meg továbbá, a

tartható fenn, de csak akkor, ha elég utas van,
a ki meg tudja fizetni azt.
Hogy némi fogalmunk legyen az ilyen igen
gyorsan járó vasutak pénzügyi viszonyairól, né
hány adatot közlök.
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Kiszámították, hogy ha gőzlocomotivokkal
akarnak elérni 180 km.-t óránként, az összes
kocsisúlynak kisebbnek kell lenni a locomotiv
súlyánál. A legnagyobb gyorslocomotiv önsúlya
80 tonna, ezek a gépek 1 2 0 0 lóerősek és ily
sebességgel legfeljebb két egyenkint 30 tonna
súlyú kocsit vihetnek magukkal. Mihelyt a ko
csik súlya egyenlő a gép súlyával, a vonat se
bessége csak 140 km. lesz. Ha a kocsik súlya
a gép súlyának kétszerese, a sebesség 1 2 0 km.,
háromszoros kocsisúly mellett a sebesség már
csak 110 km. Ezek az adatok síkegyenes pályára
vonatkoznak és más viszonyok között még sok
kal kedvezőtlenebbek. A mi az ilyen vasutak
pénzügyi viszonyait illeti, példaképen megemlí
tem a Berlin és Hamburg között tervezett villa
mos gyorsvasutat, ezen az egyes kocsik 2 0 0 km.
sebességgel közlekednek, az építés költségei 140
millió márkát tesznek ki, a miből kerek 1 0 0
miliő esik a pályára; továbbá a páris-brüsseli
gyorsvasutat, a minek építési költsége meg épp
egy milliárd frank.
Belátható mindezekből, hogy a jövő vasutainak sebessége az óránkénti 1 2 0 km.-t nem fogja
meghaladni, de azt viszont az új vasúti rend
szerrel elérhetik könnyen, még pedig a nélkül,
hogyazerősebb,úgynevezettGóliát-síneket kellene
lerakni. Szóval a Valtellina vasútban megismer
kedtünk a jövő vasútjával, a melyen az utazás
elég gyors, nagyon kényelmes és a mi a fő,
biztos.
Nem fejezhetem be ismertetésemet méltóbban,,
mint azzal, hogy az új rendszer magyar talál
mány, tehát a józan, egészséges technika hazájá
ból indult ki, hazai czég müve és az elektromos
berendezéseket magyar ember: Kandó Kálmán
Ganz-gyári igazgató tervezte.
Kiss Ottó.

A vegytan és a technikai
tudományok.
Wilhelm Ostwald előadásának kivonata.

Hogy egy gép jól működjék, ahhoz szabá
lyozó-készülékének kell lennie, a mely járását
egyenletessé teszi, azaz, ha a gép kelleténél gyor
sabban jár, visszatartja, ellenkező esetben gyor
sítja. Miután ez a szabályozó csak akkor léphet
működésbe, ha a megakadályozandó tünemény
már fellépett, a gép működése periodikus lesz, a
mely a túlságos gyorsaság és lassúság bizonyos
határai között ingadozik. Ezen határok egymástól
való távolsága a szabályozó-készülék érzékeny
ségétől függ.
Ezek a megfontolások nemcsak a gépek
munkájára érvényesek, hanem minden stationaer,
folytonos jellegű folyamatra. így egy városnak,
egy népnek, sőt bármily nagy összefüggő embercsoportnak összesége természetes törekvést mutat
a folytonos állapot fentartására és erre a czélra
sajátos szabályozó-készülékeket alkot magának.
A legszembetűnőbbek e szabályozók közül a
kormányzatok és ismeretes, hogy ezeknek az
összeség életében felmerülő jelenségek iránt

való érzékenységének megcsökkenése mily nagy
és többnyire mily káros ingadozásokat hoz létre
a rendes egyensúlyi állapot körül. .
A mi azonban emberi dolgokban a müveit
népek legfőbb szabályozója, az a tudomány.
Békében a kormányzás, háborúban a hadvezetés
és harczászat olyan kérdések elé kerülnek, a
miket csak a tudomány tud megoldani. Hiszen
minden tudománynak úgy is csak az lényegében
a czélja, hogy a múlt pontos ismeretéből lehe
tőleg biztos belátást nyerjünk a jövőbe. Annak
pedig, hogy az emberi életviszonyok káros inga
dozásba ne jöjjenek, éppen a jövő helyes meg
ítélése a szükséges feltétele.
így tehát a technika és általában az emberi
jólét tekintetében az a tudomány egyik leglénye
gesebb feladata, hogy a dolgok általános föl
tételeiben készülő jelentékenyebb változásokat
idejekorán észrevegye és a megfelelő lépéseket
megtegye vagy előkészítse. Minél korábbi lesz
ez az ismeret* annál biztosabb az ingadozás
elhárítása; ez a koraiság pedig a szabályozó
érzékenységétől, itt a tudomány állapotától, a
tudósok figyelmétől függ.
Korunknak összefoglaló és közös tevékenység
felé toluló áramlata is ilyen folyamat, a mely
általánossága miatt az élet minden oldalára kihat.
A tudományban végit járja a specialismus ideje;
a megismertek áttekintésének szükségét naprólnapra erősebben érezzük, ha nem egyébért, hát
azért, hogy jobban uralkodjunk rajtuk. Innen a
technikai és abstrakt tudományok mind szoro
sabb összekapcsolása, innen oly tudományágak
kölcsönös érintkezése, melyek közt eddig ledönthetetlennek hitt falak állottak.
Az utolsó tizenöt évben a physika és a vegy
tan lépett ilyen szerencsés közösségre: a közös
ség terméke az általános vagy physikai vegytan ;
most pedig e két tudomány alkalmazott része,
ú. m. a mérnöki tudományok, meg a gyakorlati
vegytan közelednek egymáshoz.
Az utolsó években oly óriási arányokban ki
fejlett technikai elektrochemia ez összeköttetés
első szülötte; bizonyára nem marad meg egyet
lennek.
A két tudomány legközelebbi közös feladata
az égő anyagok gázzá alakulása problémájának
megoldása lesz. Évtizedek óta látják, hogy ezen
kérdés helyes ismerete milyen fontos sok ipar
gazdaságosabbá tétele, meg — a füstnek kikü
szöbölése által — a városok lakhatósága szem
pontjából. Az eddigi próbálgatások sikere vajmi
csekély volt, részben az általános tehetetlenség
miatt, jórészt azonban azért, mert kevés hasznot
reméítek éppen ott, a hol a legtöbb kőszén fogy:
a gőzgépnél.
Újabban azonban, egész más okok folytán
(a kokszolásoknál fellépő gázak értékesítése czéljából) készített óriási gáz-erőgépek nagy kifej
lődése gyökeresen megváltoztatta a viszonyokat
és itt az ideje, úgy látszik, hogy a gőzgép nyugalmazása és gázgépek használata által eljöjjön
a rég várt átalakulás.
És ennek a változásnak nagy következései
lesznek. A következő tárgyalás nagy szempon
tokat nyújt, nagy birodalmakat mutat meg, az
előbb részletezett hasznon kívül. Gondoljuk csak
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meg, hogy világító-gáz készítésére eddig gázzá
fejlesztett csekély mennyiségű szén új iparágat
teremtett meg, melléktermékeinek, a kátránynak
iparát, a mely az egész vegyi ipart újjáalakította,
a melynek befektetései csak Németországban
százmilliókra rúgnak; gondoljuk ezt meg és
rögtön látjuk, hogy mit várhatunk a jövőtől, a
mikor a gázzá képzendő szén mennyisége az
eddiginek sok százszorosa lesz, Mivel pedig kő
szénén kívül más fossilis égetőanyagok is alkal
mazásba jönnek, ú. m. barnaszén és tőzeg, egé
szen új melléktermékeket is várhatunk; a vegyi
ipar így óriási nyersanyagot nyer, melynek ki
használása a nemzetgazdasági viszonyokra leg
messzebb menő befolyással lesz.
Említsünk fel még kettőt a jelzett következ
ményekből. Egyrészt óriási szénhydrát-tömegek
szabadulnak fel, a melyek, akár mint világítóanyagok, akár mint kisebb motorok hajtói, a
petróleumot igen jól helyettesíthetik s így fel
szabadítanak bennünket Amerika petróleumkényszere alól. Másrészt minden égetőanyag több
százalék nitrogént tartalmaz; ezt eleddig hasznavétlenül sepertük ki a kéményből, ezután azon
ban ammóniák képében jelenik meg a nyert
gázakban s felfoghatjuk, elkülöníthetjük, összegyüjthetjük.
A nitrogén pedig összes mesterséges trágyáink
között, a szükségéhez arányítva, a legdrágább;
összes földjeink nitrogénben szegények. A mi
trágya-nitrogénünk van is, azt is Amerikából
kapjuk chilisalétrom alakjában; itt is függetlenítődünk tehát Amerikától.
És ezután a chilei telepek kimerülésének réme
légbe, azaz előállítandó gázainkba oszlik, sőt a
nagy termelés következtében a nitrogén ára jóval
lejebb is száll. A német mezőgazdaság megtar
tására és emelésére ezzel hatalmas eszközt nyer
nénk, a mi annál több figyelmet érdemel, mert
megakadályozza, vagy legalább a messze jövőbe
tolja azt, hogy Németország, Anglia mintájára
tiszta iparos-állammá alakuljon át.
Még egyszerűbben látható, hogy itt a ve
gyésznek tényleg meg kell ragadni a gyeplőt és
fontos utakat kell befutnia, ha meggondoljuk,
hogy a chilisalétrom még egy ilyen, sőt bizo
nyára veszedelmesebb függésbe hoz Amerikától,
t. i. fegyvereinket illetőleg. Minden lőpor alap
anyaga salétrom vagy ennek összetételei; e nélkül
nincs se lövő-, se robbantópor. így védőerőnk
alapfeltételében a chilei salétromtelepeken nyug
szik és onnan megsemmisíthető. Ebből az álla
potból csak a nitrátok, illetőleg salétromsavak
önálló előállítása segít ki; ezt a feladatot pedig
már meg is oldotta Ostwald és Brauer teljesen
kész és technikailag kipróbált módszere, t. i.
az ammóniáknak salétromsavvá való katalytikus
átváltoztatása.
Hogy azonban az összes idevágó feladatokat,
nevezetesen pedig a fűtőgáz gazdaságos előállí
tásáét magából a nyersanyagból, sikeresen meg
oldhassuk, arra a vegytannak és a technikai
tudományoknak szoros és értelmes összeműködése szükséges. Ez azután arravaló szakemberek
alkalmas kiképzésének kérdésére vezet. Az itt
tekintetbe jövő számos dolog közül ki kell emel
nünk egyetemeinken a szak- és technikai tudo

mányok összeköttetésének fontosságát, valamint
technikai felsőbb iskoláinkon is. Mivel pedig se
az egyetem nem absorbeálhatja a technikai fő
iskolát, se ez az egyetemet, nem marad más
hátra, minthogy mindkét intézet közös felsőbb
cze'lhoz közeledjék. Más szóval a technikai fő
iskoláknak hova-tovább egyetemi jelleget kell
ölteniök, különösen, a mi az önálló kutatást és
a tanítás körének kiterjesztését illeti, másrészt
az egyetem hallgatóinak egyetemen belül és
kívül, szorosabb éririntkezésbe kellene lépniök
a modern élet gyakorlati feladataival. így újra
helyreáll kultúránknak ma oly nehezen nélkü
lözött egysége és a kor tudatának összmozgása
ezen egyesülés irányában halad.

A kettős csillagokról.
a már 6000-nél több olyan csillagot
ismerünk, melyeket a szabad szem egye
seknek lát, a távcső pedig azt mutatja,
hogy két vagy több csillagból álló rendszert
alkotnak. Feuillée volt az első, ki 1709-ben a
Centaurit látta először kettősnek. Utána Bradley
61 Cygnit, Castort stb. látta ilyennek. Eleintén
azt gondolták, hogy tisztán a véletlen műve,
hogy két csillag igen közel esik látásunk vonalá
hoz s azért látszanak kettősöknek; ezeknek fel
lépését tehát kivételes jelenségnek tekintették.
Mayer mannheimi udvari csillagász azonban meg
döntötte e felfogást. Kimutatta, hogy igen sok
kettős csillag van.
Az optikai eszközök tökéletesedésével több
és több kettős csillagot fedeztek fel, melyeknek
száma nem állott arányban az ismert csillagoké
hoz. Ez a tény arra bírta Struvet, hogy a kettős
csillagok fellépését ne tekintse véletlennek. Abból
a feltevésből indulva ki, hogy a 8 -rendűnél na
gyobb 40,000 csillag egyenletesen van az égen
eloszolva, kiszámította, hány nyolczadrendűnél
fényesebb kettős csillag fordulhat elő, ha a rend
szert alkotó componens csillagok távola kisebb
l"-nél, 1 "—2 " között van, nagyobb 2 "-nél stb.
és a következő eredményhez jutott:

M

Távolság
0

"— 1 "

1 "— 2 "

2 "— 4"

4"—8"
8"— 1 2 "
12"— 16"
16"— 24"
2 4 "— 32"

Számított kettős

Észlelt kettős

0-007
0-023
0-089
0-358
0-596
0-835
2-384
3-338

62
116
133
130
54
52
54
52

E táblázat azt mutatja, hogy a számított és
észlelt optikai kettős csillagok közti különbség
annál nagyobb, minél közelebb vannak a csilla
gok egymáshoz s így igen valószínű, hogy az
egyes rendszereket alkotó csillagcomponensek
között van physikai összefüggés, a mit az újabb
vizsgálatok mindig jobban kimutatnak. Kimond
hatjuk tehát, hogy a távcsővel látható, tehát
telescopikus kettős csillagok vagy optikailag, vagy
physikailag kettősök. Az első csoportba azok
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tartoznak, melyek egyidejűleg látásunk vonalá
hoz közel esnek, bár a térben egymással semmi
féle törvény által nem függenek össze, sőt
egymástól is, naprendszerünktől is igen nagy
távolságban vannak; a második csoportba azok,
melyeknek componensei egy physikai rendszert
képeznek, tehát egymás körül zárt pályában,
ellipsisben mozognak s oly közel vannak egy
máshoz, hogy relativ mozgásukra a több álló
csillagok teljesen elhanyagolható befolyást gya
korolhatnak csak.
A telescopikus kettős csillagok csoportjához,
mint új csoport, a spectroscopikus kettős csilla
gok sorakoznak. Ezek componensei oly közel
esnek egymáshoz, hogy optikai úton egymástól
elválasztani eddig nem sikerült, létezésükről
csakis színképeikben észlelhető változások által
sikerült tudomást szereznünk.
*
Történeti szempontból a következő adatok
érdemelnek említést. Mayer 1781-ben az általa
felfedezett azon 79 kettős csillag jegyzékét tette
közzé, melyeket Mannheimben észlelt. De ezek
között vannak olyanok is, melyeknek távola 72".
Utána W. Herschel is — mint Mayer — csak
optikailag kettős csillagokat keresett s 1782-ben
már 269 kettős csillagból álló cataíogust muta
tott be az angol Royal Societynek. De W. Her
schel később már tudatosan járt el. Határozott
időközökben rendszeresen észlelte kettős csillagjait
s ezért több esetben az egyes rendszerek alko
tóinak relativ helyzetváltozásait állapította meg.
Míg Mayer az egyes kettős csillagok componenseinek coordináta különbségeire volt csak
tekintettel, mit egyébiránt igen kezdetleges eszkö
zökkel határozhatott csak meg, addig W. Her
schel pontosabb módszert használt, mely sok
tökéletesítéssel ma is általánosan használatos. Ő
ugyanis a rendszert képező egyes csillagok távolát
közvetlenül, micrometerrel határozta meg s a
gyengébb fényű componensnek — a kísérőnek —
a nagyobb fényű componenshez — a főcsillag
hoz — viszonyított helyzetét is. W. Herschel mű
ködését fia I. Herschel folytatta. Rajtuk kivül a
kettős csillagokra vonatkozó ismereteinket W.
Struve alapvető kutatásainak köszönhetjük. Struve
1813-ban a következő feladatot tűzte ki magának.
1. Kikeresni mindazokat a kettős csillagokat,
melyek az északi sark és 15° declinatió között
vannak, egymástóli távolságuk nem nagyobb
32"-nél s melyek közül kilenczedrendű csillagnál
gyengébb fényű componens nem fordul elő.
2. A talált rendszereket minél gyakrabban micro
m e t e r r e l kimérni s ezeknek középhelyeit meri
diánkörrel meghatározni.
Struve ily módon 2712 kettős csillagot mért
ki. Utána fia 0. Struve, továbbá Dembrovszky,
a legújabb időben pedig Schiaparelli, Hall, En
gelmann s mások szereztek maguknak kiváló
érdemeket a kettős csillagok észlelése körül.
*
A kettős csillagok micrometrikus mérése akkor
emelkedett kiváló fontosságra, mikor e mérések
eredményeiből nemcsak e rendszerek forgómoz
gásaira lehetett következtetni, hanem azt a kér
dést is meglehetett világítani, vájjon e mozgások

ugyanazon általános vonzási törvénynek folyo
mánya gyanánt levezethetők-e, mely törvénynek
bolygó-rendszerünk mozgása hódol?
E kérdéssel a legkiválóbb csillagászok és
mathematikusok foglalkoztak s kétséget kizáró
módon bebizonyították, hogy Newton gravitatiós
törvénye a tőlünk oly óriási távolságban lévő
csillagrendszerekre nézve is korlátlan érvényű.
Ha Newton törvénye érvényes, akkor a kettős
csillagok mozgása — bolygóink mozgásához
hasonlóan — a Kepler-féle törvények szerint
történik. Physikai kettős csillagokat tartva szem
előtt, melyek egymás körül zárt pályában mozog
nak, mondhatjuk, hogy a kettős csillagok egyik
componense a másik — a főcsillag — körül
oly ellipsisben mozog, melynek gyújtópontjában
áll a főcsillag, tehát egyenlő idők alatt a radius
vector egyenlő területeket súrol; vagy pedig,
hogy a rendszer súlypontja körül történik a for
gás. Minthogy pedig mi nagy távolból észleljük
e mozgást, magát a valódi pályát nem láthatjuk,
hanem annak csak a látásvonalra merőleges
síkra eső vetületét. Ha e vetület — mely termé
szetesen megnyúlt ellipsis — területét lemérjük
s ismerjük az észlelésből a keringési időt, meg
határozhatjuk magát a rendszer pályáját.
Eddig mintegy 30 kettős csillagnak ismerjük
pályáját jól. A mellékelt ábra 7 Virginis pályáját
1836

tünteti fel. Bradley 1718-ban 7 Virginis két componensének egymástól való távolát 7"-nek mérte.
1836-ban oly közel állott a két csillag egymás
hoz, hogy egy csillagot látszottak képezni, a
következő években újra távolodtak egymástól s
a számítás szerint ebben az évben a forgó com
ponens visszatér újra arra a helyre, a hol 1718-ban
Bradley észlelte. Keringési ideje tehát 1903—
1718. = 185 év.
A hozzánk legközelebb álló kettős csillag a
Centauri. Két componensének tömege nagyobb
a Nap tömegének kétszeresénél s az egyik com
ponens első, a másik másodrendű csillag. Mikor
e két csillag csillagköziben áll, azaz, mikor a
térben legközelebb állanak egymáshoz, akkor
is annyira vannak egymástól mint Saturnus a
Naptól (kb. 100 millió kilométer), mikor pedig
csillagtávolban vannak, egymástól való távol
ságuk nagyobb Neptunusnak a Naptól való távol
ságánál (kb. 288 millió km.). Keringési ideje 8 8 év.
Az egyes telescopikus kettős csillagok kerin
gési ideje igen különböző. See amerikai csilla
gász állította össze a következő táblát, mely a
kettős csillagok keringési idejét tünteti fel.
8

13
19
27
12
6

kettős csillag keringési ideje 11— 25 év közt van
„
„ 25— 50
yy
V
„
„ 5 0 - 100
)}
V
„
„ 100- 200
V
V
„ 200— 400
„
yy
„
„ 400-1800
))
yy
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A telescopikus többszörös csillagrendszerek
között legérdekesebb C Cancri és í Scorpii. Az
előbbit Seeliger tanulmányozta igen behatóan.
A négy csillagból álló rendszer egyik coinponense sötét s csak három látszik. Ha e három
látható csillagot A, B, C csillagnak nevezzük, a
rendszer sajátságait áttekinthetőbben megérthet
jük. A és B csillag igen közel vannak egymás
hoz és egymás körül 60 év alatt keringenek,
mely idő alatt 0 6 "— M " távolságnyira maradnak
egymástól, míg a C csillag az A és B csillag
körül 5'5" távolságban évenként átlag 30' halad.
E mellett a pályaszámításra vonatkozó kutatások
arra a kiválóan érdekes eredményre vezetett,
hogy a C csillag egy sötét kísérővel bír.
Tudvalevőleg Sinusnak is van kísérője, mely
ről eleintén azt hitték, hogy szintén sötét. Elmé
leti úton sikerült is kiszámítani azt a pályát,
melyet Sirius a maga és kísérője súlypontja körül
befut. Clarkénak 1862. január 31-ikén sikerült
felfedezni Sirius kísérőjét és pedig azon a helyen
észlelte, melyet az elmélet kijelölt. A kísérőnek
észlelési adatából aránylag könnyen volt leve
zethető tömege is. Kitűnt, hogy míg Sirius tö
mege csak 2’5-szerte nagyobb kísérőjének töme
génél, addig fénye 16,000-re nagyobb emezénél.
A Sirius tömege pedig 12 naptömeggel egyenlő
s így a Sirius kísérője egy igen nagy csillag,
mely közel van a kialvási stádiumához. Felfede
zése után aránylag könnyen észlelhető lett s az
is maradt a 90-es évek elejéig. 1896-ban igen
közel állott a főcsillaghoz, Sinushoz s akkor nem
volt látható.
*
A Sinusban olyan kettős csillagrendszert is
mertünk meg, melynek componensei igen közel
vannak egymáshoz. Vannak azonban még sok
kal szorosabb rendszerek is, melyeket optikai
eszközökkel egymástól szétválasztani nem lehet,
melyeknek létezéséről csak spectroscopikus úton
szerezhetünk tudomást. Midőn ugyanis ily közeli
componensekkel bíró csillagrendszerek csillagjai
egymás mögé kerülnek, színképeik összeesnek
és összeadódnak. Ha az egyik componens a
másikhoz képest oldalvást elmozdul, tehát az
egyik Földünkhöz közeledik, a másik tőle távo
lodik, az összetett színképben mindegyik vonal
kettősnek fog látszani. A spectrum vonalainak
eme eltolódása megmérhető s az eltolódás iránya
is meghatározható. Ha megmérjük a megkettőzött
vonalaknak egymástól való távolát különböző
időkben, a rendszer két csillagja relativ sebes
ségének a látóvonalunkba eső összetevőjét kap
juk, még pedig kilométerekben kifejezve, az
eltolódás irányából pedig a rendszert alkotó
componens csillagok mozgásának irányát. Az
eltolódás nagysága egyúttal a rendszer componenseinek a Naphoz viszonyított tömegeit és
pályájuk méreteit is adja.
*
A csillagoknak a látásvonalba eső sebességcomponensér.ek spectroscopikus megfigyelések
ből való meghatározásmódjai újabb keletűek.
Az első kisérletek után, melyeket Huggins
1868-ban Londonban és H. C. Vogel 1871-ben
Bothkampban tett, a greenwichi csillagdán 13

éven keresztül eszközölt megfigyelések érdemel
nek külön említést. Ezen idő alatt az ég leg
fényesebb 48 csillagjának a csillagda 11 hüvelykes
távcsövéhez erősített spectroscoppal történt ta
nulmányozása két szempontból fontos. Az egyik,
hogy középnagyságú műszerek *, számbavehető
eredményeket nem adhatnak; a másik pedig,
hogy a.spectrumnak visuális, azaz szemmel való
tanulmányozása nem mindig megbízható.
Hogy a középnagyságú műszerek nem mű
ködhetnek kellő eredménynyel, az a következő
meggondolásokból kiviláglik. Miután a spectrum
vonalainak eltolódása igen kicsi, szükséges, hogy
a spectroskop prismája minél hosszabb spectrumot tudjon előállítani, azaz, mint tudományos
nyelven mondják, dispersioképessége minél na
gyobb legyen. Ha azonban ugyanazon fény
forrásnak színképeit különböző dispersiójú prismákkal megnézzük, látjuk, hogy a nagyobb
disperosiképességgel bíró prismákkal előállított
spectrum sokkal fénytelenebb, mint a kisebb
dispersióval biró prismákkal nyert színkép; tehát
a spectrum intensitása a dispersio nagyobbo
dásával csökken. Minthogy pedig a vonaleltoló
dás csak nagyobb dispersióval biró prismán nyert
színképen mérhető ki elegendő pontossággal,
világos dolog, hogy csak akkor érhető el ered
mény, ha nagy fényerővel bíró távcsővel dol
gozhatunk, mert nagyobb távcsőnél nagyobb
.dispersiójú prismával bíró spectroscopot hasz
nálhatunk. A középnagyságú távcsöveknél még
a legfényesebb csillagok színképeinek fényessége
is annyira gyenge, hogy távolról sem nyerünk
megbízható eredményeket.
Másrészt a spectroscopikus mérések a csillag
spektrumának egy földi fényforrás spectrumával,
tehát mesterséges spectrummal való összehason
lítását teszik szükségessé, a mennyiben a csillagspectrum vonalainak eltolódását a mesterséges
spectrum szilárd helyzetű vonalaihoz viszonyítva,
határozhatjuk csak meg. E méréseket a levegő
átlátszósága nagyban befolyásolja. A levegő nyug
talansága a csillagspectrum folytonos rezgését
idézi elő s így vonálai eltolódásának méréseit
ennek rezgőmozgása következtében igen bizony
talanná teszi. így magyarázható meg, hogy a
greenwichi adatok sokszor ellentmondó ered
ményekhez vezettek.
A photographia alkalmazása azonban e ne
hézségeket megszüntette. Vogel, midőn a pots
dami csillagda igazgatását átvette, a csillag
spectrum vonalainak eltolódását érzékeny lemezre
rögzítette s az így nyert spectrumfelvételeket
kimérte. 1888-ban a potsdami mérések adatainak
egy esti középhibája már csak -f 035 földrajzi
mérföld, míg a gerenwichi adatoké + 2'9 f. m.
Spectrographjának tökéletesítése után e hibát
+ 0 '4 5 km.-re szorította le.
Bár a potsdamiak 14 hüvelykes távcsövükkel
eleintén vezérszerepet játszottak, a legújabb idő
ben mégis hátraszorultak az amerikai nagy táv
csövekkel szemben. Ök maguk egy időre be is
szüntették a látóvonalba eső sebességcomponens spectroscopikus meghatározását, míg a
* Az ó-gyallai csillagda legnagyobb távcsövének len
cséje 10 hüvelykes átmérővel bír.
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német császár 1 .0 0 0 ,0 0 0 márkás adományából
néhány éve egy 80 cm.-es átmérővel bíró távesőhez jutottak, melylyel a megszakított kutatást
tovább folytatják, világos bizonyítékául annak,
hogy középnagyságú műszerekkel eszkpzölt ily
irányú kutatások eredményei a rájuk fordított
fáradtsággal nincsenek arányban.
Tass Antal.

A jajezaí molnárné.
— Történeti elbeszélés. —

z emberséges Báli bég egy szép napon csak
elunta ám jó Szendrő várán az otthon
i ülést. Nem is válik az egészségére amolyan
vérmes természetű halandónak, kit Allah —
dicsértessék érte neve, — különös, meg nem
érdemelt kegyelméből hatalmas étvágygyal, más
félmázsás testalkattal áldott meg. — Ez egyszer
Szolimán, a főszakács hiába készítette a fűszeres,
ürühúsos piláfot, mert a bég még csak hozzá
se kóstolt, máris méltó haragjában Szolimán
tar fejéhez vágta a teli tálat. — Kedvencz kan
dúrja hiába is dorombolt hízelkedve körülötte,
csak nem jött meg régi jó kedve, de sőt Fatime,
napkelet viruló rózsája, a hárem gyöngye is
hiába próbálta vidám énekkel, tánczczal, pajkos
kaczagással mulattatni urát.
A bég eléhivatta hát Alit, szerecseny borbélyát,
a ki kimerítve orvosi tudományát, melyet a
bagdadi főiskolában szedett magába, először
is eret vágott az érdemes férfiún. Mikor aztán
ez az operáczió se hozta meg az óhajtott könynyebbedést, Ali nagy bölcsen kisütötte egérrágta,
penészjárta orvosságos könyvéből, mit egész
éjjelen át forgatott nagy buzgalommal, hogy a
bég odvas zápfoga okozója a bajnak, azt kellene
valahogy ügyes módon kirántani.
Báli bég hősi elszántsággal erre is ráállott,
és Ali nagy előkészülettel neki is fohászkodott
a nehéz munkának, minek az lett a vége, hogy a
bég elvesztette ugyan az egyik fogát, de helyébe
úgy feldagadt a bal arcza, hogy Fatime dehogy
is állotta meg kaczagás nélkül.
így hát Báli bég is belátta, hogy a tudomány
se csalhatatlan ám, és saját, külön házipatiká
jának egy régóta bevált szeréhez fordult, praescribálván Alinak ötven kemény botokat, miket
felebaráti leereszkedéssel és teljes számban maga
vágott talpára.
Ez a kis testmozgás egy időre felüdítette
ugyan lomha vérét, de pár nap múlva csak
újból eléfogta régi baja, minden testi-lelki beteg
ség szülőanyja, a szürke unalom. Átüzent hát
ákombákom, kacskaringós betűkkel sűrűn teleírt
levélben, mely alá vadonatúj írónáddal odakanyarította a maga dicsőséges nevét, a Verbosinára, tiszteletreméltó collegájához, ha volna-e
kedve egy kis portyázásra, — csak ide a szom
szédba, Zrebernik vára alá, melynek tisztátalan,
gyaur kapitánya, Matusnyai Tamás hír szerint
újból Magyarországon kóriczál valamerre, atyafi
látogatóban.
Ez a szíves meghívás jókor érkezett a nagy
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hatalmú Musztafához, kinél vagy egy hete ven
dégeskedett már Szelim, a sztambuli rabkeres
kedő, hogy körülnézzen kissé, nem tart-e úri
barátja valamilyen neki való portékát raktáron.
A két hadvezér példás egyetértésben hama
rosan egybe is csapta hadait, és hirtelen meg
is szállotta Zrebernik környékét. A maroknyi,
gazdátlan őrség egy darabig vitézül megállotta
ugyan a sarat, de látva a maga gyengeségét, a
bégek szép szavára, hogy még hajuk szála se
görbül, meghódolt. Nem is hazudott a két igaz
hitű, becsületes férfiú, mert a csalfaságot a
korán még a hitetlenekkel szemben is tiltja.
Mindössze csak annyi történt, hogy a vár népe
rabszíjra fűzve egyszerre csak lekerült a sztam
buli bazárok elé.
De Szelim nem volt ám megelégedve ennyivel.
Ezt a szállítmányt is csak a bégek jóindulatáért,
és a jövőre való bölcs előrelátással vásárolta
meg, — maga is bevallja - potom áron. így is
örül, ha vesztességgel, bár túladhat az isten
adtákon, mert annyi már a férfirab odalent, hogy
a kikiáltó hiába kínálja, dicséri agyba-főbe torkaszakadtából, hogy „né, milyen derék, markos
legény valamennyi“, — csak nem akad vevőjük.
Más fajta, finomabb holmira, úrnak való
portékára fájt a foga. Amolyan darázsderekú
horvát menyecskékre, tüzes pillantású ifjú leány
zókra. Ezeknek mindétig megvan a maguk meg
szabott, jó áruk és most, hogy ímhol köze
ledik már Bajrám ünnepe, mikor a hatalmas
basáknak, agáknak ilyenfajta ajándékkal szokás
kedveskedni, nagy keletjük is van.
Báli bég meg Musztafa különben is vérszemet
kaptak a könnyű győzelemtől. Egy-két korty
jeges szörbet közben készen is volt a haditerv
Jajcza vára ellen, melynek környéke híres arról,
hogy messze földön itt teremnek a legszebb
fesledező bimbók, nyíló rózsaszálak. Tavaly is
innen kerített kézre Musztafa valami csodaszép
hajadont, kit a fényes porta árnyékában htiselő
Kapudán basának küldött hódolata jeléül, meg
hogy vesse latba hatalmas szavát, ha netán
hiba volna a kréta körül, és a nagy úr keveselné az adót.
Jajcza kapitánya Keglevich Péter véletlenül
otthon volt ugyan, de nem nagy gyönyörűsége
telhetett várában, mely nem is dicsekedhetett
világra szóló erős állapotával. Falait melyek
tetejét az idő kicsipkézte, akárcsak a vén
asszony fogsorát, nem kellett bombavetéssel
töretni, magától is hullott róluk a vakolat, kő.
Az a négy szakállas ágyú meg, mely unalmában
ott ásítozik a vár fokán tán mégHollós Mátyás
óta se látott golyóbist, és ha elsütik, félő, hogy
menten megpukkad, nagyobb kárt téve a benlévőkben, mint az ostromlókban.
Csak várta, csak leste jó Keglevich Péter,
hogy majd tán csak másfelé veszi útját a pogány,
de egy este jön ám az egyik huszár, ki lovát
itatni járt a Pliva partján, hogy: „nyakunkon
a török, máris ott bujkál a füzesben“. Ez pedig
öreg hiba volt. Kétszáz magyar huszárjával,
megannyi horvát újonczával nem sokra mehetett
a bégek kemény csatában nevelt, kipróbált hada
ellen. — Ej, de alkalmatlan időben is hozta
rájuk az ördög ezt a bajt. Most, hogy a sokada-
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lomra összesereglett a szomszéd falvak apraja,
nagyja. Az a sok gazda, ki elhozta magával
erre az alkalmatosságra asszonyát, gyerekét,
mind ben szorul a várban és ha csak Isten O
Szent Felsége nem rendel valahonnan véletlen,
nem remélt segítséget, sok hamis kacsintású
menyecske, csókratermett pirosajkú leány kerül
szomorú rabságra, hogy valamelyik török úr
háremében epekedjék holtig.
Hiába vakarta Keglevich Péter az üstökét, mert
innen ugyan nincs kibúvó, és még tán az a
vércse se szállhat el észrevétlenül, mely éles
vijjogással ott kering a várfal hasadékába rakott
fészke körül.
Ilyen nehéz állapotban, — több szem többet
lát, — eléhivatta Kéri Balázst, a huszárok por
kolábját. De azt ugyan várhatta váltig, mert
bár háromszor is járt érte -a posta, és tűvé
tettek minden zugot, csak nem került elé.
Azóta, hogy úgy déltájban szép lassú lépésben
kilovagolt az egyik kapun, senki se látta, de
még csak hírét se hallotta. A kapitány jó ma
gyaros, czifra káromkodással könnyített egyet a
lelkén, a szentjeit emlegetve Balázs vitéznek,
a ki szokás szerint bizonyára most is valamelyik
tarka viganó után járkál, bomlik odakinn. Nagy
dohogva elévette a rozsdás kulcsokat, és éppen
a várkapu egyik nyikorgó lakatjával bajlódott,
mikor, — honnan, honnan nem, — csak ott
termett a porkoláb, kinek lováról csak úgy sza
kadt a tajték, a mint kipattant a nyeregből.
— „Kelmed is jobban tenné ám, ha itthon
tartja az orrát. Kicsi hijja, hogy kinn nem
szorult, már is attól tartottam, hogy elcsípte a
török.“
„Engem ugyan nem egy hamar, kapitány
uram. Nagyot kellett kerülnünk, így is nyomunban voltak . . . Vendéget is hoztam . . .“
Ezzel szépen leemelte a nyeregből azt* a
fehérnépet, kit a kapitány haragjában észre se
vett eddig.
— „E helyett is jobban tette volna, ha, —
akár a pokol fenekéből is, — egy kopja alja
huszárt hoz vala. Hát mi lesz itt? Lakoda
lom készül-e, vagy mi az ördög, hogy vala
mennyi asszony van, mind ide jön. Sebaj no,
egygyel több, vagy kevesebb, úgy se numerái.
Csak a’ mondó vagyok, hogy fura világra ébre
dünk holnap, ha ugyan megérjük a hajnalt“.
Már épp indulóban is voltak befelé, mikor Keg
levich Péter jobban szemügyre vette új vendégét.
— No, már ezért igazán kár lett volna, ha
Balázs el nem hozza. — Hisz ez Zsuzsa aszszony, a környékbeli szépek legszebbike, a
jajczai molnárné, kiért bomlik, veszkődik az
egész huszárság, ki miatt a múlt vasárnapi tánczon is akadt egy pár véres, kemény paraszt
koponya.
^ „Most aztán jöjjön fel, porkoláb uram
hozzám, hadd lássuk, nem sütiink-e ki valami
okosat ebben a veszedelemben“.
Jó darab ideig eltanácskoztak ketten, — de
ugyan mit is fundálhattak ki, hogy harmadiknak
elhivatták Zsuzsát. Mert hát igaz ugyan, hogy
a molnárné életre való, jó eszű fehérnép híré
ben állott, és mióta ura után reá maradt a
malom, háza tájékát erős kézzel kormányozza,

— de hát honnan szedte volna magába a hadi
tudománynak, várak védelmének fortélyos titkait,
melyekhez ember legyen a talpán még az a
férfi is, aki ért. Bár az is igaz, hogy néha
napján el-ellátogatott a malomba vitézlő por
koláb uram, de már azt bajosan hinné el valaki,
hogy ilyenkor ezzel a stúdiummal foglalkozzék,
Zsuzsával.
A vár piaczán összecsődült sok paraszt se
tudta mire vélni a dolgot. Valamelyik falubölcse
ki is mondta a sententiát, hogy: „ebül állhat
a dolgunk, ha kapitány, meg porkoláb uraimék
asszony tanácsára szorulnak.“
Akárhogy is, a két vitéz hosszan elconferált
Zsuzsával, mikor meg ez kívül került az ajtón,
hiába nógatták, kérdezték, hogy hát hogy is
lesz, mint is lesz, az bizony megkötötte magát,
és egy árva szót se árult el.
„Csak üljenek veszteg kendtek, ne ártsák
magukat a más dolgába. Én mondom, semmi
baj se lesz . . . Hej, asszonyok, lányok, gyerünk
csak innen egy szóra“.
Az éjszaka valahány vászoncseléd volt Jajczán, mind ott sugdosott a molnárnéval nagy
titkolódzva. Hiába kíváncsiskodott a sok legény
körülöttük, mind elhessegették onnan, nem lettek
okosabbak egy makuiányit se.
Éjféltájban Keglevich Péter csapra veretett
egy pár hordó bort a javából, hadd mulasson
az a sok paraszt még egyszer, ki tudja, tán
utoljára. A férfinép valahogyan belé is mele
gedett a csendes idogálásba. Valamelyik hegyi
juhász meg, — hogy, hogy nem, — elévette a
csimpolyát, és elfújta legbúsabb nótáját, melybe
innen is, onnan is belévegyült hol egy borízű,
félig elázott férfihang, hol meg az asszonyok,
lányok mélázó danolása. Maguk se vették észre,
hogy mikor is kerül a sor a frissire, és Balázs
vitéz széles jó kedvében kényes sarkantyúpengés
közben meg is forgatta Zsuzsát.
De hajnal felé bámult még csak igazán
nagyot a sok atyafi, mikor a molnárné egy
szavára a bokorugrós szoknyájú menyecskék,
czifra katrinczájú lányok víg nóta közben mentek
ki a várkapun. — Ezt már még még se nézhették
el szó nélkül, meg is kérdezték becsülettel
kapitány uramat, hogy ugyan már micsoda Istenkisértése az, ilyenkor, törökjárás idején azt a
sok vászoncselédet kiereszteni. De Keglevich
Péter rövidesen bánt el az okoskodókkal, a leglármásabbak közül egyet-ketőtt íziben hűvösre
is tétetett, mire a többi is elhallgatott.
Ezalatt odakünn szép csendben ellepte a két
bég előhada a völgyet. A Pliva menti füzes
minden fája, bokra mögött ott leselkedett vala
melyik csalmás török, várva a rohamra szólító
kürtjelet, jobbra-balra kémkedve, nem kerül-e
eléje valaki a várból. Egyikük, a góliáttermetü
Hasszán már el is érte a csalit szélét, a honnan
a vár alig van egy jó puskalövésnyire.. A hogy
görbe jatagánját szorongatva mocczanás nélkül
várná társait, egyszerre csak megpillant a magos
vetés közötti valami piros rokolyát. Jobban
odanéz, és — uram fia, — akkor látja csak,
micsoda mesebeli szépségű két asszonyi teremtés
jár a keskeny gyalogúton.
Egyikök szőke, mint az érett búzakalász, ábrán-
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dos kék szemű, mint a tenger holdfényes
éjszakán. De igézőbb ám a másik: karcsú
termete, keblén megfeszülő virágos fűzője lát
tára a jó Hasszánnak még a lélekzete is eláll.
Jön a harmadik, negyedik, egyik szebb, kívá
natosabb a másiknál, a milyenek még tán a
nagy úr virágos kertjében sincsenek, a milyenek
a próféta mennyországában, örökké viruló tuba
fának illatos árnyékában szolgálják az igaz hitü
idvezülteket. Micsoda kincset érő préda valamenyi, bezzeg, válogathat bennök Szelim, dehogy
is válogat, tudom valamennyit csillogó aranyon
váltja magához.
Hasszán rögtön vissza is küldte mellette
leselkedő társát a jó hírrel, — van ám szüret
bőven“ — mire a két bég Szelim nagy gyönyö
rűségére rögtön megállította hadát.
De hát ugyan micsoda szemetkápráztató va
rázslat ez? Vagy talán fényes nappal is gonosz
dzsin űzi csúfolódó játékát? Most már tízen,
húszán is járnak, kelnek Hasszán körül, összefogódzva, ringó tánczra kerekedve. Egyikök
virulóbb, csábítóbb a másiknál, és a jó Hasszán
kemény harczban, öldöklésben megaczélosodott
szíve lassan olvadt, mint viasz a napon. Eddig
hideg vérrel, egykedvűen rohant a vésznek,
halálnak, — fegyverek zajában, haldoklók utolsó
sóhajában telt öröme, most a lányok hanczúzó,
pajkos játékát nézve, elfelejt prédát, rablást,
vérengző tusát, és elmélázva eszébe jut messzi
szülőföldje, — ott a rózsatermő Balkán alján,
a mikor még legénypajtásaival épp így leste
meg a csobogó kút körül a falu szépeit.
Hát még mikor megpillantotta a többiek
sorában Zsuzsát! Mint mikor napkeltével tünedezik a csillagok fénye, nem is nézte már
a többit, csak piros csizmás, parányi, tánczos
lábát, száz ránczú libegő rokolyáját, gyenge
nádszálként ringó, karcsú derekát. — Menekülj,
jó Hasszán, most eredj futásnak, annyi csatában
nem állottál szemben hatalmasabb ellenséggel,
és bizony pórul jársz, bizony megejt a Zsuzsa
asszony hamisan mosolygó szemepárja . . . Hasz
talan, gyökeret vert már a lába, megkötözte,
behálózta már az igézet.
Ezt az egyet, sok szép közül a legszebbet
magának szánta. Nincs is annyi aranya, kincse
Szelimnek, a miért oda adná. Alig pár lépés
nyire tőle lengő tündértánczban forgott, kavar
góit az a szédületes örvény, mely, mint gyűrű
a gyémántot közbefogta, Zsuzsát. Hasszán forró
vágytól elbódulva rohant ki rejtekéből, utána
meg társai, hogy drága prédához jutva fussanak,
ki merre tud.
De már erre elsütötték Jajczán a jelt adó
szakállast, és a füzes túlsó oldalán nagyot
rikoltott Kéri Balázsék huszárriadója, kik szép
csendben a török háta mögé kerültek. Egy
hujjra végig is seperték a szűk völgyet, melyben
Báli bég meg Musztafa váltig próbálta egy
rendbe korbácsolni embereit. Futottak bíz’ azok
a tüzes menykő, jégesőként hulló kardcsapások
elől, mert a fiúk amúgy magyarosan nekiláttak
a munkának, nem hiába volt a lányok, menyecs
kék közt kinek elkendőzött mátkája, kinek meg
titkos szerelmese.
Balázs vitéz legelői rohant a futók közé,

a hol legsűrűbben verődtek össze. Zsuzsát ke
reste, Zsuzsát féltette, kiért ha kell, még a hét
fejű sárkánynyal is megverekszik. Egymás után
kerültek elé a szétrebbent galambok is, egyiköket sem hurczolta magával a török, csak a
molnárnét nem látta senki.
Amott fut vele valamelyik hórihorgas pogány,
idáig hallik a szegényke kiáltása.
— „Hajrá fiúk, utána, török lovam, czifra
kardom, jáspis gyűrűm annak, a ki elfogja“.
Nem is kellett Kéri Balázs biztatása, a nélkül
is vágtattak az eszeveszett módon száguldó
porkoláb után. De ott, hol a Pliva partját me
redek sziklák szegik, melyek alatt forr, sistereg
a haragos folyó, bizony egymás után el-elmaradoztak. Balázs egymaga ugratott szikláról szik
lára a keskeny gyalogúton, hol egy botlás,
férecsúszás biztos halál. Jó messzire maga mö
gött hagyta már azt a pár vakmerőt, ki még ide
is híven követte.
Hasszán ölbe fogta Zsuzsát, hátra felé tekintgetve sietett mind feljebb, míg elérte a sziklafal
csúcsát, hol a vízpárától ködös mélységben
dübörögve rohan le a folyó hirtelen megtört
medrében. Baljával magához ölelte kincsét, jobb
jába éles fegyverével várta Balázst, ki már gyalog
szerrel sietett feléje. Jó lova rég lefordult már
a szűk ösvényen, Isten csodája, hogy magával
nem rántotta lovasát. Már majd hogy elérte
Hasszánt, már ő is kardot rántott, mikor vala
melyik társa elsütötte mordályát.
Derék egy lövés volt. Hasszán megingott,
még egyszer magához ölelte Zsuzsát, jatagánja
kihullott kezéből, aztán reáborult a halál vaksötét
éjszakája.
Ilyen csúfos véget ért Jajcza ostroma, melyre
Báli bég meg Musztafa oly nagy fityre indultak,
anno Domini 1521.
Ám odafenn a sors könyvébe hattyú pennával
arany betűt író angyal megírta, hogy Hasszán
életben maradjon. Azt a gyenge kis szikrát, mely
még ott hamvadozott bolondos, szerelmes szí
vében, Zsuzsa látta meg először, Zsuzsa éleszgette, ápolgatta éjjel-nappal, bár eleget csóválta
fejét Kéri Balázs, eleget mondogatta, hogy ez
az „eb a lelke pogány“ dehogy is érdemel
annyi fáradozást.
Tán egy szép asszony irgalmas szívének
óhajtását még az úr zsámolyánál is respectálják,
egy nap csak feleszmélt Hasszán. Szentül
azt hitte, — akár esküt is tett volna reá,
hogy a másvilágon van, réveteg pillantással
kereste a viruló tubafát, — de hiába. Bánta
is ő hiszen mellette volt az Ígért tündér, ki ha
forró, lázas homlokára tette kacsóját, menten
elállóit a fejében szüntelen zakatoló malomkerék.
Más emberfia annak a golyóbisnak ütésére
bizony örökre behunyta volna szemét, de Zsuzsa
asszony ápolása mégis csak talpra állította Haszszánt. — Csendes fiú lett már most a hajdani
féktelen legény, ki még a légynek se árt. Órahosszatt elüldögél a malom előtti padkán, nem
törődve a falubeliek ingerkedésével, kik sorban
kinálgatták a teli kulacscsal. Ügyet se vet a
menyecskékre, lányokra, pedig, — vájjon mi is
lehet oka, — egy idő óta sűrűn látogattak el
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Zsuzsához, nevetgélve, sugdosódva, csak úgy
félszemmel pillantgatva a deli, szép szál törökre.
De bezzeg, menten felderült az arcza, mihelyt
meghallotta a molnárné szavát. Az ő kedvét
kereste, mikor a teli zsákokat virtuskodva csak
úgy félkézzel rakta szép rendbe a szekérre, neki
kedvezett, ha kora hajnalban kelt, hogy a major
ságnak búzát hintsen, ha napközben elbibelődött
a kertben a rózsákkal, violákkal. Még tanító
mestere is Zsuzsa volt, és Kéri Balázs nagyot
bámult, mikor egy nap jó magyaros „adjon Isten
jó napotMal fogadta.
„Már úgy látom jó kordában tartja lelkem
molnárné ezt az istentelen Mahomedet. Még
megérem, hogy kötényt köt elibe és oda állítja
a tűzhelyhez, az ibrikek közé.“
— „Olyan ez már, mint a kezes bárány, egy
szavamra még a tűzbe is ugrana.“
„Nono, még se bíznék olyan nagyon benne.
Sohse tudhassa az ember, mit fundál az ilyen
gonosztévő. Egyszerre csak — ill’ a berek, —
megszökik,“
„Hátha bottal kergetném, elhagyna-e akár
egy perezre is?“
„Persze, persze, nincs is rossz dolga a kötélrevalónak, szép asszony rabja“ . . .
A többit már csak úgy magában gondolta
hozzá porkoláb uram: „Hát hiszen éppen hogy
az ilyen jól megtermett legénynek való munka,
egész nap a szép asszony szavát lesni, tyúkot
etetni, kertet gyomlálni, violát öntözni . . . Majd
segít ő a baján“ . . .
Balázs ki is eszelt valami furfangos plánumot,
hogy majd végét veti Hasszán gyöngyéletének
ott a malomban. Jó is volna egész nap ott lesni
Zsuzsa szavát, ki addig kényezteti azt a pokol
fajzatját, míg csakegyszerre kicsöppen a nyeregből
vitézlő porkoláb uram.
íziben el is mondta Keglevich Péternek, hogy
még se bátorságos ám azt a török rabot szabad
jára hagyni. Jártában-keltében még kikémleli a
vár gyöngeségét, mihez nem is kell valami
nagy tudomány, valahogy tudtul adja Szendrőn
és újból nyakunkra hozza Báli bég meg Musztafa hadát, mely most már nehezen fog ám
hinni akármilyen körmönfont asszonyi cselnek.
Persze hogy az ilyen beszéd szeget ütött a
kapitány fejébe. Még meg is dicsérte Balázst
circumspectus voltáért, és Hasszán még az nap
a jajezai toronyba került hűvös, szellős kvár
télyra, kezén lábán megvasalva. Ha netán elunja
magát egymagában, a dupla rácsos ablakon
pompás kilátás nyílik a közeli hegyekre. Zsuzsa
is hiába járt kapitány uramnál, kijövet bizony
-— még a könye is kicsordult.
Jobb alkalmat se várhatott porkoláb uram,
hogy huszárosán kifent bajúszszal ellátogasson
a malomba, és annak módja szerint czifra mondó
kában elmondja becsületes szándékát. Mert, lám,
a szentírás is azt tanítja, hogy nem jó az ember
nek egymagában járni a földön, meg hogy
milyen keserves állapota is lehet az özvegyeknek.
Idáig csak eljutott Balázs a mondandójával,
de hamar elfelejtette a végét, mikor Zsuzsa
szavába vágott:
- „Ha eddig megéltem a magam ember
ségén, ezentúl se cserélem el az özvegységem.“

Balázs vereségének pedig szegény Hasszán
itta volna meg a levét, ha meg nem érkezik Báli
bég követe, ki nagy alázattal ötven aranyforintot
kínált váltságára. — Szép summa pénz ez még
manap is, ám az akkori szűk világban, mikor
kongott az ürességtől az ország kinycsesládája,
mikor Lajos király is csak hitelben csináltatott
egy rendbeli új ruhát Budán, — kapva kapott
rajta Keglevich Péter. Jó lesz az a pénz ágyú
porra, mi egy másra, mert élt a gyanupörrel,
hogy dehogy is hagyja magán száradni a török
a múltkori kudarezot.
— így is jól van. Egy darabig csak hadd
búsuljon, hadd bánkódjék Zsuzsa, csak múl
janak a hónapok, ám az idő majd ráborítja
sűrű fátyoiát Hasszán emlékére is. Addig más
taktikát próbál Balázs, ki mint kipróbált katona,
érti mesterségét. — Felvirradd még neki, addig
pedig feléje se néz a malomnak, de majd akkor
kezdi újból az ostromlást, mikor legkevésbbé
várják.
A ki pedig az asszonyi hiúsággal speculál,
ritkán csalódik. A míg Hasszán a malomban volt,
jó szemmel nézte Zsuzsa, mint lesi még a gon
dolatát is, mint kiséri elfojtott, emésztő szere
lemmel minden lépését. De, hogy elkerült mel
lőle, nem telt bele egy-két hónap, el is felej
tette; más hűséges rabszolga után nézett, újból
a porkolábbal kaczérkodott, ki csak leste a jó
alkalmat, de hiába. Valahányszor is újból riadót
akart fuvatni, szép ellensége mindig oly biztos
posítióba vonult vissza, melyet semmiféle roham
mal se sikerült elfoglalnia. Kétszer is kitava
szodott már azóta, hogy folyton résen állott
Balázs, — kétszer is belepte a jajezai hegyeket
a hó azóta, hogy Zsuzsa hol újabb támadásra
ingerelte a porkolábot, hol meg csalfa módon
megfutott előle. De most az egyszer, törikszakad, dűlőre viszi a kettőjük dolgát.
Hiába készülődött, reménykedett Balázs, mert
egyszer, — ősz felé járt az idő, — híre járt,
hogy újra ott van a malomban Hasszán. Ezer
halál között újra elhozta szíve, minden pillanat
ban életével játszott, míg sötét éjjel megszökve
Szendrőről idáig, ért. Verjék vasra újra, lassú
halállal sínylődjék a börtönben, nem volt mara
dása, eljött, itt akar élni keserves rabságban, forró
szerelmében.
Ez a dolog Zsuzsát illeti, meg Hasszánt,
senkinek semmi beleszólása. De már annak
fele se tréfa, a mit ez a szökevény híresztel,
hogy hiába szántja, veti be ugarát Jajcza körül
a jobbágy, jövőre ugyan nem arat, mert még
tavazsszal zöldjében megtapossa a vetést a török
had. Báli bég meg Musztafa a próféta szakállára
esküszik, hogy itt ugyan kő kövön nem marad.
Keglevich Péter rögtön neki is látott, hogy
házát rendbe hozza a hívatlan vendégek foga
dására, sőt hogy annál vígabb legyen a czéczó,
meginvitálta Frangepán Kristófot is minden vasas
legényével, a meghívó levélre ráírván, hogy
„cito, citissime“.
Hasszán hűsége pedig megejtette Zsuzsa sízvét.
Derekasan kiállotta már annak próbáját, hogy
messze földön se akadna szeretőbb párja, no
meg szép szál legény is volt, különösen mióta
magára öltötte a horvát gúnyát.
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A jajczai papnak meg, alig hiszem, hogy lett
volna buzgóbb tanítványa nálánál, és karácsony
felé már annyira haladt a keresztény tudomány
ban, hogy felvehette hívei sorába, Keglevich
Péter tiszteletére Péter néven. Mire kitavaszodik,
mire megjönnek a fecskék hosszú vándorútjukról,
ő is fészket rak szerelmes párjával. Addig remény
séggel, türöm-füvel tessék beérnie.
A vándor fecskékkel pontosan beállított a rég
óta felkészülve várt hívatlan vendégek sokasága
is. A hajnali szellő akár csak tarka virágos mezőn
suhant volna végig, úgy lengett, lobogott a sok
kopja temérdek sátor előtt, este meg, ha kigyulladt
a tábori tüzek hosszú sora, Keglevich beléfáradt
a számlálgatásukba. Nem is holmi hamarjában
összeszedett-vedett haddal jött ám a két bég,
egytől egyig pihent, válogatott anatóliai legény
ség nytizsgött a síkságon, melynek útját idáig
lángba borult falvak mutatták. Bármennyire is
készültek, tataroztatták a várat Jajczán, ennyi
ellenséggel szemben még az első taraczklövés
előtt elvesz csatájok, ha a közeli hegy ormán
pislogó jelzőtüz nem biztatná őket, hogy: „ne
féljetek bajtársak, itt őrködik ám jó Frangepán
Kristóf.“
Ott szorongott, újból a környékbeli népség
a vár szűk piaczán. Csendes, lakatlan volt a
malom is, mohos kereke nem zúgott, zakatolt,
nem szórta a verőfényes csillogó gyöngyöket.
Kicsiny ablakánál nem varrogatott Zsuzsa szor
galmasan a Sok tarka fonállal kiczifrázott patyolat
ingvállon, hosszú piros pántlikás főkötőn, melye
ken minden öltés közelebb hozta a türelmet
lenkedő vőlegény s a szépséges menyasszony
boldogságát.
A kapitány kiadta parancsban, hogy vasárnap
hajnalhasadáskor a jajczai legénység színe-java
kirohan a török táborra. Egymással vetélkedve
kérték Keglevich Pétert mindannyian, hogy vala
hogy szégyen szemre otthon ne hagyja
őket, de mégis keresztfiát, Hasszánt,
most márt Pétert, érte a legnagyobb tisz
tesség, hogy reá bízták a zászlót, rajta
a sárkányt ölő szent György képével.
Szombat este a vár kápolnájába gyü
lekeztek egybe a kiválasztottak. Buzgó
imájok felszállott a seregek Urához,
küldje le áldását, a diadalt, vagy a hősi
halált reájok. Felvirradt a nagy nap.
Vidáman, akár csak ha tánczba men
nének, indultak útnak a legények. Nem
gondolt most már a halálra egyikök
sem, mindegyik szemében ott lángolt
a hősi elszántság, a győzelemben való
bizakodás szent tüze.
A vár kapujában elbúcsúztak otthon maradt,
irigykedő bajtársaiktól, aztán — „Jézus segíts“
— neki a török tábornak, a merre Péter lengette
zászlaját. Mint a medréből kikelt romboló
hegyipatak, Frangepán Kristóf is leereszkedett
tizenhatezer vasasával, két tűz közé szorítva az
ellenséget. Hiába ontotta a halált a sok csata
kígyó, hiába szállott szembe a janicsárok sora
a fergeteggel, ott lobogott már szent György
képe a tábor közepén.
Hiába erősködött a két bég, újból futás lett
bíz’ ennek vége, és jó időre messze kerülte a

török Jajcza várát.
Ám a szent György képe
lehullott és vele Péter is. Fehér selyem jegy
kendőjét, melyet ott hordott, le nem tette egy
perezre se, pirosra festi vére. Máskor Zsuzsa
szavának hallattára is feldobogott hűséges szíve,
most csókjára, ölelésére se dobban, elszállott
belőle szerelme, — élete.
Ilyen véget ért Jajcza második ostroma, anno
Domini 1525.1
Kárffy Ödön.

Edison

új

accumulátora.

4 z „Electrical World“ egyik legutóbbi számában W. Hibbert megismerteti az Edison
*
új accumulátorával Angliában tett kísér
letek eredményeit, melyek az automobilok moz
gatására készített typusra vonatkoznak. Ez az új
alak lényegében ugyanolyan összeállítású, mint
az, melyről már két év előtt is volt szó e folyó
irat hasábjain,2 csak tökéletesebb kivitelű és
könnyebb.
Az automobil-accumulator négyszögletes aczél
külső edénye 13 hüvelyk (35 cm.) magas, 5*1
hüvelyk (13*8 cm.) széles és 35 hüvelyk (9’5
cm.) mély és megtöltve az egész 17 8 angol
fontot, tehát közel 8 kilogrammot nyom. Az
elektródok száma 28, ebből a fele positiv, a
másik fele negativ; tehát eltérő az ólomaccumulátorok beosztásától, a hol a negativ lemezek
száma rendesen nagyobb. A positiv és negativ
elektródok egyforma alakúak és szerkezetűek,
csak a töltelékjük különböző. Az elektródok nickelezett aczéllemezből készülnek, melybe 18 négy
szögletű ablak van vájva, ezekbe az ablakokba
beleillenek az apró aczéldobozok, a melyek az
accumulátor működéséhez szükséges tölteléket

1. ábra. Edison accumulátorának töltési és kisütési görbéi.

tartalmazzák. E lapos dobozok falaiba rendkívül
finom nyílások vannak vájva, hogy a folyadék
átjárhassa őket. A töltőanyag a positiv lemezek
dobozaiban nickelperoxyd, míg a negatívoknál
finom vasreszelék; a folyadék pedig, melylyel
az egész accumulátor meg van töltve 2 0 % kálilúgoldat. Ez az oldat inkább csak mint vezető
1 Jajcza várának mindkét ostroma, az első alkal
mával az asszonyok cse le : történeti valóság, Buday
Ferencz „Polgári Lexiconának“ tannsága szerint.
2 L. „Uránia“ 1901. 194. 1.
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mellett, felvett 302 Watt-órát, míg a 60 Amper
rel történő kisütésnél 224 Watt-órát adott ki.
Nagyon nagy előnye az, hogy aránylag gyor
san lehet újból megtölteni. A kísérletek azt mu
tatják, hogy egy óra alatt már 70—75%-át a tel
jes töltésnek felveszi az elem. így egy esetben
175 Amper árammal egy óra hosszat töltve, a
kisütésnél 60 Amperrel 2 óráig túl dolgozott,
pontosan 124 amper-órát adott.
Tartósságára vonatkozólag még csak
laboratóriumi kísérletek vannak, ezek
nagyon kielégítőnek mutatják azt. Három
i
\ 60 A m p e r e
havi időközben többszörös töltés és ki
x
_ 60 A m p e r e _____ 60. / .m r,
sütés
után sem változott az elem capap - w ____öö A n jo e r f i
60 A n i p e r e
citása semmit, maradt a régi; a leme
zek pedig a romlásnak, kopásnak nyo
^ A m pere
mát sem mutatták.
■a ‘ A m p e r e
Úgy látszik tehát, hogy az Edison
3 __________________ s a________ =__________2fi__________________ Uifi_________________ u o .
accumulátorának főelőnye technikai tö
2. ábra. Kisütés váltakozó erősségű árammal.
kéletessége s ebből folyó tartósságában,
gyors absorbeáló képességében és alkal
mazkodásában rejlik: mert capacitás tekintetében
szilárdak, de meg egymástól kaucsuklemezek
vannak hasonló jó, könnyű ólom-accumulátoáltal is el vannak szigetelve. A rázás veszélyei
rok is, mint például a Sherrin-féle.
ellen, úgy látszik, jól van biztosítva ez az akku
mulátor, technikai kidolgozásának tökéletessége
Az automobilokon való használhatóság ma
által. Úgy látszik — mondom — mert erre
oly nagy fontosságú, hogy ha ennek megfelel,
nézve olyan közvetlen kísérlet, a mely azt mu
az már maga is nagy eredmény. S most már
tatná, hogy például egy félévi automobil-szol
csak az volna hátra, hogy ne csak accumulágálat után miképpen működik, még eddig nincs.
tor, hanem galván-elem is legyen ennek a czélMindössze az nyújt némi tájékozást, hogy a
nak megfelelő, mert az még nagyobb előny,
kísérlethez használt elem New-Yorkból Londonba
ha az elemet nem dynamóval, hanem bárhol
Párison át jött megtöltött állapotban, teljesen
beszerezhető anyagokkal kell tölteni. Erre kell
felszerelve, kivéve, hogy a kálilúgoldat nem volt
törekedni.
beleöntve; és daczára annak, hogy a nagy úton
rázásnak és a levegő hatásának volt kitéve, ki
fogástalanul működött.
A kálilúg beöntésére használt nyílás rúgós
Heine költeményeiből.
szeleppel van elzárva, hogy esetleges felfordí
tásnál a folyadék ki ne ömölhessen; hogy pedig
I.
az akkumulátorban fejlődő gázok vigyázatlan
ságból robbanást ne okozhassanak, a bányászok
A gránátosok.
biztonsági lámpáinak mintájára dróthálókkal van
nak a nyílások elzárva.
Orosz fogságból jő két gránátos
Az accumulátor villámindító ereje P33 volt,
És franczia hon felé tártnak,
a belső ellenállás 0,0013 Ohm, 60 Ámper áram
S hogy érnek a német határhoz,
mal kisütve a legtöbbet, közel 210 Watt-órát,
Szótalanul fejet hajtnak.
tehát kilogrammonkint 26 Watt-órát adott. Igaz,
hogy ez optimista számítás, mert a kisülés
Szomorú hírt kellett hallaniok meg:
közben a feszültség felére (0.75 Volt) szállt
Hogy Frankhon, hogy Frankhon romba’!
le, a gyakorlatban 1 Volton alul alig használható
Legyőzve,
szétszórva a franczia sereg, —
az elem.
S a császár, a császár fogva!
Az első ábra mutatja a töltés és kisülés le
folyását, ez utóbbit különböző áramerősségek
Egymásra borulva sír a két hadfi.
nél 30-tól egészen 200 Amperig. Tanulságos a
Iszonyúbb hír oh lehetne-e még?
második ábra görbéje, a mely azt mutatja, hogy
S megszólal az egyik: „Meg fogok halni,
az elem alig polározódik s így képes időnkint
Régi sebem kiújult s nagyon ég.“
erős árammal dolgozni, a nélkül, hogy villámindító ereje csökkene. Ez az alkalmazkodó képes
Mondja a másik: „Vége mindennek!
ség jármüveknél nagy előny, mert előfordulhat,
Én is szeretnék halni te véled;
hogy rövid időn át az elemnek a rendesnél
Ámde reám feleség vár s gyermek,
sokkal erősebb áramot kell adnia.
S számukra nincsen nélkülem élet.“
Még 200 Amper árammal való kisütés mel
lett is ad az elem 142 Amper-óra áramot és
körülbelül 160 Watt-óra energiát. A mi az elem
„Bánom is én sorát nő- s gyerekeknek,
takarékosságot illeti, az körülbelül 70%-ra adódik
—Másra van szűmnek. különbre ma gondja, —
ki Hibbert kísérleteiből, mert 60 Amper áram
Hahogy éhesek, úgy koldulni mehetnek,
mal töltve közel 3 órán át P675 Volt feszültség
Oh de a császár, császárom fogva!
s nem mint az elem működésében résztvevő
vegyidet szerepel, így igen kevés kell belőle az
elembe; ez az oka, hogy a lemezeket igen közel
lehet egymáshoz hozni s ez által lesz az elem
belső ellenállása rendkívül csekély, azután meg
kicsi a térfogata, mert kevés helyet foglal el a
28 lemez. A lemezek közelsége azonban nem
okozhat könnyen rövid zárást — vagyis nem
érhetnek össze — mert az aczéllemezek igen
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Kérlek, oh pajtás, össze ha estem,
Hogyha a lélek elhagy örökre,
Francziahonba vidd el a testem,
Temesd el otthon, franczia földbe.
Piros szalagon, ím, e kereszt:
A becsületrend, tedd a szivemre,
Azután puskám jobbomba helyezd,
És kösd fel a kardot övemre.
így akarok feküdni a földben,
Hallgatva, miként a tábori őr,
Ámde ha hallom, ágyú hogy dörren,
S lovak dobogása fülembe ha tör, —
S átugrat a császár sírom tetején,
És villan a sok kard, mint villám, éjben,
Fegyverben a sírból kikelek én,
A császárt, a császárt hogy védjem!“
II.
A hír.
Ébredj fiú, nyergelj hamar,
Pattanj lovadra fel,
Tüskön-bokron Duncan király
Várába gyorsan el.
Lopózz a színbe, s tudd meg ott,
Ha egy lovász benyit,
— A két királyleány közül
Menyasszony hogy melyik?
Hahogy a barna, hozzad úgy
A hírt sietve meg, —
De hogyha tán a szőke az,
Sietned nincs minek.
Eredj a köteleshez és
Végy egy kötélt nekem,
Léptetve jöjj, egy szót. se szólj,
Csak tedd azt elibem.
III.
Da l ok.
1.
Volt egy öreg király
Szive nehéz, — és ősz volt a feje,
Szegény öreg királynak
Fiatal asszony lön neje.

2.

Áll egy fenyő magában,
Éjszak kopár hegyén,
Jég- s hólepel a vállán,
Álom borong szemén.
Álmában egy pálmát lát,
Mely messze délszakon,
Árván, hallgatva búsong
A forró bérczfalon.
3.
Ha kézbe’ kéz, búcsúra
Kettő közt sor kerül,
Elkezdenek sohajtni
S zokogni vég nekül.
Mi nem sírtunk, — ajkunkon
Egy jaj se reszketett,
A sok könny és sóhajtás
Később következett.
4.
Naphosszant álmodozva járva,
S virasztva éjeken keresztül,
Szívből jött édes kaczagásod
Minduntalan fülembe csendül.
Jut még eszedbe Montmorency,
Mikor szamár hátára ültél,
S lecsúszva a magas nyeregből
A bogáncsok közé kerültél?
A csacsi nyugodtan megállóit,
S elkezdte a bogáncsot enni...
Szívbői jött édes kaczagásod’
Sohasem fogom elfeledni!
5.
Édes lányka, szemed párja
Tiszta fényben ég, ragyog, —
Rózsaszájú kis leányka,
Szüntelen rád gondolok.
Oh beh hosszú téli este,
Bár lehetnék véled én,
Ülve melletted csevegve,
Kamrád meghitt rejtekén.
Vágyom ajkamhoz szorítani
A te kis fehér kezed’,
S könnyeimmel elborítni
Azt a kis fehér kezet!
6.

Volt egy csinos kis apród,
Szép szőke fürtű, — kedélye vidám,
0 volt, ki a selyem uszályt
Hordozta a szép királyné után.

Bús a tavasz, sötét az álma,
Gyászol a virág, mind a hány,
És titkos bánat rezg a dalban,
Mit énekel a csalogány.

Ismered azt a régi dalt?
Oly édes-búsan szól az ének! ...
Mivel egymást nagyon szerették,
Meg kelle halni mindkettőnek.

Oh ne nevess olyan vidáman,
Oh ne nevess, szép angyalom!
Sírj inkább, egy könnyet ha ejtesz,
Oly szívesen felcsókolom!
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7.

Szeretlek, hát kerüllek téged,
Habozás nélkül, — megbocsáss,
Nem illik bús arczomho’ képed,
A mely oly szép, bűvös, csodás!
Szeretlek, azért vált fehérre
Arczom, s nincs rajt’ boldog vonás,
Nehogy megirtózz tőle végre —
Inkább kerüllek — megbocsáss!
8

.

Bolygok este künn az erdőn,
A mely álmokat lehel,
Alakodnak drága képe
Pillanatra sem hagy el.
Fátylad az, mi ott fehérük?
Édes arczod’ látom én?
Vagy csak a hold fénye rezdíil
Át az erdő sűrűjén ?
A magam könyűit hallom
Folydogálni csendesen ?
Vagy te jársz valóba’ sírva
Oldalamnál, kedvesem ?
Fordította: Legifj. Szász Károly.

KRÓNIKA.
Uránia-szírsház. „Berlini élet“ írta Dömötöri Németh
Péter; első előadása az Uránia színházban folyó év
október hó 6 -án.
Néhány évtizeddel ezelőtt Hugó Viktor az ember
műveltségéhez tartozónak jelentette ki Róma és Páris
városok megismerését. E két városnak a száma azóta
egygyel megnövekedett, így hirdetik ezt legalább a né
metek, a kik a rövid időn belül, úgyszólván a szedáni
győzelem óta, rohamosan fellendült Berlint, ha Róma
fölé nem is, de mindenesetre Páris elé helyezik. Berlin!
Berlin! Az utóbbi években csaknem úton-útfélen, a
nagy Zolától a magasra törekvő kis deákig, mindenütt
hallani lehetett ezt a várost emlegetni s annak hangoz
tatása nemhogy kimaradna, sőt nap-nap után egyre
divatosabbá válik. Berlinbe siet ma szellemi kiművelés
czéljából az ifjú nemzedék; kereskedők és iparosok
szeme Berlin felé tekint, mert gyári, ipari és gazdasági
élete utánzandó minta számba m egy; börzéje és tudo
mányos intézetei elsőrangú tekintélylyel bírnak, sőt a poli
tikusnak is el kell ismernie, hogy a Berlinben elhangzó
császári és kanczellári szózatok ma irányítanak nemcsak
Európában, hanem Ázsiában, Afrikában és Amerikában is.
Nekünk azonban nem az a szándékunk, hogy a nagy
németbirodalmi főváros eme jelentőségre szerttevésének
okait kutassuk és kimutassuk, ez nehéz és kétséges
eredményeket feltüntető munka volna: mi ma csupán
magára a városra, arra a földi pontra vagyunk kiváncsiak,
a melyet Berlinnek nevez a földrajzban jártas közönség
s annak lakóira, lakóinak mindennapi életére. Bizonyára
ezzel a szubjektív bevezetéssel lépte át mindenki az
Uránia-színház küszöbét, meg akarván nézni a Dömö
töri Németh Péter darabját. Szerző már a czím megvá
lasztásával elejét akarta venni annak, hogy bárki is
mást várjon müvétől, mint a mit benne feldolgozott.

Szándéka becsületes és őszinte v o lt; valóban láttuk
nagyjában Berlint, Berlin életét, melyet egy nap alatt,
hajnaltól éjfélig, munkában, pihenésben, örömben és
fájdalomban, otthon és az utczán, czivilben és unifor
misban leél. A tárgy illusztrálásához használt 170 szinisen vetített és 2 0 mozgófénykép pillanatokra ugyan
mesésen szép köntösbe öltöztették a mindennapi dol
gokat, de mi hittünk- azok valóságában is, hiszen sokban
hasonlítottak a mieinkhez, a mi napi dolgainkhoz, mintha
a különbség csupán az uniformisba rejlenék.
„Uniformis!“ álljunk meg ennél a szónál. Ez a szó,
ez a fogalom dominál különben a Németh darabjában
is. Az ő Berlinjének javarésze csupa császár, csupa
katona, csupa parádé és defilirozás: szinte elképzelhe
tetlen annak, a ki nem járt soha Berlinben s a ki nem
látta, hogy nagyrészben ez a valóság is. Katona és
rendőr ez ott a „minden“ a többi minden felett, e
„minden“ felett pedig ott látni a császárt, mint a katona
feletti katonát, mint a rendőr feletti rendőrt, ő az „Uebersoldat“, ő az „Ueberschutzmann“, a ki mindenért harezra
kész, a ki mindenre vigyáz. Kellemes, mulattató sőt
tanulságos is az a kép, melyet szerző a nagy császárról
és hadseregéről rajzol szemeink elé. Darabjának ennél
a részénél, ha sokat nem is tanulunk, érezzük a szóra
kozás kellemét és ez is eredmény.
Annál jólesőbben veszzük észre a feléledő gondol
kodás édességének hatását, mihelyt szerző a kaszárnya
világból a „Spree menti Athén“-be v ezet; itt, a czivil
Berlinben, már nemcsak bámészkodni, hanem gondol
kozni is lehet. Nem a császárok, nem a generálisok és
markgrafok városa ez többé, hanem a Hégel-é, a Helmholtz
Lajosé, a Humboldt Sándor és a Humboldt Vilmos Ber
linje, a tudományok és művészetek városa e z ! Milyen
jól érezzük itt magunkat, milyen jól esik a szellemünk
ben dicső neveket, nagy műveket, philosophiai, szobrá
szati, festészeti és költői remekeket felidéző szobrok és
képek hosszú sorozatát látni! Sokáig szeretnénk itt időzni,
de még ezt is azt is meg kell nézni: a nagy árúcsarnokokat,
a forgalmas utczákat, a népéletet, a népképviselők hiva
talos otthonát, a Reichstagsgebäudet és még sok minden
egyebet. Hiszen a színházban a látni, tudni vágyó kö
zönségnek mindenféle rangja, rendje képviselve van,
szerzőnk pedig udvarias ember, ő mindenkinek be óhajtja
mutatni a neki legérdekesebbet, a neki valót, az ő szak
májába tartozót. Kár, hogy azt, a mi mindnyájunkat
kivétel nélkül érdekelt volna, említés, bemutatás nélkül
hagyta a szerző, t. i. a berlini Uránia színházat s annak
csillagdáját.
A színházat teljesen megtöltő közönség szívesen
fogadta a darabot, szívesen hallgatta a gördülékenyen
megírt felvonásokat s megtapsolta a derűs humorral
bevont epizódokat a berlini benszülöttnek életéből. Lehet
ugyan, hogy már is elmosódtak a látott képeknek színei,
egyet azonban bizonnyára magával vitt — egy egész
életre — a közönségnek a dolgokból tanulságot meríteni
tudó része: a németbirodalmi főváros munkás életének
emlékét, nagyratörő, büszke, öntudatos és a végső
chauvinismusig honszeretö lakóinak arczképét s császárjóknak talán elbizakodottan fenyegető, talán csupán jóakaratú eme szavait:
„ Völker Europas, bewahret eure heiligsten Güter l “
Dömötöri Németh Péter munkájának megvan a maga
értéke, tanulni lehet belőle. Igaz ugyan, a halhatatlan
Sokrates azt mondta: teljesen felesleges utazni a nagy
világban, más vidékeket, más városokat látni, mint a
hol születtünk, mert mindebből amúgy sem meríthet
fejlődésre tápot a szellemed. Ezt azonban csak Sokrates
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mondhatta egy Sokratesnek, a bölcsnek, a kinek a szel
leme lenyomata volt egy egész világnak, a ki a dolgokat
látta, mielőtt azokat látni akarta volna, és tudta azok
nak értékét a veleszületett őstudásnál. fogva. De nem
áll ez azoknak, a kik bölcs Solomial önszemélyükről
ennek ellenkezőjét vallják, mondván: sohasem láthatunk,
sohasem hallhatunk, sohasem tanulhatunk eleget, hogy
szellemünk ne vágyódnék újabb dolgok látására, újabb
dolgok hallására. Az emberi szellem szünet nélkül
tanulni, művelődni akar, míg bár csak odáig nem jut,
a hol egy Sokrates állott . . .
Dr. Knpcsay Felicián.
Az Uránia a vidéken. Tudományos színházunk
vidéki osztálya, több mint három hónapi szünetelés
után, újra megkezdte működését. A színház igazgatósága
ezúttal Dömötöri Németh Pétert bízta meg a vidéki
előadások rendezésével, ki a Quarneto vizein és Berlini
élet czímü darabjaival már több tanulságos és élvezetes
estét szerzett az Uránia-színház közönségének. A vi
déki osztály márcziusi kőrútján a Quarnero vizein, Egyptom és Megváltás czímü nagyhatású darabokat mutatja
be azzal a felszereléssel, melylyel ezeket a müveket
Budapesten előadják. A vidéki közönségnek tehát alkalma
nyílik arra, hogy öszzehasonlítást tehessen egyetlen
tudományos színházunk repertoire-darabjai s ama léha
ságok közt, a melyekkel egyes kalandorok, urániai
előadások czíme alatt, nem átallják a provinciát elárasz
tani. A budapesti tudományos színház igazgatósága
különben közelebb lépéseket tett arra nézve is, hogy
hasonló lelkiismeretlen vállalkozók az Uránia czímet
ezentúl a közönség megtévesztésére ne használhassák.
Az Uránia vidéki actiója az őszi évszak bekö
szöntésével újabb lendületet vett. Az ország legtávolabbi
vidékéről érkeznek leginkább tanítók, tanárok, egyesü
letek és kaszinók, sőt magasabb tanintézetek részéről
is megkérések az egyesület hivatalos szállására (Buda
pest, Vllt, Izsó-u. 4.) vetítő felszerelésekért és felolva
sásokért. Gazdakörök és iparos ifjúsági egyesületek is
nagy számmal jelentkeznek s az egyesület, ezekre való
tekintetből megfelelő irányú felolvasásokról gondoskodik,
megfelelni törekedvén eredeti programmjának, mely az
általános műveltség köréből való ismeretterjesztésen kívül
szakismereiek tanítását is czélul tűzte ki. Tájékozásul
közöljük, hogy eddigelé a következő felolvasások vannak
kinyomtatva: 1. Madách, 2. Katona József. 3. Zrínyi a
költő. 4 Az Alduna. 5. Babilon és Biblia. 6 . Vörösmarty.
Ezek a hozzájuk való képeíckel együtt a Tájékoztatóban
közlött feltételek szerint bármikor megrendelhetők. Ezen
kívül sajtó alatt vannak és újév után megrendelhetők
lesznek: 7. A gyümölcstermelésről, 8 . Budapest. 9 —10.
Kétezer évig eltemetve (Római élet) 11., 12., 13. Utazás
német vidékeken, 14. A pálinka hatása a szervezetre,
15. A pálinka hatása az erkölcsökre.
A nglia és az Uránia. Egy kifáradhatatlan angol
tourista W. H. Shrubsole, ki nem csak nagy utazásokat
tesz, de tapasztalatait örömest is közli honfitársaival,
közelebb hazánkról akar tartani felolvasásokat. Ez a
lelkes angol már kétszer beutazta Magyarországot;
gyönyörködött szebbnél-szebb vidékeinkben, megcsodálta
fővárosunk rohamos emelkedését s a magyar vendég
szeretetnek emlékeivel eltelve, vetette papirra gazdag
tapasztalatait, tarka élményeit. Mint praktikus ember
azonban nem elégszik meg azzal, hogy egyszerűen csak
leírja, a mit nálunk látott; előadásait szebbnél szebb
képek sorozataival kívánja illusztrálni. Shrubsole ilyen
képekért Wlassics Gyula miniszterhez fordult, kiről jól
tudja, hogy örömest nyújt segédkezet mindazoknak, kik

hazánk nevezetességeinek ismertetésében fáradoznak. A
miniszter csakugyan a legnagyobb készséggel teljesítette
Shrubsole óhajtását és Molnár Viktort, az Uránia tudo
mányos színház elnökét bízta meg azzal, hogy az angol
utazónak kezére járjon. Az Uránia színháznak több
ezer képet tartalmazó gyűjteménye van Magyarország
legregényesebb pontjairól, történeti emlékeiről s ethnographiai nevezetességeiről. Ezekből Molnár Viktor egész
sorozatot bocsát Shrubsole rendelkezésére, hogy kivá
logathassa közülük azokat, a melyeket szabad előadá
sainak illusztrálására legalkalmasabbaknak talál. A képek
már a legközelebbi napokban útnak indulnak Angliába
s bizonyára ott a messze földön is becsületet szereznek
az Uránia színház művészeinek.
Hasonló feladatot akar teljesíteni Angliában Genever
Arthurné szül. Győry Ilona is, a ki szintén felkérte az
Uránia Egyesületet, hogy felolvasásokat és képeket adjon
Magyarországról, mert régi hazáját ismertető előadá
sokat akar tartani Angliában. Az Uránia örömmel fogja
teljesíteni kérését.
Fadrusz János, Jantyik Mátyás f . . ■ E két
illustris névvel többé nem fogunk találkozi sem a képzőmüvészetipályázatokon, sem a tárlatokon. Fadrusz Jánost
és Jantyik Mátyást férfikoruk legszebb éveiben ragadta
el körünkből a kérlelhetetlen halál az elmúlt október
hó folyamán. Az egyik elsőrangú szobrász volt, a másik
jelesebb festőink közé tartozott; Fadrusz egész szi
vével a hideg követ szerette, azzal akart plasztikus lé
tezést biztosítani a benne élő szépnek ; Jantyik, álmo
dozó, ábrándos lelkének pihenőhelyét a vászonra festett
színharmóniában kereste. Nem születtek egy anyától és
mégis testvérek voltak a szen ek a szeretetében, a mint
hogy mindenkor testvérek voltak és lesznek mindazok,
a kiknek érzései a rejtett művészi ideákat meg tudják
sejteni s napvilágra bírják hozni. Haláluk nagyon is
korai volt; noha már is ott állottak mind a ketten, a hol
a művész több a puszta „ígéret“-né\, a hol a művész
már adott is magából valami örökre fenmaradót . . .
Ki nem ismeri széles e hazában műveiket? Ki ne ismerné
Fadrusz Jánosnak a tökéletesség magaslatán álló szobrait:
a pozsonyi Mária Terézia-szobrot, a kolozsvári Mátyás
király-, a zilahi Wesselényi-szobroi, nem is említve a
többi hasonlókat ? . . . és ki ne ismerné a Jantyik Mátyás
vázlatait, festményeit: „Az arany bulla kihirdetésé“-t,
„Martinuzzi halálá“-t, a „Búzaszentelés“t és száz meg
száz kedves rajzát, az életből ellesett tanulmányalakjait,
pompás magyar typusait ? Felfogásba s a művészi
eszme erőteljes keresztülvitelébe Fadrusz is, Jantyik is
egy magyaros charaktert tudtak beplántálni, melynek
életteljes vonásaival csaknem minden egyes alkotásukban
találkozunk. Müveikkel valóban nemcsak gazdagították
a honi művészetet, hanem annak nemzeti irányban
leendő továbbfejlesztésére is érezhető befolyással voltak.
Ki tudná megmondani, hogy milyen szép álmokkal,
milyen nagyszabású új compositiókkal szálltak mind
ketten a sírba, hogy a magyar nemzetnek mennyi hálás
elismerésével és nagyrabecsülésével találkozhattak volna
még ezután is ők, a kik olyan becsvágyók voltak, nagyravágyás nélkül . . .
Az „Uránia Magyar Tudományos Egyesület“ mindkét
halottban lelkes, áldozatkész barátjait vesztette el A
Fadrusz készítette Krisztus fej s a Jantyik Mátyás
festette „Aggastyán“, e két műalkotás is, melyeket az
Uránia M. Tud. Egyesület által nemrég rendezett tárgy
sorsjáték alkalmából, nyereménytárgyakként felaján
lottak, örökre hirdetni fogják a bennök élt művészi
lélek intelligens voltát.
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A N eptun-on túl levő b olygó létezéséről. A
transneptuni bolygó létezésének kérdésével már igen
sok ízben foglalkoztak, de inkább laikusok, kik min
denféle hypothetikus feltevésekből indultak ki, mint
a szakemberek. Ez utóbbiak közül Newcomb S. emlí
tendő, ki a múlt század 60-as éveiből való vizsgála
taiból arra az eredményre jutott, hogy semmi olyan
ok nincs, mely minket egy a Neptunon túl levő bolygó
felvételére kényszerítene. Újabban e kérdéssel Lan
W. foglalkozott, ki vizsgálódásainak eredményeit a „Bul
letin Astronomique“ ez évi folyamának júliusi számában
tette közzé.
Lan elsősorban is arra az ismert tényre utal, hogy
az Uranus és Neptun mozgását adó Le Verrier számította
táblák már nem -pontosak. Lan ezért évek óta javítja e
táblákat s számításaiban a két bolygó helyzeteire vonat
kozólag 3425 meridiánészlelésre támaszkodik, melyeket
a greenwichi, párisi és königsbergi csillagdák 1781-től
1895-ig terjedő észleléseiből merített. Uranusra vonat
kozó vizsgálatai mutatják, hogy Uranusnak 1836—
9 5 -ig terjedő észlelései teljesen megfelelnek az elmé
letnek, tehát ebben a 60 éves időközben ismeretlen okok
nem gyakoroltak hatást e bolygó mozgására. Hasonló
eredményre jutott Neptunra vonatkozólag is.
Lan tehát a következő eredményre jutott; 1. Le
Verrier elmélete Uranus és Neptunon pontosan ál
lítja elő. 2. Hogy egy a Neptunon túl levő bolygó
felvétele meg nem engedett s hogy e hypothesis már
azért is igen valószínűtlen, mert Neptun pályájában a
radiusvector háborgásokat nem mutat.
Új változó csillag. Wolf Miksa szeptember 21-én
l l h6.7m königstuhli középidőben egy új változó csil
lagot fedezett fel a Hattyú csillagképében, mely abban
tér el más csillagoktól, hogy a photographiai lemezeken
nem korongnak, hanem gyűrűnek rajzolódik, miből az kö
vetkezik, hogy különös hullámhosszal bíró monocnromatikus fényt bocsát ki, mely becslések szerint az ibolyában
fekszik. Képe egy ködképhez teljesen hasonlít. Coordinátái: Egyenes emelkedés 20h 10m 57s0 elhajlás 37°
8 ' 49" Miután az új változó 11-edrendü csillag, csak
nagyobb távcsőben látható.
T. A.
A déli sarköv h őm érséklete. Az angol „Disco
very“ hajó délsarki expedicziója téli állomásán — 7 7 °
49, déli szélesség, 166° keleti hosszúság, 21 angol mér
földre az Erebus vulkántól — 1902 februártól 1903
január végéig szabályszerű meteorológiai megfigyeléseket
végzett. A legalacsonyabb temperatura augusztusban
volt — 45-8°; a legmagasabb deczemberben, + 3’90,
az évi átlag — 17 8 0. Ez a középhömérsék rendkívül
alacsony; az északi sark környékén ugyan találtak ennél
néhány fokkal alacsonyabb közepet is, de azok a helyek
sokkal közelebb voltak a sarkhoz, mint a Discovery
állomása. Arctowsky, a Belgica 1898—99-iki expediczió
meteorologusa is azt hiszi, hogy a déli hidegpolus
sokkal alacsonyabb mérsékletű, mint a grönlandi vagy
szibiriai északi hidegsarkok. A fentebb adott hőmérséket
a hajón olvasták le, 3 km.-rel távolabb — 52-5 C. is
találtak. A Discoveryn megfigyelt legnagyobb légnyomás
713*6 mm.; ebből Arctowsky arra következtet, hogy a
barometernyomás a déli sarkon nagyobb, mint az
északin. Azt is kijelentette, hogy a nagy délsarki jégövet
alacsonyabb nyomású léggyűrű veszi körül, melyben
nyugatról keletre cyklonok futnak, tehát ép úgy, mint
az északi sarkon.
A déli sarköv telében keletről nyugatra fú a szél,
délnyugatra a legerősebb, — onnan aztán visszakerül
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keletre. Északi szelek csak nyáron fúnak. A legnagyobb
szélsebesség óránkénti 65—70 angol mértföld (104—111
kilométer). Télen egyáltalán nem jelzett vihart a baro
meter. A Discovery állomása az Erebus és Terror vul
kánok közelében feküdt; ezekről azt hitte a felfedezőjük,
Ross kapitány, hogy szárazföldön állnak, de ez tév e s:
a két vulkán szigetet alkot.
A szigettől délre, egy Armitagenek elnevezett föld
nyelv előtt horgonyzott a Discovery. Nyugatra terült el
a Victoria-föld déli nyúlványa, a melyen a parttól 80
mértföldre fekvő jégtömeg 3000 m. magas, délre és
keletre nyúló fensíkot alkot. Az Erebus füstje pom
pás szélkakas volt a Discovery megfigyelőinek, a kik
azt találták, hogy a szél iránya a magasban (3800 m.)
töbnyire nyugati vagy délnyugati; a Belgica is erre
jutott az északi sarknál, a magasan járó felhők meg
figyeléséből.
A föld aranytartalm a. A mennyire az emberiség
története nyúlik, mindig ott szerepel az arany, mint
érték és cseretárgy és már a ködös hajdankor is keleti
uralkodók mesés aranykincséről beszél. Hogy milyen
aranymennyiség volt akkor az emberiség birtokában,
azt ma már megközelítőleg is bajos megbecsülni, de ha
a régi írók nem túloznak nagyon, ez a kézenforgó arany
mennyiség a perzsa birodalom idején nem lehetett sokkal
kisebb a mainál. Az ókor aranykincsei közül alig maradt
ránk valami: részben az óceán födi, részben más anya
gokkal kötődött le, részben a földben temették el. A
czivilizált emberiség mai aranygazdagságát Amerika
fölfedezésétől keltezik; sőt még az is nagyon kérdéses,
hogy a legrégibb amerikai aranyból van-e még nekünk
számot tévő maradványunk. Soetbier és Biedermann
kiszámították, hogy Amerika fölfedezése óta mennyi
aranyat termeltek. 1900 végéig ennek az aranynak az
értéke körülbelül 50 milliárd korona. Ez a mennyiség
olyan aranykoczkát ad, a melyiknek élhossza 9 2 méter,
tehát egy tágasabb helyiségben kényelmesen elférne,
hanem a súlya — az 300.000 mázsa.
Hogy a föld ismeretlen, vagy még ki nem bányászott
aranymezőin is volna még ennyi arany, azt a szakem
berek kétségbe vonják.
E szerint hát egy 5 */4 m. félátmérőjü aranykoczka
teszi az emberiség jelen — és egy kisebb, a mi még
ezután jön — a jövő aranygazdagságát.
U ltram ikroskopikus testek láthatóvá tétele. A
legjobb mai mikroskopok már alighanem közel vannak
ahhoz a határhoz, a meddig egyáltalán mehetünk, ha
olyan képeket akarunk nyerni, a melyek a mikroskopikus tárgyhoz hasonlók.
Mert a fény hullámzó természete folytán lehetetlen,
a mint azt Helmholtz és Abbe kimutatták., 0 00025
mm.-nél kisebb tárgyakat mikroskoppal felismerni, mert
akkor a fényelhajlás folytán egy pont képe nem egy pont,
hanem színes gyűrűk sora lesz, éppen úgy, mintha jól meg
világított finom nyílásra tekintünk, nem a nyílást, hanem
színes és sötét nyílások egész sorát látjuk. A mikroskopban
is ez az eset, ha a tárgy igen kicsi és erősen meg van
világítva, s így a tárgy képe egészen elmosódik, felismerhetetlené válik. Azokat a tárgyakat, a melyek olyan
kicsinyek, hogy így képük mikroskóppal nem látható,
ultramikroskopikus testeknek nevezik. Most azonban sike
rült a jénai Siedentopj és Zsigmondymk, megváltoz
tatva az eddig alkalmazott megvilágítást, a mikroskopon
az előbb említett alsó határon jóval alul fekvő apró
tárgyakat észrevenni. Módszerük abban áll, hogy a mikroskopba nem a kis tárgyon áthatoló megvilágító fény
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nyalábot fogják fel, hanem a kis tárgyról elhajlított
fényt; tehát a mikroskop alá helyezett tárgyat oldalról
világítják meg.
Ugyanaz az eset ez, minthogy a szobánk levegőjében
úszó porrészeket úgy teszszük láthatóvá, ha az ablak
hasadékán át fénynyalábot vetünk a szobába. Tudjuk,
hogy a porrészecskéket ilyenkor nem a fény irányában,
hanem oldalról látjuk a legjobban.
Ezzel az új módszerrel se láthatjuk meg az illető kis
tárgyak alakját, hanem csak apró lemezkéket; de sok
szor ez is nagyfontossagú és elég a tudományos
characteristicum megállapítására. Új módszerük finom
ságának szembetűnővé tételére a két physikus a követ
kező példát hozza f e l: legyen egy darab aranyrubinüveg egy mm3-jében egy nyolczvanmilliomod milligramm
arany; nagyszámú parányi térelem megvizsgálása arra
az eredményre vezetett, hogy egy mm3 rubinüvegben
több millió apró aranyrészecske van. De ha egy köb
milliméterre csak egyezermilliót számítunk, akkor is azt
nyerjük, hogy egy ilyen részecskének a súlya kisebb,
mint a milligramm ezerbilliomodrésze. És ezeket a
részeket az említett módon (lemez alakjában) még jól
látta a két kísérletező; ezeknél kisebb súlyú tárgyat
eddig még nem észleltek. Ha ezek az aranyrészecskék
koczkaalakúak és ha súlyuk megfelelő az arany specificus súlyának, akkor bizonyos rubinüvegeknél az
aranyrészecskék méretei 0.()00,004 mm. és 0.000,030
mm. között ingadoznak. Romlott, zavaros, vagy színe
zetlen rubinüvegek aranyrészecskéi 5—25-ször nagyobbak.
Ez még jó messze van a molekulák átlagos nagy
ságától, a mi körülbelül 6 tízmilliomodmilliméter. Maguk
a kutatók azt hiszik, hogy szinte lehetetlen ezen a módon
oly erős megvilágítást adni, hogy az esetleges molekulák
is láthatók legyenek.
Megjegyzi még a két tudós, hogy új módszerükkel
eddig észrevehetetlen kis lények, baktériumok stb. is
megfigyelhetők lesznek, azaz, hogy ottlétük állítható
lesz, a nélkül, hogy bárminemű identifikálásra gondol
hatnánk. Ha meggondoljuk ezek után, hogy nagy meg
kicsi relativ fogalmak, a mik lehetnek fontosak az em
berre, de nem azok a természetre, akkor láthatjuk,
hogy milyen nagy horderejű felfedezésekre vezethet ez
az új módszere a megfigyelésnek.
R udolf-szobor. Nagy lelki gyönyörűséggel adunk
számot minden hónapban a Rudolf-szoborra való gyűjtés
sikeréről.
Újabban a következő adományok érkeztek:
Boschán Jakab földbirtokos 300 kor.
Diószeghy főszolgabíró gyűjtő-ívén : Diószeghy János 1
kor., Métely János 1 kor., Steiner József 1 kor., Krajnyák
Alfonz 1 kor., Bernáth Béla 1 kor., összeg 5 kor.
MunkácsiJ gör. szert. kath. egyházmegyei pénztár
5 kor. 40 fill.
Weöröss Vilma gyűjtő-ívén : Weöröss Vilma 4 kor.,
Weöröss Kálmán 2 kor., Németh Viktor 2 kor., Kováts
István 2 kor., összeg 10 kor.
Déchy Mór gyűjtő-ívén Déchy Mór 50 kor., Hopp
Ferencz 20 kor., Almássy 20 kor., Cholnoky 1 kor.,
Schwarzkopf M. 50 kor., összeg 141 kor.
Vas vármegye kisczelli járásában: Mritz Antal
1 kor., Sebestyén J. 1 kor., Soós Ede 1 kor. Horváth
Ferencz 20 fill., Halmy József 20 fill., Pusztay Mihály
10 fill., ifj. Tóth István 10 fill., Nadhera Ferencz 50 fill.,
N. N. 60 fill., Olvashatatlan 1 kor., összeg 5 kor. 70 fill.
Papp Géza 10 kor., Léderer Ábrahám 3 kor.,
Szepes vármegye főispánjának gyűjtése : 166 kor. 20 f.

Brassó vármegye Botfalu községének gyűjtése : 12 kor.
Szeben vármegye alispánjának gyűjtése: Szeben várm.
közönsége 100 kor., Egyes [adományozók Nagy-Szeben
26 kor. 70 fill., SeUemberk község 6 kor., Rücz község
5 kor., Nagytalmács község 5 kor., Szenterzsébet község
5 kor., Veresmart község 10 kor., Popláka község 5 kor.,
Dolmány 4 kor. 56 fill., Egyes adományozók Fenyőfalva
4 kor. 8 6 fill., Egyes adományozók Nagycsür 6 kor.
94 fill., Egyes adományozók Moh 8 kor. 40 fill., Ecsellő
község 2 kor., Galis község 4 kor., Guraró község
20 kor., Mágközség 5 kor., Orlát község 2 kor., Szecsel köz
ség 5 kor., Szibiel község 3 kor., Vále község 2 kor., Doborka község 10 kor., Kerpenyes község 4 kor., Kisapold
község 10 kor., Nagyapóid község 20 kor., Nagyludos
község 10 kor., Osulás község 5 kor., Pojána község
10 kor., Récse község 4 kor., Ród község 5 kor., Szászorbó község 40 kor., Szerdahely község 50 kor.,
Toporcza község 5 kor., Zsúma község 5 kor., Egyes
adományozók Doborka 12 kor., 54 fill., Egyes adomá
nyozók Szászorbó 7 kor. 30 fill., Egyes adományozók
Szerdahely 6 kpr., 14 fill., Alsópián község 20 kor.,
Kelnek község 5 kor., Lomán község 5 kor., Egyes
adományozók Alsópián 1 kor., Egyes adományozók
Loczán 5 kor., Egyes adományozók Péterfalva 4 kor.
40 fül., Egyes adományozók Alczina 2 kor., Egyes
adományozók Vurpod 15 kor. 02 fill., Illenbák község
2 kor. 80 fill., Egyes adományozók Illenbák 2 kor.
20 fill., Egyes adományozók Márpod 12 kor. 28 fill.
Szászahúz község 1 kor., Újegyház község 4 kor., öszszeg 514 kor. 14 fill. Hegyháti takarékpénztár Vasvár
1 kor., Vasvári takarékpénztár 2 kor., Krenner Pál 2 kor.,
Pereszteg község 3 kor., 50 fill., Győrvár község 1 kor.,
Götfa község 1 kor., Boldogasszonyfa község 1 kor.,
Dénesfalakhegy község 1 kor., Egervár község 1 kor.
Összesen 1185 kor. 94 fill. Hozzá az eddig kimutatott
12.379 kor. 08 fill. Mindössze 13.565 kor. 02 fill.

KÖNYVSZEMLE.
A „Magyar K önyvtár“ újabb füzetei (346—351)
Radó Antalnak, hazafias tárgyú és egyéb válogatott
költeményeit, („Rákóczi sírja és egyéb költemények“)
— Krúdy Gyula „Nyíri csend“ ez. elbeszélés-gyűjte
ményét, — Tóth Ede „Kintornás család“ ez. jeles nép
színművét, — Tacitusnak „Agricola élete“ ez. nevezetes
munkáját (Wirth Gyula fordításában) és egy új angol
elbeszélőnek, Zangwillnak, „A matrácz sír“ és a „Palesz
tinái zarándokok“ ez. müvecskéit — miket Gábor Áron
fordított magyarra — tartalmazza.
A Magyar Könyvtár — mely a Lampel (Wodiáner
F. és fiai) könyvkiadó ezégnek (VI., Andrássy-út 21)
gazdag tartalmú vállalata — Radó Antal szerkesztésében
jelenik meg. Egy-egy szám ára 30 fillér, s kapható bár
mely könyvkereskedésben.

A kiadóhivatal felkéri a lap igen tisztelt előfizetőit,
hogy ha az Uránia valamely számát idejében, a hónap
első napjaiban meg nem kapnák, ez ellen legkésőbb
két hét alatt, vagyis minden hónap 15-éig szólaljanak
fel a kiadóhivatalba czímzett levelező-lapon (Budapest
VI., Aradi-utcza 14. Hornyánszky nyomda). A később
érkező felszólalások elintézése elháríthatatlan akadá
lyokba ütközik, s így azokért felelősséget nem vállal
hatunk.

Tájékoztató értesítés az „Uránia“-Egyesület vidéki actiója érdekében.
czélját és lényegét

Az « U r á n ia » - E g y e s ü le t vidéki a c tió já n a k
beszédje

Uránia

ism erteti,

m elylyel az E g y e s ü le tn e k

190 3

m árezius

az E g y e sü le t ü g y v e z e tő e ln ö k én ek , M o ln á r V ik to rn a k

h ó 21-én

ta rto tt

kö zg y ű lését

m eg n y ito tta

és m e ly e t az

f o l y ó i r a t 190 3. é v i á p r i l i s h a v i s z á m á b a n e g é s z t e r j e d e l m é b e n k ö z ö l t .
H a e g y ré sz t a vidéki

városok és

k isebb

k ö z s é g e k is

vállvetve

m u n k álk o d n ak

a nem zeti

m ű v elő d és

nagy

fe la d a ta in — és m o s t m á r a lig v a n v id ék i v á r o s v a g y fa lu , h o l n e m v o ln a k a s z in ó , g a z d a s á g i e g y e s ü le t, o l v a s ó k ö r stb .,
s ezek

m ind

f iig g) _

ip a rk o d n a k

m eg o ld an i

m ásrészt tag ad h atatlan

az

azokat a

felad ato k at, a

is, h o g y a f e n t

ö n tetű ség , a ren d sze r és az ö ss zek ö tő kapocs.
M é g n a g y o b b v á r o s o k b a n is n e h é z

m elyektől

társad alm i

m e g n e v e z e tt in tézm én y ek

egy p ár közérdekű

jó létü n k

és

m u n k ájáb an

sz ellem i

jó részt

felolvasásra a m eg felelő

haladásunk

h ián y zik

szakem bert

az e g y 

m eg találn i s

m e g n y e r n i és a s z ü k s é g e s e s z k ö z ö k e t e lő te r e m te n i, — a kis v á r o s b a n , f a lu h e ly e n p e d i g te lje s e n le h e te tle n .
E zen a bajo n
gondoskodik,

kívánt az

« U rán ia» -E g y esü let

ho g y a fent m eg n ev eze tt

erkölcsi

se g íte n i,

m id ő n

te s tü le te k csek ély

vidéki actióját

m e g in d íto tta és m id ő n arról

k ö lcsö n d íj m e lle tt és k ö n n y ű s z e rre l

m egkaphas

sa n ak m in d en t, a mi eg y é rd e k e s ism e re tte rje sz tő felo lv asásh o z sz ü k sé g e s.

külön felolvasásokat

Az «U rania» -E g y esü let e végből

irat

illeték es

szakférfiak

által,

az ism eretek m in d en

á g á b ó l , a z o k h o z k é s z í t t e t i a v e t í t é s r e a l k a l m a s k é p a n y a g o t is m e g f e l e l ő s z á m ú p é l d á n y o k b a n , h o g y e g y i d ő b e n t ö b b
h e l y r ő l é r k e z ő k é r e l e m n e k is e l e g e t t e h e s s e n .
actio

czéljaira

t á r g y u k is m á s , é s
töltenek

be,

F élreértések

k ikerülése v é g e tt a z o n b a n

Uránia-Színház
mozgó fényképekkel a vidéki actio nem rendelkezik. A z

ír t f e l o l v a s á s o k

képein ek

nem

b em utatására

vidéki a c tio czé lja ira n e m

azonosak a nagy

k ü lön

berendezés,

a l k a l m a s é s ki n e m

v illam os

tartan ak .

A v e títő k é sz ü lé k

sz e rk e sz té s é n é l első s o rb a n

szem előtt és eg y k ö rü lb elü l 6 0 — 80 e m b e r t

a

U rá n ia -S z ín h á z

czél te r m é s z e té n é l

fogva

felo lv asásai eg y e g é s z esté t

fé n y stb. sz ü k sé g e lte tik s így a S zín h áz a n y a g a a

k ö lc sö n ö z h e tő .

A vidéki a ctio k é p e i k ís é r e té b e n t a r t a n d ó e lő a d á s o k
nem

m e g j e g y z e n d ő , h o g y a «vidéki

felolvasásaival ;

átlag

három negyed

óránál

a fe n te m líte tt te s tü le te k

b e f o g a d ó te re m re sz ám ítu n k .

vagy

vagy

egy

iskolák

óránál

ig é n y e it

to v áb b
ta rto ttu k

K özgyűlési te rm e k b e n v ag y sz ín h á z a k b a n

a k ü ld ö tt v e títő k ész ü lé k m á r a z é rt s e m a lk a lm a z h a tó , m e r t a b o r s z e s z - v a g y g á z - A u e r - é g ő oly f é n y fo r r á st n e m

ny ú jth at,

m e l y n a g y o b b t á v o l s á g b ó l is e l é g g é v i l á g o s k é p e t a d n a .

vetítő-készüléket

Az « U rán ia» -E g y esü let kív án atra m e g k ü ld i a v etítésre s z ü k sé g e s

és a h o zzáv a ló

lámpát

is,

m ely gáz- és b o rsz e s z -A u e r-é g ő v e l v an felszerelve.
E lő z e te s tá jé k o z á s v é g e tt a v e títő -k é sz ü lé k

le írá sá t és a h a sz n á la ti u ta s ítá s t

előre

m eg k ü ld jü k

az illető fe l

o l v a s ó n a k , h o g y a z t m é g a g é p m e g é r k e z é s e e l ő t t is t a n u l m á n y o z h a s s a .
M in t h o g y c s a k t e lje s e n új
a h a s z n á la tb a n v o lt A u e r-h a ris n y a

Auer-harisnyák
v isszaküldése

b í r j á k ki a s z á l l í t á s s a l

felesleg es.

járó

ráz ó d á st,

Ez a h arisn y a az elő a d á s

a k ép ek b e m u ta tá s a u tán

szín h ely én m é g h a szn álh ató ,

d e ú j a b b sz állításra m á r n e m a lk a lm a s . A z A u e r - h a r i s n y a g y á ri b e s z e r z é s i á r a a fe lo lv a s ó t, ille tő le g a k ö lc s ö n v e v ő t terh eli.
A vetítő-készülékhez m é g eg y m á s o d ik A u e r-h a ris n y á t és ü v e g h e n g e r t k ü ld ü n k
ha az elsőt valam i n e m

tarta lé k n a k , a rra az e se tre ,

várt baj érn é. D e e n n e k ára csak a k k o r té ríte n d ő m e g , h a a k ö lc sö n v e v ő a h a risn y á t té n y le g

h a s z n á l t a is.

képanyagát szöveg nélkül

Az elő ad áso k

v a g y m á s f é l ív t e r j e d e l m ű f ü z e t b e n k i n y o m a t j a

nem

k ö lcsönözzük

ki.

Az

e lő a d á s o k a t az « U rá n ia » -E g y e sü le t eg y

és a füzeteket sz ü k sé g e s sz ám b an a felolvasást re n d e z ő n e k m egküldi.

E v ég b ő l m in d e n k ö lc sö n v e v ő an n y i fü zetet k ü ld e t m e g m a g á n a k , a h á n y lá to g a tó ra sz ám ít e lő a d á s á n . Az

legalább ötven füzet átvétele kötelező.
egyes füzetek is p o r t ó m e n t e s e n k ü l d e t n e k

e lő a d á s o k sz ö v e g e a h a llg a tó s á g k ö z ö tt k io sz ta n d ó . M in d e n e lő a d á s n á l
A felo lv asó

előzetes

tá jé k o z á sa

czéljáb ó l

k iv ételesen

m e g , 15

fillérért d a r a b o n k é n t .
A fölös sz á m b a n k ért és

f e l nem használt füzetek —

a z e l ő a d á s u t á n v i s s z a v é t e t n e k , i l l e t ő l e g é r t ü k d íj n e m

Belépőjegyeket

f e lté v e azt, h o g y tisz ta á l l a p o t b a n k e r ü l n e k v is s z a —

fiz e te n d ő .

csakis az e lő a d á s t r e n d e z ő k ü lö n k iv á n a tá r a k ü ld ü n k .

F a lu h e ly e n a k ö z ö n s é g tő l 20 fillérn él n a g y o b b

belépti díj

nem

sz ed h ető . M in d e n lá to g a tó t e n n e k fejéb en a

s z ö v e g k ö n y v e g y p é l d á n y a is m e g i l l e t i .
A p o stai v ag y v asú ti
v e v ő t terhelik.

szállítási költségek

Az an y ag kölcsö n ad ása ren d ese n

— m e ly e k a hely tá v o lsá g á tó l fü g g n e k —

nyolcz napra

o d a és v issza a k ö lc s ö n 

t ö r t é n i k , a ki a z o n b a n a z t e g y h é t n é l h o s s z a b b

id e ig ta rtja

m a g á n á l, a m e g á lla p íto tt d íja k a t m i n d e n ú j a b b h é tr e ú jb ó l fizetni k ö te le s .
A kölcsönvevő

felelős

kárért,

m in d en

m ely a

reáb izo tt

k ü ld em én y t

(v e títő -k é sz ü lé k e t,

k é p a n y a g o t , stb.)

e se tle g érheti és m e g té ríte n i tarto zik azt az ö s s z e g e t, m e ly e t az « U rá n ia » -E g y e s ü le t a sz e n v e d e tt v e s z te s é g p ó tlá sá é rt
v agy az o k o zo tt kár h ely reállításáért k iad n i k é n y te le n .1

Per esetében

a k ö lcsö n v e v ő elism eri a b u d a p e s ti

b író ság o k

A z « U r á n ia » - E g y e s iile t elv á rja az illető f e lo lv a s ó k tó l,
m áról

vagy

egyéb

fo n to sab b

m ozzanatról

illeték esség ét

h o g y a tarto tt

rövid tájékoztató jelentést

hozzá

é s e z e k íté le té n e k m a g á t aláveti.

elő ad áso k

k ü ld en ek

hatásáró l,

be és

a láto g ató k sz á 

k ö sz ö n e tte l veszi a tett

t a p a s z t a l a t o k a l a p j á n n e t a l á n f e l m e r ü l ő j a v a s l a t o k a t é s j ó i n d u l a t ú t a n á c s o k a t is.

Díjak- és költségek, a)

A

k ö lc s ö n v e v ő fe d e z i v a g y m e g té r íti a sz állítási k ö lts é g e k e t, m e ly e k n o h a a tá v o l

sá g o k szerin t v álto zn ak , á tla g 4 k o ro n á ra r ú g n a k ;
A v etítő -k é szü lék h a s z n á la tá é rt

. . .

3 K.

E g y A u e r - h a r i s n y á é r t ..............................................—
A k é p a n y a g é rt (egy-egy e lő a d á s u tán )

.

b) a k ö l c s ö n v e v ő f i z e t t o v á b b á :
— f.

» 80 »
1 » 50 »

50 d r b s z ö v e g k ö n y v é r t : e g y ív t e r j e d e l m ű

3

» — »

50

3

» 50 »

—

» 08 »

»

»

1 1/4 »

M in d en to vábbi szöveg k ö n y v ért

»
.

.

.

Ism ételten előfordult, h o g y a k ölcsön vevők eln ézéséb ő l a nekik k ö lcsö n zö tt készülékh ez avatatlan kezek nyúltak,
a csavarokat m eglazították, az alk atrészek et szétszed ték , ső t m ég a k én yes len cseszerk ezetet is lecsavarták. Az eg y esü let eleve
figyelm eztet minden k ölcsön vevőt, h ogy a gép et az ilyen kártételektől óvja m eg, m ert ezek néha igen jelen ték en y összeg re
rúgnak, m elyért, m inthogy id e g e n v a g y o n r o n g á lá s á r ó l van szó, a k ölcsön vevő erk ö lcsile g is felelő s.
Az Lránia -E gyesület tagjai 15°/o kedvezm ényben részesüln ek az alább felso ro lt d íja k fizetésénél.
— =

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.
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Ä mnui
MAGYAR
LANT, Aés zene
magyar hazafias lyra
Hi i
történeti fejlődése,
Arany László és egyéb forrás
Körösi Henrik.
müvek nyomán írta

h

lhiii

Zenéjét összeállította, magánhangokra, vegyesés férfikarra és zongorára átírta ^ ^ ^
,ß>
.

Sztojanovits Jenő.

Az „URÁNIA“ Tud. Színház m ű sord arab ja.
TARTALMAZZA: A

XVI.,. XVII., XVIII.

ÉS

XIX.

M e g je le n ts b á rm e ly k ö n y v á ru s n á l
k a p h a tó :

H o n o r é d e B a lz a c .

SZÁZAD

M A G Y A R D A L K Ö L T É S Z E T É N E K G Y Ö N G Y E IT .
Irta

Iskolai és magánhasználatra kiadta:

Huszár Vilm os.

LANIPEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
cs. és kir. udv. könyvkereskedése
>*
»<! Budapest V I, Andrássy-út 21.

Ára a Vezérkönyvnek 5 kor., aKarszólamnak 75 fill.

^p ^p^p^p ^p ^p ^p ^p

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület
támogatásával.

Kérelem.
Kérjük azokat a tagtársainkat, a kik az
Uránia folyóirat első két évfolyam át
átengedni hajlandók, szíveskedjenek azt
az árral együtt a kiadóhivatallal tudatni.

Budapest.
Az Athenaeum irodalmi és nyomdai r. t. bizománya
1902.

A kiadóhivatal.

Ára 1 korona.

(VI., Aradi-utcza 14.)

•^jP -^ P *^p *^p ^ p ^ p ^ p *^p
r

------------------------------ —
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Bármely könyvárusnál kaphatók

FELDMANN GYULA

AZ URÁNIA KÖNYVTÁR

tanszerkészítő intézete
B U D A P E S T , V I., F E L S Ő -E R D Ő S O R

edd.
5

.

(M agyar mechanikai és electrotechnikai vállalat)
TELEFO N 17— 23.
M in d e n irán y ú

iskola

vezetőinek,

hazai saját gyártmányú
fizikai, kémiai, természetrajzi
és geometriai tanszereit.
tan ácscsa l

és

e>

<9

Magyarország története.
Irta: M a r c z a li H e n r ik .

tan árain ak

é s ta n ító in a k sziv es fig y e lm é b e a já n lja

Szakszerű

m e g j e le n t k ö v e tk e z ő k ö te te i:

tájékoztató

1901.

.

n.

A nem zet gazdálkodása.
Irta: Dr. N y . F a r k a s G éza.
1903.

költség-

v e té sse l szo lg ál iskolák felszerelésén él.

Ifjabb szerkezetű tanszerek elkészítését és
tanszerek javítását elvállalja, mechanikai és
üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.
,,A m . k ir . vallás- és k ö z o k ta tá s ü g y i m in is te r
a F e ld m a n n G y u /a -fé /e m a g y a r m e c h a n ik a i és
e le c tr o te c h n ik a i v á lla la to t ( P h y s ik a i és c h é m ia i
ta n s z e r g y á r a t és ü v e g te c h n ik a i in té z e te t) a z
e n em ű b e s ze r zé s i fo rrá so k u l a já n lo tt h a za i
c z é g k ö z é u tó la g o s a n f e l v e t t e .“ „ H iv a ta lo s
K ö z l ö n y “ X . /1 .2 2 9 .

III.

Hogyan észlelünk, érzünk
és mozgunk?
Irta: Dr. T h a n h o ffe r L ajos.
1903.
Az Uránia-könyvtárt az

Uránia Tud. Egyesület adja ki.
Éfly-egy füzet ára 50 fillér.

(MAGYAR KIR. Á L LA M V A SU TA K T É L I (M E N E T R E N D JE .

B u d a p e s t ny . p á ly a u d v a r r a *
Délelőtt
a vonat 1
honnan
neme j

Délelőtt
idő

a vonat
neme

hová

1 .0 0

kel. őst.
expr. v.
sz. V

Bécs, Páris, Ostende,
London
Palota-Újpest
Czegléd, Szolnok
Esztergom
Palota-Újpest
Lajosmizse
Zsolna, Berlin
Bécs
Dunakeszi-Alag
Temesvár, Orsóvá .Báziás
Temesvár, Karánsebes,
. Báziás
Bécs, Berlin
Palota-Újpest

5 .5 0

6 .3 5
« .4 5
« .5 5
7 .0 5
7 .2 0

n

j

V. V.

gy. v.

8 .0 0
8 .0 5

SZ.

V.

gy- v.

8 .1 5
8 .3 0

SZ .

V.

n

0 .2 5

9 .3 5 1

in u u ias

Ér kezés

ny. pályaudvarról

idő
» I2
5
6
6
6
7
7
7
7
7
7

-5
.3
.1
.2
.3
.0
.1
.2
.3
.4
.5

I k.o .e.v .

0
5
5
5
5
5
5

SZ .

I

K o n s ta n tin á p o ly ,

tv.sz.sz.
V.

SZ.

,,
,,
,,

5
5
5
0

V. V.

8.10

SZ.

V

11

8 .2 5
8 .3 5

,,

».10
9 .4 0
10.20

i
! g y . v.
1 SZ. V.
,,

1 0 .5 5
1 1 .0 5

B u k arest

Palota-Újpest
Szolnok, Czegléd
Berlin, Zsolna
Palota-Újpest
Párkány-Nána
Bukarest, Verciorova,
Báziás
Dorog
Palota-Újpest
P áris, Bécs
Lajosmizse
Párkány-Nána
K.-K.-Felegyháza
Esztergom
Dunakeszi-Alag
Berlin, Zsolna, Pozsony
Palota-Újpest
Szeged
Érsekújvár

V.

D uuaptibi

r-

mezes Buuapesi k. paiyauuvarra.
Dél e l ő t t

^<fiyauu»anui

Délelőtt
idő

a vonat j
neme |

6-20 I
650 |
6.50
7.10
7.15
7.25
730
7.35
7.50
8.00
8.10
8.15
8.35
8.50
9.00
9.35

hová
Trieszt, Nagy-Kanizsa

sz. V .
gy - v.

G y u la fe h é r v á r, N a g y sz e b e n ,
K o lo z s v á r ,T ö v is ,

SZ . V.

g y - V-

,,
SZ. V.

gy- v-

Z á g rá b ,
R óm a,

SZ.

M.- S z i g e t

Bécs, Grácz
Ruttka, Berlin
Belgrád, Bród
Kassa, Munkács, Máramaros-Sziget
Fehring, Grácz
Kassa, Csorba
Gödöllő

SZ- V .

g y - v-

F iu m e ,

T o rin o ,

P écs,

V in k o v c e

Arad, Brassó

V.

Z á g rá b , F iu m e , P é c s , B ró d

Munkács, M.-Sziget
Bécs, Grácz
Kolozsvár, B rassó, M.Sziget, Stanisiau
Ruttka, Berlin

gy- vS Z .

V.

. Délután
12.05
12.15

SZ. V.

„

1 2 .2 5
1 2 .5 0

1.15
1.45
12.05

gy- v SZ ,

n

2 .2 0

\\

gy- v.

2 .3 0
2 .3 5
2 .4 0
2 .4 5
2 .5 5
4 15
4 .2 5

SZ.

V.

„

4 .3 0
5.15
«.OO
«.15

,,
gy. v.

6 .2 0

SZ.

SZ. V.

gy- v.

6 .4 0
6 .5 0
7 .2 5
7-4 0
2 7 .5 0

V. V .
SZ.

V.

„

8 .3 0
1 0 .0 0
1 0 .1 0
1 0 .2 0

n

gy. v.
SZ. V .

n

10,30
“ 1 1 .2 0

411.30

I kel. e. v.
i k. o. e.v.

1 Ü nnep 2 2 -ig
* C sak

V.

„
„

és

Czegléd, Szolnok
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Dorog
Palota-Újpest
Bécs, Páris
Pilis-Csaba
Palota-Újpest
Verciorova,Bukarest,Báziás
Érsekújvár
Esztergom
Czegléd
Lajosmizse
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Szeged
Bécs
Palota-Újpest
Zsolna, Berlin, Pozsony
Párkány-Nána
Esztergom
Verciorova,Bukarest,Báziás
Lajosmizse
Palota-Újpest
Vácz
Palota-Újpest
Bécs, Páris
Szeged, Báziás, Bukarest
K.-K.-Félegyháza
Zsolna, Berlin
Belgrád,Konstantinápoly
B u k a re s t,

v a sá rt a p o k o n

K o n s ta n tin á p o ly

b e z á ró la g

noyem ber

3 M in d e n k e d d ,

és

á p rilis h ó n a p o k b a n k ö z le k e d ik .

c s ü tö rtö k ö n

és v a sá rn a p o k o n k ö z

le k e d ik
4 M in d e n
5 C sak

1 .5 0

2.00

V.
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
,,
g y - V-

SZ

3 .0 5
3 .1 5
3 .5 5
4 .1 5
4 .3 0
5 .4 0
5 .5 5
6 .5 0
7 .0 0
7 .1 0
7 .4 0

SZ . V.

g y - v.
sz. v.
,,
g y - v.

8.20

8 .4 5
9 .0 5
9 .1 5
9 .4 5
9 .5 5
2 1 0 .0 5
U ).1 5
“ 1 0 .3 0
.5 5

SZ.

SZ.

410
11.00
11.10

1 É rk e z ik

é s sz o m b a to n

h é tk ö z n a p o k o n

k ö z le k e d ik .

V . V.

m in d e n
és

h é tfo n

és

v asá rn a p o k o n

c s ü tö rtö k ö n .
b e z á ró la g

novem ber

kedd.

h é tk ö z n a p o k o n

, Péczel

12.00
12.20
12.35
1.30
2.00
2.15
2.15
2.20
2.25
2.35
2.40
2.40
3.00
3.10
3.20
3.30
4.30
5.20
5.4 5
5 .5 5

56. 20

Kis-Kőrös
Győr, Bécs, Szombathely
Hatvan, Miskolcz
Gödöllő .
Kolozsvár, Tövis, Szatmár-Németi
Arad, Bukarest1

tv.sz.sz.
SZ. V.

gy- v

B écs, P á r is ,L o n d o n ,F e h rin g

Szolnok
Bicske
K assa, Lemberg
Bosna-Bród, Belgrád,
Konstantinápoly
Hatvan
Pécs, Eszék, Gyékényes
Szabadka
Adony-Szabolcs, Paks
Ruttka, Berlin
Győr
Ruttka, Berlin
Kolozsvár, Brassó
Gödöllő
Hatvan

SZ . V.

g y - VSZ . V.

g y • v.
SZ . V.
V . V.

g y . V.
SZ. V.

,,

6.25
6 .5 0
7 05
7 .25
8.10
8 .3 0
9.15

9 .4 0
9 .4 0
10.00
10.10
10.30
11.10

gy- v.
SZ. V .

V . V.

sz. V.
tv sz.sz.
sz. V .

J
gy- v V . V.
SZ.

F iu m e , Z á g r á b , B ró d , P é c s

V.

Csorba, Kassa
Hatvan
T o r in o ,R ó m a .F iu m e Z á g r á b

gy- v -

Győr
Szolnok
Berlin, Ruttka
Szabadka
Nagy-Kanizsa, Trieszt

SZ . V.

ít

gy. v.

7 .2 0
7 .5 5

M.-Sziget, Stanisiau
Bicske
K assa, Csorba

8 .5 0
9 .0 5

,
V.

V.

i$ -ig ,

a z o n tú l

Gödöllő
L/m. Bruck, Nagyszom
bat, Győr
Berlin, Ruttka
Konstantinápoly, Belgr.
Bród
Bukarest1 Arad
Gyékényes, Eszék, Pécs
Lemberg, Kassa

SZ. V.

”
g y - v.

L o n d o n , P á r is , b é c s ,F e h r in g

g y - v.

Tövis, Kolozsvár, Szatmár-Németi
Hatvan, Szerencs
Gödöllő
Győr
Brassó, Kolozsvár, Sta
nisiau. Máram.-Sziget
Belgrád, Bród
Berlin, Ruttka, Szerencs
Bécs, Grácz
B rassó, Arad
Fiume, Zágr., Bród, Pécs
Munkács, M.-Sziget
Csorba, Kassa
Torino, Róma, Fiume,
Zágráb, Vinkovce, Pécs
Berlin, Ruttka
Bécs, Grácz
Nagy-Szeben,Gyulafehérv.,

”

Grácz, Fehring
Munkács, K assa , Mára
maros-Sziget

SZ, V.

”
gy- v SZ. V.

830
g y - V-

P é c s , B ro d

Kolozsvár, Bukarest,
Stanisiau
Lemberg, Kassa,M.-Szig.
Fehring, Grácz
Arad, Brassó
Belgrád, Eszék, Bród
Bécs, Sopron
Ruttka, Miskolcz

S Z . V.

Délután

12.15
12.30
12.50
1.05
1.10
1.30
1.30
1.50
1.50
3.10
5.35
6.35
6.40
6.55
7.00
7.15

Z á g r á b , F iu m e ,R ó m a N á p o ly

Z á g rá b , F iu m e ,

1 B e z á r ó l a er n o v e m b e r
s ó ig k ö z le k e d ik .

c s ü tö rtö k

és

s z o m b a to n .

Indulás

k ö z le k e d ik .

614
Érkezés

Mária-Radna, Arad
Berlin, Ruttka
Stanisiau, M.-Sziget
B rassó, Arad
Bicske, Gyékényes
Lemberg, K assa, M.-Szig
Bécs, Trieszt
Belgrád, Bród
Brassó, Kolozsvár
Grácz, Fehring
Gödöllő
Hatvan
Bukarest, Brassó
Paks, Adony-Szabolcs

tv.sz.sz.

csak

B ra s-

9.15
9 .2 5
9 .3 5

SZ. V.

T ö v is , K o lo z s v á r ,S ta n is J a u

9 .45
9 .5 5

1 B e z á ró l ig
s ó ig

novem be r

is -ig ,

a z o n tú l

csak

B ras-

k ö z le k e d ik .

a p rilts h ó n a p o k b a n k ö z le k e d ik .

és

m in d e n

k ö z le k e d ik . '

I n d u l á s B u d a p e s t- J ó z s e f v á r o s p. u .- r ó l
p é I u 1á n
r><».50 : sz. v.

5 C sak

,,
k. e. v.
kel. őst.
expr. v.

o k tó b e r

4 É rk e z ik
sz e rd á n

V.

k ö z le k e d ik .

2 2 -ig
3 C sak

V.

gy. v.

2 Ü nnep-

k ö z le k e d ik
o k tó b e r

Palota-Újpest
Bukarest, Verciorova,
Báziás
Páris, Bécs
Palota-Újpest
Palota-Újpest
Lajosmizse
Nagy-Maros
Szolnok, Czegléd
Esztergom
Palota-Újpest
Bécs, Berlin
Palota-Újpest
Bécs
Temesvár, Báziás
Orsóvá, Báziás, Temesv
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Bécs
Esztergom
Berlin, Zsolna
Szolnok, Czegléd
Pilis-Csaba
Palota-Újpest
Vácz
Konstantinápoly,Belgrá
London, Ostende, Páris
Bécs
Lajosmizse

SZ. V.

g y - V,

5.00
5.20
5.45
6.10
615
6.35
6.40
7.05
7.10
7.25
7.25
7.35
7.50
7.50
8.10
8.15
8.45
8.50
9.05
9.15
9.45
9.50
10.15

honnan

Délután

Délután
1 2 .5 5
1 .2 5

a vonat
neme

idő

B u d a p e s t- J ó z s e f v á r o s p. u . - r a
Délután

! sz. v.

1

Péczel

B u d a - C s á s z á r f ü r d ő k ité rő rő l
Délelőtt
sz. V.
Esztergom
D

12 30
155
229
6-30

SZ. V.

»■

é 1u t á n
Dorog
Pilis-Csaba
Esztergom
Esztergom

Érkezés

7.17

8 .4 5

4 .3 9
9 .2 2

10.15

B u d a - C s á s z á r f ü r d ő k ité rő b e
Délelőtt
1SZ. V.
Dorog
Esztergom
„
SZ. V.

,,

••

Délután
Esztergom
Esztergom
Pilis-Csaba
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N É P S Z E R Ű T U D O M Á N Y O S F OL Y ÓI R A T

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET»
KÖZLÖNYE

MOLNÁR VIKTOR
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL
SZERKESZTIK
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=
SZERKESZTŐSÉG:
VII., I Z S Ó - U T C Z A 4. SZ.,
HOVÁ A LA P BA S Z Á N T K Ö Z L E 

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

M É N Y E K ÉS A F O L Y Ó I R A T O K
CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK

T A R T A L O M :
Paál László képzelete. L ázár B éla d r . — Északi fény és mágnesi zivatar. S teiner
A franczia irodalom hatása a magyarra. H uszár V ilmos . — A martinique-i
katastropha. (II. közi.) Fordította: K ármán F erencz . — A budapesti Erzsébet-híd. B eke
Jó z se f . — 2 1 0 kilométer óránként. Kj. — Purun Bhagát csodatétele. írta R. K ip l in g .
Fordította. B ékési G y u l a . — Krónika. — Hasznos tudnivalók. — Könyvszemle. — Tájékoz
tató értesítés az Uránia-Egyesület vidéki actiója érdekében. — Mellékletül: Az UrániaEgyesület házi sorsjátéka.
L ajos . —

E gyes szám ára 80 fillér. (A jú n iu sié 1 korona).

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

BUDAP ES T, 1903.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

F e lh iv á s e lő fiz etésre .
A z Uránia a z 1903. é v v e l i m m á r negyedik é v f o l y a 
m á b a lépett.
H isz szü k , érezzü k , h o g y túl v a g y u n k a k e z d e t n e h é z 
sé g ein . M e rt m a m á r a m u n k a tá r s a k n a k oly kiváló c s a 
p a t j a s a z o l v a s ó k n a k o l y t e k i n t é l y e s s e r e g e áll m e l l e t t ü n k ,
h o g y se m m i te k in te tb e n sincs o k u n k a g g o d a lo m r a .
A l e f o l y t 190 2. e s z t e n d ő b e n 6 5 n a g y o b b , ö n á l l ó
czikket k ö z ö ltü n k f o ly ó ir a tu n k h a s á b ja in , s e czik k ek k el
kép v iselv e v o ltak ú g y sz ó lv á n az ö s s z e s tu d o m á n y o k :
a te r m é s z e tta n , m e n n y is é g ta n , v e g y ta n , c s illag á szat, m e 
teo ro ló g ia , állattan , n ö v é n y ta n , á s v á n y - é s fö ld ta n , fö ld 
rajz, az o r v o s t u d o m á n y o k , a b ö lc s é s z e t, i r o d a l o m t ö r t é n e t
és sz ép tan , a tö rté n e le m és m ű v e lő d é s tö r té n e t, a n ép rajz,
a m űv észet-elm élet, — s az e tu d o m á n y o k k ö ré b ő l vett
a p ró k ö z le m é n y e k g a z d a g ítjá k « K ró n ik a» czím ű m é ltá n
k e d v e l t r o v a t u n k a t is ; a « H a s z n o s t u d n i v a l ó k » r o v a t á t
sz in té n v á lto z a to s ta rta lm ú v á ig y e k e z tü n k te n n i, — s
j e l e n t é k e n y e n b ő v í t e t t ü k a « K ö n y v s z e m l e » ez. r o v a t o t is.
T ö r e k e d t ü n k a k é p e k e t is m i n d i g j ó l é s é r d e k e s e n v á l o 
gatni össze.
M u n k a t á r s a i n k d í s z e s s o r á b a n v a n n a k : d r . Apáthy
István,
Bibó I s t v á n , Bodnár Z s i g m o n d , Cholnoky
J e n ő , d r . Dézsi L a j o s , Dietz L a j o s , Erdélyi P á l , d r . Ny.
Farkas Q e i z a , Hathalmi Gabnay F e r e n c z , Gönczi F e r e n c z , d r . Hankó V i l m o s , Hoffmann O t t ó , Huszár
V i l m o s , d r . Kapitány K á l m á n , Kármán F e r e n c z , Kiss
O t t ó , Kovács G á b o r , Kánig D é n e s , d r . Körösi H e n r i k ,
d r . Kövesligethy R a d ó , Kriesch A l a d á r , d r . Kupcsay
F e l i c i á n , Lehr A l b e r t , Mahler E d e , d r . Márki S á n d o r ,
Mikola S., Mosdóssy I m r e , Móricz Z s . , d r . Neményi
I m r e , d r . Nuricsán J ó z s e f , d r . Nyáry A l b e r t b á r ó ,
Pap K á r o l y , Pekáf G y u l a , d r . Pékár K á r o l y , Pruzsinszky
P á l , d r . Rátz I s t v á n , Szádeczky G y u l a , Szász Z o l t á n ,
d r . Szekeres K á l m á n , Riedl F r i g y e s , Sajó K á r o l y , Szana
T a m á s , d r . Szentpétery I m r e , Szeremley B a r n a , d r . Szterényi
H u g ó , d r . Szűcs I s t v á n , Tass A n t a l , d r . Thanhoffer L a j o s ,
Zalai B é l a s tb .
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 i n 
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 m i n é l j o b b a n
betöltse a tu d o m á n y o k és m ű v észetek n ép szerű sítésé re,
az ism e re te k terjesztésére irányuló felad atát, m inél jo b b a n
k ielég ítse az o lv a s ó k ig én y eit. K ü l ö n ö s e n s z á m ítu n k a
fiatal ír ó n e m z e d é k r e , h o g y d o lg o z a ta ik k a l m in é l g y a k 
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 l k e r e s n i .

F o ly ó iratu n k h é z a g p ó tló v o ltá n a k tu d a tá b a n , k érjü k
a m ű v e lt és ta n u ln i v á g y ó m a g y a r k ö z ö n s é g to v á b b i
o d a a d ó szives tá m o g a tá s á t.
A z Urániá-1 a z « U r á n i a M a g y a r T u d o m á n y o s E g y e s ü 
l e t» t a g j a i k ü l ö n d í j f i z e t é s e n é l k ü l k a p j á k ; n e m e g y e s ü l e t i
t a g o k n a k a z Uránia e l ő f i z e t é s i á r a : e g é s z é v r e 8 k o r .
A z előfizetések H o rn y á n s z k y V ik to r k ö n y v k ia d ó h iv a 
t a l á h o z ( B u d a p e s t , V . , A k a d é m i a - u t c z a 4 .) i n t é z e n d ő k .

A z «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az U ránía-egyletbe.
Alapító tag

a z , ki

az

eg y let

p én ztáráb a

egyszer

r é s z l e t e k b e n k í v á n j a l e f i z e t n i , a t e l j 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 t a r t o z i k f i z e t n i ) ;
lezi

m agát

három

rendes tag

é v e n á t 10 k o r .

a z , a ki k ö t e 

évi t a g d í j a t fizetni.

M in d é n egy esü leti ta g a következő k ed v e z m é n y e k e t
élv ezi:
1.

díj

n élk ü l

kap ja

az

eg y let

összes

k iadványait,

k ö z t ü k a z « Uránia » c z í m ű f o l y ó i r a t o t ;
2. é v e n k é n t
első

hat

elő ad áso k o n

u talv á n y ra
(prem iere)

elő ad ásaira akár egy
e g y p á h o l y t 5o °/0- o s
3. s z a b a d o n

v an joga,
kívül

fö ld szin ti

m e ly e k k e l az
U rán ia-szin h áz

v a g y erkélyszéket, a k ár

árkedvezm ény

lá to g a th a tja

az

m ellett v á s á ro lh a t;

az e g y esü let

és a sz ínház

által r e n d e z e n d ő k iállításo k at.
A tu d o m á n y t és m ű v é sz e te t n é p sz e rű sítő eg y letü n k
felv irág o ztatása
o lv a só it, h o g y
d ítani

és

érdekében

b elép ésü k et

Cseike Győző,

k érjük

az

U rán ia

ig en

t.

ism erő seik et az egy letb e b e lé p é sre b u z 
akár

m iniszteri

a

sz erk esztő ség n ek ,

szám vevőségi

ig azg ató ,

akár
egye

s ü l e t i p é n z t á r o s n a k ( B u d a p e s t e n , V . , H o l d - u t c z a 16. s z .)
b ejelen ten i szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesület elnöksége.

1

K i Uránia m. tud. színház r.-t.

kiadványai:
S p a n y o lo r s z á g ,
A X IX . s z á z a d ,
A tá n c z
A m e r ik a
Azember tragédiájáról
Vörösmarty költészete

írta Pékár Gyula
„
„
,,
„
„
„
„ ifj Hegedűs Sándor
„ Berta Ilona
„ Berta Ilona

Ára mindegyiknek 4 0 —4 0 fillér.

Megrendelhetők az üránia-szinháznál, Vili., Kerepesi-út 21.

s

m i n d e n k o r r a l e g a l á b b 200 k o r o n á t fizet (h a ez ö s s z e g e t

SZIKLAI S.
papír- és tanszer
ü l kereskedése zz

Budapest, VII., Erzsébet-körút 15. szám.
M
/ xl/ M
t ^
A legnagyobb választékban kaphatók:
kísdedóvodaí, foglalkoztató-,
szemléltető- = és = játék------ szerek, valamint az összes
^
szakirodalmi
^
tankönyvek.

V. évf.

1903. Deczember 1.

12. szám.

URÁNIA

NÉPSZERŰ

TUDOMÁNYOS

FOLYÓIRAT

AZ URÁNIA M. T. E. K Ö Z L ÖN Y E
E fo ly ó irato t az E g y e s ü le t tag jai
az

évi ille tm é n y f e jé b e n k ap ják .

MOLNÁR VIKTOR
közreműködésével
szerkesztik
KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

N em

ta g o k n a k előfizetési ára
egy évre 8 ko ro n a.

P aál László képzelete.*
milyen az ember, olyan a művészete.
Az ember is változik az idővel. A környezet
hatása alól nem vonhatja ki magát senki.
Ez a hatás nem tudatos, de lassú, fokozatos és
kétségtelen. Módosítja felfogását, szélesbíti kép
zetkörét, gazdagítja szemléleteit, de faji tulajdon
ságai megmaradnak, csak azt olvaszthatja ma
gába, a mi leikével bizonyos affinitásban van,
rokon véle. megfelel temperamentumának.
Ezt látjuk Paál Lászlónál is. Csupa érzékeny
ség, csupa lyra ez az ember. A mi őt a termé
szetben kora ifjúságától kezdve érdekli, maga
a táj, melyet hangulata megelevenít, képzelete
élővé varázsol.
Mint ember is a finom részletezés, a subtilis érzések, a gyöngéd hangulatok elemzője
volt. A világot álmaihoz alkalmazta, a természet
csak annyiban létezett számára, a mennyiben
benne álmainak megfelelő képeket talált. Mert
a képzelet adva van, sajátosságait készen, kialakultan örököljük, gazdagíthatjuk, termékenynyé
tehetjük, de fejleszteni, átalakítani semmiféle
környezet sem tudja. Paál Lászlót képzeletének
mechanismusa, szenvedelmes álomképek, még
derűjében is megragadó hatású tájak megálmo
dásához vezette. Ez egyéniségében gyökeredzett,
physikumához volt kötve, érzékeny szivéhez, bete
ges ingerlékenységéhez, hangulatának gyors átsugárzó erejéhez, világlátásának sajátos tónusához.
Mindez végső forrásában, székely vérében ta
lálja meg magyarázatát, mely nála egyéni variatioban, túlzott lyraiságban, exaltált sensibilitásban nyilatkozott meg. Érthető tehát, hogy a
festészet leglyraibb műfajában: a tájképfestészet
ben találta meg szelleme kifejezésére a legal
kalmasabb formát.
Mikor végre megtalálta! Mert a belső képtől
annak kifejezéséig nagy az út. Előbb a mester
ségbeli készséget kellett elsajátítania, hogy sa
játos álomképeit a megfelelő, mind eredetibb
formába önthesse. Csak aztán olvadt egybe nála
érzés és forma, képzeleti kép és kifejezés, hogy
képzelete, színekben és formákban, szabadon,
korlátok nélkül mozoghasson.
Minél nagyobb a művész, annál nagyobb
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képzeletének eredetisége. Miben ál! ez? Abban,
hogy sajátos érzéseinek megfelelő új szépsé
geket talál a természetben, új fényt vetít a
természetre, a hogy azt Constable követelte, olyan
harmóniákat emelve ki, a melyeket más érzésvilágú, más képzeletű, más hajlamú művész ő
előtte meg sem láthatott. Ez az új harmónia,
ez az új szépségideál, mely a festőnél most
színei gammájának új választékában, majd egy
új tömegelrendezésben vagy új fényjátékhatás
kiemelésében áll, s a melynek kellő megérzékítéséhez új kifejező eszközöket is kellett keresnie,
lassanként másokban is hasonló rajongó elmerülést, igaz átérzést kelt és a világ egy új szép
séggel gazdagodott. Ezt a művész eredeti kép
zeletének köszönhetjük.
Belső kép és kifejező forma — látjuk — a
művész képzeletében egybeolvad.
Ha azonban mi, Paál László képzeletét ele
mezve, elsőbb annak lélektani folyamatát vizs
gáljuk, s csak azután, elkülönítve, a kifejezési for
mákat, önkényes eljárást követünk, de teszszük
ezt a kérdés világos felvetése és részletes elem
zése kedvéért.
I.

A művész képzelete, képzeletének mechanis
musa!... Úgy tetszik, mintha valami metaphysikai
fogalommal dolgoznánk, egy különös „tehetség
ről“ beszélnénk, mely csak a művésznek a
tulajdona, öröksége, ereje. Szó sincs róla. A
művész képzelete lélektani folyamat, mindnyájunk
közös tulajdonsága, melynek működési módja
egyazon törvények szerint, de egyéni változa
tokban folyik le. Függ érzékeinktől, hajlamainktól
és temperamentumunktól, s hogy mechanismusába beláthassunk, tegyünk úgy, mint az órás,
szedjük szét alkotórészeire.
A művész megfigyelő képessége, mint egy
örökös működésben levő szivattyú, egyre szedi
benyomásait. Finom organismusa, bizonyos be
nyomásokra való hajlandósággal, állandó inger
lékenységgel gyűjti, halmozza, egyesíti magába
a külvilág képeit. Ezek az erős szemléletek,
lelkének gyűjtő kamrájába elmagtározva, készen
állanak minden pillanatban arra, hogy a tudat
előterébe előhívassanak. Minél gazdagabb szemszéleti képekben a művész lelke, annál könnyebb
lesz képzeletének szabad szárnyalása. A művész
32
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azonban nem gyűjti általában képeit, hanem
csakis bizonyos egyoldalú irányban, melyhez
való hajlandósága már kora ifjúságában meg
nyilatkozik. Paál László már 15 éves korában
kitűnt rajzra való hajlamával, a miből önkényt
következik, hogy formák és színek, természeti
képek és alakok megfigyelését, erős vonal és
színszemléletek gyűjtését jókor megkezdette. S míg
eleinte érzésvilágát a költői képek, a hangok és a
mimikái utánzás egyformán megihlette, később
egyoldalúan mind csak optikai képek gyűjtésére
központosította erejét. Belső vágy késztette elme
rülni a jelenségek rejtelmeibe, megfigyelni titkos
életüket, gazdagítani szemlkörét, ilyképp egy új

szani, azért mindent félretéve azon kell lennem,
hogy új tárgyakkal felfrissítsem ismét emléke
zetemet s új tanulmányokkal ismét tovább halad
hassak.“ Künn a szabad természetben, közvetlen
kapcsolatban az inspiráló forrással, érzi csak
magát igazán elemében. A színek és vonalak
finom játéka még akkor is lelke mélyéig izgatják,
ha ecsete pihen, mert szeme dolgozik, agyveleje
ég, halmoz fel emlékébe megszámlálhatatlan
megfigyeléseket. Összehasonlít, lapozgat a ter
mészet könyvében, most a naplenyugta színár
nyalatainak, álátszó féltonusainak csodásán össz
hangzó színértékeit, majd elemezi, részeire szedi
az árnyalatokat, a félhomály finomságait, ölelgeti

1. Párisi út a fontainebleaui erdőben. (Szénvázlat.)

élet világot teremteni lelkében, melyben örült,
szenvedett, nagy érzéseket érezett át. Érdeklődése
soha sem apadt, figyelme nem lankadt, mindig
újabb és újabb titkok birtokába jutott, melyek
újabb szemléletgyüjtésre ingerelték. Az egyol
dalú gyakorlás fejlesztette látását, közvetlen
érintkezésben állva a természettel, mindjobban
megösmerhette annak jelenségeit. Ilyképp optikai
emlékezete megerősödött, megtelt a lelke emlék
képekkel, a melyeket egyre gyűjtött, felfrissített,
folytonos megfigyeléssel, a szabad természetben
végzett gyakorlatokkal. Tudjuk, hogy ifjúkori
utazásaitól elkezdve, a melyeken rajztékáját soha
sem feledte el, a ramsaui tanulmányokon át a
beileni, majd a barbizoni, bretagnei tanulmány
gyűjtésre szánt tartózkodásáig, örökös érintke
zésben volt a természettel. Nem egyszer pa
naszkodik leveleiben, ha életviszonyai hosszabb
ideig természettanulmányainak gyakorlásától
visszatartják. Ilyenkor lázas sóvárgás fogja el,
izgatott vágyódás a természet megfigyelésére,
emlékezete gyakorlására, emlékképek gyűjtésére,
1875 nyarán írja nővérének, hogy tanulmány
útra indul. „Már nagyon régen nem festettem
természet után és ez képeimen is kezd meglát-

a vonalak modulatióit, követi álomba merülten,
rajongó csodálattal a levegőégben szétfoszló
felhők foszlányait. Ezek a hosszú és csöndes
elragadtatások finomítják látása átható erejét,
behatolva a ködbe, tájékozódva a sötétben . . .
Paál László igyekezett szín- és formaemlékezetét
egyformán fejleszteni; formaemlékezetével nem
volt megelégedve, Bruck Lajosnak sokat panasz
kodott még párisi tartózkodása alatt is, hogy
gyengének érzi magát a rajzban (Magyarország
és Nagyvilág, 1880), noha bécsi iskoláztatása
idejében szinte kizárólag formatanulmányokat
végeztetett véle mestere. De színemlékezete gaz
dagabb volt, hollandi tanulmányútja idején egész
erejével coloristikus hatások megfigyelésére ve
tette magát, szakítva a bécsi hagyományokkal,
nem alárajzolt vászonra, hanem künn a sza
badban, egyenesen a vászonra festve gyűjtötte
színemlékképeit. Ebben az időben még csak
Daubigny szokott d'aprés natúr festeni, Corot,
Georg Michel csak jeleket gyűjtöttek, Dupré,
Millet és Rousseau is csak rajzokat csináltak a
természet előtt, a régi tájképfestőkről nem is
szólva, a kik közül pl. Poussin Miklós, Claude
Lorrain is csak rajzokat készítettek természet
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után, festés közben teljesen színemlékezetükre
bízták magukat, csak Poussin Gaspardról mond
ják, hogy néha festési gyakorlatokat is végzett
a szabadban. Félibien meséli Poussinről: „Ma
gányos sétái közben könnyed vázlatokat'csinált
tájképeihez a látott és megfigyelt tárgyakról“.
Sandrart beszéli Elsheimerről, hogy napokat
töltött elmerülő megfigyelésben szép fák előtt,
oly sokáig véste emlékébe nagy formáikat, míg
behunyt szemmel is oly világosan látta, mint
nyitottal. Emlékképek gyűjtésében fáradhatatlan
a legtöbb igaz művész. Puvis de Chavannes-ról
is olvassuk : „Neuilly-ben fekvő műtermébe való
naponkénti sétája közben sokat dolgozott elmé
jében. Szemével rajzolt. Az ég, az athmosphaera,

Hibáit nemcsak a kézügyesség hiánya ma
gyarázza, ez kevésbbé. De sokkal inkább szem
léleti képeinek elmosódott, bizonytalan, fejletlen
volta és az ezek alapján fejlődött belső képek
intensivitásának, érzéki erejének hiánya. Ez a
gyermekkori rajzok jellemző tulajdonsága. (Phi
lippe, L’image mentale). Annál szenvedelmesebben igyekezett ezt később pótolni, s idővel
gazdag szemléleti emlékképeket állíthatott kép
zelete rendelkezésére.
De ezek az emlékképek is igen különbözők.
Különböznek tárgyaikra és formáikra. Nem min
den természetrészlet hagy maradandó nyomot
emlékében, jelesen nem a tiroli hegyek, noha
ramsaui tanulmányai idején rajongott érettük, s

2. A szent család menekülése. (Markó Károly vázlata.)

a park, a kert, az ágak, házak, emberek kifogy
hatatlan anyagul szolgáltak neki csoport, kéz
mozdulat, helyzet, vonal, fény és színmegfigye
léseiben .. .“ (Vachon). Pedig formaemlékezetünk
rendesen gazdagabb, mint színemlékezetünk, s
így a színemlékképek gyakorlására jóval nagyobb
szüksége van a művésznek, ha azt akarja, hogy
képzelete igaz képek combinálásával teremthessen.
Mert pusztán emlékképek után dolgozva, a való
szerű hatások visszaadásában elmaradunk. Az
emlékkép már nem oly eleven, mint a közvetlen
szemlélet, egyszerűsíti a dolgokat, összevon vagy
túlozza a jellemzőnek felfogott vonásokat. Ezért
kell mindegyre visszatérni a természethez, hogy
ellenőrizzük benyomásainkat és megifjodva, új
erőre kapjunk.
Ifjúkori müvei közül ismerünk egyet, mely
marosmenti naplementet ábrázol. Az alkonyat
mindent elmosó és egybeolvasztó rezgése, bár
bátortalan kézzel vetve oda, de már ott lebeg
a képen. Igaz, hibás még a perspektívája, az
előtér szinte süppedez, a pásztortüzet élesztgető
két pásztorember is csak oda van egyelőre
érezve, a kanyargó Maros fénypontjai hibásak:
de mit tesz az, ha ott a képen az esti ég zöl
des-kék színárnyalata, melybe lágyan beleolvad
a háttér?

nem a tenger, noha Ostende-ba érkeztekor el
ragadta. „A partra érve, — írja nővérének
1871 -ben, — azt hivém, hogy földre kell borulnom
a magasztos látvány előtt! A nap éppen leáldo
zóban volt, sugaraival megaranyozta az egész
végtelen elemet. Nem írhatom le, hogy mit
éreztem . . . Az örökösen hullámzó tenger kifejezhetetlen benyomást gyakorolt reám!“ De
csak mint egy különös, érthetetlen csoda. Idegen
világ volt az, nem tudott ifjúkori emlékképeivel
szerves kapcsolatba jönni. Ezt a jelenséget
gyakorta megfigyelhetjük és éppen a festőknél,
a kik a legbecsesebb benyomásaikat ifjú koruk
ban szedik. Chatau'oriand mondotta volt: „A
genie legjobb része emlékekből alakul. A leg
szebb lapok azok, a melyekben az ifjúkori
emlékek keltette érzéseket fejezzük ki“. Hugó,
Scott, Sand müvei igazolják ezt. A festőknél
még inkább igaz. Tiziano tájképeiben mindegyre
a Cadore motívumaihoz tért vissza. „Minden
nagy festő csak abban nagy, a mikor azt fejezi
ki, a mit kora ifjúságában látott és érezett . . .
a mit korán és sokáig látót, korán és sokáig
érezett, korán és sokáig szeretett“. (Ruskin: Mo
dern festők I. 215. 216.) A mit gyermekkorunkban
láttunk, az örökké a gyermek szemével látjuk,
tehát naivan, őszintén, művészileg. Az úgy odanő
32’

468

szivünkhöz, mint Petőfinél az Alföld szeretete,
nem tudja megszeretni a hegyeket, mint Szé
chényi se tudta, ifjúkori visiói követik, mint
Turnert a Yorkshire-i sceneriák, Rousseaut
Auvergne coloritja, s csak akkor éled fel, ha
az új táj ifjúkori visióit új életre szólítja. Akkor
aztán elemébe kerül, friss, üde, fiatal és hatal
mas lesz újra, mint Paál, mikor a fontainebleaui erdőben az odvosi fák közé képzelheti
magát.
Gyermekkori érzései megújulnak, élőnek látja
az erdőt, magára vonatkoztatja a fák mozgását,
érzésben egygyé válik velük, akár csak gyermek
korában, mikor még naiv szemmel nézve a
világba, azt képzelte, hogy a fák suttogása élő
beszéd, örülnek ők is, szeszélyeskednek, búsul
nak, haragszanak, mint ő. Hitt érzéseiben, mint
a primitív ember, s a kapcsolatot, mit lelkében
az élettelen természet és érzései közt teremtett,
nem akarta felbontani többé soha, mint a hogy
ez volt az érzése Rousseaunak, Milletnek, Goethé
nek, Petőfinek, a ki a felhőkben égi vándo
rokat lát, s a világ csak azért létezett számára,
hogy az ő érzéseihez alkalmazkodjék.
Az emlékképek sajátos színt nyernek azonban
formális szempontból is. Az egyik tájfestő a
természet vonalvezetését figyeli meg, a másik a
színfoltokat; az egyik behatol a részletekbe, a
másik a nagy színegységeket őrzi meg. Nézzük
meg Paál László vázlatait s láthatjuk, hogyminden iskoláztatás ellenére visiójamind egyénibb
formát ölt. A székely faj coloristikus hajlan
dósága mindjobban előtérbe nyomul. Első komoly
rajztanulmányait a bécsi akadémia előkészítő
iskolájában kezdette, meg, hol gipsz után dol
gozott. Később Zimmermann Albertnál tájképi
részlettanulmányokkal foglalkozott. A kicsinyes
conturrajz idegölő részlettengerébe kellett elme
rülnie, a fa minden elágazását, lombpárnájának
minden elhajlását szorgos figyelemmel követnie,
kartonra szögeznie, a mi kifárasztotta agyvelejét
és elpusztította lelkesedését. Csak Hollandiában
éledt fel, a mikor látta, hogy a párás levegő
hatása alatt színfoltokba verődő természet nem
is tűri meg azt a kicsinyes visiót, a mit rá
akartak kényszeríteni és egyszerre nagy egysé
gekbe foglalta össze benyomásait. Természetes
hajlandósága megnyílt. Nem élesre hegyezett
szénnel, hanem egyenesen ecsettel dolgozott
vázlatain, valeur-különbségeket figyelt meg és
coloristikus emlékképeket gyűjtött. Párisban
ugyan némileg részletezőbb lesz, visszatér a
szénhez, de jegyzetei megőrzik synthetikus jel
legüket. Egységbe foglalt folthatásokat gyűjt,
szenvedelmes érzéseinek alapigazságait kutatja,
figyeli a természetben is, puha szénnel, nagy
foltokban, színhatások jegyeit rögzíti meg, vagy
egyenesen vászonra vetve, érzéseinek megfelelő
színemlékképeket gyűjt egybe.I.
II.
A felhalmozott szemléleti képek nem marad
hatnak állandóan tudatunkban, hanem szunynyadnak, míg csak — külső körülmények —
emlékünkbe vissza nem idézik. Ezenközben
már módosulnak; tökéletes emlékkép, olyan, a

mely a szemléletnek teljesen hű reproducálása
legyen, alig akad. Ha azonban a felidézést ér
zelmeink eszközük, ez a változás még jelentősebb.
Már az egyes szemléleti képekhez bizonyos
hangulati elem járult, s ezek egybeolvadása adja
meg a tájnak — bizonyos pillanatban — han
gulati tartalmát. A tájképfestő szemében a világ
nem élettelen, hanem lelke érzéseitől színezett
egységes kép.
Az érzelmek korlátlan hatalma és uralkodása
jellemzi Paál László lelkivilágát, a mi viszont
fölötte kifejlődött ingerlékenységében találja meg
magyarázatát, ez mindjobban hatalmába kerítette,
s a szervezetében rejlő méreg hatása alatt ké
sőbb minden korláton túlcsapott.
Érzelmei idézik fel szemléleti képeit, de egy
szersmind jelentősen módosítják, alkotó elemeire
szétbontják, új formákba öntik, színezik, combinálják őket, s ezeket az ilyképp megváltozott,
újjáalakult képeket belső, képzeleti képeknek
nevezzük. E képzeleti képek alkalmazkodnak
érzelmeihez, csak olyanok ébrednek fel s kelet
keznek lelkében, melyek érzelmeit erősítik, kife
jezik, magyarázzák, szemléltetni tudják. Az érzés
az a kristályalkotó erő, mely képzeleti képei
kialakulását megindította, vezette, irányította.
A hangulatba merített egyszerű természet
kifejezésére, egyéni hajlandóságán kívül, a kor
szelleme is utalta Paál Lászlót. Ez időben a
hollandok tanulmányozása alapján kifejlődött
angol tájképfestészet és utána a franczia paysage
intim szakított már a lázas, hangos, rikító ter
mészetjelenségek halmozásával, s a honi tájak
egyszerű motívumaiban rejlő hangulati elemek
kifejezésére törekedett. Már Georg Michel fel
kiáltott : „A kinek négy mértföld terület nem
elegendő, hogy egész életén át ott keresse mű
vészi ihletét, az nem nagy művész“. „Naiv,
spontán, impressionabilis“ legyen a tájképfestő.
Ez a felfogás nehezen tudott általánossá válni.
A német tájfestők sokáig megmaradtak a ter
mészet rendezőinek. De a hogy Cotman, Cox,
s főképp Constable Angliát festették, Rousseau,
Diaz, Dupré, Corot és Daubigny Francziaországot,
az egyszerű természet intim szépségeinek költői
magyarázása végre is utat tört magának, s nyo
mába lépett a siker. Paál László fellépése idején
a hangulat, az érzés őszinte kifejezése, a ter
mészet egyszerű jelenségeinek interpretálása az
uralkodó feltétel. Paál László képzeleti képeit
is érzései inspirálták.
Ifjúkori képzeleti képeit a természet derült,
napsugaras, idyllikus részletei alkották. Ramsaui,
odvosi, felsőmagyarországi tanulmányútjain mind
csak a nyugalomban lévő természet részleteit
keresi.
Kartonjain tehát hegyes erdővidék aprólékos
visszaadásával, ez időbeli festményein lankás
hegyoldal, zizegő nádas csöndes szépségeivel ta
lálkozunk. Ezek a belső képek az iskola szemüve
gével látott természetfelfogáson alapulnak. Düssel
dorfban már képzeleti képei is változatosabbak
lesznek, első sorban veszítenek statikai egyfor
maságukból, érzéseinek megnyíltával, gazdago
dásával és mozgalmasságával elevenséget, drámaiságot és bizonyos sajátos komoly alaptonust
nyernek. Az érzés átterjedése mind erősebbé
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válik. Párisban felfrissül, eleinte derűsebb, szí
nesebb lesz, noha érzelmei mélységükben, intensivitásban erősbödnek és az athmosphaera dynamikai hatásait is figyelemmel kiséri. Később egész
érdeklődése itt központosul össze. Kedélye elborulásával mind csak a sötét, gyászos képek
felé hajlik, mozgalmában, viharos megnyilatko
zásaiban látja a természetet, egyre tragikus
képeket gyűjt és teremt. Ez érzésváltozásnak
megfelelően afontainebleaui erdő más-más részét
keresi is fel. Bizalommal, munkakedvvel érkezve
Barbizonba, eleinte az erdő napsugaras, derült
részeihez, a sous-bois-k álomba merítő, mystikus
csöndjéhez, a Dormoir sűrű lombozatához von
zódik. De reményei hervadásával, minél borúsabb
lesz kedélye, minél erőszakosabb szenvedélye,
minél sötétebb beteges érzésvilága, annál inkább
kerüli a derült színeket és megy be a Bas-Bréau
óriás tölgyeihez, magányos nyárfáihoz, elhagyott
útjaihoz, komor, rőtbe borult színeihez . . .
Ekkor éri el fejlődése legmagasabb fokát.
A természetet új szemmel látja, új szépségideálokat
teremt és mutat b e : a mit érzéseinek eredeti,
sajátos egyéniségében gyökeredző, komor, foj
tott szenvedélyű, lázas szaggatott előadása segít
elő. Lelke néma haragját, a magába fojtott
szenvedélyt, a lelkét tépő keserveket, tehetet
lenségének szivet tépő bánatos tudatát öntötte
természetképeibe, melyek ilyképp eredetiséget
nyertek, erőt, fönséget, haragot, zokogó bánatot
fejeznek ki. Szenvedélyes, tüzes, sírvavigadó
magyar lelkét fejezte ki ezekben a fontainebleaui

erdőből vett képekben, a szűk érzéskört ragyogó
képzeletében kifogyhatatlan változatosságban
elemezve, finom részleteire felbontva, szinte
visionárus igazsággal elképzelt képekben.
Lelkében látja előbb őket. A nagy phantasiájú
művész módján.*
„A festmény előbb agyunkban kerekedik ki.
Nem a vásznon alakítjuk, ott csak fokozatosan
szedjük le róla a fátyolt, mely eltakarta“, mon
dotta Rousseau. Paál László képzeleti képei is,
érzései hatása alatt, igen intenzív érzéki erőben
jelentkeztek, még pedig mindig egyszerre az
egész kép. íme „Párisi út a fontainebleaui er
dőben“ ez. müvének első szénvázlata. (1. Kép.)
Az első pillanattól kezdve az egészet látta.
Minden későbbi fokozat, minden változat, ala
kítás csak arra való, hogy az itt lerakott intentiókat kifejezhesse. Semmi sem tarthatja vissza,
semmi sem tereli el, figyelmét egészen a belső
kép foglalja le, már ebben az egy pár vonásban
benne van erdejének minden fája, azok minden
elhajlása, a törzs, ág és korona, minden érzés* Gérotne festés előtt egész színpompájában látta
képzeletében képét (Gazette des Beaux-Arts. XIV.). Con
stable írja, hogy vázlatok alapján dolgozik, de csak akkor
kezd hozzá, ha képe már a fejében kész (Mac Coll
XIX Century Art.). Emlékezhetünk Leonardo szavára, a
ki szerint az ábrázolandó tárgyak részeinek már componálás előtt a művész fejében kell lenniök (Popp,
Maler-Aesth.). Rafael nyilatkozata a lelkében lebegő
eszményről általán ismeretes. Reynolds bevallotta, hogy
mikor fest, belső képét másolja (Arréat, Psych, du
peintre.)

3. Októberi szél.

470

megnyilatkozás, a maga egész dynamikai ere
iében. De nemcsak az erdőrészlet, hanem az
ég is, felhős komorságában, az egész monumen
tális vonal, de csak is a maga organikus egy
ségében. Mennyire más pl. Markó Károly belső
képe! Nézzünk meg egy vázlatát: (2. kép) érzéseit
nem is sejthetjük, de ki van jelölve minden
részlet, melyből kényünk-kedvünk szerint elve
hetünk vagy hozzá tehetünk. Félig kész for
májában éppen olyan becses, mint maga a kész
mü, csak a részletgazdagság szempontjából
ítélhető meg. Ha a fa koronáját dolgozta ki,
duzzad a pontos részletektől. Minden darabja

minél elevenebb kifejezése követeli. Mintegy
felszívják magukba az alapérzést, mélyek mint
az álomképek, egymásba transferálnak.
Az érzés hatása alatt képzeletbeli képlefo
lyása nem annyira associatiók, mint inkább
dissociatiók alapján történik. Az érzés fel
bontja elemeire a szemléleti képeket, s érzelmi
hasonlóságok alapján a felbontott elemeket új
képekké kapcsolja össze.
A művésznek ilyenkor az az érzése, hogy
ezek a belső képek nem is az ő alkotásai, anynyira váratlanul újszerűnek hatnak; ismeretlen
lény, ismeretlen helyről jött sugalmaiként. (Musset

4. A békák mocsara. Rousseau festménye.

egyformán szép, egyformán gazdag, egyformán
érdektelen. Paál László vázlatai naplójegyzetek
s a ki kézírása ákombákomjait megértette, tö
kéletes művészi élvezetben részesül, ő lelki
szemeivel látja, fátyol alatt ugyan, de egyszerre
az egész képet. Tépjük le a vázlat egy részletét,
— hiányát zokogjuk. Csak mint egész érdekes,
inert mint organikus egység fogant. Minden
vonásnak belső értelme van, mindegyik mást
mond el, minden fája individuum, mindegyik
más. Innen képeinek változatossága, — noha
motívumaiban nem változatos. De képzeletének
elevensége, színekben és életformákban gazdaggá
teszi alkotásait.
III.
Képzeletének megjelenítő erejét, intensiv át
éléseit, színes belső képzeleti képeit a con
cepts álomszerű és félig öntudatlan folyama
tában egyre változtatta, hogy érzését minél
világosabban, minél erőteljesebben kifejezhesse.
Inspiráló érzéseinek hatalma alatt képzeleti
képei ott lebegnek lelki szemei előtt s alakot
öltenek, formát váltanak, megnőnek, kisebbednek,
elhullanak, átalakulnak, a hogy azt az érzés

mondotta, hogy ő csak hallgat, figyel és leírja
azt, a mit valami ismeretlen lény a fülébe súg.
Goethe daemonikus szellemről beszélt, melynek
a művész hatalmában van, azt kell tennie, a
mit ráparancsolnak.) A conceptio e pillanatai
éber álomhoz hasonlítanak, a mikor egy félig
öntudatlan képlefolyás megy végbe lelkében,
érzései hatása alatt. Képzeleti képei egymásba
folynak, egymásra tolongva, érzéki erővel je
lennek meg és újabbnál újabb alakot öltenek.
Az első kép homályos fátyola mindegyre elszáll,
tisztább, erőteljesebb, részletekben gazdagabb
lesz és alkalmasabb érzéseinek tökéletes kife
jezésére. Az alkotás e lázas pillanatai művészi
lelkesedésre ragadják, a képek bőségben árad
nak feléje és ő válogat, változtat, formál, kapcsol,
egybeolvaszt. Tout oeuvre d’art résulte d’une
hallucination, — mondotta Rafaelli, — de azért
a képzeleti kép még sem hallucinatió, mert
belső képeinket — még e félig öntudatlan,
álomszerű alakulások folyamatában is, — ellen
őrizhetjük, megakaszthatjuk, mit a beteges hal
lucinatió pillanataiban nem tehetünk (Taine,
L’intelligence. II.). Hugo Viktor ezt tisztán látta,
élesen megfigyelte (Mabilleau: Victor Hugo),
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pedig őt képzeletének szertelen ereje jellemezte.
Az ihlet csak a képkapcsolás folyamatát indítja
meg, teljes képet sohasem ad, de éber álomba
ejt, mely félig tudatos, félig öntudatlan cerebratióban, az érzés eleven kifejezéséhez méltó
formát fejleszti ki. Mintha csakugyan valami

meretlen világokba pillant be, megérzi a rejtett
indulatokat az őket leplező formák mögött, a
hogy Balzac mondotta: „nálam a megfigyelés
intensivvé vált, behatolt a lélekbe a nélkül, hogy
elhanyagolta volna a testet“ (Facino Cane).
Paál is lelket, érzést képzelt bele a táj for-

5. A békák mocsara. Dupré festménye.

„subliminál“ én ébredne fel újból a művész
lelkében, a hogy azt Myers magyarázza.
Hogy ez a sajátos lelki állapot beálljon, physiológiai nyelven szólva, hogy a vérkeringés az
agysejtekben intensivebben működjék, azt a
művészek külső eszközökkel igyekeznek előse
gíteni, bár sokszor a véletlen is segítségükre
jön, de ebből nem következik, hogy a véletlen
a képzelet „igazi elve“ (Souriau tétele). Véletlen,
hogyha a művész olyan megbízást kap, mely
megfelel érzésvilágának; véletlen, hogy a mű

máiba, s azt ábrázolta, a mit a természetből
kiolvasott.
„. . . Hajónk már közeledett Kölnhöz s a bí
borszínbe borult haldokló nap gyors léptekkel
bukott le az égről, hogy elmerüljön a Rajna
hullámaiba. Az égen csodás felhőalakulatok le
begtek, melyek színben és tűzben hullámzottak
fölöttünk. Kármin, bíbor és skárlát színekbe,
árnyék és átmenetek nélkül, burkolóztak fodraik,
melyeket aranycsóvák vontak át, s az éther
azúrjából kiemelkedtek, átalakultak, újabbnál

6. A békák mocsara. Dupré festménye.

vész oly tájékra kerül, mely temperamentumával,
érzésvilágával összhangzó erős érzéseket vált ki
belőle, elragadja, önzetlen örömre hangolja, —
mint Paált a fontainebleaui erdő, s mint minden
erős érzés, fel tudja benne kelteni a vágyat
arra, hogy kifejezze, exteriorisálja. Ilyenkor is-

újabb formákat öltöttek. Mintha kiterjesztett
szárnyú sasok, vagy tüzet okádó assyr sárká
nyok rohantak volna felénk. S mi ott állottunk
a fedélzeten, szinte kővé válva a döbbenettől.
Félelem és elragadtatás érzései szántottak át
érzelmeinken. S egyszerre kísérteties lényeknek
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láttuk a felhőket. Fekete hajóknak, melyeknek
vitorlái égtek, majd tűzhányó hegyeknek, melyek
krátereiből sistergő, tomboló lávapatakok zúgva
rohantak elő . .
így alakulnak ki, az érzés parancsszavára,
félig öntudatlan álomvilágban, a művész kép
zeleti képei. Már az inspirátióban fogant első
benyomásban benne van müvének egész anyaga,
mint Paál Lászlónál is láttuk, s ez az intuitive
felfogott egység e pillanattól kezdve organikusan
fejlődik, minden változtatás, — szülje azt a
színharmónia, vagy a vonalkifejezés szükséglete,
— csak arra való, hogy alapérzését minél sza
batosabban kifejezhesse. Nem részletekből a
homályosan érzett egység felé, hanem alapvo
násaiban kész egységből a mind részletezőbb
részletek irányában fejlesztette Paál László mű
veit.
„A képről lehull lassanként a fátyol; előbb
csak távolról látszik, mintegy ködben, csak a

korbácsolva, zúgott és hullámzott minden, — a
fiatal mester elragadtatva szemlélte az elemek
dühét. Az ő lelki világa is csupa forrongás,
kétely, ellentét, keserű düh és elfojtott méreg.
Magára ismert a lecsüngő felhőfoszlányokban,
melyek mint egy-egy kánya zsákmánya fölött,
perczekig mozdulatlanul lógtak, hogy aztán hir
telen előre iramodjanak, esőtől, villámtól terhe
sen. A szél belekapott a lombjától félig már
megfosztott tölgyek ágaiba és csavarta, czibálta,
rángatta őket, de viaskodása meddő küzdelem,
állta a tölgy rendíthetetlenül. S ő úgy érezte,
hogy lelkét is viharok járják, át és át, felkor
bácsolva fájó érzéseket, mialatt némán szenve
dett . . .
íme egy egyszerű vázlat, másolva, közvetle
nül, becsületesen, változatlanul, a természet után,
egyetlen egy délután (1876 okt. 18.) künn a
szabadban, a barbizoni erdő bejáratánál. De csak
azt vázolva, a mi belső képének megfelelt,

7. A békák mocsara. Paál színvázlata.

nagy vonások, a nagy massák; aztán a nélkül,
hogy első egységét elvesztené, complicálódik
és szabatossá válik“. így irta le Rousseau a
conceptio folyamatát {Burty, Maitres et petits
maitres), a mint az a művész lelkében végbe
megy. Paál is arra törekedett, hogy érzését minél
tisztábban fejezhesse ki, lelke költészetéhez meg
találja a maga nyelvét. S míg érzései eredeti
formákhoz vezették, egész művészi pályája nem
volt egyéb, mint eredeti nyelv megteremtésére
való nehéz munka. (Hangsúlyozzuk: ez a fo
lyamat csak mesterségesen szakítható széjjel, a
valóságban ez egy, conceptio és mesterségbeli
kifejezés nála is együtt és egyszerre küzdöttek
érvényesülésért.)
Figyeljük meg, hogy képzeleti képei mint
alakulnak és változnak a concipiálás folyama
tában (3. kép).
Egy októberi szeles, esős napon, a mikor
borús, komor esőfelhők nehézkedtek le az
égen, vihart rejtve méhökben, a levegő fel volt

csak azt hangsúlyozva, a mi közvetlenné, igazzá
és érthetővé teszi érzéseit. A természetnek ez
a szelete bizonyára telve volt sok számos rész
lettel. Azokat ő nem látta meg. Felbontotta
elemeire, dissociálta őket. Érzései hatása alatt
igyen keletkezett képzeleti képeinek minél tisz
tább és egyszerűbb kifejezésére törekedve, a
természet-szelet úgy hat, mintha képzeleti ter
mék volna. A természetben benne volt az ő
érzései által felkeltett kép. Csak ki kellett be
lőle olvasni tudni. Azaz mindent elhagyni, a
mi fölösleges, mindent alig érinteni, a mi mel
lékes, de mindent hangsúlyozni, a mi fontos
és jellemző.
így tett. Az előtér puha pázsitját csak nagy
egységben fogta fel, elhagyva minden részletét,
az egyes füvek és virágok egyéni jellemzését,
csak összhatásában, színbenyomásában ábrázolta.
Úgy hat reánk, mint egy rőt foltoktól szeplős,
sárgászöld és hamuszürke arabeszkekből álló
szőnyeg. A háttér zöldes cserjéi, az elnyúló
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erdő széle, melynek két jegenyetörzsére fénysáv
hull alá, mint egy sötét tömeg, nagy felhőkbe
omolva, massákba tömörülve állanak az ónszínű komor, kékes-szürke levegőben, egymástól

a kifejezés ily készsége. Ez a müve egyik leg
jelesebb alkotása, a legmagasabb ponton mu
tatja be művészetét, a melyre csak eljutott.
A belső kép tiszta és egységes kifejezésére

8. A békák mocsara. Paál festményének eredeti szénvázlata. (L’Art. 1876.)

csak színértékben különbözve: alig hogy érin
tette őket.
De a levegőég és a tölgyek élete, a maguk
gazdag kifejező erejükben állanak előttünk. Mo
zogni, szenvedni, haragudni, szinte vak dühük
ben tombolni látszanak. Csupa fojtott szenve
dély, elnyomott és kitörni vágyó indulat háborog
e komor felhőkben és e vad szelekkel küzdő
tölgyekben. Szélesen, szinte egyetlen ecsetvo-

törekedik mindig, de eszközei nem egyformák.
A megtisztítás egyszerű eszközeivel nem élhet
mindég, át kell néha alakítania belső képeit,
hogy czélt érhessen.
Az 1876-iki párisi Salon-ban nagy sikert ért
el „A békák mocsara“ czímü képe, melynek a
l’Art-ban közölt szénvázlatát s egy hozzáké
szült félig kész színvázlatát ismerjük A fontainebleaui erdőnek ez a részlete Rousseaut,

Párisi út a fontainebleaui erdőben. (Színvázlat.)

nással odavetve, a viharzó indulat szilajságával
és bravourös briojával megfestve, megindítja
képzeletünket és meghatja érzéseinket. Csak
Rousseau-ban volt ily szenvedély, csak Diaz-ban

Duprét és Diazt is megihlette. Paál ugyané
motivumhoz nyúlt, s egészen új érzésben mutatja
be, új szépséget fedez fel a régi motívumában.
Rousseaunál (4. kép) a mocsár vizének rezgése
33
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ellentétben állott a talaj egyhangú zöldjével,
kitűnő decorativ hatást keltve. A háttér kereklombú, nagykoronájú facsoportja közt gyöngén
pislog az esti fény, végig fekszik a mocsáron,
hosszan elnyujtózva; a nagy gomolygós szürke
égboltozat pedig komoran terpeszkedik fölötte.
A természetet egy álmos pillanatában mutatja
be. Duprénél (5. kép) a nyári este éles árnyalatai
uralkodnak, a mocsár vize él, remeg, szikrázik,
a part füzese hajladoz, az ég hatalmas felhőzete
komoran lebeg, fényvillanások járják át belsejét,
a kerek lombú fa koronája sötét tömegbe borul,
a természet valami ünnepélyes megnyilatkozásra
készül, csak két tehén gázol át a mocsáron,
baromi nyugalömmal. A természetet kínos agó
niában mutatja be. Diaz (6 . kép) a napfeljötte
csöndes, rezgő fényében leste meg a helyet, a
mikor gyöngéd fény suhan át a mocsár tükörén,

elrendezéssel, a lényeges előtérbehelyezésével
lehetett csak kellően kifejezni. így alakult át
képzeleti képe. Oda tette tehát a középre a
lombos fát, eszméje hordozóját, hangsúlyozta
azt a víztükröződésben is, elhagyta a fölösleges
cserjéket s ezzel új érzés kifejezőjévé tette a régi
motívumot. A természetet fönséges egyszerűsé
gében. mutatta be (8 . kép).
Még érdekesebb azonban képzeleti képeinek
alakulására „Párisi út a fontainebleaui erdőben“
ez. müvének fejlődési folyamata. Az athmosphaerikus hatás megfigyeléséből indul ki. Első szén
vázlatában, láttuk, ( 1 . kép) már benne volt belső
képe, tökéletes érzéki erejében, éreztetve az
athmosphaera dynamikus erejét s minden későbbi
változtatás csak arra való, hogy a szénvázlatban
rejlő intentiókat kifejthesse. A miben rokon
Munkácsy képzeletével ki néha szintén egészen

10. Párisi út a fontainebleaui erdőben.

ezt szemléli a parton ülő női alak, a kit a fel
jövő nap tündéri színe mámorban ringat. Tiszta
egén nem lebeg felhő, levegőjében nem lebeg
szellő. Mosolygó derűjében mutatja be a ter
mészetet.
Paál László friss szemmel nézte meg a helyet,
a cserjék közt kiemelkedő tölgyfacsoportot egy
szerűnek, elhagyatottnak, fönségesnek találta,
mert olyan volt, mint messze földre, idegenbe
vetett leike, állva társtalan, egymagán. Csak ez
a részlet hatotta meg. Minden mást elhagyott.
Látta, hogy az erdő széle elfogja a láthatárt,
néhány nagy, lombos tölgyfa, széteső, dús koro
nájával állott a középen, tükröződve a csöndes
vízben, fényellentétekkel kiemelve (7 . kép). Szín
vázlatában már ez érzés kifejezését kereste, de na
gyon is balra tolta a facsoportot, a mi megkövetelte
a jobboldalnak cserjéssel való kiépítését. A szín
ellentéteket már itt kiérezte, de a conception
változtatnia kellett, mert a magány, az elhagyatottság, a társtalanság érzését csak központi

együtt és színesen látta a képzeleti képet, már
fogantatása pillanatában. A karcsú, nyúlánk,
magasba nyúló lombos nyírfák, a mint hatalmas
tisztást fogva körül, erdei utat alkotnak, úgy
tűntek fel előtte, a viharfelhőkkel borított ég ha
ragos világításában, mintha titkos, útvesztő ren
geteget lepleznének, komor némaságban, kísér
teiként meredve a világló esti levegőben. Hogy
ezt a hatalmas phantomot kifejezhesse, kereste a
megfelelő térbe való elhelyezést, a mely a szé
lesség irányában haladjon, kereste az ég hatal
mas zenei hatását, mely komor harmóniákat
zúgjon feléje, s végül a színek tüzes, szenve
délyes megnyilatkozását, mely a kísérteties,
daemonikus hangulatot éreztesse.
A szénvázlatból ezeket kiolvashatjuk. Azt
akarta, hogy mindez oly egységbe olvadjon, a
mely a fenséges természet egy véletlenül kivágott
szeletének közvetlen hatását tegye. A legna
gyobb művészi effectust tehát.
Első kisebb színvázlatán (9. kép) a kép felől
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felülről lefelé haladó vonalat a központ irányában
hozta össze, a mozgáserőket egyensúlyba akarva
hozni, — nem úgy mint szénvázlatán, hol az
asymmetrikus vonalvezetésben alacsony látókör
felvételben kereste a monumentális erővonalat.
Míg a két erdőszél tömegeiben egy-egy nyirfaóriást erősen hangsúlyozni akart, a többit már
sötétben egybefoglalt egységbe tömörítette. A ga
zos tisztás világos zöldjét itt-ott verte csak fel egyegy csalit, tüskebokor, anyagos föld. Az erdőbe
vezető út két oldalán egybeboruló fakoronák
állanak őrt, merev tömegekbe omolva. Az athmosphaerikus hatást csak sejteti. E jegyzetben,
melyben érzését már világosabban kifejezte, a

szorongott a képen, melyet idegennek érzett
képzeleti képéhez. Hiányzott belőle valami, a
mi a meseszerű hungulatot, a daemonikus erőt,
a fel-fellobbanó szenvedély czikázásait éreztesse.
Nagyon is befelé fordult, fullasztó érzéseket
sejtetett. Nem volt elég egyszerű.
Ment az elemzésben, a dissociátióban to
vább. Rájött, hogy a vonalvezetés dynamikus
erejét kell jobban hangsúlyoznia. Próbált a
vászonhoz egy darabot hozzávarratni, a mivel
a jobboldali erdőrészlet vonalát elnyújtotta. De
a központ felé futó vonalban volt a hiba. Széles
eltávolodást, még pedig az első szénvázlat intentiójában, asymmetrikus beosztással kellett

11. Párisi út a foutainebleaui erdőben.

színharmónia elemeit magába foglalja: komor,
barna, főkép pastosus kezeléssel kifejezett zöld
árnyalatokat keresett, az egyszerűt, a nagy
vonalat, elhagyva a zavaró részleteket.
Hozzálátott aztán a nagyobb méretben való
megfestéshez (10. kép). A színvázlat vonalvezeté
séhez ragaszkodva, a hangsúlyt a nehéz, ólmos,
zivataros, sűrű czafatokban lehulló, a láthatárt
vastag lepelként betakaró égre helyezte át. Tarka
színek helyett egységbe omló színharmóniák,
nehézkes, olajos, pastosus, sárgás-zöld színaccordok zúgnak felénk, komor, tikkasztó, ful
lasztó levegő vesz körül, széles és éles árnya
latok, nagy ellentétekbe omolva, hatalmas,
szenvedelmesen haldokló lélekállapotot éreztet
nek. A kísérteties, luciferi hangulat helyett
valami fojtott, elnyomott, kitörni akaró indulat

kifejeznie, mert csak a tér ilyetén eredeti elha
tározásával sikerülhetett alapérzését uralnia. Ha
talmas vászonhoz nyúl tehát (11. kép). Hang
súlyozza a két erdőrészlet vonalainak különböző
voltát, erős ellentétet teremtve. A baloldali,
görbéket alkotó, alacsony, lefutó vonallal szem
beállítja a jobboldali erdőnyúlvány magas, egy
görbét alkotó, sötét tömegét, melyből csak egy
erős nyírfa egyéniség-törzse világlik ki, a többi
beleoszlik a tömegbe, melyen át csak itt-ott
világlik ki egy-egy világos folt. Most úgy érez
zük, hogy valami hatalmas erő nyilatkozik meg
a jobboldalt hirtelen egyenesen felszökő, bal
oldalt mystikusan hullámzó s lassan emelkedő
körvonal mozgásában. Az ég komor felhői el
vesztették nehézkes, ólmos, lepelszerü kemény
ségüket, lágyabban hullanak alá, de elfogják a
33*
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láthatárt, s az esti fény sugárzását át nem
eresztik. Ott viaskodik az az út porában, az erdő
széle fatörzsein és a gazos tisztás agyagos,
nehéz földjén. A vonalvezetés monumentális
ereje ilykép jogaihoz jutott. Lassú fejlődéseken
át formálta ki végleg, készen fogant képzeleti
visioját.
Képzeleti képeinek érzelmi hatások alatt való
átalakítása, fejlesztése, félig öntudatlan álmodo
zásban : íme képzeletének működési módja,
mely intuitiv egységlátásban nyilatkozik meg s
mint a székely balladákban, egy-egy komor részlet
erős megvilágításához fűzi az egészet, nem me
rülve el a részletekbe, főképp nem válva áradozóvá soha.
IV.
Az ilyen érzelmei korl'átlan hatalma alatt
álló álmodozó, a ki az értelem hideg levezeté
seitől fázik, a kinek a szertelenre való hajlan
dóság fajában adott temperamentuma szilajságában, érzékenysége finomságában rejlik: könnyen
válik indulatai áldozatává. Szervezetébe hatolt
méreg, avagy véletlen szerencsétlenség folytán
beállott agyrázkódtaíás (talán mind a kettő), a
különben is rendkívül emotiv ember lelkivilágát
ijesztő gyorsan feldúlták. Eleinte csak szórako
zottsága, hirtelen keletkező indulatos volta, ke
délye sötét elborulása, fejfájások és a figyelem
központosításának fogyatékossága jelezték a bajt.
Érzelmei most már korlátok nélkül csaponghattak, úrrá lettek fölötte, hatalmukba kerítették.
Ezzel együtt járt a figyelem és akarat megbom
lása, lelki világa elemeinek részekre oszlása.
Képzeleti képei gazdagon alakultak lelkében,
újabbnál újabb, merészebbnél merészebb kap
csolatokban, hiszen az érzelem különben is
erős dissociáló erejű, képzeleti képpé változtat
mindent, felbontva benyomásainkat elemeire, de
csak addig becses, míg a felülbíráló értelem
egységes hangulat kifejezésére össze tudja őket
foglalni.
Ilyen lelkiállapot azonban a lelki élet felbom
lásának kezdetét jelenti. A mikor az uralkodó
hangulat, megtalálva külső formáját, kifejezésre
jutott, de nem szűnik meg, hanem tovább is
megtartja kényszerítő erejét, képzeleti képek
teremtésére, szabadon, czél és irány nélkül, vadul
száguldva előre, végre is hatalmas krisisekben
törve ki, mint Paál Lászlónál, éppen lelkének
az az ereje lesz a végzete, a minek művészetét
köszönhette: érzelmeinek elevensége, tüze, szen
vedelme, mely képzeletének inspiráló forrása és
uralkodó jellemvonása volt.
Lázár Béla dr.

Északi fény és mágnes! zivatar.
(1903 október 31.).

ővárosi ember bizonyára kevés akadt, a ki
október 31-én az északi égen valami külö
nös természeti tüneményt vett észre. Ha
látott is egy kis vöröses fényt, melyet sem az
erős holdfény, sem a villamos és gázlámpák vilá
gossága nem tudott elnyomni, azt gondolhatta,

F

hogy a városi világításnak valami reflexe. Pedig
az a mi földrajzi szélességünk alatt nem nagyon
gyakori tünemény, úgynevezett északi fény volt.
Ugyanakkor egész Közép Európában látható volt
a tünemény és nálunk is, az intensiv holdfény
daczára, szép látványban gyönyörködtette azt, a
ki oly szerencsés volt, távol a fővárostól, a sza
badban látni azt. E sorok írója ebben a szeren
csés helyzetben volt.
Báró Eötvös Loránd egyetemi tanár megbízá
sából és vezetése mellett dr. Pékár Dezső és e
sorok írója augusztus 2 1 -ike óta földmágneses
és gravitatiós méréseket végeztünk a Szerémségben, Bácskában és október 11-ike óta Aradmegyében a néhány évvel ezelőtt megkezdett
hasonló vizsgálatoknak folytatásaképp.* Az érde
kes eredmények mellett oly jelenségnek is lehet
tünk megfigyelői, melyre eleve nem számítot
tunk. Október 31-én reggel mágneses eszközeink
rendkívüli nyugtalanságot árultak el a földmágne
ses erő irányváltozásában. Hirtelen és nagy vál
tozások egész nap zavarták méréseinket, annyira,
hogy a pontos észlelés és teljesen megbízható
eredmény eleve ki volt zárva. Mindamellett el
végeztük méréseinket és este tanyánkra érve, az
eredmények levezetéséhez láttunk. Nyilvánvaló
volt, hogy valami különös mágneses zavar volt
az nap és csak az lehetett kérdéses, hogy nagyobb
területen lehetett-e észlelni e zavart vagy csak
localis jellegű volt-e? Ez utóbbi feltevés való
színűtlennek látszott. Este 1f ß óra körül őrt
álló emberünk felkiáltott, hogy nagy tűz lehet
valahol az északi irányban. Kirohantunk lakó
sátrainkból és azonnal láttuk, hogy az állítólagos
nagy tűz nem egyéb északi fénynél, mely a nap
közben észlelt mágneses zavart rögtön érthetővé
tette. Az északi égen vöröses fény volt látható,
mely fényerősségében változva, hol nyugat, hol
kelet felé jobban elnyúlt. Egyes fényesebb suga
rak hirtelen mintegy felszöktek a magasba, erő
sebb fényükkel kiemelkedve a rózsaszínű alapból.
Ily szép alakban azonban nem sokáig tartott a
tünemény, mindössze néhány perczig. A hajnalpirkadáshoz hasonló rózsaszín mindjobban hal
ványodott és jobban szétterülve a holdvilágos
ég színébe olvadt. A tünemény részleteiben nem
mutatta azokat a csodás szín- és fényerőségváltozatokat, melyeket hasonló tünemények leírói,
különösen a kik magasabb földrajzi szélességű
helyeken látták, fel szoktak említeni. Kétségtelen,
hogy nagy része volt ebben az erős holdfénynek,
mely világosságot árasztott az egész égboltra
A milyen nagy gyönyörűséget okoz e tüne
mény a szemlélőnek, épp oly sok fejtörést oko
zott már a tudósoknak a jelenség megmagyará
zása. Rejtélyes voltát növeli az a szoros kapcsolat,
mely az északi fény és Földünk egyéb, eddig
nem egészen tisztázott jelenségei közt fennáll.
Régtől fogva ismeretes dolog, hogy az északi
fény nálunk rendesen a földmágnességi erő irá
nyának és nagyságának nagy és hirtelen válto
zásaival ú. n. mágneses zivatarral jár. így volt
ez most is. Francziaországban, Svájczban állí* Részben hasonló vizsgálatokról volt már szó a
e folyóiratban. L: Cholnoky Jenő : „Milyen a Föld kérge
a Balaton vidékén 1“ 1901. évf. 155 1.
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Az gSZaki fény megszűnt (Ó-Gyallán) 8*
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A registrálhatás határán túl van.
Az eredeti 2/4-e, pantográffal.
Ó-Gyalla, 1903.

tólag a telegraphálástislehetetlennétetteaz október
31-iki északi fénynyel együtt fellépett mágneses
zavar, minek magyarázatára később vissza fogunk
térni. És úgy látszik e zavar az egész északi
földgömbön észlelhető volt. Az Egyesült-Államok
ban legalább szintén megvolt, New-Yorkban31-én
reggel északi fényt is láttak.
A mágneses zivatarról érdekes áttekintést nyújt
a mellékelt rajz, a melyet Marczell György az
ó-gyallai mágneses műszerek adatai után készí
tett. A három görbe a földtnágnességi három
elemnek (horizontális intensitás, declinatió (a
mágnestű elhajlása) és verticalis intensitás) napi
menetét tünteti fel október 30., 31. és november
1-én. Az első és utolsó nap nyugodt magavisele
tével éles ellentétben áll az október 31-iki zavar,
mely a horizontális intensitasban még november
1 -én is érezteti utóhatását, a mennyiben ezen
elem értékét kisebbé tette.
Mint említettük, nálunk az északi fénynyel
együtt rendszerint mágneses zavarok lépnek fel.
Magasabb földrajzi szélességben azonban sok
szor észleltek már északi fényt mágneses zivatar
nélkül. Oly esetekben fordult ez elő, mikor az
északi fény nyugodt fényjelenség volt, azaz helyés fényváltozás benne nem volt látható. Hogy
nem minden északi fénynyel kell okvetlen mág
neses zavarnak is bekövetkeznie, azt Wichertnek
ama legújabb keletű felfedezése is bizonyítja,
hogy sok estén, mikor északi fény szabad szem
mel nem látható nálunk, elég fényerősségű spektroskoppal ennek nyoma mégis constatálható és
mindamellett a mágnestű nyugodt maradt.
Teljesen kifejlődve az északi fény a leggyö
nyörűbb természeti jelenségek egyike. Szín- és
fényváltozásait, a fénykévék és rojtok phantastikus játékát az északsarki utazók, a kik igen
gyakran lehetnek ezen égi tűzijátéknak szem
tanúi, elragadtatással írják le. Legtöbbnyire a
mágneses meridiánban van a fényjelenség közepe
és a fénysugarak, melyek a horizonton nyugvó
sötétszínű körsegmentum széléről szöknek fel,
sokszor egy pontban látszanak összefutni az
égen: az úgynevezett mágneses zenithben, azaz
azon pontban, melyben egy szabadon mozgó
mágnestű déli végének meghosszabbítása az eget
metszené.
A földmágneses erőre és az úgynevezett földi
áramokra gyakorolt hatása (ez utóbbi a telegraphálási zavarokban jelentkezik) bizonyítja, hogy az
északi fény elektromos jelenség. Oly magyará
zatát azonban, mely összes főbb jelenségeiről
számot ad, csak legújabb időben kaptuk Paulsentől.
De la Rive szerint olyanfajta elektromos ki
egyenlítődés volna az északi fény, mint a villám.
Szerinte az aepuatorról a sarkok felé törekvő lég
áramlások elektromos tömegeket visznek maguk
kal, melyek nagyobb földrajzi szélesség alatt
ellenkező töltéseiket kiegyenlítik részben villám,
részben északi fény alakjában. Ennek támoga
tására szolgálna az a tény, hogy a zivatarok és
az északi fény gyakorisága egy nagyobb föld
területre nézve fordított viszonyban van. A jelen S
ség részleteit, különösen az északi fény külön
böző alakját és a földmágneses erő irányához i
való bizonyos alkalmazkodást ez az elmélet, mely
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sokáig volt elfogadott és még most is forgalom
ban van, nem tudja jól megmagyarázni. Sokkal
tetszetősebb és a jelenség lényegesebb pontjait
jól megmagyarázza Paulsen elmélete. Ez az elek
tromos kisüléseknek eg>'ik, újabb időben sokat
vizsgált fajtájára támaszkodik. Nagyon légritkí
tott térben történő elektromos kiegyenlítődés al
kalmával pl. a Crookes- vagy Geissler-csövekben
sajátságos fajta elektromos sugarak ú. n. kathod
sugarak lépnek fel. E magukban láthatatlan
sugarak többek közt azzal a tulajdonsággal bír
nak, hogy, ha ritkított gázakra esnek, ezek vilá
gítani kezdenek, továbbá, hogy a mágneses erő
irányukból kitéríti őket, még pedig, ha a mág
neses erő merőleges a kathodsugarak irá
nyára, akkor ezek az erővonalak körül gyűrűt
alkotni iparkodnak. Ha pedig egy meglévő mág
neses mezőben kathodsugarak keletkeznek, akkor
ezek az erővonalak irányában haladnak, a mágne
ses erő irányváltozása esetén a kathodsugarak
szintén változtatják irányukat. A Nap fény- és
hösugarakon kívül ily elektromos sugarakat is
küld felénk. Ezek a légkör legfelső részeit vilá
gításra kényszerítik és ez volna az északi fény.
Az elektromos kathodsugarak befolyásolják a
földi mágneses erő irányát és erősségét, a miről
a földmágneses műszerek nyugtalan magavise
letében szerzünk tudomást. A mágneses erő hir
telen változásai részben földi áramokat inducálnak, melyek néha oly erősek lehetnek, hogy a
telegraphálásban zavarok keletkeznek,* részben
visszahatással vannak a fényjelenség alakjára is.
Lángok és izzó gőzök azon tulajdonsága alap
ján, hogy elektromos töltésű testtel összekötte
tésben ennek töltését gyorsan elvezetik, meg
érthető az, hogy a Nap elektromos sugárzása
akkor lesz legerősebb, mikor igen erős eruptiók (protuberantiák, fáklyák, napfoltok) tör
ténnek rajta. Ez megmagyarázná ama többször
tapasztalt jelenséget, hogy erős északi fény és
mágneses zavar egyidejűleg lép fel nagy fény
kitörésekkel a Napon. Egyébként a földmágneses
erő változásai a napfoltokkal már régebben isme
retes összefüggésben vannak. Az október 31-iki
északi fénynél is látszik némi összefüggés a Nap
működésével, bár erre vonatkozó, eddig nyilvá
nosságra hozott, adatokból ez nem egészen két
ségtelen.
Paulsen elméletét nagyon támogatja az, hogy az
északifény legtöbbnyire igen nagy magasság
ban van a hol a levegő igen ritka és túlnyomólag
nitrogénből áll, ezért spektrumában a nitrogén
vonalak dominálnak. Az eddig ismert legnagyobb
magasság 3600 kilométer. Ezzel ellentétben van
néhány észlelés, melyek szerint az északi fény
a földfelülelhez igen közel lehetett. Ez utóbbiak
azonban inkább a Szent-Elmo tüzéhez hasonló
jelenségek, milyeneket Lemström az északi fény
magyarázatára igen nagy méretekben és impo
záns alakban a 80-as években mesterségesen
előállított. Nagy kiterjedésben fémcsűcsokat alkal
mazott hegyek tetején és sikerült neki egy a
* Hogy ez lehetséges, Lord Kelvin mutatta meg, a
ki azt találja, hogy a földmágneses erő napi változása
egy 60 mértföldes vezetékben már 1 volt feszültségű
áramot inducálhat.

kiáramló elektromosság révén 1 2 0 méter hosszú
fénykévéket előállítani.
Paulsen elméletével jól összevág az északi
fénynek alkalmazkodása a földmágneses erő erő
vonalaihoz. Azon mellékkörülmény, melyet több
észlelő megfigyelt már, hogy északi fény helyén
és főbb sugarai irányában cirrus- (pehely-) felhők
szoktak megjelenni, a melyek tudvalevőleg igen
nagy magasságokban vannak, megmagyarázható
a kathodsugarak azon sajátságával, hogy párás
levegőben képesek felhőképződést előidézni.
így e gyönyörű tünemény ma már a szemlé
lőnek nem csak a phantasiáját foglalkoztatja és
páratlan szépségű tűzijátékot nyújt, hanem az
értelemhez is közelebb került, mert részleteiről
physikai alapon számot tudunk adni magunknak.
Steiner Lajos.

A franczia irodalom hatása
a m agyarra.'
z összehasonlító irodalomtörténeti tudomány
nem régi keletű; csak napjainkban, mikor
l magukat az egyes irodalmakat beható kri
tikai vizsgálat tárgyává tették, irányult a figyelem
a kutatására ama rendkívül érdekes kölcsön
hatásoknak, a melyek a legtöbb litteraturár egy
mással mintegy összekapcsolják. Ez a kutatás
új fényt vetett az irodalmakra. Az összehason
lító irodalomtörténet világosságánál úgy tetszik,
mintha csak egy nagy, közös irodalom volna, a
melynek a nemzeti irodalmak csupán külön meg
nyilatkozásai, illetőleg árnyalatai. Természetesen
a széles látkörű, emelkedett szempontú össze
hasonlításról van itt szó, a mely nem kizárólag
arra szorítkozik, hogy kimutassa, mi az, a mit
egyik irodalom a másiktól szó szerint átvett,
hanem a mely főleg azt a szellemet nyomozza,
a mely előidézi azt, hogy egy és ugyanazon
tárgynak a feldolgozása mindegyik irodalomban
mégis más és más; az ilyféle összehasonlítás
tehát megkívánja, hogy alaposan ismerjük a szó
ban forgó irodalmak szellemét, azaz azt a saját
ságot, a mely valamely irodalom összes termé
keinél közös, a mely őket mintegy meghatározza
és az idegen irodalmak termékeitől megkülön
bözteti. így fogván föl a dolgot, láthatjuk, hogy
az összehasonlító irodalomtörténet feladata nehéz
ugyan, de szerfelett tanulságos.
Bármely európai irodalmat vesszük szemügyre,
azt fogjuk észlelni, hogy mindegyikben voltak
korszakok, a melyek idegen litteraturák hatása
alatt fejlődtek, áldásos vagy áldatlan módon,
így a XVII. századbeli franczia irodalom java
része a spanyol szellem bélyegét viseli; a XVIII.
században viszont a spanyol irodalom került
franczia hatás alá, míg maga a korabeli franczia
irodalom főként az angoloktól vette az inspiratiót.
Felváltva, hol az egyik, hol a másik litteratura
volt a kölcsönadó vagy kölcsönvevő fél. Olykor
megesett, hogy ugyanaz az áramlat vonult végig
valamennyi nagy irodalmon ; így például a XVII.

A

* Etude sur Vinfluence de la littérature franfalse en
Hougwie (1772—18g6), par /. Korit. — Paris, Ernest
Leroux, éditeur, 1902.
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századbeli európai litteraturák előtt egy közös
művészeti ideál lebegett: valamennyi hódolt annak
a kárhozatos divatnak, melyet Spanyolország
ban gongorismusnak, Portugalliában cultismusnak, Olaszországban marinismusnak, Francziaországban/jravA/zv-nek, Angliában euphuismusnak
neveztek. Tudjuk, hogy ennek az érdekes irodalmi
betegségnek a symptomái mik voltak: a nyelv
czikornyás, dagályos, képtelen kifejezésekkel telt
meg, az igazi fenség helyét elfoglalta az álpathos; szóval az ízlés megromlott és hamis
útra tévedt. Az efféle feltűnő jelenségek okainak
magyarázata az egyetemes összehasonlító iro
dalomtörténet körébe vág és úgy szólván vala
mennyi nagy litteraturának alapos és mélyreható
ismeretét kívánja meg.
De valójában egyetlen irodalmat sem lehet
önmagától megismerni és megítélni. Majd mind
egyiknek tanulmányozása közben rá vagyunk
utalva — legalább némely korszakban — vala
mely idegen nemzet culturájára, a melyből ihletet
vagy ösztönzést merített. A magyar irodalom sem
maradt mentes más litteraturák érintésétől és
befolyásától, de az, a mit az idegenből kölcsön
vett, — az átvevő író egyéniségének erejéhez
mérten—: a nemzeti szellemhez simult, illetőleg
kellett, hogy simuljon. Volt a magyar culturára
a latin és az olasz irodalomnak nevezetes ha
tása, de a németen kívül főleg a franczia civilisatió az, a mely nemzeti irodalmunkban mélyre
ható nyomokat hagyott.
Mindezt abból az alkalomból mondjuk el,
hogy nemrég a franczia könyvpiaczon egy nagy
szabású mű jelent meg, a mely a franczia iroda
lomnak a magyarra tett hatásával foglalkozik.
Ez a munka kétségkívül nagy nyeresége a fran
czia litteraturának, de azért minket magyarokat
is közelről érdekel, mert irodalmunk egy-két
jelentékeny korszakának megvilágításához érté
kes, olykor új adatokat szolgáltat, és általában
a magyar litteraturának a francziához való viszo
nyát minden részletre kiterjedőleg feltünteti. A
nagybecsű tanulmánynak (Etude sár Vinfluence
de la littérature f ran false en hongrie) szerzője
egy idegenbe szakadt honfitársunk : Kant Ignácz,
a ki Párisban tanár, és már évek óta szakavatott
munkásságot fejt ki a magyar irodalomnak
franczia nyelven való ismertetése terén.
Eddig két derék munkája jelent meg francziául, a melyekben csupán hazánk irodalmával
foglalkozott; a mostani, a mely részben önálló
kutatásokon alapszik, az összehasonlító irodalomtörténet körébe vág, a mennyiben a franczia szel
lemnek a magyar culturában való visszatükröző
dését tárgyalja. Tudós és lelkiismeretes, és a
mellett élvezetesen megírt munka ez, és szerzője
teljes elismerésünkre tarthat számot.' Ha némelyik
nézetével nem érthetünk is egyet, azt tőle el
nem vitathatjuk, hogy mindenütt a tények bizony
ságára igyekezett alapítani következtetéseit Hisz
az összehasonlító irodalomtörténeti problémák
fejtegetésénél könnyen el lehet vetni a sulykot,
gyakran ugyanis a kutató idegen hatást constatál ott is, a hol a két írásmű közötti hasonlóság
csupán a véletlen eredménye. Kont majdnem
mindig szerencsésen kikerülte ezt az ösvényt,
a melyikbe a comparatióval foglalkozó kritikusok

gyakran beléesnek. Merész conclusiókra nem
ragadtatta magát, az irodalmi jelenségek okai
nak vizsgálatánál első sorban a positiv adatokat
vette figyelembe és ezek alapján ítélt. Számos
érdekes vonatkozást a két civilisatió között,
behatóan megvilágítva, először az ő könyvében
találunk meg, és talán mondhatjuk, hogy egyetlen
idegen litteraturának a magyarra tett hatását idáig
nem írták meg oly alaposan és kimerítően, mint
ő a francziáét nemzeti irodalmunkra.
A előszóban Kont kifejti müvének czélját és
vázlatot ád tartalmáról. Elmondja, hogy Ausztria
és Németország szomszédsága nem gátolta meg
hazánkat abban, hogy ideje korán Francziaország
felé ne irányítsa figyelmét, annál is inkább, mivel
„az aversio minden huzamosabb német hatás
ellen úgyszólván veleszületett a magyar fajjal,
a mely nem tudja elfelejteni Ausztria politikai
törekvéseit és germanizáló czélzatait“. Majd futó
lagosán felemlíti a két ország culturája között
az érintkezési pontokat. Lehet véletlen, de tény,
hogy franczia pápa, II. Szilveszter volt az, a ki
Szent Istvánnak a koronát és az apostoli czímet
küldte ; az Árpádok alatt ( 1 0 0 0 — 1 0 0 1 .) az ország
folytonos összeköttetésben állott a nagy franczia
papi rendekkel, és az Anjou-háznak ■
— bajor
és cseh versenytársaik mellőzésével történt —
trónraültetése ugyancsak a román culturához való
vonzódás tanujele. A reformatio beköszöntése
kor a tiszta magyar faj nagy buzgósággal siet
elfogadni Kálvin tanítását; prózai irodalmunk
egyik kiváló figyelemre méltó munkája éppen
az ő Keresztyén Institutió-]ának fordítása; a
vallásos lyra legszebb emlékművei közé Marót
és Béze Zsoltárai-nak (két franczia: Bourgeois
és Goudimel zenéjével) átültetései tartoznak; az
első magyar bölcseleti mű, Apáczai Cseri János
Encyclopaediá-ja, két francziától, Ramustól és Descartestól vesz ihletet. A török hódoltság korában,
mikor Magyarországot még az a veszély is fenye
geti, hogy Ausztria germanizálni fogja, a ma
gyarok lázadnak a Habsburgok ellen és segít
ségért XIV. Lajoshoz fordulnak, a ki pénzt ád
nekik és Rákóczi udvarába franczia mérnököket
és harczosokat küld. A nemzeti ügy bukása után
Rákóczi a franczia fővárosba menekül, hűséges
kísérőjével, Mikes Kelemennel együtt, a ki Páris
ban megismerkedik a franczia litteraturával és
rodostói magányából való becses Törökországi
leveleit némileg a franczia epistola-írók hatása
alatt írja meg.
Az említett érintkezések azonban múló jelle
gűek ; a franczia litteratura mélyebb hatása való
jában csak 1772 táján, Bessenyei és társainak
fellépésével kezdődik és irodalmunk egy jelentős
korszakát nyitja meg. Kont tulajdonképpeni fel
adata is ennek a nagy fontosságú befolyásnak
az ismertetésével veszi kezdetét.
Helyesen cselekedett azonban, hogy mielőtt
tárgyára áttért volna, elég részletesen megírta
civilisatiónk történetét, mert e réven a francziás iskola műveinek nagy fontossága is jobban
szembetűnik. Tanulmányának ebben a részében
kerülnek felemlítésre mindazok a culturalis mozza
natok, a melyeket az imént említettünk és a
melyek Francziaország szellemének érvényesülé
sét jelzik. Kont kimutatja, hogy ez a hatás csak
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koronként, esetről-esetre, elszigetelten nyilvánult,
főleg a politika, a vallás- és oktatásügy terén;
a tulajdonképpeni irodalom mezején csupán Mikes
érdekes egyénisége tesz kivételt, mint a ki a
franczia litteraturától mélyebb ihletet vett.
A francziás iskola működésének történetét, a
franczia irodalomhoz való viszonyában, az ide
vágó bő adathalmaz gondos felhasználásával
szerzőnk szépen és világosan írta meg. Előzőleg
ismerteti Magyarország politikai elszigeteltségét, a
germanizálás térfoglalását és a nemzeti irodalom
hanyatlását a XVIÍI. század elején, majd kifejti,
hogy a gárdisták révén mint jő culturánk érint
kezésbe a franczia szellemmel és mily termé
kenyítő hatása van az ő működésüknek a magyar
irodalomra. Bessenyeinek, Báróczynak, Barcsaynak, Orczynak, Telekinek, Péczelinek, Ányosnak,
Daykának, Kisfaludy Sándornak (a kit nem éppen
szerencsésen a magyar Saint-Preux-nek nevez)
és a többieknek a franczia litteraturához való
viszonyát ily részletességgel még alig vizsgálták.
A francziások munkásságáról írt tanulmányhoz
Kont hozzácsatolja annak a politikai-irodalmi
mozgalomnak az ismertetését, a mely 1790 táján
keletkezett és a melyre a franczia forradalom
eseményei voltak jelentékeny befolyással. Érde
kes vonatkozásokat talál a forradalmi tanítások
követőinek: Batthyánynak, Martinovicsnak, Laczkovicsnak, Hajnóczynak, Nagyvátinak, Bacsányinak, Verseghynek, Szentjóbi Szabó Lászlónak
politikai, társadalmi és irodalmi nézetei és a
franczia litteratura között, nem mellőzvén a forra
dalmi irodalom nyomán kelt reactionarius moz
galom szóvivőinek működését sem. Meggyőzően
fejtegeti, hogy a franczia eszmék, a melyeknek
terjedését Martinovics és társainak elítélésével
megakaszthatni vélték, nagy mértékben hatottak
még irodalmunknak arra a korszakára is, a mely
ben a magyar classicismus Kazinczy Ferencz,
„a magyar Ronsard“ révén kialakult.
Kont testes munkájának (509 nagy nyolczadrét
oldal) az a része, a mely a francziás iskolával,
a forradalmárokkal és az átmeneti időszakkal
foglalkozik, mintegy kétszáz oldalt tesz ki; ugyan
csak ennyit foglal el a franczia hatás ama kor
szakának tárgyalása, a mely a magyar romanti
kusok felléptével kezdődik és bizonyos tekintetben
mai nap is tart.
A romanticismus beköszöntével Francziaország,
a melynek litteraturánkban eladdig kezdemé
nyező szerep jutott, vezető, tanácsadó és ihlető
szerepet kezd játszani „még azoknál a költőknél
*s> a ldknek müvei a magyar életnek mintegy
kifejezői“. Helyesen magyarázza meg Kont a
írancziáknak, hogy nálunk a romanticismus alatt
mást kell érteni mint Német- vagy Francziaországban. „A magyar romanticismust — mondja —
a költészetben az a törekvés jellemzi, hogyanép
leikéből igyekszik meríteni, mint oly forrásból,
a melyből minden igaz költészetnek fakadnia
kell; egyszersmind arra is törekszik, hogy vissza
térjen a nemzeti rhythmushoz és felszabaduljon
a régies versformák alól, belátván, hogy így
könnyebben fog hathatni a népre. A romanti
cismus a politikában a franczia forradalmi esz
mékért való harcz újra felvételét jelenti: azt
akarja, hogy „az ország mondjon le hűbéri álla

potáról, hogy ekként a nemesség munkához
szokjék és az egyenlőség uralma megkezdődjék“.
És a mint a francziás iskola működése beható
tárgyalásra talált, azonképpen alapos és minden
részletre kiterjedő ismertetését kapjuk a magyar
romantikusoknak a franczia irodalomhoz való
kapcsolatáról.
A szellemi érintkezés Francziaországgal, a
francziás iskola híveinek letűnésével, csak rövid
időre szakadt meg, hogy helyet adjon a német
befolyásnak; különben még oly író is, mint
Kazinczy Ferencz, a görög-német classicismus
meghonosítója hazánkban, fordít franczia írókat
és merít ihletet belőlük. Az ő halála után az
írók és a közönség legnagyobb része ismét
Francziaország felé irányítja figyelmét és minden
számottevő elme forgatja a franczia írók müveit.
A franczia romanticismus megtermékenyítő hatása
irodalmunkban talán még áldásosabb Bessenyeiék
nagyjelentőségű munkásságánál. Nemcsak a litte
ratura, hanem az egész közélet új irányt kap
a franczia géniustól. Főleg azonban két műfajban
volt erős és tartós a franczia romanticismus
hatása: a színköltészetben és a regényben. Kont
idevágó fejtegetéseiben kiterjeszkedik úgy a dráma
írókra, a minők Eötvös, Czakó, Obernyik, Hugo
Károly, Dobsa, Szigligeti, mint a regény- és
novellaírókra, a minők Mészáros, Jósika, Eötvös,
Kemény, Jókai, Pálffy, stb. Mai irodalmunkra
is tekintettel van, és a legifjabb nemzedék mű
veiben egyes franczia írók (Zola, Anatole France,
Bourget) hatását véli kimutathatónak.
Végezetül a szerző beszámol még arról is,
hogy a franczia nyelv és irodalom 1867 óta
mily tért hódított iskoláinkban, a társaságban,
a sajtóban, sőt felsorolja azokat a szavakat, a
melyek nyelvünkbe a francziából kerültek. Látni
való tehát, hogy nem kerülte ki figyelmét sem
minő nagy vagy kis mozzanat, a mely a fran
czia cultura valamelyes érintkezését jelzi a mienk
kel. Ilyképp műve a lehető legteljesebb történetté
bővül, a melyet a franczia szellemnek Magyarországon való kisugárzásáról eddig írtak.
Nekünk, magyaroknak becses ez a könyv,
mert irodalmunk egy-két jelentős korszakának
történetét — a franczia litteraturával való kap
csolat feltüntetése révén — új világításban mutatja
meg, de legfőbb jelentősége még sem ebben
rejlik. A külföld és fájdalom, a francziák is,
még mindig felületesen és rosszul ismernek
minket; cnlturánkról alig tudnak valamit. Már
pedig derék hazánkfia szép francziasággal meg
írt munkája fényesen bizonyíthatja előttük nem
csak azt, hogy nekünk is van nemzeti irodal
munk, hanem hogy ez az irodalom minden
tekintetben beilleszthető az európai nagy irodal
mak sorába, mert hangot tudott adni azoknak
az egyetemes eszméknek, a melyek a müveit
nyugatot foglalkoztatták. Szóval, hogy a magyar
irodalom is kiegészítő része annak, a mit Brunetiére „európai litteraturá“-nak nevez. Az a körül
mény, hogy az európai nagy culturalis áramlatok
befogadására a külföldtől és így első sorban
a francziáktól kaptunk ösztönzést, semmit sem
von le a magyar civilisatio értékéből. Tudjuk,
hogy alig van modern irodalom, a mely idegen
forrásokból ne táplálkozott volna. Ámióta az össze

hasonlító irodalomtörténet fejlődésnek indult,
az „eredetiség“ kérdése kissé háttérbe szorult
és vesztett varázsából. Még az annyira exclusiv
francziák is kénytelenek más nemzetek irodal
mára ügyet vetni, hogy a magukét tökéletesen
méltányolhassák. Ha igaz az, a mit Renan mond
Francziaországról, hogy „a világ genialis, élénk
és gyors beavatója volt minden finom és delicat
gondolatban“, nem kevésbbé áll az is, hogy
Francziaország is sokat köszönhet egyik-másik
európai litteraturának — így a múltban a spanyol
nak, olasznak, angolnak, újabban pedig az orosz,
német és északi irodalmaknak.
Kont művét tehát első sorban mint documentumot méltatom, a mely igazolhatja az „európai
irodalmi törvényszék“ előtt, a melyről SainteBeuve beszél, hogy mi igenis culturnemzet
vagyunk és éppenséggel nincs okunk szégyen
kezni a civilizáltabb nemzetek szellemi fejlett
sége előtt. Az, hogy sokat jártunk iskolába a
müveit nemzetekhez, nemcsak hogy nem von
le semmit irodalmunk értékéből, hanem ellen
kezőleg éppen bizonysága culturalis képessé
geinknek. Őrizzük meg tovább is nemzeti mi
voltunkat — ez különben pleonasmusnak tetszik
előttem, mert hisz magyar író csak magyar
agyvelővel gondolkozhatik — de azért szívjuk
fel magunkba az idegen civilisatiókból mindazt,
a mi hasznunkra, tökéletesbülésünkre, nemesedésünkre válhatik. Részünkről meg vagyunk
győződve, hogy szemben a germán szellem
termékeivel, a román és így a franczia genius
termékei inkább alkalmasak arra, hogy a mi
érzés- és gondolatvilágunkhoz hozzásimuljanak.
Minden esetre tartsunk mértéket az adoptatióban.
Szolgailag ne utánozzunk; az idegen cultura
csak ösztönzésül szolgáljon a magunk nemzeti
mivoltának európai módon nyilvánítására. A most
vázlatosan ismertetett könyvből kitűnik, hogy
irodalmunk régibb és újabb harczosai mennyire
bele tudtak mélyedni egy nagy cultura búvárlatába és mint tudták a tanultakat nemzeti litteraturánk javára értékesíteni.
Huszár Vilmos.

A Mt. Pelée, úgy mint a La Soufriére, figyel
meztetett a katasztrófa közeledésére, de Marti
nique lakói nem ügyeltek reá. A Lac des Palmistes vize jelentékenyen melegebb lett, mint
lenni szokott, több hóval azelőtt, mielőtt a ki
törés bekövetkezett; dörgések hallatszottak és
gőz kezdett emelkedni a régi kráterből néhány
héttel azelőtt, mielőtt veszélyesen kezdett mű
ködni ; két héttel az első nagy kitörés előtt a
földrengések olyan erősek voltak, hogy Mr.
Prentiss, st. pierre-i amerikai konzul házában
az edények elmozdultak helyükről a polczokon.
A tűzhányó hegy oly fenyegetővé vált, hogy a
hegység lejtőin élő embereket némi nyugtalanság
fogta el, azonban a polgárokat olyannyira elfog
lalta egy politikai küzdelem, a melyben faji
előítélet játszott fontos, s szomorú szerepet,
hogy keveset ügyeltek arra hogy a veszedelmes
hegységnek, a min és a mi körül éltek, vissza
térőben van a tevékenysége, a míg azután késő
volt már megmenteni életüket.
A terület, a melyet a Pelée kitörései májustól
bezárólag júliusig elpusztítottak, kisebb volt, mint
az amit a La Soufriére-éi (hasonlítsd össze az
1-ső ábrán 422. lap és alább a 10-ik ábrán levő
két térképet.)
Miután a tűzhányó hegy minden oldalát meg
tekintettem, kijelöltem a területet a hajózási
térképen, a mennyire jól csak lehetett, s akkor
planiinéterrel megmérve, azt találtam, hogynyolczvanhárom négyszögkilométert tett tönkre Martinique-en a hamu, kő és az „iszap“. A terület
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II.
La Montague Pelée, Martinique szigetén.

Az emberélet pusztulása, a közvéleményben
legalább, sötét árnyként borul minden egyéb
gondolatra, ha a Mt. Pelée ama kitöréséről szó
esik, a mely Martinique szigetén 1902 május
8 -án bekövetkezett. Huszonöt-harminczezer em
beri lény élete fonalának megszakadása majdnem
egyetlen pillanatban, oly égőáldozat, a melyhez
fogható a világtörténetben kevés van. A Peléenek
és a Soufriérenek mostani kitörései ugyan nem
állanak a legelső helyen azok között, a melyek
ezeken a hegyeken és más Karaib tűzhányókon
tomboltak, de elég jelentékenyek és oly termé
szetűek, hogy megérdemlik azt a tanulmányt, a
melyet reájuk fordítottak és fordítanak.

10. Martinique sziget északnyugoti részének térképe.
A vonalkázott terület közelítőleg a sziget azon részét tünteti fel, a
melyet a Mt. Pelée kitörései 1902 május 5-től július 6-ig elpusztí
tottak. Az augusztus 25., 28., 30. és szeptember 3-iki borzasztó kitö
rések nagyon kiterjesztették a rombolást ezen terület északi, keleti
és délkeleti oldalán, úgy hogy most majdnem az egész itt ábrázolt
vidék, pár négyzetkilométer kivételével a délkeleti sarkán, benne
van az elpusztított övezetben. A ponttal megszakított vonalak a szerző
fő útjait mutatják a tűzhányó hegyen és annak környékén.
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nem helyezkedik el oly szimmetrikusan a kráter
körül, mint St. Vincenten, valószínűleg azért,
mert a Pelée krátere a délnyugati oldalán annyi
val alacsonyabb a többi oldalnál és mert az a nagy
szakadék, a mely a Riviere Blanche szorulatába
nyílik, együtt a szomszédos hegygerinczek ala
kulatával bizonyos irányba terelte az összes
exploziókat, a melyek bekövetkeztek. Ámbár az
egész szigetre eljutottak töredékek némelyik
kftörésből és széles területre terjedt el a hamu,
az a vidék, a melyen a növényzet, legalább is
ideiglenesen, kihalt, egy olyan vonalon belül
fekszik, a mely a tengerparton kezdődik körül
belül félúton St. Pierre és Carbet között; noha
a pálmafák a tenger mellett a magas part aljá
ban elperzselődtek oly messze is, mint maga
Carbet Point. Körülbelül másfél kilométernyire
befelé haladva a sziget belseje felé a vonal
élesen északra és egy kevéssé keletre fordul a
Roxelane folyóig, majd északkeletre vonul e
folyó és egyik ága mentén, párhuzamosan Morne
Rouge fő htjával attól négyszáz méternyire,
bekanyarodik La Calebasse keleti részére, s fel
emelkedik valamennyire a Mt. Pelée északkeleti
oldalán, látszólag a Pain de Sucre déli oldalán
haladva, majd északnyugatra fordul, elhagyván
a szigetet félúton La Perle Rock és Cap St.
Martin között. A terület nagy része már újból
zöldéi; a fű július 1-én már igen jól nőtt a
St. Pierre körül levő hegylejtőkön és zöld nö
vényzetet a pusztulás forrásához még közelebb
is lehetett látni. Mikor Martinique szigetére érkez
tem (május 2 1 -én) a leperzselt és le nem per
zselt területet elválasztó vonal élesen szembe
ötlőit és hat vagy hét héttel később még mindig
jól észrevehető volt. Sok helyen a határvonal
egyes fák között vonult el, úgy hogy egyik
felén leperzselve, barnán meredeztek, míg a
másikon oly zölden maradtak meg, mintha nem
is volt volna kitörés. 1
Az az anyag, a mit a Pelée a kitörések ezen
sorozata alatt kidobott, roppant mennyiségű ha
muból,'1 finom és durva kövecskékből (lapilli) és
mindenféle nagyságú kenyérhéjú bombákból áll,
(lásd a l l . ábrát) huszonöt czentiméter átmérőjű
től egy méter átmérőjűig, s még nagyobbakból is;
továbbá kisebb-nagyobb tömbökből, a melyek
nek töredezett állapotán meglátszik, hogy magas
hőmérsékletre voltak felhevítve. A frissen hullott
hamunak érdekes hasonlatossága volt a hóhoz,
a mi a hegységnek különös havasi képet köl
csönzött, s némely fényképen észrevehető. Olvadt
láva-ár azonban nem jött a tűzhányó hegyből
ezen kitörés termékeként, noha ilyen árak közön
1
Az augusztus 25., 28. és 30-iki és szeptember 3-iki
rettenetes kitörések nagyon kiterjesztették az elpusztított
térséget a mellékelt térképen feltüntetett elpusztult terület
északkeleti, keleti és délkeleti oldalán. Most oly meszszire terjed, mint a hol Carbet van és magába foglalja
Morne Rouge-t; Az eddig érkezett tudósításokból azon
ban nem tűnik ki világosan, vájjon eléri-e északon és
északkeleten a tengerpartot, vagy pedig nem. A Mt.
Pelée kitörésének nagyságára nézve most majdnem
ugyanakkorának kellett lennie, ha nem teljesen, mint a
La Soufriérének.
Százhúsz tonna hamut és kövecskét távolítottak el
a Roddam fedélzetéről, a miután Cashes kikötőjébe
érkezett St. Lucia szigetére, azon társulat egy hivatal
nokának személyes állítása szerint, a mélyé a hajó.

ségesek voltak a Pelée korábbi történetében,
éppen úgy, mint St. Vincent Soufriére-jénél is.
A kenyérhéjú bombák azt bizonyítják azonban,
hogy sok félig megolvadt állapotban levő láva
tömeget dobott ki a hegy. Ezek a bombák
szerkezetükre többé-kevésbbé habkőszerűek és
a „kenyérhéjú“ felszín sokkal határozottabban
látszik rajtuk, mint a Soufriére tömöttebb bom
báin. A legnagyobb, azok között a bombák
között, a melyeket láttunk, ötödfél méter hosszú
volt, a Morne Lacroix délkeleti lejtőjén 1200 méter
magasan a tenger színe felett. A legnagyobb
kidobott tömb, a mit láttunk, a Blanche és Séche

11.

Kenyérhéjú

bomba a Mt. Pelée-ből.

A Séche-Blanche plateau-n találták öt kilométernyire a krátertől ezt
a példányt, a mely hatvanöt centiméter magas.

folyók között lévő iszap-ár felszínén volt, nem
messzebb, mint száznyolczvan méternyire a
tengerparttól. Méreteire nézve körülbelül hét
méter magas, kilencz méter hosszú, s nyolczadfél
méter széles volt (lásd a 1 2 . ábrát); abból a
világos-szürke andezit lávából való, a mely a
hegység tetejéhez közel lévő régi lávarétegek
egyikét alkotja. Midőn ezt a tömböt június 25-én
megvizsgáltam, a felszíne olyan meleg volt,
hogy az ember hosszabb ideig nem tarthatta
rajta a kezét; a nagy tömeg több irányban meg
volt repedve és a hasadékokból gőz és kénes
gázak jöttek ki. Úgy látszik, ezt a roppant nagy
tömböt a kráter dobta ki a mostani kitörés
folyamán, magas hőmérsékletre hevítve, de arra
a helyre, a hol most van, részben annak a
nagy iszap-árnak működése folytán jutott, a min
rajta fekszik. Még sok nagy kődarab fekszik
ehhez közel ezen az iszapsíkon, néhány olyan
is, a melynek méretei közel félakkorák, mint a
fentebb leírté.
Hogy mily terület az; a melyre a kidobott
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anyagok elterjedtek, azt eddig adatok híján meg
jelölni nem lehet. A Leonidas szénszállító hajó
fedélzetére hat czentimétervastag hamuréteg hul
lott a június 6 -iki nagy kitörésből, a mikor 164
kilométernyire volt nyugatra Martiniqué-től. D.
u. 3 órától majdnem 6 óráig tartott, míg a
hajó a hamufelhőn keresztülhaladt. Ez a kitörés
d. e. 10 óra 15 perczkor kezdődött, s egyike volt
a leghevesebbeknek az egész sorozatban. Magam
ebben az időben Georgetownban voltam St.
Vincenten és a rázkódást határozottan megéreztem.
Ezen a délutánon 3 órától kezdve egészen nap
nyugta utánig nehéz hamufelhők vonultak el St.
Vincent fölött a Pelée kitöréséből, s belőlük
sok hamu hullott le a szigetre. A hamufelhő
felseje, a mint a hegyek fölött elvonult, a tenger
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egy-egy több méter hosszú szegély volt lesza
kítva. Az ütődés lényegében mindenütt ugyan
abban az irányban történt, nevezetesen a kráter
felől. A másik jellemző példa a Mt. Pelée dél
keleti oldalán van, Morne Rouge-ból a csúcsra
vezető út mentén, a hol számos kanál alakú
mélyedés keletkezett a hegyoldal igen laza
talajában, különösen 700 és 900 méternyi ma
gasság közt a tenger színe felett. Ezek az üregek
mindenféle nagyságúak voltak fél méter átmérő
jűtől kezdve; a legnagyobb, a melyet láttam,
12 méter hosszú, 77 2 méter széles és 1 x/ 2 méter
mély volt, de a mélysége szemmel láthatólag
kisebb lett a homok miatt, a mit a legutóbbi
esőzések beléje mostak. Ennek az üregnek
hosszabb tengelye az északi iránytól 50°-ra

12. Mt. Pelée. Kidobott andensit láva tömb a Seche-Blanche
plateau-n, 5 kilométernyire a krátertől. Méretei : 9 X 7 X 6V2 méter.

színe fölött körülbelül 2 0 0 0 méter magasan lé
vőnek tűnt fel nekem, úgy hogy az utolsó rész
leteknek St. Vincent-től messze délen kellett
lehullaniok. Kingstown körülbelül 177 kilomé
ternyire délre fekszik a Mt. Pelée-től. Néhány
nagy kitörésnél, ha ugyan nem mindnél, a ráz
kódásokat vagy robbanásokat megérezték St.
Kitts-en és Trinidad-on, némely közbeeső szi
geten azonban nem.
Annak feltüntetésére, hogy mekkora erővel
estek a bombák és tömbök, két példát legyen
szabad itt felemlíteni. A tengerparton a Fort
Viharét templom közelében St. Pierre-nek a Roxelane folyótól északra levő részében volt egy
nagy szeszfőző, a melyben négy nagy gyűjtőtartály állott egymáshoz szögecselt negyedhüvely
kes vaskazánlemezekből szerkesztve. Ezek a
tartályok olyanok voltak, mintha tüzérség bom
bázta volna őket, tele voltak szabálytalan lukakkal, a melyek nagyságra nézve az összeillesz
tések alján levő egyszerű repedésektől kezdve
60, 80 czentiméter, sőt majdnem 1 méter át
mérőjű hasadékokig váltakoztak, kettőről pedig

nyugatnak állott, s egyenesen a kráterre muta
tott, a többi üregeknek hosszabb tengelye is,
a melyeket megfigyeltünk, mind ugyanazon
középpont felé irányultak. A mélyebb részük a
hegytető felé eső oldalán volt. Mindegyik üreg
nek a hegy lába felé levő oldalán volt az, a mi
a jelenséget előidézte, még pedig egy bomba vagy
egy a tűzhányóból kidobott sziklatömb, a mely
felfrecscsentéssel érte a talajt, szétszórván min
den irányban a földet, s rendszerint kiugrott
vagy kigurult az üregből, a mit ásott. Olykor
sértetlenül találtuk a tömböt, a mely működött,
de többnyire széttört a lezuhanás után. Mind
nyáján meglátszott, hogy magas hőmérsékleten
jött ki a tűzhányóból. Ilyen felfrecscsentéseket
kis mértékben kísérletileg elő lehet állítani akármily összeálló iszaprétegen jól irányzott kövekkel.
Sok kőnek kellett esnie St. Pierre-ben is, de
ezek annyira összekeveredtek a lerombolt épü
letek falairól lehullott kövekkel, hogy rendszerint
nem lehet őket megkülönböztetni tőlük. Nagy
számmal találhatók most apró gömbölyű sárga
habkődarabok a romok között, a finom szürke
34:
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hamut azonban nagy mértékben elmosta a bő
séges eső, a mi a nagy kitörések óta esett.
A legtöbb habkődarab átmérőben nyolcz czentiméternél kisebb. Nyilvánvalóan a régi tuffa
agglomerátumból valók, s azokból a rétegekből
kellett leszakadniok, a melyeken a vulkanikus
szelek keresztülhaladtak, meg a régi kúp belse
jéből. Kövek az egész szigeten mindenütt estek
némelyik kitörésnél.
Négy ízben voltunk fenn a Mt. Peléen Curtis
és én, s ez alkalmakkor megjártuk a kráter
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peremét a délkeleti nagy szakadástól kezdve a
déli és keleti széle mentén, köröskörül kerüle
tének több mint kétharmadrészét, s a perem
többi részét is világosan láthattuk; ennek alap
ján meglehetős határozott képet alkothattunk
magunknak a működés középpontjáról s arról,
a mi benne végbement. Két ízben a Morne Rougeból a csúcsra vezető utat követtük, a mely jókora
darabon a Falaise folyó canonjának jobb (déli)
partján halad, a két felmenetel közötti napon
pedig gondosan megvizsgáltuk a Falaise szű
kületét attól a ponttól kezdve, a hol a Morne
Rouge-ból a csúcsra vivő út eléri majdnem
addig, a hol a Capot folyóval egyesül, másfél
kilométerrel vagy még többel is az elpusztított
területen túl. A szűkület felső része kétségtele
nül a pusztulásnak ama képét nyújtja, a melyet
annyira szemléltetően írt le George Kennan, 1
de a „Falaise kráter“, a melyet ő és Heilprin
tanárJ említenek, s a mely Hill térképén1 meg
van jelölve, aligha lehet valódi kráter. A vul
kanikus hamunak éppen olyan felhalmozódásait123
1 The Outlook, LXX1. köt. 773., 774. lap. 1902
július 26.
2 Me Clure’s Magazine XIX. köt. 363. lap. 1902
augusztus.
3 National Geographic Magazine XIII. köt. 260. lap.
1902 július.
F

láttuk a szakadékban 550—600 méter magas
ságban a tenger színe fölött (aneroid adat), mint
a milyenről Heilprin és Kennan említik, hogy
krátert alkotott és belőle iszap-árak hömpölyög
tek a szakadékon le a tengerbe, s azt is láttuk,
hogy gőz emelkedett belőle, de nekünk, a kik
a jelenségeket St, Vincent-en tanulmány tárgyává
tettük, tökéletesen nyilvánvalónak látszott, hogy
a Falaise szűkületében előállott kitörések éppen
olyan természetű, de hozzájok képest gyenge,
másodlagos vagy felszíni kitörések, mint a minők

13. St. Pierre romjai. A Roxellane folyó völgye.

oly nagy mértékben állottak elő a Wallibou és
a Rabaka Dry River hamu-ágyában. Ez történt
a Falaise-ben és valószínűleg Basse Pointe-nél,
Macouba-nél, Grande Riviére-nél és más helye
ken is ; s ekként jött létre némely iszap-áradat,
ha nem is mind, a Précheur, Mare Blanche,
Séche és Des Peres folyókban. A mióta a kitö
rések megkezdődtek, nagy áradások voltak a
Roxelane folyóban, de az, úgy látszik, kétséges,
hogy ez a folyó vitt-e le igazi iszap-árat a
szűkületében vagy nem.123
A jelenlegi kráter láthatólag tojásdadalakú
némileg s hosszabb tengelye északkelet-délnyu
gati irányban húzódik. A peremének legmagasabb
pontja az északkeleti oldalon van és ez az, a mi
megmaradt a Morne Lacroix néven ismeretes
csúcsból. Két barométerünk adatának közép
értékét véve, magassága 1280 méternyinek adódik
a tenger színe fölött. 1 Régi andezit-lávából áll.
Vele majdnem egyenesen szemközt van a kráter
legalacsonyabb pontja, a hol feljő az a nagy
szakadék, a mit a Riviere Blanche szűkülete
alkot. Az andezit-réteg, a melyet a kráter pere1
Martinique szigetén lévő franczia mérnökök, a mint
mondják, (triangulatioval ?) megállapították, hogy a
Morne Lacroix 45 méterrel kisebb lett a kitörések
folyamán s jelenleg magassága 1302 méter a tenger
színe fölött.
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mének lehet tekinteni, a szakadék délkeleti
oldalán 1 0 2 1 méternyire van a dagály fölött,
míg a szakadéknak a feneke, a hol a kráterből
ered, 150—180 méterrel alacsonyabban fekszik.
Ettől a láva-rétegtől kezdve, a perem rohamosan
emelkedik (30—35 ) körülbelül 1150 méterig a
tenger színe fölött (lásd a 14. ábrát), s azután
fokozatosan a déli oldal mentén, mig a keleti
oldalon eléri az 1200 méter magasságot. A dél
nyugaton lévő szakadék északnyugati oldala egy
régi lávából álló csúcs volt, a mely körülbelül
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át. A hágó északnyugati oldalán, a melynek
magassága 1 2 0 0 méter a tenger színe fölött, egy
kis völgy van, a mely hirtelen szakadékká válik,
s belenyílik a Précheur folyó canonjába. Heilprin
leírása1 és közzé nem tett fényképei szerint a
plateaun egy kis, másfél, két méternél nem
mélyebb tómeder van. Ő és kísérője E. E. Leadbeater, New-York-i fotográfus, azt állítják azon
kívül, hogy ez a plateau s a kráter szélének
ez a része hamu- és homok-lerakódásoktól tel
jesen vagy általában véve ment volt. A mikor

14. Mt. Pelée. A kráter peremének délkeleti része 1150 méter magasságban.

1 2 0 0 méternyinek látszott a tenger színe fölött,
de több lehet annál. Ettől a ponttól kezdve a
perem némileg esik, majd azonban lépcsőzetesen
emelkedik ismét kelet felé egészen addig, míg
északkeleten újra eléri azt a sziklacsúcsot, a
melyet már említettünk. Ez a nagy kráter körül
belül nyolczszáz méter átmérőjű, megbecsülve
annak alapján, hogy mekkorának tűnik fel a
hegység magasságához viszonyítva, ha a tenger
ről nézzük és hogy húsz perczig kellett megállás
nélkül mennünk a perem déli harmadrésze
mentén az első kőhalmunktól a Riviere Blanche
szakadékáig. A járás nem volt nehéz, tekintetbe
véve az út fekvését, s az ezen idő alatt meg
járt távolságot nem kevesebbre kellett becsülnöm
nyolczszáz méternél.
A perem szélessége a déli, északi és észak
keleti oldalon levő késfok élességű gerincz
szélessége és a keleti oldalon levő ötven—száz
méter széles lejtős plateaué között váltakozik.
Ezen a plateaun fekszik a Lac des Palmistes,
a melyet a Mt. Pelée régi krater-tavának tekin
tettek. Gondosan tanulmányozva ezt a plateaut,
azt láttuk, hogy az egy alacsony hágó egyik
oldaláról ereszkedik lejtősen alá déli és keleti
irányban, a mely hágó a Morne Lacroix-tól
húzódik északkelet felé egy a kráter északi és
északkeleti oldalával párhuzamos magas gerinczre

Curtis és én ott jártunk, június 18-án és 20-án,
a felszín vastag (helyenként százhúsz czentirnéternél is mélyebb) homok- és hamu-réteggel
volt borítva, valószínűleg a június 6 -iki nagy
kitörés folytán. Ez az anyag oly mértékben fel
halmozódott a mélyedésekben, hogy semmi jelét
sem láttuk annak, hogy tómeder van a plateaun.
Tökéletesen tiszta, felhőtlen időnk volt ottlétünk
kor s világosan láttuk a helyrajzi viszonyokat.
Nem gondolhatom, hogy ez a plateau, a mely
a tómedret körülveszi, valaha elsőleges kráter vagy
kitörés központja lett volna, ámbár ott időzéstink
alatt a talaj meleg volt, harmincz czentiméternél
kisebb mélységben égető hőfokot értünk a fel
szín alatt s gőz jött számos repedésből. Ez volt
a Lac des Palmistes helye, de ez a tó nem volt
benne a Mt. Pelée régi nagy kráterében. 2
Id. czikk 360. 1.
A Lac des Palmistes-nek dr. Deckert Emil által a
Zeitschrift der Gesellschaft für Erdkunde zur Berlin 1902.
folyamának 425. lapján közzétett fényképe úgy tiinteti
fel ezt a víztömeget, a milyennek az az 1898-iki esős
időszakban mutatkozott. Deckert úgy írja le a tavat,
hogy csak 2 méter mély és hogy egy láp vagy mocsár
közepén fekszik rajta a láva-rétegen. Ő krater-tónak
tekinti, ámbár megemlíti azt a tényt, hogy nincs és
valószínűleg nem is lehetett kraterfal a keleti és az
északi (déli) oldalon. Északon a Pelée „Somma“ gyűrű
jének keleti vége határolja a kis plateaut, délen azonban
1

2
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a délnyugati oldalon azonban a régi szakadék
Romain vezető1 tudósításából, továbbá a
nagyon kiszélesült és talán mélyebbé is vált.
„Notes relating to the history of the eruption
Méréseim szerint, ezen régi kúp külső oldalának
of 1902“ czímű s a Century Magazine-ben3 a
hajlásszöge az alsó részén 2 0 ’, felső részén pedig
Les Colonies május 7-iki közléséből lefordított
30". A belső lejtőjén végzett mérések 40°-tól
czikkből, Lafcadio Hearn3 leírásából és a hegyen
65°-ig terjedő értékeket adtak a régi agglomeés a hegy közelében végzett saját megfigyelé
seimből ítélve, az Étang Sec volt a
A Lac des Palmistes medre
Az új törmelékkúp
a Morne Lacroix lejtőjén
kráterrel a tetején.
Mt. Pelée igazi krater-tava, a mely,
noha az 1851-iki kitörés óta nincs
benne víz, megfelel a La Soufrére
krater-tavának St. Vincent-en, a Mt.
Misery-ének St. Kitts-en és mások
nak.. A mint mondják, a mederben
volt víz, a mig az 1851-iki kitörés
le nem csapolta. Az Étang Sec állí
tólag 700 méternyire volt a tenger
színe fölött; felszínének átmérőjét 300
méterre becsülték, s az őt környező
nagy kör felső átmérőjét 800 méter
nyinek. Ez az utóbbi becslés pon
tosan egyezik az én becslésemmel a
14a. ábra. A Mt. Pelée csúcsának keresztmetszete D N y - ÉK. irányban 1902 július 6-án.
mostani kráter felső átmérőjére. A
A vízszintes és függélyes lépték ugyanaz. A magasságok, az északkeleti oldal kivé
telével, becsléssel vannak meghatározva. A belső kúpban lévő kráter alakjára csupán
régi kráter falainak majdnem függé
következtettünk. A délnyugati nagy szakadék összeköttetése a törmelék-kúppal pon
lyesen kellett 500—650 méternyire
tozott vonallal van feltüntetve. A szakadozott vonal a régi nagy kráter profilját
egészíti ki, a milyen valószínűleg a május 8 iki kitörés előtt volt. A törmelék-kúp
emelkedniök az Étang Sec fölé, dél
rendkívül hatalmas működés színhelye volt, azonban úgy látszik volt más fontos
középpontja is a kitörésnek a kráter északkeleti részén, a Morne Lacroix lábánál.
nyugatot kivéve, a hol az a nagy
szakadék volt, a melyen a Riviére
Blanche vize folyt keresztül; a forrásai ennek
ratumból kivájt részen, a szögek azonban 75°-ról
a régi kráter keleti oldalában voltak. 1 A múlt
85"-ra nőttek, sőt nagy, kinyúló sziklák mutat
áprilisban kezdődött kitörés előtt a Pelée kráteré
koztak a keleti oldalon, a hol a régi láva-rétegek
nek, a nagy szakadék terjedelmét nem tekintve,
alkották a peremet.
rendkívül hasonlónak kellett lennie a St. Vincent-i
A kráter nyugati részében törmelékanyagból
Soufriére kráteréhez és a St. Kitts-i Mt. Misery-éálló kúp emelkedik, a mely homokot, hamut,
hez, a mint azt július 8 -án hazatérő utamon
kisebb-nagyobb tömböket és bombákat tartalmaz.
láttam és valószínűleg a Kis Antillák egyéb
Ez a kúp a színhelye a legerősebb működés
vulkán kúpjainak kráteréhez is.
nek a kráterben s ez terjedelemben növekedett
A kráter egész belseje semmikor sem volt
május 2 1 -től, a mikor először láttam, július 6 -áig,
gőztől teljesen menten látható, de eléggé meg
a mikor utoljára vetettem reá pillantást. Jelenleg
figyelhettük ahhoz, hogy meghatározhassuk, minő
teljesen elfödi az Étang Sec helyét és részben
a keleti, déli és nyugati oldalon és hogy követ
betölti a régi krátert s valószínűleg több anyag
keztethessünk többi részének alakjára. A kráter,
ez, mint a mennyi azt az anyagot pótolná, a mely
úgy, mint a Soufriére-é, egy széles, csonka kúp
a régi falakról leszakadt, aláásódott s a mit a
tetején van, a mely régi tuffa agglomerátumok
tűzhányó eruptiv működése kidobott. A vulkán
ból áll láva-rétegekkel váltakozva. Átmérőben
működésének nagy része, a nagy kitörés mellett,
talán létrejött némi megnagyobbodás ezen kitörés
ezen kúp képződésére szolgált. Á mellékelt profil
folyamán, noha annyi nem, hogy a tető kör
a belső kúp és a régi kráter között valószínűleg
vonalait nagy mértékben megváltoztatta volna,
fennálló kapcsolatot mutatja.
A 15. ábra a belső kúp képét adja, a melyet
nincs meredély, sőt ellenkezőleg a plateau lejtősen
a kráter keleti oldaláról nyertem. Abban az idő
húzódik le a Falaise folyó fő vízmosásaiba. Úgy lát
ben a tetejének pontosan egy színvonalon kellett
szik, hogy Deckert leírásában felcserélte az északi és
lennie a fényképező géppel vagy talán valamivel
déli pontjait. Az 1851-iki két kis kráter, a melyeket
Deckert említ (id. hely. 426. 1.), jelenleg be van temetve,
magasabban, ez pedig 1 2 0 0 méternyire volt a
valószínűleg a belső kúp által, mert a szakadékban az
tenger színe felett az aneroid szerint. A fénykép
1851-iek alatt lévő kis kráterek sorát is ugyanezen kúp
azt mutatja, hogy a belső kúp tetején bemélyedő
törmelékei temették be, vagy pedig a mostani kitörés
kráter volt. Méréseim ezen kúp déli részének
forgószél-rohamai rombolták le létezésük nyomait.
1 The Century Magazine, LXIV. köt. 623. 1. 1902
hajlásszögére 38—40"-ot adtak, de meredek
augusztus. Fordítás a Les Colonies május 5. számából.
részei is voltak. Az az anyag, a mely e kúp
2 The Century Magazine, LXIV. köt. 631. 1. 1902
délnyugati oldalán legördül és lecsúszik, egye
augusztus.
nesen a Riviére Blanche szakadékába jut bele.
3 „Egy sziklarésen keresztül egy másik krater-tavat
láthatunk, 400 méternyire alattunk, a mely állítólag öt
A belső kúp és a kráter-perem belső lejtője által
ször akkora, mint az Étang, a melyet éppen elhagytunk
alkotott meredek oldalú völgy a Blanche szű
(a Lac des Palmistes, a csúcshoz közel); ennek a kerü
kületének folytatása s jókora szög alatt emel
lete is sokkal szabálytalanabb............ Egy régibb krá
kedik a délnyugati szakadéktól a kráter keleti
terben van és igen ritkán látogatják; a hozzá vezető út
nehéz és veszedelmes, — gyökerekből és liánokból álló
oldalán lévő sziklamerédélyig, a hol 250 méter
természetes hágcsó az a meredekek egész sora felett.“ —
mély lehet. A völgy valószínűleg folytatódik a
Two Years in the French West Indies, by Lafcadio
belső kúp északi oldala körül csavarvonalban
Hearn, 288. 1.
* Lásd Romain-nél, id. hely.
emelkedve, mert legalább 1 1 0 0 méter magas-
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Ságban jelenik meg a nyugati oldalon, a kráter
pereme és a nagy szakadék északnyugati oldalán
levő kúp között. Az új törmelék-kúp látszólag
a Romain által említett új kráter helyén emel
kedik, s ez a következtetés, úgy látszik, egyezik
M. Fernand Clerc-nek tudósításával a május
8 -iki kitörésről, a mint Kennan1 közli; ez t. i.
a következő: „Nyolcz óra körül recsegő, ropogó
hanggal hirtelen nagy fekete füstfelhő jelent meg
a tűzhányó délnyugati oldalán a csúcshoz közel
és gyorsan lerohant St. Piere irányában, . .
Ezen kitörés előtt M. Clerc azt a nagy gőz
oszlopot figyelte meg, a mely a kitörés másik
fő középpontjából emelkedett, a nagy kráter és
a keleti végén levő magas sziklacsúcs alsó része
(a Morne Lacroix maradványa) között lévő völgy
ben. Időnként erős gőzoszlop emelkedett a krátervölgy más részeiről is.12
A kitörések mostani sorozatának történetét
rövid vonásokban a következőkép lehetne fel
tüntetni : a tűzhányónak fokozatosan visszatérő
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15. Mt. Pelée. A belső kúp ; a kráter keleti széléről nézve
1200 méter magasságban.

tevékenysége április utolsó felében kezdett erősen
nyilvánulni; e hó 25-én azok, a kik a krátert
megnézték, meleg vizet találtak az Étang Sec
The Outlook, LXX1. köt. 683. 1. 1902 július 12.
A tudósítások szerint, a Morne Lacroix teljesen el
tűnt és a kráter nagyon kitágult kelet felé az augusztus
25-étől szeptember 3-áig bekövetkezett nagy kitörések
folyamán. Ez arra mutathat, hogy a fentebb leírt új
belső kúp alatt lévő kürtő részben eltömődött és hogy
a fő működés arra a kürtőre terelődött át, a mely, mint
említettük, az Étang Sec-től keletre volt a Morne Lacroix
nyugati oldalának lábánál. Ha ez történt meg, a minthogy
az a Morne Lacroix megsemmisülésének híre után
nagyon valószínű, akkor az új belső kúp gátként mű
ködött a délnyugati nagy szakadékban, a mely oly
hatalmas szerepet játszott St. Pierre elpusztulásában;
úgy, hogy a legutóbbi kitörések középponti fekvésű kürtő
ből jöttek ki, (mint a La Soufriére-é St. Vincent-en) és
a kráterből kidobott töredékek szimmetriásabban osz
lottak el a kúp körül. A nagy szakadéknak és a szom1
2

medrében s a tó mély volt. Hamuval telt gőz
oszlopok emelkedtek egy nyílásból a régi kráter
belsejében az Étang Sec keleti oldalán s egy
másikból ugyanazon meder nyugati oldalán;
ezen nyílások körül kúpok emelkedtek. Nagy
mennyiségű víz gyűlt a régi tómederben össze,
a mit talán elősegített a szakadékon keresztül
a nyugati kráterből kidobott anyagból képződött
gát. A víz meleg volt a vulkanikus erők műkö
dése folytán. Május 5-én a kráter meleg vizei
áttörték ezt a gátat és mint iszapból s minden
féle görgeteg kőből álló áradat, zúdult le a
Riviere Blanche szűkületébe s elárasztotta a
Guérin czukorgyárat, a mely a folyó torkolatá
nál feküdt. Május 8 -án kezdődött a nagy kitöré
seknek sora, a melyek kénes gázakkal telt gőzt,
port, hamut és köveket löveltek újra meg újra
a hegység délnyugati lejtője fölött oly erővel,
mint a vihar, elérve több ízben St. Pierre-ig, sőt
azon túl is. A szerző éppen úgy magyarázná a
légrohamokat, mint St. Vincent-en (lásd 426. lap),

de a Pelée kráter oldalában levő nagy szakadék
és a szomszédos hegygerinczek helyzete egy
bizonyos irányba és aránylag kis övezetre gyűj
tötte össze az explóziók erejét — és St. Pierre
városa 26,000-nyi lakosával3 és a menekülők
sz^dos szikláknak olyan volt a helyzete az Étang Sec
nyugati oldalán levő kürtőhöz, a mely a májusi, júniusi
és júliusi kitöréseknek legtevékenyebb középpontja volt,
hogy az akkori kitörések szélrohamait St. Piérre felé
irányozta s Morne Rouge-tól el. Mivel ennek az irá
nyító tényezőnek ereje megszűnt a belső kúp növeke
dése által és az által, hogy (úgy látszik) a működés
középpontja a keleti kürtőre terelődött át, ennélfogva
Morne Rouge, a mely harmadfél kilométerrel közelebb
van a kráterhez, mint St Pierre középső része, messzire
belejött a pusztulás területébe és teljes dühével érte
őt a kitörés.
3
1895-ben 25,382 volt a népesség a Century Atlas
szerint.

488

ezreivel amphitheatrumszerüleg, mint egy igazi
zsákutcza, egyenesen a légrohamok útjában
feküdt.
Úgy látszik, nem volt kráter vagy elsőleges
kitörési középpont a nagy kráteren kívül a
Blanche szűkületében vagy a Séche-ében, 1 de
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sok másodlagos működés történt folyásuk alsóbb
szakasza mentén és sok gőz lökődött a levegőbe,
nagy mennyiségű hamuval vagy a nélkül, a mikor
víz érte a rengeteg vulkanikus hamuágyak forró
belsejét, a melyek ezen kitörés alatt itt lerakód1 Prof. Angelo Heilprin azt állította a Mc Clure’s
Magazine 1902 augusztusi számában és másutt, hogy
történtek kitörések még egy kráterből a Riviere Blanche
szakadékéban, bizonyos távolságra a nagy kráter alatt.
R. T. Hill ugyanazt a gondolatot fejezi ki a National
Geographic Magazine 1902 júliusi számában megjelent
terjedelmes czikkében (XIII. köt. 251., 261. lap), s úgy
beszél erről a középpontról, hogy abból jött az a lég
roham, a mely St. Piérre-t elpusztította, „Soufriére
krater“-nek nevezvén el. A dolgot térképen tüntette fel,
a mely a 260. lapon jelent meg a National Geographic
Magazinéban. Curtis Hillel volt, a mikor ez azokat a
megfigyeléseit tette, a melyeken ez a térkép alapult és
Így ismeri azt a helyet, a mit fel akart tüntetni. Curtis
és én a szakadék partján állottunk június 24-én s le
tekintettünk reája, majd távcsővel újra megvizsgáltuk a
kráter széléről, a honnan éppen keresztül láttunk a sza
kadékon, s június 26-án megismételtük vizsgálódásunkat
a kráter széléről. Mi krátert vagy kitörési középpontot
nem láthattunk a Blanche szakadékéban a nagy kráter
alatt, noha sok másodlagos vagy felszíni gőz-kitörés
volt itt a szakadék mentén lévő hamuágyakból.
Nem érthetek egyet a „pusztulás zónái“-nak Hill
térképén feltüntetett eloszlásával vagy az „iszap-kraterek“
elhelyezésével, mint a melyekből a Seche, a Blanche,
a Falaise-völgy iszap-árai s egyéb völgyekéi eredtek.
Helyes, ha a pusztulásban a „megsemmisülés“ és
„elperzselés“ övezetét általánosságban elválasztjuk egy
mástól, a tűzhányó krátere azonban minden bizonynyal
az elsőben van benne s nem helyezhető, úgy, mint Hill
térképén történt, az utóbbi külső oldalára. A májusi
kitörések perzselő határvonalának igazi helye közel van
Hill „hamuvonal“-ához, s közelítőleg fel van az én térképe
men (481. lap) tüntetve, a hol a pusztulás határának van

tak. Számos iszap-áradat és zuhatag volt e folyók
szakadékaiban és a köztük levő fensíkon. Né
melyik ezen áradatok közül egyenesen a kráter
ből jött, különösen a Blanche-nál; mások a régi
kúp külső lejtőiről eredtek, mások pedig a sza
kadékokban levő súlyos hamuágyakból indultak

16. St. Pierre romjai. Háttérben a Mt. Pelée.

ki azon a módon, a melyet már leírtunk a
Wallibou folyóval kapcsolatban St. Vincentnél
s a Falaise folyónál, a Mt. Pelée keleti oldalán.
Egy iszap-ár felszínét mutatja a 17. ábra a
Séche és a Blanche közötti fensíkon. Az azt
követő eső lemosta a finom iszapot a kövekről.
Ezeknek a kő- és iszapáradatoknak némely
sajátos vonásuk van, a mely világosan meg
különbözteti őket a fel nem kavart hamurétegek
felszínétől. A leginkább szembeötlő ezek közt
az, hogy a folyó áramlási irányán keresztül görbe
ránczok vagy feltüremlések vannak, s e ránczok
nagysága az áradat nagysága szerint változik.
Az el nem változott hamulerakódás felszínén
buczkák mutatkoznak, úgy mint a hómezőn vagy
a száraz homokon a tenger partján; ennek tipi
kus példája a Richmond-gazdaság, a mint azt
a 9. ábra mutatja. A Des Peres és Roxelane
folyó közötti plateau, a melyen St. Pierre-nek
Fort (erőd) nevű negyede épült, néhány lábnyi
szél által összehordott hamuval volt borítva és
nem iszapáradat volt az, vagy iszapáradatok soro
zata, a mely a város ezen részét elpusztította,
a mint néhány közlemény állította.
A száraz homok- és hamuesőn felül, rengeteg
mennyiségű folyós iszap hullott a kitörések alatt,
nevezve. A „hamuvonal“-at valamely meg nem határozott
távolságra kell tenni messze Martinique partjain túl.
Igazi „iszap-kraterek“ létezése a Mt. Pelée lejtőin, e
czikk lapjain s egyebütt felhozott indokok alapján, rend
kívül valószínűtlennek látszik. A Grande Riviere iszapzuhatagai, a melyek egyike voltak a leghevesebbeknek
azok közt, a melyeket a sziget északi és északkeleti
oldalán tapasztaltak, nincsenek Hill térképén feltüntetve.
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a mi a kitörő felhőben képződött a páráknak
lecsapódása folytán Ez az iszap tapadó burokkal
vont be mindent, a mivel érintkezésbe jött. Hogy
iszapcseppek is képződtek a levegőben, s hul
lottak le a kitörés alatt, azt bizonyítja a' házfalak
állapota Précheur-ben, a melyeken lelapult gömböcskéket találtam száraz iszapból, s ezek csak
a mondott módon képződhettek. Ezek az iszap
foltok öt, tíz, sőt tizenöt czentiméter átmérőjűek,
a hol kettő, vagy több egyesült. Leginkább a
házak északi és keleti falán fordulnak elő. A
lakosságnak a mellett való tanúsága ellen, hogy
a nagy kitörések alatt volt eső, tehetők ellen
vetések, ennek a buroknak képződése és ezek
az iszapcseppek azonban bizonyítják azt, hogy
sok gőzlecsapódás kisérte a levegőben a ki
töréseket.
június 24-én, a kráter szélén való időzésiink
vége felé az eső patakokban zuhogott s az áradat
addig tartott, a míg visszatérő utunkon a külső
kúp lábához értünk; a vihar leghevesebb része
egy óráig, vagy másfél óráig tartott. Itt azt vettük
észre, hogy a fumarolákból több gőz jött, mint
a mikor felfelé mentünk A mikor a Séche folyón
átmentünk, fél méternyi sárga iszapos vizet talál
tunk az öt-tíz czentiméternyi víz helyén, a mit
itt reggel feljegyeztünk. Még nem kapaszkodtunk
ki a folyó legalsó szűkületéből, a mikor a heves
kitörés vonta magára figyelmünket, mely a krá
terből jött s rengeteg nagy hamuval telt gőz
felhőket bocsátott le a Blanche szakadékán az
úgynevezett Soufriére kráter alatt levő pontig.
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egyik oldaláról a másikra verődő víz oly rázkó
dásba hozta a talajt, a min állottunk, mint a
hogy a hajó reng, ha a csavarja jár. A víz vul
kanikus hamuval megrakodva sűrű volt és oly
fekete, mint a tinta, s könnyedén vitt magával
másfél méter átmérőjű köveket, a melyeket a
partról kivájt. Sok esetben, ha nem is a legtöb
ben, ezeket a köveket a mostani kitörés dobta
ki. Balra tőlünk sűrű, sárgás iszapfolyam ömlött
le a Séche-Blanche plateauról, a melyet egy
negyed órával azelőtt hagytunk el s belezuhogott
a Séche folyóba éppen alattunk. Majd pedig a
zuhogó fekete ár annyira belehatolt a partjai
mentén levő hamurétegekbe, hogy hozzáért ezek
nek még magas hőmérsékletű belsejéhez és ennek
folytán gőzoszlopok löveltek ki több száz méter
magasra a levegőbe. A gőzoszlopok nagy, fekete
és világosbarna vulkanikus homokfellegeket ra
gadtak magukkal tízegynéhány méter magasra.
A plateau meleg felszínéről is nagy gőzoszlopok
emelkedtek az ég felé és az egész oly jelenség
volt, a minek ritkán lehet tanúja az ember, a
mit leírnia nehéz s a mit soha sem felejthet el.
Másnap megmértük a szakadékot és azt találtuk,
hogy a Séche legalább három méterrel mélyí
tette medrét a lazán összefüggő, új hamuban
azon egy óra alatt, a meddig az áradat tartott.
Ebben az esetben nyilvánvalónak látszik, hogy
itt a heves zápor, a kitörés és a fekete zuhatag
szoros kapcsolatban állottak egymással. Kétféle
magyarázat kínálkozik megfontolásra: a) a kráter
összegyiilemlett esővíz- és hamutömeget zudít-

17. Mt. Pelée.

Mennydörgésszerű zaj hallatszott már igen közel
s a következő pillanatban egy három, vagy négy
méter magas meleg víz taréj úszott el vasúti
vonat sebességével azon a helyen, a hol átkeltünk,
s lerohant a tengerre. A víz zúgása a vasút
robogásához volt hasonló, s a szűk szakadék

Iszap-áradat felszíne a Séche-Blanche plateau
250 méter magasságban.

hatott ki egészében bele a Séche eredő canonjába; b) az eső lehetett a kitörés indító oka, a
mely a kráterbe esett, az iszap-zuhatag pedig
onnan származhatott, hogy a nehéz hamubur
kolat átnedvesedett a régi kúp meredek külső
lejtőjén a Séche eredeténél, a míg aztán az így
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előálló folyékony tömeg lecsúszott az alatta levő
hozzáképest kemény felületen és leözönlött a
folyó szakadékán. A csuszamláshoz bőven volt
átázott iszap és hamu a hegység felső részén
és néhol éppen határán volt a folyékony álla
potnak, akkor, a mikor mi ott voltunk, ennél
fogva az utóbbi magyarázat helyesebbnek látszik.
A Séche kis mellékágán, a mely a délkeleti oldalán
ömlik bele éppen ott, a hol mi megfigyeltük,
nem mutatkozott megfelelő zuhatag, mivel ez
az ág nem a nagy kúp oldalán ered.
Azoknak az iszap-áradatoknak, a melyek a
Précheur folyó canonján leözönlöttek, tágas gyűjtő
helyük volt az „Atrio del caballo“, hogy Vezúv
vidéki névvel éljünk, a nagy kráter északi és
északkeleti oldalán, a hol a rengeteg mennyiségű
finom hamu-rakódmányok készen állottak, hogy
leömöljenek, egy szűk szakadékon át a Précheur
völgyébe, ha elegendő víz járul hozzájuk. A mikor
én június 20-án a kráter szélén az „Atrio“ fö
lött mentem, lábam nyomain kis iszap-folyamok
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mélyedéses felület tiint elő, mert a könnyű kövek
azzal a hamuval együtt eltávolíttattak, a melyben
benne voltak. Az egészen mélyedések látszottak
lejtővel párhuzamosan, úgy, hogy a felület jeges
szikla felszínéhez volt hasonló, a mely annyira
gyakori az északi szélességek alatt. A lesimítást
és a mélyedéseket, úgy látszik, a hamu-csuszamlások koptató hatása hozta létre útjuk ezen részén.
Ott szűnnek meg, a hol a kúp meredek lejtője
átmegy a plateau enyhe lejtőjébe és a hol így
a lecsuszamlott anyag megállhatott, s felhalmo
zódhatott. A Mt. Pelée lejtőin sugárirányban
húzódó szakadékok oldalain közelítőleg vízszintes
bevágódások látszanak. A folyók medréhez közel
a szakadékok mind a két oldalán előfordulnak
ily bevágódások, s azokat a homok és kövek
súrlódása okozza, a melyeket az ár magával
ragad. Magasan a folyó fölött hasonló bevágá
sok vannak a kráterrel szemben levő partfalakon,
ezeket azonban a homokfúvásnak kellett létre
hoznia a hamuval telt gőzrohamokalatt,a melyeket

18. Mt. Pelée. A kép közepén levő partfalon a vulkanikus
szélroham homokfuvó hatása látható.

indultak meg, le a külső kúpon, olyan folyékony
volt az iszap abban az időben. A tűzhányó rendes
működése abban áll, hogy rendkívül finom por
rakódik le a kráter-perem belső falán. A mikor
ez a lerakódás megvastagszik, akkor alkalmassá
válik arra, hogy egy nagy eső lemossa és kivigye
a délkeleti nagy szakadékon keresztül a kráterből
le a Riviére Blanche szakadékán iszap-zuhatag
vagy áradat alakjában. E sorok írója nem látja
szükségesnek ezért, hogy „iszap-krater“-eket téte
lezünk fel azon szakadékok eredeténél vagy azok
mentén, a melyeken ezek a folyékony iszapzuhatagok végig haladtak a tengerig.
A hol a régi (külső) kúp tuffa agglomerá
tuma megszabadult a hamu burkolatától, ott külö
nösen az alsóbb részén, azaz 300 métertől 600
méterig a tenger színe fölött, sima, némileg

az exploziók okoztak a legutóbbi kitöréseknél.
Ezek a bevágások a partfalak tetejéig is terjedtek,
alapjuk 150 méternyire, sőt még magasabbra
emelkedett a folyó medre fölé. (Lásd a 18. ábrát.)
Az erózió, úgy látszik, még nem hatolt mélyen
a régi földszín alá a kitörések óta vagy azok
folyamán, mert az egész hegységben még helyü
kön találhatók itt-ott sértetlen gyökerek és megszenesedett fűszálak. A partvonal némileg meg
változott Ste. Marthe Point-tól közel Cap St.
Martin-ig, a mióta a kitörések megkezdődtek,
néhány folyó deltája kifejlődött abból az új
anyagból, a mit a folyók és a hegyi patakok
lehordták, másokét ismét visszavitték a hullá
mok. A legnevezetesebb példája az ily visszavivésnek a Séche és a Blanche torkolata közelében
történt, a hol helyi földcsuszamlások segítettek

a tengernek közel függélyes, öt-tíz méter magas
partfalakat alakítani. A partfalakon régi és új
anyagnak keresztmetszete látszik, a mi most a
sík területet alkotja. A Riviére la Maré torkolata
közelében május 8 . és 23-dika között képződött
kis hamu-szigetet, 1 a melyet május 23-án Curtis
és két társa meglátogatott, június 14-én elmosta a
víz. A St. Piérre partján levő kövezet helyenként
fel volt szaggatva, talán az Oczeánról vissza
térő hullámok folytán, a melyek a nagy kitö
réseket kisérték.
Az az iszap-ár, a mely a Grande Riviére-en
leúszott, a hasonló nevű községet május 8 -án
d. e. 4 órakor érte el, négy órával azelőtt, hogy
a nagy kitörés bekövetkezett, a mely St. Piérret
elpusztította. Még három más nagy iszap-ár ment
végig ezen a folyón: május 1 1 -én, június 6 -án
és június 2 2 -én, ámbár május 1 1 -én és június
2 2 -én nem volt a Peléenek nagy kitörése. A június
6 -iki kitörés egyike volt a leghevesebbeknek, a
mi csak bekövetkezett; ekkor az iszap-zuhatag
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körülbelül másfél órával a kitörés előtt érte el
Grande Riviére falut.
A május 8 -diki áradat volt a legerősebb és
körülbelül három méter mély volt, M. Delsol
Désiré, Grande Riviére-i helyettes polgármester
szerint, ott, a hol a folyó völgye a tengerpartra
nyílik. Ö szolgált nekem ezekre az áradatokra
vonatkozó fentebbi részletekkel. Ezen áradatok
ban levő finom iszap behatolt a folyó partján
álló épületekbe, mintha sűrű szirup lett volna.
Egy szobában, a melyet megtekintettünk, a leg
felső színvonal egy magasságban volt egy közön
séges asztal lapjával, a mi azt mutatná, hogy
az iszap-réteg 75 czentiméter mély volt a szo1 Hill említi; The Century Magazine LX1V. 773 .köt.
lap, 1902 szeptember.

bábán. A mikor mi ott jártunk a lerakódás majd
nem száraz volt és 2 0 czentiméternyi összezsu
gorodás volt tapasztalható, vagyis 27 perczentnyi.
Egy másik szobában nagyobb volt az össze
zsugorodás, a mi azt mutatja, hogy az iszap itt
kevésbbé sűrű volt akkor, a mikor beömlött. Ily
anyagból álló folyamok nagy erővel szoktak kö
veket tova görgetni. A görgeteg kövek méreteire,
a melyeket az iszap-zuhatagok lehordták és a
melyeket a folyónak a falu fölötti árterületén és
a régi medrében leraktak, a 19-ik ábrából von
hatunk következtetést. Néhány, a melyet meg
mértünk, harmadfél méter átmérőjű volt. A kövek,
úgy látszik, régi lerakódásokból valók, mert felü
letüket megviselte az időjárás. Friss horzsolások
láthatók rajtuk, a melyek a mostani bukdácso
lásuknál jöttek létre a szorosban a kiálló éleken
vagy szögleteken. Az iszap a mostani kitörésből
származó szürke anyagból áll, keverve nagymenynyiségű sárga homokkal, azokból a régi réte
gekből, a melyeken a folyó keresztül folyik. A rop-

19. Grande Riviere.; Nagy görgeteg kövek, a melyeket
az 1902 májusi és júniusi iszapáradatok hordtak le.

pant anyagmenyiség, a mit a zuhatagok lehoztak,
teljes százötven méterrel kiterjesztette a delta
síkját a tenger felé és a folyó torkolatának mind
két oldalán kitolta pár száz méter hosszúságban
a partvonalat.
Hasonlóan történt Basse Point-nál, a mi az
iszap-áradásokat vagy zuhatagokat illeti. A fő
veszedelem május 8 -án és 27-én következett be,
nagyobb volt azonban az utóbbi napon és a
legtöbb pusztulás ez alkalommal jött létre. Itt is
megnyúlt a delta síkja százötven, kétszáz mé
terrel, a fölös anyagot meg a tenger-áramlások
szétvitték s nagy darabon új partot alakítottak
északra és délre a folyó torkolatától, tönkretéve
a város mesterséges kis kikötőjét. Három méter
átmérőjű köveket hozott le és rakott le az áradás
a városban, s a régi vásártér helyén, a mely a
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folyó torkolatánál volt, öt-hat méter lerakódás
maradt homokból, kavicsokból és kövekből.
St. Piérre városának romjai rendkívül érdekes
tárgyát képezik a tanulmánynak, leginkább azon
ban abban az irányban, hogy mi volt az oka
vagy mik voltak okai az emberi élet rettenetes
pusztulásának. A házak falai (lásd a 16. ábrát)
azt mutatják, hogy egy vagy több viharerősségű szélroham ment el a város fölött; továbbá
hogy ezek a Pelée krátere felől jöttek, mert a
keleti és nyugati falak — azok, a melyek a krátert
a várossal összekötő egyenesre merőlegesek —
sokkal inkább lerombolódtak, mint az északi és
déli falak. A legtöbb kidőlt fa iránya ugyanezt
mutatja, de a város középső része mögött emel
kedő Morne Mirail szögében a fák egymás után
mindenféle szög alatt dőltek el, azt mutatva,
hogy itt forgószél keletkezett; A város északi
részéről a déli felé haladva, a pusztulásnak foko
zatosan való csökkenése arra mutat, hogy a szél
roham ereje fogyott, a mint előre haladt és
szétterjedt, azonban a mikor Ste. Marthe Point-ot
elérte, még mindig elég ereje volt arra, hogy a
La Garde-i Boldogasszony szobrát talapzatáról
ledöntse. A három méter magas, üres vas-szobor
most a part szélén fekszik, lábával körülbelül
tizenöt méternyire eredeti helyétől a talapzaton,
déli irányban 1 0 °-nyira nyugatra és éppen egy
vonalban a kráterrel. 1 A Ste. Marthe és a Morne
d’Orange üteg ágyúi ugyanabban az irányban
lökődtek ki lafettáikból. Többször láttam, a mikor
a kráter szélén voltam vagy a hegy nyugati olda
lán, hogy nagy hamuval telt gőzfelhők jöttek ki
a kráter oldalában levő nagy szakadásból akkora
erővel, hogy nagy sebességgel több kilométer
nyire lerohantak a Riviere Blanche szakadékába,
mielőtt oszlop alakjában felemelkedtek volna.
Nem volt nehéz elképzelni, hogy ha ez akkor
történt, a mikor a kráter csupán három-négyszáz
méter magas gőz és hamu-oszlopot lökött fel,
akkor is sokkal nagyobb volt a hatás, azonban
teljességgel szélvihar erősségű lehetett akkor, a
mikor a kráterben a kitörés tetőpontját érte el
és hamuval telt gőzoszlopa nyolcz-tíz kilométer
magasra emelkedett a légbe 2
Úgy látszik, nem szükséges semmiféle, a vulkanizmus történetében új, még elő nem fordult
erőt feltételeznünk a Mt. Pelée kitörését követő
jelenségeknek vagy St. Pierre városa és lakos
sága elpusztulásának magyarázatára. A „lángok“,
a mikről említést tesznek, talán meggyulladt
kövek és bombák, a melyek a levegőben repültek,
s ezek minden bizonynyal lángra lobbanthattak
bármily éghető anyagot, ha reáestek. A F'ouyer
Quertier nevű franczia kábeljavítóhajó tisztjei
szemtanúi voltak a május 8 -diki kitörésnek
és úgy írják le, hogy a felhő fekete volt a
1 Lásd Bul. Am. Mus. Nat. Hist. XVI. köt. XLVI
táblán a 2. ábrát; és Nat. Geog. Mag. XIII. köt. 250.
lapján levő négy képet.
Lieut. B. B. Mc. Cornick, Ész. Am. Egy. Áll., a
Potomae parancsnoka hajóján volt Fort de France ki
kötőjében május 2 0 -án s megmérte azt a szögtávolságot,
a melyre a gőzoszlop felemelkedett azon reggelen a nagy
kitörés alatt. Az oszlop körülbelül 30°-nyi szög alatt
játszott, s a hajó tizennegyedfél tengeri mértföldnyire
(huszonnégy kilométernyire) volt egyenes vonalban a
hegytől.

mikor a kráterből kiemelkedett, de fényessé vált,
a mint a part felé közeledett. 1 Ott időzésünk
alatt éjjelente több ízben láttuk, hogy a kráter
belső kúpja körül s azon rajta „tüz“-vonalak
lobbantak föl, a mit legördtilős lecsúszó vörös
izzó szikladarabok és kövek okoztak, a melyeknek
fényét a kúp felett levő gőzfelhők visszaverték.
Hogy jelentékeny mennyiségű égő vagy gyúlékony
gáz volt a tűzhányó kitörésénél, azt én eddigelé
be nem bizonyítottnak tartom.
Két alkalommal, június 24-én és 26-án egy
kis darabon lementem a kráterbe, a délnyugati
szakadék mellett és több ízben elborítottak a
mélységből jövő nehéz gőzfelhők. A gőz, a mely
meleg volt, a mikor elért engem, de nem forró,
sok kéndioxidot SO, tartalmazott, s olykor némi
kénhydrogént, H,S, azonban semmi más gáz
szagát nem fedezhettem fel benne. A kénes gázak
a légkört légzésre alkalmatlanná tették, a leg
kellemetlenebb érzést azonban az az izgatás
okozta, a mit a lélekző szervekbe és a szembe
behatoló finom, szögletes homok hozott létre.
Az ily keverék, ha magas hőmérsékletű, nagy
mennyiségű homokot tartalmaz, s tekintélyes adag
kénes gázt, majdnem pillanatnyilag életveszélyes
lehetett. Hasonló felhő volt az, a mely lehömpölygött St. Pierre-re és elborította azt május
8 -án reggel 8 óra körül, s ennek kellett a leg
több halálozást okoznia. Egyéb halálozási okok
1 . a tűzhányóból kirepült leeső kövek okozta ütés,
*2 . zúzódás leomló falak, s egyéb tárgyak alatt
(találtak egy embert, a kinek egy árúháznak leeső
czímtáblája gerinczét törte el), 3. forró kövek
és hamu okozta égési sebek, 4. égési sebek, a
melyek csak gőztől, s 5. a melyek hamuval kevert
gőztől eredtek, 6 . elhamvadás égő épületekben,
7. idegrázkódás, 8 . megfúlás lélekzésre alkalmas
levegő hiányában és talán 9. villámcsapás. Bonczolást egyetlenegyen sem végeztek a Martini
que-! veszedelem ezer meg ezer áldozata közül,
noha az ehhez értő embernek a kitörés után
pár órával már alkalma lehetett volna rá; ilyen
formán nincs biztos módunk megállapítani, hogy
az említetteken kívül egyéb mérges gázoknak
volt-e valami részük az élet elpusztításában. Imma
nuel Lédée, egyike azoknak, a kik a Roraima
legénységéből megmenekültek, azt beszélte, hogy
a mikor szájában, gégéjében és orrában az égés
következtében a nyálkás bőr levált, finom fekete
(szürke) hamuval volt tele. A kitörés után kór
házba vitték Fort de France-ba. Samson CilBarice, 3 az a fogoly, a ki egyedül menekült
meg a kitöréskor St. Piérreben benn levő em
berek közül, azt mondta nekem június 18-án
Morne Rougeban, hogy a forró, száraz „homok“,
a mely átszürődött czellájának ablakán, az okozta
borzasztó égési sebeit.
George Kennan a „csillag villáin“ nevet ajánlja
az elektromos kisülés azon különös alakjára, a
mely a Mt. Pelée kitörésére jellemző. Ez a kifejezés
azt foglalja magában, hogy egy középpontból
egyszerre löveltek ki sugárirányban mindenfelé
az ágak, a belső mag pedig egymás után más
1 Heilprin, id. hely 367. 1.
j Nevét igen különbözökép írják a veszedelemről szóló
tudósítások. Az itt elfogadott kiejtés tolmácsomtól való.
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és más irányban repült ki. Gyakran csak úgy
látszott, hogy egy középpontból erednek, azonez valószínűleg onnan eredt, hogy az a vonal,
a melyen az egymást követő villámlások kelet
keztek, elölről nézve rövidebbnek látszott. A felemelkedő hamuval telt gőzoszlopnak és a mozgó
gőzfelhőknek a környező levegőhöz való súrló
dása nagymennyiségű villamosságot hozott létre,
de úgy látszik, sok kisülés aránylag hangtalanul
ment végbe. Június 26-án éjfélkor kitörés volt,
a mely akkora gőzoszlopot lövelt ki, hogy a
magasságát 3500 méterre becsülték a hegy csúcsa
fölött.
Az oszlop körül és a felette levő „gomba
alakú“ felhő körül sok ily „scintilláló“ villám1
czikázott, de dörgést nem lehetett hallani a ha
jónkon, a mely Carbetnél horgonyzott, tizenegy
kilométernyi távolságban. Ugyanilyen elektromos
kisülést figyeltek meg St. Vincenten a Soufriére
nagy kitörésével kapcsolatban. A Mont Pelée
szeptemberi kitöréseit kisérő elektromos jelen
ségek, a mint leírják, nagyszerűbbek és rémí
tőbbek voltak mint azok, a melyeket a korábbi
kitörésekkel kapcsolatosan figyeltek meg.
Amerikai Természettudományi Múzeum.
(American Museum of Natural History.)
1902 okt. 11.
Fordította: Kármán Ferencz.

A budapesti Erzsébet-híd.
budapesti Duna-hídak száma ismét egygyel
szaporodott. Az új hidat, „Erzsébet-híd“
névvel, múlt hónapban adták át a köz
forgalomnak.
Eddig öt hid állott a fővárosi Dunaszakaszon. Kettő a vasúti és gyalogközledés, három
pedig a küzúti forgalom czéljaira épült A vasúti
hidak közül a régebben (1872—1876 évek közt)
épült ú. n. összekötő vasútihíd legfeljebb ne
hézkes, szinte otromba szerkezetével, az újabban
készült újpesti híd pedig rendkívüli hosszúsá
gával tűnik csak ki. Egyébként azonban ezek
a hidak sem szerkezetüknél, sem alakjuknál
fogva különösebb érdeklődésre számot nem
tarthatnak.
Ezzel szemben a budapesti közúti Dunahidak nemcsak nálunk, hanem külföldön is a
számottevő, kiváló hidépítészeti alkotások közé
sorakoznak. Különösen pedig a legrégibb Dunahidunk, a gróf Széchényi István kezdeménye
zése és fáradozásai folytán létesült régi Lánczhíd,
mely ugyan a múlt század közepén készült el,
még ma is kiváló technikai alkotásnak tekint
hető és nemes szépségével szinte páratlanul
áll a világ összes hidjai közt.
Érdekes szerkezete van a Margit-hidnak is,
mely az összekötő híddal egyszerre készült és
melynek teljesen a hídpálya alá helyezett ha
talmas ívei szépen érvényesülnek a mindenkitől
annyira kedvelt dunai látképben. A múlt század
végén (1894 -1896. években) épült FerenczJózsefhíd pedig modern és rendkívül nagy hordké-
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Villogás.

pessége mellett is könnyűnek látszó szerkeze
tével tűnik ki.
A főváros rohamos fejlődése mellett már
régóta nyilvánvaló volt, hogy három közúti híd
a Duna két partján elterülő városrészek teljes
összekötésére nem lesz elegendő. A további
fejlődés előmozdítása érdekében állott tehát,
hogy a belváros azon a helyen, a hol azt a
közvélemény már igen régen kívánta, a budai
részekkel összeköttetést nyerjen.
Budapest legnagyobb forgalmú útjait, a Kerepesi-utat és Kossuth Lajos-utczát, ha nem is
egyenes irányban, mint sokan szerették volna,
hanem kis töréssel a Dunáig vezették és az
újonnan nyitott ú. n. Eskü-útnak tengelyében
épült az új híd, mely a budai oldalon a Gellért
hegy lábánál alkotott új térre torkollik.
Ott, a hol a híd épült, a Duna olyan keskeny,
hogy a medrét hidoszlop beépítésével még job
ban szűkíteni nem lett volna tanácsos. Már a
régibb hidak oszlopai is duzzasztják némileg a
Duna vizét, akadályozván kissé a lefolyást és
gátolják némelykor a jég elvonulását; ezek
azonban nem okozhatnak olyan bajt, mint a
minőtől tartani lehetett volna, ha a már létező
sok akadály mellé, éppen a legkeskenyebb
mederrészbe, újabb akadályt állítottak volna.
De ha az esetleges vízduzzasztásba bele is
lehetett volna nyugodni, még egy igen fontos
ok, t. i. a hajózás biztosságának érdeke szólt
a mellett, hogy az új hídnak a mederben
ne legyenek pillérei, melyek a jövőben remél
hetőleg még nagyon fejlődő dunai hajózásra
nagy veszedelemmel jártak volna.
Ezért kellett e helyen olyan hidat építeni,
melynek a Duna medre fölött csak egy nyílása
van és melynek szerkezete csak a partokon
álló — egymástól 290 méter távolságban levő
— oszlopokra támaszkodik.
A hídépítésnél felmerülő nehézségek, a munka
jelentősége és annak költségei rendszerint roha
mosan növekednek a közbenső támasztás nélkül
áthidalandó nyílás nagyságának növekedésével.
Ezért lehet körülbelül félakkora költséggel egy
300 méter hosszúságú hidat három nyílással, mint
közbenső pillérek nélkül, egy nyílással építeni.
A hídépítészet fejlődését egy bizonyos ha
tárig, egyebek közt, leginkább az mutatta, hogy
milyen nagyságú nyílásokat tudtak áthidalni.
Később, midőn a hídépítészet mai tökéletessé
gére emelkedett, nagyobb ugrásokat találunk
az áthidalt nyílások nagyságában és a fejlődés
inkább az egyes hídrendszerek tökéletesbítésében
és minden czélraalkalmassátételében nyilatkozott.
Ma már annyira vagyunk, hogy közel 1000
méteres nyílás áthidalását sem lehet technikai
szempontból kivihetetlennek tekinteni és inkább
pénzügyi, mint műszaki nehézségek késleltetik
a már évekkel ezelőtt ilyen nyílással tervezett
new-yorki North-River-híd építését.
Mind a mellett a budapesti Erzsébet-híd 290
méteres nyílásával a legnagyobb kész hidak
sorában igen előkelő helyet foglal el és egész
Európában csak egy híd van (az angolországi
Forth-híd), melynek nagyobb és pedig sokkal
nagyobb (512 méteres) nyílása van.
*
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Erzsébet-híd képe.

Az Erzsébet-híd nagy nyílásának áthidalására,
ép úgy, mint legrégibb Dunahidunknál, a hol
csak 2 0 0 méteres a középső nyílás, — a pil
lérek közt kifeszítet lánczot használtak.
A köznapi életben gyakori eset, hogy kötelet,
lánczot, vagy drótot feszítenek két oszlop, fatörzs
stb. közé és aztán többé-kevésbbé súlyos tár
gyakat akasztanak rá, vagyis ráfüggesztett sú
lyokai megterhelik. Az ilyen felfüggesztett szer
kezet teherhordó működése annyira átment a
köztudatba, hogy az közelebbi magyarázatra
nem szorul.
Az Erzsébet-hídnál a parton álló magas
vaspillérek, az ú. n. pylonok szolgáltatják azokat
az oszlopokat, melyek közé a lánczokat kife
szítették. Minden parton egy-egy, mélyen a
Dunameder feneke alá, kemény agyagrétegre
alapozott kőoszlop van és mindegyik kőoszlopra
két vasoszlopot állítottak. A négy vasoszlop
közt két lánczpár csüng, t. i. két-két láncz egymás
fölött, mint ezt a hídnak ide fogott képén is
látni lehet. 1
A hídtartó-lánczok, eltérően az egymásba fű
ződő szemekből álló és a köznapi életből ismert
láncztól, élükre állított lemezeket a végeiken
átfúrt lyukba dugott hengeralakú csapszögek
kötik össze egymásai és a szomszéd láncztag
lemezeivel, mely utóbbiak az elsők közt levő
hézagokba benyúlnak. (2. ábra.) Az ily módon
Az itt közölt ábrák Czakó Adolf műegyetemi tanár
nak „Függő hidak és az eskütéri hid“ czímű tanulmá
nyából, (megjelent a „Természettudományi Közlöny“
1903. évi októberi füzetében és külön lenyomatban is),
a szerző szíves engedélyével vétettek át.

összekötött láncztagok egymáshoz képest elfor
dulhatnak, az egész hídtartó lánczok tehát ugya
noly hajlékonyak lesznek, mint a közönséges
lánczok.
Az Erzsébet-híd nagy nyílásával összefüg
gésben, az egyes láncztagok is sokkal hosszab
bak, mint pl. a régi lánczhídnál, sőt hosszabbak,
mint az eddig egyáltalában előállított lánczlemezek. Vannak olyan láncztagok is, melyek
közel 15 méter hosszúságú lemezekből állnak,
holott pl. a régi lánczhidaknál a láncztagok le
mezei 5 méternél is kisebbek. A lemezeket
összekötő csapok kereken 30 cm. átmérőjüek,
sőt a legfelső láncztagokat a vasoszlophoz fűző,
ú. n. felfüggesztő csap átmérője 50 cm.
A kifeszített és megterhelt kötél vagy láncz,
azt az oszlopot, melyre függesztve van, mint
azt mindenki érzi, befelé akarja húzni. Hogy
ez meg ne történhessék, ellenkező irányba ki
feszített, ú. n. horgonyzó lánczot alkalmaznak,
melynek felső vége ugyanazzal a felfüggesztő
csappal van az oszlophoz kötve, mint a meder
fölött kifeszülő láncz, alsó vége pedig egy nagy
tömegű falba van leerősítve, vagy mint mondani
szokás: lehorgonyozva.
A hídnak fő alkotórészeit, a lánczok, vasosz
lopok, horgonyzó falak elrendezését a 3. ábrá
ban bemutatott általános tervből láthatjuk.2
Ugyané tervben az is ki van jelölve, hogy
hogyan van a vasoszlop a falazott pillérre állítva.
2 A hídfők és az azokon levő építmények (vám
szedőházak) a kivitel alkalmával némileg; módosultak
(1. a 6 . ábrát.)
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A pilléren t. i. hatalmas aczélöntvények, az
ú. n. sáriik állnak, melyeknek méreteiről némi
képet alkothatunk abból az adatból, hogy van
nak köztük 150 métermázsánái súlyosabb önt
vénydarabok is. Ezekbe a sarukba egy 30 cm.
átmérőjű csaphenger van helyezve és erre, a
híd méreteihez képest aránylag kicsiny 'csapra
támaszkodik, még pedig a legkedvezőtlenebb

2

Hídtartó-láncz.

esetben majdnem 80.000 métermázsa súlylyal, a
csúcsáig mérve több, mint 50 m. magas vasoszlop.
Ezeket a vasoszlopokat azért kellett így tá
masztani, hogy azok az említett csapok körül,
mint forgási tengelyek körül parányi kis forgá
sokat végezhessenek. A vasoszlopok ugyanis
csak egy bizonyos terhelési állapotnál (t. i. üres
híd esetében) és csak bizonyos hőfok mellett
állnak függőleges helyzetben. Ha e hidat meg
terheljük, a lánczok és a horgonyzó lánczok is
jobban megfeszülnek. Ámde tudjuk, hogy az
aczélanyag, a miből e lánczok is készültek, ru
galmas. Ha feszítjük, kis mértékben megnyúlik,
ha megszűnik a feszítés, ismét visszanyeri ere
deti hosszúságát. A terhelés folytán megfeszülő
horgonyláncz meghosszabbodván, az oszlop felső
részének, melyhez e láncz kötve van, a meder
felé el kell mozdulnia. Ez az elmozdulás oly
módon következik be, hogy az oszlop az alsó
csap körül elfordul, vagyis kissé ferde helyzetbe
jut. Ez az elferdülés persze szabad szemmel

Ugyancsak mozgást okoz e helyen a hőmér
séklet megváltozása is. Nevezetesen, ha a láncz
megmelegszik, hosszabb lesz; ha kihűl, meg
rövidül. E miatt az oszlopok közé kifeszített és
a felfüggesztési pontok szintje alá egy bizonyos
hőfoknál tervszerűen 29 méternyire lecsüngő
láncz legmélyebb pontja (a híd közepe) hol
mélyebre száll le, hol meg felemelkedik, a hor
gonyláncz hosszváltozásai folytán pedig a vas
oszlop hol a meder felé, hol a part felé hajol
el eredeti állásából.
A híd nagy méretei folytán ezek a mozgások
aránylag tekintélyesek, bár természetesen ezeket
sem vehetjük észre különös észlelő berendezések
nélkül, annál is inkább, mert nagyobb mozgá
sok csak nagyobb időközökben következnek be.
így pl. a legszélső határhelyzeteket véve, a szer
kezet leghidegebb időben körülbelül —25° C.
hőmérséklettel bírhat, viszont nagy nyári me
legben, a napsugarak hatását is figyelembe véve
-[-45° C. hőmérsékletre is lehet számítani. Öszszesen tehát 70 fokot tehet ki a hőmérséklet
ingadozása a téli és nyári évszak között. Szá
mítás szerint (és ennek helyességére az eddig
tett tényleges észlelésekből is lehet következ
tetni) ennek a változásnak megfelelőleg, a láncz
közepe mintegy 60 cm.-nyi függőleges mozgást
végez. Az oszlopok pedig — feltéve, hogy
—
f—1 0 ° C. hőmérsékletnél éppen függőlegesen áll
nak — a legnagyobb téli hidegben a part felé,
nyáron pedig a meder felé U/Z-nyi szöggel,
vagyis annyira hajolnak el, hogy csúcsuk 2 \ 4
cm.-nyi vízszintes mozgást végez egyik vagy
másik irányban.
*

A lánczokra felfüggesztett hídpálya keresztmetszetéből (4. ábra) első sorban a legmeszszebb menő forgalmi igényeket is kielégítő
kényelmes berendezés tűnik ki. A 11 méter
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3. Az Erzsébet-híd általános terve.

nem vehető észre, mert pl. a híd teljes megter
helésekor is csak mintegy 3 cm.-rel. mozdul el
a vasoszlop felső vége, ezt pedig ilyen nagy
magassság mellett nem lehet észrevenni. 1

szélességű kocsiúton már ott vannak az alsó
vezetékes villamos vasút vágányai, várva a vá
rosi vonalakkal leendő összekötteté st. A kocsiút
mindkét oldalán 3‘5 m. széles asphaltozott gya-

1 A híd próbaterhelése alkalmával a vasoszlop bel
sejében vékony (félmilliméteres) aczéldrótot függesz
tettek fel és ezt alsó végén hegyes kúpban végződő
súlylyal terhelték meg, hogy kifeszüljön, mindig függő-

leges állásban legyen. Ez az inga a mozdulatlan kőpil
lérig ért le és egy ott elhelyezett pontosan beosztott
mérczén észlelhették az inga kimozdulását, a mi megadta
az-oszlop felső részének mozgását is.
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logjárók vonulnak végig. Ennek a széles hídpályának két szélén (tehát nem a kocsiút és gyalogút
közt mint, a régi lánczhídon) vannak a fenteb
biekben ismertetett léncztartók, melyekre a pályaszerkezet a lánczcsapokra kötött ú. n. függővasakkal van felfüggesztve. Ezek viszik tehát
át a lánczra a hídpályának és az azon levő öszszes terheknek súlyát.
Ez a teherátvivés azonban nem közvetlenül
történik, hanem egy fontos szerkezeti résznek,
az ábrákban is látható ú. n. merevítő tartónak
közvetítésével. A függővasak tulajdonképen ezeket
függesztik fel a lánczokra és a hídpálya köz
vetlenül e felfüggesztett merevítő tartókra ne
hezedik.
A merevítő tartók, a mellett, hogy a meder
fölött kifeszített lánczra fel vannak függesztve,1
gerendák módjára rá vannak fektetve a hídfőkre
és a parti pillérekre. Ilyen tartókat, melyek a
közéletből ismert gerendák módjára vannak a
támasztófalakra ráfektetve, esetleg — hogy fel
ne emelkedhessenek — rá is szorítva, a hídépítészetben, gerendatartó elnevezéssel, mint
önmagukban teherhordásra képes szerkezeteket,
kisebb nagyobb nyílások áthidalására önállóan
is alkalmaznak. így pl. a budapesti hidak közül
az összekötő vasúti hidat, az újpesti hidat ily
módon támasztott szerkezetek, vagyis gerenda
tartók hordják.
Annak a gerendatartónak, mely az Erzsébet« 1 *

teherhordásra nem alkalmas, hanem inkább
még növeli a lánczra függesztett súlyt, akkor mi
a rendeltetése ?
Ha az egész híd mindenkor végig egyenle
tesen volna terhelve, úgy, mint a mikor csak
a szerkezetnek az egész híd hosszára körülbelül
egyenletesen megoszló súlya terheli, akkor tényleg
nem volna szükségünk merevítő tartóra. A láncz
olyan érős, hogy minden segédszerkezet nélkül
hordhatja, a megkívánt biztossággal, a híd egész
hosszára megoszló legnagyobb terheket. Ha pl.
a híd egész hosszában zsúfolva volna ember
tömeggel, akkor ennek hatása a lánczra nézve
csak abban nyilvánulna, hogy ez a nagy súly
jobban feszítené, mint a hídnak önsúlya; a fe
szítő erő növekedése folytán — mint már fen
tebb is említettük — az egész láncz valamivel
meghosszabbodna és ennek folytán, úgy, mint
a hőméséklet növekedésének hatására, a láncz
középső, legmélyebb pontja valamivel mélyebbre
sülyedne. A teher eltávolítása után a láncz ismét
eredeti helyzetébe menne vissza. Körülbelül 25
cm.-t tesz a láncznak ilyen, teljes megterhelés
okozta behajlása a híd közepén, akár van me
revítő tartója, akár nincsen, minthogy ez a tartó
a teher hordásában alig vesz részt. A láncznak
és vele együtt a hídpályának ilyen, a nagy
nyíláshoz viszonyítva jelentéktelen behajlását
senki sem érezheti, annak semmiféle kedvezőtlen
hatása nincsen, minthogy az a láncz parányi
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,4. A híd keresztmetszete.

híd lánczaira van felfüggesztve, önmagában szintén
van ugyan hordképessége és ha elegendő számú
közbenső pillért építenénk alája, ez a gerenda
képes volna a híd egész súlyát hordani, vagyis
nem is volna szükségünk a lánczra; így azonban
290 m. nyíláson átfektetve, még a saját súlyát
sem bírná el. Ez a tartó ugyanis a híd közepén
nem egészen 5 méter magas, ahhoz pedig, hogy
egy gerendatartó ilyen nagy nyílást áthidalva,
teherbíró legyen, mintegy 30 in. magasnak kel
lene lennie.
Természetszerűleg felmerül ezek után az a
kérdés, hogy, ha az a hatalmas gerendatartó
1 A horgonylánczokra az egynyílású Erzsébet-hidnál
nincsen a hídszerkezet felfüggesztve azért egyenes irányban látjuk e lánczot a falakba behatolni, míg a háromnyílású lánczhídnál a horgonylánczokra van az oldal
nyílások szerkezete felfüggesztve és ezért a horgonylánczok, a terhelésnek megfelelőleg, áthajolt vonalban
haladnak az oszlopoktól a hídfők felé

rugalmas meghosszabbodásának a következ
ménye.
Máskép áll a dolog akkor, ha a híd nem
egész hosszúságában, hanem csak egy részében
terheltetik, a mi természetesen sokkal gyakoribb
eset, mint a teljes terhelés. Ilyenkor a hajlékony
láncz vagy kötél nem rugalmas megnyúlása,
hanem eredeti alakjának megváltozása folytán
sokkal nagyobb mozgást végez, mint teljes ter
helés esetében.
Mindenki láthatta már, hogy, ha egy kifeszí
tett kötélre valahol terhet akasztunk, akkor ott,
a hol a súly van, a kötél erősen lehajol, a meg
nem terhelt oldalon pedig felemelkedik.Az 5.
ábrában van előtüntetve, hogy egy igen könnyű
kötél, hogyan változtatja alakját, ha tetszőleges
helyen egy súlylyal (T) megterheljük. A súly azt
a pontját a kötélnek, melyre működik, lefelé
húzza és ez a lefelé húzó hatás mindaddig
érvényesül, míg a kötél, alakjának megváltó
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zása, nevezetesen pedig az eredeti hajlott vonal
alakú kötél kiegyenesedése mellett, annyira
megfeszül, hogy a T-vel jelölt súlylyal megter
helt pont további mozgását meg tudja akadá
lyozni.
Az ábrában vázolt nagy alakváltozás, a kö
télnek majdnem teljes kiegyenesedése, termé
szetesen csak abban az esetben következhetik
be, ha az egyoldalúlag rátett súlyhoz képest, a
kötélnek magának a súlya elenyésző. Hasonló
okból azonban, mint ebben a határesetben,
akármilyen súlyos, nagy lánczon is, geometriai
alakjának megváltozása, egyoldalú terhelés ese
tében nagy lehajlást okoz ott, a hol a terhelés van
és nagy felhajtást a terheletlen hídrészen. Pél
daképen felemlítjük, hogy az Erzsébet-híd lánczai és velük együtt a rájuk függesztett hídpálya,
abban az esetben, ha a hídnak az egyik osz
loptól a híd közepéig érő fele része volna zsú
folásig embertömeggel terhelve, míg a nyílás
másik fele terheletlen volna, a terhelt hídrészben
közel P2 méternyire hajolna le, a terheletlen,
oldalon pedig Pl méternyire emelkednék fel
felé, föltéve, hogy a hajlékony láncznak e nagy
mozgásai valami módon meg nem gátoltatnának.1 Ha meggondoljuk, hogy ilyen körülmények
közt a hídnak ugyanazon pontja, mely az egyik
hídrész terhelésekor lefelé hajolt, akkor, midőn
a terhelés átvonul a másik hídrészre, felemel
kedik és így aránylag rövid idő alatt körül
belül 2‘3 m. függőleges mozgást végez: elkép
zelhetjük, hogy az ilyen fel és lefelé hullámzó
hídpályán, mely folytonosan nagy lengéseket
végezne, a közlekedés lehetetlen volna.
A merevítő tartó arra szolgál, hogy az egy
oldalú terhelések okozta ilyen nagyobb mozgá
soknak eleje vétessék. Ez a gerendatartó ugyanis,
merevségénél fogva, nem szenvedhet olyan alakváltozásokat, mint a minőket egy hajlékony láncz
végezne. Ennek pedig az a következése, hogy
a láncz sem változtathatja meg olyan mértékben
alakját, mint ha nem volna ráfüggesztve a me
revítő tartó, mert a függővasakkal egymáshoz
kötött láncz és merevítő tartó közti távolság
minden ponton, mindenkor változatlan marad.
Csak annyira hajolhat át tehát a láncznak min
den pontja, a mennyire a merevítő tartó meg
engedi.
A hídépítészet elméletének módszereivel ma
már meg lehet határozni, hogy milyen mére
tekkel kell a merevítő tartónak bírnia, hogy
merevségénél fogva képes legyen a láncz nagy
alakváltozásait meggátolni, vagyis azt biztosítani,
hogy a láncz eredeti alakjához minden terhelési
módozat mellett körülbelül hasonló maradjon.
Az ily módon merevített láncznak csak olyan
mérvű mozgásai lesznek, mint más rugalmas
szerkezetnek, de nem lesznek olyan lengései,
mint az alakját folytonosan változtató, hajlékony
láncznak.
A régi lánczhídnak is vannak merevítő ge
rendái, a kocsiút és gyalogút közt, de ezek a
gerendák az akkori elméleti ismeretek hiányos1 L. Gállik Istvántól
„A budapesti rErzsébet-híd
próbaterhelése“. (Magyar Mérnök- és Építész-Egylet
heti értesítője. 1903. október 18-iki szám.)

sága folytán, nem bírnak kellő méretekkel és
ezért merevítő hatásuk nem elegendő. Ez az
oka, hogy a láncz hídon, bár nyílása jóval kisebb,
mint az Erzsébet-hídé, aránylag kis terhelések
esetében nagy lengéseket érezhetünk.
A láncz merevítése már azzal is elérhető, ha
a két pilléren támasztott, ilyen merevítő gerendát
alkalmazunk. Az Erzsébet-hídnál még fokoztatok
e hatás azzal, hogy a pilléreken támasztott és
a lánczra 52 ponton felfüggesztett tartók, mint
a 3. ábrán láthatjuk, átnyúlnak a parti áthida

5. Egy súlylyal terhelt láncz alakváltozása.

lásokon keresztül a hídfőkig és ott is meg van
nak támasztva.
A merevítő tartó alkalmazásának hatásával
természetesen már a számítások alapján tisztá
ban voltak, de meggyőzően mutatta azt a híd
építés befejezése után megtartott próbaterhelés
eredménye is.
Ennél a próbaterhelésnél annyi kockzakövet
raktak a hídra, hogy minden méternyi hosszú
ságú, vagyis 18 négyszögméter területű hídrészre
8100 kgr. terhelés jutott, tehát annyi, mintha
minden négyszögméter területen 6 átlagosan
75 kgr. súlyú ember állt volna. Ez olyan zsú
foltságot jelent, a mi a valóságban, különösen
nagyobb területen be nem következhetik. A ter
helést a budai pillérnél kezdték és a pesti pillér
felé haladva, négy nap leforgása alatt rakták
tele kövekkel az egész nagy nyílást. Mikor a
terhelés teljes volt, körülbelül 130 ezer koczkakő
volt a hídon és az egész terhelés majdnem
32.000 ember súlyával volt egyenlő.
A próbaterhelés czélja természetesen nem
annak kipróbálása volt, hogy a híd ezt a nagy
terhet kibírja-e. Ha meggondoljuk, hogy a híd
önsúlya majdnem háromszor akkora, mint ez a
legnagyobb esetleges terhelés és figyelembe
veszszük, hogy a teljes terheléssel (önsúly és
esetleges terhelés) szemben a leszakadásig 3—4
szeres biztossággal van a híd szerkesztve, ki
számíthatjuk, hogy leszakadást oly módon le
hetne előidézni, ha nem 130 ezer, hanem majdnem
tízszer ennyi követ raknának a hídra.
Nagy hibának kell tehát ott lennie, a hol a
próbaterhelésnél már aggályos jelenségek mu
tatkoznak. Rendes körülmények közt arra való
a próbaterhelés, hogy a különböző terhelési
módozatok mellett bekövetkező alakváltozások
megfigyelhetők és a számítási úton meghatáro
zott alakváltozásokkal összehasonlíthatók legye
nek. Az eredményből aztán arra lehet következ
tetni, hogy a szerkezet egyes fontosabb alkotó
részei úgy müködnek-e, mint az a tervezésnél
feltételeztetek. Úgy foghatjuk tehát fel a próbaterhelést, mint nagyobb szabású kísérletet annak
igazolására, hogy a méretszámítás helyes volt-e.
Az alakváltozásokat, illetőleg a híd behajlá
sait erre a czélra készült, erős nagyítású táv
csövekkel észlelték és így állapították meg, hogy

-
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pl. az egész nyílás megterhelésekor a híd kö
zepe 23 cm.-rel hajolt be. Mint fentebb említettük,
körülbelül ugyanennyivel hajolt volna be a híd
közepe akkor is, ha nem lett volna merevítő
tartója. De megfigyelték a közbenső terhelési
módozatok hatását is, és így konstatálhatták
többek közt azt is hogy mikor a hidnyílás
egyik fele volt terhelve, a terhelt oldalon 28
cm. volt a behajlás, a terheletlen hídrész pedig
13 5 cm.-rel emelkedett fölfelé.

-

helés esetében is lehetőleg biztosítsa a láncz
eredeti alakjának megmaradását és így közvetve
a terhelésnek mindenkor az egész lánczra majd
nem egyenletes elosztását. Ez az oka, hogy az
Erzsébet-hídnál, bár nyílása másfélszer akkora,
mint a régi lánczhídé, netrf érezzük azokat a len
géseket, melyek itt a közlekedést némelykor
kellemetlenné teszik.
A próbaterhelés eredményei egyébként nem
csak ebben a tekintetben, hanem különben is a

ALAP R A J Z .

6. Az Erzsébet-híd budai hídfője.

Ezek az adatok a fentebb a hajlékony lánczra
mondottakkal összehasonlítva, mutatják, hogy a
merevítő tartó V4 résznyire csökkentette az egy
oldalú tag terhelt hajlékony láncz behajlását, a
terheletlen hídrész felemelkedése pedig csak 7 S
része volt annak, a mit merevítő tartó nélküli
láncznál várhattunk volna.
A merevítő tartó e szerint pontosan teljesí
tette azt a rendeltetését, hogy az egyoldalú ter-

számított és tényleg észlelt behajlásoknak jó
megegyezésével teljesen igazolták, hogy a szer
kezet a hozzá fűzött várakozásnak mindenben
megfelel.
*
Általános érdeklődés tárgyát képezték e hídnál
már az építés idejében a lánczok lehorgonyzására szolgáló hídfő-falazatok. Híre terjedt ugyanis,
hogy a budai hídfőnél parányi kis elmozdulást
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észleltek, mert a lánczban működő nagy feszítő
erő elhúzta a nagy faltömeget eredeti helyéből.
A mozgás szinte elképzelhetetlen lassúsággal
ment végbe, minthogy akkor, mikor már pon
tosabb észleléseket végeztek, hetenként legfeljebb
egy mm.-nyi mozgás volt mérhető. Erre a híd
szerelését, mely már ekkor közel állott befeje
zéséhez, beszüntették, hogy a híd terhelése ne
fokozódjék, sőt a fölösleges állványfák stb. iehordásával a hídon levő súlyt — bár lényeg
telenül — csökkentették is. Ennek folytán a
mozgás még lassúbb lett és midőn a hídfők
mozgásának mindenkori meggátlását czélzó mun
kálatoknak kis részét befejezték, helyreállt a
teljes nyugalom.
Az egész mozgás a teljes megállapodásig 3
cm.-t tett ki.
A baj oka az volt, hogy a hídfő alapjában
levő, mintegy 2 cm. vastag asphaltréteg (6. ábra)
a budai hőforrásoktól átjárt talajtól és a talaj
víztől felmelegedett falban veszített ellentálló
képességéből és a fölötte levő faltestre működő
nagy erő hatása folytán egyes részecskéi egy
máson eltolódtak; a felső falrész tehát fokoza
tosan annyira előrenyomult, a mennyire az
asphaltréteg deformálódott.
A 3. ábrát összehasonlítva a 6. ábrával, lát
hatjuk, hogy a falazatot miként erősítették meg.
Az egy-egy hídfő két falteste (A—A) közti részt
a D-vel jelölt falazattal kötötték össze, hogy
az egész hídfő egy összefüggő egészet al
kosson és egy olyan részszel bírjon, mely nem
a szfaltrétegen áll, hanem fogazatszerű alap
jával az altalajba (Budán kemény márgába) ka
paszkodik.
Azután az egész hídfő elé a E>-vel jelölt
előépítményeket falazták, melyeknek ugyancsak
fogazatszerű alapjaik vannak és az a rendelte
tésük, hogy az esetleg előretolódó hídfőt megtámaszszák.
Ezek a munkák, a rajzban I. II. és III-al
jelölt, kőfalazatból készült ékekkel együtt, melyek
az asphalttól kettéválasztott alap mindkét ré
szén áthatolnak és ily módon a felső résznek
az alsón való eltolódását meggátolják, a múl
hatatlanul szükségesnél nagyobb biztosságot
nyújtanak már a további csúszás ellen.
Még további biztosságul, a hídfőkre a meg
levő kis vámszedőházak átalakításával, a C jelű,
szobortalapzat gyanánt is használható ráfalazásokat építették, csökkentvén ily módon a falnak
belső élénél az altalajra működő nagy nyomást.
Ezek a megerősítő munkálatok, — melyeket
különben nemcsak a budai, hanem, egyönte
tűen, a pesti hídfőnél is elvégeztek — nemcsak arra
elegendők, hogy minden további mozgást a
legnagyobb terhelésnél is biztosan meggátoljanak,
hanem, a mint azt a próbaterhelésnél tett meg
figyelések kétségbevonhatatlanul igazolták, azok
ban, Czakó műegyetemi tanár1 szavai szerint
„a szakember már a túlhajtott biztonságot
állapíthatná meg“.
*
1 „Függőhidak

és az eskütéri híd".

Hazai és külföldi napilapok és folyóiratok
bőven emlékeztek meg az építés sikeres befe
jezése után erről a hídról, melynek, legfontosabb
elemeit a fentebbiekben csak oly terjedelemben
ismertettük, hogy azoknak rendeltetése és mű
ködési módja némileg megvilágíttassék
De míg azok a közlemények többé-kevésbbé
szakszerűen megismertették a nagyközönséggel
e hídnak érdekesebb részleteit és az építés tör
ténetének kiválóbb mozzanatait, olyannyira, hogy
ma már a legtöbb újságot olvasó ember tudja,
hogy 110 ezer métermázsa vasat, több mint
60.000 köbméter falazatot építettek bele stb.
stb., addig e helyen, e lapok irányzatának megíelően, azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy
ennek a hídépítésnek minő jelentősége van a
tudományos fejlődés és különösen a hazai tech
nikai tudomány fejlődése tekintetében.
Minden önálló alkotásnak jelentőségét ugyanis
— bárminő szakbeli szellemi tevékenység hozta
azt létre — nemcsak az azzal elért gyakorlati
eredmény, hanem még inkább az adja meg,
ha benne haladás mutatkozik ama tudomány
terén, melynek létesülését köszönheti.
Merevítő tartós függő hidakat ugyan már
abban az időben is sokat építettek, midőn e
tartószerkezet helyes elméletéről a mérnököknek
fogalmuk sem volt, de egynéhány, egyébként
sikerült alkotás daczára, melyek közé pl. a mi
lánczhídunk is tartozik, csak azt érték el, hogy
ezek az ingó hidak, az ilyen szerkezetek iránti
bizalmat is megingatták és idővel mindenütt
idegenkedtek az alkalmazásuktól, sőt néhányat
le is bontottak, mások pedig szél vagy nagyobb
mozgó terhelések hatására leszakadtak. Ez az
oka, hogy igazi vasúti forgalmat szolgáló függő
híd most egyáltalában nincsen, mert egynéhány
amerikai hídon is csak helyi közlekedésre szol
gáló vágányokat vezettek át.
Tökéletesen merevített, nagynyílású függő
hidat, melyen ép úgy lehetne
a nagy nyílás
daczára — elsőrendű vasutat is átvezetni, mint
bármily más rendszerű hídon, az Erzsébet-híd
előtt nem építettek. Ezért fogja a helyesen
ítélő szakember az itt alkalmazott rendszert, ha
régi néven szerepel is, újnak tekinteni.
Maga az a tény, hogy merevítő tartót alkal
maznak a függő hídon, nem biztosítja a szer
kezet merevségét. Míg más szerkezeteknél a
méretek helytelen megállapítása a szerkezet hordképességét befolyásolja, addig a merevítő tartó
helytelen alapon történt méretezése — a nélkül,
hogy a láncz hordképességét csökkentené — azt
eredményezi, hogy a szerkezet nem lesz merev,
tehát nem lesz olyan tartórendszerünk, a minőt
készíteni akartunk.
Ha tehát azt a feladatot tűzzük magunk elé,
hogy kellő merevségű lánczhidat építsünk, akkor
a sikert csak a merevítő tartó helyes elméletének al
kalmazásával biztosíthatjuk. És ha ezt a feladatot
sikerült ilyen nagy hídnál, mint az Erzsébethíd a legnagyobb tökéletességgel megoldani,
akkor e híd létesítése jelentőségteljes lépésnek
tekinthető a hídépítészeti tudomány fejlődésének
útján.
A merevítő tartóknak leghelyesebb és a gya
korlatban legjobban alkalmazható elméletét
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Kherndl Antalnak, műegyetemünk nagyhírű
tanárának köszönhetjük. A régi lánczhíd szi
lárdsági vizsgálata körül folytatott tanulmányai
indították e kiváló tudósunkat arra, hogy a
merevítő tartók kérdésével foglalkozzék és akkor
megalkotta e tartók grafikai elméletét, melyet
az Erzsébet-híd építése előtt továbbfejlesztett,
ki erjeszvén az elméletet az olyan merevítő tar
tókra is, melyek — mint e hídnál tényleg tör
tént — nemcsak a két oszlopon, hanem még
a hídfőkön is támasztva vannak.
A híd tervezői ezt az elméletet alkalmazták
és ezzel sikerült elérniök azt, hogy ha valahol
nagy nyílású függő hidat akarnak építeni és
azt kellően akarják merevíteni, alig fogják mel
lőzni Kherndl elméletének és az ő tanítványai
munkájának tanulmányozását.
Beké József.

közvetlenül összekötve; a forgás közben keletkező
áram feszültségét érzékeny Voltmérő mutatja, a
melynek a kiütései a sebességgel arányosak.
A második eszköz a Siemens-Halske hármas
írója, a mely lényegében három Morse-írógépnek
felel meg; tehát három villamdelej, a melyek
mindegyike fölött ironnal ellátott emelőkar van
elhelyezve oly módon, hogy ha áram megy át
valamelyik villamdelejen, akkor az iron pontjelet
ad az alatta óraművel elhúzott papírszalagra.
Az első villamdelej óraművel van összekötve,
a mely minden másodperezben ad áramot, úgy,

210 kilométer ó rá n k é n t
zt az óriási sebességet érték el Berlin
mellett a marienfelde-zosseni próbavonalon
a német elektromos kísérleti társaság kocsi
jával, melyet a berlini „Allgemeine ElektricitätsGesellschaft“ gyártott. A Siemens-czég kocsija
október 23-án 206-7 kilométer sebességgel futotta
be a pályát; ez a jelentéktelen különbség a két
eredmény között onnan származott, hogy az
első esetben a kocsi mozgatására használt ú. n.
forgó-áram valamivel szaporább volt.
Nem kis dolog ez, ha meggondoljuk, hogy
ezzel a sebességgel másfél óra alatt Budapestről
Bécsbe vagy Kassára mehetünk. A német mér
nöki tudomány büszke — és lehet is — erre az
eredményre; csak az a kérdés, hogy mit jelent
ez a kísérlet a gyakorlat szempontjából.
Mielőtt erről szólanék, röviden ismertetem azt
a berendezést, a mely e nagy sebesség elérését
lehetővé tette.
Először is új, erős pályát kellett erre a czélra
építeni 41 kilogrammos aczélsínekkel, mert a
rendes gyorsvonati pálya már a régebbi 160
kilométeres sebességeknél gyengének bizonyult,
a mennyiben a kocsik erősen inogtak rajta.
Azonkívül kisiklás ellen való védekezésül a
sínek kétoldalt 5 cm magasságra emelkedő vas
párkányokkal voltak védve, úgy, hogy a kerekek
a sínen 5 cm magas és 5 cm széles csatorná
ban futottak. A pálya és a kocsi berendezését
képeink mutatják, csak azt kell megjegyeznünk,
hogy a kocsin 4 motor van alkalmazva, a melyek
mindegyike 350 Ampere árammal dolgozik és
teljes megterhelésnél az egész hatásuk körül
belül 2600 lóerőnek felel meg. A működő áram
feszültsége 14,000 Voltot tett ki Ebből látni,
hogy milyen óriási erőkifejtésbe kerül ennek
a nagy sebességnek az elérése!
Érdekelni fogja az olvasót az, hogy mi módon
határozzák meg minden egyes pillanatban a
sebességet, a melylyel haladnak.
Erre a czélra két berendezés is van. Az első
a hozzávetőleges becslésre szolgál és nem egyéb,
mint kis, állandó mágnes és tekercsből álló,
villamos gép, a mely a kocsi tengelyével van
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Villamos gyorskocsi pályája.

hogy a pontok másodperczenként következnek
egymásra. A második villamdelej egy teleppel
és a kocsi tengelyén alkalmazott fémseprővel el
látott kerékkel van összekötve, úgy, hogy a seprő
a sínt minden fordulatnál egyszer érinti s így
a pontok a fordulatszámot adják. Végre a har
madik villamdelej megint teleppel és a kocsi
oldalán levő fémseprővel van összekötve, a mely
utóbbi a pályán a kilométerjelzőkre helyezett
vasdarabokat érinti s ez által ad áramot. Ez tehát
a kilométerek számát jelzi. E három adatból a
sebesség minden pillanatban nagyon pontosan
megállapítható.
A levegő nyomásának meghatározására a kocsi
homlokzatán nyílások vannak alkalmazva, melyek
mindegyike csővezeték útján egy-egy vízzel meg
töltött U-alakú csővel van összekötve (tehát
vizmanometert alkot). A nyílásokon betóduló
levegő felnyomja a vizet a cső másik szárában
és a felnyomott vízoszlop magassága mértéke a
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kocsi lapjának felületegységére gyakorolt levegőnyomásnak.
Ugyanerre a czélra szolgál még a kocsi hom
lokára helyezve egy vízzel töltött vékony lapos
fémdoboz is (olyan, mint az aneroid barométe
reknél használt), mely csővezetékkel közlekedik
megint egy U-alakú manometerrel. A fémdoboz
a levegő nyomása folytán összepréselődik s a
vizet a kocsi belsejében levő manometerben
feltolja. Ismét a feltolt vízoszlop magassága
szolgál azután a nyomás meghatározására oly
módon, hogy a manóméiért calibrálják, vagyis
meghatározzák, hogy ismert nyomás, pl. ráhe
lyezett súly, vagy vízoszlop hatása mennyivel
tolja fel a vizet a manometerben.
A kocsi vonóerejének meghatározása, a fék
állandó nyomásának biztosítása és a kocsi rázá
sának feljegyzése is igen ügyesen van megoldva.
Sőt még azt is kipróbálták, hogy ily nagy

folytatja ez irányban a kisérletezést, hanem az
eddig elért eredmények biztosítására fordítja
figyelmét. Most már részben államsegéllyel,
mert a porosz kormány e czélra a jövő évben
300.000 márkát adott a társaságnak.
Az ily szédítő gyorsasággal futó kocsiban
való tartózkodás, a résztvevők állítása szerint,
semmi kellemetlen érzést nem okoz; a tájkép
sem torzul el, csak igen közeli tárgyakra nem
szabad tekinteni, mert azok teljesen összefolynak
szemeink előtt; az oszlopokat például alig lehet
észrevenni. Óriási a légnyomás, állítólag 2 0 0 kg.
négyszögméterenként, és a légáram sok tárgyat
a kocsihoz fogva tart egész útjában. Sok madár
vágódott neki a kocsinak útközben és hullájukat
a kocsi egész a végállomásig vitte magával.
Joggal büszkék a németek arra, hogy az ő mű
szaki embereik érték el először ezt: a madarak
repülését felülmúló sebességet, és igazán gondol-
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sebesség mellett a szokásos „tilos“, „szabad“
jelzéseket, lehet-e valami módon alkalmazni, hogy
az esetleges összeütközéseket kikerüljék. Itt ugyan
nem volt szükség rájuk, mert csak egy kocsi köz
lekedett és a kísérlet közben a pálya mindég sza
bad volt, hanem a kísérlet kedvéért megtették
mégis, oly módon, hogy a vonalon a jelzők előtt
mintegy 2 kilométerre áramvezetők vannak alkal
mazva, melyek a kocsin levő fémseprőket érintik s
abban az esetben, ha a jelző tilosra áll a kocsi
vezető előtt piros lap ugrik ki és megszólal egy
erős villamos csengő.
A kik résztvettek a kísérletekben, azt mondják,
hogy a kocsik ennél a nagy sebességnél sem
mivel sem ráznak, ingának jobban, mint a jelen
legi jó nagy négytengelyű gyorsvonati kocsik,
és hogy minden nehézség nélkül fokozni lehetne
a sebességet 230 kilométerig is óránként. A
kísérleti társaság azonban, mely több mint
egy millió márkát fordított e kísérletekre, nem

kodóba esik az ember, hogy vájjon egyáltalában
érdemes-e közlekedési szempontból a repülés
kérdésével foglalkozni. De hát ez úgy is a tá
volabbi jövő kérdése; ma fontosabb az, hogy
vájjon ez lesz-e a gyors közlekedés jövendő
formája ?
Azt gondolom, hogy ezek a kísérletek is
mutatják, hogy a fejlődés iránya az : minél
kisebb kocsit mozgatni. És pedig két okból.
Először azért, mert ebben az esetben könnyebb
és olcsóbb építésű pálya is megfelel; de másod
szor azért, mert ha kis kocsik közlekednek,
azok mozgatása még nagyobb sebesség mellett is
kis erővel történhetik, továbbá az áramot szol
gáltató gép jobban és egyenletesebben használ
ható ki, ha sok kis kocsi rövid időközökben
követi egymást, mint ha nagy kocsik hosszabb
megszakításokkal közlekednek. Ehhez járul még
a közönségnek az a nagy előnye, hogy bármikor
utazhatik, nem kell menetrendhez tartania magát.
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Szinte elképzelhetetlen, hogy ilyen óriási
mozgatóerőt igénylő kocsik — láttuk, hogy 2600
lóerőre volt szükség a kísérleteknél — a gya
korlatban kifizethessék magukat; hiszen, ha egy
idejűleg csak 4 kocsi van ugyanazon a vonalon,
már több mint 1 0 ,0 0 0 lóerejü gépeket kell
állandóan dolgoztatni és a mi fő, járatni kell
akkor is, mikor esetleg egy kocsi sem fut.
Képzeljünk el ezzel szemben egy olyan villamos
gyorsvasutat, melynek a kocsijai 1, 2, 4 vagy
s személy szállítására valók. Ezek a kocsik a
bicyclik módjára kétkerekűek lennének, a két
kerék között az utasok felvételére szolgáló zárt
szakaszszal; az egész tehát olyanforma lenne,
mint a régi, vagy a Keleten ma is divatos hordszékek modern kiadásban.
A sínek fent és lent volnának alkalmazva és
a kocsin kétoldalt még két kis kerék lenne,
melyek oldalt alkalmazott vezetősínekben mozog
nának és ezeken át történnék az áram hozzávezetése.
Az ilyen kocsi, a berlini kísérletekből követ
keztetve, 300 kilométer sebességgel is futhatna
veszély és nagy erőkifejtés nélkül, és az egészet
úgy lehetne berendezni, hogy a kocsit vezető
nélkül elindítanák, például Budapestről s az a
kívánt rendeltetési állomáson önműködőleg a ki
térő váltón megállana.
A pálya építése is egyszerűbb lehetne ilyen
könnyű kocsik számára; az egészet vasoszlopo
kon kellene a földfelett építeni s ezzel a terep
nehézségek is jórészt megszűnnek.
A Valtellina-vasútnál és a berlini kísérletek
közben nyert tapasztalatok mutatják, hogy ma alig
van nehézsége annak, hogy a két egymásután
haladó kocsi összeütközését teljes biztossággal
megakadályozzák; úgy hogy két kocsi 2 kilo
méternél közelebb nem juthatna egymáshoz a
pályán, és hogy ha egyik kocsi valami okból
a pályán megáll, a többi is megállana.
Ezek a kocsik akár perczenként is követhetik
egymást s így nem kell menetrend, hanem
mindenki azonnal utazik, a mikor neki tetszik.
Nem izgatódik, hogy lekésik, és nem boszankodik, ha lekésett! Ez az ideális közlekedési
eszköz. Képzeljük csak el, hogy az ily vasút
mit jelent, minő fejlődésnek a megindítója! Egy
óra alatt Kassán, két és fél óra alatt Fiúméban
lenni nem kis dolog; az meg éppen felséges
lenne, hogy a Balaton Budapestnek új város
ligeti tava lenne. Egy negyed vagy félóra alatt
Budapest porától a Balaton friss hullámaiban sza
badulni meg, vagy másfélóra múlva a Tátralevegőjével szellőztetni tüdőnket, olyan nagy jótétemény,
hogy még azt a néhány tíz milliót is érdemes
rááldozni, a mibe a 'megcsinálása kerül. Talán
phantastikusnak tetszik ez a terv; pedig minden
arra mutat, hogy a személyszállítást mindinkább
kisebb kocsikkal fogják lebonyolítani és meg
vagyok győződve, hogy az ilyen: menetrend,
gépész és kalauz nélküli villamos vasút a leg
közelebbi jövő gyors közlekedési eszköze. Bár
mi magyarok is résztvennénk annak a meg
alkotásában.

Ki-

P u ru n B hagát csodatétele.
— R. Kipling. —

olt egyszer Indiában egy ember, a ki mi
niszterelnöke volt egyik észak-nyugati,
félig-meddig független benszülött állam
nak. A brahminok közé s olyan előkelő kasztba
tartozott, hogy ő rá nézve már semmiféle jelen
tősége nem volt a kasztnak. Atyja fontos tiszt
séget viselt egy régi módi hindu udvar tarka
barka, szedett-vett népsége közt. De Purun Dass
észrevette, mikor felnőtt, hogy a dolgok régi
rendje megváltozott, s csak az boldogulhat,
a ki jó barátságban van az angolokkal és hű
ségesen utánoz mindent, a mit ők helyesnek
tartanak. Másfelől azonban a benszülött tiszt
viselőnek ura kegyét is meg kell őrizni. Nehéz
játék volt ez, de a nyugodt, hallgatag brahmin
a bombayi egyetemen kapott gondos angol ne
veléstől is gyámolítva, hidegvérüen játszotta,
fokról-fokra hágott, s végre miniszterelnöke lett
az országnak, azaz valójában hatalmasabb volt,
mint ura, a Maharaja.
Mikor az öreg fejedelem, a ki görbén nézett
az angolokra, vasútjaikra és telegraphjaikra, be
hunyta a szemét, Purun Dass nagy kegyben
volt ifjú utódjánál, a kit már angol ember
nevelt. Ketten aztán leányiskolákat alapítottak,
országutakat csináltak, állami patikákat nyitottak,
gazdasági eszközökből kiállításokat rendeztek,
„az állam erkölcsi és anyagi haladásáról“ kék
könyveket adtak ki, s a külügyminisztérium és
India kormányzósága el volt ragadtatva. Purun
Dass persze ügyelt rá, hogy az érdem az uráé
legyen. — Az angol reformokat fölötte kevés
ország fogadja el fenntartás nélkül, nagy részük
nem akarja elhinni, hogy a mi az angoloknak
jó, kétszer olyan jó a hinduk számára. Purun
Dass azonban tüntette magát, hogy hiszi ezt, s
csakhamar „tisztelt barátja“ lett az alkirálynak,
a kormányzóknak, az orvosi missionariusoknak,
a többi missionariusnak, azoknak a nyalka angol
tiszteknek, a kik az állam vadasterületére jártak
vadászni, s a turistarajnak is, a mely a hűvös
évszakban becsatangolja az egész gyarmatot,
és váltig mutogatja, hogy mit hogyan kellene
voltakép csinálni. Szabad idejében stipendiumo
kat tett az orvosi tudományok tanulmányozására,
angol berendezésű gyárakat alapított, s czikkeket
írogatott India legtekintélyesebb lapjába, a Pioneerbe, hogy kifejtse fejedelme terveit és czéljait.
Végre átutazott Angliába, s visszatértekor óriási
összeget fizetett a papoknak, mert a legelőkelőbb
kasztbeli ember is elveszti a kasztját, ha a sötét
tengeren átkél. Londonban találkozott, s beszélt
mindenkivel, a kivel csak érdemes volt meg
ismerkedni, mindazokkal a férfiakkal, a kiknek
neve bejárja a kerek világot, és sokkal többet
látott, mint a mennyit elárult. Tudós egyetemek
doktorrá avatták, beszédeket mondott, estélyi
öltözékü hölgyekkel hindu társadalmi reformokról
csevegett, s végre egész London így kiáltott fel:
Ez a legkedvesebb ember, a kivel valaha ebéden
találkoztunk, mióta csak asztalt terítenek.
Midőn visszaérkezett, még ragyogóbb lett a
híre. Mert az alkirály meglátogatta a Maharaját,
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hogy átadja neki India Csillagának nagykereszt
jét — csupa merő gyémánt, szalag és zománcz
volt az. S ugyané szertartás folytán Purun Dasst
nagy ágyúdörgés közt az Indiai Birodalom Rend
jének lovagjává ütötte. Ezután ekkép >írták a
nevét: Sir Purun Dass K. C. I. E.*
Az nap este az alkirály roppant sátorában
adott ebéden, mellén az érdemrenddel, felállott
s a fejedelmét éltető áldomásra válaszolva, olyan
beszédet mondott, a melynél kevés angol ember
től telt volna különb.
A következő hónapban pedig, mikor a város
már visszamerült verőfényes nyugalmába, oly
dolgot cselekedett, a mely angol embernek sohse
jutott volna eszeágába sem: meghalt erre a
világra nézve. Drágaköves keresztjét visszaküld
ték India kormányához, az államügyek vezetését
más miniszterelnök vette át s az alsóbb állások
ban megkezdődött a tisztviselőkkel való sakko
zás. A papok tudták, mi történt, a nép is sej
tette, de India az az egyetlen hely a világon, a
hol mindenki tehet, a mit akar és senkisem
tudakolja tettének az okát. Semmi rendkívülit
nem láttak benne, hogy Sir Purun Dass K. C.
I. E. lemondott méltóságáról, palotájáról, hatal
máról, s a Sunnyasik vagy szent emberek okkerszinü köntöse és koldulócsészéje után nyúlt.
Betöltötte az ősi törvényt: húsz évig ifjú volt,
húsz évig harczos — bár fegyvert sohsem vi
selt —, húsz évig háztartás feje. Élt vagyonával
és hatalmával; elfogadta a megtiszteltetést, noha
sohsem kapott rajta; sok embert, sok várost
látott otthon is, messze földön, is és emberek
és városok egyaránt fölkeltek előtte, és megbe
csülték. Most kiengedte a kezéből mindezt, mint
a hogy köpönyegünket eleresztjük, ha nincs rá
szükségünk többé.
Mögötte, midőn a hóna alatt egy érczfejű
mankó és antilopbőr, a markában fényesbarna
kókuszdióhéj kéregető csésze, mezítláb, egyedül,
szemét földresíitve kiballagott a város kapuján,
— mögötte a bástyákon bömböltek az ágyúk
szerencsés utódja tiszteletére. Purun Dass bólin
tott. Ez az élet immár véget ért, s épp oly kevés
visszatetszést vagy vágyakozást ébresztett benne,
mint az éjtszaka színtelen álomképei. O már
Sunnyasi volt, a kinek se háza, se tüze; bujdosó
koldus, a ki betevő falatjáért is felebarátjaira
szorul. S Indiában se pap, se szegény ember
nem vész éhen, míg egy morzsa akad elosztani
való. Purun Dass húst sohasem evett, halat is
nagyon gyéren. Egy-egy ötfontos bankjegy elég
lett volna néki évenként élelemre az idéttis, mikor
milliók korlátlan ura volt. A londoni ünnepélyes
ségek közt is, mind szeme előtt lebegett a békéről,
nyugalomról való álma: a hosszú, fehér, poros
hindu országút, telistele hintve meztelen lábak
nyomával, az örök, lassú jövés-menés s a csípős
szagú rőzsefiist, a mely kékesen kígyódzik föl
felé a fügefák alól, a hol az utasok estebédjüket
elköltik.
Mikor elérkezett az ideje, hogy megvalósítsa
ezt az álmot, megtette a kellő lépéseket, s három
nap múlva könnyebb lett volna egy buborékra
ráakadni az atlanti óczeán óriási teknőjében,
* Knight Commander Indian Empire,

mint Purun Dassra Indiának vándorló, össze
verődő meg szétszóródó milliói közt.
Éjszakára ott terítette ki az antilopbőrt, a
hol ráesteledett. Néha az út mentén egy Sunnyasikolostorban; máskor Kalapir valamely vályog
kápolnája mellett, a hol a Jogik — a szent
emberek egy másik, titokzatos felekezete — úgy
fogadták, a hogyan azokat szokták, a kik isme
rik a felekezetek, kasztok értékét; majd egy kis
hindu falu szélén, a hova aztán kilopództak
hozzá a gyerekek az anyjuk sütte-főzte étellel;
vagy kopár legelők partján, hol ágfa tüzének fénye
fölriasztotta a szundikáló tevéket. Mindegy volt
ez Purun Dassnak vagy Purun Bhagátnak, a mini
most nevezte magát. Tájék, nép, étek mindegy
volt neki.
De lába tudtán kívül észak-keletre vitte; dél
ről Rohtaknak, Rohtaktól Kurnoolnak, Kurnooltól Samanah romladékaihoz, aztán vizjöttire
a Gugger folyó száraz medre mentén, a mely
csak olyankor telik meg, mikor esős idő jár a
hegyek közt. Mígnem egy napon megpillantotta
a nagy Himalája homályos vonalát.
Ekkor elmosolyodott, mert eszébe jutott, hogy
anyja a Rajput brahminok törzsökéből szárma
zott a Kulu-hágó tájáról, valódi hegyvidéki aszszony volt, a kinek szíve mindig visszafájt a
havasokra, eszébe jutott, hogy a hegyi vér leg
kisebb csöppje is oda vonzza végül az embert,
a hová igazán való.
— Amott — mondá a Sewaliks alsó lejtőit
mászva, hol a kaktuszok hétágú gyertyatar
tókként állanak — amott ütöm fel a tanyám és
szerzek tudást. S a Himalája hideg szele vígan
fütyörészett a füle körül, a mint Simla felé
haladt
Mikor utószor járt erre, nagy pompával jött,
csörgő lovascsapattal, hogy meglátogassa a leg
szelídebb és legnyájasabb alkirályt. Egy álló
óráig beszélgettek akkor közös londoni ismerő
seikről, meg arról, hogyan vélekedik tulajdon
képen a hindu köznép a dolgok felől. Most
nem látogatott meg senkit, hanem a Mail kor
látjára támaszkodott s nézte, nézte az alant 40
mértföldre elterülő lapály fönséges képét, míg
egy benszülött mohamedán rendőr azt nem
mondta neki, hogy akadályozza a közlekedést.
Purun Bhagát tisztelettel köszöntötte a törvényt,
ismerte az értékét, s ő is éppen abban a járat
ban volt, hogy törvényt találjon magának. To
vább indult tehát s azt az éjét Chota Simlában,
egy puszta vityillóban tölté. Ez a táj a világ
végének látszik, de az ő bujdosásának csak a
kezdete volt.
A himalája-tibeti úton mendegélt, azon a
keskeny, 10 lábnyi ösvényen, a mely itt kemény
sziklákba van repesztve, amott mélységes szaka
dékok fölött gerendákon viszen. Néhol meleg,
párás katlanokba merül vagy kopár hegyhátakra
kapaszkodik, a hol a nap úgy perzsel, mint a
gyujtóüveg; majd harmatos, sötét erdőségeken
át kanyarog, a hol a fák tetőtől-talpig páfrány
köntösbe vannak öltözve, s a fáczán hívogatja
a párját.
Olykor találkozott nyájakat terelgető tibeti
pásztorokkal, — mindenik juh egy kis boraxos
zacskót vitt a hátán — ; vándorló favágókkal; kö
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pönyegbe, gyapjútakaróba burkolódzott lámákkal,
a kik Tibetből Indiába zarándokoltak; magános,
kis hegyi országok követeivel, a kik vadul szá
guldottak tova csíkos vagy tarka ponijukon;
valamely látogatóba menő rajah lovas díszmene
tével ; máskor meg az egész hosszú, verőfényes
napon nem látott egy lelket sem. csupán egy
fekete inaczkót, a mely dörmögve turkált lenn
a völgyben. Mikor útnak eredt, még fülébe
hangzott a világ moraja, mint a hogy az alagút
dübörög egy kevés ideig akkor is, midőn a
vonat már átfutott rajta. De a mint a Mutteeanee
hágón áthaladt, minden zaj elnémult, s Purun
Dass egyesegyedül ballagott előre, csodálkozva,
tűnődve, földresütött szemmel, felhők közt szálló
gondolatokkal.
Egy este, két napi hegymászás után, átkelt a
legmagasabb hágón is, a melyre addig akadt s
egyszerre havas ormok állottak előtte, a melyek
körülzárták az egész szemhatárt, tizenöt-húszezer
láb magas csúcsok, a melyek látszólag csupán
egy kőhajításnyira voltak, valójában pedig 50—60
mértföldnyi messzeségben.
A hágót sűrű, sötét erdő koszorúzta, deodár,
dió, vadcseresznye, vadolaj, vadkörte-fák, de
jobbára deodárok: a Himalája czédrusai. Árnyé
kukban Ralinak egy elhagyott kápolnája állt.
Purun Dass fölseperte a kőpallót, mosolygott
a vigyorgó kőbálványra, a kápolna végén sárból
tűzhelyet rakott, friss tűlevelekből ágyat vetett,
az antilopbőrrel leterítette, s leült, hogy pihenjen.
Közvetlen mellette a kopár hegyoldal mere
dekül ereszkedett alá vagy 1500 lábnyira, ott
egy kis falu kőből épített, vertsár fedelű házikói
kapaszkodtak a menedékes lejtőbe. A falucska
körül parányi szántóföldek terrászai terültek el,
mintha apró darabokból összetákolt kötő lett
volna borítva a hegy térdére. A szérűk sima
kőkarikái közt bogárnagyságú tehenek füvelgettek. A völgyön áttekintő szem eleinte erősen
megcsalódott, nem vette mindjárt észre, hogy a
mi a túlsó oldalon alacsony cziheresnek látszik,
voltakép árbóczmagas fenyőfák erdeje. Éppen
akkor egy sas repült keresztül az irdatlan nagy
katlanon, fele útján se volt, kis pontocskává
zsugorodott a hatalmas madár.
A völgyben egy pár felhőfoszlány hullározott,
némelyik megszállt egy hegyvállon, mások föl
jebb emelkedtek, de a szoros torkához érve,
semmivé lett mind. És Purun Bhagát így szólt:
itt fogok megnyugodni.
A hegyi ember oda se néz néhány száz lábnyi
útnak hegynek föl vagy völgynek le. Alig látták
meg a faluban, hogy a Rali elhagyott kápolnája
füstöl, a pap tüstént felkapaszkodott a terrászos
lejtőn, hogy üdvözölje az idegent.
Mikor szeme összetalálkozott a Bhagátéval,
oly férfiú szemével, a ki ezrek ura volt, földig
hajolt, szó nélkül átvette a kéregető csészét, s
visszament a faluba, mondván: Végre van szent
emberünk. Világéltemben sohse láttam ilyen
embert. A síkságról való, de halaványszinű,
az brahminok brahmina. — Erre a falucska gazd
asszonyái kérdezgették, vájjon náluk marad-e,
s rajta voltak erősen, hogy minél ízesebb est
ebédet készítsenek a Bhagátnak. A hegyi étkek
nagyon egyszerűek, de az ájtatos asszony vad
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gyömbérrel, kurkumagyökérrel, egy csipet papri
kával jó ennivalót tud csinálni pohánkából, ten
geriből, rizsből, a völgyi ér apró halaiból, a
kőfalakba épített kürtőformájú méhkasok mézé
ből, aszalt kajszinbaraczkból és zabkenyérből
is, és a pap teli vitte vissza a csészét a Bha
gátnak.
— Itt marad-é? — kérdezte a pap. — Kiván-e' chelat tanítványt, a ki kéregessen neki ?
Van-e takarója a hideg évszakra? Jó-e az étel?
Purun Bhagát evett belőle s köszönetét mon
dott annak, a ki adta. Az a szándéka, hogy
marad. Ez elég — szólt a pap. Tegye ki a
koldulócsészét a kápolna elé, abba a mélyedésbe,
a melyet két összefonódott gyökér alkot, s napon
ként el fogják látni ennivalóval, mert a falu sze
rencséjének tartja, hogy ilyen férfiú — ekkor
félénken pillantott föl a Bhagátra — ilyen férfiú
náluk időzik.
Ezen a napon véget ért a Purun Bhagát
bujdosása. Megtalálta a számára rendelt helyet
— a csöndet és a térséget. Ezután ő rá nézve
megállt az idő, s Purun Bhagát, a mint a kápolna
bejáratában üldögélt, nem tudta, eleven-e vagy
halott, ember-e, a ki úr a tagjain, vagy csupán a
hegyeknek, felhőknek, hulló esőnek, verőfénynek
a része. Százszor meg százszor elmondott halkan
egy nevet, s végre úgy rémlett előtte, hogy
minden ismétlésre jobban megszabadul a tes
tétől, s fölszáll valamely roppant titok ajtajához.
De ép midőn az ajtó már nyílóban volt, teste
visszavonta, s ő fájdalommal érezte, hogy megint
be van zárva a Purun Bhagát húsába és csontjaiba.
A koldulócsészét, jól megtöltve, minden reggel
oda tették a gyökerek völgyébe. Olykor a pap
vitte föl, máskor valamely kalmár, a ki a falu
ban maradt éjszakára, s érdemet akart szerezni,
de leggyakrabban az az asszony, a ki főzte az
ételt, s a ki aztán pihegve suttogta: Könyörögj
értem az istenekhez, Bhagát. Könyörögj ezért
meg ezért az asszonyért. — Hébe-hóba egy-egy
bátor gyereket ért ez a megtiszteltetés s Purun
Bhagát hallotta, hogyan dobja le a csészét, s
fut kurta lábával lélekszakadva lefelé. De a
Bhagát sohsem szállt le a faluba, a mely tér
kép gyanánt terült el ott alant. Purun Bhagát
látta az esti gyűléseket, a melyeket a szérűk
gyűrűjében tartottak, mert az volt az egyetlen
sík hely, látta az ifjú rizs csodás, leírhatatlan
zöldjét, a tengeri indigó-kékségét, a pohánka
sötét foltjait, s annak idején az amaranth piros
virágát, a melynek pirinkó magvát böjtben is
szabad enni, mert se szem, se hüvelytermés.
Mikor fordult az év, a kunyhótetők apró
sárarany-négyszögekké váltak, oda teregették
száradni a kukoriczacsöveket. Szeme előtt törték,
s hordták a tengerit, vetették, s aratták a rizst,
mind ki volt ez hímezve a sok lapú szántó
földekre s Purun Bhagát úgy el tudott tünölődni rajtok, hogy vájjon hova visznek idők
folyamán.
Indiának népes tájáin is elég egy napig csön
desen ülni, már akkor az állatok úgy futkosnak
át az emberen, mintha szirttuskó volna. Itt meg
az őserdőben ép hamarosan visszatértek a vadak,
a kik Kali kápolnáját jól ismerték, hogy szem
ügyre vegyék a betolakodót. Természetesen a

5°5
langurok, a Himalája nagy, sziirkeszakállú maj
mai voltak az első látogatók, mert az ő oldalu
kat mindig fúrja a kíváncsiság. Mikor a kéregető csészét fölborították, a pallón meghengergették, a mankó rézfején kipróbálták a fogukat,
az antilopbőrre meg pofákat vágtak: megállapítot
ták, hogy az az ember, a ki ott üldögél, nem
vét senkinek. Estende'n leugráltak a fenyőkről,
kinyújtott kezükkel ennivalót kértek, aztán szép
ívekben tovalebbentek megint. Kedvelték a tűz
melegét is, és úgy körédólultak, hogy Purun Bhagátnak félre kellett hárítani őket, mikor vetni akart
reá. Napközben pedig a törzs egyik vagy másik
tagja szüntelen ott kuporgott az oldalánál s
duruzsolva, kibeszélhetetlenül bölcs és búbána
tos képpel bámulta a havasokat.
A majmok után benézett a barasingh is, ez
a nagy szarvas, a mely olyanforma, mint a mi
gimünk, csak hogy erősebb. Kali szobrának
hideg kövén akarta ledörzsölni a szarva háncsát,
s dühösen kapált, midőn embert látott a kápol
nában. De Purun Bhagát meg se mocczant, s
a királyi vad lassan odasündörgődzött hozzá, s
megszaglálta a vállát. Purun Bhagát a forró
szarvra csúsztatta hűvös kezét, érintésére csil
lapodott az izgatott állat, meghajtotta a fejét s
ekkor a Bhagát gyöngéden ledörzsölte, fejtette
szarváról a háncsát. Később elvitte a barasingh
a párját és kis borját is, éjszaka meg, mikor
szeme zölden égett a röpködő világosságban,
egyedül szokott beállítni friss dióporcziójáért.
Végre bekukkant nagy tengerinyúl fülét hegyezve,
a legfélénkebb s csaknem legkisebb rőtvad:
a pézsmaszarvas is, sőt a tarka, csöndes muschick-nabhának is meg kellett nézni, mit keres
az a fényesség a kápolnában. Be is settenke
dett, orrát, a Bhagát ölébe fektette, s a tűz
táncza szerint, hol árnyékba veszett, hol meg
villant. Purun Bhagát testvéreinek nevezte őket,
s halk Bhai! Bhai! hívó szava mindnyájukat
előcsalta délben az erdőből. Nem egyszer el
vetődött arrafelé a Himalája fekete medvéje: a
mogorva, gyanakvó Sóna is, a mely fehér V alakú
jegyet visel az álla alatt,. s mivel a Bhagát
sohasem félt, Sóna se haragudott meg rá, csak
nézte-nézte, aztán közelebb czammogott, hogy
egy darab kenyérhez, egy marék bogyóhoz,
vagy egy kis czirógatáshoz jusson.
Csöndes virradatokon, mikor a Bhagát föl
kapaszkodott a hágó legeslegtetejére, hogy gyö
nyörködjék a havas ormokon járó piros napban,
Sóna gyakorta ott szimatolódzott, dirmegettdörmögött a sarkában, be-bedugta kíváncsian
a mancsát ledőlt fatörzsökök alá, majd türelwhoof-\a\ visszahúzta. Máskor álmából riasz
tották föl a Bhagát hajnali léptei, ilyenkor tüs
tént kétlábra szökkent a roppant fenevad, hogy
harczra kél, de aztán meghallotta a Bhagát
hangját és ráismert legjobb barátjára.
Csaknem minden remetétől s nagy városok
tól távol éldegélő szent emberről az a hír kering,
hogy csudákat tud mívelni a vadállatokkal. E
csudatevés azonban csupán abban áll, hogy
csöndesen ülnek, sohse mozdulnak meg gyorsan
s jó időn át egyszer sem néznek látogatójuknak
a szeme közé.
A falubeliek látták a kápolna mögött, az

erdőség árnyékában meg-megrémlő barasinghokat, látták, hogyan ttindöklik Kali bálvány képe
előtt teljes pompájában a Himalája fáczánja: a
minaul, hogyan játszadoznak odabenn dióhéjjal
a lekuporodott laugurok, némelyik gyerek hal
lotta, hogy dörmög magában Sóna a szikla
görgetegek közt, és erősen hitték mindnyájan,
hogy Bhagátjuk csudatevő. Pedig eszeágában
sem volt csudákat tenni. Azt tartotta, hogy az
egész mindenség egy óriás csuda, és hogy ha
ezt tudja az ember, akkor már van mire építnie.
Ellátta világosan, hogy semmi nagy és semmi
kicsiny nincs az ég alatt, s éjen-napon át arra
törekedett, hogy vissza bírjon szállni a lelke a
dolgok velejébe, a honnan valaha elindult.
így élt tűnődve. Nyiratlan fürtéi vállára om
lottak, az antilopbőr mellett álló kőtáblát kivölgyelte az érczfogójú mankó hegye, a fatör
zsökök közt az a mélyedés, a hol a kéregető
csésze heverni szokott, majdnem olyan sima
volt már, mint az edényke héja, s minden állat
tudta, hol a tűznél a helye. A rétek az évsza
kok fordultával más-más színt öltöttek, a szérűk
megteltek, és kiürültek, s megteltek újra meg
újra; télvíz idején a laugurok is újra meg újra
ott szökelltek a hópihés ajakon, s tavaszszai az
anyamajmok megint fölvitték a melegebb völ
gyekből mélabús szemű kicsinyeiket. A faluban
alig változott valami. A pap megöregedett, so
kan azok közül a gyermekek közül, a kik egy
kor maguk jártak a koldulócsészével, most
fiukat küldték föl, s ha valaki megkérdezte a
falubeliektől, mióta lakik szent emberük a
szoros tetején, a Kali kápolnájában, azt felelték,
hogy eleitől fogva.
Egyszer aztán olyan nyári esők jöttek, a mi
nőket nagy ideje nem láttak a hegyek közt.
Három hónapon keresztül felhőbe és hulló
ködbe volt burkolva a völgy. Szünes-szüntelen,
kérlelhetetlenül esett az eső, a mely minduntalan
zivatarrá erősbtilt.
A Kali kápolnája többnyire fölötte állott a
felhőknek, s egy teljes hónapon át színét se
látta a Bhagát a falunak. Fehér fellegtakaró bo
rította azt. Ez a takaró meg-meglibbent ugyan
olykor, összébb is göngyölődött vagy felduzzadt,
de tartóitól, a hegy patakzó oldalaitól sohasem
szakadt el.
Ez idő folytán Purun Bhagát nem hallott
egyebet, csak ezer meg ezer apró ér zaját feje
fölött a fákon s lába alatt a földön egyaránt.
A tülevelek közt szivárogtak, a megtépázott páf
rányokról csepegtek, a lejtőkön pedig fecsken
dezve bukdácsoltak alá most vájt, sáros csator
náikban. Aztán kiderült az ég s a verőfény el
csalta a deodárok, rhododendronok tömjénét s
azt a finom, tiszta szagot, a melyet a hegyi
lakók a havasok illatának neveznek. Egy hétig
sütött melegen a nap, akkor utolsó támadásra
gyűltek a párák, az eső lepelformában szakadt,
lenyúzta a föld bőrét, és mint sár verődött újra
vissza. Purun Bhagát jól megrakta a tüzet az
éjtszaka, mert biztosra vette, hogy testvérei fázni
fognak odakint, de egyetlen vad sem tért be a
kápolnába, ámbár a Rhagát mind hívta őket,
míg csak álomba nem merült azon való tűnő
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dése közben, hogy ugyan mi történhetett az
erdőn.
Éjnek éjtszakáján, mikor az eső úgy szólt,
mint száz meg száz dob, arra ébredt, hogy czibálják a takaróját. Oda nyúl, egy kis laugur
kacsó akadt a kezébe. Jobb itt, úgy-e, mint a
fák közt? — mondá álmosan, kijebb bontva a
pokróczot— csavargódzál bele s melegedj. —De a
majom megragadta a kezét s húzta erősen. — Hát
ennivaló kell? — kérdé Purun Bhagát. — Várj egy
kicsit, mindjárt csinálok. — Midőn letérdelt, hogy
tegyen a tűzre, a laugur a kápolna ajtajához
futott, nyöszörgőit, megint visszafutott s térdé
nél fogva ránczigálta volna kifelé. — No, mi bajod,
testvérem? — szóla Purun Bhagát, mert a langur
szeme teli volt {olyan dolgokkal, a melyeket
nem bírt kimondani. — Hacsak tőrbe nem esett
valamelyik atyádfia, pedig -itt senki sem vet
tőrt, nem megyek ki ebben az ítéletidőben. Nézd,
még a barasingh is menedéket keres.
A barasinghnak megcsörrent a szarva, a mint
a kápolnába toppant, Kali vigyorgó bálványán
csörrent meg. Leszegte a fejét Purun Bhagát felé,
s félig zárt orrlyukain zihálva, nyugtalanul kapált.
— Bhai! Bhai! Bhaft — mondá a Bhagát csettintve az ujjával. — így hálálod meg az éjjeli szál
lást? De a szarvas csak taszigálta az ajtó felé. Egy
szerre úgy hallotta Purun Bhagát, mintha sóhaj
tott volna valaki, s látta, hogy a palló két köve
szétválik. Alant nagyot czuppantott ajkával a
ragadós föld.
Most már értem, szólt Purun Bhagát. — Nem
csuda, hogy ma éjjel nem gyűltek testvéreim a
tűz köré. Szakadóban a hegy. De hát azért én
miért távoznám innen ? . . . Ekkor szemébe
ötlött a koldulócsésze és arcza megváltozott. —
Naponként elláttak jó étellel, mióta csak itt
vagyok, s ha gyorsan nem járok, holnap már
egy lélek se lesz a völgyben. Igen, mennem kell,
hogy figyelmeztessem őket. Helyet, testvér! —
Ereszsz a tűzhöz.
A szarvas kelletlenül hátrált, mikor Purun
Bhagát egy fáklyát a tűzbe merített s megcsó
válta, hogy fellobbanjon. —Ah! azért jöttetek, hogy
hírt adjatok — folytatá fölemelkedve. — Többet
teszünk ennél. Többet teszünk. Rajta, testvérem s
hadd fogom meg a nyakad, mert nekem csak
két lábam van.
jobbjával megragadta a barasingh fölmeredő
sörényét, baljával jól eltartotta a fáklyát, s ki
lépett a kápolnából a rettentő éjszakába.
Szél nem is fuvintott, de az eső majdnem
elfojtotta a fáklya világát, míg az erős állat a
farán csúszva, lesietett a hegy menedékén. Mi
helyt kiértek az erdőből, többen is csatlakoztak
hozzájuk a Bhagát testvérei közül. Purun Bhagát
hallotta, bár látni nem láthatta, hogy a langurok
köré tolulnak, s háta mögött a Sóna uhh, uhhját. Hosszú ősz haja összecsapzott az esőben,
meztelen lába alatt tocsogott a víz, sárga kön
töse rátapadt gyönge, öreg testére, de azért a
barasinghra támaszkodva, bátran haladt lefelé.
Nem szent ember volt már, hanem Sir Purun
Dass H. C. I. E., egy nem kicsiny ország minisz
terelnöke, parancsoláshoz szokott férfiú, a ki
megy életet menteni.

Mind lejebb hömpölygött a csapat: a Bha
gát és testvérei, a meredek, iszamós ösvényen,
végre a szarvas belebotlott egy szérű falába, s
meghorkant, mert emberszagot érzett. A girbe
gurba utcza torkánál voltak. A Bhagát megko
pogtatta mankójával a kovács ablakrácsát, míg
fáklyája elevenebb lángra lobbant az eresz ol
talmában.
— Talpra s k i! — kiáltott a Bhagát, s nem
ismerte meg a tulajdon hangját, oly nagy idő
óta nem beszélt fennszóval.
— Hegyszakadás! Hegyszakadás! Talpra s ki
onnan, óh ti, a kik odabenn vagytok!
— Ez a mi Bhagatunk — mondá a kovács
felesége. — Vadjai közt áll. Szedd össze a gyer
mekeket s add tovább a kiáltást.
Házról-házra szállt az. Ezalatt a vad állatok
a szűk úton összezsúfolva, egymás hegyén-hátán
tolongottak, hullámzottak a Bhagát körül, Sóna
pedig fújt türelmetlenül.
Az emberek az utczán termettek — mindössze
hetvenen voltak — s fáklyájuk világában látták,
hogyan tartja vissza Bhagátjuk a megriadt
barasinghot, míg a majmok aggódva ránczigálják a köntösét, Sóna meg ül, és bömböl.
— Át a völgyön, fel á másik hegyre — kiál
tott most Purun Bhagát. — Ne hagyjatok el
senkit. Mi is megyünk utánatok.
A falubeliek futottak is, a hogyan csak a
hegyi lakók bírnak futni. Jól tudták, hogy hegy
omláskor minél magasabbra föl kell kapaszkodni.
Keresztül rohantak a völgy vápájában a csobogó
patakon, s zihálva fölkaptak a terrászos mezőkre.
A Bhagát és testvérei nyomon követték őket.
Mind feljebb másztak a messze hegyoldalon
folyton kurjongatva egymás nevét; a nagy barasing Purun Bhagát hanyatló testétől terhelten is
a sarkukban csörtetett előre. Végre ötszáz láb
magasan, egy sűrű fenyves árnyékában megállóit
a szarvas. Ösztöne, a mely a hegyszakadásra
figyelmeztette, tudtul adta neki azt is, hogy itt
már biztosságban lesz.
Purun Bhagát aléltan roskadt az oldala mellé,
az eső hidegében, a hegymászás hevében halálra
vált, de elébb még odakiáltott a szétszóródott
fáklyáknak :
— Álljatok meg, s számláljátok össze maga
tokat.
Aztán, mikor látta, hogy a világok gomolyagba
verődnek, suttogva a szarvashoz fordult:
— Maradj velem, testvérem, maradj velem,
mig útra nem kelek.
Nagy sóhajtás hallatszott a levegőben, a sóhaj
tás mormogássá, a mormogás siketítő bömböléssé
vált. Hegyük oldalát akkora csapás érte a sötét
ben, hogy megrendült belé. Erre egy erős, mély
teljes hang, minő az orgona legalsó C-je, vagy
öt perezre minden zajt elnyelt, s fáknak a gyö
kereit is megreszketteté. Aztán elhalt, s a mért
földekre kemény földet és lombot verő cseppek
pattogását puha talajra hulló víz tompa zuhogása váltotta föl. Ez elég világos beszéd volt.
Egy embernek, még a papnak se volt bátor
sága rá, hogy megszólítsa a Bhagátot, a ki éltü
ket megmentette. Meglapultak a fenyőfák alatt,
s várták a hajnalt. Virradatkor átnéztek a völ
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gyön, s látták, hogy a mi erdő, terrászos szántó
föld és gyalogút befutotta legelő volt, most
nyers, vörhenyeges, legyezőalakú mocsoktömeg,
a melybe fejjel egynéhány fa van hajítva. Ez a
vörösség magasan fölért arra a hegyre is, a
melyre menekültek, s gátat vetett a kis patak
elé, a mely téglaszínű tóvá kezdett szétterülni.
A1 falunak, a kápolnához vivő útnak, a kápol
nának, mögötte az erdőnek híre-hamva se volt.
Egy mértföld szélességben, kétezer láb magas
ságban tetejétől talpáig leszakadt az a hegy.
Az emberek egyenként átosontak az erdőn,
hogy imádkozzanak Bhagátjuk előtt. Látták, hogy
a mely jöttükre elfutott, a barasingh mellette
áll, s hallották, hogy a langurok siratozzák ma
gukat a gályák közt, Sóna pedig nyög fent a
hegyen. De Bhagátjuk halva volt, keresztbe tett
lábbal ült, háttal egy fának, mankója a hóna
alatt, arcza észak-kelet felé fordulva.
Ekkor így szólott a pap:
— lm csuda csudát ér, mert ép e helyzetben
kell eltemetni a Sunnyasikat. Itt építsünk tehát
templomot szent emberünk számára, a hol most
pihen.
El sem múlt az esztendő, a kis kőből, sár
ból rakott kápolna készen állt, a hegyet Bhagát
hegyének nevezték el, s tűzzel, virággal, áldoza
tokkal mind a mai napig imádkoznak ottan.
De azt nem tudják, hogy az a szent, a kit tisz
telnek, a megboldogult Sir Purun Dass K. C.
I. E. stb., a szépen fejlődő és fölvilágosodott
Mohiniwala állam egykori miniszterelnöke s több
tudós társaság volt tiszteletbeli és levelező tagja,
mint a mennyinek hasznát vehetni ezen a vi
lágon vagy a másikon.
Fordította: Békési Gyula.

K R Ó N IK A .
U ránia színház. Az éjféli nap országa. Ez a czíme
Ráth István legújabb darabjának, melynek előadása
november hó 30-án érte meg 27-ik előadását az Uránia
színházban és tekintve a tárgy érdekességét, a feldol
gozás színes és alapos voltát, nincs kétségünk az iránt,
hogy darabja tovább fog haladni az általános siker
útján. Az éjféli nap országa voltaképen Norvégia ter
mészeti csodáinak, népeinek, népei életének leírását
adja, kapcsolatosan az ország történetével s jelenlegi
alkotmányával. Ráth István három felvonásban mutatja
be mindezt nekünk. Az első felvonásban megismerjük
magát a norvég földet festői völgyeivel, patakjaival,
zuhatagjaival, tengerpartjaival és mesésen szép fjordjaival. Utóbbiak közül a Sogne-fjordok bérczeit, a Hardanger-fjordot s a Lyngen-fjordot láttuk. A második
felvonásban már történeti reminiscentiákkal is találko
zunk a „Vikingek és unokáik11 czím alatt. A harmadik
felvonásnak: „Jég és hó“ czímet adta a szerző. Norvégia
téli életét rajzolja benne, komoly foglalkozásaitól a
téli sportokig játék. Az Uránia színház gazdagon állította
ki Ráth darabját. Több mint száz színesen vetített fény
képpel és 22 mozgófényképpel illustrálta Ráth István
darabjának sok tanulságos részt felölelő szövegét.
M ágnesi zivatar és a napfoltok. Az október 31-iki
zivatar és északifény, melyről folyóiratunk e számában
részletes ismertetést találnak olvasóink, tőlünk nyugatra

még erősebb volt, mint nálunk. A potsdami földmágnességi intézetben, 14 esztendei fennállása óta, nem
észlelték még a mágnestű oly nagy kitérését, mint ezen
a napon, a mikor 3°-nyira is eltért a rendes helyzetéből.
Néha pillanatnyilag kitért többször annyival, mint a
mennyi ingadozást máskor egész nap alatt mutat..Dá
niában, Scotiában, Islandban és New-Yorkban szép su
garas és fénykévés északifényt láttak.
A táviró-vezetékekben beállt zavarok Francziaországban voltak a legnagyobbak, még pedig reggeli 9 órától dél
után 4 óra 20 perczig oly erősek, hogy a táviró-összeköttetés Párisból a külföldre és Francziaország nagyobb
városaiba meg a környékére teljesen megakadt. Délután
5 óra 30 perczkor ismét fennakadás volt, de csak rövid
ideig.
Londonban reggel 10 órakor, Berlinben 12 órakor
délben kezdődtek a zavarok és délután 3 —4 óra között
érték el a legnagyobb mérvet, úgy, hogy az főbb vo
nalakon megszakadt a táviratozás, azután gyorsan meg
szűnt a zavar; legtovább tartott az Oroszország felé
vezető vonalakon. Este félnyolcztól negyedtízig ismét
volt kisebb zavar. Emden-ben 9 óra tájban, Kiel-ben
pedig már 6 órakor északi fényt-láttak.
A mágnesi zavarok e napon kezdetben északról dél
felé haladtak s azután fordultak keleti irányba mi felénk.
A mennyire a zavaró földáramok erősségét a táviró
vezetékekben meg lehetett mérni, úgy látszik, hogy azok
40 milliampére erősséget is elértek, holott a Morsetáviró jelfogói rendesen csak 13 milliampére árammal
dolgoznak. így érthető, hogy zavart okoztak.
Denning angol csillagász szerint az október 31-iki
északifény és mágnesi zavar a napfoltok és fáklyákkal
szoros összefüggésben vannak. Az utóbbi években
a Napon kevés kis foltot lehetett észrevenni és ennek meg
felelően a Föld mágnesi jelenségei is szabályosan mutat
koztak. Ez év elején hirtelen sok napfolt jelent meg s
pár hét előtt egy csomó óriási napfolt tűnt elő, Denning
szerint mintegy 120.000 km. kiterjedésű, s ezzel együtt
jártak a Földön a mágnesi zivatar és az északi fény.
A nagy angol astrophysikus Normann Lockyer szintén
a Nap működésében keresi e zavarok okát, hanem sze
rinte a napfoltok megjelenése és e mágnesi zavarok között
nincs meg az ok és okozati összefüggés, de igenis megvan
a napfáklyák (protuberantiák) és e földi tünemények
között. A protuberantiák egyes években a Nap egyenlí
tője táján, máskor meg a sarkok közelében mutatkoznak
túlnyomóan. Ez az utóbbi eset volt 1870, 1871, 1881,
1882, 1892, 1893 és 1894-ben, tehát itt is szintén 11
évi periódus mutatkozik. William Ellis, a ki a mágnesi
zavarok taulmányozásával foglalkozik, azt találta, hogy
az 1870/71, 1881/82 és 1892/94-es években egyúttal fel
tűnő földmágnesi zavarok voltak. Ez tehát azt mutatja,
hogy a protuberantiáknak a Nap sarkain való megjele
nése és a mágnesi zavarok között összefüggés van, és
akkor most körülbelül 1906/7-ig több ízben kellene
ilyeneknek bekövetkezniök, mert most a protuberantiák
a sarkok felé húzódnak. Vannak azonban olyanok is,
kik az október 31-iki tüneménynek okát a Földben —
földrengésekben keresik, sőt olyanok is, a kik egyéb
kosmikus tényezőknek tulajdonítják azt, mint a Napnak.
Ezek közé tartozik dr. Franz tanár, a breslaui csillagvizsgáló igazgatója, a ki a „Breslauer Zeitungéban azt
a kissé „eredeti“ hypothesist bocsátja világgá, hogy
Földünk e zavarok idejében vasporból álló kosmikus
felhőkkel találkozott s miután a Föld mágnes, ez a
vaspor az ú. n. erővonalak irányában helyezkedett el,
természetesen a legerősebben a sarkok közelében, mint
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ezt a mágneseknél látjuk. Már most ezek a nagy se
bességgel haladó vasporszemek a légkörünkben a le
vegő súrlódása folytán izzásba jönnek és világítanak
ez volna az északifény — és e közben a Föld
mágnességét megváltoztatják, és az észak déli irányban
haladó erővonalakra merőleges áramokat indnkálnak a
Földben — ezek volnának a földáramok, a melyet a
telegraph vezetékek zavarait okozzák. Ezzel a magyará
zással azok a szabályosságok, a melyeket a mágnesi
zavarokban eddig találtak alig egyeztethetők össze.

befogadja és fogva tartja mindaddig, míg a kocsi ol
dalán látható emelővel a csiptetőből a villát ki nem
szabadítjuk, a mikor is a kocsik elválaszthatók. Ez a
szétválasztás természetesen önmüködőleg, esetleg vil
lamos úton vagy sürített levegővel a mozdonyról is
elvégezhető lesz. Az a nemes áldozatkézség, melylyel
Szem ere M iklós az egyszerű lakatos e találmányát egész
önzetlenül felkarolta — mert az esetleges jövedelmet
jótékonyczélra ajánlotta fel — remélhetőleg lehetővé
teszi, hogy e magyar találmány teljes sikert arasson.

Magyar találm ány. E hó közepén Székesfejérvárott
a déli vasút állomásán nagyobb társaság előtt mutatták
be F odor A n ta l lakatos új önműködő vasúti kocsikap
csolóját. Az egyszerű, ügyes szerkezet a kísérletnél jól
bevált s némi javítás után bizonynyal alkalmazást is
nyer Ideje, hogy már nálunk is gondoljanak a sok ember
áldozat kikerülésére, a mivel a vasúti kocsik tolatása
és kapcsolása évenként jár. Amerikában 1893 óta tör
vény kötelezi a vasúttársaságokat az önműködő kap
csolók alkalmazására s azóta e balesetek száma 70%-kal
csökkent.
Fodor Antal találmánya, a mely Szem ere M iklós
pártfogásával készült el, a jelenlegi vasúti kocsikra min
den változtatás nélkül könnyen alkalmazható. Képeink
közül az első mutatja a szerkezetet a szétkapcsolt ko
csikon, míg a második az összekapcsolás után. Lát
hatjuk, hogy mindegyik kocsin két részből áll a beren
dezés, ú. m .: egy merev egyenes villából, elöl kis
hengerkerékkel és egy a rák ollójához hasonló csiptetőből, mely a másik kocsi villáját az összetolásnál

A leggyorsabb állatok. Az állatvilág nagy soka
ságában a mozgás sebessége tekintetében a legnagyobb
szélsőségeket találjuk. Gyorsvonatokkal versenyző lovak,
gazellák, struczok és madarak mellett ott vannak a lassan
csúszó férgek, a melyek alig látszanak mozogni.
Az állatok királya az oroszlán, Brehm szerint oly gyors,
hogy igen jó lovon sem lehet menekülni előle, még nagy
térelőny mellett sem ; egy tigrisről pedig Rosny franczia
utazó azt beszéli, hogy egy kerékpárost hosszú ideig
üldözött hatalmas ugrásokkal, mindinkább közeledve
hozzá; végre egy patakon átvezető hidacska mentette
meg az üldözöttet, mert azon kerékpárjával átsuhant,
míg a tigris csak lassan tudott rajta átmenni s látva(
hogy a kerékpáros előnyt nyert, abbahagyta az üldözést.
A farkasok is hatalmas futók. Francziaországban azt
tartják, hogy a menekülő felnőtt farkast nem lehet utol
érni.. Farkasok egy kerékpárost üldözve és folyton a
sarkában maradva, 1 és l/4 óra alatt 28 angol mértföldet
futottak be, a mi óránkénti 36 kilométer sebességnek
felel meg. Az őz másodperczenkint 21 méter sebességgel
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s fut, ha üldözik, de a leggyorsabb négylábúnak a
gazellát tartják ; rövidebb távolságra sebesebb, mint a
ló vagy agár; megfogni is csak úgy lehet, ha igen gyors
agarakkal és lovakkal halálra fárasztják. De még agarakés lovakkal sem bizonyos az elfogatása, ezért külön
idomított sólymokat használnak az üldözésére.
Ugyancsak igen gyors az antilopé, melyet még a
legsebesebb agár is alig ér utói. Williamson szerint
6 —10 méter hosszú és 3 méter magas ugrásokkal fut,
„mintha az üldöző kutyákat gúnyolná“.
A struczról azt mondja Anderson, hogy ha üldözik,
egy angol mértföldet V2 perez alatt tesz meg s e közben
4 - 4 V2 méteres lépéseket tesz. Brehm túlzottnak tartja
ezt az adatot, de hozzáteszi, hogy a lovat a struez biz
tosan utoléri, még jókora hátránynyal is, úgy, hogy a
sebességét legalább 25—30 méterre kell becsülni másodperczenkint, a mi óránkint 90—100 kilométernek felel
meg, tehát a leggyorsabb vonatokkal versenyez.
Mindenesetre a struez az állatvilág leggyorsabb futója,
nincs az a ló, a mely utolérje. Megfogni csak bekerí
téssel lehet. A futásánál különben a szárnyait is hasz
nálja, pedig repülni nem tud, hanem kiterjeszti s ferdén
állítja a szárnyait s ezzel egyensúlyozza magát és a
rohanásban a levegő emeli a testét s így könnyebbé
válik, tehát bizonyos fokig lebegő-repülést használ.
A halak aránylag lassan mozognak a vízben, a minek
oka a víz nagy ellenállása. Talán a leggyorsabbak a
pisztrángok, a tengeri kígyók és a heringek, a melyek
másodperczenkint 6 —7 méter sebességgel is tudnak úszni.
Annál nagyobb azután a madarak repülésének a
sebessége; némelyik a leggyorsabb négylábút is elhagyja.
A sas óránkint 8 6 kilométert is megtesz, egyes sólymok
(különösen a vándorsólyom) 270 kilométert is repül
óránkint, ha üldözik, vagy ha postát visz. II. Henrik
sólyomfalkájából egyet Fontainebleauban szabadon eresz
tettek s azt 24' óra múlva Malta szigetén fogták el,
úgy hogy ez idő alatt 1620 kilométert tett meg, a mi
óránkint 67 kilométernek felel meg. A postagalambok
is 60 —110 kilométert haladnak óránkint. Föltétlenül
gyorsabb a fecske, ez 250 kilométer óránkinti sebességet
is elér, sőt a fali vagy toronyfecske (Cypselus apus Iliig)
Afrikából Közép-Európába a 500 mértföldnyi utat állítólag
6 óra alatt feszi meg, a mi Ü0 0 kilométer óránkénti sebes
ségnek felel meg, tehát kétszer akkora, mint a mi
nőről a leggyorsabb villamos vasutak tervezői álmodnak
A veréb 5—10 méter másodperczenkénti sebességgel
repül, a mi óránkint csak 18—36 kilométert tenneEgy füsti fecske 1889-ben az Eiffel-torony egyik erké
lyéről Nielles-be (Calais mellett) 2 óra 16 perez alatt
ért el. Az egyenes távolság 240 kilométer s így 106 kilo
méter óránkinti sebességgel repült, ha a legrövidebb
utat követte; ha pedig nem, akkor még gyorsabban.
Igen gyors madár a gojzer, mely Gctke megfigyelései
szerint Helgoland szigetén 1 perez alatt a szigetről
az „Austern-bank“-ig (22,000 angol láb) repült, úgy,
hogy a sebessége 112 méter másodperczenként vagy
400 kilométer óránként.
Nemcsak a sebesség, hanem a rendkívüli kitartás is
jellemzi a virginiai lillét, a mely több megfigyelés
adatai szerint Labradortól északi Braziliáig a 800
mértföldnyi utat (6000 km.) egy éjszaka alatt teszi meg
pihenés nélkül, vagyis óránkint 415 kilométer sebesség
gel halad.
Ezek az óriási sebességek alig érthetők másképpen,
mint hogy kedvező'szél felhasználásával történnek. Tény
leg ezek az igen gyors madarak mindig nagy magas
ságban repülnek, a hol tudvalevőleg a szél erősebb. A

vándormadarak és a postagalambok mindig a kedvező
légáramot igyekeznek felhasználni, azért az időjárás
szerint különböző magasságban repülnek. A galambok
ritkán emelkednek 2 0 0 0 méteren felül, a hol pedig a
legnagyobb szélsebességek vannak, hanem a vándor
madarak gyakran 3 —5000 méter magasságban is repül
nek vándorlásuk közben.
Ezt a kedvező szélhez való alkalmazkodást igyekeznek
a léghajósok is utánozni, de eddig még kevesebb sikerrel,
mint a madarak.

H A S Z N O S T U D N IV A L Ó K .
A k özö n ség es kenyértészta erjedési jele n sé g ei.
Ezek a jelenségek a legrégibb idők óta ismeretesek,
de tulajdonképpen való mivoltuk sokáig rejtély volt.
Csudálatos, hogy még itt is bactériumok viszik a
főszerepet. Az elhatározó kísérletet Holliger végezte a
zürichi polytechnikum laboratóriumában. Már 1888-ban
megállapították, hogy a víz meg lisztből álló tészta megkelésének bactériumok az okozói, a melyeket később
bacillus-levansnak neveztek el. 1894-ben a kovászban
is bacillusokat fedeztek föl, a mik ott tejsavót alkotnak,
de szerepükről csak Holliger vizsgálatai óta tudunk biz
tosat. Holliger megállapította, hogy a magától kelő, liszt
és vízből álló tésztában a bacillus-levanson kívül van
még egy másik bacillus is, a melyet még ezután kell
pontosabban meghatározni. A kovászszal vagy élesztővel
keltett tésztában a bacillusok nem csinálnak semmit;
itt a kelést az élesztő okozta alkoholikus erjedés, vagyis
szénsavképződés hozza létre. A kovászban levő rengeteg
bactérium erős tejsavóképző, a mely a tésztának lisztés vízzel növelésekor odaözönlő nagyszámú bactériumot
rögtön megsemmisíti.
Csak néhány bactérium képez ez alól kivételt, a
melyek maguk is tejsavóképzők Úgy a kovászos, mint
az élesztős tésztában az élesztő az egyedüli gerjesztő
elem, de az élesztő szaporításával mindkettőben szapo
rodik a tejsavóbactérium is. Míg az élesztő szénsav
és alkohol fejlesztésével arról gondoskodik, hogy a tészta
nőjjön, addig a tejsavóbaktériumok megakadályozzákhogy az alkoholikus erjedést, más, kellemetlen erjedés
kisérje, az által, hogy nem engednek a tésztába más
bactériumokat bejutni.
Nagy fák átültetése. Manapság gyakran kell dísz
helyeket, parkokat készíteni, kipusztult utczai vagy parki
fákat helyettesíteni, és mindezt gyorsan, ezért nagy fák
kiemelésének és szállításának módozatain már sokat
gondolkoztak, és sok gyakorlati hasznú eszközt eszeltek
is ki. Eleinte úgy csinálták a dolgot, hogy a fa körül
1— 2 méter távolságban mély árkot ástak, a földjét jól
átáztatták, aztán a fát földestől kiemelték emelővel, a
gyökereket a földbe szúrt fadarabokkal és lánczokkal
tartván össze. Aztán összerakható favödrök, jöttek alkal
mazásba, a melyek a fát jó idővel átültetése előtt né
mileg cserepes-növénynyé alakították ; mint ilyet, azután
nem volt nehéz kiemelni. A finom szívógyökerek erősí
tése és mind nagyobb kímélése által sikerült az el
pusztuló fák számát csökkenteni (a hosszabb gyökere
ket rendesen le kell vágni). Legújabban Indianopolisban
John A. Wilkins olyan készüléket szerkesztett, a melylyel nyár közepén, teljes virágukban álló fákat is átül
tethetünk. Ezelőtt tavaszszal lombozás előtt, vagy az
őszi lombhullás után ültették át a fákat.
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Wilkins módszere abban áll, hogy a gyökérzetet meg
felelő nagyságú aczélkosárba foglaljuk be, a mi a fát
úgy fogadja magába, mint egy virágcserép. Mikor a föl
det jól átáztatták és megpuhították, akkor a törzs köré
állítanak egy 2 méter átmérőjű fémgyűrűt, a melyen
tizennégy nagy lapát függ: ezeket ferdén a földbe ve

gyökereinek legkisebb sérülése nélkül jutott el új he
lyére, és a szerkezet berendezése olyan, hogy a fa könynyen ugyanolyan irányba helyezhető, mint a hogy azelőtt
volt, például, ha délre nézett valamelyik galya azelőtt,
úgy most is. Az átvilelre szerkesztett kocsinak felül erős
fakerete van, ez tartja az aczélkosarat; a keret csava

1. Nagy fák átültetése.

rik ; ekkor a fa, miután még a kosarat keresztzávárokkal megerősítettük, szilárdan záródó alkotmányba van
erősítve ( 1. 1 . ábrát), ebben a fát biztosan és könnyen
kiemeljük, e czélra készült összerakható kocsira teszs z i i k és itt lebegő állapotban visszük rendeltetési helyéig.

rokkal emelhető és sülyeszthető. A gépezet olyan könynyen kezelhető, hogy két ember minden megerőltetés
nélkül elszállít egy 10—12 méter magas fát. Nyár köze
pén öt-hat hüvelyk átmérőjű juhart, szilfát meg egyéb
árnyékos fákat is könnyen ültetgetnek Indianopolis kül
városaiba és a fák épp olyan jó! fejlődnek az új helyü
kön, mint a régin, átköltöztetésük előtt.

K Ö N Y V SZEM LE.

2. Nagy fák ültetése.

Ide elérve, a kocsit egyenest az előre megásott gödói fölé viszik, a fát fölállítják, a kosarat beeresztik a
gödörbe, ennek kerületét földdel betömjük, jól leverjük,
és csak ezután húzzuk ki a lapátokat. így a fa hajszál

M űvészeti könyvtár. Szerkeszti K. Lippich Elek.
— Szinte indokoltnak látszik, ha a „művészeti irodalom“
czím alatt megjelent könyveket bizonyos elfogultsággal
és értékes voltukat kétségbevonó hitetlenséggel veszszük
kezünkbe ; — már olyan sokszor csalódtunk az e fajta
művekben; csak későn vettük észre, hogy az, a miből
tanulni szerettünk volna, az a könyv, mely egyik
másik irányban megbízható útmutatónknak, vezetőnknek
hirdette magát, még inkább összezavarta fogalmainkat
s a művészetek iránt nem hogy intensivebbé tette volna
lelkesedésünket, de azt a keveset is kioltotta, a mely
velünk született. Igaz, néha egy-egy becses munkára is
akadtunk a sok harmadrangú között, a melyek valóban
mély tudással és alaposságai beszéltek nekünk a mű
vészi világnak nagy eseményeiről, de ezek is, valamenynyien, idegen nyelven mondották el mondanivalójokat:
angolul, francziául, olaszul és németül; csak a magyar
ember volt arra ítélve, hogy saját nyelve nem érvényesült
az írásnak ezen a terén is. K Lippich Elek érdeme,
hogy ezen a maradiságon a „Művészeti Könyvtár“ meg
alapításával változtatni akar, közreadván egymásután,
előkelő magyar írók és szakemberek tollából mindazt,
a mi a művészeti irodalomban a külföldön már régóta
közkelető, kiegészítvén a könyvtárt a magyar művészetre
vonatkozó anyagnak felkarolásával is. A Művészeti Könyv
tárnak ezúttal két díszes kötete fekszik előttünk, az
egyikben Meller Simon mondja el a quattrocento és a
quinquecento egyik legnagyobb mesterének Michelangelo
Bnonaroti életének, művészetének és korának történetét.
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A Capreseben született, testi létben nyolcz pápát
túlélt, dicsőségben a földi örökkévalóság határáig elér
kezett Michelangeloval ismerkedünk meg ebben a kö
tetben s összes művészi alkotásainak ritka belátással
megírt ismertetéseivel, magyarázatával. Hasonló művek
olvasásakor gyakran elgondolkoztunk azon a kérdésen:
vájjon az író akkor teljesít-e értékesebb munkát, a
mikor a művészmesternek alkotásait leírja, osztályozza s
kritikailag magyarázza, avagy akkor, mikor csupán a
mester életrajzát adja, úgy, hogy az egyúttal egy nagy
lélek minden rejtelmességének és csodás belső életének
a tükre is legyen, így akarván mindenkivel megérezhe
tővé tenni annak rendkívüliségét, szinte küldetésszerű
ségét. Igazán nehéz eldönteni, hogy Meller Simon mű
vében is, az írói tevékenységnek melyik részét tartsuk
becsesebbnek: azt-e, a mely Michelangelo művészi fejlődé
sének a lelkében végbement szobrász-festő vándorlásnak
és cserének, továbbá alkotásainak lélektani magyarázatá
val éri be, avagy midőn tisztán Michelangelo életéről s a
művész lelkivilágátó is különálló embermivoltáról mesél ne
künk? Dönteni ebben a kérdésben nem tudunk, csak azt
tudjuk, hogy Mellera magyarázó, kritikai részeket nagytu
dással, a biographiai fejezeteket pedig meleg szívvel, költői
szárnyalással írta meg. Művének elolvasása után igazán
hálát érzünk azért a gyönyörért, hogy Michelangelo-val
ilyen alaposan megismertetett. Az az út, a melyet Mi
chelangelo életéből, a Medici-kert küszöbétől a firenzei
S. Croce-templom sírboltjáig, nekünk bemutatott, minden
fáradalmai mellett is lélekemelő, követésre méltó. Mi
chelangelo csodás hármas-személyétől: a szobrásztól, a
festőtől, a költőtől aligha fogunk megválni egyhamar s
talán mindörökre tűnődni fogunk a felett, vájjon melyik,
mester: a szobrász, a festő avagy a költő volt-e benne
a legnagyobb ? Michelangelo egész lénye tűnődésre
késztet; bizonyos, hogy csodának kell őt tartanunk,
hiszen tűnődni csak csodákon szoktunk. És Meller
Simon valóban értette, hogy miként kell számunkra ezt
a csodát hihetővé is tenni. Michelangelot örökre mel
lénk adta s mi érezzük, hogy művészi alkotásai minden
kor szívesen felkeresett tárgyai lesznek a szépet kereső
léleknek, költeményei pedig a költői gyönyörben vigaszt
találó bánatos szívnek.
A Művészeti Könyvtár másik kötete: „Budapest mű
vészete a török hódoltság előttu czímen a magyar székesfővárosnak főleg régi építészetével, részben még ma is
ismert műemlékeivel foglalkozik. Lesznek, a kik talán
egy kissé egyhangúnak fogják találni Díváid Kornélnak
ezt a művét, de ne feledjük, hogy tárgya, mely a régiség
és művészettörténet körébe vág, inkább a dolgoknak
alapos, bár ridegebb registrálását, mint költői, de a
valóságnak meg nem felelő leírását kívánta meg.
A „Művészeti Könyvtár“ köteteit a budapesti Lampel
Róbert (Wodianer F. és fiai) czég adja ki.
Dr. K F.
Idegen szavak szótára. Szerkesztette Radó Antal.
A magyar irodalom — újság- és könyvirodalom egyaránt
annyi idegen szóval él, hogy azok, a kik idegen
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latin, franczia, angol, olasz és német szavak hemzsegnek
irodalmi termékeinkben, de akad a sorok között bőven
görög, arab, orosz szó is — és mindenféle egyéb ki
fejezés, melyek eredetüket részint a sport, részint a
politikai, részint a tudós világ sphaerájából vették. Nagy
szükség volt tehát egy olyan kézikönyvre, szótárra, mely
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lanságaival, a történeti igazságok mélyére látó tehetsé
gével, világosan, érdekfeszítő előadásban. Az immár
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három elbeszélését (ford Ambrozovics D.), Lengyel
Laura „Tavaszi mesé“-jét, Sallustiusnak Várdai B. által
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Ism ételten előfordult, Hogy a k ölcsön vevők eln ézéséb ől a nekik k ö lcsö n zö tt készülékh ez avatatlan kezek nyúltak,
a csavarokat m eglazították, az alk atrészek et szétszed ték , ső t m ég a k én yes len cseszerk ezetet is lecsavarták. Az eg y esü let eleve
figyelm eztet minden kölcsön vevőt, h ogy a gép et az ilyen kártételektől óvja m eg, m ert ezek néha igen jelen ték en y ö sszeg re
rúgnak, m elyért, m inthogy id e g e n v a g y o n r o n g á lá s á r ó l van szó, a k ölcsön vevő erk ö lcsileg is felelő s.
Az Uránia -E gyesület tagjai 15% kedvezm ényben részesüln ek az alább felso ro lt d íja k fizetésén él.
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AZ URÁNIA-EGYESÜLET HÁZI SORSJÁTÉKA,

Az olvasó szives figyelmébe!
Az Uránia Magyar Tud. Egyesület az 1902 évi deczember 20-án a tagok javára rendezett sorsolás
hoz hasonlóan, ez évben tagjai között a következő műtárgyakat sorsolja ki:
1. U d v a r y : Arczkép. 150 kor. értékben.
2. N adler : Pipázó munkás. 250 kor. értékben.
3. Kézdi-Kovács László: Est. 250 kor. értékben.
4. Nagy Zsiga : Tudós arczképe. 200 korona
értékben.

5.

Falu végén. 200 korona
értékben.
6. Strorl Alajos: Fegyverkovács.500 kor.értékb.
7. Ezüst sodrony pénztárcza. 40 kor. értékben.
8. Ezüst sodrony pénztárcza. 40 kor. értékben.
K er n sto c k K á r o l y :

E nyolcz nyereménytárgy karácsonyra 1*903. deczem ber 18-án, a mérsékelt árú Uránia színházi
utalványokhoz hasonló, tagsági kedvezményképpen, díjtalanul fog kisorsoltatni az Egyesület következő
tagjai között:
I. Alapító tagok:
1
2—11
12—13
14
15
16
17
18
19—21
22
23
24
25

Baumgarten Sándor.
Boscjián Jakab.
Brassói állami, polg. leányiskola.
Cseh Ervin.
Décsy Mór.
Feldmann Gyula.
Forster Gyula.
Gopcsa László dr.
Horn Dávid.
Hornyánszky Viktor.
Kämmerer Ernő.
Kir. m. tud.-egyetemi nyomda.
László Mihály.

26 Magyarországi symbolicus nagy
páholy.
27 Metianu János.
28—29 M. k. belügyi ministerium.
30 M. k. földm.-ügyi ministerium.
31—32 M. k. honv.-iigyi ministerium.
33 M. k. igazságügyi ministerium.
34 - 35 M. k. keresk.-ügyi ministerium.
36 M. k. pénzügyi ministerium.
37—39 M. k. vallás- és közoktatásügyi
ministerium.
40 Pauer Imre dr.
41 Pável Mihály.

42
43
44—47
48
49
50
51—55
56
57
58
59
60
61

Polányi Etelka.
Rombauer Emil.
Röser János.
Simon József.
Székesfőv. V. k. munkáskaszinó.
Széli Kálmán.
Szemák István.
Szentmáriay Dezső.
Teleki Arvéd gróf.
Ullmann Gyula.
Walter Gyula.
Weisz Róbert.
Zmejanovich Gábor.

II. Rendes tagok:
1 Aba Lehel.
Abauj-szántói áll. elemi iskola
3 Abauj-szinai áll elemi iskola.
4 Abauj-szepsii áll. elemi iskola.
5 Abonyi polg. fiúiskola.
6 Abonyi polg. leányiskola.
7 Abrudbányai áll. elemi iskola.
8 Adler Bancalari Hedvig.
9 Adler József dr.
10 Adler Károly.
11 Agorasztó Miklós.
12 Ahsbahs Tasziló.
2

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Aigner Emilia.
Alföldi Alajos.
Algyői áll. elemi iskola.
Algya Sándor.
Állatorvostani hallgatók köre.
Alpár Ignácz.
Alsó-kubini áll. felső keresk. iskola.
Alsó-lendvai polg. iskola.
Alsó-szt.-mihályfai áll. el. iskola.
Altmann Ignácz.
Alvinczi áll. elemi iskola.
Andor Ottó.

25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Andreánszky István.
Andrejka Károly.
Andretti Anzelm.
Angeli Róbert.
Aninai áll. elemi iskola.
Antal Gyula.
Apáthy István.
Aradszentnrártoni áll. elemi iskola.
Arányi Olivér.
Aranyosi Miksa.
Aranyosmaróti áll. elemi iskola.
Árkosi állami elemi iskola.

37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

67
68

69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

87
88

89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112

113
114
115
116
117

Aronsohn Henrik.
Ascher István.
Augustin Jenő.
Aszósi áll. elemi iskola.
Avasfelsőfaiui áll. elemi iskola.
Adai gazdasági ismétlő iskola.
Aranyosgyéresi áll. elemi iskola.
Aradi kir. főgynin. igazgatósága.
Aradi templom-u. közs. el. A) fiúisk.
Aradi templom-u. közs. el. B) fiúisk.
Aradi templom-u. közs. el. leányisk
Aradi Kossuth-u. isk. igazgatósága.
Axaméthy Lajos.
Babies József.
Babes Emil...
Back Frigyes dr.
Balassa István dr.
Balás Árpád.
Balatonfüredi Erzsébet-szeretetház.
Balázs Béla.
Bánki Donát.
Banovics Kajetán.
Bártfai áll. elemi iskola.
Bánffyhunyadi áll. el. iskolák igazg.
Baáni áll. elemi iskola.
Balatonfüredi áll. felső gazd. népisk.
Bácsfalui áll. elemi isk.
Bányay István.
Bárány Gerő dr.
Barcza-ujfalusi áll. elemi népiskola.
Barkassy Géza.
Bars-kovácsi áll. elemi népiskola.
Bartoniek Géza.
Bátori György.
Bauer Ernő.
Bauer Mór.
Bavanistai községi népiskola.
Bazini községi népiskola.
Békési polgári leányiskola.
Békéscsabai polgári iskola.
Békeffy Géza.
Bene Ödön dr.
Benkő Kálmán.
Beöthy Zsolt dr.
Bérezik Árpád.
Bereez Antal.
Bereczki áll. elemi iskola.
Beregszászi I. áll. elemi iskola.
Beregszászi II. elemi iskola.
Beregszászi áll. polg. leányiskola.
Beresztóczi áll. elemi iskola.
Berta Ilona.
Berzeviczy Albert dr.
Bessenyey Ferencz.
Beszterczebányai áll. polg. iskola.
Bethleni áll. elemi iskola.
Beszterczenaszódm. tanítói egyes.
Bezsilla Nándor dr.
Bihari Gyula.
Bilkei állami elemi iskola.
Biró Zsigmond.
Bittó Béla dr.
Bodenhofer A. M.
Bódi József.
Bodolai állami elemi iskola.
Bodola „Lajos.
Boncz Ödön dr.
Bornemissza Boldizsár.
Borosjenői áll. elemi iskola
Borosnyay Katalin.
Bossányi Endre.
Bozóky Alajos.
Bozóky Kálmán dr.
Bradách Kálmán.
Brassói (belvárosi) áll. el. leányisk
Brassó-apáczai áll. elemi iskola.
Brassói belvárosi) áll. el. népiskola
Brassói (külvárosi) áll. el. iskola.
Brassói állami polgári leányiskola.
Brassói Magvar Kaszinó.
Brassói áll. felső keresk. iskola.^

118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
.166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194

Brassó-bolgárszegi áll. elemi iskola.
Brauner Győző.
Bródy Miksa.
Bródy Samu
Breznóbányai állami elemi fiú- és
leányiskola.
Breznóbányai állami polg. fiú- és
leányiskola.
Budafoki állami elemi iskola.
Budapesti V. kér. polgári 'kör
Budapesti VI. kér. főgymnasium.
Budapesti orsz. nőképzőegylet.
Budai polgári kör.
Budapesti áll. polg. isk. tanítóképző
intézet.
Budapesti áll. tanítóképző-intézet.
Budapesti V. kér. áll. főgymnasium.
Budapesti V. kér. áll. főreáliskola.
Burger Árpád dr.
Buzogány Ágnes.
Cholnoky Jenő.
Chyzer Béla.
Chyzer Kornél dr.
Csabay Béla.
Czeglédi állami főgymnasium.
Czeglédi állami polgári leányiskola.
Czabaji állami elemi iskola.
Csejteí állami elemi iskola.
Csákovai polg. leányiskola.
Csáktornyái állami polg. iskola.
Császár Dénes.
Csatáry Lajos dr.
Csathó Ernő dr.
Cseike Győző.
Csemez József.
Csengery Gyula dr.
Csepeli állami elemi iskola.
Csernátfalui állami elemi iskola.
Csesztrei állami elemi iskola.
Cserháty Jenő.
Cserny Károly.
Csíkszeredái állami elemi iskola.
Csiky Gyula dr.
Csiky Paula.
Csillag Gyula dr.
Csongrádi áll. elemi isk. tantestület.
Csongrádi állami polg. leányiskola.
Csorba Ferencz dr.
Csőszteleki állami elemi iskola.
Csudáky Bertalan.
Csuka Lajos
Czakó Adolf.
Czigler Cyőző.
Dach János.
Darányi Gyula dr.
Darvai Mór dr.
Dániel Ernő br.
Deák Lajos.
Deáky Sándor.
Dedek Crescens Lajos dr.
Décsey Janka
Deési állami gymnasium.
Degré Andor.
Demeczky Mihály dr.
Demkó Dezső.
Debreczeni ev. ref. felsőbb leány
iskola tanári könyvtára.
Debreczeni Kereskedelmi Akadémia.
Deési polgári leányiskola.
Dévai áll. főreáliskola.
Dévai áll. tanítókép. ifj. olvasóköre.
Deutsch Simon dr.
Dévai áll. elemi és polg. iskola.
Dézsi Lajos dr.
Dicsőszentmártoni áll. elemi iskola.
Dicsőszentmártoni áll. polg. iskola.
Dietz Lajos
Dolhai állami elemi iskola.
Domony Mór dr.
Donáth Imre.
Dózsa János.
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268
269
270
271
272
273

Dömötör Béla dr.
Dömötör László dr.
Drescher Irma.
Duma Béla.
Dicsőszentmártoni állami polgári
leányiskola.
Drávavásárhelyi áll. elemi iskola.
Diósadi áll elemi iskola.
Dobsinai áll. polg. iskola igazg.
Ebner Lajos.
Egan Lujza.
Egri áll. felsőbb leányiskola.
Eichenwald Ernő.
Engl Brúnó dr.
Entz Géza dr.
Erdélyi Pál dr.
Erdélyi Sándor dr.
Ernszt Lajos.
Erődi Béla dr.
Erzsébetfalvi áll. elemi fiúiskola.
Erzsébetfalvai áll. elemi iskola.
Erzsébetvárosi áll. elemi fiúiskola.
Erzsébetfalvai (szőllőhegy-u.) állami
elemi iskola.
Esztegár László dr.
Fáik Zsigmond lovag.
Faragó Irma.
Farkas Gejza dr.
Farkas Géza dr.
Farkas Szidónia.
Farnady Elemér.
Farnady József.
Fauser Árpád dr.
Fehértemplomi áll. polg. leányisk.
Fejér Aladár dr.
Feldmann Gyuláné.
Felső-nnizsallyai áll. elemi iskola.
Felső-sófalvai áll. elemi iskola.
Felső-stubnyai közs. népiskola.
Felső-szálláspataki áll. elemi iskola.
Felső-visói állami elemi iskola.
Felvinczi állami elemi iskola.
Fialka Gusztáv dr.
Fináczy Ernő dr.
Fink Ártur.
Firczák Gyula
Fischer Henrik.
Fittler Dezső dr.
Fiume-belvárosi áll. elemi iskola.
Fiumei állami felső keresk. iskola.
Fiumei (plasse mlaca) áll. el. isk.
Fiumei belvárosi áll. el. fiúiskola.
Fiumei áll. felsőbb leányiskola.
Fiumei áll. polg. fiúiskola.
Fogarasi áll. elemi iskola.
Fogarasi állami polgári leányiskola.
Forgács Károly.
Fölser István.
Forster Kálmán.
Furkó Benedek.
Fraenkel Sándor dr.
Francfeldi állami elemi iskola
Gaál Jenő dr.
Gajdeli állami el. iskola.
Gálszécsi áll. el. iskolai tantestület.
Gattajai állami elemi iskola.
Gaul Károly.
Gerenday őyörgy dr.
Gindele Jenőné.
Glósz Ferencz.
Gödemesterházai áll. el. iskola.
Gold Simon dr.
Gombosi állami elemi iskola.
Gönczi Ferencz.
Gönczy Mór dr.
Gosztony Aladár.
Gothard Zsigmond dr.
Gogánváraljai áll. elemi iskola.
Görgényszentimrei áll. el. iskola.
Grabotsay Adolf.
Greszler Jenő.

274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284

Groó Vilmos.
Gröger Ferencz.
Gulden Ármin Konrád.
Gulyás Ferencz.
Gyalui állami elemi iskola.
Gyergyószpntmiklósi polg. fiúiskola.
Gyetvai áll. el. iskola.
Gyöngyösi áll. elemi iskola.
Gyöngyösi állami polg. leányiskola.
Gyöngyösi főgymnasium.
Gyöngyösi főgymnasiumi «Vachotkör>>.
285 György Aladár.
286 Győri állami polg. leányiskola.
287 Győrszigeti állami elemi iskola.
288 Gyulafehérvári állami elemi iskola.
289 Gyulai községi polgári leányiskola.
290 Gyulányi Béla.
291 Hajduska Emil dr.
292 Hajós Zsigmond dr.
293 Halász Ferencz.
294 Halászy László.
295 Halasy József.
296 Halfer József.
297 Haller József.
298 Halmi gazd felső népiskola.
299 Hamburger Aladár.
300 Hanák Kolozs.
301 Harmath Lajos.
302 Hatvani állami elemi iskola.
303 Hatvani Ede.
304 Hauer Pál.
305 Haupt Albert dr.
306 Hausmann Alajos.
307 Havas Adolf dr.
308 Hechtl István.
309 Heckl Antal.
310 Héder Sándor.
311 Hegedűs István.
312 Hegedűs József.
313 Hegedűs Károly.
314 Hegedűs Miklós.
315 Hegyi Pák
316 Heim József.
317 Heinrich Gábor.
318 Heinrich Gusztáv.
319 Heinrich Kornélné.
320 Helmeczy József.
321 Henyey Vilmos.
322 Herczel Manó dr.
323 Hermann Antal.
324 Hermann Teréz.
325 Herpy Arnold.
326 Hesz Mátyás.
327 Flirschler Ágoston dr.
328 Hoffmann Frigyes dr.
329 Hoffmann József dr.
330 Hoffmann Károly dr.
331 Hoffmann Ottó.
332 Holicsi állami elemi iskola.
333 Hollós Dezső.
334 Homoródalmási áll. el. iskola.
335 Hosszűfalui (alszegi) áll. el. iskola.
336 Hosszúfalui polg. leányiskola.
337 Hosszúfalui (felszegi) áll: el. iskola.
338 Horn István.
339 Horváth Géza dr.
340 Horváth Kálmán dr.
341i Hosszúfalusi állami elemi iskola.
342 .Hosszúfalusi állami polgári iskola.
343 Hosszú Vazul.
344 Hülyék intézete.
345 Huszti állami elemi iskola.
346 Huszti állami polgári iskola
347 Flutter Tivadar.
348 Hutyra Ferencz dr.
349 Iglói áll. tanítóképző.
350 Igmándi Mihály.
351 Ilosvay Bálint dr.
352 Ilosvay Lajos dr.
353 Imre Miklós dr.

354
355
356
357
358
359
360
361

Ivánszky Elek.
Jablonkai községi népiskola.
Jacobi Károly.
Jankovich György dr.
Jajrkovich János dr.
Jánossy Béla dr.
Jármay Gyula dr.
Jászberényi főgymnasiumi ifjúsági
könyvtár.
362 Jászberényi főgymn. tanári könyvtár.
363 Jausz Jozefin
364 Jónás Ödön.
365 Joób Lajos dr.
366 Józsa Mihály.
367 Juhász Pál dr.
368 Kacziány Ödön.
369 Kakass Kálmán.
370 Kakucsy György.
371 Kálóczy Zoltán.
372 Kammer Ernő.
373 Kapitány Kálmán dr.
374 Kaposvári állami főgymnasium.
375 Kapuvári állami polgári fiúiskola.
376 Karácsonyi Lipót dr.
377 Károlyfalvai állami elemi iskola.
378 Kassa Endre dr.
379 Kassai áll. felső kereskedelmi iskola.
380 Kassai állami polgári fiúiskola.
381 Kassai főreáliskola.
382 Kassai főreáliskolai «Eötvös-kör».
383 Katalinfalvai áll. elemi iskola
384 Katinszky Gyula.
385 Katona Lajos dr.
386 Katonáné Thuránszky Irén.
387 Kedvessy Kornél.
3P8 Kehrndl Antal.
389 Keleti Mátyás.
390 Keller István dr.
391 Kemény Ferencz dr.
392 Kémeri áll. el. iskolai tantestület.
393 Kened i Károly.
394 Kevermesi áll. el. iskola.
395 Kézdivásárhelyi áll. elemi iskola.
396 Kern S. Ferencz.
397 Kertész Kálmán dr.
398 Kétly István dr.
399 Kheim Jenő.
400 Kirchner Béla.
401 Kismartoni áll. polg. isk. igazg.
402 Kispesti (Hunyady-u.) el. népiskola.
403 Kispesti áll. felső el iskola.
404 Kisprónai áll el. iskola.
405 Kisújszállási ev. ref. főgymnasium
Arany János köre.
406 Kisújszállási ev. ref. főgymnasium
könyvtára.
407 Kisvárdai polg. iskola.
408 Kispesti áll el. leányiskola.
409 Kispesti (Petőfi-u.) áll. el. iskola.
410 Kisoroszi áll. segély, községi iskola.
411 Kisiratosi áll. elemi iskola
412 Kiss Áron dr.
413 Kiss Béla.
414 Kisteleki állami elemi iskola.
415 Kiszely Árpád.
416 Klauzál Gábor.
417 Klebersberg Kunó gr., dr.
418 Klein H. János.
419 Klein J. D.
420 Kloess Viktor dr.
421 Klupathy Jenő dr.
422 K. Nagy Lajos dr.
423 K. Nagy Sándor.
424 Kobler Ferencz.
425 Kollerich Géza.
426 Kollerich Lajos
427 Kolozsi áll. el. iskola.
428 Kolozsvári áll. polgári leányiskola.
429 Komáromi polgári fiúiskola.
430 Komáromi polgári leányiskola.
431 Komáromi községi népiskola.
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464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
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492
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499
500
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502
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504
505
506
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508
509
510

Korlátkői áll. elemi iskola.
Körmendi polg. fiú- és leányiskola.
Körmendi áll. polg. iskola.
Komlóssy Sándor
Kommer József.
Köpcsényi áll. el. iskola igazg.
Korányi Sándor dr.
Korb Flóris
Kőszegi községi polgári iskola.
Koréh Endre.
Korek János.
Koós Mihály dr.
Kovács Ernő dr.
Kovács Gyula.
Kovács S. Aladár.
Kovásznai állami elemi iskola.
Körösi Henrik.
Kövesligethy Radó.
Kövess Emil dr.
Kövess György.
Krécsy Béla.
Krämer Gézáné.
Kretz Ferencz.
Krbeckné Liber Etelka.
Krizbai áll. el. iskola.
Kubinyi Zsigmond.
Kudsiri állami elemi iskola.
Kiiffer Béla.
Kúnágotai áll. el. iskola.
Kuttner Dávid.
Lajtaujfalusi állami elemi iskola.
Lázár Lajos
Lázár Károly.
Lázárné Kastner Janka.
Lekky István.
Lend! Adolf dr.
Lévay Henriimé br.
Libertiny Gusztáv.
Lindenbaum Mór.
Lippai áll. polg. és felső keresk. isk.
Lippai felső keresk. iskola önképző
köre.
Lippich Elek dr.
Liptay Pál.
Lipthay Sándor.
Liptó-ujvári állami elemi iskola.
Lisznyay-Dano Endre dr.
Lőcsei állami főreáliskola.
Lőcsei áll. főreálisk. «Arany-kör .
Lőcsei főgymnasium.
Lőrenthey Imre dr.
Lőrinczi György.
Losonczi állami elemi fiúiskola.
Losonczi állami tanítóképzőintézet.
Lugosi áll. főgymn. igazgatósága.
Lugosi áll. el. fiúisk. tantestülete.
Lukachich Béla dr.
Lukács Sándor.
Lupényi állami elemi iskola.
Madách Emánuel.
Magyarláposi áll. el iskola.
Málnapataki áll. el. iskola.
Magyaróvári polg. iskola.
Majovszky Pál dr.
Mandl Adolf.
Mandl Gyula.
Mangold Ármin dr.
Marikovszky Menyhért.
Markbreit Gyula.
Márkus Lajos.
Máramarosszigeti áll. elemi iskola.
Máramarosszigeti áll. tanítóképezde
igazg
Máramarosszigeti r. kath. algymn.
Marosujvári áll. elemi iskola.
Medgyesi áll. iskola.
Marton Ödön.
Márki Sándor dr.
Martos Ferencz dr.
Maros-bogáti áll. elemi iskola.
Marosludasi áll. el. isk. tantestület.

6

511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523

Masirevics György.
Matlekovics Sándor dr.
Matskássy József.
Matta Árpád.
Máthé György.
Medve Kálmán dr.
Medve Zoltán.
Méhely Lajos.
Mészáros Lóránt
Mezőbándi népkönyvtár.
Mezőbándi áll. elemi iskola.
Mezőkászonyi áll. elemi iskola.
Mezőtelegdi áll. el. iskolai tan
testület.
524 Mezősámsondi áll. elemi iskola.
525 Mezővári áll. elemi iskola.
526 Meyering Emma.
527 Miavai áll. el. iskola.
528 Mikefalvai áll. el. iskola.
529 Mihálovich Ödön.
530 Mihály Ferencz.
531 Mihály Viktor.
532 Mika Sándor dr.
533 Mindszenti áll. elemi isk. tantest.
534 Miskolczi áll felső keresk. iskola.
535 Miskolczi áll. polg. fiúiskola.
536 Miskolczi áll. polg. leányiskola.
537 Mlinkó László.
538 Modori állami polg. fiúiskola
539 Molnár Gábor.
540 Mohácsi áll. polg. iskolák igazg.
541 Molnár Imre dr.
542 Molnár Viktor.
543 Molnár Viktorné.
544 Morlin Emil dr.
545 Móricföldi áll. elemi iskola.
546 Morvaőri áll. elemi iskola.
547 Mosdóssy Imre.
548 Möszl Gyula.
549 Moritz Zsigmond.
550 Munkácsi áll. elemi fiúiskola.
551 Munkácsi áll. elemi leányiskola.
552 Munkácsi áll. főgymnasium.
553 Munkácsi áll. polg. leányiskola.
554 Muraszombati állami elemi iskola.
555 Nádasdy Ferencz gróf.
556 Nádossy Gergely.
557 Nagyági áll. elemi iskola.
558 Nagybányai áll. polg. leányiskola.
559 Nagybecskereki áll. polg. és felső
keresjíedelmi iskola.
560 Nagy Árpád dr.
561 Nagybecskereki közs. népiskola.
562 Nagybocskói áll. elemi iskola.
563 Nagyenyedi áll. polg. leányiskola.
564 Nagy Gábor.
565 Nagy Gizella
566 Nagy Irén.
567 Nagy Károly.
568 Nagyidai állami elemi iskola
569 Nagykanizsai kath. főgymn. ifj.
könyvtára.
570 Nagykaniszai I. kér. áll. el. iskola.
571 Nagykárolyi áll. polg leányiskola.
572 Nagykikindai áll. polg. leányiskola.
573 Nagylucskai áll. elemi iskola.
574 Nagymihályi áll. elemi iskola.
575 Nagyrőczei felső keresk. iskola.
576 Nagysajói áll. elemi iskola.
5^7 Nagyszebeni állami elemi iskola
578 Nagyszebeni áll. polg. leányisk.
igazgatósága.
579 Nagysomkúti áll. elemi iskola.
580 Nagyszőllősi áll. elemi iskoia.
081 Nagyszombati polg. leányiskola.
082 Nagyteremia áll. elemi iskola.
583 Nagyváradi áll. főreáliskola Arany
János-köre
584 Nagyváradi áll. főreálisk. Önképző
köre.
585 Nagyváradi honvéd-hadapróiskola.

586 Naszódi alapitv. főgymnasiumi ifj.
könyvtára
587 Neiszer Antal dr.
588 Neményi Imre dr.
589 Nemessányi Adél.
590 Németcsanádi áll. elemi iskola.
591 Németszentmihályl áll. elemi iskola.
592 Németh Arthúr dr.
593 Németh László.
594 Nendvich Gusztávné.
595 Neterda Modeszt.
596 Niszíor Joachim.
597 Nyáry Albert báró.
598 Odor Emilia.
599 Ógyallai csillagvizsgáló-intézet.
600 Ógyallai astrophis. Observatorium.
601 Oppovai áll. elemi iskola.
602 Óradnai áll. elemi iskola
603 Oraviczabányai áll. elemi iskola.
604 Oláh Dezső dr.
605 Oheroli János.
606 Orczy Andor báró
607 Orlovszky István.
608 Onody Gusztáv.
609 Orbán Gyula.
610 Orbán Ferencz.
611 Orosdi Fiilöpné.
612 Orosházai áll. polg. iskola.
613 Pacséri Károly dr.
614 Paksi áll. polg. fiúiskola.
615 Pálffy Rikhárd dr.
616 Pancsovai áll. polg. iskola.
617 Pancsovai alsóvárosi állami elemi
fiúiskola.
618 Pancsovai alsóvárosi állami elemi
leányiskola.
619 Pancsovai felsővárosi állami elemi
iskola.
620 Papp Géza.
621 Pap Nándor.
622 Pap Károly.
623 Pápai áll. polg leányiskola.
624 Pásztory Győző.
625 Pásztói áll. polg. fiúiskola.
626 Pátkai Dániel dr.
627 Pecz Samu.
628 Pécsi áll. főreálisk. ifj. könyvtára.
629 Pécsi áll. főreáliskola.
630 Pécsi áll. főreáliskola önképző köre.
631 Pékár Dezső
632 Perecséni áll. elemi iskola.
633 Peres Sándor.
634 Perlaki áll. elemi iskola.
635 Pertik Ottó.
636 Péterfy József.
637 Petheö Rikhárd dr.
638 Petróczi István.
639 Pfeiffer Kálmán.
640 Pintér Zsigmond.
641 Pivár Ignácz.
642 Polányi Gézái
643 Plosiczi áll. elemi iskola.
644 Pozsonyi kir. kath. főgymn. ifj.
könyvtára.
645 Pozsonyi felső keresk. iskola.
646 Pürkereczi áll. elemi fiúiskola.
647 Polgár Dénes.
648 Polereczky Jolán.
649 Pollák Imre.
650 Poloczek Jánosné
651 Poznan Jolán.
652 Pőstyéni áll. elemi iskola
653 Praznovszky Géza.
654 Preisinger Sándor.
655 Preysz Kornél.
656 Pruzsinszky Pál.
657 Pulszky Garibaldi.
658 Puskásy Károly.
659 Rácsay Géza dr.
660 Radisics Jenő.
661 Radnai Rezső dr.

662
663
664
665

Radó Gyula.
Rados Gusztáv.
Rádi Andor.
Rakovszky Géza.
6 6 6 Rappel Árpád.
667 Rákosszentmihályi áll. elemi iskola.
6 6 8 Rátkovics Mihály.
669 Rátz István dr.
670 Rényi József dr.
671 Resiczabányai áll. el. iskola.
672 Rimaszombati áll. el. iskola igazg.
673 Rimaszombati közs. polg. leányisk.
igazgatósága.
674 Réthi Lajos.
675 Reviczky István.
676 Rezső Ántal.
677 Riedl Frigyes.
678 Rose Henrik dr.
679 Rottenbiller Fülöp.
680 Rozinay István.
681 Rózsavölgyi Gyula
682 Rozsnyói áll. elemi iskola.
683 Rozsnyói r. kath. polg. leány- és
fiúiskola.
684 Rozsnyói ág. h. ev. jDolg. leányiskola.
685 Ruttkai áll. elemi iskola.
68 6 Rüster Béla
687 Sailer Vilmos.
68 8 Sajó gömöri ág. h. polg. fiúiskola.
689 Sasvári áll. elemi iskola.
690 Sátoraljaújhelyi áll. főgymnasium.
691 Sámuel Ferencz
692 Sátoraljaújhelyi áll. polg. iskola.
693 Sarbó Artur dr.
694 Sauerwein Károly.
695 Schack Béla.
696 Schiller Henrik dr.
697 Schlett Ferencz.
898 Schell József br.
699 Schnabl Róbert.
700 Schmidt Károly.
701 Schindler Artur.
702 Schwöder Ervin dr.
703 Schön József.
704 Schulek Vilmos dr.
705 Scodnik Rezső.
706 Sebestyénné Stettin a Ilona.
707 Segesváry Jenő.
708 Sepsi-szt-györgyi áll. elemi fiúisk.
709 Siegescu József dr.
710 Silberberg Gizella.
711 Singer és Wolfner.
712 Simon Dezső.
713 Skonyár Gusztáv.
714 Sólyom Sándorné.
715 Soproni áll. főreálisk. ifj. könyvtára.
716 Somorjai áll. polgári iskola.
717 Stájerlaki áll. elemi iskola.
718 Soproni áll. felső keresk. iskola.
719 Soproni áll. főreáliskola.
720 Soproni honvéd-főreáliskola.
721 Stankovszky János.
722 Staub Mórizc dr.
723 Steffanits István dr.
724 Steiger Ödön.
725 Stein Fülöp.
726 Steinhardt Samu.
727 Stranszky Sándor.
728 Stridói áll. elemi iskola.
729 Strömpl János.
730 Stuckheil Gusztáv.
731 Súch János.
732 Sümegi reáliskola.
733 Süss N. asztaltársaság.
734 Szabó Nándor.
735 Szabó Sándor.
736 Szabó Sándor dr.
737 Szacelláry Mihály dr.
738 Szakolczai kir. kath gymnasium.
739 Szakolczai elemi iskola.
740 Szakolczai közs. felső leányiskola.
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741 Szalay Ernő.
742 Szalay Imre.
743 Szamosújvári áll. főgymnasium.
744 Szamosújvári áll. polg. leányiskola.
745 Szamosújvári áll. elemi iskola.
746 Szana Tamás.
747 Szántó Jakab.
748 Szapáry-ligeti áll. elemi iskola.
749 Szavkay Ede.
750 Szarvas Qáborné, özv.
751 Szarvasy Imre
752 Szarvasi polg. leányiskola.
753 Szász Béla dr.
754 Szász Károly id.
755 Szász Károly dr. legifj
756 Szászmegyesi áll. elemi iskola.
757 Szászsebesi áll. elemi iskola.
758 Szászvárosi áll. polg. leányiskola
759 Széchy Károly dr.
760 Szedő Gáspár.
761 Szegedi áll. felső keresk. iskola.
762 Szegedi I. kér. áll. polg. fiúiskola.
763 Szegedi II. kér. áll. polg. iskola.
764 Széki áll. iskola.
765 Székelykeresztúri áll. tanítóképezde.
766 Székelykevei áll. elemi iskola.
767 Székelyudvarhelyi áll. főreáliskola.
768 Székesfehérvári főgymnasium igaz
gatósága.
769 Szeniczi áll. polg iskola.
770 Szegszárdi közs. polg. fiúiskola.
771 Szegszárdi közs. polg. leányiskola.
772 Szék Péter ifj.
773 Székely József.
774 Székely István.
775 Szeilberger Frigyes.
776 Székelykeresztúri áll. elemi iskola.
777 Székelyudvarhelyi áll. felsőbb leány
iskola.
778 Szekeres Kálmán dr.
779 Szelényi Aladár dr.
780 Szénásy Béla.
781 Szent Györgyi Imre.
782 Szepessy István.
783 Szerb György.
784 Szerb-nagy-sz.-miklósi áll. polgári
fiúiskola.
785 Szerdahelyi Jenő dr.
786 Szerencsi áll. elemi iskola.
787 Szigetvári áll. polg. fiúiskola.
788 Szigetvári Géza.
789 Szilágycsehi áll. polg. fiúiskola.
790 Szilágycs'ehi áll. elemi iskola.
791 Szilágyvartolci áll. el. iskola.
792 Szinérváraijai áll. elemi iskola.
793 Szobotiszti áll. elemi iskola.
794 Szolnoki III. kér. áll elemi iskola.
795 Szolnoki IV. kér áll. elemi iskola.
796 Szolnoki áll polg. leányiskola igaz
gatósága.
797 Szolyvai áll. elemi iskola.
798 Szilágynagyfalusi áll. elemi iskolai
tantestület.
799 Szilágysomlyói áll. felsőbb leányisk.
800 Szilágysomlyói áll. elemi iskola.
801 Szily .Kálmán.
802 Szily Kálmán ifj.
803 Szinyéry László.
804 Szitágyi áll. elemi iskola.
805 Szombathelyi főgymnasium ifjúsági
könyvtár.

806 Sztracsovai áll. elemi iskola.
807 Szombathelyi áll. segély, községi
felső keresk. iskola.
808 Szombathelyi polg. fiúiskola.
809 Szombathelyi polg. leányiskola.
810 Süomjas Lajos dr.
811 Szomorú István.
812 Szontagh Jenő.
813 Szterényi Hugó dr.
814 Szuchy Endre.
815 Szűcs István dr.
816 Takács György dr.
817 Tandor Ottó.
818 Telbisz Károly dr.
819 Tatrangi áll. elemi iskola.
820 Temes-kutasi áll. elemi iskola.
821 Temes-szentandrási áll. el. iskola.
822 Temesvári Miasszonyunkról ne
vezett szt. iskolanővérek.
823 Than Albin.
824 Thanhoffer Lajos dr.
825 Tímár Pál
826 Todoreszku Gyula.
827 Tiszaújlaki áll. elemi iskola.
828 Tőketerebesi áll. elemi iskola-.
829 Toldy Géza.
830 Tolnai állami elemi iskola.
831 Tonházy Gyula.
832 Tordai állami polgári iskola.
833 Tornai állami polgári iskola.
834 Torontálalmási áll. elemi iskola.
835 Torontál-erzsébetfalvaiáll. el. iskola.
836 Tököli áll. elemiiskola.
837 Tövisi áll. el.iskola tantestülete.
838 Toriéi József.
839 Török János.
840 Tőry Emil.
841 Tőry Gusztáv dr.
842 Tőry József dr.
843 Tóth Béla dr
844 Tótpelsőczi állami elemi iskola.
845 Trautmann Henrik.
846 Türkösi állami elemi iskola.
847 Turóczszentmártoni áll. el. iskola.
848 Turóczszentmártoni áll. felső keresk.
iskola.
849 Uher Ödön.
850 Újbányái állami elemi iskola.
851 Ujbessenyőí állami elemi iskolai
tantestület.
852 Ujpanáti állami elemi iskola.
853 Újpesti István-téri áll. el. iskola.
854 Újpesti áll. elemi iskola.
855 Újpesti Lőrincz-utczai leányiskola.
856 Újpesti Erzsébet-utczai fiúiskola.
857 Ujszentannai állami polgári iskola
858 Újvári áll. elemi iskolai tantestület.
859 Ujváry Béla.
860 Ujváry Kálmán.
861 Újvidéki áll. polgári fiúiskola tanári
könyvtára.
862 Újvidéki áll. felső keresk. iskola
863 Ungvári állami elemi iskola.
864 Ungvári Dayka-kör.
865 Ürményházai áll. elemi iskola.
86 6 Vágvecsei áll. elemi iskola.
867 Vámosgálfalvai áll. elemi iskola.
868 Vajda-hunyadi állami elemi iskola.
869 Vályi Sándor dr
870 Vámos Dezső.

871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885

Vaniek László.
Váncza Mihály.
Várady László dr.
Varga Miksa. '
Vargha Gyula dr.
Vargha Ferencz.
Vakok orsz. intézete.
Vargyasi állami elemi iskola.
Vargyas Endréné.
Vargyas Jenő.
Vavrik Antal.
Végess Sándorné.
Végh Gábor.
Verbói állami elemi iskola.
Verédy Károly dr.
8 8 6 Verespataki áll. elemi isk. igazg.
887 Verseczi állami főreáliskola.
88 8 Verseczi községi fiúiskola.
889 Veszprémi kath. gymn. önképző-kör.
890 Vikár Béla.
891 Virág Adolf.
892 Viski állami elemi iskola.
893 Vízaknai állami elemi iskola.
894 Vízaknai Antal dr.
895 Vizy Teréz.
896 Waldapfel Leó dr.
897 Waldapfel János dr.
898 Wallon Dezső.
899 Waltersdorfer Pál.
900 Weber Jenő.
901 Weiss Berthold.
902 Weiss Ferencz.
903 Weiss Károly.
904 Wenckheim Ilona grófnő.
905 Wenczel Tivadar dr.
906 Weszelszky Gyula.
907 Winkler József.
908 Wittmann Ferencz.
909—911 Wodianer F. és fiai.
912 Wranovich Zsigmond.
913 Wolff Nándor dr.
914 Wollmann Elma.
915 Wollmann Kázmér.
916 Wolf Lipót.
917 Zágoni áll. elemi iskola.
918 Zajzoni áll. elemi iskola.
919 Zakariás János dr.
920 Zalaegerszegi áll. elemi iskola.
921 Zalaegerszegi gymnasium ifjúsági
könyvtára.
922 Zalaegerszegi felső keresk. iskola.
923 Zalaegerszegi polg. leányiskola.
924 Zalalövői áll. elemi iskola.
925 Zalatnai áll. elemi iskola.
926 Zilahi áll. elemi iskola tantestülete.
927 Zipernovszky Károly.
928 Znióváraljai áll. tanítóképző-intézet.
929 Zöllner Erzsébet.
930 Zólyomi állami elemi iskola.
931 Zólyomi áll. polg. fiúiskola.
932 Zsámbokréti állami elemi iskola.
933 Zsedényi Béla.
934 Zseni József.
935 Zsibói áll. elemi iskola.
936 Zsilinszky Mihály dr.
937 Zsivkovics Lajos.
938 Zsombolyai áll. elemi iskola.
939 Zsombolyai polg. fiúiskola.
940 Kaposvári polg. fiúiskola.

Az e névsorban foglalt minden tag a neve előtt álló számmal fog részt venni az egyesület most
szóban forgó házi sorsjátékában.
A névsorba netalán becsúszott hibák ellen való felszólalásokat tessék deczember hó 15-ig az
egylet pénztárosánál megtenni. Hiábavaló félreértések elkerülése végett azonban már most megjegyez
zük, illetőleg ismételten kiemeljük, hogy: 1. a sorsolásban való részvétel tagsági kedvezmény s így
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lapunk előfizetői, kiknek nem évi tagsági illetmény, hanem 8 korona egyszerű előfizetési díj fejében
jár e folyóirat, nem foglalhatnak helyt a névsorban ; 2. a nyereménytárgyak csak az esetben szolgál
tatnak ki, ha a nyerő tag 1903. évi tagsági díját f. é. deczember hó 15-ig egyesületünk pénztárába
befizette, ellenkező esetben a nyeremény az egyesület javára visszamarad. Ezért a hátralékban levő
rendes tagokat felkéri az elnökség, szíveskedjenek f. évi tagsági díjukat, 10 koronát, Cseike Győző
egyesületi pénztárosnak (Budapest, V., Hold-utcza 16.) mielőbb beküldeni.
Részt vehetnek a sorsjátékban olyanok is, kik a folyó, évben nem tagjai az Uránia-egyesületnek,
de a jövő évre, 1904 január 1-től kezdődő hatálylyal, az évi 10 korona rendes tagsági díjnak egy
idejűleg való beküldése mellett, már most, de legkésőbb deczember 15-éig belépnek új tagokul az egye
sületbe, mely esetben a sorsolásra való részvételt biztosító sorszámmal láttatnak el. A sorszámokat
lapunk januári füzetében pótlólag közöljük. Ily belépni szándékozók szíveskedjenek az egyesületi
alapszabályokért s egyéb felvilágosításokért lapunk szerkesztőségéhez fordulni.
A házi sorsjáték eredményét lapunk legközelebbi, 1903 januári száma fogja közölni. A nyerőknek
azonban már f. évi deczember 24-ére megküldi az egyesület elnöksége nyereményeiket, csupán a
csomagolás és postai szállítás költségeit kérvén meg a vidéken lakó nyerőktől.

Hornyánszky Viktor cs. és kir. udvari könyvnyomdája Budapesten.

A
MARYAR I ANT A magyar hazafias ■lyra
h iiihu mi LHii . és zene történeti fejlődése,
Arany László és egyéb forrás
müvek nyomán írta «at «a* &
Zenéjét összeállította, magánhangokra, vegyesés férfikarra és zongorára átírta «at «at «at -at «at

M e g je le n ts b á rm e ly k ö n y v á ru s n á l

örösi Henrik.

k a p h a tó : •

** •«* Sztojanovits Jenő. -* ■*

Honoré de Balzac.

Az „URÁNIA“ Tud. Színház műsordarabja.
TARTALMAZZA : A

XVI., XVII., XVIII.

ÉS

XIX.

SZÁZAD

M A G Y A R D A L K Ö L T É S Z E T É N E K G Y Ö N G Y E IT .
Iskolai és magánhasználatra kiadta:

írta

**

Huszár Vilm os.

LAMPEL RÓBERT (Wodianer F. és Fiai)
cs. és kir. udv. könyvkereskedése
rfK <SK Budapest VI., Andrássy-út 21.

Ára a Vezérkönyvnek 5 kor., a Karszólamnak 75 fill.

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület
támogatásával.

Kérelem.
Kérjük azokat a tagtársainkat, a kik az
Uránia folyóirat első két évfolyam át
átengedni hajlandók, szíveskedjenek azt
az árral együtt a kiadóhivatallal tudatni.

Budapest.
Az Athenaeum irodalmi és nyomdai r. t. bizománya
1902.

A kiadóhivatal.

Ára 1 korona.

(VI., A radi-utcza 14.)

-----------------------------------------------“

Bármely könyvárusnál kaphatók

FELDM ANN GYULA

AZ URÁNIA KÖNYVTÁR
edd-

tanszerkészítő intézete
BUDAPEST, VI., FELSŐ-ERDŐSOR 5.

—S»
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m e g je le n t k öv etk ező k ö tetei:

i

G ~

Magyarország története.

—2 3 .

Irta: M arczali H enrik.
1901.

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

II.

hazai saját gyártmányú
fizikai, kémiai, természetrajzi
és geometriai tanszereit.

A nemzet gazdálkodása.
Irta: Dr. N y. F ark as Géza.
1903.

Szakszerű tanácscsal és tájékoztató költségvetéssel szolgál iskolák felszerelésénél.

III.

Újabb szerkezetű tanszerek elkészítését és
tanszerek javítását elvállalja, mechanikai és
üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.

Hogyan észlelünk, érzünk
és mozgunk?
Irta: Dr. T hanhoffer Lajos.
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a

m . k ir . v a llá s

F e ld m a n n

ta n s z e r g y á r a t
n e m ű

c z é g

K ö z lö n y “

és

X .

m a g y a r

m e c h a n ik a i é s

v á lla la to t (P h y s ik a i é s c h é m ia i
ü v e g te c h n ik a i

b e s z e r zé s i

k ö z é

k ö z o k ta tá s ü g y i m in is te r

O y u /a -fé le

e le c tr o te c h n ik a i

e

- és

fo r r á s o k u l

u tó la g o s a n
U .2 2 9 .

in té z e te t)
a já n lo tt

az

h a za i

f e l v e t t e , , H iv a ta lo s

V
V
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♦
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1903.
Az Uránia-Könyvtárt az

Uránia Tud. Egyesület adja ki.
Egy-egy füzet ára 50 fillér.

B udapest

ny.

idő
1 .0 0
5 .5 0
6 .3 5
6 .4 5
6 .5 5
7 .0 5
7 .2 0
8 .0 0
8 .0 5
8 .1 5
8 .3 0

a vonat
neme

s z .

V

n
V. V.

gy- v.
SZ.

V.

gy- v.
SZ .

9 .2 5
9 .3 3

V.

n

idő

hová
Bécs, Páris, Ostende,
London
Palota-Újpest
Czegléd, Szolnok
Esztergom
Palota-Újpest
Lajosm izse
Zsolna, Berlin
Bécs
Dunakeszi-Alag
Temesvár, Orsóvá.Báziás
Tem esvár, Karánsebes,
Báziás
Bécs, Berlin
Palota-Újpest

kel. őst.
expr. v.

I n d u l á s Budapest

Érkezés B u d a p e st ny. p ályau d varra

pályaudvarról

Délelőtt

11250
5.35
6.15
6.25
6.35
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45
7.50
8.10
8.25
8.35
9.10
9.40
10.20
10.55
11.05

Délelőtt
a vonat
honnan
neme

idő

k .o .e .v .

6 29
6 -5 0

SZ .

V.

tv.sz.sz.
SZ . V.

V. V .
SZ.

V

gy- V.
SZ .

V .

»?

B u k a re s t

K onstantinápoly,

Palota-Újpest
Szolnok, Czegléd
Berlin, Zsolna
Palota-Újpest
Párkány-Nána
Bukarest, Verciorova,
Báziás
Dorog
Palota-Újpest
Páris, Bécs
Lajosm izse
Párkány-Nána
K.-K.-Félegyháza
Esztergom
Dunakeszi-Alag
Berlin, Zsolna, Pozsony
Palota-Újpest
Szeged
Érsekújvár

6 .5 0
7 .1 «
7 .1 5
7 .2 5
7 .3 0
7 .3 5
7 .5 0

8 .0 0
8 .1 0

8 .1 5
8 .3 5
8 .5 0
9 .0 0
9 .3 5

k.

pályaudvarról

Délelőtt
a vonat
neme

hová

sz.

V.

Trieszt, Nagy-Kanizsa

gy-

v.

G y u la fe h é r v á r, N a g y szeb e n ,
K o l o z s v á r ,T ö v i s , M .-S z ig e t

Bécs, Grácz
Ruttka, Berlin
Belgrád, Bród
K assa, M unkács, Máramaros-Sziget
Fehring, Grácz
K assa, Csorba
Gödöllő

SZ- V .

gy- v.
SZ . V.

gy-

v.

►
S Z . V '.

,,

gy- V.

Z á g r á b , F iu m e , T o r i n o ,
R ó m a , P é c s , V in k o v c e

SZ.

Arad, B rassó
Zágráb, F iu n i e , P é c s , Bród
Munkács, M.-Sziget
B écs, Grácz
Kolozsvár, B rassó, M.Sziget, Stanislau
Ruttka, Berlin

V.

gy- v.
SZ .

V.
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D é 1u t á n
1 2 .0 5
1 2 .1 5
1 2 .2 5
1 2 .5 0
1.1 5
1 .4 5
>2.05
2 .2 0
2 .3 0
2 .3 5
2 .4 0
2 .4 5
2 .5 5
4 15
4 .2 5
4 .3 0
5 .1 5
6 .0 0
6 .1 5
6 .2 0
6 .4 0
6 .5 0
7 .2 5
7 -4 0
* 7 .5 0
8 .3 0
1 0 .0 0
1 0 .1 0
1 0 .2 0
1 0 .3 0
'1 1 . 2 0
11 1 .3 0

SZ. V .

n
gy- v S Z . V .'

gy- v sz. v.
„

„
„

n

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

V.
„

c

V. V .
SZ.

gy-

V.

v.

SZ. V.

kel. e. v.
k .o .e .v .

Czegléd, Szolnok
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Dorog
Palota-Újpest
Bécs, Páris
Pilis-Csaba
Palota-Újpest
Ver cior óva, Bukarest,Báziás
Érsekújvár
Esztergom
Czegléd
Lajosmizse
PalotaU jpest
Nagy-Maros
Szeged
Bécs
Palota-Újpest
Zsolna, Berlin, Pozsony
Párkány-Nána
Esztergom
Verciorova, Bukarest, Báziás
Lajosmizse
Palota-Újpest
Vácz
Palota-Újpest
Bécs, Páris
Szeged, Báziás, Bukarest
K.-K.-Félegyháza
Zsolna, Berlin
Belgrád, Konstantinápoly
Bukarest, Konstantinápoly

1Ünnep- és vasárnapokon bezárólag november
22-ig közlekedik
2Csak október és április hónapokban közlekedik^
ö Minden kedd, csütörtökön és vasárnapokon köz
lekedik.
•* Minden szerdán és szombaton közlekedik.
Csak hétköznapokon közlekedik.
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,,

»>
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,,
»>
1
1
,,
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7.40
8 .2 0
8.45
9 .0 5
9.15
9.45
9 .5 5
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41 0 .5 5
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SZ . V .

gy- v.
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V.

,,

gy-V.
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V.

gy- v.
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V .

k. e. v.
kel. őst.
expr. v.

1 1.10

V . V.

1É rk e z ik
2Ü n n e p -

8C s a k

Palota-Ú jpest
Bukarest, Verciorova,
Báziás
Páris, Bécs
Palota-Újpest
Palota-Újpest
Lajosmizse
Nagy-Maros
Szolnok, Czegléd
Esztergom
Palota-Újpest
B écs, Berlin
Palota-Újpest
Bécs
Tem esvár, Báziás
Orsóvá, Báziás, Temesv.
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Bécs
Esztergom
Berlin, Zsolna
Szolnok, Czegléd
Pilis-Csaba
Palota-Újpest
Vácz
Konstantinápoly,Belgrád
London, Ostende, Páris,
Bécs
Lajosmizse

m in d e n h é t f ő n é s c s ü t ö r t ö k ö n .
és

v a sá rn a p o k o n

22-ig k ö z le k e d ik .

b e z á r ó la g

novem ber

5C s a k

1 2 .0 0
1 2 .2 0

Ivis-Kőrös
Győr, Bécs, Szombathely
Hatvan, Miskolcz
Gödöllő
Kolozsvár, T övis, Szatmár-Németi
Arad, B ukarest1

SZ. V.

2 .0 0

gy- v

2 .1 5
2 .1 5

V.

Mária-Radna, Arad
Berlin, Ruttka
Stanislau, M .-Sziget
B rassó, Arad
B icske, Gyékényes
Lemberg, K assa, M.-Szig
B écs, Trieszt
Belgrád, Bród
B rassó, Kolozsvár
Grácz, Fehring
Gödöllő
Hatvan
Bukarest, B rassó
Paks, Adony-Szabolcs
F iu m e , Z á g r á b , Bród, Pécs
Csorba, K assa
Hatvan

V.

sz. V.
tv sz.sz .
S Z . V.

gy-

v.

V. V.
SZ.

n
,,

V.

gySZ.

T o r i n o , R ó m a . F iú m e Z á g rá b

v.

Győr
Szolnok
Berlin, Ruttka
Szabadka
Nagy-Kanizsa, Trieszt

V.

n

2 .2 0

2 .2 5
2 .3 5
2 .4 0
2 .4 0
3 .0 0
3 .1 0
3 .2 0
3 .3 0
4 .3 0
5 .2 0
5 .4 5
5 .5 5
6 ,2 5
6 50
7 05
7 .2 5
8 .1 0
8 .3 0
9 .1 5
9 .4 0
9 .4 0
1 0 .0 0
1 0 .1 0
1 0 .3 0
11.10

Délután
1 2 .1 5
1 2 .3 0

SZ.

1 2 .5 0
1 .0 5

gy- V.

Gödöllő
L/m. Bruck, Nagyszom
bat, Győr
Berlin, Ruttka
Konstantinápoly, Belgr.
Bród
Bukarest1 Arad
Gyékényes, Eszék, Pécs
Lemberg, Kassa
London, P á r is , Bécs,F e h r i n g
T övis, Kolozsvár, Szatmár-Németi
Hatvan, Szerencs
Gödöllő
Győr
Brassó, Kolozsvár, Sta
nislau, Máram.-Sziget
Belgrád, Bród
Berlin, Ruttka, Szerencs
Bécs, Grácz
B rassó, Arad
Fiume, Zágr., Bród, Pécs
Munkács, M .-Sziget
Csorba, K assa
Torino, Róma, Fiume,
Zágráb,Vinkovce, Pécs
Berlin, Ruttka
B écs, Grácz
Nagy-Szcben,Gyulafehérv.,
Tövis,Kolozsvár, Sta nislau
Grácz, Fehring
Munkács, K a s sa , Mára
maros-Sziget

V.

ti

B écs, P á r i s ,L o n d o n ,F e h r i n g

Szolnok
Bicske
K assa, Lemberg
Bosna-Bród, Belgrád,
Konstantinápoly
Hatvan
Pécs, Eszék, Gyékényes
Szabadka
Adony-Szabolcs, Paks
Ruttka. Berlin
Győr
Ruttka, Berlin
Kolozsvár, Brassó
Gödöllő
Hatvan

SZ . V.

gy- vSZ . V.

gy- V.
SZ . V.
V . V.

gy-

v.

SZ. V .

gy- v.

Z á g r á b , F iu m e ,R ó m a N á p o ’ y

SZ. V.

M .-Sziget, Stanislau
B icske
K assa, Csorba

.
..

I .I O
1 .3 0
1 .3 0
1 .5 0
1 .5 0

,,
..
ft

3 .1 0
5 ,3 5
6 .3 5
6 .4 0

SZ.

gy-

v.

SZ .

V.

,,

Kolozsvár, Bukarest,
Stanislau
Lemberg, K assa,M.-Szig.
Fehring, Grácz
Arad, B rassó
Belgrád, Eszék, Bród
Bécs, Sopron
Ruttka, Miskolcz

11
t>
V. V .

1 B e z á ró la g n o v e m b e r 15-ig , a z o n tú l c s a k B ra s -

V.

it

,,

6 .5 5
7 .0 0
7 .1 5
7 .2 0
7 .5 5

gy- V.
SZ.

V.

,,

8 .3 0
8 .5 0
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gy- V-

9 .1 5
9 .2 5
9 35

SZ.

Z á g r á b , F iu m e , P é c s , B ro d

s ó ig k ö z l e k e d i k .

Indulás Buda-Császárfürdő kitérőről

h é t k ö z n a p o k o n k ö z le k e d ik .

Érkezés Budapest-Józsefváros p. u.-ra
Délután
6.20

tv.sz.sz.

1 2 .3 5
1 30

D

«14

*

tv.sz.sz.

5 .0 0
5 .2 0
5 .4 5
6 .1 0
6 15
6 .3 5
6 .4 0
7 .0 5
7 .1 0
7 .2 5
7 .2 5
7 .3 5
7 .5 0
7 .5 0
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8 .1 5
8 .4 5
8 .5 0
9 .0 5
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V.

gy- V.

,,

9 .4 5
9 .5 5
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1Bezáróla g

novembe
sóig közlekedik.

ij-ig, azontúl csak Bras-
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* É rk e z ik m in d e n k e d d , c s ü t ö r t ö k és s z o m b a to n .

Délután
* 6 .5 0

SZ-

5 .5 5
6 .5 0
7 .0 0
7 .1 0

Budapest-Józsefváros p. u.-ról

i

SZ . V.

gy-V.

idő

B udapest k. pályaudvarra.
Délelőtt
a vonat
honnan
neme

zés

Délután

Délután

12.55
1.25
15 0
2.00
3.05
3.15
3.55
4.15
4.30
5.40

Érké

Péczel

sz. V.
D

1230
1 55
2 29
6 -3 0

sz. V.
"

é

l e

l ő

Érkezés Buda-Császárfürdő kitérőbe

t t

Esztergom
Hután
Dorog
Piíis-Csaba
Esztergom
Esztergom
1

7 .1 7

SZ.

8 .4 5

V.

,,

4 .3 9
9 .2 2

I

1 0 .1 5

|

SZ

De lelőtt
Dorog
Esztergom

V.

,,

Délután
Esztergom
Esztergom
Pilis-Csaba
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