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Felhívás előfizetésre.

Az Uránia az 1906. évvel immár hetedik évfolya
mába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad. A tudományos 
könyveknél egyszerűbb és könnyebb, — az újságoknál 
pedig tartalmasabb és komolyabb olvasmányt nyújtani 
tagtársainknak s előfizetőinknek.

A hatodik évfolyamban 94 nagyobb és 98 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
ásványtan, földtan, földrajz, technika, orvostudomány, 
bölcsészet, irodalomtörténet, széptan, neveléstudomány, 
történelem, művelődés történelem, néprajz, művészetek 
és szépirodalom köréből.

Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apáthy I stván, 
dx.Bárány Qzxö,Bibó István, Bodnár Zsigmond, Cholnoky 
Jenő, dr. Dézsi Lajos, Dietz Lajos, dr. Dienes Pál, Erdélyi 
Pál, dr. Ny. Farkas Geiza, Hathalmi Gabnay Ferencz, 
Gönczi Ferencz, dr. Hankó Vilmos, Hoffmann „Ottó, 
Huszár Vilmos, dr. Kapitány Kálmán, dr. Kárffy Ödön, 
Kármán Ferencz, Kiss Óttó, Kovács Gábor, König Dénes, 
dr. Körösi Henrik, dr. Kövesligethy Radó, Krécsy Béla, 
Kriesch Aladár, dr. Kapcsay Felicián, Lehr Albert, Mahler 
Ede, dr. Makay Béla, dr. Márki Sándor, Mikola S., Mos- 
dóssy Imre, Móricz Zs., dr. Neményi Imre, dr. Nuricsán 
József, dr. báró Nyáry Albert, Orbán Gyula, Pap Károly, 
Pékár Gyu\&, dr. Pékár Károly, PéterfiWbox, dr. P/wz József, 
Pruzsinszky Pál, Rakodczay Pál, dr. Rátz István, 
Szabó László, dr. Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, dr. Sze
keres Kálmán, Rácz D. Endre, Riedl Frigyes, Sajó Károly, 
Szana Tamás, dr. Szentpétery Imre, Szeremley Barna, dr. 
Szterényi Hugó, dr. Szűcs István, Tass Antal, dr. Than- 
hoffer Lajos, Köss Árpád, dr. Visnya Aladár, dr. Zemplén 
Győző 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.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.

Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 
mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/0-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

V. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az «Uránia» czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;

2. évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az 
Üránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy 
erkélyszéket, akár egy páholyt 5O°/0-os árkedvezmény 
mellett válthat;

3. résztvesz^ a házi sorsjátékokban, a melyeken éven- 
kint művészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunk ki;

4. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

5. és végül 3o°/0 árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
Cseike Győző, miriszteri számvevőségi igazgató, egye
sületi pénztárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) 
bejelenteni szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesület elnöksége.

AZ URÁNIA MAGYAR TUD. SZl'NHÁZ RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
K IA D V Á N Y A I :

Spanyolország. Irta: Pékár Gyula.
A XIX. század. „ „ „
A táncz. írta: Pékár Gyula.
Amerika. írta: ifj. Hegedűs Sándor.
Az ember tragédiájáról. írta. Berta Hona. 
Vörösmarty költészete. Irta: Berta Ilona.
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Lénárd Fülöp.

ANobel-díj, alapítójának szándéka szerint, 
azokat illeti, a kik szellemi munkájokkal 
a közelmúltban az emberiségnek a leg

nagyobb szolgálatot tették. Ideális czél: az önzet
len, a mindennapiság körén felülemelkedő szellemi 
törekvéseket ápolni; de ennek kitűzése egyúttal 
gyakorlati főre vall, a ki látja, hogy a socialis 
élet mai sodra mindinkább magával ragadja a 
szellem munkásait s az egész emberiség nagy 
érdeke : megerősíteni azokat, a kik annak ellent- 
állva nagy czélok elérésének szentelik életüket.

Az egész emberiség javáért való ideális küzde
lem elősegítése tűnik ki Nobel Alfréd végrende
letének minden szavából s abból a tényből, 
hogy a physika, chemia, orvosi tudomány és az 
idealistikus irányú irodalom mellé ötödiknek a 
népek testvériségének elősegítését és a béke 
ápolását is a jutalmazandó törekvések közé 
vette fel.

Vannak, a kik a tudomány terén az anyag 
megismerését is olyan utópiának tartják, mint a 
nemzetek békéjét, mégis 
az e felé való törekvés 
éppen úgy nemesíti az 
emberek leikületét és bol
dogabbá teszi az emberi
ség életét, mint a hogy az 
anyag megismerésére vo
natkozó kutatások finomít
ják észlelőképességünket 
és tökéletesítik a termé
szetről alkotott fogalmun
kat.

Érzékeink az anyagról 
két egymásnak látszólag 
ellentmondó tapasztalatot 
szolgáltatnak, a melyeket 
egyesíteni kell, ha hű ké
pet akarunk róla alkotni.
Az egyik az, hogy a tér
ben egymástól különböző 
sajátságú és apró határolt 
részekre bontható anya
gok vannak, a másik pedig 
az, hogy sehol sincs üres
ség. Ennek megfeielőleg 
két fő világfelfogás kelet
kezett, a szerint, a mint

az egyik vagy a másik tapasztalatot veszszük 
alapul. Az első a folytonossági elmélet, a mely 
az egész világűrt valami igen finom anyaggal 

az aetherrel — tölti be, s az összes anya
gokat és az ezeken tapasztalható tüneményeket 
ennek az aethernek különböző — különösen 
örvényszerű — mozgásaiból akarja magyarázni. 
A másik az atomelmélet, a mely a természetet 
apró kis anyagi részekből s ezek mozgásaiból 
építi fel; ezek az anyagi részek lehetnek egyfélék 

az ősanyag — s akkor különböző csoportu- 
lásaik magyarázzák a különböző anyagokat; vagy 
pedig egyszerűség kedvéért felveszik, hogy bizo
nyos korlátolt számú alapanyag van.

Ennek az elméletnek is alkalmazkodnia kell 
ahhoz, hogy üres teret nem tudunk elképzelni 
s hogy ott, a hol a közönséges anyagot már 
nem tudjuk feltételezni, még mindig vannak 
tünemények. Példa erre a fény akadálytalan 
terjedése a legmagasabb fokig ritkított levegőjű 
térben is. Ezért ez az elmélet is az atomokhoz 

hozzá veszi az aethert, a 
mely az atomközi tért tölti 
ki s a mely azután a fény 
és hősugárzás terjedésé
nek magyarázatára szolgál.

Nem nehéz észrevenni, 
hogy ez az atomelmélet 
tulajdonképpen csakalkal
mazkodó munka-hypothe- 
sis, mely a tudományos 
munka megkönnyítésére 
szolgál és ismereteink fej
lődésével mindinkább az 
elsőhöz válik hasonlóvá 
s benne a közönséges 
anyagnak és az aethernek 
végre össze kell esni. Ma 
a természettudományok
ban az atomelmélet a hasz
nálatos, s így a legfonto
sabb kérdések egyike az, 
hogy hol végződik a kö
zönséges, úgynevezett sú
lyos anyag s hol kezdődik 
az aether? Erre azok a tü
nemények vannak hivatva 
felvilágosítást adni, a me- 

1
Lénáid Fülöp.
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lyek átmenetet képeznek a közönséges anyagon 
és az aetherben tapasztalhatóak között. Hogy 
mely tünemények mennek tehát csupán az aether
ben végbe s melyek a súlyos anyagon, ez közel 
kétszáz éve a legfontosabb kérdések egyike a 
physikában.

Az elmúlt században az elektromosság csodás 
jelenségei sok ilyen vitás kérdést vetettek fel, 
de talán egyike a legérdekesebbeknek az, mely
nek tisztázásához Lénárd Fülöp is nagyban

Lénárd intézete a kiéli egyetemen.

hozzájárult. Ez a kathod-sugarak kérdése. Hittorf 
német és Crookes angol physikusok azt tapasz
talták, hogy ha villamos szikra üt át a rendkívül 
erősen ritkított levegőt tartalmazó üvegedényben 
két drót között, akkor a negativ drótvégről 

- az úgynevezett kathodról — sugárszerü jelen
ség indul ki, a mely árnyékot vet, mint a fény
sugár, világítóvá tesz bizonyos ú. n. phospho- 
rescáló anyagokat, mint az igen kis hullám- 
hosszúságú ibolya s még azontúli levő fény. 
A fénytől csak abban különbözik, hogy a mágnes 
ezeket a sugarakat, a melyeket kathod-suguruk
nak neveztek el, irányukból kitéríti, még pedig 
olyan formán, mintha azok negativ irányú vil
lamos áramok lennének. Hittorf azt is kimutatta, 
hogy ha a levegő ritkítása a csőben túlerős, 
többé a szikra nem üt át a drótvégek között s 
így a kathod-sugár sem keletkezik.

Mik ezek a kathod-sugarak? Crookes azt a 
ma már kissé módosított feltevést tette, hogy 
az ilyen nagy ritkításnál a súlyos anyag a 
közönségestől eltérő tulajdonságú s ennek a 
kis részei rendkívüli nagy sebességgel taszíttat- 
nak el a kathodtól. Az így puskagolyó módjára 
repülő részecskék alkotják a kathodsugarakat. 
Crookes az anyagnak ezt az állapotát a negye
dik halmazállapotnak (a szilárd, cseppfolyó, gáz 
mellett) és sugárzó anyagnak nevezte el.

Ezzel szemben a német physikusok jó része 
inkább hajlandó volt a kathod-sugarakat a fény
hez hasonlóan az aetherben végbemenő jelen
ségnek tartani. Ezt a véleményt vallotta a nagy 
Hertz s ennek a kérdésnek a vizsgálatával fog
lalkozott Lénárd is. Kísérletei, a melyeket erre 
vonatkozólag tett, rendkívül érdekesek és tanul
ságosak. Különösen fontossá lett az a kísér
lete, melyben a kathod-sugarakat finom aluminium 
lemezen áthatoltatva, olyan terekbe vezette, a 
hol eddig azok előállíthatok nem voltak. Elő
ször is olyan ritkításé levegőbe vezette, a mely
ben már kathod-sugár nem keletkezik s kimu
tatta, hogy ebben a térben majdnem akadályta
lanul halad tova; azután pedig a csőből a sza

bad levegőre is sikerült azokat kihoznia s itt 
azoknak a levegőben való nagy szétszóródását 
és elnyeletését mutatta ki. Az így a csövön 
kívül levő sugarakat ma is Lénárd-sugaraknak 
szokás nevezni. Az első kísérletből Lénárd arra 
a következtetésre jutott, hogy kathod-sugarak 
inkább-az aetherben lefolyó jelenségek s való
színűleg nem a Crookes-féle sugárzó anyag 
által magyarázandók; később azonban maga is 
értékes eredményekkel támogatta azt a felfogást, 
hogy a kathod-sugarak elektromos töltésű anyagi 
részek igen gyors mozgása által magyarázandók. 
így különösen ügyes kísérletek által különböző 
sebességű kathod-sugarakat, majd ibolyánál 
rövidebb hullámú fénynyel ugyanolyan kathod- 
sugarakat állított elő, mint az elektromos ki
süléseknél. Mindezen és más újabb vizsgálatai
ban Lénárd rendkívüli kísérletezési ügyességet 
és megbízhatóságot mutatott, úgy hogy méltán 
tekinthetjük az ő kísérleteit e fontos téren alap
vetőknek és talán nincs physikus, a ki ne venne 
teljes leikéből részt Lénárd ünneplésében.

Nekünk még egygyel több okunk van örülni 
és részt venni a Lénárd sikerében. Hiszen itt 
született (Pozsony 1862), itt töltötte ifjúságának 
legnagyobb részét, itt töltötte meg az ifjú lelket 
a magyarság szelleme; hogy nem a magyar 
tudományosság talajában fejlődött nagygyá, az 
a mi bajunk, de ő is érzi. És ha ma a családi 
kötelékek egy része is a külföldhöz köti (1897- 
ben nőül vette Eisenlohr német physikus gyám
leányát, Katty Schlehnert), mégis igaz szívvel 
vonzódik szülőhazájához, szeretettel ragaszkodik 
magyar tanáraihoz, velük tndományos és baráti 
összeköttetésben van.

Nekünk pedig érdemes hazánkfiai külföldi 
sikerein gondolkozni is és összevetni azzal, 
hogy ugyanakkor a legfőbb tudományos foru-

Lénárd gyermekei.

mon, a magyar tudományosság dekadentiáját 
hirdetik. Látnivaló, hogy a tudományossághoz 
szükséges szellemi tehetség magja meg van, 
csak szerető gonddal kell a kifejlődéséhez szük
séges talajt megadni és ápolni, akkor rövidesen 
nagygyá fejlődik a magyar tudományosság és 
nem lesz ok szemrehányó jelszavakkal illetni 
azokat, a kik nem egészen okai a sikertelenségnek.

Klupathy Jenő.
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Macchia vellí1 
kisebb politikai iratai. '

I.

Aclassicus ó-kor tanulmányozása, az újra
éledt pogány világnézet által felidézett 

. anyagi s szellemi renaissance a XV—XVI. 
századokban az emberi életnek csaknem minden 
terén mélyreható változásokat idézett elő. Az el
harapódzott egyházi visszaélések s a nyomukban 
támadt hitmozgalmak, a fejedelmi önkénykedé
sek ellenhatásaként keletkezett alkotmányos küz
delmek, a feudalismus ellen támadt polgári s 
pór - visszahatás meggyöngítették a középkor 
„kettős vezérlőfényének“, a pápaságnak s a 
császárságnak s szinte valamennyi történelmi 
hatalmának tekintélyét. A kültekintély elvének 
hanyatlása a renaissance individualismusának 
kifejlését, az erőssé lett egyénnek a történelmi 
hatalmak, az emberi cselekvést s gondolkodást 
szabályozó értékképzetek uralma alól való fel- 
szabadulását jelenti. A felszabadult egyéni tett
erő megteremti a szabad kutatást, mely nagy 
jelentőségű találmányokkal s felfedezésekkel a 
gyakorlati életet, új eszmékkel, szempontokkal, 
új módszerrel az elméleti tudományokat ala
kítja át.

A renaissance-szellem átalakító hatását tör
ténelmi múltjánál s renaissance-korbeli politikai 
s társadalmi viszonyainál fogva Italia érezte 
meg legelőször; az az ország, mely az ó-kori 
classicus cultura legnagyobbszerü alkotásaival 
van tele, mely örököse a római császárságnak, 
a középkor legfőbb világi hatalmának s szék
helye a legfőbb szellemi hatalomnak, a római 
pápaságnak. A pápaság e földön törte meg leg
először a császárság egységesítő hatalmát s tette 
lehetővé apró államközségek létrejöttét; maga a 
pápaság elvilágiasodása következtében e földön 
vesztette el legelőször uralmát a lelkek fölött. 
Az apró államok meg nem szűnő versengése, 
mely lehetetlenné tette az olasz népnek közös 
nemzeti czélra való egyesülését, a dús félsziget
nek kapzsi barbárok ellen való megvédését, 
mely zsarnoki önkény s féktelen szabadosság 
végletei közt hányta-vetette a szerencsétlen né
pet, a személy- s vagyonbiztonság tünedezése 
egyfelől a legjobb kormányforma után való vá
gyat keltette a kedélyekben, másfelől a gyakori 
alkotmány-kísérletekkel bő anyagot nyújtott a 
megfigyelésre a gondolkodó elmék számára. 1 2

1 Használt forrás- és segédmunkák: F. Costéro: II 
Principe . . .  ed altri scritti politici di N. Macchiavelli. 
Milano, 1897. — L. Corlo: Appunti biografici, u. o. 
1894. — Dr. Kuncz lgnácz: A nemzetállam tankönyve. 
— Dr. Kuncz lgnácz „Macchiavelli“ ez. 1 órás colle- 
giuma. — Dr. Werner Rezső: A jogbölcsészet története. 
— P. Villari: N. Macchiavelli und seine Zeit. 3 k. 
übersetzt von Mangold. — Domanovszki E .: A renais- 
sance-kori bölcsészet története. — Burckhardt I . : A 
renaissance-kori műveltség Olaszországban. F. Bánóczi. 
— Symonds J. A .: Renaissance Olaszországban. F. 
Pulszky Károly. — Macaulay T. B .: Macchiavelli. — 
Paul Panel: Politika és morál. O. Tommasinio: La 
vita egli scritti di Niccolo Macchiavelli I. k. Torino, 1882.

2 Macchiavelli szépirodalmi működéséről 1. „Uránia“, 
1904. évf. október, 381—390.11. Rácz Miklósnak „Macchia
velli drámái“ ez. czikkét.

A mindenre kiterjedő újító szellem hatása 
alatt számos munka tette az állami élet miként 
való berendezésének s igazgatásának kérdését 
vizsgálat tárgyává. Italia földjén léptek fel elő
ször írók, kik a politikában is meghonosították 
a szabad kutatás elvét s rendszeres kritikának 
vetik alá a középkor politikai intézményeit s 
nézeteit. Ez írók sorát Dante Alighieri, a Divina 
Commedia halhatatlan szerzője nyitja meg De 
Monarchia czímű munkájával, melyben elsőnek 
száll síkra a világi hatalom függetlensége mel
lett. Dantét államtudományi kérdésekkel foglal
kozó írók egész serege követte Macchiavelli ig, 
kit tulajdonképpen legismertebb müve, Principé-je 
tett híressé, sőt hírhedtté a politikai irodalomban.

Macchiavelli három nagyobb politikai mun
kája : II principe, Discorsi sopra la prima Deca 
di Tito Livio, Dell' Arte della Guerra három 
külön egészet alkot, de egy közös és nagyszerű 
befejezésben olvad össze. E körülmény, a három- 
egy mű végczéljának egysége talán a legbiztosabb 
vezetőfonal Macchiavelli megítélésében s legjob
ban óv meg azon túlzásoktól, melyekbe egyoldalú 
dicsőítői s egyoldalú gáncsolói egyaránt estek. Az 
utóbbiak a Principét önző haszonlesésből szár
mazó útmutatónak tartják a kor zsarnokai szá
mára, mely megtanít, miként kell az önkényuralom 
igája alá hajtani a nemzetet. Az előbbiek Rousseau- 
val a szabadság könyvének nézik, mely az ab- 
solutismus szörnyűségeit tárja fel a népek előtt. 
Mások szerint az emberi természet rosszaságát 
feltételező eszközök rendszerbe foglalt elmélete 
e könyv, tényeken alapuló gyakorlati kormány
zástan, egy számtani képlet biztonságával alkal
mazva a társadalmi s politikai életre, melyből 
egyaránt okulást meríthet az önkényuralomra 
törő fejedelem s a szabadságért lelkesülő nemzet.

A Principének tulajdonított czélok nem álla
nak összhangzásban Macchiavellinek többi poli
tikai munkájával s korához viszonyítva, kifogás
talan életével. Niccolö Macchiavelli életírása tu
lajdonképpen nem egyéb, mint a firenzei államnál 
tett nyilvános szolgálatainak feljegyzése. Oda
adással szolgálta hazáját békében mint tevékeny 
tisztviselő, harezban mint hadbiztos, külügyekben 
mint szülővárosának huszonegy ízben ügyvivője 
különböző udvaroknál. Ez idő alatt Macchiavelli 
átható szelleme felismerte, hogy az apró olasz 
államok kora lejárt. Észrevette, hogy korának 
államférfiai csak önző czéljaikra tekintenek s 
mit sem törődnek a czélra vezető eszközök 
becsületes vagy aljas voltával. Látta a francziák 
kincsszomját, a spanyolok kegyetlenségét s fös
vénységét, a németek fukarságát s dühét, me
lyekkel Italia kincseit fosztogatták, felismerte, 
hogy a barbároknak sikeresen csak erős közép
ponti hatalomtól vezetett Olaszország lesz képes 
ellenállani.

De melyik olasz hatalomtól várhatta e nagy 
terv megvalósítását? A pápaságot akkori erkölcsi 
romlottsága tette képtelenné erre. Italia leg
nagyobb állama, a nápolyi királyság, maga is 
tehetetlen tárgya a francziák és spanyolok ver
sengésének. Hazája, a firenzei köztársaság pedig 
saját létét sem képes fentartani. 1512-ben a 
ravennai csata után idegen, spanyol beavatkozás 
megbuktatta a köztársaságot. Tisztviselőire iildö-
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zés, nyomor vár. A „grau secretario“-t börtönbe 
s kínpadra juttatja a győztes bosszús gyanako- 
dása s még szétroncsolt tagokkal san-cascianói 
szegényes magányába vonulva, kényszerű nyu
galmát eddigi politikai tapasztalatainak rende
zésére, egy kézikönyvbe való összefoglalására 
fordítja.

Hosszas tapasztalatai megismertették a hata
lomra juthatás minden eszközével s látta, hogy 
ez eszközök azonosak azokkal, melyekkel a re- 
naissance-korban annyira bámult rómaiak el
jutottak a világuralomra. Azon gondolatra jutott, 
hogy ezek az eszközök ezer önző czél helyett 
egyetlen szent czélra irányítva, Italia felszaba
dítására vezethetnek. Köztársasági volt testestől- 
lelkestől, de belátta, hogy ily nagyszabású vál
lalathoz szükséges erő összpontosítására csak a 
monarchia képes. Az idő is kedvezni látszott a 
monarchikus formának. Egy közönséges kalandor
fejedelemnek, Cesare Borgiának páratlan sikerei, 
melyek Italia uralmával kecsegtették, még inkább 
az egyeduralmat tüntették fel Italia egyesítésére 
vezető egyetlen eszközképpen. Reményei meg
újultak a Mediciek sikereinek láttára; kezükben 
Urbino, Toscana, Modena, Reggio, egyik tagjuk 
(X. Leo) a pápai székben, jogigényeik kiterjed
nek Ferrara, Parma városokra, esetleg Nápolyra.

A két Medici a franczia király segélyével a 
nemzeti ügy zászlaja köré csoportosíthatná Italia 
színe-javát s a nép vérét szipolyozó apró zsar
nokok, a haza testét széttagoló államocskák 
megszüntetése után az egyesített Olaszország 
nemzeti seregének élén kiűzhetné az idegeneket 
a félsziget határai közül. Valentinois herczegét 
csakis a véletlen akadályozta meg e terv kivitelé
ben ; ha ilyen sors érné a Medicieket is, meg
marad a nép, mely elpusztulhatatlan s melynek 
hivatása újra feltámadni, mikor már elérte szen
vedéseinek legmélyebb fokát.

Miután nincs alkalma arra, hogy hazája bol
dogságát tettekkel mozdítsa elő, hosszas tapasz
talatai s tanulmányai eredményét oly műbe 
akarta lerakni, mely kijelölje az Italia egyesíté
sére vezető biztos utat fejedelemnek s nemzet
nek egyaránt. A fejedelem útját mutatja a 
Principe, a népnek a Discorsi szól; úgy feje
delem, mint nép, csak jól szervezett nemzeti 
haderővel tudja megvalósítani a nagy tervet. 
Ily nemzeti sereget mutat be az Arte della 
Guerra.

Macchiavelli felismerte s kifejezésre juttatta a 
XVI. század hazafias olasz politikájának vég- 
czélját s az e czélra vezető eszközöket. Erkölcs
telenek ez eszközök, de egyetlen fogás sincs 
köztük, mely a renaissance-korban általános 
használatban ne lett volna. Italia államférfiai 
gyakorlatilag alkalmazták azokat az elveket, 
melyeknek Macchiavelli csak írásbeli kifejezést 
adott. Macchiavelli bűne nem más, mint hogy 
ki merte fejezni, a mit mások csak gondoltak 
és — tettek. Elmondta kora politikájának nyil
vános és titkos rúgóit egyaránt.

Nem tehette az erkölcsiséget politikájában 
vezető elvvé, a hasznosságra alapította azt. Ez 
elv: a czél szentesíti az eszközöket; s előtte s 
utána mai napig államok s államférfiak nem 
alkalmazták-e ezt az elvet aljas s önző czélok

érdekében ? Macchiavelli ez elvet egy szent czél 
szolgálatába akarja szegődtetni, mert lehet-e 
szentebb s magasztosabb czél a haza egységé
nek s szabadságának kivívásánál ?

II.
A Macchiavelli három főművében összefoglalt, 

rendszerbe szedett politikai elvek kisebb poli
tikai irataiban még csak fejlődésben, egyes adott 
esetekből vont következtetések alakjában jelent
keznek. Ma ez iratokat politikai röpiratoknak 
nevezhetnék, melyek egy-egy actualis napi kér
désről mondanak véleményt. Egy átható, ana- 
lysáló, de gyakran doctrinaire színében feltűnő 
államférfiú irodalmi termékeit bírjuk bennük. 
Gyakran mesterséges szempontokatvisz a tárgyba, 
ókori íróktól kölcsönzött elméleteket követ, me
lyeknek helyes voltát a közelmúlt eseményeiből 
vett példákon igyekszik bemutatni. Módszere 
azonban általában tapasztalati, inductiv, de sok
szor hiánya, hogy egy aránylag rövid korszak 
s kis terület viszonyairól von le általános értékű 
következtetéseket, vagyis kivételes esetekből sza
bályt állít fel. „Veszélye soha sem hamis ge- 
nialitásban áll, sem a fogalmak hamis kifejtésé
ben, hanem erős képzelőtehetségében, melyet 
nyilván nehezen fékez.“ 1

Időrendben egyik első, ilyszerü munkája a 
Chiana-völgy lázadó lakóival való bánásmódról 
(Del modo di trattare i popoli della Valdichiana 
ribellati) szóló, a firenzei tanácshoz intézett, mai 
alakjában csonka emlékirata 1502-ből.

Ez értekezés, mint Macchiavelli egyik első 
politikai irodalmi kísérlete vonja magára figyel
münket. Csiráját látjuk benne Macchiavelli ké
sőbbi politikai elveinek, kialakuló inductiv, ana- 
lysáló, empiricus módszerének. Guicciardinivel 
együtt elsőnek használja fel a történet tanulsá
gait a politika czéljaira; egyik első kifejezője 
a történetbölcselet amaz alapelvének, hogy az 
emberi természet lényege mindig ugyanaz, ha
sonló körülmények között hasonló módon nyi
latkozik és analog okok analog okozatokat ered
ményeznek. A divide et impera elve, melyet a 
római senatus Camillus dictator idejében oly 
sikerrel alkalmazott Latium lázadó lakóival szem
ben, épp oly jól beválik jó két évezred múlva 
a firenzei nagytanács kezében a Chiana-völgy 
lázongó népével, főleg Arezzóval szemben. Alatt
valókat vagy szeretetteljes bánásmóddal, az ér
dekazonosság szilárd kötelékeivel kell magunk
hoz lánczolnunk vagy teljes megtörés árán ártal
matlanná tennünk. Ehhez csak erélyes politika, 
akaraterős kormány kell. Firenze eddigelé éppen 
az ellenkezőjét tette annak, a mit a legnagyobb 
hódító nemzet példája kíván; Arezzót durva 
bánással elkeserítette, de azért nem tette ártal
matlanná, úgy hogy minden külellenségnek, főleg 
Cesare Borgiának biztos támpontja lesz Firenzé
vel szemben.

Macchiavelli felismeri, hogy a firenzei köz
társaság gyöngeségének legfőbb oka abban a 
valóban zsarnoki módban rejlik, melylyel Firenze

1 Burckhardt J . : A renaissance-kori műveltség Olasz
országban (ford. Bánóczi J.). I. 106.
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egykor vele egyenlő rangú s szabad városokat 
kormányzott. A legsúlyosabb rabigába vetette 
Pisát, Arezzo s Volterra által meggyűlöltette 
magát, Lucca és Siena önállósága ellen'folyto
nos merényleteket intézett. Burckhardt Jakab, 
az olasz renaissance-kor egyik elsőrendű isme
rője, Firenze hegemóniája alatt álló toscan foe- 
deratio létesítésében látja az egyedül lehetséges 
módot az áldatlan állapotokból származható 
bajok elkerülésére. Firenze soha komolyan még 
csak nem is foglalkozott e tervvel s így az 
arezzói, pisai stb. kérdés állandóan Achilles-sarka 
maradt a firenzei köztársaságnak.

III.
Némely kiadó Macchiavelli kisebb politikai 

iratai közé számítja a „Mily eljárást követett 
Valentinois herczege Vitellozzo Vitelli, Oliveretto 
da Fermo, Pagolo úr s Gravina Orsini herczeg 
láb alól eltételében ?“ (Descrizione del modo 
tenuto dal Dúca Valentino nelV ammazzare 
Vitellozzo Vitelli, Oliveretto da Fermo, il Signor 
Pagolo e il Dúca di Gravina Orsini.) czímü 
követjelentést is. Macchiavellinek egyik korábbi 
dolgozata ez, abból az időből, melyet a firenzei 
köztársaság megbízottjaként a rettegett Cesare 
Borgiának, Valentinois herczegének oldalán töl
tött. Szemtelen, száraz hangon írt elbeszélése 
az 1502 decz. 30-iki sinigagliai vérfürdőnek, 
melyben a „gaztettek e virtuóza“, Cesare Borgia, 
páratlan ravaszsággal s lelkiismeretlenséggel 
vesztette el a szavában bízó s meghívására 
gyanútlanul Cesare táborába gyülekezett roma- 
gnai zsoldosvezéreket.

Az egész levélformában írt tudósításnak inkább 
történelmi kútfő jellege van. Macchiavelli s a 
renaissance-kor jogi s erkölcsi felfogását inkább 
az a szemtelen, tárgyilagos, szószegésen, áruláson 
s gyilkosságon meg nem botránkozó hang, a 
czélhoz — még pedig önző czélhoz — vezető 
eszközök iránt való közöny jellemzi. A politika 
s ethika teljesen szét van választva egymástól, 
a mi az egyik szempontjából helyes és dicséretre 
méltó, gáncsolni való lehet a másikéból. Van
nak hasznos bűnök s káros erények. Az ethiká- 
ban a jó, a politikában a hasznos a vezető 
elv, melynek fel kell áldozni az előbbit, ha 
ellenkezésbe jutnak egymással. Erőszak s csel
szövés egyaránt törvényes eszközök magas poli
tikai czélok érdekében. Az egész világnézet eleve 
feltételezi az emberek általános romlottságát, 
megvásárolhatóságát s aljasságát s a maga
viselet egyedüli mértékének a sikert tekinti. IV.

IV.
Macchiavelli kisebb politikai iratainak legter

jedelmesebb csoportját német- s francziaországi 
követjelentései teszik. írójuk összehasonlító s 
megfigyelő képességének tanúsítói e jelentések.

Italia szerencsétlen körülményei, melyek a 
gazdag s müveit félszigetet félbarbár szomszé
dok kapzsiságának versenytárgyává tették, rend
kívül serkentőleg hatottak diplomata talentumok 
fejlesztésére. Az apró olasz államok, ha névleg 
nem is, de tényleg elvesztették függetlenségüket

s franczia vagy spanyol befolyás alá jutottak. 
Firenze s Genua sorsa fölött Madrid s Páris 
királyi lakaiban döntöttek. Ily körülmények közt 
az olasz állam sorsa sokkal jobban függött kül
földön élő ügyvivőjének ügyességétől, mint saját 
kormányának tehetségétől. Az ily követ a nem
zetközi jog oltalma alatt álló kém volt, meg
bízói legéletbevágóbb érdekének őre, igazi ügy
védje, kinek belé kellett merülnie az udvari 
cselszövények közé, „hogy kitanulván a feje
delem minden gyöngéjét, azoknak hízeleghessen 
és kegyenczének, ki a fejedelmen — s a szolgá
nak, ki a kegyenczen uralkodott . . . Mindenki
hez alkalmazkodnia kellett, el kellett altatni a 
gyanút, gyűjteni az útmutatásokat, . . . mindenre 
figyelnie, mindent tűrnie kellett“.1

A politikai s socialis viszonyok megfigyelése 
különben igen régi szokás volt Italiában; már 
Villaninál találjuk egyes városok s államok pénz
ügyi s hadi erejének statistikaszerü felsorolását 
s összehasonlítását. Az egyes egyének jellem
zése mellett előáll egész népességek megítélésé
nek s leírásának képessége is. A velenczei kö
vetek jelentései valóban páratlanok s nélkülöz
hetetlenek a maguk nemében. Ily követjelentések 
alakjában óriási anyaghalmaz gyűlt össze az 
államtudományok körébe vágó megfigyelésekből. 
Vihari 1 szerint Macchiavelli az első, a ki ezen, 
évszázadok óta felgyülemlett anyagot először 
foglalta organikus rendbe s így alkalmassá tette 
arra, hogy rendszeres államtudomány alapjává 
legyen.

Ilyen első sorban Németország XVI. század 
elejebeli közállapotairól szóló három rendbeli 
követjelentése (Rapporte déllé cose della Magna, 
1508 jun. 17.; Discorso sopra le cose d’Alle- 
magna e sopra l’imperatore; Ritratti déllé cose 
dell’ Alamagna). E jelentésekben találjuk meg 
Macchiavelli számos későbbi elvének csiráit, egy
úttal „tanúsítják, mily élesen tudott a népek 
sajátságaiba hatolni, mily behatóan ítélte meg 
a politikai helyzetet, idegen országok belálla- 
potait, nemzetek s kormányok természetét“.3

Miként egykor Tacitus, Macchiavelli is a túl
finomult itáliai társadalommal önkénytelenül is 
a XVI. század germánjainak ősi erőteljességét, 
józanságát s igénytelenségét állítja szembe. „Ha 
azt mondom, hogy Németország népe gazdag, 
hát ez valóban úgy van; s nagyrészt az teszi 
őket gazdagokká, hogy úgy élnek, mint a sze
gények ; mert nem építkeznek, nem költenek 
ruhára s háztartásra; beérik, ha van elég kenye
rük s húsétkük s van egy szobájuk, a hová 
meghúzódhassanak a hideg elől. A kinek nincs 
egyebe, a nélkül él s nem jár a megszerzése 
után. Tíz év alatt ha költenek 10 forintot; 
mindenki saját állapota szerint él ez arányok 
szerint; senki sem törődik azzal, a mije nincs, 
hanem csak azzal, a mire szüksége van. Igényeik 
pedig sokkal kisebbek a mienknél; e szokásaik 
következménye, hogy pénzük nem foly ki a 
külföldre, mivel meg vannak elégedve azzal, a

1 Macaulay: Macchiavelli.
3 Villan: Macchiavelli und seine Zeit. 111. k., ford. 

Mangold.
3 Gervinus: Geschichte der florentinischen Historie- 

graphie, 1821, Wien. 71. 1.
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mit hazájuk termel; örömüket lelik e zord 5 
szabad életben s nem akarnak háborúba menni, 
hacsak jól fel nem pénzeled őket s még ez 
sem volna nekik elég, ha a városok rájuk nem 
parancsolnának.“

„A nemesség a városokon kívül kastélyaiban, 
valamelyik fejedelem udvarában vagy hegyek 
közt magános helyeken él. Nyomorúságosán 
élnek s ruházkodnak (többet költenek a hasukra, 
mint bármi másra), szegények s ellenségei a 
polgárságnak s annyira büszkék, hogy a világ 
minden kincséért sem sógorosodnának össze 
olyannal, a ki kereskedést űz“ — egészíti ki a 
fenti leírást Quirini, a velenczei ügyvivő, Német
ország viszonyainak Macchiavellinél sokkal ala
posabb, mert közvetlenebb ismerője. Macchiavelli 
sok dologról csak hallomás után ír, ő maga 
csak Tirolt s Dél-Németországot látta s ebből 
vont következtetést az egészre. A Rajna-völgy 
s a Hansa városok gazdagon fejlő cultur-életé- 
ről — melyről Aeneas Silvius Piccolomini 
(később II. Pius pápa) már félszázaddal előbb 
festett eleven képet — Macchiavelli mit sem 
szól. Macchiavellit, a nemzetgazdászt, a nemzetek 
erejét mérlegelő politikust mindez nem érde
kelte. Hisz culturája volt Firenzének is, termé
szetes teremtő eleven ereje azonban már kime
rülőben volt. Macchiavelli analytikus elméje hama
rább veszi észre a különbségeket, mint a cultura 
egyező vonásait. A culturát pedig még akkor 
sem tekintették nagyhatalomnak. Maga Macchia
velli is rendezett pénz- s hadügyekben látta 
egy állam minden erejét. „Németország hatalmá
ban senki sem kételkedhetik, mivel bővelkedik 
emberekben, vagyonban s fegyverekben. A mi 
a gazdagságot illeti, nincs város, melynek feles
leges közpénze ne volna . . .  s ez onnan van, 
mivel semmi egyébre sem adnak ki pénzt a 
kezükből, mint az erődítmények fentartására. 
Zsoldosokra sem költenek, mivel saját begya
korlott embereiket tartják fegyverben.“

Macchiavelli észreveszi a nagy megtakarítást, 
mely a zsoldos hadrendszer mellőzéséből szár
mazik s e tényből új érvet merít a nemzeti 
hadsereg mellett, melynek arnoparti honában 
oly buzgó előharczosa volt. Észreveszi a német 
iparnak az olcsó munkabér mellett lehetővé lett 
felvirágzását, a háziipar jelentőségét a nemzet- 
gazdaság terén, úgy hogy e tekintetben Német
országtól tanulhatna maga Italia is, melynek 
immár óvakodnia kell a sok idegen kereskedő
től, kik — félni lehet — minden pénzt kivisz
nek az országból. A védvámpolitika gondolata 
azonban még nem ötlött Macchiavelli eszébe, ki 
a kereskedelem-szabadság okozta kárnál többre 
becsülte a kereskedelem nemzetközi érintkezésé
ből háramló hasznot.

Macchiavelli közgazdasági nézetei e küldetés 
folyamán nyertek határozottabb alakot. Közgaz
dasági elvei mellett a német birodalom politikai 
gyöngeségének, a decentralisatio bomlasztó hatá
sának, a hibás intézményeknek s mindazon okok
nak felismerése kölcsönöz érdeket Macchiavelli 
e jelentéseinek, melyek a legújabb korig lehe
tetlenné tették a különben erőteljes német nem
zet politikai erejének érvényesülését. „A svájczia- 
kat ellenségnek nézi egész Németország, a

városoknak a fejedelmek, a fejedelmeknek a 
császár az ellensége.“ A világi fejedelemségeket 
a rossz örökösödési rendszer darabolja fel s 
fosztja meg minden politikai súlytól. A világi 
s egyházi fejedelemségeket a városok pártfogása 
által a császár gyöngíti meg, -úgy hogy az 
egyházi választó fejedelemségek, meg más ha
sonlók mit sem tehetnek tulajdon nagy váro
saikkal szemben. ,.E városok csakis a maguk 
belügyeivel, jogaik megvédésével törődnek, a 
külső terjeszkedésre nem gondolnak s a mit 
maguknak nem kívánnak, nem óhajtják másnak 
sem ; a császár megsegítésében igen lanyhák, 
többnyire csak „diétákkal fizetnek“. E városok 
nemcsak a fejedelmekkel, hanem, ..a mi különös 
állításnak tetszik, a svájcziakkal is ellenséges 
lábon állnak, mindamellett, hogy mindketten 
szabadságuk megvédésének jele alatt küzdenek 
a fejedelmek ellen. Az egyenetlenség onnan 
van, hogy a svájcziak nemcsak a fejedelmek 
ellenségei, mint a városok, hanem a nemesekéi 
is ; országukban ugyanis nincs sem egyik, sem 
másik fajtából, mert a tisztviselői állásokon 
kívül semmiféle megkülönböztetést sem tesznek 
az emberek közt, hanem mindannyian független 
szabadságnak örvendenek“.

íme a szent római birodalom; már sem nem 
szent, sem nem római; történeti jog, melyhez 
a múlt dicsőségének emlékei fűződnek, szinte 
puszta czím nyílt ellentétben a német nemzet 
jellemével, államforma, mely nem fedi az álla
mot, nőmén séd non praesidilim. Alig képzel
hető nagyobb ellentét, mint a mely fenforgott 
a császári trón dicsköre közt, mely még mindig 
elsőnek volt elismerve a keresztény világban s 
annak gyakorlati érvényesítése közt. Macchiavelli 
mert erre legelőször rámutatni, megelőzve vele 
Puffendorf Sámuel „De Statu Imperii Germa- 
nici“ czímű müvét, heves támadást intézvén az 
ú. n. római szent birodalmi császárság egész 
jellege ellen, melyben egy rosszul rendezett 
monarchia, egy zavaros hűbéri rendszer káros 
oldalait festi.

Ilyen a császárság, megfelel neki a császár 
is. Miksa romantikus jelleme érthetetlen Macchia
velli előtt, az „utolsó lovag“ nyíltsága, mely 
akkor is egyenes útat követ, ha kerülő utakon 
könnyebben czélt érne, naivság színében tűnik 
fel Macchiavelli, az ész apostola előtt. Éppen 
nem tartja nagy embernek, bár elismeri jó tulaj
donságait; „ha mérsékelné két főhibáját, a köny- 
nyelmüséget s pazarlást, a legtökéletesebb em
ber volna, mert e királynak — mint hírlik — 
mije sem hiányzik a pénzen kívül. Pedig nem 
szűkölködik jövedelmekben ; „saját országai 
minden adókivetés nélkül 600,000 irtot jövedel
meznek neki. A császári tiszt 100,000 forintot 
ér. Ez a jövedelem egészen az övé, nem köte
lezi semmiféle kiadásra, mivel nem tart sereget, 
nem fizet várőrségeket, sem városi tisztviselőket, 
mivel a vidéki nemesség felfegyverkezve ellátja 
a várakat, a városoknak pedig megvannak a 
maguk polgármesterei, kik igazságot szolgáltat
nak nekik“. Mindemellett „soha sincs egy sol- 
doja sem s a mi ennél is rosszabb, semmi 
látszatja költekezéseinek“. Folytonos pénzzavara 
okozza sűrű szükségeit, gyakori szükségei gya
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kori kívánságait, ezek a sűrűn tartott ország- 
gyűléseket, kevés belátásból erednek a hitvány 
határozatok s a még hitványabb végrehajtás“.

A fegyveres nemesség fél a császár ’közpon
tosító terveitől; ezért nem szívesen szolgálja; 
nem mernek ugyan nyíltan szembeszállni vele, 
de a hol csak lehet, kibújnak kötelezettségeik 
alól s visszatartják azzal, hogy nem segítik; 
„azok, a kik nem merészelnek háborút indítani 
ellene, merészük megtagadni a segélyt, a ki 
nem merészü megtagadni a segélyt, elég merész 
meg nem tartani erre vonatkozó ígéretét, a ki 
nem merészli még ezt sem, merészli halogatni 
úgy, hogy mi sem történik idejére, hogy hasz
nát vehetné; a városoknak sincs semmi kedvük 
a hódításra, mert tudják, hogy Italia meghódí
tása nem nekik, hanem a fejedelmeknek volna 
hasznára, a kik személyesen jöhetnek Italia bir
tokát élvezni, ők pedig nem ; a hol pedig egyen
lőtlen jutalomra van kilátás, ott az emberek 
nem nagyon szeretnek egyenlően áldozni. A le
génység, melyet Ausztriából s Horvátországból 
toboroz, két napig van együtt, aztán pénz hiánya 
miatt eloszlik. így minden terve hajótörést szen
ved az ellenálláson s az eszközök, főleg a pénz 
hiányán, mivel Miksa szüksége győzelmeivel 
nő s ha nem változtatja meg természetét, nem 
volna neki elég, még ha Italia fáinak lombjai 
mind aranyakká válnának is“.

V.

Németország mellett Francziaország volt, mely 
szomszédos fekvésével, Italia ügyeibe való gya
kori beavatkozásánál fogva magára vonta 
Macchiavelli figyelmét, ki három ízben (1500-, 
1503- és 1510-ben) látogatta meg az országot. 
Ezen látogatásainak szüleményei Ritratti déllé 
cose della Francia s Deila natura dei Francesi 
czímű nem igen terjedelmes követjelentései.

Macchiavelli, politikai ideálját, az erős cen
trális királyi hatalom körül összpontosított egy
séges és hatalmas nemzeti államot ismeri fel 
Francziaországban, ellentétét amaz áldatlan poli
tikai állapotoknak, melyek a decentralisatio s 
particularismus átkait zúdították szerencsétlen 
honára s melyet Németország előbb vázolt 
ismertetésében is festett.

A franczia királyság örökösödési rendje lehe
tővé tette a nemzedékről nemzedékre átszár
mazó következetes dynastikus, de e mellett nem
zeti politikát, mely abban állt, hogy a mit idő 
s körülmények a franczia királyok kezébe jut
tattak, azt szorosan összetartották, úgy hogy a 
régi hercegségek s pairségek, melyek a 100 
éves háborúban az angolok támpontjai voltak, 
idővel visszaháramlás útján korona-javakká let
tek vagy vérbeli herczegek kezén a dynastikus 
politika czéljait szolgálják. A hübérurak az erős 
királyi hatalommal szemben függésbe kerültek, 
többé már nem elégedetlen hűbéresek, hanem 
hasznos alattvalók. A majorátus intézménye, 
vagyis a család vagyonának a legidősebb fiú 
kezében való egyesítése, szükségképpen hadi 
vagy tisztviselői pályára, szóval királyi szolgá
latba terelte a nemesség fiait. „A nemesség

egészen a honvédelemnek él, ezért a franczia 
lovasság a legjobbak közé tartozik Európában.“

Francziaország a természettől gazdagon meg
áldott föld, melynek kincseit lakói az egyoldalú 
terménygazdálkodásnál, a pénz s vállalkozás 
hiányánál fogva nem használják ki eléggé. „S 
ez onnan van, mert nem tudnak végére járni 
nyersterményeiknek; mindenkinek van eladni 
valója, úgyannyira, hogy ha valaki egy véka 
gabonát akarna eladni, nem találna vevőre, mert 
mindenkinek van eladó. A nemesek jobbágyaik
tól nyert jövedelmükből a ruházaton kívül éppen 
semmire sem költenek, mert élelmezésükre van 
marhaállományuk elég, aprómarhájuk végtelen, 
halastavaik s mindenféle vadászterületük. így 
minden pénz az urak kezébe kerül, úgy hogy 
ha egy népembernek egy forintja kerül, ez már 
nagy vagyonnak tetszik előtte.“

A mi kevés pénz van, az kétötödében a 
papság kezében egyesül s az egyházi művészet 
ápolására fordított összegeken kívül holt tőkét 
képez s az egyházi vagyont s ezzel a papság 
politikai befolyását növeli. Tanácskozásoknál 
tényleg a derűsé az első szó, a kivitel azonban 
a tisztviselő nemesség feladata. A franczia derűs 
az 1438-iki pragmatica sanctio értelmében tág- 
körű kiváltságokat élvez; a 140 püspöki s 18 
érseki széket a káptalanok, a 740 congregatió- 
ban az apátokat a tagok választás útján töltik be.

A mióta Villani János (XI. k. 92. f.) bevezette a 
statistikát a történetírás s államtudományi meg
figyelések körébe, egyetlen olasz követjelentés 
sem lehetett el a megfigyelt állam anyagi ere
jére, pénzügyi helyzetére vonatkozó statistikai 
adatok nélkül. A franczia állam bevételei a szük
séghez képest változnak. A fogyasztási adó 
1.000,700 scudit tett ki, mellette a tejadó és a 
sójövedék, meg a kölcsönök a legszokottabb 
jövedelmi források. Királyi engedély nélkül egyet
len hűbérúr sem vethet ki újabb adót jobb
ágyaira.

Á pénzügyi tisztviselők rendesen augusztus
ban szállítják be a jövedelmeket s a pairek 
kamarájának felügyelete alatt állanak. A király
ság főtisztviselője a kanczellár, némely bírásko
dási ügyben a királytól is független hatáskörrel, 
mellette a sénéchal stb., vidéken a kormányzók 
s helytartók, kik állásukat mind a királytól 
nyerik vagy pénzen veszik. Az országnak négy 
egyeteme van; a felső bíráskodást az öt par
lament intézi, melyektől nincs felebbezés. A ki
rályi udvartartásról, udvari tisztviselőkről s fize
tési fokozataikról, az egyes tisztviselők egyéni 
jelleméről szóló megjegyzések fejezik be a követ
jelentést, melynek sok tekintetben érdekes kiegé
szítői a Principé-ben s Discorsi-ban Franczia- 
országra vonatkozó megjegyzések.1

1 „Francziaország legelői áll a jól kormányzott álla
mok sorában. Az ottani intézmények közül a legböl- 
csebbek egyike kétségkívül a parlament, melynek hiva
tása, hogy a kormányzás biztosságára s az alattvalók 
szabadságára ügyeljen. Ez intézmény megalapítója na
gyon jól ismerte egyrészt a nemesség becsvágyát s 
kevélységét, másrészt a nép ellenük való s félelmen 
alapuló gyűlöletét, arra keresett módot, miként lehetne 
az egyiket a másik által féken tartani, de úgy, hogy a 
király közbe ne lépjen, mert ez nem foghatja a nép 
pártját a nélkül, hogy a hatalmasokat elégületlenné ne
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A „Deila natura dei Francesi“ (a francziák 
természetéről) czímü rövid, axiomaszerü észre
vételeket tartalmuk1 néprajzi jellegénél fogva 
nem vehetjük politikai tárgyú dolognak.

Macchiavelli Francziaország leírásában egy 
központosított erős nemzeti állam eszméjét veti 
fel honfitársai előtt. Elismeri, de nem túlozza 
a centralisatio előnyeit s figyelmeztet lehető 
veszélyeire is. Idő múltán a centralisatio az 
autonomikus szabadság s egyéni tetterő elnyo
mása által saját létalapját teszi tönkre.

A franczia királyság hivatását Macchiavelli a 
franczia néposztályok, rendek közti egyensúly 
fentartásában, az alsó néposztályoknak a fel
sőbbekkel szemben való megvédésében látja s 
ha a királyság ezt egyszer elmulasztja, „kétség
kívül nagy zavarok vagy éppenséggel a király
ság felbomlása származik belőle“. (Disc. III.
k. 1. f )

VI.
Lucca város alkotmányáról (Sommario del 

governo della cittá di Lucca) szól Macchiavelli 
kisebb politikai iratainak egyik legszabatosabb 
értekezése. Lucca városa, fekvésével s Castruccio 
Castracani nevű herczegének diadalai által Firen
zének Toscana egyesítésére vpnatkozó terveit 
nagy mértékben akadályozta. Érthető tehát az 
a figyelem, melyet Firenze állambölcsészei, köz
tük Macchiavelli is a rivális szomszéd állam
község viszonyaira fordítottak. Lucca alkotmánya 
nagyjában a többi renaissance-kori olasz város
államéhoz hasonlít; élén kilencz tagú signoria 
a végrehajtó hatalom egy részével, mellette egy 
36 s egy 72 tagú tanács igen bonyolult hatás
körrel. A luccai köztársaság alapelve a szabad
ság, melyet a végrehajtó hatalom közege, a 
signoria hatáskörének minél szűkebbre szorításá
val igyekszik biztosítani. Pedig az államfőben, 
legyen az egy ember vagy egy testület, mint 
az akkori olasz város-államok signoriái, hata
lomnak s méltóságnak kell egyesülnie. E két 
dolog egyikének okvetlenül meg kell lennie. 
A velenczei dogénak korlátolt hatalmát méltó
ságának fénye pótolja. A velenczei doge a szó
járás szerint ugyan „captivus in aula“, de egy
úttal „rex in foro“. A velenczei állam hatalma 
a signoriában, méltósága a dogéban volt meg
testesítve. A luccai signoriának azonban sem 
hatalma, sem tekintélye, hatásköre nem terjed

tegye, sem ezeknek nem kedvezhet a nélkül, hogy a 
nép gyűlöletét magára ne vonná.“ (Principe XIX. fej.)

„A franczia királyság e tekintetben példaszerű. A nép 
semmi másért sem él biztonságban, mint azért, hogy 
ama királyokat végtelen sok törvény köti; a népek biz
tonsága pedig ezen alapszik. Ez állam szervezője azt 
akarta, hogy a királyok a hadsereg s pénzügy dolgában 
tetszésükre intézkedhessenek, de minden egyébről csak 
a törvények értelmében rendelkezhessenek.“ (Discorsi,
l. k. XVI. f.)

1 Pl.: „Csak a jelennek élnek s hamar megfeledkez
nek a múlt sérelmeiről s jótéteményeiről s keveset gon
dolnak a jövendő jóval vagy rosszal. Inkább kapzsiak, 
mint megfontoltak. Nem sokat törődnek azzal, a mit 
mondanak vagy írnak róluk. Inkább pénz-, mint vér
szomjasok. Csak az ígéretekben bőkezűek. Ha nem 
tehetnek valami jót, akkor megígérik ; ha tehetnek, nehe
zen vagy sehogy sem teszik meg. A legelső egyezmé
nyek velük mindig a legjobbak“, stb.

magára a városra, miként az ókorbeli római 
consulnak is csak a város falain kívül volt 
impériuma. Macchiavelli a köztársasági szabad
ság szempontjából csak helyeselni valót talál 
ez intézkedésen, viszont kárhoztatja is e rend
szert, mert szűk hatáskörénél s csak két hónapra 
terjedő megbízásánál fogva csak közepes tehet
ségű emberek pályáznak e méltóságra.

Viszásnak tartja a doctrinaire szempontból 
felfogott hatalomkörök felosztását is az egyes 
államszervek közt. Jól rendezett köztársaságban 
a „nagyobb szám rendelkezik (választ), a köze
pes tanácsot ad, a kisebb szám végrehajt. 
Rómában a nép választott, a senatus tanácsko
zott, a consulok s a magistratus végrehajtottak... 
Luccában össze van zavarva a rend, mert a 
legkisebb szám (a 9 tagú signoria) választ, a 
legkisebb (a signoria) s a legnagyobb (a 72 
tagú Consilio) tanácsot ad“ s részben végrehajt; 
mind e hiányok mellett is fennáll a luccai köz
társaság, a mi a Consilio generale nagy hatal
mában leli magyarázatát, mely a Kleisthenes-féle 
ostracismushoz hasonló módon 2/3-ad szótöbb
séggel 3 évre száműzhette a közszabadságra 
vagy rendre nézve veszélyes egyéneket. Ily nagy 
számú testület nehézkes volta s az egyéni 
felelősség hiánya azonban itt is sok bajt okozott, 
bár a határozathozatalhoz szükséges 2/3 szó
többség másrészről az elhamarkodásnak, a köz- 
társasági kormányforma ez állandó veszélyének 
is elejét veheti. „Mert egy köztársaságban sokkal 
veszedelmesebb az igen mint a nem, miért is 
jobban kell ügyelni azokra, a kik akarják, hogy 
valami újítás meglegyen, mint azokra, a kik 
nem akarják s kisebb baj, ha a kisebbség meg
akadályozhat valami üdvös dolgot, mint ha valami 
rosszat idézhet elő“.

Due provvisioni per istruire milizie nazionali nella 
Repubblica fiorentina.

Macchiavelli politikai ildomossága s haza
szeretete sehol sem tűnik ki jobban, mint azon 
éleslátásban, melylyel felismerte a hadügyi reform 
szükségét s a fáradhatatlan kitartásban, melylyel 
megvalósítására törekedett. Az ókor és saját 
kora történetének összehasonlítása alapján Olasz
hon gyöngeségének legfőbb okát a zsoldos 
seregeknek mindenütt való alkalmazásában 
ismerte fel. „Minden állam kettős talpköve a 
törvény s a fegyver, az egyik az alattvalókat 
fékezi, a másik külellenségtől véd“. Firenze 
kitűnő törvényei mellett is gyönge, mert nincs 
nemzeti hadserege. Macchiavelli tehát tervet készí
tett nemzeti haderő szervezésére s arra vonat
kozólag, mint lehetne háború idején az egész 
férfi népességet a haza védelmére alkalmazni.

A nemzeti sereg s az általános hadkötelezettség 
elve rejlenek e javaslatban. E tervezetet nagyon 
óvatosan kellett előkészíteni, nehogy a hirtelen 
fellépés a polgárság kényelemszeretetét s élv
vágyát a zsoldos rendszer legerősebb alapjait 
sértse. A Dieci di liberta e pace-t, vagyis a 
firenzei kormány 10 tagú hadügyi osztályát nem 
volt nehéz rávenni, hogy a firenzei köztársaság
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egész területén minden háztól egy-egy ember 
szolgálatát követelje s a fegyverfogható férfiak 
névsorát összeállíttassa. Nemsokára 10,000 főnyi 
állandó nemzetőrséget állítottak fel,, végül 
1503-ban Nőve deli' Ordinanza e Milizia néven 
egy új hadügyi hatóságot szavaztak meg, melynek 
kizárólagos feladata a hadsereg szervezése s 
készenlétben tartása volt. Macchiavelli ez új 
tanácsnak titkára s tervei megvalósításában leg
buzgóbb munkása lett. Az idők viharai ugyan 
mihamar elsodorták e sereget, mely mindemel
lett mint a nemzeti honvédelem eszméjének gya
korlati megvalósítása, Macchiavelli lángeszének 
egyik legemlékezetesebb alkotása marad.

VIII.
Az előbbihez hasonló tárgyú irata Macchia- 

vellinek a Discorso alia Balia di Firenze sopra 
il provvedere danari (értekezés a pénzszerzés 
módjáról) czímű memoranduma.

Macchiavelli előadás- s tárgyalásmódjának 
egyik példája e rövid értekezés, melyet még 
1499-ben a tíztagú hadügyi tanácshoz írt. Saját 
tételeire tesz ellenvetéseket, hogy aztán éles
ei méjü dialektikával czáfolja meg őket. Főtétele, 
melyből deductive vezeti le a többit, hogy 
minden államot erő és bölcseség tart fenn s 
minden államnak önmaga iránt való kötelessége, 
hogy ha meg vannak, fentartsa, ha nincsenek, 
megszerezze őket.

Az erő pénzen s a haderőn nyugszik; e 
kettőnek mindig készen kell állania az ellenség 
visszautasítására épp úgy, mint a polgárok meg
fékezésére. Ez az uralom főczélja. Az állam csak 
önmagában bízhatik, jaj neki, ha szövetsége
sekre vagy szomszédai jóakaratára szorul, vagyis 
ha gyönge. A diplomatiai ügyesség is csak úgy 
ér valamit, ha megfelelő anyagi erő támogatja 
a szerződéseket. Magánemberek okiratokkal, 
államok fegyverrel szereznek érvényt szerződé
seiknek ; a politikus és magánember esküje 
egészen különböző dolgok. A hazugság s ámítás 
számos példa tanúsága szerint jogos dolog a 
politikában. E példák szolgáljanak tanulságul, 
mert más kárán tanul az okos és idejében elejét 
veszi a lehető veszélyeknek is. „Bizony mon
dom, hogy sorsotok nem javul, ha ti nem 
javultok. Maga az ég sem képes fentartani, a 
ki minden áron bukni akar. Nem hihetem, hogy 
ti ezt akarnátok, mert hisz szabad emberek 
vagytok s kezetekben van szabadságtok. Hiszem, 
hogy azon tekintetekkel lesztek irányában, 
melylyel a szabadnak született s szabadon élni 
akaró emberek szoktak viseltetni“.

IX.
Discorso fatto al Magistrato de' Died sopra 

le cose di Pisa.
Pisa egy évszázad óta sínylette Firenze igáját, 

kikötői egykor világraszóló kereskedelem s 
gazdagság tanyái — elzárva, szántói elposvá
nyosodva a malaria tanyáivá lettek, az olasz 
városok közt a La Morta jelzőt kapta, de azért 
nem halt meg egészen. 1494-ben a holt köz

társaság egy perez alatt életre ébredt. Szabad 
államok életereje oly szívós tehát, okoskodik 
Macchiavelli, hogy az óvatos hódítónak csakis 
három módja van uralma biztosítására. „Az első 
m ód: rombold le teljesen; a második: kor
mányozd tenmagad; a harmadik pedig: hagyd 
még a régi alkotmányt egy általad kiszemelt 
oligarchia vezetése alatt s elégedj meg a hűbéri 
díjjal; valósággal azonban az egyetlen biztos 
mód az elpusztítás“ — mondja ugyané kérdésről 
értekezve a Principe 5-ik fejezetében.

Az emberekre jósággal vagy elrettentéssel 
lehet hatni. Kívánatosabb a jóság útja, de nem 
mindig czélravezető. Minden új kormányzat csak 
elrettentéssel, az új rend ellenségeinek lesujtá- 
sával biztosítható. Igaz ugyan, hogy „az a 
birodalom a legerősebb, melynek hű alattvalói 
vannak“, de miután a pisaiaktól, kik Firenzében 
szabadságuk1 elnyomóját gyűlölik, e hűség nem 
várható, erőszakkal kell őket meghódítani s 
engedelmességben tartani. E szintén rövid érte
kezés nagy része a hadászat körébe vágó gya
korlati tanácsokat tartalmaz Pisa megszállására 
nézve.

X.
Discorso sopra il riformar lo Stato di Firenze, 

fa lto  ad istanza di papa Leone X.

Dante a firenzei államélet egyik állandó 
vonását rajzolja, midőn az alkotmányán egyre 
javítgató Firenzét fekhelyét folyton változtató 
beteghez hasonlítja.2 A nagy modern tévedés, 
mely szerint a meglevő erők is törekvések tekin
tetbevételével elvont schemák szerint alkotmányt 
mintegy gyártani lehet, Firenzében minden moz
galmasabb időben felüti fejét.;5 Példaként Savo
narola szolgálhat, ki 1494-ben advent harmadik 
vasárnapján a következő módot ajánlotta a leg
jobb alkotmány készítésére: a város 16 com- 
pagniája dolgozzon ki egy-egy tervezetet, a 
Gonfaloniere-k keressék ki a négy legjobbat, 
ezek közül a signoria a legeslegjobbat. Macchia
velli mellett Guicciardini foglalkozik rendszeresen 
Del reggimento di Firenze című művében 
Firenze alkotmányának kérdésével. Mellettük 
más állammüvészek igyekeznek a hatalom mester
séges megosztása, át- meg átszűrt választási 
rendszerek stb. útján állandó állapotot terem
teni, apraját-nagyját kielégíteni vagy megcsalni. 
Eközben folyton az ókorral példálóznak s annak 
pártelnevezéseit (aristocrazia, ottimati stb.) 
alkalmazzák saját viszonyaikra. Nagyban hozzá- 
járúltak az ilyféle fejtegetések a fogalmak tisztá
zásához, bő anyagát hozták össze az állam-

1 E szót «szabadság» s az ősi szokásokat sem az 
évek hosszú sora, sem a jótétemények egész halmaza 
nem képes a nemzet szívéből kiirtani; semmi gonddal, 
semmi előrelátással nem lehet őket elölni, ha csak a 
polgárok mind nincsenek megtörve s szétszórva, mindig 
gyújtópontjai lesznek _ ezék a forradalomnak, mihelyt 
erre alkalom nyílik. így tett Pisa is, miután Firenze 
igája alá került.

3 Purg. VI. 134 s köv.
3 V. ö. Varchi Benedeknek, Macchiavelli ifjabb kor

társának tanulságos megjegyzését a Stone fiorentine 
VI. k. 5-ik f.-ben, a hol az állam bajainak főokozóiként 
az elméleti államtudósokat tünteti fel.

2
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tudományi megfigyeléseknek, de tulajdonképpeni 
czéljukat, a viszonyok megszilárdítását távolról 
sem közelítették meg. A pártviszályok s követ
kezményeik, a proscriptiók s száműzetések 
ezentúl is napirenden voltak. A hatalomra került 
párt száműzte ellenfeleit, a köztársaság intéz
ményeit a saját érdekei szerint alakította át s 
e rövidlátó politikával felizgatta s szaporította 
az elégedetlen elemeket, minek következménye 
a rögtönös forradalmak, a számüzöttek haza
térése, a bukott párt száműzése voltak. Ekképpen 
nemesi uralom, plutokratia, a polgári rend 
küzdelmei a proletársággal, egy családnak első
sége, Savonarola quasi-theocratiaja váltják fel 
egymást azon vegyes alakulásokig, melyek a 
Mediciek erőszakos fejedelemségét előkészítették.

Firenzében csupán 1213—1307 közt tizenhét, az 
egész államszervezetet megváltoztató alkotmány
válság volt. Macchiavelli az állandóság e hiányát 
más müveiben (pl. Istorie fiorentine III. k. 5. f.) 
a firenzei nép nyugtalan jellemének, az erkölcsök 
elvadulásának s a folytonos klikkuralomnak tudja 
be, itt a vegyes kormányformát, mely sem nem 
igazi monarchia, sem nem tiszta köztársaság, 
okolja érte. Pedig a vegyes egyensúlyos kormány
formát minden más művében Aristoteles s 
Polybius mintájára feléje helyezi a tiszta for
máknak. Hisz e vegyes forma volt, mely Spár- 
tának, Rómának s Velenczének állandóságot 
biztosított. E „governo misto“ lényeges eleme 
egy hazafias és örökös patrícius osztály volt, a 
minő Firenzéből az 1293-iki Ordinamenti della 
Qiustizia, a polgári rend uralmát biztosító zsar
noki szigoruságú törvények által annyira kive
szett, hogy visszaállítására gondolni sem lehetett. 
Ezért Macchiavelli ezen iratában határozottan a 
vegyes kormányforma ellen fordul, „mert semmi
féle államforma sem lehet állandó, ha csak nem 
tiszta egyeduralom vagy nem valódi köztársaság. 
Minden közbenső kormányforma hibás. Ennek 
oka világos: úgy a monarchiának mint a respubli- 
cának egyetlen veszélytől kell tartania; amannak, 
hogy alá ne szálljon a köztársasághoz, emennek, 
hogy föl ne emelkedjék a monarchiához. A 
közbenső kormányformákra azonban kettős a 
veszély: le is sülyedhetnek a köztársasághoz s 
föl is emelkedhetnek a monarchiához, minél
fogva semmi állandóság sincs bennök“.

A doctrinaire politikus érzik ki e sorok minden 
szavából; Macchiavelli elképzelni sem tudta az 
alkotmányos egyeduralmat, mely az ő szem
pontjából ilyen vegyes kormányformának tekint
hető. Macchiavelli s kora a classikus kor állam- 
tudományi íróinak alapján tulajdonképp csak 
kétféle kormányformát ismert: monarchiát az 
absolutismus s respublicát a szabadság értel
mében, vagyis egyetlen egyénnek vagy egyetlen 
néposztálynak kizárólagos uralmát. A monarchia 
szerinte az egyenlőtlenség, a köztársaság az 
egyenlőség talaján nyugszik. A fejedelem egy
maga nem bírja el uralma terhét, miért is 
valami közvetítő rendre, a nemességre van 
szüksége. Látni való ez Francziaországban, a 
hol a köznépen a nemesség, a nemességen a 
herczegek, a herczegek fölött a király uralkodik. 
„Hogy köztársaságot lehessen alapítani Milanó
ban, a hol igen nagy a polgárok egyenlőtlensége,

az egész nemességet tönkre kellene tenni s 
egyenlővé tenni a többivel“. Ezért „fejedelem
séget alkotni, a hová köztársaság való s köz
társaságot, a hol egyeduralom van helyén, igen 
nehéz s ennélfogva embertelen dolog“, méltatlan 
a Medici-ház fejéhez, X. Leo pápához, ki csakis 
befolyásának biztosítására s családja híveinek 
megvédésére tarthat jogos igényt Firenzében. 
E czélnak s a nép igényeinek s a város viszo
nyainak óhajt megfelelni a Macchiavelli javaslata 
szerint módosított demokratikus köztársasági 
forma. Talán inkább köztársasági formák alá 
rejtett egyeduralom ez a végtelenül bonyolult s 
elvont elvek után készült alkotmányok módjára 
nagyon is mesterkélt kormányforma. Maga 
Macchiavelli elismeri, hogy különböző szempontok 
szerint egyszerre köztársaságnak meg monar
chiának lehet tartani ezt a különös tervezetet, 
melynek minden során kiérzik, mily nehezére 
esett Macchiavellinek egyszerre két urat, a Medi- 
cieket s a firenzei népet kielégíteni. A nép 
gyűlésezik, választ és határoz, de a Mediciek 
kezében a fegyveres erő, az igazságszolgáltatás 
s nagyrészt a törvények végrehajtása. Közvetve 
vétót mondhatnak a különben tőlük függő ható
ságok intézkedéseire; „mesterségesebb építménye 
az engedményeknek a pápa — ennek speciális 
hívei és a különböző firenzei érdekek részére 
nem is képzelhető; mintha óraműbe tekinte
nénk. 1 Ezen különböző ellentétes érdekek kiegyen
lítése szempontjából is érdekes Macchiavelli ezen 
alkotmány-tervezete. E mellett számos becses 
megjegyzés, politikai párhuzam, elmés észrevétel 
élénkíti ez értekezést; felismeri pl. a törvényt a 
köztársaságok lüktetve haladó életéről, kívánja, 
hogy az államforma változásra képes legyen, 
mivel a forradalmi kitörések, proscriptiók csakis 
így kerülhetők el. Pillanatnyi szükség, két 
régóta versengő párt érdekeinek mesterséges 
összeegyeztetése szülte ez alkotmánytervezetet, 
élő emberek szenvedélyeiből támadt zavarokkal 
szemben nem állhatta volna meg helyét Mind- 
azáltal figyelemre méltó helyet foglal el a nem 
az életből fejlett, de mondva csinált alkotmá
nyoknak napjainkig nyúló sorozatában.

*

Macchiavelli kisebb politikai iratai, fejlődé
sében, politikai pályája kezdő s végszakában 
mutatják be a Cinquecento e jeles államférfiát. 
Nem csak mint egyes adott esetekre vonatkozó 
kútforrások, hanem minta renaissance-kor állam- 
tudományi nézeteinek, Macchiavelli politikai írói 
eljárásának, módszerének és saját kora állam- 
tudományi kérdéseiről alkotott felfogásának 
tanúsítói is érdekesek és fontosak. Sok tekin
tetben kiegészítik s bővítik Macchiavelli főmun
káinak eszmemenetét. Némelyikben Macchiavelli 
egyik-másik főmüvének csiráit látjuk, Arte della 
Guerra című hadpolitikai műve minden bizony
nyal a Provvisioní eszméjéből keletkezett.

Rácz D. Endre.

1 Burckhardt id. mű I. 107. 1.
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Meleg földöví mívelt növények.
II. A smyrnai füge.

A múlt alkalommal a datolyáról beszéltem, 
mely éppen karácsony és újév táján nálunk 
a legjobban keresett déli gyümölcs. De az 

év végén ugyanilyen szerepet visz a füge is, mely 
majdnem minden karácsonyfán vagy karácsonyfa 
alatt ott van.

Hanem persze sokféle fügét árulnak a boltok' 
ban. Van köztük olyan is, hogy az ember, ha 
eszi, könnyen azt képzelhetné, bőrt vagy ilyes
mit rág. Ettől a silány fajtától felfelé sokféle 
fokozat van és valamennyinek koronája a kis- 
ázsiai füge, mely legjobb minőségben Smyrna 
környékéről kerül a világpiaczra és azért smyrnai 
fügének nevezik. Ez tulajdonképpen éppen olyan 
fajta, mint a szilvák közt a beszterczei, a szőlők 
közt a chasselas és a muskotály. Tehát a smyrnai 
nemes füge nem a termelőhelytől kapja jóságát, 
hanem egészen önálló kitűnő fajta, mely másutt 
is kitűnő nemes gyümölcsöt terem — ha egy
általán terem. Hosszú ideig azt hitték, hogy 
egyebütt, más világrészekben smyrnai fügét ter
melni nem lehet. Es ez a hit alaposnak látszott 
azért, mert az egyebütt ültetett e fajta fák csak
ugyan meddők maradtak annyiban, a mennyiben 
gyümölcsük már egészen zsenge korban egytől- 
egyik lehullott.

így hát Kis-Ázsia egészen a legutóbbi 10 évig 
a világpiaczot egyedül látta el a földgömb leg
nemesebb fügéivel.

Ennek azonban csak az volt az oka, mert 
sokáig késett a dolog tudományosan alapos tanul
mányozása és mikor már félig-meddig fellebben- 
tették is a titok fátylát, még mindig hiányzott 
az idevágó ismeretek sok lényeges része. És azt 
mondhatjuk, hogy a teljes megfejtés csakis 6 év 
előtt sikerült; akkor is tulajdonképpen a sikertelen
ségek, melyek az Újvilág e téren való próbál
gatásaival jártak, mutatták meg egész valójában 
a smyrnai fügetermelés minden csínját-bínját és 
ezek a negativ eredmények vezettek rá a teljes 
és helyes megismerés útjára.

A ki figyelmesen elolvasta a datolya termelé
séről írt közleményemet, bizonyára meggyőződött 
arról, hogy egyetlenegy ilyen jeles növényfaj 
valóban sok érdekeset rejt magában, ha nem a 
turista felületes szemével surranunk el mellette.

Hanem a fügefa sem marad mögötte! Sőt a 
smyrnai füge ügyének tanulmányozása közben 
talán még meglepőbb viszonyok tárulnak elénk, 
mint a datolyatermelés teljes megismerésekor.

Először is ügyeljünk arra, hogy fügefáról 
beszélünk. Tehát nem olyan fügebokrokról, mint 
a minők a mi kertjeinkben vannak, épületek déli 
oldalán. Nálunk fügefa nem is lehetséges, mivel 
télen le kell takarni földdel, szalmával, trágyá
val, hogy a fagy el ne pusztítsa szegényt. így 
aztán a mi fügebokraink körülbelül úgy viszony- 
iának a meleg égövi valódi fügefákhoz, mint 
a havasi törpefenyők az árbocztörzsű, égnek 
törő, nagy fenyőfához.

Hogy fogalmunk legyen arról, milyen a meleg 
földövi fügefakert, egy olyannak fényképét muta
tom be a 1. sz. ábrában, mely tizenöt éves tör

zsökből áll, (még pedig a legnemesebb smyrnai 
fajtából) és mégis már olyan hatalmas, árnyas 
koronák pompáznak benne, a melyek bármely 
parkban imponálnának.

A fügetermelés is nagyon régi munkálkodása 
a melegebb tájak lakóinak. És úgy, mint a datolya 
mesterséges termékenyítése már évezredek előtt 
ismeretes volt, úgy ismerték már az ókorban a 
görögök és rómaiak egy különös furcsaságát a 
fügetermelésnek is. Ezt a furcsaságot caprificalió- 
nak nevezték el és ez a kifejezés megtalálható 
már idősebb Plinius természethistoriájában.

Smyrnai fügefajtát, ezt a legutóbbi kísérletek 
kiderítették, caprificálás nélkül termelni absolute 
lehetetlen. De a hol a caprificatiót beleveszik a 
termelési munkálatok közé, ott smyrnai fügét, 
ha az éghajlat elég meleg, biztosan lehet ter
melni. Tehát az egész rejtvény kulcsa a caprifi- 
catióban rejlik.

Csakhogy ezzel csupán egy szót vetettem 
olvasóim elé, a mi könnyű dolog. És ezt a 
könnyű dolgot megtették már mások is, mikor 
természetrajzi munkákat írtak. Szemrehányást 
különben nem tehetünk nekik, mert hiszen, mint 
mondtam, a caprificatio egész mivoltát csak 
néhány év óta ismerjük.

Tehát mi is az a caprificatio? — Ez az 
összetett latin szó ebből a két szóból származik: 
capra — kecske és ficus =  fügefa. A latinok 
ugyanis „caprificus“-nak nevezték a vad fügefát, 
mely nemes gyümölcsöt nem terem; talán olyan
formán nevezték el kecskefügének, mint a hogy 
mi beszélünk kutyatejről, ebszőlőről, kecskefűzről 
stb. Különben a vad caprificus és a nemes füge
fajták egy és ugyanazon növénytani fajhoz tartoz
nak, mely a botanicában Ficus cariea név alatt 
szerepel.

Már az ókorban is tudták, hogy a nemesebb 
fügefajtákról csak akkor kapható megfelelő ter
més, ha közéjük kecskefügefákat, vagyis „capri
ficus11-okdX ültetnek. Ezt már a görög írók is 
említik, a latin írók közül pedig Plinius szól 
róla. Ez a tapasztalat volt nyilván az első empi
rikus lépés a caprificatio terén. Később, mikor 
az emberi lakosság már sűrűsödni kezdett egyes 
helyeken és a föld értéke is növekedett, sajnálták 
már a kertek felét vad fügefával beültetni és 
megpróbálták, nem lehetne-e úgy kifogni a ter
mészeten, hogy például 100 nemes fügefa szá
mára csak egy vad fügefát szánnának és aztán 
ennek az egynek gyümölcseit alkalmas időben 
leszednék és a többi száz nemes fügefára kötöz
nék. A dolog sikerült és attól kezdve a legutóbbi 
időig Görögországban, déli Itáliában, Ázsiában 
stb. ezt a praxist követték. Az újabbkori utazók 
több ízben csodálattal emlékeztek meg arról a 
hangyaszorgalomról, melylyel görög és ázsiai 
földmívelők hónapokon át folyvást kötözgetik a 
kecskefügéket a nemes fügefákra. Azért kell ezt 
a munkát hónapokon át folytatni, mivel a füge
gyümölcs nem egyszerre kötődik és virágzik 
(a virág a füge belsejében van), hanenChóna- 
pokon át.

Ezt a mesterséges termékenyítést, vagyis a vad 
caprificus-gyüm'6\esö\tne\í a nemes fügefákra való 
kötözését, nevezik caprificatiőnak. Miként az 
eddig mondottakból látható, az egész eljárás

2*
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élénken emlékeztet a datolyapálma mesterséges 
termékenyítésére, melyről múlt czikkemben rész
letesen szóltam. És úgyszólván bizonyos, hogy 
a datolya porzós virágainak rákötözése a termő 
fák virágzatára, mely eljárás már ötezer év óta 
ismeretes, vezette az ókor embereit a caprificatio 
gondolatához.

Tehát smyrnai fügét kétféle módon lehet nyerni: 
vagy úgy, hogy a kertben minden nemes fügefa 
mellé egy kecskefügefát ültetnek, (és ekkor az 
embernek a caprificatióval semmi egyéb mun
kája nincs), vagy pedig úgy, hogy sok nemes 
fügefa számára csupán egy vagy két vad füge
fát tartsanak és ennek a gyümölcseit a füge
fejlődés időszakában szakadatlanul fölkötözgetik 
a nemes fák galyjaira. Az utóbbi fáradságos 
eljárás tehát csak takarékosságból történik; mert 
így elérhetik, hogy majdnem minden fáról szed
hetnek nemes gyümölcsöt, míg előbbi esetben 
a területnek csak felél foglalhatná el a nemes 
fa és így egy bizonyos területről csak félakkora 
termést kaphatnának, mint a mesterséges capri
ficatio esetében.

Hanem ezzel még nem ismerjük az egész 
folyamat valódi lényegét. Hogy az egész dolgot 
megvilágítsam, legczélszerübb lesz, ha egy tör
ténetet mondok el: annak a történetét, hogy mikép
pen sikerült — több rendbeli fiasco és tapoga- 
tódzás után — a smyrnai füge termelését Ameriká
ban is megvalósítani. Ez annál is inkább czél- 
szerű lesz, mert a caprificatio folyamatának 
legapróbb részleteit éppen az amerikai kísérle
tezések derítették ki.

Az Északamerikai Egyesült-Államokban Cali- 
forniának olyan kiimája van, melyben a fügefa 
télen nem fagy el, tehát hatalmas fává nevel
hető. így tehát a nemes füge termelésének, meg-

1. Tizenöt éves smyrnai fügefa-ültetvény.

honosítását némi joggal vehették tervbe. A spa
nyolok már nemsokára Amerika felfedezése után 
honosítottak meg ott fügefákat, melyek a szűzies 
újvilági talajban csodálatosan fejlődtek. Chicoban 
(Californiában) van például egy olyan fügefa, 
melynek törzse alúl a föld közelében 4 m. kerü
letű. Ágai hosszan nyúltak ki vízszintesen, aztán 
— mint az indiai Ficus-ok — ágaikból lég
gyökereket bocsátottak a talajba, melyek maguk 
is meggyökeredztek és másodrendű törzsökké 
fejlődtek. A korona aztán természetesen túlnőtt

rajtuk, egyre nagyobb tért foglalva el. Az egész 
fának ma már 30 méternyi átmérőjű a koronája, 
úgy hogy több száz ember kényelmesen elfér 
az árnyékában.

Mindennek daczára Californiában a fügeter
melés csak nagyon alárendelt jelentőségű maradt, 
mert az ott termett gyümölcs mind másod-harmad
rangú. Tényleg csak olyan fajta terem ott is, 
mint itt minálunk középső Európában. Meg
próbálták ugyan a smyrnai fajtát is termelni, a 
fák is megnőttek szépen, de ezekről a legneme
sebb fákról — aratás nem volt. Tényleg egész 
mostanig évenkint körülbelül 70,000 métermázsa 
smyrnai nemes fügét importáltak az Egyesült- 
Államokba.

1880-ban és 1882-ben G. P. Rixford, cali- 
forniai lakos, az Egyesült-Államok smyrnai con- 
sulja útján, egy smyrnai amerikai kereskedő 
közvetítésével a legnemesebb kis-ázsiai füge
fajtákból 14,000 darab dugványt vásároltatott. 
Ezeket részint ő használta fel, részint el is adta 
és hamarosan el is kapkodták valamennyit, mert 
az a nézet uralkodott, hogy a korábbi időkben 
kapott nemes csemeték azért nem termettek, 
mert tulajdonképpen nem is voltak nemes fajtá- 
júak. A Rixford importálta dugványok szépen 
megeredtek, de mikor az első gyümölcs kötő
dött, nyomban vízzé váltak az összes remények : 
abban az évben és a következőkben az összes 
zsenge fügék lehullottak és egyetlenegy érettet 
sem kaptak. Még csak kóstoló sem termett. 
Általánossá vált tehát az a meggyőződés, hogy 
a ravasz kis-ázsiaiak becsapták az amerikaiakat 
és hogy a tengeren túlról concurrentia ne fenye
gesse őket, csupa terméketlen, tehát értéktelen 
fajtát adtak el, úgy mint a megelőző időkben.

Ez a meggyőződés késztette F. Roeding 
san-franciscoi bankárt arra, hogy 1886-ban üzle
tének egy hivatalnokát, W. C. West-zi, szemé
lyesen küldje Kis-Ázsiába olyan utasítással, hogy 
bárminő áron szerezzen dugvány-gallyakat a 
valódi nemes fügefajtákból és semmi módon 
magát becsapni ne hagyja. West négy hónapig 
maradt Smyrnában és látta, hogy az összes 
fügetelepeken vannak vad, vagyis kecskefügefák 
is és hogy a termelők ezek gyümölcsét meg
felelő időpontokban leszedik és a nemes füge
fákra kötözik. Ez a tapasztalat arra késztette, 
hogy ne csupán nemes dugványokat vásároljon, 
hanem vad fügefák dugványait is. Csakhogy a 
levanteiek neszét vették kiküldetésének és nem 
is kapott tőlük egyetlen gallyat sem. De ez nem 
csiiggesztette el West-zi. Pénzen érdekébe vont 
ottani lakosokat és — ők tudják hogyan — 
bizonyos idő múltán kezében volt a kívánt hiteles 
minőségű nemes gally, megfelelő mennyiségű 
vad fügefa-galylyal együtt. Amerikába jó álla
potban érkezett meg a szállítmány, a dugványo
kat iskolázták és 1888-tól 1891-ig a Roeding- 
féle birtokon 60 acrenyi területet telepítettek be 
az új szerzeménynyel. Nemsokára kitűnt azon
ban, hogy a reményeket megint egy lényeges 
tényező számbavétele nélkül építették.

És itt meg kell állanom az elbeszélésben és 
elmondanom, a mit addig a caprificatio felől 
tudtak. Már az ókorban is ismerték azt a tényt, 
hogy a vad fügékből a nemes fügefákra valami
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kis rovarok szállanak át. Azt mondták, hogy 
ezek megszúrják a nemes füge gyülmölcsét és 
e szúrástól a nemes fákon több és nagyobb 
füge terem. Ezt a rovart Linné Cynips pseties- 
nek nevezte és a gubacsdarazsak közt írta le. 
Elterjedt tehát az a felfogás, hogy ez a rovar 
csak arra való, hogy a fügét nagyobbá tegye 
és korábbi érlelésre bírja. Mert hiszen a többi 
Cynips-fé\e rovar, vagyis gubacsdarázs, szintén 
nem cselekszik egyebet, mint izgatja azt a növény
szövetet, melyben petéje és álczája van, minek 
folytán daganat, tehát „gubacs“ keletkezik az 
illető helyen. Azt mondták továbbá, hogy a rovar
tól megtámadott füge jobban és korábban érik, 
éppen úgy, mint a férges szilva is hamarább 
megkékül, mint a nem férges.

Ez a vélemény uralkodott a tudományban 
egészen 1882-ig. És ezt a véleményt az összes 
kézikönyvek és népszerű munkák, a lexikonokat 
természetesen beleértve, egyformán átvették és 
a maguk módja szerint commentálták és kibőví
tették.

A legnagyobb német encyklopaediában, a 
Meyer-féle nagy, 53 kötetes „Conversations- 
Lexikon“-ban ezt találom írva 1844-ből: „Hogyha 
a vad fügéket leszedik és a nemes fákhoz akaszt
ják, akkor az előbbiekből kikelnek a gubacs
darazsak és emezeket is megszúrják, minek követ
keztében a nedv ezekbe bővebben folyik és 
ettől a fügék nemcsak korábban érnek, hanem 
nagyobb számmal is fejlődnek . . .  A vad fügék 
magukban véve hasznavehetetlenek ugyan, de 
arra szolgálnak, hogy a nemes fügéket éretteb
bekké és nagy óbbakká tegyék . . .  Az egyetlen 
valódi előny, melyet a caprificatio nyújt, a caprifi- 
cált fügefák bő termése; mert míg egy közön
ségesen kezelt fügefa csak 25 font gyümölcsöt 
terem, addig egy caprificált fa termése 250—280 
fontnyira is rúg“.

Hanem legérdekesebb az, a mit ez után olva
sunk az illető lexiconban: „A caprificált fügék 
azonban rendesen nem olyan jók és ízletesek, 
mint a többiek“, (vagyis a nem caprificáltak).

Ebben röviden össze van foglalva az, a mit 
1882-ig a caprificatio jelentőségéről tartottak és 
írtak a tudományos munkákban.

És a fönnebbiekből magyarázható meg az is, 
miért nem törődtek Amerikában mindjárt kezdet
ben azzal, hogy a smyrnai füge termelését capri- 
ficatióval kapcsolják össze. Mert hiszen ha csupán 
gubacsdarázsról van szó, melynek nincs egyéb 
szerepe, mint hogy a fügét nagyobbá és a ter
mést bővebbé tegye, akkor a termelés egyelőre 
el lehet a nélkül a rovar nélkül is. Sőt talán 
jobbnak is látszott Amerikában ezt a kis dara
zsat meg nem honosítani, mert — miként a 
fennebbi idézet bizonyítja — caprificált fügékről 
az irodalom azt közölte, hogy, azok „sem nem 
olyan jók, sem nem olyan ízletesek“, mint a 
nem caprificáltak. Ne feledjük továbbá, hogy az 
amerikai próbálkozók laikusok voltak, a kik 
magára a talaj- és növényművelésre vetették a 
fősúlyt és holmi rovarok lényeges szerepe már 
a priori nem látszott előttük valami nagyon fon
tosnak.

Az, a mit a 80-as évekig az irodalom a capri- 
ficatióról tanított, többszörös tévedés volt.

Tévedés volt először az, hogy a caprificáló 
rovar gubacsdarázs (Cynips); ennek kapcsán 
tévedés volt az is, hogy a nemes fügét megszúrja, 
ebbe petéjét rakja és hogy ezen művelete folytán 
lesz a smyrnai füge nagy, édes és koránérő. 
Tévedés volt az is, hogy a smyrnai füge a rovar 
közbelépése folytán csak fokozza termését, vagyis 
sarkalatos tévedés volt az a hit, hogy e rovar nél
kül is terem, ámbár jóval kevesebbet. Alaptalan 
állítás volt végre, hogy a caprificatio folytán a 
smyrnai füge veszít jóságából és zamatosságából,

2. A fiigedarázs (Blastopliaga grossorum) erősen nagyítva.

míg nem caprificálva bár kisebb a termése, de 
ízletesebb. Ma már föltétien biztossággal tudjuk, 
hogy a fügerovar nélkül a smyrnai fügefa egy
általán nem képes teremni egyetlen egy gyümöl
csöt sem és ezt az amerikai tapasztalat mutatta 
meg kézzelfoghatólag. Hogy pedig a caprificált 
smyrnai füge jó-e vagy nem, arra a világfor
galom felelt meg, mivel ezt a fügefajtát keresik 
legjobban és ez uralkodik az egész világpiaczon.

És most lássuk, minő fordulat állott be a 
tudományos téren 1882 óta.

Gróf Solms-Laubach tanár és dr. Mayer Pál 
(a nápolyi zoológiái állomáson) végrehajtott tanul
mányai 1882-ben kétségtelenül kiderítették, hogy 
a smyrnai fügefajtának nincsen porzós, vagyis 
hímvirága, hanem csak termő, vagyis nővirága. 
E szerint magától nem bír termékenyülni, hanem 
föltétlenül rászorul arra, hogy a hímvirágport 
valami más fajta fügétől kapja.

A fügén külsőleg semmi virágot sem látunk. 
A fügetermés kezdettől fogva olyan alakú, mint 
az érett füge, kívülről zöld bőrszövet borítja és 
ezen soha sincs semmiféle más képződmény. 
A virágok nem is kívül vannak a fügén, hanem 
benn fejlődnek a termés belsejében, úgy hogy 
szabad levegő sohasem éri őket. A virágport a 
szél nem is viheti beléjük ; mert van ugyan felső 
részük közepén egy kis lyuk, de ezen keresztül 
légáramlat nem hatolhat be.

A mi fügefajtáink termésében porzós és termő 
virágok együtt és vegyesen fejlődnek. Ezek tehát 
önmaguk által termékenyülhetnek. De a híres 
levantei fajtákban nem lévén termő virág, ezek 
sem maguktól, sem a széltől nem termékenyül
hetnek, hanem rá vannak szorulva arra, hogy 
valami idegen factor hatoljon beléjük és ez mester
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ségesen vigye be a termés belsejében nagy szám
mal levő termő virágra egy más fügefajta virág
porát. Ha ez tényleg megtörténik, akkor a füge 
belsejében sok piczi mag fejlődik és ezek fejlő
dése közben a gyümölcs is nő, húsosodik és 
édesedik. Ha ellenben rovar vagy más ilyen 
tényező nem juttat beléje virágport, akkor mag 
nem képződik benne és ilyenkor maga a kis 
füge is elsatnyul és czéljavesztetten lehull.

Sajátságos dolog, hogy ezt a tényállást meg
közelítőleg (bár nem teljes correctséggel) már 
Linné is jelezte. Ő ugyanis azt írta, hogy a 
nemes fügében csak termő virág van, a vad 
fügében pedig csak porzós virág és e miatt van
nak egymásra utalva. Ez a sejtelme nyilván abból 
a régi délvidéki tapasztalásból eredt, hogy a 
legnemesebb fügefák csak akkor teremnek, ha 
közéjük caprificus-okát, vagyis vad kecskefüge
fákat ültetnek. A későbbi botanikusok azonban 
Linné ezen nyilatkozatát egyszerűen tévedés
nek nyilvánították, arra hivatkozva, hogy az 
európai kertekben (tehát botanikus kertekben is) 
cultivált fügék belsejében porzós és termő virá
gok vegyesen vannak. Pedig a mit Linné a 
levantei nemes fügékről mondott, az megfelelt 
a valóságnak; csupán azt állította hibásan, hogy 
a vad fügében csak porzós virág van, mert 
ebben hím- és nővirág együtt fejlődik.

Most pedig lássuk azt a nevezetes kis dara
zsat, mely évezredek óta segédkezik az ember
nek a fönnebbi értelemben. A 2. sz. képen igen 
erősen nagyítva látjuk. Valóságban olyan parányi, 
hogy messzelátó ember szabad szemmel észre 
sem veszi. Persze nem is lehet nagy, mert igen 
kis lyukon át kell a füge belsejébe jutnia. Egész 
testhossza csak P8—2'2 millimeter, tehát a leg
apróbb rovarok közé tartozik. A képen a betű
vel van megjelölve a nőstény, b-ve 1 a nőstény 
bábja, c-vel csápja még erősebben külön nagyítva, 
d-nél feje alúlról nézve. A legcsodálatosabb ala
kok azonban azok, a melyek alúl láthatók a

3. A fügedarázs álczája füge virágban és szabadon. Erősen nagyítva.

képen, e és f  betűkkel jelölve. Ezek a-hímek! 
A mi tehát a képen először ötlik szemünkbe, az, 
hogy a hímek szárnyatlanok, a nőstények pedig 
szárnyasak. A ki már kissé foglalkozott rovar
tannal, az most nyilván azt hiszi, hogy én itt 
hibásan beszélek. Mert igaz, hogy a rovarok 
közt majdnem általános szabály, hogy oly esetek
ben, mikor az egyik nem szárnyas, a másik 
szárnyas, akkor mindig hím ura a levegőnek, 
a nőstény ellenben a szárnyatlan. Itt azonban 
a szabály csütörtököt mond és különben is a 
bogárság arról híres, hogy minden képzelhető

forma és viszony előfordul és akárhányszor fejére 
állítják a sarkalatosaknak látszó szabályokat is.

A ki ismeri a méheket és darazsakat, az az 
első pillanatra meglátja'ebből a képből is, hogy 
itt szó sem lehet gubacsdarázsról, vagyis Cynips- 
ről. Az egész testalak, a lábak, a csápok, de 
mindeneknél inkább a szárnyak úgyszólván 
kikürtölik, hogy ez a darázs a Chalcicliák közé 
tartozik, melyek rendesen más rovarokban szoktak 
élősködni; de vannak köztük olyanok is, a 
melyek növényekben fejlődnek ki és a mi fajunk 
éppen ezek közé tartozik. Ilyen aránytalanul

4. Vad fügefa profichi-fügékkel megrakva.

kiszélesedett felső szárny, csak egyetlen hajlott 
érrel a felső szélén, azután pedig finom szőr
pillával a szárnyszélen — ilyen csak a Chalci- 
diák közt akad. Világos tehát, hogy a leg
utóbbi időig egy búvár sem látta természetben 
a fügerovart.

Ma már el is ejtették a Cynips psenes nevet, 
melyre Linné keresztelte és Blastophaga gros- 
sorum névvel illetik, melyet Gravenhorst adott 
neki.

A kifejlődéssel röviden végezhetünk. A nőstény
darázs, mikor petét kell raknia, a füge belsejé
ben porzós, vagyis hímvirágokat keres és ezek 
közé rakja le petéit, mikor a virág még bimbó- 
stádiumban van.

A 3. sz. képen egy olyan porzós virágot 
látunk (c), melynek belsejében már benn van 
a kis kétrét hajlott, kukaczforma álcza, mely 
képünkön pontokból álló vonallal van jelölve; 
b-nél ugyanazt az álczát a virágbimbóból kivéve 
látjuk. Már ezek is, a virággal együtt erősen 
nagyítva vannak, de még óriásibb nagyításban 
látjuk d-nél. Mindezeket a képeket az ameri
kaiaknak köszönhetjük, a kik a Blastophaga 
grossorum életviszonyait is legbehatóbban tanul
mányozták.

Attól, hogy álcza van benne, a hímvirág 
gubacsformán megdagad.

A hímek szárnyatlanok lévén, már ebből is 
következtethetjük, hogy azok szobahősök. Nem 
is jönnek ki a fügéből soha. A párzás benn 
történik, mindjárt a bábból való kikelés után és 
csupán a szárnyakkal bíró nőstények jönnek ki 
a szabadba, persze már megtermékenyítve és 
nyomban másik, fiatal fügét keresnek, hogy abba 
beosonva, ott lerakhassák petéiket a hímvirágok
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közé. Ilyen viszonyok közt jobb is a hímnek, 
hogy nincs szárnya, de kényelmesebb is. Kényel
mes azért, mert a füge nedves, ragadós belsejé
ben a szárnyak ide-oda tapadnának és alkal
matlanok volnának. És mivel nincs szárnya, 
nem is jő kisértésbe, hogy kijöjjön napfényre, 
a hol sok ellenség leselkedik rája, hanem benn 
marad biztos gyermekszobájában. A nőstények
nek is jobb így, mert ha a párzás künn a szabad
ban történnék, ezzel fel volnának tartóztatva és 
még több esnék áldozatul. Californiában azt 
tapasztalták, hogy még így is a kis darazsak 
majdnem felerésze elpusztul a pókhálókban.

Hanem tudom, hogy több olvasóm fogas kér
déssel áll elém: „A smyrnai fügében csak termő,

a b  c d
5. Vad fügék, középen a fügedarázstól termékenyítettek, két oldalt 

termékenyítetlenek.

vagyis nővirág van, a fügedarázs pedig csak 
hímvirágot keres peterakáshoz. Minek megy hát 
bele a smyrnai fügébe, a hol semmi keresete 
sincs?“ — A kérdés alapos. A felelet pedig ez; 
„A Blastophaga grosso rum-nak a smyrnai fügé
ben tulajdonképpen csakugyan nem volna keresni 
valója. Csak azért megy bele, mert nem tudja, 
hogy nincs benne porzós virág. Egész látoga
tása tévedésen alapszik. Mert a közmondás ugyan 
azt mondja, hogy tévedni emberi dolog, de — a 
mint e példa mutatja — tévednek az állatok is“. 
A mint a petét rakni akaró anya bejut a nemes 
fügébe, izgatottan össze-vissza szaladgál és végre 
is meggyőződ ik arról, hogy nem jó helyre 
jutott. Csakhogy a vad fügéből egész testére, 
még szárnyaira is tapadva, nagymennyiségű 
mikroskopikus apróságú virágport hozott magá
val. Mikor aztán bement a nemes fügébe és 
ebben össze-vissza futkos, a sok kis termővirág 
nedves bibéire tapadnak a virágporszemek. A 
darázsanya czélt tévesztett; de a smyrnai füge 
eléri czélját: megtermékenyül, magvak képződ
nek benne, húsos, édes lesz és karácsonykor 
ott pompázik a jó gyermekek (nagyok és kicsik) 
kriszkindlije közt.

Ha a füge termő virágának valami megkülön
böztető szaga volna, akkor a fügedarázs meg
érezné, hogy a smyrnai fajtában nincs mit keresnie 
és akkor a szép levantei füge alkalmasint isme
retlen volna. Mert ezt a fajtát tulajdonképpen 
tényleg a rovar „tévedőképességének“ köszön
hetjük. Valószínű, hogy a nemes levantei ter
mény éppen azért ilyen kitűnő, mivel nincs benne 
porzó, tehát önmagát nem bírja termékenyíteni, 
hanem rá van kényszerítve az idegen virágpor
ral való termékenyítésre.

E folyóirat 1902-dik évi januári számában 
már részletesen szóltam arról, hogy minő ked
vező hatása van annak, ha a gyümölcsfa-virágok 
ugyanahhoz a fajhoz, de más fajtához tartozó 
virágok porával termékenyiilnek. Valószínű, hogy

itt is éppen ilyen viszony uralkodik és a leg
szebb fügefajta éppen azért fejlődik legszebbé, 
mivel egyáltalában csak akkor lehet gyümölcscsé, 
ha caprificálódik, vagyis, ha a vad kecskefüge 
virágporát viszi be hozzá a fügedarázs!

Most azonban még egy kicsit visszatérünk 
californiai történetünkhöz. Elmondtam, hogy 
Rixford az első tömeges smyrnai dugványokat 
1882-ben importálta Californiába. Később azt 
is megemlítettem, hogy a nevezett tudósok szin
tén 1882-ben derítették ki, hogy a levantei fajták
nak csak termő virágaik vannak, tehát maguktól 
nem is teremhetnek gyümölcsöt. Természetes 
tehát, hogy Rixford akkor erről a felfedezésről 
még nem tudhatott semmit.

Később, miként láttuk, Roeding san-franciscoi 
bankár alapított nagy nemes fügetelepet 1888-tól 
kezdve. Ö West, az ő kiküldöttje útján, kapott 
ugyan már kecskefüge-dugványokat is, de még 
mindig nem ismerte ezeknek lényeges és nél
külözhetetlen szerepét. Mert Solms-Laubach és 
Mayer tanulmányai az ismeretes módon meg
jelentek ugyan a szigorúan tudományos szak- 
irodalomban és az illető folyóirat-füzetek a szin
tén ismeretes kevés példányban szétmentek a 
tudományos körökbe, hanem a rendes módon 
bizony csak „becses tanulmányi anyag“ marad
tak, vagyis olvasatlanul hevertek a könyves- 
polczokon.

Nemsokára a Roeding-féle nagy és költséges 
fügetelepet az alapító fia, George C. Roeding 
vette át és kezdettől fogva izgatta a sikertelen
ség. Ő már szakemberekkel lépett érintkezésbe 
és 1889-től kezdve megismerkedett ezen az úton 
az új felfedezéssel is.

Mivel a Blastophaga grossorum Californiába 
még nem volt importálva és semmiféle olyan

6. Caprificaláshoz való vadfügék felfűzése fonalakra.

fügerovar nem volt jelen, a melyik a vad füge
fák virágporát a smyrnaiakra átvitte volna, egy
előre maga, sajátkezüleg próbálta meg a mester
séges termékenyítést, hogy így legalább azzal 
jöjjön tisztába, hogy valóban a levantei kitűnő 
fajta áll-e kertjében. E végből egy vékony 
üvegcső egyik végébe vadfüge porzós virágát 
dugta, az üvegcsővel behatolt az éppen virág
zásban levő smyrnai fügébe az ennek felső 
végén levő kis nyíláson át és aztán a csőbe 
fújva, a virágport a nemes fügébe belefújta.
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Ezen a mesterséges módon elérte azt, hogy 
négy darab valódi, szép, levantei füge termett 
az illető fán. Ezzel tehát bebizonyult, hogy 
ültetvénye csakugyan a legkiválóbb fajta fákból 
áll és így érdemes — költséget nem kiméivé — 
mindent megtenni, hogy a fíigedarázs Ázsiából 
Californiába bevitessék és ott meghonosíttassék.

Először egy syriai missionarius útján kapott 
egy szállítmány vad fügét, melyekben tényleg 
benn voltak a Blastophagus-ä\czäk és bábok, 
élő állapotban. De, akkor még ismeretlen okok 
miatt, a darazsak nem tudtak ivadékot nemzeni 
és a kísérlet csütörtököt mondott.

Mindamellett amerikai szívóssággal kitartóan 
megmaradt czélja mellett és semmiképpen sem 
akarta 5000 darab gyönyörű fából álló telepét 
meddőn látni. Azért már most az E.-Államok 
földmíveléstigyi ministeriumáhozfordult Washing
tonba és kérte, hogy szakemberei útján kövessen 
el mindent a nélkülözhetetlen kis darázsnak 
Californiában való meghonosítására.

A washingtoni földmivelésügyi ministeriumnak 
egyik botanikusa éppen akkor volt kikíilclve a 
Földközi-tenger körüli tartományokba, hogy

7. A capricificatiohoz való profichi-k széthordása a fiigeültetvénybeh.

mindenféle használható növényfajt és válfajt 
tanulmányozzon és valamennyiből küldjön haza 
magot vagy élő növényt kísérletezés végett. Az 
E.-Allamok kormánya e végből mindig utaztat 
az egész világon szakértőket és azt a növény
anyagot, a mit így kap, otthon a tömérdek 
kísérleti és botanikus-kertben tenyésztik és 
tanulmányozzák. W. T. Swingle, ez volt neve 
a kiküldött botanikusnak, az időtájt Nápoly 
környékén időzött és az utasításnak megfelelve, 
1898 tavaszán nagyobb mennyiségű kecskefügét 
küldött haza, a melyekből, mikor Californiába 
érkeztek, már kezdtek kirepülni az első darazsak.

Roeding, a fügeültetvény tulajdonosa, idő
közben áttanulmányozta az egész szakbavágó 
irodalmat és így maga is rovartani szakemberré 
képezte ki magát. A mint a kis kirepülő dara
zsakat megvizsgálta, nyomban észrevette, hogy 
a valódi Blastophaga grossornm-on kívül más 
Chalcidiák is keltek ki a fügékből, melyek tehát 
alig lehettek egyebek, mint a hasznos fajnak 
parasitái, tehát ellenségei. Roeding tehát zárt 
helyen tartotta a kapott vad fügéket és a másik 
darázsfajt gondosan kifogva a valódi terméke
nyítő faj példányai közül, mind elölte, nehogy

vállalatának sikerét koczkáztassék. És jól is 
cselekedett, mert később kiderült, hogy azok a 
másik Chalcidiák a Phylotrypesis caricae nevű 
fajhoz tartozik, melyek valóban nagy ellenségei 
a hasznos fajnak, mert ebben élősködnek.

Csakhogy ebből a szállítmányból sem sike
rült a hasznos fajt meghonosítani, nyilván a 
miatt, mert a déleurópai kiima nem vág össze 
tökéletesen a californiaival. Tehát mikor a 
szállítmányból kikelő nősténydarazsaknak éppen 
petéiket kellett lerakniok, Californiában a vad 
fügék, melyekben tovább kellett volna szapo
rodtok, éppen nem voltak virágzási stádiumban.

Hogy a következőket megértsük, most egy 
pillantást kell vetnünk a kecskefüge termés
viszonyaira.

A nemes fügékből évenkint csak egy termés 
van, mert a nagy, bő czukortartalmú gyümölcs 
neveléséhez sok idő kell. A nemes füge virág
zása júniusban szokott megindulni és tart még 
július egy részében is. Az aratás augusztusban 
kezdődik és tart még szeptemberben is.

A vad fügefán, vagyis a caprificuson, egészen 
másképpen esik meg a dolog. Ennek apró, 
csekély húsú és ízetlen gyümölcsei gyorsan 
kifejlődnek, megérnek és le is hullanak. Ennek 

1 folytán a vad fügefa háromszor terem évenkint 
és mindhárom termésének már az ókorban is 
külön neve volt. Kezdjük a kitelelő terméssel. 
Ez szeptemberben fejlődik, még az ősz folyamán 
virágzik és aztán a télen át alvó állapotban a 
fán marad. A következő év tavaszán megérik 
és májusban lehull. Ezeket a fán kitelelő fügéket 
az olasznyelvű lakosság „tnamme“-knek nevezi. 
(A görögöknél „kratirites11 a nevük.)

Még alig hullott le májusban a kitelelt ter
més a fáról és már is megjelenik a tavaszi 
termés, melyet olaszúl „profichi“ néven ismernek 
(a görögöknél „orniu a nevük). Ez a tavaszi 
termés, tehát a profichi-termés, június és júliusban 
érik és ez az egyetlen, melyet a nemes füge 
caprificatiójához felhasználnak.

Mikor júliusban a profichi-k lehullottak, 
nyomban új termés jelentkezik — augustusban 
— a vad fügefán, mely rendesen igen apró 
marad és még az őszszel lehull, hogy a kite
lelő termésnek engedjen helyet. Ezt a nyári 
termést az olaszok „mammoni“, a görögök 
„fornites“ névvel jelölik meg.

A fügedarázs, mivel élete kizárólag a füge
fához van kötve, természetesen már a legrégibb 
időktől, tehát keletkezésétől fogva a vad fügefa 
viszonyaihoz alkalmazkodott és a három vad- 
fügetermésnek megfelelőleg ő is három gene- 
ratióban jelenik meg, úgy hogy mind a három 
vadfügetermés számára jut egy fügedarázsnem- 
zedék, mely a virágpor átvitelét egyik fügefáról 
a másikra közvetíti. Tehát a fügedarázs is 
háromszor jelenik meg, háromszor rak petét és 
háromszor hal el évenkint.

Ránk nézve különösen a profichi, vagyis 
tavaszi fügék fontosak, mert ezekből akkor 
repülnek ki a darazsak, mikor a nemes füge 
virágzik, tehát éppen csak ezek alkalmasak a 
caprificatióra, vagyis a nemes füge termékenyí
tésére. Fontos továbbá a kitelelő, vagyis a 
mamme-termés is, mivel ebben telel ki álcza-
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és bábállapotban a megbecsülhetetlen rovar. 
Ennek a kitelelő termésnek tehát télen a fákon 
nem szabad kárt szenvednie, de különösen nem 
szabad elfagynia, mert különben a rovarnak 
magva szakad és a jövő évben nem végezheti 
áldásos munkáját.

Mikor Swingle értesült az 1898 tavaszán 
küldött /jv'o//f/z/-szállítmányának eredménytelen
ségéről, mindjárt sejtette, hogy a baj oka az 
volt, hogy Californiában a fügefejlődés és 
virágzás nem esik össze a délolaszországival. 
Ennek folytán fel is hagyott a profichi-k szállí
tásának további tervével, hanem feltette magá
ban, hogy a következő évben majd a kitelelő 
termésből, vagyis a mamme-kből küld. Ezek 
annyiban biztattak jobb eredménynyel, mivel 
bennük a rovar majd egyharmad évig tartó 
téli álmot tart és ebből a téli álomból csak 
akkor ébred föl, mikor már a tavaszi meleg 
átjárja a kitelelt fügét. Swingle tehát úgy okos
kodott, hogy még márcziusban szállít Amerikába 
fákról szedett kitelelt mamme-kát és ezekben a 
rovar majd csak akkor fog téli álmából új életre 
kelni, mikor új hazájában, tehát Californiában, 
a tavaszi meleg éppen akkora lesz, mint a 
mekkora neki ahhoz kell, hogy kirepüljön. 
Ámde éppen ennyi meleg kell az illető helyen 
a vad fügefának is, hogy tavaszi termése éppen 
virágzásban legyen.

És ez a számítás, mint mindjárt látni fogjuk, 
tökéletesen bevált. Swingle ugyanis 1899-ben 
Algírban járt, miután már előbb átkutatta Görög
országot hasznos növények és használható kerti 
dísznövények után. Algírban 1899 márcziusában 
hat ládára való kitelelt mamme-kat szedetett, 
melyekben bőven voltak a téli álomban levő 
fügedarázs-álczák és bábok, és hajóra tette a 
szállítmányt, mely márczius végén érkezett 
Amerika atlanti partjaihoz, és onnan vasúti 
gyorsvonaton rögtön továbbítva, ápril 6-án már 
Californiában volt. A vizsgálat kiderítette, hogy 
a rovarok friss, élő állapotban maradtak meg 
és Roeding nyomban egy vad fügefa alá helyezte 
őket, melyen a tavaszi vagyis a profichi-termés 
éppen fejlődésben volt. Az illető vad fügefát 
léczekből való kalitkával vette körül és az 
egészet olyan hálószövettel borította be, melyen 
át pókok és egyéb ragadozó rovarok nem hatol
hattak be, de viszont az algíri fügékből kikelő 
Blastophagák sem szökhettek kifelé.

Igaz azonban, hogy Roeding akkor már nem 
volt valami vérmes reményekkel eltelve és 
jóformán beletörődött abba a gondolatba, hogy 
a kincseket érő kis rovart Amerikában meg
honosítani nem sikerül és így nem marad szá
mára más expediens hátra, mint hogy a már 
fent leírt módon a vad fügevirág porát üveg
csővel fujatja bele minden egyes nemes fügébe. 
Már be is gyakorolta ebbe embereit és éppen 
1899 júniusában már nagyban folyt ez a kimond
hatatlan vesződség. Ilyen módon minden egyes 
fügének emberi kézzel való mesterséges meg
termékenyítése a mi pénzünk szerint körülbelül 
egy fillérbe került volna!

Éppen evvel a munkával voltak a munkások 
a fügeültetvényben elfoglalva, mikor június 
23-án egyik alkalmazottja jelentette, hogy a

vad fügefán, a profichi-kben, benn vannak már 
a várva várt rovarálczák és bábok. Erre az 
örömhírre természetesen mind a hálóval elzárt 
fához szaladtak, és meggyőződtek arról, hogy 
20 darab fügében tényleg megtelepedett az a 
kis hatlábú és kétszárnyú rovar, mely őket 
annyi fáradságtól volt megkímélendő. Az a 
20 füge ugyanis akkor kezdett kiválni a többitől, 
mert gömbölyödni és telni kezdett, míg a többi 
néhány száz darab, melyekben rovar nem volt, 
zsugorodásnak indult.

Ez a nap nagyjelentőségű volt egész Amerika 
gazdaságára; mert perspectivát nyitott egy új,

8. Nemes füge: a) caprificált; b) caprificálatlan; r) éréit állapotú. 
II. Vadfüge.

roppant fontosságú termelési ágra, olyan ter
melési ágra, mely a jövőben sok, igen sok 
millió dollárnyi értékkel fogja gazdagítani évenkint 
az E.-Államok évi jövedelmét.

1899-ben aránylag még nem sok smyrnai 
fügét caprificáltak, mert a főteendő az volt, 
hogy a fügedarázs akadálytalanul szaporod- 
hassék valódi otthonában, t. i. a vadfügékben 
és különösen hogy a telet veszély nélkül húz
hassa ki.

E végből Roeding három vadfügefát, melyeket 
rovarokkal még a nyár folyamán jól betelepített, 
a tél beállta előtt sátorszerüen állványnyal és 
az állványra szögezett vitorlavászonszövettel 
vett körül és el volt készülve arra is, hogy 
ezeket a sátrakat, ha a szükség úgy hozza 
magával, a hidegebb téli napokban fűttetni is

3
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fogja. Californiában ugyan a téli fagy nem 
gyakori, de néha mégis előfordul, hogy egyes 
években a hőmérő kivételesen leszáll —5° C-ra 
a fagypont alá. Tehát körülbelül olyan hőmér
sékletűek a telei, mint a mi dalmát tenger
partunkon és az adriai dalmát szigeteken. Ilyen 
mérsékelt hidegtől a fügefa maga nem szenved 
ugyan, de természetes, hogy a fán telelő kis 
vad zöld fügék már öt fok hidegben megfagy
nának és elpusztulnának.

Az 1899 900-iki tél Californiában nem volt 
hideg; csak egyszer, decz. 15-én, állott be 
— L7° C.-nyi hideg. A vadfügék és bennük a 
fügedarazsak kitelelése kifogástalanul sikerült 
és márczius 28-án 400 db. jól conservált, rova
rokkal telt mamme állott rendelkezésre. 1900 
tavaszán már most az volt a fődolog, hogy a 
rovar tavaszi generatióját szaporítsák a kertben 
levő összes, számszerint mintegy száz darab 
vad fügefán. E végből a 400 mammét áprilisban, 
mikor a bábok már a kikeléshez voltak közel, szét
vitték a 100 caprificushoz és odakötötték; jutott 
tehát mindegyik vad fára vagy négy kitelelt füge.

A további azután úgy ment, mint a karika- 
csapás ; az összes vadfügefákon levő tavaszi 
termésekbe szépen betelepedett a rovar, úgy 
hogy júniusban már minden vad fügefán átlag 
150— 200 db., 100 fán összesen 18,000 db 
rovarlakta profichi állott rendelkezésre, melyeket 
most már a smyrnai fák termékenyítésére fel 
lehetett használni.

A 4. sz. képen egy ilyen vad fügefa fényképét 
látjuk, meglehetősen megrakva jól gömbölyödött 
profichi- kkel.

Az 5. sz. képen vad fügéket látunk ; és pedig 
a középen (b és c) egészben és fölvágva olyant, 
melybe a rovar petét rakott, tehát a melyet 
látogatás közben meg is termékenyített. Jobbról 
és balról ellenben {a és d) felvágott és egész 
olyan fügét, melyet a rovar nem látogatott meg. 
Látjuk, hogy az utóbbiak satnyák, a középsők 
ellenben jól megnőttek.

Június 11-én kezdték a nemes fák caprificá- 
lását. A 18 ezer profichit ládákba gyűjtöttek és 
kettesével fonálra fűztek. E munka fényképét 
6. sz. ábránkon látjuk. Más munkások a fona
lakra fűzött vad fügéket hosszú pálczákra akasz
tották, szétvitték a kertben és minden nemes fára, 
koronájának nagyságához mérten, 5 egész 10 
párt akasztottak fel. Ezt a munkát is lefény
képezték és 7. sz. ábránkon be is mutatjuk.

1900-ban összesen 1300 nemes fügefát bírtak 
caprificálni, a többi 3700 fa ebben az első évben 
még kezeletlenül maradt.

Az 8. sz. képen I-nél nemes fügegallyat 
látunk, melyen jobbról, a betűkkel jelölve, 
három nem termékenyített füge van. Ezeken 
hosszanti redőket látunk, és az ilyen füge 
elfonnyad s nemsokára lehull. Balról ellenben, 
b betűkkel jelölve, két caprificált nemes füge 
van; ezeken mindjárt a termékenyítés után 
eltűnnek a rovarok és bőrük telt, sima lesz. 
A jobboldalon c) egymás fölött egész és ketté
vágott érett smyrnai fügék vannak ábrázolva, 
de kicsinyítve. Végre a baloldalon fönn (II-vel 
jelölve) látható egy vad fügegally, kisebb és 
nagyobb kecskefügével.

Mindamellett ezen az 1300 fán is, már az 
első év őszén körülbelül 15,000 kg. kitűnő 
smyrnai fügét szüreteltek. A fügeszüret aug. 
8-án kezdődött és öt hétig tartott, mert éppen 
úgy, mint a virágzás, az érés is nem egyszerre, 
hanem öt-hatheti időszakra oszlik szét.

Képünkön a caprificatio valóságos kerti idyll- 
nek látszik. A valóságban azonban nemcsak 
fárasztó, hanem más okból is bajos munka, 
mert a vad fügékből felfűzés közben csípős nedv 
ömlik ki, mely kiállhatatlanul marja a munkások 
bőrét. Némelyikük tiszta, vagy sós vízzel pró
bálta öblögetni, de ettől az égetés még nagyobb 

.lett. Még az ugyancsak ott alkalmazott néger 
munkások jártak legjobban, mert azok homokos 
földdel dörzsölgették kezüket.

A fügeszüret alkalmával a termést nem a 
fáról szedik le, mert túlérésnek kell beállania, 
melynek folytán aztán a füge magától lehull a 
földre. A szüret tehát abból áll, hogy öt héten 
át járják be a kertet és a lehullott darabokat 
összeszedik.

A termés további kezelése a következő. Az 
összeszedés után a fügéket forró, konyhasót 
tartalmazó vízbe mártják, azután aszaló-desz
kákra terítik ki, a hol az időjárás minősége 
szerint 2—4 napig hagyják a levegőn. Azután 
ládákba rétegezik, (rendesen 100 kg. fügét egy 
ládába) és ezekben két hétig hagyják állani.

A két hét elteltével kiszedik a faládákból, 
konyhasótartalmú vízben megmossák és aztán 
azokba a kisebb ládikákba, meg kartonokba 
csomagolják, melyekben az üzletekbe kerülnek.

A fönnebbiekből látjuk, hogy minő sok 
mindenféle körülménynyel kell számolni, ha 
csak nemes minőségű fügét is akar valaki ter
melni. De hiteles történetünk azt is megmutatja, 
hogy kitartó, csüggedetlen munkával, folytonos 
tanulmányozás- és búvárkodással, a szakértelmű 
egyén sok olyan dolgot megvalósíthat, a mit 
azelőtt lehetetlennek tartottak.

Az amerikai sikerült kísérletek kétségtelenül 
Ausztráliára is fontosak, mert bizonyára most 
már ott is megindítják a smyrnai füge terme
lését. De számos olyan hely, melynek tele 
5—6 foknyi hideggel (esetleg többel is) jár, 
ezentúl űzheti a caprificatiót, tehát a legneme
sebb füge productióját is. Mint a californiai 
példa mutatja, e végből elég egy-két vad fügefát 
sátor alatt, esetleg üvegházban fagymentesen 
teleltetni, hogy a kis mamme-fügék el ne fagy
janak és bennük a fügedarazsak magnak a jövő 
évre életben maradjanak. Sajó Káwly

Lucza-nap.'

Lucza ünnepe decz. hónap 13-ára esik. Ipolyi 
Arnold és Barna Ferdinánd szerint a régi 

* naptárban ugyanezen hónap 24-én volt. 
Luczanap — a szokásokat tekintve — a kará
csonyi ünnepkörhöz nem számítható, noha mind-

1 Forrásmunkák: Dedek Crescens Lajos: Szentek élete. 
Ethnographia. Ipolyi Á .: Magyar mythologia. Kandra 
Kabos: Magyar mythologia. Mailand Oszkár: Árva
megyei tót népbabonák. Nagy József: Bácsmegyei babo
nák. Az adatok túlnyomó része saját gyűjtésem Göcsejből.
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össze 13 nap választja el Nagykarácsonytól s 
a hozzáfűződő legjellemzőbb szokás, a Lucza- 
székkészítés s az ezzel járó babonás műveletek 
karácsony előtt való éjjel folynak le.

Lucza (Lucia), kinek nevére van szentelve 
deczember 13-ika, a IV-ik században élt, vér- 
tanuságot szenvedett szűz volt, kit később a 
szentek közé soroztak. Zsenge korától kezdve 
keresztény hitben neveltetett. Igen jámbor életű, 
jótékonyságot gyakorló nő volt. Minden örökségét 
a szegények között osztotta ki. Syracusában 
(Sziczilia) született. Atyjának halála után anyja, 
Eutychia egy pogány fiatal emberrel akarta össze
házasítani, de e terv Lucia ellenállásán meg
hiúsult. Ezen elhatározása lett sorsának meg- 
pecsételője. Az ifjú bosszúból feljelentette Luciát 
a kormányzónál, hogy keresztény s a császár 
ellensége, mire Luciát — miután vallásához 
álhatatos maradt — halálra szánták. Többféle 
módon próbálták kivégezni — de csodálatos
képpen — sértetlen maradt. Végre a helytartó 
maga metszé ketté egy éles karddal a torkát.

Lucza manapság többféle foglalkozásúaknak 
védőszentje. Nevezetesen: a takácsoké, üvege
seké, kocsisoké, szíjgyártóké, szabóké, jegyzőké, 
írnokoké s varrónőké. A katholikusoknál közben
járását kérik: vérhas, torokfájás, szemfájás és 
ragadós betegségeknél.

Németalföldön, kiváltképpen Limburgban úgy 
tisztelik Szent Luciát, mint a vérhasban s általában 
ragadós betegségben szenvedők különös védő
szentjét. Anversben ma is megvan az a kolos
tor, a melynek rendeltetése az, hogy tagjai Szent 
Lucia közbenjárása által mindenféle testi s lelki 
javakért könyörögjenek. A kolostor főnöke még 
most is megszokta áldani azokat a zsinegeket, 
a melyeket akkor hordanak magukon az embe
rek, mikor bajaik gyógyulásáért Szent Lucia 
közbenjárásához fordulnak.

Hogy mi alapon fűződhettek ezen, keresztény 
vallásáért martyromságot szenvedett nemes alak
hoz az alább felsorolandó nagyszámú s jórész
ben boszorkányos s ördöngös babonák s hogy 
miért tartják magát Luciát is ártó, rossz szel
lemnek, a ki ellen, éppen nevenapján, védekezni 
kell, arra határozott feleletet nem tudunk adni.

Talán azért, mivel a Lucia név is fénylőt, 
ragyogót jelent, mint a délnémet tartományok 
Perhla (Perchtl) alakja, melyhez germán pogány- 
szokások fűződnek; vagy mivel a cseheknél a 
ludas ördögöt jelent s a név hasonlatossága 
folytán Luciát is az ördöngös személyek közé 
keverte a néphit.

Lucziát a Mikulást kisérő Krampusz női másá
nak is tartják, mert lepedőbe burkolva épp 
úgy körüljár s ijesztgeti a gyermekeket, mint a 
Krampusz.

Kandra Kabos feltevése szerint (M. mythologia 
232—233. lap) a Lucza, ki ünnepének meg
szentelését főleg az asszonyoktól kívánja meg, 
kitől a lányok, házbeliek egészséget, sok csirkét, 
ludat, gerendavastagságú szalonnát stb. kívánnak, 
várnak, kinek tehát nagynak kellett lennie, kisebb 
nem lehetett, mint a magyar ősvallás mindent 
magára vonatkoztató szelleme: a Nagyasszony, 
ki ekkor házi tündérei körében ünnepelteti magát, 
mint a leányokat pártfogoló kisasszony.

Lucza-nap az év legbabonásabb napjainak 
egyike. Az az asszony, ki sok aprójószágot, nagy 
tojáshasznot akar s megkívánja magát s háza 
népét a boszorkányok, rosszak s magának a 
Luczának kártételétől, mások megtevésétől óvni, 
megtartja az e napi különböző szokásokat.

A Lucza-naphoz fűződő babonás szokások gya
korlása már előtte való nap este kezdődnek. 
Ekkor, a kinek nincs aprójószága, a szomszédos 
ház tetejének elejéből lop egy darabot s azt 
otthon a tűzhely mellé tapasztja, hogy neki sok 
aprójószága legyen, a szomszédnak pedig ne 
lehessen.

Ugyanilyenkor az esteli harangszó hallattára 
a favágítóról forgácsot szednek s azt a tyúk
ülőre felszórják, hogy a tojáshasznot a rossz
akarók el ne vihessék. Némelyek a baromfiakat 
megdobálják, hogy hasznuk megmaradjon. Sokan 
bezárják az összes ajtókat, hogy a Lucza a 
házba ne juthasson. (Göcsej.) Különben Bács- 
megyében azt tartják, hogy Lucza-nap előtt való 
este a ház kapujának a küszöbét nem szabad 
átlépni, mert ezzel a Luczát lépték át, ki szeren
csétlenséget hoz az illetőre.

A kút horgát s a takarmányhúzó horgot a pit
varba viszik, hogy ezen az éjtszakán a szabadban 
ne legyen, mert különben a rosszak elviszik a 
víz hasznát. (Göcsej).

A Lucza-nap legjellemzőbb szokása a kotyolás 
vagy palázolás. 7—16 éves fiúk kora hajnalban, 
a hajnali misét megelőzőleg (3—4 órakor kezdve, 
virradatig) járnak kotyolni. Napkelte után már 
nem kotyolnak. Néhol csak ketten-hárman, másutt 
öten-hatan, sőt tizen is mennek együtt. Öltözetük 
a rendes mindennapi ruha. Nyakukba tarisznyát 
vetnek. Egyik társuknál gyűlnek össze, hol szal
mát vagy fát vesznek magukhoz, melyre kotyolás 
közben ráülnek. A fát rendesen mások udvarából 
csenik s nem azéból, a kinél kotyolnak. Ha ez 
nem sikerül, a kotyolással megtisztelt gazda 
udvarán talált 3—4 darab fát, forgácsot, vagy 
minél nagyobb tüsköt, szalmacsomót visznek a 
szobaajtóhoz.

A kotyolást rendesen a legközelebb eső ház
ban kezdik. Ott a magukkal vitt fát, szalmát, a 
szobaajtó talpára, küszöbére, avagy az ajtó előtt 
levő pitvar földére helyezik; arra ráülnek s a 
legtöbb helyen minden kérdezés nélkül egy
szerre nagyon erős hangon elkezdik: „Lucza 
Lucza kitty kotty . . . "

Néhol a palázoló gyermek a szobába megy 
s jó falusi szokás szerint „Dicsértessék a Jézus 
Krisztus“ köszöntés után a szobában levő kályha 
vagy kemencze mellé a hóna alatt levő szalmá
ból egy csomót leszór és arra ráülve mondja el 
kotyolási mondókáját.

Egyes házaknál nem engedik meg a kotyo
lást. Kikiáltják a kotyolóknak: „Takarodjatok el 
innen!“ El is mennek, de abban a házigazdára 
nézve nincs köszönet, mert valami réven meg- 
boszulják elhajtásukat.

A .kotyolók elől — midőn lármájukat hallják 
— az udvar kapuját s ajtaját is elzárják. Álta
lában a kotyolók nem igen szívesen látott ven
dégek; legjobb esetben csak tűrik őket, mert 
sok rakonczátlanságot követnek el.

A kotyolási mondókának több változata van.
3*
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Ezekben azt kívánják a gazdának, hogy disznajá
nak nagy hája, szalonnája, sonkája, sok zsírja 
legyen; sok majorsága legyen, az jól tojjék; a 
ló jól csíkozzék, a fejsze jól megálljon a nyelé
ben s végül hogy a gazdának sok pénze legyen.

A mondóka dallama nagyon kezdetleges, mono
ton. Egy ilyet bemutatunk Göcsejből:

Lu - cza, Lu - cza kitty-kotty, kitty-kotty.

tik-tya, lugy-gya a to -jást, mind én észt a 
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Ka - la - mo-nya két - tü,
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két - tü, ka - la - mo - nya két - tü.
Akkora legyen a kijetek liájo,
Mind a zöregapám bundájo !
Kalamonya kettü, kettü,
Kalamonya kettü.
Akkora hájo legyen a kijetek disznajának, 
Mind a csávássajtár!
Kalamonya kettü, kettü,
Kalamonya kettü.
Akkora hájo legyen a kijetek disznajának, 
Mind a zajtu !
Kalamonya kettü, kettü,
Kalamonya kettü.
Annyi csibije legyen kijeteknek,
Mind a zégen a csillag, fődön a fűszál! 
Kalamonya kettü, kettü,
Kalamonya kettü.

(Kissziget, Göcsej.)

II.

Lucza, Lucza, kitty-kotty.
Tiktyok luggyok ülössek legyenek!
Fejszéjek, turójok élesek legyenek!
Fejszéjek um megállón a nyelibe,
Mind a tűs fa a tövibe!

(Vasmegye.)

Több-kevesebb árnyalatban csaknem minden 
2—3-ik faluban eltér mind a szöveg, mind a 
dallam.

A kotyolási mondóka ütán, a hol megenge
dik, a szobába mennek s kenyeret, kalácsot, pálin
kát, gyümölcsöt, avagy néhány fillért kapnak.

Ha a kotyolókat nem akarják a szobába bocsá
tani, a gyümölcsfélét kiszórják a pitvarba, a mit 
ezek gyorsan összesepernek s tarisznyájukba rak
ják. A kiöntött gyümölcsöt a kotyolók néhol nem 
szedik fel, mert ezzel — hiedelmük szerint — 
a házi férgeket saját házukhoz hurczolnák.

Azt a fát, vagy szalmát, melyen a kotyolók 
ültek, a házbeliek lehetőleg visszatartják, mert 
különben a tyúkok haszna elmenne. Némelyik

gazdasszony kotlóstyúkjai fészkébe teszi, hogy 
az alája tett tojások szaporábban keljenek. Mások 
ellenkezőleg cselekesznek: szomszédjaik tyúk
óljába dobálják, hogy a maguk tyúkjai tojjanak, 
a szomszédéi pedig csak „csatározzanak“ (kotko- 
dácsoljanak).

Hogy azt a tárgyat, (tuskó, forgács, szalma) 
a melyen a luczázók kotyoltak, az illetők el ne 
vihessék, a házbeliek valamelyike künn vigyáz 
rájuk. A luczázók meg sokszor arra törekednek, 
hogy ne csak az odavitt tárgyakat vihessék el,

hanem e mellett a gazdáéból is lophassanak 
hozzá a favágítóról. Göcsejben nem ritkán a kerítés 
hasoványait is kidöntik, vagy a trágyadomb szélé
ből — hol szárazabb — húznak ki szalmát, hogy 
a következő háznál legyen min ülniök.

Néhol 8—10 éves gyermekek köszöntenek be 
a házhoz s 10—15-ször csupán ezt mondják: 
„Kot-kot-kot-kot-kotkodás, minden napra egy 
tojás“.

Rábaközben a fiúk korán reggel, kezükben 
hosszú bottal, melylyel a tyúkokat szurkálják 
meg, házról-házra járnak s a következő szava
kat mondják: „Aluszol-e gazda, ébren vagy-e 
gazda? Isten száll a házadra, hat ökörrel, hat 
lóval. Jó tojósok legyenek a kétek tyúkja, lúdja, 
és olyan vastag szalonnája legyen a kétek disznajá
nak, mint a mestergerenda. Adjon Isten száz ólat, 
meg egy malaczot, hogy egyikből a másikba 
futkozhasson.“

Sokan azt tartják, hogy a mely gazda nem 
enged luczázni, házában a tyúkok nem tojnak.

A kotyolást is, mint a korbácsolást valószínű
leg a föld, gyümölcsfák s általában a növények 
termékenységének megóvására, elősegítésére gya
korolják. A feltevést megerősíti a nép között 
fenmaradt azon hiedelem is, hogy e napon szok
ják a boszorkányok a föld zsírját (termékeny
ségét) elvenni. Hogy ezt ne tehessék, őket min
denképpen ártalmatlanná igyekeznek tenni.

A termékenyítő erőt a kotyoló fiúk képviselik, 
kik a tárgynak (fa, szalma), melyre ülnek, érintés 
által erőt kölcsönöznek.

A kotyolás elnevezés a kotlóstyúknak kiköltés 
végett a tojásokon való ülése, kotyolása után 
keletkezett. A kotyoló fiúk is ülnek, ülik a fát.

A palázolás pedig egész valószínűleg a tót 
podlozekből (alátétéi) került a magyar nyelvbe. 
Dunántúl palaczolás-, palajzolásnak is mondják. 
Luczanapján, korán reggel az ólakban megpisz
kálják a tyúkokat azzal a piszkafával, a melyikkel 
a sütőkemencze tüzét szokják piszkálgatni. A ki 
ezt teszi, tyúkjai sok tojást tojnak. Lucza-napján 
reggel az udvar közepére kitett abroncson belül

1. Luczaszék.
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hinti a gazdaasszony tyúkjainak az ennivalót, hogy 
másnak az udvarára ne menjenek tojni. Bács- 
megyében egyszerre három abroncsban etetik a 
tyúkokat s utána 9 napon át ezekből kapnak 
enni, hogy jó tojók s szaporák legyenek.

Göcsejben Lucza-napján a majorságnak annyi 
ételt készítenek, hogy az a karácsony után követ
kező Szt.-István-napjáig tartson. Utolsó napon 
azután abroncsból etetik a majorsággal az ételt

Ugyanezen napon Göcsejben annyi kukoricza- 
pogácsát sütnek, a hány tagja van a családnak. 
Sütőbe vetés előtt a családtagok számának meg- 
felelőleg a pogácsákba egy-egy tollat böknek s 
megjelölik, hogy melyik kié; a kinek tolla a 
kemenczében megperzselődik, az a következő 
évben meghal.

Némelyek a malomból gabonát lopnak s azt 
a tyúkoknak adják, hogy jó tojók legyenek. Az 
e napon leszedett szőlőkötéseket (néhol 7 gazdáé
ból) hazaviszik s a tyúkfészekbe teszik, hogy a 
kotlós a fészekről ne távozzék s hogy a tyúkok 
hasznát el ne vihessék. (Göcsej.)

Ugyanezen czélból Gömörmegyében korán 
reggel söprűn ülve megkerülik a ház kerületét.

A szoba négy sarkát foghagymával bekenik, 
a szobaajtókon vízkeresztkor szentelt krétával 
kereszteket húznak, az istállókat füvekkel meg
füstölik, szenteltvízzel meglocsolják és az álla
toknak fehér- és foghagymát adnak, hogy a 
Lucza s másféle rosszak ne ártsanak a ház
belieknek. Kóczot pörkölnek a szoba sarkában 
s azt mondják: „Akkor legyen baj, mikor te 
meggyógyulsz“. Ezután — hitük szerint — a 
háznál nem lesz baj. Az utczán és udvaron 
ostorral durrogatnak. A favágító törzsöké alá 
három gerezd foghagymát tesznek, hogy a tyú
kok hasznát el ne vigyék.

Lucza-napján este törött fazekakba tüzet rak
nak s azt folyton élesztik, közben mindig fog
hagymát esznek. Ez addig tart, míg a tűz melege 
a fazékmaradványt teljesen szét nem repeszti. 
Ha a fazék szétpattan, a gonosz szellemek ezzel

2. 13-féle fából készült Luczaszék.

el vannak hajtva, kik különben egész éven át 
kisértenének.

Árvamegyében, Turdossin mellett egy Halecs- 
kovanevü sziklahasadék van, hol az ottani lakosok 
hiedelme szerint — Lucza-napján Magyarország 
összes boszorkányai összejönnek gyűlésezni és 
vígan mulatnak. Az ételek és italok minőségét 
is tudja az itteni nép.

Liptómegyében azjeladó lányok Lucza-napjától 
karácsonyig mindennap beleharapnak egy al
mába, melyet nekik valamelyik legény adott s 
karácsony éjjelén, midőn elsőt harangoznak, ki

mennek a ház végére s ott a megmaradott almát 
megeszik. Ha ekkor valamerről kutyaugatást halla
nak, bizonyos, hogy arra a tájra viszik férjhez.

Szeged vidékén Lucza-napján a leányok ostort 
kezdenek fonni s azon mindennap egy darabkát 
fonnak. Ezt az ostort karácsony éjjelén a tem
plomba viszik, s a melyik legényt a leány ezen 
ostorral megcsapja, az a legény őt kénytelen 
feleségül venni.

Ha valaki Lucza-naptól karácsonyestig talpa 
alatt egy 20 fillérest hord a bal czipőjében, 
azután azon alkuvás nélkül viaszgyertyát vesz 
s elmegy az éjjeli misére: világa mellett meg
látja jövendőbelijét.

Lucza-naptól karácsonyig mindennap egy da
rabka fát tesznek el s vele éjféli harangozáskor 
zsírt melegítenek : a boszorkányok a kéményben 
megjelennek s kiabálnak, hogy hagyják el a tüze
lést, mert az nagyon égeti őket. Torna vidékén 
azt mondják, hogy az így eltett fával akkor, a 
mikor éjféli misére harmadszor harangoznak, 
tüzet kell rakni a pitvarban s a mennyi boszor
kány csak van a faluban, mind odagyűl sütké
rezni. Ugyanezen időközben mindennap egy darab 
fát tesznek félre. Ezeket karácsony estéjén elégetik 
s ekkor meglátják a szellemeket és boszorkányokat.

Lucza-napjától kötött nyirágseprővel kell kará
csony éjjelig söpörni. Ha ilyen seprűn bármiféle 
magot a földbe eresztenek, az biztosan kikel. 
És ha az ilyen magból kelt növény gyümölcsé
ből eszik valaki, azt a hideg mindaddig leli, míg 
az illető megtevő fel nem szabadítja. (Szilvágy.)

Némelyek a nyírfaseprőt Lucza-naptól kará
csony estéig készítik; e seprőt karácsonyi éjféli 
misekor megszenteltetik, azután hazevive, az 
udvarban valahová eldugják. Karácsony után 
való napokon a gazda ezzel a seprővel birtokát 
megkerüli s otthon a háznál újólag elrejti. Ha 
azután az év folyamán valaki a megkerült bir
tokról el akarna valamit vinni, vagy az ezen 
birtok területén levő gyümölcsfáról szeretne lopni, 
nem képes semmit sem kimozdítani; a fáról 
mindaddig nem jöhet le, míg a föld tulajdonosa 
az ő szentelt seprőjével meg nem seprűzi. (Göcsej).

Lucza-asszony megköveteli, hogy az ő napját 
megünnepeljék. A ki e napon fon, sző, párol, 
vagy kenyeret süt, valami szellem figyelmezteti, 
hogy hagyja abba; ha nem fogad szót, Lucza 
csúffá teszi. Egy ilyent a Lucza fejénél fogva 
háromszor belökte a konyhába. A ki fon, annak 
a keze abban az évben állandóan szenved.

E napon semmi varrást ne tegyen az asszony, 
hanem egész napon át tollas vánkosokon üljön. 
Idegenek majorságával vagy háziállatával nem 
tanácsos Lucza-napján foglalkozni. Egy kalota
szegi asszony falatozva ment végig e napon a 
szomszéd községen és az úton kódorgó tyúkok
nak kenyérmorzsát ‘dobott; ezért a falu népe 
csaknem agyonverte őt, boszorkánynak tartva, 
ki megrontja a tyúkokat, hogy ne tojjanak.

Lucza-napján kenyeret nem adnak kölcsön, 
mert nem lesz a majorsághoz szerencséjük. A 
kölcsönkért tárgyat sem szabad visszaadni. Sót, 
tüzet a házból nem szabad kiadni, mert a Lucza 
megharagszik s rettenetes kínokkal bünteti a ház 
lakóit. Ipolyi Arnold M. mythologiájában (118. 1.) 
a következőket írja: „Honiban a szántói hővíz
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források között egy lúgzókatlan alakú szikla. 
Fölötte emberalak, alóla pedig kénköves víz 
bugyog elő. Lucza-napján lúgozott egy asszony. 
A szomszédasszony ezt látta s meg nem állhatta, 
hogy arra ne fakadjon: „Hej, komámasszony, 
mit lúgoz kié Lucza-napján“. „Míg Lucza megjő 
— felel rá a másik — meglúgozom én addig“. 
De alig hogy kimondotta, kővé vált lúgzójával 
együtt. Egy kemenczealakú másik szikláról, mely
ben még a kővé vált kenyerek is megvannak, 
az a monda, hogy az a kenyeret Lucza-napján 
sütő asszony kemenczéje.“

A ki Lucza-napján pénzt ad ki, annak a Lucza 
a mellére ül. A mely asszony e napon sokat- 
jár, tyúkjai azon évben nem tojnak s nem kotyol- 
nak, sőt még a fejsze s kapa nyele sem tart.

Lucza-napján nem jó s nem is szabad a fehér
népnek „falura“, vagyis a szomszédokhoz menni, 
mert a meglátogatottnál a szerszámok (fejsze, 
szekercze, ásó stb.) nyelébe vert ékek nem tarta
nak s a tyúkok nem ülik meg a fészket. Hogy 
ez be ne következzék, a látogatónak le kell 
ülnie. Általában az a hiedelmük, hogy e napon 
az asszonyok boszorkányozás végett járnak más 
házához.

A szomszédba tévedő leányokat rendesen meg- 
luczázzák, a mi abból áll, hogy a fejszét a ház 
talpába vágják s a leánykára bizonyos dolgot 
parancsolnak, azután pedig őt, testének alsó 
részével a kemencze szájához verik. A baboná- 
sabb asszonyok szegény teremtést a lábasszín 
lábához kötik s szénát tesznek elébe. Némelyek 
pedig nyírfaseprőre ültetik az odament fehér
népet, hogy ne legyen ereje a háznál rosszat 
tenni. (Göcsej.)

A molnárok meg az ezen napon malomba 
tévedő asszonyt még a vízbe is belemártják.

A Lucza-napi szokások egyik legjellemzőbbike 
a luczaszékkészítés, melyről e folyóirat 1903. 
évi 1. számában a karácsonyi népszokások ismer
tetésénél röviden már megemlékeztem. Lucza-nap 
előtt való este kezdik készíteni. E szék, mint 
rajzunk is mutatja, egy közönséges ú. n. „kis- 
szék“, a milyen Dunántúl minden parasztháznál 
kettő-három is található. Ezen, mindennap vala
mit dolgozva, egész karácsony előtt való napig 
munkálkodnak, illetőleg a készítést úgy intézik, 
hogy éppen erre az időre készüljön el. Tehát 13 
napig dolgoznak rajta, a hány nap Lucza és 
Karácsony között esik.

A luczaszéket férfiak, nagyobbára legények 
készítik s ők is gyakorolják vele az itt leírandó 
szokást. Az illető a széket titokban készíti, az 
istállóban, kamrában vagy padláson akkor, a 
midőn senki sem láthatja. Mert a luczaszéket a 
házbelieknek sem szabad látniok. A luczaszéket 
Göcsejben vízhordta, — keresetlen, — vagy nyír
fából, másutt 5 vagy 13-féle fából készítik, melyeket 
rendesen 5, illetőleg 13 helyről hordanak össze.

Ha ötféle fából készítik a luczaszéket, akkor 
a négy lába s ülője készül más-más fából; ha 
azonban 13-féle fából, csinálják, akkor a lábakba 
vert, összesen 8 ék (egybe kettőt vernek, keresztbe) 
is más-más fából való.

Ha a luczaszék készítésénél valami hibát köve
tett el a készítő, akkor életével lakói, mert éjféli 
miséről kijövet a boszorkányok széttépik.

A luczaszéket készítője a karácsonyi éjféli 
mise alkalmával a templomba viszi úgy, hogy 
senki észre ne vegye. Mielőtt a templomba indul, 
mellényét visszájáról veszi fel s nyakravalójára 
különös módon gombot köt. Némelyek a lucza- 
székbe az utolsó éket a templomban verik be.

A luczaszéket a templomban különböző helyre 
teszik le : a kórus alá, közel a szenteltvíztartó
hoz, az oltár háta mögé, a nagyajtó elé. Némely 
helyen be sem viszik a templomba, hanem a 
templom elé állítják egy szentelt krétával a földre 
csinált kör közepébe. Egyesek, mielőtt a lucza- 
székre állanának, megszentelik magukat szentelt
vízzel.

Midőn az istentisztelet megkezdődik, az illető 
a luczaszékre áll vagy ül s körülvéteti magát 
a dologba beavatott társaival, hogy mások ne 
tudjanak a székről s a boszorkányok hozzá ne 
férhessenek. Mert ilyenkor a gonosz emberek 
vagy asszonyok mind hozzá sietnek s el akarják 
kergetni, le akarják lökni a székről. Ha hozzá
férhetnének, lelöknék, sőt szét is tépnék.

Úrfelmutatáskor, némelyek szerint a harma
dik csengetés után, aztán meglátja a templomba 
jövő boszorkányokat, kik persze a falubeli öreg 
asszonyok egyike-másika. Az ajtón jönnek be. 
Könnyű rájuk ismerni, mert némelyiknek vagy 
szarva, vagy bajsza van; másiknak nagy zséter 
van a fején. Szarvukkal bökölődnek a lucza- 
széken álló felé, kit azonban nem bánthatnak, 
ha a székről le nem száll.

Régente, mikor meglátta a rosszakat, mind
egyikre rámutatva el-elkiáltotta magát: „Ez is 
ördög!“ „Ez is boszorkány! Vezessék ki, nem 
érdemli meg itt a helyet!“ Az illető asszonyokat 
néhol ki is kergették, a kik — szó nélkül kimen
tek. Persze, olyan asszonyokat jelölt meg, a kik 
mint boszorkánykodók voltak ismeretesek a falu
ban. Az ilyképpen megbélyegzett asszonyok néme
lyike a luczaszéket be is pörölte. Egyesek kép
zeletükben még hétfejű sárkányt is látnak.

Némelyeken szinte őrüléssel határos izga
tottság vesz erőt. Pár évvel ezelőtt történt, 
hogy Győrszabadhegyen egy huszár, ki kará
csonykor hazament szabadságra, éjféli misekor 
a luczaszékre állott s a nagy izgatottságban 
elméjében megháborodott. Egyszer csak elkez
dett kardjával hadonázni, vagdalózni s alig bír
ták megfékezni. A nagy dulakodásban a lucza
szék ülődeszkája ketté is repedt. Ez a luczaszék 
most a Magyar Nemzeti Múzeumban van. Az itt 
közölt rajz erről készült.

Az ördögök, illetőleg boszorkányok megneve
zése után az illető a luczaszékről leugrik, nehogy 
a rosszak valahogy hozzáférkőzve, lelökjék, meg
öljék.

Bácsmegyében azt tartják, hogy az illető lucza- 
székesnek, mihelyt a boszorkányokat meglátja, 
rögtön el kell szaladnia, hogy a rosszak szét 
ne szakgassák.

Midőn Úrfelmutatás, vagy a harmadik csen
getés után távozva, a templom ajtaján kiérnek, 
néhol mákot szórnak a földre, a mit a boszor
kány felszedeget s a míg ezzel foglalkozik, a 
luczaszékes elfut, hogy a boszorkány utói ne 
érje őt, mert megöli, vagy legalább jól elveri.

A templomból kimenve a luczaszékkel az illető,
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társaitól kisérve, egy keresztútra (a hol két út 
egymást keresztezi) siet, hol a magukkal vitt 
mogyorófapálczával kört húznak, a luczaszéket 
annak közepébe teszik le, melyre annak tulaj
donosa feláll, vagy ráül s kísérői szorosan mel
léje simulva állanak. A kört oly terjedelműnek 
húzzák, hogy azt egészen betölthessék, hogy 
több ne férhessen a körön belül.

Ezután nagy megpróbáltatásoknak vannak 
kitéve. Vigyázniok kell, hogy bajba ne jussa
nak. A ki a „paradikáját“, vagyis módját nem 
ismeri a követendő eljárásnak, hiedelmük szerint 
könnyen rosszá válnék; ha pedig helyét elhagyná, 
a boszorkányok elvinnék.

Éjfélkor, mások szerint éjfél után 2 órakor, 
egy boszorkány jelenik meg, ki megkérdi őket, 
hogy mit kívánnak. A luczaszékes és boszor
kány között a következő párbeszéd folyik:

Boszorkány : Kell-e pénz ?
Luczaszékes: Kell!
B .: Ha kell, akkor messük meg az ujjadat, 

azután írjuk a nevedet ide ebbe a könyvbe.
L .: Nem!
Ha ráállana, annyi pénzt kapna, a mennyit 

csak akarna, mert rosszasággá válnék.
A ki e tűzpróbát kiállja, azután mindig meg 

fogja ismerni a boszorkányokat, továbbá meg
látja, hogy landul (lobbanik) fel a pénz, annak 
birtokába juthat s így gazdag emberré lehet.

A luczaszéket innen hazaviszik s elégetik, 
hogy a rosszak hozzá ne férhessenek. Újabban 
némelyek otthon használják is a luczaszéket, 
többé azonban éjféli mise alkalmával a tem
plomba nem viszik.

Különben ma már ritkán készítenek lucza
széket. A legtöbb belyen nem hisznek a hozzá
fűzött szokásokban. Megtörtént már, hogy leszál
lították az illetőt a luczaszékről s rászóltak, hogy 
„ne komédiázzék“.

Az eladó leány is készít néhol luczaszéket, 
melyet a karácsonyi éjféli misére visz, ott reááll 
s meglátja jövendőbeli férjét, ki az oltár előtt 
állva int neki. A templomból kijőve a lucza
széket rögtön eldobja. Ha nem tenné, jövendő 
belijét, mielőtt őt feleségül venné, széttépnék a 
boszorkányok.

Lucza-napján Európa egyes országaiban más 
szenteket szoktak ünnepelni, pl. Francziaország- 
ban Szt. Jodokot, Németországban Szt. Naza- 
riust, Olaszországban Szt. Antiochust, Ausztriá
ban Marino Szt. Jánost stb.

Gönczi Ferencz.

Süveges golyók.

A múlt század ötvenes éveiben készítették 
az első pánczélos hadihajókat. A hajó- 
pánczél kovácsoltvas-lemezekből állt, s 

ez az akkori, sima vascsövekből készített kerek 
öntött vas-lövegek ellen teljesén elegendő is 
volt, a golyók kártevés nélkül zúzódtak szét a 
pánczélon. Innen fogva azonban kemény küz
delem keletkezett pánczél és löveg, illetőleg 
lőfegyver közt, a mi máig sincs befejezve, habár 
ma már tudják, hogy körülbelül elérték az anyag

kihasználásának végső határát. A pánczél töké
letesítését legjobban leírják a különböző készí
tésmódokat jelző szók: Kovácsolta s, Com- 
pound-rendszer, (előrenyúló aczéllappal ellátott 
kovácsoltvas-lemez), tiszta aczéllemez, Harvey- 
lemez (ez a Krupp angol concurrense), végre 
a Krupp-féle cementlap. Ezek ellenállóképessé
gének viszonyát a következő számok adják 
meg: 300 mm. széles kovácsoltvas-lap =  200 
mm. Compound-lemez, vagy ugyanannyi aczél, 
vagy 125 mm. Harvey, vagy 100 mm. Krupp. 
Az utolsó öt évben minden hajót vagy Krupp- 
lemezzel vagy legalább a Krupp rendszere sze
rint gyártottal láttak el. A lemezek anyaga nickel- 
chrom-aczél, a mit az ellenségnek kitett olda
lon heteken át edzenek egy különös erre a 
czélra szolgáló igen komplikált cementezés által, 
Ezt a kemény réteget semmiféle szerszám se 
töri keresztül. A lemez hátulsó rétegei fokoza
tosan csökkennek keménységben, hogy a golyó 
rácsapásakor szét ne pattanjanak. Míg tehát 
eddig a löveg volt a győztes, most ez a Krupp- 
féle pánczél absolut sebezhetetlenné tette a 
parancsnok-tornyot és az ágyútornyokat.

De alig volt három éves a pánczéltechniká- 
nak ez a meglepő eredménye, a mikor híre 
jött, hogy a Krupp-pánczélt átlyukasztották, a 
nélkül, hogy a lövőfegyvereken bármilyen vál
toztatás vagy erősítés történt volna; csak azáltal, 
hogy a lövegekre puha kovácsoltvasból vagy ková
csolható aczélból készült süveget tettek. Erre a 
gondolatra véletlenül jöttek rá. Lövőpróbákat tar
tottak, a miknek czélja az volt, hogy egy akkor 
modern hadihajó lőtornyán az anyagokra és embe
rekre vonatkozó biztonsági viszonyokat meg
állapíthassák. Hogy a drága pánczéltorony külső 
burkát megvédjék, 10 cm. vastag kovácsoltvas- 
lemezt erősítettek eléje; ennek kellett volna a 
golyók ütésének nagyobb részét felfogni. A lövé
sek eredménye éppen ellenkezője volt a szán
dékoltnak. Éppen, mert a kovácsoltvas-lemez ott 
volt, ütötte keresztül a golyó a pánczélt; a 
lemez nélkül a löveg szétpattant a pánczélon 
s nem okozott rajta nagyobb sérülést. Ennek a 
csudának elfogadható magyarázatát adni nem 
tudták ugyan, de annál jobban fel tudták hasz
nálni a tapasztalatot: puha vas-süvegeket rak
tak a golyókra és az eredmény nem is maradt el.

Különböző javításokkal minden tengeri nagy
hatalom alkalmazta a golyósüveget hadihajói 
golyóin, s a lefolyt keletázsiai háborúban is 
(valószínűleg) ilyeneket használtak.

A különböző államokban végzett kísérletek azt 
mutatják, hogy egy tengeri ütközet eredményeit 
a golyósüvegek 15—20%-kal teszikhathatósabbá. 
A Cäsarewitsch és Askold, meg a vladivosztoki 
Gromoboy orosz pánczélosok vízvonalába fúrt 
lyukak fölötte valószínűvé teszik, hogy Japán 
ilyen süvegeket használt, legalább másképp nem 
tudjuk megmagyarázni a sok lyukat éppen a 
vízvonalban, a hol a pánczél a legerősebb.

A május 27-iki csusimai ütközetben a japá
nok déli 1 óra 55 perczkor kezdték meg a 
tüzelést az orosz sorhajókra. A hajók távolsága 
körülbelül 6 km. volt. A nehéz tüzérség (a 
30 5 cm. hajóágyúkkal) a Knäs Suwarov, Boro
dina és Imperator Alexander III. sorhajókat
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lövöldözte. A tüzelést 2 óra 43 perczkor szün 
tette meg, mert akkor a három hajó már sülyedő- 
felben volt. Mind a három hajó még aznap 
délután megfeneklett. Ez a rendkívüli eredmény, 
habár valószínű, hogy aknák is szerepeltek 
elérésében, nagyobbrészt mégis a tüzérségnek 
tulajdonítandó. Bizonyos, hogy a japánok ebben 
az ütközetben is süveges lövegeket használtak, 
mert másképp ekkora távolságból, viharos ten
geren, ilyen eredmény nem volna érthető.

A lövedéksüvegeknek az irodalma igen gaz
dag, de az eredmény okáig igen ritkán jutnak 
el, s a felállított hypothesisek nem igen adhat
nak biztos meggyőződést.

A legrégibb és legelterjedtebb magyarázat 
szerint a süveg a kenőcs szerepét játszsza, a mi 
a golyó behatolását megkönnyíti. Ez a föltevés 
nem lehet helyes, mert a süveg nem hatolhat 
be a kemény lemezbe lőtt lyukba. Ellenkezőleg, 
a lövedék energiája szétzúzza az anyagot, illetve 
a golyónál nagyobb átmérőjű nyílást üt ki és 
mégis éppen kemény pánczélok ellen jó a süveg.

Másik, szintén igen elterjedt vélemény azzal 
akarja az eredményt magyarázni, hogy az óriási 
energia, a mivel a golyó a pánczélt találja, 
abban a pillanatban izzásba hozza és megol
vasztja a süveget, ez felmelegíti a pánczélt és 
ezzel csökkenti a golyó ellen kifejtendő ellen
állását. De ha ez így volna, a golyó kemény 
hegye is fölmelegednék, ezáltal ellapulna s a 
lövedék összezúzódnék.

Egyébként a cs. és kir. haditengerészeti bizott
ság kísérletei bebizonyították, hogy a megolva
dásra szükséges 1400° hőmérsékletet a löveg még
sem érheti el. De 300° hőség átlagban kifejlődik 
a lövéseknél, mert a lőtt lyukak szélén, valamint 
megtalált lövegdarabokon sárga és kék befut
tatott csíkokat látni. De ez a kis, legalább az 
1400 fokhoz viszonyítva jelentéktelen felmele
gedés nem okozhat olyan feltűnő eredményeket.

A látszólag csodálatos hatás tényleges okát 
úgy találjuk meg, ha következetesen megvizs
gáljuk a különböző lemezek átlyukasztásánál 
végbemenő folyamatot.

Vegyük fel először, hogy páncélgránát, a

minek nincs süvege, kovácsoltvas-lemezt lő 
keresztül. Ennek a lemeznek az anyaga négy- 
szögmilliméterenkénti 30—35 kg. nyomásnak 
enged ; mivel az üvegkeménységüre edzett golyó
hegy szilárdsága sokkal nagyobb, ez a hegy 
nemcsak sértetlenül marad, hanem behatolhat 
a lemezbe, s ezzel a kritikus pillanat a golyóra 
nézve elmúlt, mert, míg a találás pillanatában 
az egész ellenállást a golyó hegyének kis felü
lete fogja fel, az erre kifejtett nyomás sokkal

3. ábra.

csekélyebb, a mint a hegy a puha lemezanyagba 
behatol. A lágy vasanyag szívóssága folytán 
a golyó behatolása helyén csipkés szélű a nyí
lás, mert a nyomott anyag oda tolul, a hol az 
ellenállás legkisebb, míg ugyanezen okból a 
kilépés nyílásán kis csomósodás van, de a 
lemezből itt se szakadnak le részek. A löveg 
többnyire sértetlen marad, és maga a hegy sem 
mutat jelentékenyebb deformácziót (1. ábra) 

Egész másképp viselkedik az edzett, különö
sen pedig a Krupp-féle cement-lemez. A golyó 
felé néző külsőlap olyan nagy ellenállást fejt 
ki, hogy a golyó rögtön megáll. A lemeznek 
erre következő reaktiója négyszögmilliméteren- 
kint 130 kg.-nál nagyobb nyomást fejt ki, ezt 
a nyomást pedig a legjobb anyag se bírja ki. 
A golyó hegye laposra nyomódik, a reaktió

lövegre esik, s azt darabokra zúzza. (2. ábra). 
Ha a találási energia nagy volt akkor az ella
pult hegy a lemez anyagával gombaformává 
gyúródik össze, míg a lemez hátulsó fala a 
félig kinyomódott golyó képét mutatja. Ez a 
jelenség mindig megfigyelhető, ha a kaliber 
kevéssel nagyobb mint a lemez erőssége; ha 
ellenben 28 cm.-es löveggel (ez a legerősebb 
Németországban) lövünk 17 cm.-es lemezre, a 
milyennel Németországban a könnyebb tüzér
ség tornyait szerelik fel, akkor a nyomás olyan 
nagy, hogy a lemezből nagy darabok letörnek, 
és különösen a hátulsó falon lapos dombalakú 
darabok válnak le (3. ábra).
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A két lemezzel végzett kísérlet azt mutatja, 
hogy a golyó hegyének sértetlenül kell maradni, 
és hogy az csak a nyomásnak a találás pilla
natában való csökkentésével tartható meg. Mert 
a hegynek csak ebben a pillanatban kell segí
teni, a további behatolásnál a nyomás gyorsan 
fogy; ezt a pillanatnyi segélyt adja meg a golyó
hegynek a süveg. A süveg a lecsapó golyóra eső 
nyomást elosztja a kúp egy nagyobb síkjára és nem 
engedi,hogy az túlhaladja az anyag ellenálló ké
pességét. A golyó hegye tehát nem deformálódik, 
hanem sörét módjára behatol a lemezbe. Ezzel 
a süveg szerepe lejárt, s a sértetlen hegyű 
golyó könnyen hatol át a lágyabb hátulsó réte
geken (4. ábra) és kitép egy részt, a mi több
nyire darabokra törik, mivel a hátulsó részek 
anyaga még mindig keményebb, mint az első 
kisérletbeli puha kovácsoltvas.

A süveg részeit eddig sohasem találták meg; 
az valószínűleg teljesen szétforgácsolódik, darabjai 
szétröpülnek. Számos kísérlet azt mutatja, hogy 
teljesen mindegy, hogy a süveg henger- vagy 
kúpalakú, kicsit nagyobb vagy kisebb. Már 
meglévő golyókra ráolvasztják a süveget, újakra 
rácsavarják vagy rovátkákkal hydraulikusan ráfe
szítik. Hogy a süveg teljes hatást fejthessen ki, 
erre nagy lövési sebesség kell, olyan esetekben 
is, a hol nagyobb kaliber süveg nélkül is átüt
hetne egy gyengébb lemezt. Mivel azonban 
nagy távolságra a golyó kezdősebességének növe
lése ágyúra és legénységre veszedelmes (így 
sok szerencsétlenség történt pl. tavaly az Egye
sült-Államok haditengerészeténél), azért a süve
ges golyó csak közép-, vagy kis távolságra hasz
nálható, nagy távolságra értéktelen. Ez a sebes
séghatár kb. 500 m. másodpercenként, úgy, 
hogy pl. a német 15 cm.-es ágyúval 2’8 km.-re 
és a 28 cm.-sei nyolcz km.-re lehet tüzelni, ha 
a süveget eredményesen akarjuk alkalmazni.

A süveges golyó másik előnye abban áll, 
hogy rézsut találó lövéseket (30 fokig) a süveg 
merőlegesebbre hoz; természetesen ez is erősíti 
a lövést. Ezen a szögön felül azonban elhaj
lítja, tehát csökkenti a lövés erejét. Ezért külö
nösen a franczia haditengerészet sorhajói olyan 
keresztmetszetűek, hogy a vízvonalra sehol sem 
esik merőleges felület, hanem mindenütt göm
bölyűek, a mivel az ellenséges lövések oldal
eltéréseit érik el.

Az „Umschau“ nyomán Z. B.

Arany verse az ó-toronyról.
— Költészetpsychologiai tanulmány. —

Nagyszalonta Arany János szülővárosa.Ma
napság minden bizonynyal ez a fő neve
zetessége. De ez érdekes modern neve

zetessége mellett van Nagyszalontának egy érdekes 
régi nevezetessége is, mely különben is sajátos 
kapcsolatban áll ezzel a modern nevezetességé
vel. Ez a régi nevezetessége a csonka torony. 
Valami régi, több százéves őrtorony maradványa. 
A sajátos kapcsolat pedig a kettő között abból 
áll, hogy Arany János megénekelte az érdekes 
régiséget A z ó-torony czímű versében. Viszont

a hálás utókor meg újabban kijavíttatta a tor
nyot és Arany János emlékére egy szobát ren
dezett be benne az Arany-ereklyék számára. Ez 
a régi csonka torony, a melyhez tehát így most 
már kétszeresen hozzáfűződik Aranyjános emléke, 
Nagyszalontának a legfőbb nevezetessége, ennek 
a biharvármegyei népes mezővárosnak, mely 
egyébként jó kövér földjéről és nagy kiterjedésű 
tölgyerdeiben hizlalt sertéseiről híres.

A nagyszalontai csonka torony, a mely így 
most már elválaszthatatlanul kapcsolatossá lett 
Arany János nevével, régente őrtorony lehetett 
s jó szolgálatot tehetett a magyar nép ama 
viharos századaiban, mikor török világ volt az 
Alföldön, azonban már akkor is ily állapotban 
volt, mikor Arany János ismerte, mint szülő
városa nevezetességét s megénekelte 1850-ben.

Csak természetes, hogy a régi torony Arany 
Jánost, mikor el-elnézegette, a régi viharos száza
dokra emlékeztethette. Nem csak a régi tornyot 
ismerte ő, ismerte Nagyszalonta történetét is. 
Tudta, hogy mennyi vér folyt itt is a török 
ellen a hazáért, s a német ellen, az osztrák 
ellen a polgári és vallási szabadságért. Tudta 
azt is, hogy a régi magyar gyalogos katonákat, 
a kiket „hajdúknak“ neveztek s a kik Bocskay 
fölkelésében az osztrák kormány ellen a pol
gári és vallási szabadságért oly vitézül har- 
czoltak, a háború befejeztével Bocskay nemesi 
kiváltságokkal ruházta fel s földet adományozott 
nekik az úgynevezett Hajdúkerületben. Hat város 
tartozott ebbe. Ezek a hajdúk voltak a „szabad 
hajdúk“. Nagyszalontán is volt 300 ilyen szabad 
hajdú. Arany János ősei is ily szabad hajdúk 
voltak. Nem csoda, hogy mikor Nagyszalontára 
gondol, mindez eszébe jut.

És csakugyan, mikor a nagyszalontai csonka 
torony képe Arany János lelkében felelevenedik, 
mikor e csonka, ó torony bús hangulata a költő
nek, 1850-ben, tehát közvetlen a szabadságharcz 
leveretése, vérbefojtása után, e legszomorúbb 
korban, a hazáért fájó lelkét megihleti s meg
írja Az ó-torony czímű bús, szinte fájó hangon 
szóló versét, legelőször is, mintegy szükséges 
háttérül a toronyhoz, szülővárosának, Nagy
szalontának képe elevenedik meg lelkében:

Az ó-torony.
1.

Nagy-Szalonta nevezetes város,
Mégsem olyan nevezetes már most,
Mint mikor volt szabad hajdúfészek,
Benne lakván háromszáz vitézek.

Csak ez után, csak szülővárosa képe után 
elevenedik meg lelkében a régi csonka torony 
képe s bús hangulata magával ragadja egész 
lelkét. Már most igen érdekes, hogy hogyan 
tűnik fel a kép. A régi, csonka toronynak az a 
képe tűnik fel Arany János lelkében, a mikor 
legjobban, a legszebbnek látta, mikor leginkább 
emelkedett ki a többi épület, a többi apró házikó 
közül. Alkonyaikor látta így a tornyot. Ekkor 
látta a legszebbnek, a többi épület közül mintegy 
kiemelkedve, mikor a lenyugvó nap vörös sugarai 
megaranyozták a tornyot, a legszebb fényt áraszt
ván reá, holott az apróbb házak már a növekvő 
esti árnyékba kerültek. Jellemző, hogy ez a kép



26

elevenedik fel a költő lelkében. Ez volt a leg
erősebb, a legszebb s épp azért a legmaradandóbb 
képe az ó-toronynak:

2.
Csonka torony nyúlik a felhőbe,
Rajta pihen a nap lemenőbe . . .

Ez a kép, a lenyugvó nap vörös fényében 
felnyúló régi csonka torony képe adja az egész 
költemény alaphangulatát s indítja meg az egész 
költemény gondolatsorát, képzetlánczolatát. Ez 
a kép : az alkonypirban felnyuló hatalmas régi 
csonka torony a képzetindító benyomás, mint a 
vers sajátos hangulatának forrása is. E képből 
fakad az egész költemény hangulata s vele egész 
gondolatsora. Ez tehát a hangulatkeltő és kép
zetindító benyomásé Itt az egykori hajdúfészek
nek az alkony pírjában felnyuló csonka tornya 
a hangulatba ringató, képzetindító benyomás.

A nap lenyugodni készül, mint Arany János 
pompásan, igen találóan fejezi ki, nem néz, hanem 
visszanéz. Visszanéz pedig az, a ki távozni készül. 
Ez a válás bizonyos bús hangulatba ringatja 
a költőt. A bús hangulatnak megfelelően folyta
tódik a képzetműködés, a gondolatszövés is, és 
imigyen szövi gondolatait a szabad hajdúk költő 
ivadéka, hogy a napnak visszanéző s az ó-torony 
falain megakadó vörös fényéről ősapáinak a török
verő, németverő vitézeknek hajdan itt hullott 
piros vére jut eszébe :

Rá-ráveti visszanéző fényét,
Mintha látnám ős apáim vérét.

Majd eszébe jut a néphit, mely a vérpiros 
napáldozatból rossz időt jósol. Önként kiált fel 
erre a hazáért fájó lelke átvitt értelemben értve 
ezt: Óh Istenem, elég bőven volt már részünk 
a rossz időben!

3.
Vérpirosán mért néz vissza a nap ?
Azt jelenti, rút idő lesz holnap ?
Óh, Istenem, hiszen elég bőven 
Volt már részünk zimankós időben!

Újra ősapáira, a szabad hajdúk vitézi életére, 
hazájukért vívott véres küzdelmeikre gondol. A 
boldog ősök, a boldog szabad hajdúk hazájukért 
küzdve bizonyára azt hivék, így, ily szabadon 
áll fenn örökké — kiált fel a költő fájó szívvel 
az ötvenes évek szomorú világában, mikor tudva
levőleg szabad hazáról szó sem volt, mikor 
Magyarországot besorozták az osztrák örökös 
tartományok közé. Csak így érthetjük meg, csak 
így érezhetjük át igazán e szak mélyen megható 
érzelmi szépségét:

4.
Hej csak itt is, e hitvány zugolyban,
Hány nemes szív vére ömlött hajdan!
Azt mondotlák, hazájokat védik,
Azt hivék, úgy áll fenn örökkétig.

Csakis 1850, szóval az ötvenes évek szomorú 
hátterében lesz a hazaszeretet fájó felkiáltásává 1

1 így neveztem el a költői képzelet alkotó folyamatá- 
ban ily fontos szerepet játszó képeket, melyek egész 
műalkotások alapjául szolgálnak, a Positiv Aesthetiká-ban 
(1897), 358—362. 1.

az utolsó sor, e háttérben azonban zokogássá 
magasztosul.

A szabadság vérbefojtása után, az elnyomatás 
szomorú éveiben ugyanis még a költészetben 
sem lehetett szabadon megnyilatkozni a hazáért 
fájó léleknek. Még a könnyüt, a zokogást is 
rejteni kellett. Csak leplezve, csak példálódzva, 
csak átvitt értelmű allegóriákban szólhatott a 
költészet a hazafiak leikéhez. De szólt, mert 
szólnia kellett, mert a hallgatás halál lett volna, 
mert e leplezett, allegóriákba rejtőző szavával 
is hatalmas nemzetfenntartó hivatást teljesített 
élesztve, ápolva a nemzeti érzést, mint akár 
egykorú festészetünk is, mely a népéletből s 
dicsőséges történelmünk lapjairól vett képeivel 
épp oly ápolója volt az elnyomott nemzet hazafias 
érzésének.

Eleinte úgyszólván csak a zenében szólalhatott 
meg a honfibú, az érzések e nemzetközi nyelvén, 
de a melyet nem értettek meg azok, a kiknek 
nem kellett megérteniük, s a melynél a hazai 
nyelv nem lett árulója a hazafi-szívnek. így 
fordul sajátos módon elsőbben megszólaló köl
tészetünk is a czigányokhoz. Vörösmartynak az 
ősi dicsőséget zengő heroikus természete a Vén 
czigány féktelenül elkeseredett felkiáltásaiban tör
deli szét bánatát, míg Arany János maga, a 
máskor nyugodt epikus poéta a Nagyidai czigá- 
nyok nevetséges történetében zokogja fájó lélek
kel a „kétségbeesés kaczaját“ „oly küzdelemre, 
mely világcsoda“.

Később épp az elnyomatás súlya alatt meg
izmosodó hazafias érzés egész sajátos, külön 
költői műfajt teremt magának ez irányban, a 
hazafias allegória műfaját. A politikai viszonyok 
olyanok voltak, hogy nyíltan nem lehetett írni. 
Ösztönszerűleg fordultak a költők oly műfajhoz, 
a melyben, ha nem is egyenesen, de legalább 
rejtve, példálódzva kiönthették sajgó szívük 
érzelmeit. Bizonyos irodalmi hagyomány is volt 
már erre, ily hazafias allegóriákra. Vörösmarty 
Az elhagyott anya, Lengyel anya, Elő szobor 
költeményeiben így példálódzóit a haza álla
potáról. Petőfi hasonlóan szólt A ledőlt szobor
ban. Csak az allegóriák folytatásává lett így a 
forradalom után jelentkező allegoriás költésze
tünk és — mégis mi más, mennyit nyert erőben, 
érzésben. Természetes is, mert ez az allegória- 
költészet az élet elevenségével hatott és hat. Az 
a másik meg valóságos allegória volt. Egyike 
a legkiválóbbaknak ezek közül Tompától A 
gólyához. Mindenki érezte a költő fájdalmát, 
főleg e sorokban:

Te boldogabb vagy, mint mi, jó madár.
Neked két hazát adott végzeted :
Nekünk csak egy — volt! az is elveszett

Ez a vers az elnyomott nemzet, az elnyomott 
faj szava volt Tompának különös hajlama volt 
az ily bánatos allegóriákra s — így jöttek létre 
tőle a szebbnél-szebb allegóriák: A madár fia i
hoz, A folyam, H erodes, Gályarab, Ikarus. Ily 
allegória Árany Jánosnál Rachel siralma. Ilyen 
Vajda Jánostól A virrasztók, e sajgó, fájó alle
gória s a Luzitán dal, és ilyen Lévay Józseftől 
a Babiloni vizeknél czímű megható költemény.

Az allegória alapjában véve nagyon száraz
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műfaj. Hogy itt ily megható, valósággal sajgó, 
fájó, szinte vérző müvek ezek az allegóriák, azt 
csakis a korviszonyok magyarázzák, melyek 
minden műfajt — hiába — bélyegük szerint 
alakítanak. Ez is a műfaj relativ voltát mutatja.

Nos ide, az elnyomatás éveibe, ez évek alle- 
gorizáló hazafias költészetébe kell beleilleszte
nünk Arany Jánosnak A z ó-torony czímű versét 
is. 1850-ben vagyunk, a hazafias allegóriák korá
nak kezdetén. Még nem fejlődött ki egészen ez 
az irány. Az ó-torony még nem teljes allegória, 
de erősen nyilatkozik benne ez allegorizáló, 
példálozgató, czélozgató hajlam. így érezhetjük 
át csak igazán — belehelyezve a történet kere
tébe — hogy mily megható és félreérthetetlenül 
fájó felkiáltás volt ez a szabad hajdúk ivadéká
nak költőajakáról:

4.
Hej csak itt is, e hitvány zugolyban,
Hány nemes szív vére ömlött hajdan!
Azt mondották, hazájokat védik,
Azt hivék, úgy áll fenn örökkétig.

5.
S mi van abból, a miért fáradtak?.. .
A torony, mit durván összeraktak.
Áll a torony, mint valami Bábel,
Rajt’ az idő nyomtalanul jár el.

Itt éri el tetőpontját az a bús hangulat, a 
melyben a szabadságharcz leverését követő esz
tendőben Arany Jánost a nagyszalontai csonka 
torony, a régi szabadhajdúfészek e fenmaradt 
emléke megihlette. Az alkony pírjában felnyúló 
csonka torony volt a hangulatba ringató és 
képzetindító benyomás. Ez érzéki kép a búcsúzó 
nappal már bizonyos bús hangulatot keltett, 
mely oly jólesően társult az ötvenes évek szo
morú hangulatával. Ezalatt azonban tovább folyik 
a képzetműködés, tovább szövődnek a gondo
latok, az alkotó költői képzelet aranyszálú veté- 
lőjén. A lealkonyodó napnak a régi torony falára 
sütő vérpiros sugara ősapáinak vérét juttatja 
eszébe a szabad hajdúk elnyomott ivadékának 
— s még jobban úrrá lesz rajta az ötvenes 
évek szomorú hangulata s a torlódó, túltelő 
érzés kifakad e fájó felkiáltásban, mely meg
hatóan szép képzetkifejeződése e túltelő s fel- 
jajduló érzés hullámzásának. Ősapáiról eszibe jut, 
hogy mennyi vér folyt itt a hazáért. Azok az 
ősök, azok a szabad hajdúk bizonyára azt hit
ték, így áll fenn a haza örökké — s mi maradt 
belőle, hiszen osztrák tartományt csináltak belőle. 
Mi maradt az ő munkájukból ? Csak az a csonka 
torony. E felett az idő nyomtalanul jár el, de a 
haza — ne is beszéljünk róla . . .

A hangulatkeltő és képzetindító kép így kap
csolódik össze, így tapad egybe Arany János 
költői képzeletében az ötvenes évek szomorú 
hangulatával s innen kezdve így marad ez a 
költemény végéig, nem is mond több új dolgot 
tulajdonképpen, a túltelő szomorú hangulat kifa- 
kadása itt megtörtént, a többi, a mi jön még, 
ennek a folyamatnak csak képzetmüködésbeli 
kifejeződése.

így festi le még tovább azt az ő szemében 
az ötvenes évek szomorú hangulatát jelképező 
csonka, régi tornyot:

Rajta pihen a féllábú gólya,'
Vércse, bagoly örökös lakója,
Velük együtt a galamb is elfér,
Összeszokik, utoljára nem fél.

7.
Rajta a gyom óriásra nő fel,
Hajba kap a szélveszes idővel,
Rácsap olykor, — hanem azt se bánja —
A inenydörgős menykő buzogánya.

Vércse, bagoly, galamb együtt fészkel a vén 
toronyban. A gyom is felverte csonka falát. 
Nagyra nőtt odafent s kikezd a szélvésszel. Még 
a menykő sem kíméli a vén tornyot, ez is meg- 
paskolja. Látjuk tehát, hogy ez csak további 
leírása a csonka toronynak, kiegészítő rajza a 
vén torony szomorú képének, mely a költő lelke 
előtt már úgyszólván szinte a megtépett, elnyo
mott hazát képviseli.

Az utolsó szak is csak a vén torony e szo
morú képét egészíti ki még jobban azzal a nép-

6.

A csonka torony mai alakjában.

hittel, hogy ily elhagyatott, magányos helyeken 
a boszorkányok szoktak éjjel tánczolni. Bele
szövi ezt a gondolatot az előbbibe, hogy minden 
megtépi a vén tornyot, a szélvész belekap, a 
menykő beleüt, a vihar megtépázza s le is 
sodorja egy-egy kövét:

8 .

Csonka falán viharos éjfélkor 
Boszorkányok nagy serege tánczol, —
S jeléül az éji vigadásnak,
Egy-egy köve földön hever másnap. — .

Ez a sorsa a vén toronynak. Szomorú kép 
a szabadságharczot követő oly szomorú észtén-
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dobén. A hazáért fájó lélek bánata jólesően 
nyugszik meg az egykori szabad hajdúfészek 
felett az alkony vérpiros sugarában felnyúló 
csonka torony szomorú képén. Ez megmaradt, 
ez a szomorú kőhalmaz, óh de a többi, a miért 
ők küzdtek, az ősök, s a miért mi küzdtünk — 
jobb róla hallgatni . . . Ilyen volt a kor hangu
lata 1850-ben.

Dr. Pékár Károly.

Széchenyi a pálinkáról.

Amidőn végre napjainkban nálunk Magyar- 
országon is komolyan és erőteljesen meg
indult az alkoholismus ellen való küzdelem, 

azt hiszem érdeklődésre tarthat számot, hogy az 
alkoholellenes mozgalom hazánkban nem pusz
tán legújabb keletű, hanem figyelemreméltó és 
tisztes múltra is tekinthet vissza.

E múlt adatait annál jobban meg kell becsül
nünk, mert ezeknek köszönhetjük, hogy a leg
utóbb Budapesten tartott X. nemzetközi alkohol- 
ellenes congressuson, a mikor a külföld előtt 
természetszerűleg be kellett számolni a magyar- 
országi mozgalom történetéről is, nem voltunk 
kénytelenek pirulva azt a vallomást tenni, hogy 
e nagyjelentőségű humánus törekvések terén 
hazánk csak sok-sok évtized múlva kezdett a 
külföld után kullogni, hanem egy Wesselényi 
Miklós nevével állhattunk elő oly időből, a mikor 
a külföldön is még csak alig pár esztendős volt 
a mozgalom.1

Hogy hézag maradt e kezdeményezés és a 
mai mozgalom között, az mitsem von le a dolog 
történeti értékéből. A hazánk történelmében egy
mást oly sűrűn érő mozgalmas és viharos idők 
mindenkoron akadályai voltak culturális törek
véseinknek. Az 1848—49-iki emberfeletti harcz, 
majd az absolutismus hatása alatt beálló tespe- 
dés elég mentségül szolgálhatnak. A kiegyezés 
után pedig első feladat volt az államháztartás 
pénzügyeinek rendbehozása, a mi — hogy eny
hén fejezzük ki magunkat — éppenséggel nem 
kedvezett az antialkoholismusnak. Ez eredmé
nyezte ugyanis, hogy pl. az 1894-iki adatok 
szerint a fejenkénti pálinkafogyasztás csak Dániá
ban volt nagyobb, mint nálunk.2

E szűk látókörű pénzügyi politika szomorú 
eredményeivel szemben, azt hiszem, nagyon is 
kiemelésre méltó, hogy ezelőtt 60—65 évvel 
mily tiszta felfogásra és bámulatraméltó éles
látásra akadhatunk e kérdésben éppen azoknál, 
a kik a nemzetnek politikai, társadalmi és köz- 
gazdasági téren vezérei voltak. Ezért, miután 
könyvtárrendezés alkalmával egy régi folyóiratban 
lapozgatva, véletlenül Széchenyi István grófnak 
igen figyelemreméltó állásfoglalására bukkantam,

1 Lásd Dr. Dóczi Imre: .Az antialkoholismus a 40-es 
években és báró Wesselényi Miklós“. (Az Alkoholismus 
I. évf. 12. szám.)

Az említett beszámoló Dr. Stein Fülöp tollából ugyan
ezen folyóirat 9. számában jelent meg, mint congressus 
hivatalos lapjában, német nyelven.

2Máday: Adatok az alkoholismus kérdésének ismer
tetéséhez. 91. lap.

kötelességet vélek teljesíteni azáltal, hogy a 
homályból napfényre hozom. Abban sem csaló
dom talán, hogy ez az adat nem csupán egy 
szaklap közönségének érdeklődésére tarthat szá
mot, mert nemzeti és művelődéstörténeti szem
pontból egyaránt fontosnak kell tartanunk, hogy 
e téren egy Széchenyit is sorolhatunk báró Wes
selényi Miklós mellé.

A szóban forgó adatot a Helmeczy szerkesz
tette „Társalkodó“ czímű encyclopaedikus folyó
irat 1840-ediki évfolyamában találtam. Nem 
önálló czikk ugyan, de tán már csak azért is 
figyelemreméltó, mert mintegy 7 évvel előzi meg 
a fentebb idézett helyen ismertetett Wesselényi
i é i  vezérczikk-sorozatot.

E részletek ugyanis Széchenyinek a „Selyem
ről“ szóló értekezésében foglaltatnak, a melyet 
a nevezett lap több folytatásban a szerző fel
hatalmazása alapján egész terjedelmében leközöl. 
Itt az október 24-iki keletű 86-ik számban a 
342-ik lapon Széchenyi a magyar mezőgazdaság 
különböző ágainak hasznát és jelentőségét mérle
geli, különösen a fejlődésképesség szempontjából, 
hogy mellettük vagy velük szemben a selyem
tenyésztésre és az ennek alapját képező szederfa
ültetésre buzdítson. így kerül rá a sor a pálinka- 
főzésre is, mint mezőgazdasági iparágra.

„A pálinkafőzés — így ír Széchenyi — nem 
tagadhatni nagy nyereséggel jár, s még sokkal 
nagyobbal járhat, de ugyan mily áron ? Nem 
csekélyebbért, mint számtalan embertársainknak 
lealacsonyításával, testi s lelki meggyilkoltatásá
val; mikép pálinkát hazánkban — a csak most 
lábbadozó hazánkban — valóban egyedül az 
égethet nagyban, vagy egyedül az mozdíthatja 
elé annak égetését nagy mennyiségben, ki föl 
nem fogta, vagy nem akarta fölfogni azon pol
gári kötelesség szellemét, mely szerint szabad, 
sőt mindenkinek kötelessége, vagyon után töre
kedni, mert csak ekkép fejlődhetik közszorgalom 
s mert az egyes polgárok gazdag s tehetős léte 
alkotja a közálladalom gazdag s tehetős létét 
is, csakhogy — s ez teszi a külömbséget — 
vannak a gazdagulásnak olly kútfejei, mellyek 
a közgazdaságot is előmozdítják egyszersmind; 
ellenben vannak olly jövedelmi források is, 
mellyek viszont egyedül a közgyarapodás meg
rövidítésivei sőt károsításával járnak s nyittat
hatnak meg. — A gabona, marha, gyapjú, midőn 
meggazdagítja az egyes polgárokat, a közálla
dalom gazdagságát is eszközli egyszersmind; 
de nem úgy, például a közlekedések szántszán- 
dékkali rossz karban, vagy egész határoknak 
készakarva vízben tartása, miszerint termőbb 
vidékek ki legyenek zárva bizonyos vásároktul, 
vagy egyesek drágábban adhassák a közhiány 
miatt termesztvényiket; mert illyesek sohasem 
emelik a közgazdagságot, noha egyeseknek jöve
delmi forrásul szolgálnak is nem ritkán. S való
ban épen olly kevéssé eszközli a közhasznot a 
pálinkának nagymennyiségben égetése s ez által 
olly felette olcsóra állítása, azon különbséggel 
egyébként, hogy midőn a rósz közlekedésnek s 
mocsárnak önző pártolója, saját erszénye meg
tömése végett, a hazának egyedüli anyagi jólétét 
csorbítja, a pálinka égető pénzszomjának lecsil
lapítására alkalmasint nem is sejdítvén, mennyi
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kárt okoz, nemcsak a jelen élőkbe, de a jövő  
nemzedékekbe is olly mérget önt, melly a testet 
s lelket egyiránt gyilkolja; miszerint .addig is, 
mig a törvényhozás, melly e tárgy körül elhi
bázta a józan utat, mert nemzetünk még csak 
serdülő korát nem vette elég tekintetbe, gátot 
fog  vetni ezen közmegmérgezés és közlealacsonyí- 
tás ellen, addig is, a meggondoltabb s lelkesb 
azon nyomorult iirügv alatt, hogy ha nem cse- 
lekszi ő, cselekszi más — nem fog a mérgezők 
a nemzet jövendőjét hiúsítok sorába állni.

S így a pálinka-égetés, — mellyet sok mint 
valami felette ártalmast meg sem kezd, vagy 
önként abban hágy, a kevésbbé kétkedőket pedig 
egyenesen el fogja attul tiltani a törvény, — 
remélhetőleg soha vagy legalább mindaddig nem 
fogja alkotni mezei gazdaságunk nevezetesb 
ágazatát, míg jobb s közönségesb (általánosabb) 
nevelés utáni csinosodás meg nem semmisíti a 
pálinka csábjait“.

E szavakhoz nem kell kommentár. Széchenyi 
a pálinkafőzést egyenesen lelkiismereti kérdés
nek teszi meg és ha 65 évvel később, a mikor 
hatványozott mértékben szemlélhetjük a pálinka 
dúlásait testben és lélekben egyaránt, mégis oly 
nehéz nekünk e felfogás magaslatára emelkedni, 
annak csak egy oka van: a közönyös tűrésből 
eredő megszokás. A mit ugyanis Széchenyi a 
végén oly mély meggyőződéssel remél, a tör
vényhozási tilalom, mely e „fontos mezőgazda- 
sági iparág“ végzetes kifejlődését megakadá
lyozta volna, nem következett be, sőt ellenkezőleg 
maga az állam lett az, a ki a szeszfőzésnél a 
legnagyobb összeggel van érdekelve. Csak sajnál
hatjuk, hogy nem itt, hanem abban kell elismer
nünk Széchenyi látnoki szellemét, a mit e gazda
sági ág fejlődésének árnyoldalairól mondott.

Különben ő maga is tisztában volt az okokkal, 
a melyek miatt intése pusztába kiáltó szóként 
hangzott el. Erre vall annak a „Bérekesztés“-nek 
egy részlete, a melylyel kénytelen volt a sopron- 
vas-megyei rendek elé terjesztett eredeti közle
ményt megtoldani (88. szám, 349. lap).

„A pálinkafőzés elleni kikelésemen sokan egy 
kissé megbotránkoztak. Ezt sajnálom; mert 
egyesre nem czéloztam, de egyedül a pálinka- 
főzés általános elvét kívántam megtámadni. S 
ebben nincs-e igazságom? kérdem. Tegyük 
kezeinket mellünkre, s tagadjuk, ha merjük. A 
pálinka csak lassan harapozik maga körül, s 
mivel rendszerint csak későbbi nemzedékekben 
bünteti áldozatit, nem tűnik fel kártékonysága 
oly visszarettentő színben, mikép készitése valami 
elmenyugtalansággal, valami önszemrehányással 
járna; s így lassanként legjobb hiszemben, 
mintha égetése csak oly kereseti ág volna, mint 
valami más, és mert nem annyira emberek, 
mint gyárak s effélék számára készíttetnék, 
mindinkább növekedik a pályinkaégetők száma; 
mig azalatt napról-napra állatibb, lelketlenebb 
lesz a csábtúl körülfogott s annak ellen nem 
állható s így mindig mélyebbre sülyedő nemzet. 
Mutatná magát az eleinte oly észrevehetetlenül 
ható méreg végkövetkezeteiben: bizonyos vagyok, 
tüstént divatkünti lenne Magyarországban, leg
alább magyarok közt, a pályinkaégetés. Ha 
azonban theoria s ábrándozás az, mit állíték,

bocsánatért esedezem. De én nem tudok keres- 
kedőileg számolni s bennem minden gazdai 
gyakorlat rögtön hallgat, ha földieimet, — kiket 
eddig szerencse tartott fen s ezentúl csak böl- 
cseség menthet meg, — tapasztalni vagyok 
kénytelen: mint dúlnak saját kebleikben, s 
égettbori mámorokban sokszor mily különös 
egyetértéssel szorgoskodnak nemzetünk erkölcsi 
lealacsonyítása körül’, mitül mentsen meg isten, 
s inkább sohase engedje az avulsák’ Magyar- 
országhoz visszacsatoltát, sőt szakítson bölcse- 
sége szerint tőlünk inkább néhány vármegyét 
el. Ki nemzeti nagyságot irigyel, ki sejti: milly 
gyönyörérzés lehet az, virágzó nemzetnek tagja 
lenni; tudom, felfog“.

Ha azonban igazságosak akarunk lenni, 
különösen a későbbi idők mulasztásaival szem
ben, nem hallgathatjuk el azt a kortörténeti 
adatot sem, a mely bizonyítja, hogy Széchenyi 
ebben a kérdésben is messze megelőzte a korát. 
Hogy mások mily messze elmaradtak tőle szűk 
látókörű és önző felfogásukkal, sőt, hogy még 
az igazságot is merték követelni a maguk részére, 
érdekesen mutatja az az ellenvélemény, a melyet 
Széchenyi végül készségesen a közönség elé 
terjeszt, azzal az óhajtással, hogy e kérdések 
minél több oldalról vitattassanak meg.

Szinte hihetetlen az a naivság, melylyel a 
szesz hasznait hosszadalmasan felsorolja, a miből 
jellemzésül tán elég ennyi: „a nélkül Európának 
igaza — ha az indigóvali festés s béltorok 
politirozása elmúlnék — bizonyosan megszűnne“.

A kárával ellenben rövidesen végez: „ 1. Észak- 
Ázsiában, Éjszak-Amerikában a vad műveletlen 
lakósok szenvedélyesen szeretik, s ha azt egy 
pár nap bőven ihatják, egész esztendei kere- 
setjöket odaadják. 2. Európában itt-ott (de 
bortermő honban ritkábban mint sörös tájékokon) 
egy vagy más semmirekellő gazember azzal 
részegeskedik“. (Sokan ráismerhetnek ebben a 
maguk önző felfogására, hogy egyedül a részeges- 
kedőben van a hiba.) Kimondja tehát: „Össze
hasonlítván a kárt a haszonnal, az úgy áll ehhez 
mint 1 : 1000“, s így szeretné „hogy a szederfa- 
tenyésztési egyesületrüli értekezésben a Szerző 
a pálinkát ne is említené“. „Éljenek s gyara
podjanak tehát mind azok, kik annak égetését 
űzik“. De erre Széchenyi egy bizonyos pohár
köszöntőt idézve („Éljenek a haladás emberei 
és szaporodjanak, a tespedés hősei is éljenek 
— de ne szaporodjanak“) ; csillag alatt mégis 
megjegyzi: „Hasonlótkívánnék a pálinkafőzőket 
tekintve, t. i. hogy éljenek ugyan, de istenért, 
ne szaporodjanak11.

Az ismeretlen ellenfél végül még azt a pedan
tériát is kifogásolja, a melylyel Széchenyi a 
Soprony-Vasi Szederfa-Egyesület itt közölt 
„Alkotó-Szabályaiban“ a nagygyűlések alkal
mával tartandó közebédeket szabályozta (nyolcz 
pontban, XVI-ik szakasz A-tól H-ig). E pontok 
között vannak tagadhatatlanul kicsinyesek is, a 
B. alattiból azonban ránk nézve mindenesetre 
érdekes a következő rész: „Szeszes italok leg
kisebb mennyiségben használtassanak, kire- 
kesztőleg csak honiak“.

Ebből ugyanis azt láthatjuk, hogy Széchenyi 
nem csupán a pálinkával szemben tartotta szűk-
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ségesnek fellépni, hanem egész határozottan mér- 
tékletességi állásponton állt. És ez nem is olyan 
meglepő, hogyha meggondoljuk, hogy a mérték- 
letességi mozgalmak akkoriban világszerte (külö
nösen Amerikában) oly óriási méreteket öltöttek, 
hogy egy Széchenyinek a figyelmét mindenesetre 
megkellett ragadniok.

E mértékletességi mozgalmak azonban min
denütt elposványosodtak, vagy — a mint mon
dani szokás — „borba és sörbe fúltak“. A 
mértékletességi mozgalmak ezen általános erőt
lenségét azért is ki kell emelnünk, mert részben 
ez is oka, hogy a 40-es évek alkoholellenes 
törekvéseinek nem maradt nyoma hazánkban, 
bár nem voltak egészen hatástalanok. így 
„1846-ban az erdélyi megyék be is tiltották a 
pálinkafőzést. Ugyanekkor Fogarasban már 
kiterjedt mértékletességi egyesület működik. A 
Buda-Pesti Híradó, a Hetilap, az Erdélyi Híradó, 
a Vasárnapi-Újság érdekesnél-érdekesebb adatok 
felhasználásával igyekeznek a mozgalmat minél 
nagyobb körre kiterjeszteni“. 1 A „Társalkodó“ 
1839-iki évfolyamában is találunk adatokat 
Amerikából. „A mértékletességi egyesületek jóté
kony befolyása a nép erkölcsére“ czímen.

Ha tehát a külföldön a mértékletességi mozgal
mak hosszab ideig tartó látszólagos virágzás mel
lett is eredményteleneknek bizonyultak,2 ne cso
dáljuk, hogy nálunksem volt maradandó a hatásuk, 
ha mindjárt legjobbjaink nevével volt is a moz
galom kapcsolatos. Épp e tapasztalatok vezettek 
azonban az újabb abstinens irányra, a gothen- 
burgi, az optativ és a prohibitiv rendszerekre, 
a melyek sok helyen kézzelfogható és mara
dandó eredményeket tudnak felmutatni. E tör
téneti adatok tehát egyszersmind tanulságul 
szolgálhatnak jövő törekvéseinkre nézve is.

Dr. Visnyci Aladár.

Dsíu-dsícsu.

A müveit világ szeme most állandóan a kis 
sárga japánok felé van fordítva és mél
tán, miután meghódították művészetükkel 

Nyugat művészvilágát, hadseregükkel leverték 
Europa egyik legfélelmetesebb seregét, most a 
Nyugaton dívó testedzési iskolákat támadják 
meg mindenütt bámulatot keltő testnevelési rend
szerükkel: a dsiu-dsicsuval.

A dsiu-dsicsu alatt általában véve a japánok 
azon fogásokat és szabályokat értik, a melyek 
alkalmazása még a gyengébb embernek is 
lehetővé teszi, hogy nálánál sokkal erősebb 
ember támadása ellen sikerrel védekezzék s 
szükség esetén támadóját le is fegyverezze. 
Magától értetődő dolog, hogy e fogásoknak 
kellő és nyomatékos elsajátítása hosszú gyakor
latot s e gyakorlat pedig megfelelő életmódot 
feltételez. Más értelemben tehát dsiu-dsicsu alatt 
azt az életmódot, azt a testnevelési rendszert 
is értjük, mely az embert az említett fogásokra, 
ezek hathatós alkalmazására előkészíti.

1 Dóczi i. h. 168. oldal.
2 Lásd pl. Máday-nál a 6. lapon. És e szerző mégis 

olcsó borral és sörrel akarja legyőzni a pálinkát.

A dsiu-dsicsu ma már igen fejlett, mert 
évezredes múlt tapasztalatai vannak lerakva 
benne. Azt mondják, hogy a japánok már 2000 
éve találták fel és pedig a szükség kényszerí
tette őket ennek a feltalálására. Körül voltak

1. Dsiu-dsicsu előgyakorlat.

véve ugyanis a testileg erősebb, hatalmasabb, 
mandzsu-koreai népekkel s így kézi tusában 
mindig ők húzták a rövidebbet. De ha talán 
gyengébbek is voltak a szomszédoknál, eszük 
több volt, mint amazoknak s az emberi anató
miának az ismerete és ez ismeretnek a kézi tusá
ban való felhasználása csakhamar a japánok-

2. Veszedelmes fogás.

nak nagy előnyt biztosított. E téren kivívott 
sikereik a japánokat a rendszer továbbfejlesz
tésére buzdították s így alakult ki a dsiu-dsicsu 
a nyugati testnevelési rendszerek veszedelmes 
versenytársává. Azok a vereségek, a melyek a
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legutóbbi időben a testileg sokkal hatalmasabb 
angol és franczia birkózókat és boxolókat igény
telenebb japán dsiu-dsicsumesterek részéről alig 
néhány másodpercznyi küzdelem után érték, a 
dsiu-dsicsut méltán a mi rendszereink fölé helye
zik. Londonban és Párisban már dsiu-dsicsu- 
iskolák vannak, a hol japán mesterek tanítanak, 
a new-yorki tengerészeti akadémián ez a rend
szer már kiszorította a testedzés többi módját 
s a dsin-dsicsu első sikerei után a párisi rendőr
főnök M. Lépine is elrendelte, hogy Páris rend
őreit rendszeresen oktassák a japán támadási 
és védelmi fogásokra, miután Londonban a rend 
őreit erre már előbb és jól begyakorolták,

A dsiu-dsicsu elsájátítása — mint már emlí
tettük — hosszas gyakorlatot s a mi a fő, a 
testnek megfelelő előkészítését, gondos trainin- 
get igényel. A test minden egyes részét fej
leszti s főleg nagy súlyt helyez az erős szívre 
és a jó tüdőre. A test fejlesztésére „[azonban 
semmiféle szereket nem használ, m ert. a japá-

Kézfogás, melylyel az ellenfélt a földre sújtják.

nők szerint maga az emberi test a legjobb esz
köz a test edzésére; jó ha van ellenfél is, de a 
saját testsúly is elegendő a gyakorláshoz.

Érdekes például, milyen lélegzési és ujjerő
sítő gyakorlatokat végeznek (1. kép). A két 
ellenfél szembe áll egymással, tenyerüket egy
másba fektetik, s azután előre dűlnek és szét
terpesztett lábaikat annyira hátratolják, a meny
nyire csak lehet. Ez állásban kezdődik a munka, 
a melynek folyamán mindketten mellüket az 
ellenfél mellének szorítják s e mellkitágítás által 
elért szorítással igyekeznek ellenfelüket hátra
szorítani. Győztes az lesz, a ki ellenfelét egy 
bizonyos határon túl szorította. Ehhez hasonló 
fogásokkal edzik a japán mesterek tanítványaik 
egész szervezetét s ezen előzetes munka alatt 
nemcsak az izmok kellő fejlesztésére, hanem a 
könnyedség és hajlékonyság, megfelelő ügyesség 
elsajátítására is nagy súlyt helyeznek. Ügyel
nek arra is, hogy az ember megtanulja hideg
vérét a legkritikusabb helyzetben is megőrizni, 
és képes legyen megtalálni és kihasználni az

ellenfél gyengéit. Ez utóbbi elv keresztülvitelé
ben a japán mesterek annyira mennek, hogy 
heves természetű, a kellő nyugodtságot megtar
tani nem tudó ifjakat fel sem vesznek iskolájukba.

Az említett legnagyobb részt izom- és ügyes-

Az ellenfél átvetése a vállon.

ségfejlesztő gyakorlatokhoz járulnak a szó szo
ros értelmében vett edzőgyakorlatok. így például 
nagy gonddal edzik a tenyerüknek a kis ujj 
felé eső élét, mert ütésre legtöbbnyire csak ezt 
használják (ököllel nem ütnek) és pedig olyan 
hatásosan, hogy hat havi edzés után még 
keresztbe tett nádbotot is össze tudnak törni a 
tenyerükkel. Gondot fordítanak továbbá a test 
érzékenyebb részeinek, mint a nyak, a has, a 
lágyék stb. ütések és szorítások ellen való meg-

Az ellenfél átvetése fejünk fölött.

edzésére. Észszerű hygiénia, a melyben a szeszes 
italok elkerülése s a gyakori fürdés nagy szere
pet játszik, és kellő anatómiai ismeretek meg
szerzése képezik még az előkészületet a tulaj- 
donképeni praktikus dsiu-dsicsu fogásokra.
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E praktikus fogások ismét két csoportra osz
lanak. A fogások egyik csoportjának a rendel
tetése az, hogy a test érzékenyebb izompontjaira 
és idegeire nyomást vagy ütést gyakorolva, 
olyan fájdalmat idézzenek elő, mely az ellen
felet egy bizonyos időre harczképtelenné teszi. 
A fogások másik csoportjának a rendeltetése 
az, hogy saját testünk tagjait emeltyű gyanánt 
használva s az ellenfél egyik-másik végtagját 
olyan helyzetbe hozzuk, hogy erőnknek legcse
kélyebb latbavetésével törést vagy ficzamot idéz
hessünk elő.

A szabályok megtartására nagy súlyt helyez
nek. Érdekes példa erre a Roosewelt esete. Az 
Egyesült-Államok mostani elnöke szenvedélyes 
birkózó s egyízben — még alelnök korában — 
próbamérkőzést tartott egy híres japán mesterrel. 
A szabály az, hogy ha az egyik fél fájdalmat 
érez, annak jeléül a czombjára üt s akkor a mér
kőzést abba kell hagyni. A japán kíméli ellen-

Védekezés a boxoló ellen.

felét; egyszer csak a czombjára üt, de Roosewelt 
megfeledkezve magáról, nagy hevesen tovább 
akar birkózni, ám a következő pillanatban a 
japán egy mozdulattal akkorát lódít rajta, hogy 
a testileg is hatalmas Roosewelt 4 méternyire 
repült s így terült el a földön. A dolog köny- 
nyebb megérthetése végett lássunk néhányat a 
körülbelül 160-ra tehető dsiu-dsicsu fogások 
közül.

A felkar szorítása egyike a legegyszerűbb 
fogásoknak. Ha az ellenfél egyik karját hirtelen 
elkapva, azt jobb kezünkkel a felkar középső 
részén megszorítjuk a hüvelykujjunk hegyével 
e kar külső felén az ott levő gyengébb izom
szálak közzé furakodunk, okvetlenül megbénító 
hatást érünk el.

„Ütés a gégére“. Tenyerünk élével az ellen
fél ádám-csutkájára gyakorolt hirtelen ütés min
den embert, a ki erre a támadásra nem volt 
elkészülve, a földre terít.

Igen érdekes, bár ritkán alkalmazható fogás 
az, midőn az ellenfél nyitott kabátját hirtelen 
a karjaira lerántjuk, mintha azt lehúzni akar

nánk. A lerántott s erősen lefelé szorított kabát 
az ellenfél mindkét karját hasznavehetetlenné teszi.

Kritikussá teszi a helyzetet ellenfelünk részére 
az, ha mindkét kezünkkel a gallérját elül meg
ragadjuk s ezt támasztékul használva két középső 
ujjúnkat a második Ízületnél behajtva az ádám
csutka két oldalába szorítjuk. Húsz másodper- 
czig tartó ilyen szorítás könnyen halált okoz
hat a járatlan embernél, de a dsiu-dsicsu fogá
sokat ismerő japán hirtelen keresztbe teszi két 
kezét a melle előtt s ellenfele karjai ellen bal
ról jobbfelé irányuló erélyes nyomás által meg
szabadul kellemetlen helyzetéből.

A japán rendőr nagyon sokszor alkalmazza 
a következő, gonosztevők bekisérésénél igen 
czélravezetőnek bizonyult fogást (2. kép). Bal
kezünkkel megfogjuk az ellenfél balkezének a 
csuklóját olyformán, hogy a karnak a tenyér 
felé eső oldala felénk legyen fordítva. Az így 
megfogott kart a jobb hónunk alá hozzuk, jobb

A kabát lerántás.

karunkat a lefogott szár alá dugjuk s bal karunk 
csuklójában megkapaszkodunk. Az ellenfél e 
helyzetben nem állhat ellen, mert különben a 
legnagyobb könnyedséggel eltörhetjük a karját. 
Egyébként igen könnyen okozhat kartörést a 
következő fogás is. Mindkét kezünkkel megra
gadjuk a támadó valamelyik kezét, hirtelen 
hátat fordítunk neki s megfogott karját úgy 
emeljük vállunkra, hogy a kar könyöke éppen 
a vállunkra támaszkodjék. A karnak a lefelé 
húzása föltétlenül a kar csontjának az eltörését 
idézi elő.

Igen egyszerű és mindamellett hatásos a táma
dás akkor, a midőn a támadó balkezével átfogja 
az ellenfél derekát s ujjait a hátgerinczre támasztva 
jobb kezével egyidejűleg az ellenfél áliára alul
ról fölfelé erős nyomást gyakorol s ezáltal fejét 
hátratolja. Megfelelő brutalitással alkalmazva, e 
fogás nyaktörést vonhat maga után.

E néhány fogás eléggé megvilágítja a dsiu- 
dsicsu természetét, czélszerűségét, de egyúttal 
veszélyes voltát is. Erős testi szervezet, de erős 
önmagán uralkodni tudó lélek is kell hozzá.
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A dsiu-dsicsu sikerei kétségtelenül meghozzák e 
rendszer nagy elterjedését, de valószínű az is, 
hogy a nyugodt angol és talán a német tem
peramentumon kívül máshol aligha talál ked
vező talajra. Nálunk, a hol még a footballjáték 
is sokszor szenvedélyes küzdelemmé fajul, egye
lőre bizonyára sok veszedelemmel járna a dsin- 
dsicsu általános elterjedése, de ez nem baj, 
mert a japánok példája mutatja, hogy e test- 
nevelési rendszer csak hasznunkra lehetne.

És úgy halljuk, hogy Szemere Miklós, a 
Budapesti Egyetemi Athletikai Club elnöke, a 
ki minden alkalmat megragad, hogy a nemzet 
ifjúságának s így az egész nemzetnek a védő- 
képességét fokozza, nagy áldozatkészséggel gon
doskodott arról, hogy e tavaszra elsőrangú japán 
birkozómestertől sajátíthassák el fiatal athlétáink 
e rendszert. Reméljük, hogy ifjúságunk a haza 
javára fogja tudni értékesíteni ezt a hazafias 
indulatú áldozatkészséget.

M. F.

A kísérleti psychologíáróL

Nálunk még keveset beszélnek róla. Talán 
jóformán csak a szakemberek ismerik. 
A szorosan vett kísérleti psychologia a 

Weber és Fechner által müveit psycho-physiká-. 
ból származott. Ez a tudomány kezdte a kísérleti 
módszert a lelki élet jelenségére alkalmazni. Ezen 
a módon lehet bizonyos törvényszerűségekhez 
jutni. A Weber és Fechner vizsgálatai azonban 
jórészt inkább physiologiai, mint psychologiai 
természetűek voltak. Jelen czikkben nem foglal
kozunk a psycho-physikával, csupán a tiszta 
psychologia kísérleti eredményeirőlakarunkegyet- 
mást elmondani.

Ez a legfiatalabb — alig 20 esztendős — 
tudomány pedig hatalmas lendüléssel indult meg 
s nagy és határozott lépésekben halad előre. A 
lelkivilág adatait quantitativ összefüggésekben 
kifejezett tapasztalati törvényekké rendezni, mint 
ez a physikai világ adataival már évszázadok 
óta történik, csábító feladatul kínálkozott termé
szettudósnak, philosophusnak egyaránt. A lipcsei 
nagy laboratórium megnyitását seregestől követte 
a többi, a mozgalom áthatott az Óceánon túlra 
is, úgy hogy Amerika ma már vetekedik e téren 
való munkabírásban és eredményekben Európá
val. Azonban a lelki élet adataiból kikényszerít
hető eme quantitativ összefüggések ma még csak 
nagyjából való hozzávetéseknek tekinthetők. És 
ezt nem szűnnek meg hangsúlyozni emez ada
tokat mérő s a törvényszerűségeket megállapító 
tudósok. A psychologiának nem szabad feledni a 
physikában kívánatosnál még sokkal nagyobb 
óvatosságot, a mit tárgyának természete rákény- 
szerít. Az emberi lélekkel, azzal a mozgékony 
psychével bánni, abban előre akart és tervezett 
hatásokat előidézni nagyon nehéz feladat. Ki
számíthatatlan sok, előre nem látható mellék- 
körülmény zavarhatja meg a kísérletező terveit 
még a legmesszebbmenő óvóintézkedések mel
lett is.

A psychologusnak a szellemesség, a furfang, az

óvatosság minden eszközét fel kell használnia, 
hogy meglopja az emberi lélekmüködés törvény- 
szerűségének titkait. Ennek a munkának nincs 
ethikája. A phsychologusnak minden lépten-nyo- 
mon hazudnia kell; geniális hazugságokra van 
szüksége, a médiumot sokszor rá kell szedni, 
nem szabad ismernie a kísérlet czélját, mert 
az autosuggestió megvonhat, felforgathat minden 
eredményt. Szakadatlan éberséggel kell figyelnie 
médiumát, apró jelekben helyes útra igazító figyel
meztetéseket találnia. A kísérleti alany megválasz
tása is sok körültekintést követel, vannak kísér
letek, a melyeket csak önmegfigyelésben gyakor
lott, az értelmi képzettség magasabb fokán álló 
egyénen lehet sikerrel végezni s vannak, a me
lyekre éppen az ilyen lélektani finomságok meg
pillantásához szokott elmék nem alkalmasak, a 
melyek durvább s így egyszerűbb lelki alkaton 
végezve jobb és áttekinthetőbb eredményt adnak. 
Természetesen a kísérletek előbbi csoportját az 
utóbbi fajta médiumokon is kell ellenőriznie és 
viszont. Általánosságban nem is jelezhető gon
dosságot, körültekintést, a pillanatnyi helyzethez 
való rögtöni alkalmazkodást követel a lélektani 
kísérlet, vezetőjétől, sokkal messzebb menő, óva
tosságot, mint a minőre a physikusnak szüksége 
van. A természet irigyen zárja el rendjének kul
csait, ellenáll a kutatónak. A makacs kérdező is 
nehezen bírja válaszra, a hibásan feltett kér
désre pedig nem felel soha.

Számviszonyokba, egyenletekbe önteni a lelki 
adatokat nehéz dolog, sokszor lehetetlen. De be
széddel hozzáférünk a lélekhez, annak révén jut
hatunk ily összefüggésekhez. A figyelés, a tanulás, 
az emlékezés, mindenféle érzelmi folyamataink 
és akarásaink kísérleteknek vethetők alá. A rész
letekért persze a szakmunkákhoz kell fordulni, 
a melyeknél tanulságosabbéskomolyabban szóra
koztató olvasmányt alig lehetne találni. Külföldön 
alig van képzettebb ember, a ki' ennek a leg
ifjabb tudománynak lépéseit ne kisérné figye
lemmel. Saját lelkünk, belső alkatunk törvény
szerűségei hogyan hagyhatnának érzéketlenül. 
Hiszen a mit a szórakoztató irodalmi termékek
ben, regényekben, drámákban érdekesnek talá
lunk, az sem egyéb, mint a lélektani igazság. 
Ezeket a műfajokat úgy is lehetne tekinteni, mint 
az író véletlen élettapasztalatból leszürődött psy
chologiai ismereteinek érzékelhető formában, 
példa keretében való földolgozását. És nem sok 
fanatizmus kell ahhoz, hogy azt mondhassuk, 
néhány évszázad múlva íróember alig élhet meg 
a tudományos psychologia komoly tanulmányo
zása nélkül —a mi még nem jelent annyit, hogy 
minden psychologusból regényíró válik. Bár
hogyan ismerje valaki a zenei harmóniák phy
sikai szerkezetét, még nem válik belőle zene
szerző, de a zeneszerzőnek ajánlatos tudni mai 
hangrendszerünk törvényszerűségeit s a mögéjük 
gondolt okokat. A legfeltűnőbb baklövésektől 
így megmenekülhet. Az tudomány marad mind
amellett és ez művészet. Gondoljunk Ribotnak fino
man nuance-ozott érzelem-analysisére és hason
lítsuk össze azt pl a George Elliot Bede-jében 
előforduló bármelyik ily belső mozgalom leírá
sával.

Az újonnan megnyílt kutatási terület nagysá

/
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gához, mondjuk beláthatatlanságához képest a 
kísérleti psychologia természetesen több irány
ban indult fejlődésnek.

Az első, a németeké, Wundt nevéhez fűződik.1 
Laboratóriuma műszerekkel van tele. Nagy phy- 
sykai apparátusokkal dolgozik. Az érzékszervek 
tulajdonságait, az emberi test reactió-időit nagy 
szeretettel vizsgálja. Mér, és ezen a téren elég 
pontos adatokhoz lehet jutni. Méri pl., hogy melyik 
az a legkisebb magasságkülönbség, a melyet két 
hang között az emberi fül megítélhet. A dolog 
egyszerű. Finom műszeren ad meg két hangot 
egymásután, melyek rezgésszámai a műszerről 
leolvashatók. A kísérleti személy feladata jelezni, 
hogy melyik hangot ítéli magasabbnak, vagy 
egyformának ítéli-e őket? A kísérlet mind köze
lebb és közelebb álló hangpárral folytatódik, 
míg végre a medium egyenlő magasnak mondja 
a két hangot. Azt találják, hogy e téren nagy 
egyéni különbségek vannak. Némelyik embernek 
másodperczenként 15—20 rezgésnyi különbségre 
van szüksége, hogy a két hangot különbözőnek 
ítélhesse, mások, kivált az e téren gyakorlottak 
még V5 rezgésnyi különbséget is megéreznek, 
de ez már a minimális ingerkülönbség, a mit 
az emberi fül még különbségnek érezhet.

Az emlékezetre, tanulásra vonatkozó törvények 
is érdekesek. Ezen a téren nálunk dr. Ransch- 
burg Pál idegorvos szerzett nagy érdemeket ön
álló kutatása árán nyert eredményekkel gazda
gítva a kísérleti psychologiát. Kísérleteit Mosonyi- 
utczai laboratóriumában végezte és végezi most 
is. Az említett kutatásokra saját feltalálású mű
szerét, a külföldön nagy tetszéssel fogadott mne- 
mométert használja, melynek mechanismusa me- 
tronom-ütés szerint forgat egy papirkorongot. A 
papirkorong fekete táblával van lefödve s a tábla 
nyílásán át a papirkorongnak csak keskeny sávja 
látható, melyre szó vagy szótag vagy szám van 
írva. A műszer úgy mozgatja a korongot, hogy 
annak minden mp.-ben, V2, vagy '/3 mp.-re 
(a metronóm beállítása szerint) más szeletkéje 
kerül a nyílás elé és leszen láthatóvá. A műszer 
kiválósága éppen az, hogy így a medium szeme 
előtt egyszerre csak egy benyomás van s az a 
benyomás addig van előtte, a meddig a kísér
letező akarja. Emlékezet-törvények, tanulás-hibák 
megfigyelésére nincs alkalmasabb eszköz.

Ama kísérletek egyike, melyekkel dr. Ransch- 
burgnak sikerült a tanulás és az emlékezet fő
törvényét megállapítani, a következő lefolyású.

A gépnek papirkorongjára értelmetlen szótag- 
párok vannak nyomtatva. A metronóm y3 mp.-re 
van beállítva. A működésben levő műszer egyen- 
kint állítja a medium szeme elé a szótagpárokat, 
melyeket az köteles fennhangon, trocheusi hang- 
súlylyal olvasni. Például jun-dir, bel-fam, sük- 
voz stb. Nyolcz szótagpár vonul el a medium 
előtt kilenczszer egymásután. Következik a kikér
dezés. A kísérletező kérdez: „Jun?“. A medium 
köteles felelni: „dir“. És így a többi szótag- 
párral is. A kísérletező kezében kis időmérő 
van, melyen tized-másodpercznyi pontossággal

1 Ez az irány van Weber és Fechner kutatásaival 
legszorosabb kapcsolatban, mondhatjuk, egyenesen azok
ból nő ki.

méri az időt, a mi letelt a kérdéstétel s a medium 
feleletének elhangzása között, mert fontos tudni, 
hogy a medium rögtön megtalálta-e a kérdéses 
szótagot, vagy csak hosszabb keresés után. A 
kísérletező jegyzi a gondolkodásidőt s a rákövet
kező feleletet. Ha a feleletek nem voltak hibát
lanok, a mnemometer újra működésbe kerül s 
újratanulás következik addig, mig a feleletek 
hibátlanok, azaz mig a medium a nyolcz szó- 
tagpárt meg nem tanulta. Azután nyolcz újabb 
szótagpárt vesznek munkába s így tovább.

Másnap a kísérletező kikérdezéssel kezd a 
munkához, megtudandó, mennyi mosódott el a 
tegnap tanultakból. Azután újratanulás követ
kezik hibátlan felmondásig. Ma ezt természetesen 
kevesebb ismétléssel sikerül elérni, mint tegnap, 
mikor az anyag új volt.

Dr. Ranschburg ezt a kisérleteti módszert 
következőképpen használta fel. Szerkesztett oly 
értelmetlen szótagpárokat, a melyekben nyolczan- 
ként nem volt egyetlen közös betű sem. E csupa 
heterogen elemekből álló sorokkal szemben szer
kesztett olyanokat is, a melyekben azonos elemek 
is fordultak elő. Például egyik sor így kezdődött 
„ber-tof“, a másik bur-táf. Ezeket homogen sorok
nak nevezte, a mennyiben azonos elemek for
dultak elő bennük.

Nagyon sok és nagyon különböző médiumo
kon való kísérletezésből, a megtanuláshoz szük
séges ismétlésekszámának,a kikérdezésnél föllépő 
reactio-időknek tekintetbe vételével dr. Ransch
burg arra az eredményre jutott, hogy a csupa 
különböző elemekből álló anyagot könnyebb 
emlékezetben tartani, mint az oly anyagot, a 
mely részleteiben azonos. Például a „ber-tof“ 
kezdetű sor hibátlan betanulása után a „bur- 
táf“ kezdetű sor tanulása olyan bonyodalmat 
okozott, hogy az előbb hibátlanul felmondott 
sort az emlékezet teljesen összezavarta. Hasonló 
tanulás-anyagegymást akadályozza a szigorú meg
tartásban.

Ezekben csak nagyjából, példák útján pró
báltam rámutatni a kísérleti psychologia egyik 
irányára, s most egy tágabb határú vizsgálódási 
területre fordítjuk tekintetünket. A francziák szel
lemességének, merészségének s igazi finom reali
tás-érzékének iránya ez. Ez az irány nem nagy 
barátja a műszereknek. Egyenesen, mondhatnám 
puszta kézzel próbálja megfogni az emberlélek 
törvényeit. Beszélget, vagy legfeljebb irat a kísér
leti személylyel. Vigyázattal, finoman nyúl a 
lelki történésekhez, hogy meg ne riaszsza, el 
ne zavarja őket. Ötletesség, találékonyság a 
főeszköze.

Egyik nagyon érdekes eredménye például az 
embereknek lélektani typusok szerint való osz
tályozása. Mikor gondolkodunk, mi forog a fejünk
ben? Azt felelnők, hogy mindenkinek a gon
dolat. Igen, de a ki nem mondott gondolatnak 
is megvan a maga formája, ruhája, a melyben 
tudatunk felszínére kerül. Tehát az a válasz, 
hogy gondolatok forognak fejünkben, legalább 
is határozatlan. Mindenki megvizsgálhatja magát 
e téren s az eredmények nagyon különbözők 
lesznek. Némely ember gondolkodás közben leg
nagyobbrészt leírt szókat lát maga előtt, leírva 
azt, a miről gondolkodik, legtöbbször annak egy-
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egy szavát vagy mondatát; nagyobbrészt minden 
egyes betűnek megvan a maga állandó színe, 
csak ritkán veszi át az egész szó a kezdőbetű 
színét. Az ilyen lelki typust „visuálistypographikus- 
nak“ nevezi a lélektan, magyarul szó- vagy betű
látó typusnak lehetne mondani. Mások képze
letben hallják, esetleg saját hangúkon vagy valami 
ismeretlen hangon elbeszélni, magyarázni azt, a 
miről gondolkodnak. Az ilyen emberek tudatában 
elalvás előtti félálomban hoszszas, zavaros pár
beszédek folynak le, álmaik is rendesen zajosak, 
hangokkal telvék. Az ilyen typust auditívnak neve
zik, magyarul halló vagy szóhalló typusnak mond
hatnék.

Nagyon sokan vannak, a kiknek egész tudat
élete képek elvonulásából áll. Az írni nem 
tudó gyermekeknél, a vadaknál, a műveletlenek
nél gyakori. Festők, szobrászok sokszor ilyenek, 
sőt muzsikusok is igen gyakran, a kikről éppen 
nem sikerült megállapítni, hogy többnyire audi- 
tivok lennének. Akadnak emberek, a kik gon
dolkodás közben úgy érzik, mintha a beszédszer
vük alig észrevehető apró mozgásokat végezne, a 
minőket beszédközben kell végeznie (parole in
terne).

Az előbbi typust concret visualis vagy képeket 
látó, az utóbbit muscularis vagy izommozgató
nak lehetne mondani.

Ezek a különbségek mélyebb bepillantást nyúj
tanak az emberiélek belső alkatába. Az egyéni 
lélektan ismeretlen tere nyílik meg előttünk. Az 
associatio törvényszerűségeinek kikutatására biz
tatónak kínálkozó út.

Milyen hosszú fejlődésre volt szükség, hogy 
a tudomány hozzányúljon ezekhez a kérdésekhez 
is. Hisz ezek a lelki typusok megvoltak, mióta 
emberek vannak. De mindenki olyan természe
tesnek, magától értődőnek gondolta, hogy a milyen 
módon az ő gondolkodás-gépe berendeződött, 
ugyanolyan a többié is. Sőt egyáltalán nem ügyel 
arra a kezdetleges értelmű ember, hogy milyen 
formában siklanak át tudatán a gondolatok, az 
eredmény érdekli csupán, a mi érzelmeit moz
gásba hozza, akaratát megindítja és cselekvésre 
váltja. A primitiv ember az érzelem és cselekvés 
embere, az értelmi szemlélődés hosszú fejlődés 
eredményeként lép csak fel. Néhány kérdés egy 
pár finomabban berendezett elméjű emberhez 
fedte föl a most említett typusokat. Természetes, 
hogy ilyen lélektani kísérleteknél első kellék a 
medium megbízhatósága s a kísérletező be nem 
vallott czélja iránti jóakarat.

Kiszámíthatatlan ennek az iránynak haladása. 
Lelki életünk legmélyebb titkai jutottak általa 
közel a megsejtetéshez, a fölfedeztetéshez. Ribot, 
Binet, Henri, a két Janet meg a többi franczia 
fáradhatatlanul dolgozik és neveli munkára az új 
nemzedéket.

Egy mellékhajtása is van e franczia kutatás
iránynak. A pathologikus tüneteket vizsgálja és 
eredményeinek legfokozottabb igazolását keresi 
az egészséges lélekben. Elmebajosokat, histeriá- 
sokat, gyöngeelméjüeket figyel meg abból az 
alapgondolatból indulva ki, hogy a rendellenes 
alkotásé, bizonyos irányban túlfejlődött vagy el
torzult lélek éppen ebben az irányban alkalma
sabb a vizsgálatra, mint a normális, mely minden

irányban arányosan fejlődőden sokkal halványabb 
reactiókat nyújt. Egy-egy lélektani igazság első 
felismerésére sokszor alkalmasabb a beteg, mint 
az egészséges lélek s így nyomra vezetve, köny- 
nyebb lesz a normális lélek vizsgálatában sikert 
érni el.

Példán keresztül mindez világosabban látható. 
Egyik főtárgya ez iránynak az úgynevezett „ket
tős tudat“, a mi röviden szólva annyit jelent, 
hogy egyazon testben látszólag több egyéniség 
is nyilvánulhat egyszerre vagy egy egymást Tel
váltó uralommal.

Megkapó és tisztán nyilatkozó esetek vezették 
nyomra először a kutatókat. Mary Reinolds ameri
kai lány, a kit teljesen normális viselkedésűnek 
ismert a környezete, egy alkalommal 18 órai 
álom után fölébredve emlékezetét teljesen el
vesztette s lelkileg olyan volt, mint az újszülött 
csecsemő. Beszélni, írni újra tanították, környe
zetét, hozzátartozóit meg kellett újból ismertetni 
vele. Pár hét alatt sikerült mindezt megtanulnia 
és egészségesnek látszott ismét, leszámítva azt, 
hogy álma előtti életéből semmire sem emlé
kezett s hogy az előbb szótlan, merengő leány
ból szilaj, jókedvű, beszédes teremtés lett. Pár 
hónap múlva újból ama hosszú álomba esett, 
melyből fölébredve, e II. állapota teljesen kiesett 
emlékezetéből s I. állapota utolsó napját tegnap
nak nevezte.

Ez a két egyéniség 15 éven át váltakozott 
benne s végül a II. megerősödött és állandósult.

Hasonló esetekről több orvos számol be. A 
két egyéniséget emlékezet-szakadás különíti el 
mindenhol s ezenfelül mindig teljes charakter- 
változás is járul hozzá. Rendes eset, hogy bizo
nyos korban az egyik — az élénkebb — egyéniség 
mind hosszabb időre foglalja le a test fölötti 
uralmat s végre állandóvá lesz.

Ilyen többszemélyű lények orvosi kezelés alá 
kerülvén, sikerült az I. állapotban való hypno- 
tizálással a II. állapotot úrrá tenni az I. fölött s 
viszont. Sőt, a mi több, sikerült az első személy 
uralma alatt a második személyt megnyilatko
zásra bírni, a medium kezébe csúsztatott papír 
és írón közvetítésével, a miről az egész testen 
uralkodó első személy semmit sem tudott. így 
lehetett meggyőződni arról, hogy bármelyik sze
mély uralma alatt a másik tovább él, valami 
hatásra várva, mely segíti őt uralomra jutni 
(hypnosis) vagy sokszor ily hatás nélkül is, puszta 
várásban erőre kapva legyűri a fölötte uralkodó 
másikat. Hogy tényleg egyszerre él a két sze
mély az ilyen egyénekben, azt Janetnek sikerült 
egy hysterikus asszonyon fényesen kimutatni. 
A kísérlet lefolyása a következő volt.

Lucy, a medium, nagyon élénk társalgásba 
volt merülve a laboratórium egyik assistensével, 
a kinek feladata volt a nő figyelmét folytonos 
éberségben lekötve tartani, a mi nem nehéz 
dolog hysteriás asszonyoknál, kiknek figyelme az 
érdeklődéssel kisért tárgyra óriási kizárólagos
sággal tapad. Janet észrevétlenül lépett Lucy 
háta mögé, papirszeletkét és írónt csúsztatva 
kezébe. Az elfogadta gépiesen, öntudatlanul, leg
alább uralmon levő személye, a melyik az 
assistenssel társalgóit, nem tudott róla.
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Janet suttogva tette föl a kérdést Lucy háta 
mögött:

— Hallja?
Az asszony — társalgásában nem zavarva 

gépiesen írta a papírra:
— Nem.
— De hallania kell, ha válaszol.
— Igen, hallom.
— Kicsoda ön?
— Valaki más, mint Lucy.
— Neve?
— Nincs.
— Hát adjunk nevet neki.

Minek? Fölösleges.
— De mégis.
— Jó, legyen Adrienne.
Az egész folyamat alatt Lucy a legfeszültebben 

figyelt a vele hangosan társalgó úrra és fogalma 
sem volt arról, hogy ír, sem arról, hogy a papir- 
szeletkét Janet kivette a kezéből. Az írás habozó, 
határozatlan és nehezen olvasható. Az uralkodó 
személy alatt élő második személy hatalmába 
kerítette a kezet, melyről a főszemély szórako
zottságában megfeledkezett.

Ily beszélgetések alatt az így megkeresztelt 
Adrienne egész személyisége kialakult és mindig 
tudott Lucyról, de Lucy sohasem Adriennéről. 
Lucyt hipnotizálva, Adrienne vette át az egész 
test fölötti uralmat.

Ilyen élesen különválasztható egyéniségek ren
des idegalkatú embereknél nem fordulnak elő. 
Bizonyos fokú ideges zavarokkal van fellé
pésük egybekötve.

Az ilyen második személyek rendesen kor
látoltak és ostobák — különösen első felhiváskor. 
De lehet őket kifejleszteni. Az ilyen kettős sze
mélyiségek mindég, legalább is így gyanítja a 
tudomány, bizonyos agybeli kettéoszlással jár
nak együtt. Az associatio - idegpályáknak két 
főcsoportba való egyesülése s ezzel a sejteknek 
két külön, nem teljesen izolált birodalomra való 
szakadása kiséri a kettős tudat e jelenségeit.

Kiszámíthatatlan és mélyen rejtőző titkai vannak 
az emberi léleknek. Alig lehet a mai kutatások 
jövőjéről valamit mondani a nélkül, hogy „józan“ 
emberek előtt a vakmerő képzelődés gyanújába 
ne kevernők magunkat. A lélektan haladása, a 
társadalomban óriási változtatásokra van hivatva. 
Iskoláinknak, egész tanügyünknek, igazságszol
gáltatásunknak gyökeres változáson kell majd 
átmenni általa, a mit most a megszokással meg- 
nyugtatottak előtt talán nevetséges dolog volna 
hangoztatni, de a melyeknek a kérlelhetetlen 
fejlődés, a jövő megadja az elégtételt.

Dr. Dienes Pál.

A z  ó-japán bányászat és kohászat.

Freiburg néinetországi város bányászati aka
démiájában van egy gyűjtemény, a mely 
három, több méteres ó-japán, tekercsre 

festett képet tartalmaz. A képek eredete vissza
vezethető a múlt század közepére, a mikor Japán 
az európai népekkel közelebbről megismerkedett. 
E képek, nemkülönben két más, együttvéve igen

sok figyelemreméltó apróságot tárnak elénk s 
világot vetnek az ó-japán bányászatra és kohá
szatra.

Treptow főbányatanácsos a „Jahrbuch f. d. 
Berg- u. Hüttenwesen in Sachsen“-ban tüzetesen 
foglalkozik velük ; kutatásaiból érdemesnek tart
juk a következőket felemlíteni:

Az 1. ábrán látható a bányamunka teljes 
részletességében s ebből mindjárt azt is meg
tudjuk, hogy a kezelésnek ez a módja régi idők 
óta nemcsak Kínában és Japánban, hanem Európa

Ó-japán bányaművelés.

és Nyugat-Ázsiában a görög és római uralomtól 
kezdve a középkor deléig dívott. A fejlődésnek 
ezt a fokát egy nép sem adta vissza oly híven, 
mint a japán, s a kohászat technikáját a felkelő 
Nap országának művészei minden apró részle
tével egyetemben híven mutatták be.

Japán érczgazdagságáról sokáig hamis és 
mondhatjuk, túlzott nézetek keringtek. Marco 
Polo (1271 —1295-diki ázsiai utazása), Kämpfner 
Engelbert (1690—1692) az ország csodálatos 
aranybőségéről beszélnek, sőt C. Netto szerint 
a portugálok és hollandiak 1550-től 1661-ig 
500 millió dollár értékű aranyat vittek el Japán-
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Az érczek feldolgozása.

ból, mindazonáltal azt állíthatjuk, hogy a bányá
szat Japánban a régebbi időben sem volt oly 
nagyon elterjedt, a mint ezt hitték, hanem a 
századokon át felgyülemlett érczmennyiség ejtette 
tévedésbe az embereket, mely eset a történe
lemben már a Kolumbus előtti időben, Közép- 
és Dél-Amerikában is előfordult.

Régente az aranyat érczmosással szerezték s 
ez az oka annak, hogy újabban (a XVI. század 
óta) a már kimerült aranymosás helyét a bánya- 
művelés foglalta el.

Az első képen a munkások csípőre akasztott 
bőrkötényükön kívül egyebet nem viselnek, a 
miből magas hőmérsékletre következtethetünk s 
tényleg, a kép alsó jobb sarkában több munkás 
ugyancsak törli a verejtéket homlokáról. Eszkö
zeik : a kalapács és a hosszú, kézben tartott ék. 
Az üregek megvilágítására sulykolt bambusz- 
világítórudak szolgálnak, a szállítást kézikosa
rakban férfiak, nők és gyermekek végzik. Csupán 
a gazdagabb tárnák kihasználása volt a főczél, 
üres erek bányászása vagy a törmelékek eltaka
rítása nem okozott nekik gondot: azt egyszerűen 
otthagyták. A vizet szivattyúval vonták fel, a 
horpadásokban összegyűlt folyadékot vödrökkel 
és edényekkel merítették ki s beöntötték a szivattyú 
gyűjtőjébe. Minden szivattyúhoz külön munkásuk 
volt; a felhúzott vizet tartályba vezették s ebből 
egy másik szivattyú ismét tovább szállította.

Részletesen ábrázolja a második kép az ércz- 
mosást. Az érczet a munkások kosárban és a 
hátukon hozzák, az asszonyok térdelnek vagy 
lábukra ereszkednek és felaprózzák a kosarak 
tartalmát. Ezután lapos edényekben megmossák 
és most jön a tulajdonképpeni zúzás, melyet a 
farkpöröly végez el. Ezt a készüléket Kelet- 
Ázsiában ma is gyakran használják a rizs hánto- 
lására. A farkpöröly kicsiny, erős bakba van 
beleillesztve, s egy rákötött kődarab a nehezékje. 
Egy asszony balkezével a három rúdból össze
tákolt állványra támaszkodik s egyik lábával a 
farkpöröly hátsó végére lép, jobb kezében pedig 
vesszőt tart, melylyel a kövekkel kirakott mélye
désben levő érczet felkeveri, mielőtt a kalapácsot 
ráeresztené. Újabb mosás után lapos edényben 
kimérik, kézikosárba rakják és rövid szállítás 
után lemérik. Innen a kohóba kerül. A kohóban 
pörkölik és megolvasztják, végül a folyékony

fémet formákba öntik. A fémrudakat kefékkel 
megtisztítják, lemérik és megszámozzák, egy 
mandarin pedig írást vezet a kohóból kikerült 
fémrudakról.

Az utolsó részlet a rudak szállítását tünteti 
fel, a mint azokat a tehén hátára teszik s 
hajóba rakják.

—ogv.—

Uj radioactiv anyag: a radíothoríum.

Átestek radioactiv viselkedésére vonatkozó 
kutatások a következő öt radioactiv elem 
létezését tették valószínűvé: uranium, 

thorium, radium, polonium, actinium. Az első 
három anyagról chemiai eljárásokkal sikerült 
bebizonyítani, hogy elemi testek, nem más anya
gok vegyületei. Az utóbbi kettőre nézve ez eddig 
még nem történt m eg; radioactiv szempontból 
azonban az első háromból oly eltérően visel
kednek, hogy — feltéve, hogy a radioactiv saját
ságok az egyes elemekre jellemzők ezeket 
is külön elemeknek kell tekintenünk. Tapasz
talták ugyanis, hogy valamely elemi test radio
activ sajátságai vegyületeiben változatlanul fenn
maradnak s így pl. nem radioactiv elemek vegyü- 
lete — legalább az eddigi tapasztalatok szerint 
— nem lehet radioactiv. Már pedig egyik más 
ismert elemnek sincsenek oly radioactiv tulajdon
ságai, mint akár a poloniumnak, akár az acti- 
niumnak, tehát kénytelenek vagyunk a poloniu- 
mot és actiniumot is ily értelemben elemeknek 
tekinteni.

A radioactiv elemek megkülönböztetésére szol
gáló egyik legfontosabb ismertető jel az ú. n. 
emanatio s ennek az emanatiónak eltűnési sebes
sége.

Ha pl. radiumbromidot vízben feloldunk s e 
vizen levegőt buborékoltatunk keresztül, a levegő 
radioactivvá lesz, tehát elektromossággal meg
töltött elektroskopba összegyűjtve azt bizonyos 
idő alatt kisüt. E radioactivitását azonban a 
levegő lassankint elveszti, úgy hogy későbben 
már lassabban fogja kisütni az elektroskopot 
mint közvetlen az átbuborékoltatás után. A 
jelenség magyarázata végett fel szokás tenni,
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hogy a radium radioactiv gázt, (radium-ema- 
natiót) bocsát ki, mely idővel elbomlik — 
eltűnik. Az emanatio eltűnési sebessége az illető 
radioactiv anyagra jellemző; egyazon anyag
nál mindig ugyanaz, különböző anyagoknál más 
és más. így pl. a radium emanatiójának fele 
3 nap és 15 óra alatt tűnik el, míg a thoriumé 
már 55 másodpercz alatt felerészben elpusztul.

Soddy, angol physikus nemrég kimutatta, hogy 
az urániumnak különben igen csekély mennyi
ségű emanatioja ugyanoly gyorsasággal tűnik 
el, mint a rádiumé, a miből arra következtetett, 
hogy az uranium előbb rádiummá, ez pedig 
emanatióvá alakul át. Az emanatio átalakulási 
termékei közt poloniumot vélték felismerni, úgy 
hogy e szerint az uranium, radium és polonium 
egyazon átalakulási folyamat állomásai volnának.

A thorium és actinium e sorozatból ki voltak 
zárva, úgy látszik ezek egy vagy több más parallel 
átalakulási lánczba sorozandók.

William Ramsay, angol természettudós a leg
utolsó időben részben a szerencsés véletlen 
által vezérelve — rendkívül erősen radioactiv 
anyagot állított elő, melynek emanatioja a thoriu- 
rnéval azonos, a melyet tehát, ha tetszik, épp 
úgy a thorium anyjának tekinthetünk, mint az 
urániumot a rádiuménak.

Ramsay nagyobb mennyiségben (250 kg.) 
vásárolt egy Ceylon szigetéről származó eddig 
ismeretlen ásványt, mely különösen azért érde
kelte, mert vörösízzásig hevítve igen sok héliu
mot bocsátott ki (grammonkint 9 köbcenti
métert). Ramsay nagy mennyiségű héliumot 
akart belőle előállítani. Dunstan, ki az ásványt 
chemiai vizsgálatnak vetette alá, 70 százalék tho- 
riumoxydot talált benne, a miért is az ásványt 
thorianit-nak nevezte el. A thoriumtartalommal 
nem volt azonban arányban az ásványnak fel
tűnően nagy radioactivitása, melyet Ramsay 
eleinte a benne sejtett rádiumnak tulajdonított.

Ramsay tényleg hozzá is látott a helium elő
állításához es a thorianitot vasedényben natrium- 
karbonáttal összeolvasztotta, mire a helium felsza
badult : sikerült is neki körülbelül egy köbméternyi 
normális nyomású héliumot összegyűjteni, mely- 
lyel több érdekes kísérletet szándékozik végezni, 
melyeknél ily nagy mennyiségű héliumra van 
szükség.

A megmaradt radioactiv salakot odaadta egyik 
tanítványának dr. Hahnnak, hogy készítsen belőle 
— rádiumot.

Dr. Hahn hozzá is látott a ma már szokásos 
eljárásokkal a radium előállításához: minden
féle kettéválasztásokat végzett, mindig az erő
sebben radioactiv részt tartva meg s ezen 
folytatva a töményítést. Végre 25 gr. állítólag 
radiumos bariumcarbonátot kapott, melynek 
ugyanakkora volt az activitása, mint 14 milli- 
gramm^radiumbromidé.

Ekkor Hahn az elválasztó kristályosítás segít
ségével folytatta a radiumelőállítást: Giesel 
tapasztalatai szerint radiumos bariumbromidot 
forró vízben feloldva, az oldat kihűlésekor leg
először rakódnak le az edény fenekére a kevésbbé 
oldható radiumbromid kristályok s csak azután 
mikor az oldat még jobban kihűlt, barium- 
bromidkristályok. Hahn előbb bromiddá ala

kítva bariumcarbonáját, ugyané kísérletet végezte: 
de íme — bár a legeslegelőször lerakodott kris
tályok erősen radioactivak voltak — az oldat 
maga is igen erősen radioactiv maradt, sőt a 
későbbi fractionálásnál már a kristályok szinte 
teljesen hatástalanak voltak s az oldat maradt 
erősen radioactiv. Ramsay mindjárt tisztában 
volt azzal, hogy az oldat radioactivitása nem 
rádiumból származik, hogy tehát a vizsgált anyag 
(a legelső fractionálásnál keletkezett kristályok 
szerint ítélve) tartalmazott ugyan némi rádiumot 
de hatásának zöme valami mástól származik, 
melynek bromidja kevésbbé oldható, mint a 
radium — sőt még kevésbbé mint a barium- 
bromid.

Ezt a valami más azután rendkívül hossza
dalmas egyébb szétválasztó eljárások által, melyek
nél — a mint Ramsay maga mondja — igen 
sokat köszönhet Hahn csüggedést nem ismerő 
fáradozásának és találékonyságának, tényleg elő
állították és az eddig ismert radioactiv elemek
kel való összehasonlítás után meggyőződtek arról, 
hogy valóban eddig ismeretlen hatásos anyag
gal, radioactiv elemmel van dolguk. Ramsay 
ezen anyag számára a radiothorium nevet hozta 
javaslatba.

Az eddig előállított radiothorium mennyi
sége oly minimális (Ramsay meg sem mondja, 
hogy mennyi), hogy atomsúlymeghatározással 
vagy színképelemzéssel elemi voltát bebizonyí
tani nem lehetett, azt azonban, hogy a radio
thorium az eddig ismert radioactiv anyagok 
egyikével sem azonos, Ramsay — részint che
miai eljárásokkal, részint a radioactiv sajátságok 
alapján — kétségtelenül bebizonyította.

Először is a radiothorium-oxalát (sóskasavas 
vegyület) ammonium-oxalatban nem oldódik, 
míg a thorium-oxalat oldódik, tehát a radiotho
rium nem thorium.

Másodszor a radiothorium-sulphat vízben 
oldható, radium-sulphat nem: tehát a radiothorium 
nem radium.

Radioactiv tulajdonságaira nézve az actinium- 
tól abban különbözik, hogy emanatioja 55 mp. 
alatt tűnik el fele részben, míg az actiniumé 
4 mp. alatt, a poloniumtól pedig abban, hogy 
a, j ,  7 -sugarakat bocsát ki, a polonium pedig 
csak a-sugarakat. A poloniumnak továbbá nin
csen emanatioja.

Radioactivitásánakerőssége ugyanolyan rendű, 
mint a rádiumé: megtöltött elektroskopot a 
a radiothorium ugyanannyi idő alatt süt ki, mint 
félannyi radium. Megjegyzendő azonban, hogy 
e kisütésnél főleg a 3- és 7 -sugarak szerepelnek 
és éppen e sugarakban a radiothorium aránylag 
szegény.

A radiothorium bizonyos idő alatt körülbelül 
félmilliószor annyi emanatiót termel, mint ugyan
annyi thorium ugyanannyi idő alatt.

Ezek Ramsay eddigi eredményei. Minden
esetre rendkívül figyelemreméltók, mivel egy- 
gyel gyarapították a radioactiv anyagok számát; 
még pedig oly erős hatású anyaggal, melyet e 
tekintetben a radiummal egy sorba állíthatunk, 
míg a többi eddig ismert radioactiv anyag hatá
sossága messze a rádiumé mögött marad.

Dr. Zemplén Győző.
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Fából készített alkohol.
(A Classen-féle eljárás).

Áfa megmunkálásakor selejtes melléktermék 
gyanánt forgácsot és fürészport kapunk. 
Ezeket ritkán lehet valamire felhasz

nálni. A nagyvárosokban s közelükben hagy- 
ján, ott mégis nyernek némi alkalmazást a 
csomagolásban vagy egyebütt. Erdős vidékeken 
a forgácsot, sőt a fűrészport is egyszerűen fel
tüzelik, esetleg az utóbbit valamelyes vegyi 
kötőszerrel szilárd darabokká sajtolják, nehogy 
porzása az elégetésnél kellemetlenségeket tá- 
maszszon. Az a tény, hogy technikai szaklapok
ban folyvást új meg új ajánlásokat tesznek e 
termékek felhasználását illetőleg, azt mutatja, 
hogy még távol vagyunk a rationális felhasz
nálás stádiumától.

Úgy látszik, Classen titkos-tanácsos, az aacheni 
technikai főiskola vegytan-tanárának az eljá
rása1 hivatott arra, hogy e hiányon segítsen. 
Classen alkoholt, helyesebben spiritust akar a 
fürészhulladékból előállítani. A vegyészt ez a 
gondolat egyáltalában nem lepi meg, hiszen a

fa-cellulosenak czukorrá változtatása? Mert 
minden egyéb, tehát a czukornak alkohollá 
való átalakulása is a már ismert módon végre
hajtható.

A probléma megoldása vissza vezethető a XIX-ik 
század elejére. Braconnet 1819-ben úgy készí
tett celluloseból czukrot, hogy kénsavban heví
tette. A vegyészek ez idő óta folyton foglal
koztak a kérdés helyes megfejtésével, így Simonsen 
(1898) kénsavban, nyomás mellett gyalúforgács- 
ból jelentékeny mennyiségű erjedésre képes 
czukrot kapott. 100 kg. forgácsból 6'5 1. absolut- 
alkohol került ki. A gazdasági siker, ha a kérdés 
megoldottnak tekinthető is, még mindig nem 
volt arányban az előállítás nehézségeivel. A 
gazdasági alkalmazhatóság egyik akadálya az 
volt, hogy nagymennyiségű alkoholt ezen az 
úton nem szerezhettek; a másik meg az, hogy 
a czukros folyadéknak és a kénsavnak az el
választása sok bajjal s költséggel járt. Classen 
eljárásában a kénsav-folyadék helyett a kénes
savat használja, a melyet gázállapotánál fogva 
a folyadékból könnyen eltávolíthatunk. A kísér
letek jól beváltak. Egy aacheni nagyobbszabású

Fűrészporból alkoholt előállító kísérleti gyár. S a fűrészpor a czukrosítás előtt.

fűrészforgács nagyobbrészt cellulose, a cellulose 
pedig szénhydrát, melynek százalékos össze
tétele azonos a czukoréval. A czukor viszont az 
a nyersanyag, a melynek erjedése szolgáltatja 
az alkoholt minden formájában : az égő spiritus- 
tól a szeszes italokig. így most már csak azt 
kellett kiokoskodni, mi módon érhető el a

1 L. az „Umschau“ 1905. 26-ik számában dr. Bechold 
czikkét.

kísérletnek az lett az eredménye, hogy az Egye
sült-Államok fagyártásának főhelyén, Hatties- 
burgban (Missisipi állam) gyárat alapítottak s 
Francziaországban is alakult egy társulat „Com
pagnie industrielle des alcohols de l’Árdéche“ 
czímmel, Classen találmányának értékesítése 
végett. •

A kisérleti-gyár közölt képein fogjuk az el
járás részleteit figyelemmel kisérni. Az első ábra 
az aacheni kisérleti-gyárat ábrázolja; A a kazán
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(autokláv) látható a 2-ik ábrán is, ebbe 200 kg. 
gyalúforgács fér be s ugyanitt a kénsav hatá
sának teszszük ki. A gázalakú kénessav, mely 
génkő elégetéséből származik, hideg vízbe ve
zetjük, a hol addig marad, míg a víz 9%-ot

gyárban a kicsiny kazánok helyébe hatalmas 
hengeralakú üstök lépnek.

Egyelőre annyit constatálhatunk, hogyha egyéb 
akadályok nem merülnek fel, a gabonából és 
a burgonyából gyártott spiritusnak komoly vetély-

A gyár más része 5 fürészpor czukorrá való átalakítás előtt, K  utána.

elnyel a gázból. Ezzel a kénes-savas oldattal 
leöntik a gyalúforgácsot s a kazánt 140 C°-ra 
hevítik, tehát a kénessav tetemes nyomással hat 
a forgácsra. A kazán folytonos, lassú forgást 
végez. Körülbelül 3 óra lefolyása után meg
történt az átalakulás, a kazánt kinyitjuk, a kénes
savat lefújjuk, a fölösleget pedig vízgőzzel el
hajtjuk. Az eltávolított kénes-savat újból fel
használhatjuk. A visszamaradt anyag hasonlít a 
megőrölt kávéhoz (második ábra, K). Ez utóbbi 
a D kilúgozó készülékbe jut (1. és 2. ábra) 
s itt vízzel kioldjuk a keletkezett czukrot. Az 
oldott állapotban levő czukornak 85%-a erje
désre képes (hexose) a többi pedig pentose, 
azaz nem erjedhető czukor. A savtartalmú czu- 
koroldatot szénsavas mészszel közömbösítjük s 
ezután jő az az eljárás, melynek folyamán a 
czukor alkohollá alakul át, teljesen úgy mint 
a mikor burgonya- vagy gabonaczefrét élesztővel 
erjesztünk. Az alkohol concentrálása ugyanúgy 
megyen végbe, mint minden más erjesztett folya
déké, azaz fraktionált (szakgatott) destillatio 
útján. (A második ábrán E  ilyen próbakészülék.)

A Classen-féle eljárásnak nem csupán az az 
előnye, hogy a szinte értéktelen forgácsból alko
holt állít elő, hanem a visszamaradt forgács is 
sokkal alkalmasabb a brikettirozásra. A Classen 
eljárása sok tüzelőanyagot kiván, erre a czélra 
a mellékterményül nyert brikettet lehet felhasz
nálni. Czélszerüségből az újonnan épült amerikai 
gyár, a fatelep kellő közepén van. Ebben a

társa támadt a faspiritusban (nem tévesztendő 
össze a faszeszszel, mely élvezhetetlen s a fa 
száraz-destillatiójának egyik terménye.) Lehet
séges, hogy a faspiritus új iparágak szülője lesz 
s hogy a spiritus, mint az automobilok fűtő
anyaga újabb alkalmazást talál.

A hélium folyósításának kérdése.

A mióta Dewar 1898 máj. havában a hydro- 
gént folyósította és jelezte, hogy a folyé
kony hydrogénbe mártott héliumban is 

ködképződést észlelt, meglehetősen átment a 
természettudományok iránt érdeklődők köztuda
tába, hogy ez a kifejezés: „állandó gáz“, már 
teljesen idejét múlta, a mennyiben egy gáz sem 
tud többé ellenállni a kellő nyomásokkal com- 
binált alacsony hőmérsékleteknek, a melyeket a 
mai tudomány előállítani képes.

A hélium megsűrűsödésére vonatkozó észlelet 
azonban, mint azt nemsokára Dewar észrevette, 
téves volt. Az általa használt gáz ugyanis, a 
melyet az angolországi Bath-forrásokból vett, 
mintegy 7% neont tartalmazott s így a köd
képződés pusztán ennek a tisztátalanságnak 
tulajdonítandó. E helyreigazítást 1901-ben tette 
közzé, a mikor a hélium folyósítására vonat
kozólag újabb kisérletsorozatról adott számot,
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a melynél a legelső kitágulásoknál szintén mu
tatkozott szilárd szemcsékből álló csapadék, de 
ennek leülepedése után a további kitágulások 
már nyomát sem mutatták semmiféle cseppkép- 
ződésnek vagy lecsapódásnak. Ezt a negativ 
eredményt megerősítették 1902-ben Travers és 
Jaquerod is.

A Dewar két közleménye között eltelt 3 év 
azonban elegendő volt arra, hogy a hydrogéné- 
vel együtt a hélium folyósításának híre is a 
világ minden zugába elhatoljon, minden folyó
iratban, újabb tankönyvben és kézikönyvben 
helyet foglaljon és az utóbbiakban talán hosz- 
szabb időre is meggyökeresedjék, mint az már 
annyi téves folyósítási eredménynél tapasztal
ható volt

Érdekes és jellemző az ily tudományos sen ■ 
satiók hatására, hogy vele szemben nem is 
méltatták kellő figyelemre azon legelső kísér
letek negativ eredményeit, a melyeket Olszewski 
még 1895-ben végzett folyékony levegő segít
ségével a hélium folyósítására s a melyek szerint 
a hélium forráspontja korántsem lehet oly közel 
a hydrogénéhez, a mint azt Dewar állította 
1898-beli kísérletei alapján. Ezért Olszewski 
kezdettől fogva hajlandó volt kételkedni Dewar 
említett kísérletének exactságában, de e kételyé
vel a nyilvánosság elé nem léphetett, mert 
laboratóriuma akkoriban még nem volt arra 
berendezve, hogy Dewar kísérleteit ellenőriz
hette volna.

Legújabban azonban ő is további és az 
összes eddigieknél messzebbmenő kísérleteket 
végzett a hélium folyósítására, a melyeknek ered
ményeit a nyáron terjesztette elő a krakkói 
Tudományos Akadémiában s nemrég tette közzé 
az „Annalen der Physik“-ben (1905. 10. füzet). 
Természetesen ezúttal ő is folyékony és szilárd 
hydrogént használt hűtőanyagul, de különben 
ugyanazt a kísérleti berendezést alkalmazta, mint 
10 évvel ezelőtt, mely épp úgy, mint Dewaré, 
Cailletet elvén alapszik. A feltételek azonban 
annyiban is előnyösebbek voltak, mint akkor, 
hogy ezúttal nagyobb mennyiségű, mintegy 300 
cnD gáz állt a rendelkezésére és ennek meg
felelően nagyobb nyomást is alkalmazhatott. A 
héliumot, a melyet thorianitból, egy újonnan 
felfedezett ceyloni ásványból állított elő, két
szeres kifagyasztással tisztította meg és tiszta
ságát egyrészt pontos sürűségmeghatározással, 
másrészt a spectruma megvizsgálásával ellen
őrizte.

Olszewski a héliumot a Cailletet-féle csőben 
a kísérlet kezdetén 180 atm. nyomásnak vetette 
alá és vagy közönséges légköri nyomás mellett 
forrásban lévő, vagy pedig 50 mm.-es nyomás
nál éppen megszilárdulásnak induló hydrogénbe 
hűtötte be, mely előbbinek a hőfoka a legújabb 
pontos mérések szerint, —252,5'1-ra, az utóbbié 
pedig —259°-ra tehető. Miután elegendő ideig 
várt, hogy a cső és a tartalma felvegye a kör
nyező hydrogén hőmérsékletét, ismételten majd 
lassan, majd pedig hirtelen 1 atm. nyomásra 
engedte a héliumot kitágulni, de egyik kísérlet
nél sem volt alkalma semmiféle folyadéknak 
vagy ködnek még nyomát sem észlelni, valamint 
szilárd anyag kiválását sem. E meddő kísér

letekkel a hélium jóval makacsabbna.k bizonyult 
az összes ismeretes gázoknál, a minek magya
rázata csekély sűrűsége mellett valószinüleg 
egyatomos voltában rejlik.

De ha maga a folyósítás nem is sikerült, e 
kísérletek bizonyos értelemben mégis gyarapítják 
ismereteinket, a mennyiben az eddigieken túl
menő negativ adatokat szolgáltatnak a hélium 
folyósítására vonatkozólag. Lemérni ugyan nem 
lehetett azt a legmélyebb hőmérsékletet, a melyre 
a héliumot e kísérleteknél lehűteni sikerült, mert 
erre a csekély 3 deciliternyi mennyiség nem 
elegendő, de a gázok elmélete alapján ki lehet 
számítani E számításból —271 "3 ’ adódott ki, mint 
oly érték, mely valószínűleg eléggé megközelíti 
azt a hőfokot, a melyre az eredetileg 259°-os 
hélium lehűl, midőn 180 átm. nyomásról hir
telen 1 atm.-ra felszabadni. Mivel ilyenkor a 
folyósodásnak még nyoma sem mutatkozik, ennek 
alapján azt lehet következtetni, hogy a hélium 
forráspontja valószinüleg —271° alatt van, vagyis 
az abszolút nullapontból kevesebb, mint 2°-nyira. 
Jelentését Olszewski a következő érdekes kis 
fejtegetéssel zárja: „Tekintettel erre az ered
ményre, ma semmikép sem lehetünk bizonyosak, 
vájjon egyáltalában sikerülni fog-e valaha a 
héliumot statikus állapotban folyósítani, mert e 
folyósítás valószínűsége abban a mértékben 
csökken, a mily mértékben a forráspontja az 
abszolút nullaponthoz közeledik. Ha a jövőben 
sem sikerülne a héliumot folyékony állapotba 
hozni, akkor valószinüleg lehetséges lesz más 
úton bebizonyítani, hogy a hélium állandó gáz, 
vagy pedig, hogy nem az. Annak a bebizonyí
tása, hogy a hélium állandó gáz, tudományos 
szempontból épp oly fontos volna, mint az eset
leges folyósítása“.

V. A.

A nagyhatalmak hadihajói.

A hadihajók szaporításának folyton megújuló 
szükségessége indokolttá teszi azt, hogy 
végigtekintsünk a világ nagyobb flottáinak 

seregén összehasonlítás szempontjából. Figyelmen 
kívül hagytuk a 20 évesnél régibb és az épít
kezésben levő hajókat. Nincsenek a számokba 
beleértve az 1000 tonnán aluli hajók sem, mint
hogy katonai értékük elenyésző. (Scient. Amer. 
nyomán.)

Az 1. ábra a flották erősségét mutatja 1905 
jan. 1-én, s bár a legtöbb állam hadihajóinak lét
száma alig valamivel szaporodott, Oroszország 
és Japán helyzetében nagy változás történt: 
megkötötték a portsmouthi békét, mely Orosz
országot a harmadik helyről, Francziaország és 
Németország mellől a hetedik helyre szorította 
vissza, helyét Németország foglalta el. Az ábrán 
már ez a sorrend látható.

A kép csupán a kész hajók tonnatartalmát 
veszi irányadóul, s mellőzi az építés alatt levő 
hajókat. Ha azonban ez utóbbiakat is tekintetbe 
vesszük, feltűnően téves eredményt kapunk, mert 
hiszen az az állam, mely hajóinak megépítését
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Angol Franczia Német Egy.-Áll. Olasz Japán Orosz Magy.-osztr.
1.595,871 t. 603,721 t. -11,249 t. 316,523 t. 254,510 t. 252,661 t. 224,237 t. 112,336 t.

1. A hajóhadak összehasonlítása.

rövid terminushoz köti, a hosszú határidős állam
mal szemben 5—6 évi előnyben van, még ha 
több hajója is van készülőben az előbbinek. 
Oroszország és Japán éppen jó példa erre az 
esetre. A fehér czár országának hatalmas hadi
hajóiból csak a fele létszám állott készen, a 
másik fele lassú tempóban készült.

A helyzet, mely Japán s Oroszország között 
a háború előtt és közvetlen utána fennállott, a 
2. ábráról olvasható le. Az orosz hajóhad 1904

elején tényleg kétszerese volt a japán flottának, 
ma pedig a japán hajók tonnatartalomra felül
múlják ellenfelüket.

Az első hely Angolországé, mely a Japánnal 
kötött szövetség folytán tetemesen megerősbödött. 
Hogy ez a lépés okos főre vallott, mutatják az 
utolsó hónapok politikai eseményei. És minden 
államnak egyik főérdeke, hogy tengeri kereske
delmének biztonságát megfelelő hajóhaddal támo
gassa,

Orosz Japán Orosz
447,315 t.

1904
220,755 t. 224,237 t.

1905

2. Az orosz és japán hajóhad aránya egy évvel azelőtt és ma,
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KRÓNIKA.
A tárgy sorsjáték húzása. Az Uránia Tudományos 

Egyesület tárgysorsjátékának húzása folyó évi deczember 
hó 19-én ment végbe Molnár Viktor elnöklete alatt ala
kult bizottság előtt. A bizottság tagjai Cseike Győző, 
Schwőder Ervin dr., Szász Károly dr. s Szűcs István dr. 
voltak. Hat nyereménytárgy került sorsolás alá. Az első 
nyeremény (Zemplényi Tivadar : „Kertben“, olajfestmény) 
Hirsch Móricz, — a második (Márk Lajos: „Arczkép“, 
olajfestmény) Demeczky Mihály dr., — a harmadik (Vajda 
Zsigmondi Arczkép, krétarajz) a székelyudvarhelyi áll. 
felső leányiskola, — a negyedik (Bruck Miksa: „Táj
kép“ olajfestmény) Molnár Imre dr., — az ötödik Menga- 
rin i: „Tájkép“, olajfestmény) Szedő Gáspár, — a hatodik 
(Aggházy Gyula: „Tájkép“, olajfestmény)Neumann Alfréd 
egyesületi tagoknak jutott. A nyereménytárgyak szétkül
dése iránt az elnökség haladéktalanul intézkedik.

Új eljárás mesterséges gyémántok előállítására.
Sir William Crookes bizonyos elméleti okoskodásokból 
arra a következtetésre jutott, hogy a cordil zárt edény
ben való robbanásánál előálló hőmérsékleti és nyomási 
viszonyok kiválóan alkalmasak arra, hogy ott gyémánt 
keletkezhessék. Ezért beható vizsgálatnak vetette alá az 
ilyenkor visszamaradó termékeket és a mint a londoni 
Royal Society-nek nemrég jelentette, csakugyan sikerült 
is neki köztük a gyémánt jelenletét kétségbevonhatatla- 
nul kimutatni.

Crookes abból indult ki, hogy a szén olvadáspontja 
17 légköri nyomás mellett 4400°-ra tehető, s ezért ala
csonyabb nyomásoknál és alacsonyabb hőmérsékleteken 
a szén csak sublimálódnék a nélkül, hogy folyékony 
állapotba menne át; tehát a tiszta szénnek a szabályos 
rendszerben való kristályosodásához megfelelő magas 
nyomásokat és hőmérsékleteket kell egyesíteni. Másrészt 
Sir Andrew Noble kísérletei szerint a cordit robbanása 
zárt edényben 8000 légköri nyomást szolgáltat mintegy 
5400° absolut hőmérséklettel. Mivel pedig Crookes az ő 
elmélete alapján a szén kritikus állandóit 5800"-nak és 
2320 atm.-nak találta, a cordit robbanásánál zárt edény
ben oly tökéletesen látta megvalósítva azokat a feltéte
leket, a melyek mellett kristályosodásra alkalmas folyé
kony szén áll elő, a mint azt csak kívánni lehet. Bár 
ezek a számítások meglehetős ingatag alapú hypothe- 
siseken nyugosznak, az említett vizsgálatok eredménye 
szerint a kiváló angol physikus várakozása mégis fényes 
igazolást nyert. A cordit fellobbanása után vissza
maradó termékek között a silicium-carbid kettősen törő 
kristályain kívül sikerült néhány igen erős fénytörésü, 
de nem kettősen törő, oktaedrikus kristályra akadni, a 
melyekről Bonney és Miers tanárok is megerősítették, 
hogy apró gyémántok. Ezek persze már csak azért sem 
nőhettek nagyobbra, mert keletkezésük feltételei csak igen 
rövid ideig tartottak. S mivel a dolog természeténél fogva 
ezt az időt meghosszabbítani alig lehet, bármily érdekes 
legyen is Crookes e felfedezése, tudományos szempont
ból még sem mondható el róla, hogy a mesterséges 
gyémántkészítés gyakorlati megvalósításához is hozzá
járulna.

A réz destillatiója. A franczia akadémia f. é. nov. 
27-iki ülésén Henri Moissan a réz destillatiójára vonat
kozó észleleteiről számolt be. Miután elektromos kemen- 
czéjében, a melynek elve a volta ív szolgáltatta magas 
hőmérsékletet lehetőleg kicsiny helyre (egy rossz hőve
zető mésztömbökkel körülvett kis széntégelybe vagy

csövecskébe) concentrálni, sikerült neki még a leginkább 
tűzállónak ismert anyagokat is megolvasztani, sőt for
rásnak indítani és elpárologtatni, — most egyszerű beren
dezést létesített, a melylyel egy csomó fémet destillálni 
is lehet, azaz gőzeiket ismét összegyűjteni. Ily módon 
110 volt feszültségű és 500 amperes árammal forralva 
a rezet 3 perez alatt mintegy 200 grammot tud belőle 
átpárolni. A gőzök hirtelen lehűtését egy a kemenezébe 
bevezetett fémcsővel éri el, a melyet hideg vízáram jár 
át. Az így nyert réz gyakran kristályos, de tulajdonságai
ban teljesen megegyezik a közönséges rézzel. Érdekes 
az az észlelet is, hogy ezen a 2000''-hoz közel álló hő
mérsékleten a réz az olvasztóedényből szenet old fel, 
mely a lehűlés után graphit alakjában kiválik.

Elfajzás-e a születések csökkenésének oka? Az
összes kulturállamokban csökken a születések száma. 
Sokan a degeneratio jelét látják ebben. Gyermekekben 
való gazdagság úgy látszik bizonyos családokban és 
bizonyos faji typusoknál örökölhető Több pete leválá
sára lehetne itt gondolni a menstruatio alkalmával, hosz- 
szas tartózkodásukra a méhben, a sperma életképessé
gére, kedvező kiválasztásra, különösen gazdag spermákra, 
gyakori libidóra stb. Akármint áll is a dolog, az 
megdönthetetlen, hogy ha ilyen gyermekekben gazdag 
családokban, gyermekek, illetve leányok házasságon kívül 
maradnak, a születések számának csökkennie kell. Pénzre 
való tekintettel azonban gyermekekben szegény család
ból származó leányok részesülnek előnyben, mint az 
ismeretes. A születések számának csökkenése tehát nem 
degeneratio jele mindaddig, míg a mennyiségben való 
hiányt teljesen kiegyenlíti a minőség piusa. Ez igen 
könnyen lehetséges, miután gyermekekben gazdag csa
ládok ivadékai ceteris paribus gyengébbek szoktak lenni 
és nagyobb a halandóságuk.

Az atomok és elektronok mérete. Alig néhány 
esztendeje még, hogy a tudomány a test legkisebb részéül 
az atomot tekintette s oszthatatlannak gondolta. S bár 
egyesek ama nézetet vallották, hogy az atomok még 
kisebb részekre oszthatók, kénytelenek voltak egyelőre 
meghátrálni, mert hiányzott a tudományos bizonyíték. 
Újabb megfigyelések sarkalták a tudósokat ismét arra, 
hogy az elejtett fonalat megragadják. Fel kellett venniük 
az atomoknál kisebb elektromos részecskéket, a melye
ket elektron névvel jelölünk s a melyek az atomot elek
tromos töltéssel látják el. Spring lüttichi tanár1 közölt 
nemrégiben adatokat az elektronok nagyságáról, már a 
mennyiben ezt a kifejezést itt alkalmazhatjuk. Értekezé
sének czíme: „A fluorescein oszthatósága“. A kérdéses 
anyag vörösszínű és erősen fluoreseáló festék, a mely
nek vizsgálatából megállapította atomja súlyának felső 
határát. 230 köbezentiméter vízben 0,0023 g fiuores- 
ceint oldott fel, tehát az oldat minden köbcentimétere 
0,00001 g fluoresceint tartalmazott s napfényen szépen 
fluoreskált. További hígítással 0,000.0001 g lett a köb- 
centiméterben foglalt fluorescein mennyisége s ekkor 
a fluoreseálás napfényen már nem volt látható. Erős 
elektromos fény ismét felidézte a fluoreseálás tünemé
nyét, elég intensiv mértékben s lehetővé tette a hígítás 
folytatását. — A tizedik és tizenegyedik között újból 
megszűnt a tünemény s ekkor, tehát a tizedik után 
0,000000000000001 g fluorescein volt 1 cm1 oldatban s 
oldalról eső erős világításnál még fluorescált az oldat. 
A tizenegyedik hígítást tiszta vízzel összehasonlítva,

1 Bulletin de l’acad. roy. de Belgique, 1905.



44

kétségessé vált a’ tünemény s bár még intensivebb vilá
gítás mellett tovább folytathatta volna az eljárást, mégis 
már a tizediket kellett mint határt elfogadnia. Ez eset
ben az 1 mm. élű koczka még legalább 1 molekula fluores- 
ceinttartalmaz,ténylegvan benne 0,000000000000000001 g. 
Azonban 1 molekula fluorescein 408-szorta súlyosabb 
1 atom hidrogénnél, ez utóbbira tehát jut közelítőleg 
0,000000000000000000001 gr. A leírt eljárás szerint ez 
a felső határ, mely a valóságos értéken jóval felül állhat, 
de mindenesetre közel fekszik az ez úton nyert kísérlet 
számérték a kiszámítotthoz.

Tovább folytatva okoskodásunkat, látjuk, hogy a 
tudomány mai állása szerint egy hydrgoénatom egy 
positiv meg egy negativ elektront tartalmaz, ez utóbbi 
súlyban ezredrésze az előbbinek, tehát legfeljebb 
0,000000000000000000000001 g, azaz billiószor billió 
negativ elektron ad egy grammot. Más becsülések az 
elektront a milliméter billiomod-részének tartják, egy 
kisebb molekula átmérője pedig a milliméter milliomod 
része.

Érdekes az, hogy ma már a physikai mérő mód
szerek közel járnak a molekulák méreteinek megfelelő 
hosszak méréséhez. Az Uránia 1903. évi folyamában 
megismertettük olvasóinkkal az ultramikroskopot, mely- 
lyel Zsigmondy és Siedentopf valamely oldatban levő 
0000004 mm. (4 milliomod) nagyságú szilárd részeket 
még észreveszik, holott a legjobb közönséges miskros- 
koppal 0 0003 (3 tízezred) milliméternél kisebbet már 
nem tudunk észrevenni.

Újabban Zsigmondy több érdekes vizsgálatot végzett 
az ultramikroskoppal és azok eredményeit „Zur Er- 
kenntniss der Kolloide“ czímü munkájában adta ki. 
Ebből közöljük a következő összehasonlító képet, a 
melyben az ultramikroskoppal nyert eredmények a 
molekulák és baktériumok méreteivel vanna jssze- 
hdsonlítva. Alapul a keményítő molekulája van véve, 
mely egyike a legnagyobbaknak s a mely milliószoros 
vonalas nagyítással még nem nagyobb egy borsószem-

Túezerszeres vonalas nagyítás: 
A. Emberi vértestecske, B. rizs- 
keményítő magja, C. kaolinos víz 
részecskéje, E. lépfene bacillus, 
f-. gömbbakterium (gonococcus), 
f,\g, *. kolloidalis aranyoldat ré
szecskéi, it k, l megülepedő arany

oldat részecskéi.

Milliószoros nagyítás : 
a—d Molekulás méretek a Hidro
gén, b alkohol, e chloroform, 

d  oldottkeményítő molekula, 
e - h  kolloid aranyoldat részecs

kéi, i megülepedő yoldat 
részecskéi.

nél, míg ugyanakkora nagyításnál egy vérté ecske, 
melyből 5 millió van egy köbmilliméterben, már 6 mé
ter átmérőjű lenne, tehát egy nagy szobát betöltene. 

Valamely test kilövelte elektronok sebessége nyújtja

az adatot az atomokban felhalmozott energiamennyiség 
kiszámítására. A szám valóban óriási. Egy gramm liydro- 
gén, ha vízzé ég el, olyan nagy melegmennyiséget fejt 
ki, a mely 34 kg. víz hőmérsékletét 1 fokkal emel
hetné. Tegyük fel, hogy az 1 gramm hydrogén csupán 
elektronokból állana, úgy az elektronok összes ener
giája akkora, hogy valamely gépben mechanikai mun
kává alakítva, elegendőnek bizonyulna egy modern gőzös 
óriást Európából Amerikába hatszor oda-vissza hajtani.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
A légvonat és a szél hatása az emberre. Az

egészséges ember többnyire fel sem vesz egy-egy kö
zepes erősségű szelet s mégis már a csekélyebb lég
vonat nyomában is kellemetlen megfázások, ideges fáj
dalmak, rheumatismus, fogfájás és ehhez hasonlók jár
nak. A felületes ember nem tesz különbséget légvonat 
és szél között, sőt a megfázást is képzelődésnek minő 
siti. Eme téves vélekedést megczáfolja dr. M. Herz a 
„Deutsche medizinische Wochenschrift“-ben. Ha ablakot 
nyitunk, így okoskodik, a mely felé tart a szélroham, 
úgy minden roham után erős szél csap meg bennün
ket, de nyissunk ablakot akkor, a mikor a szél mellette 
elsurran, ez esetben gyengén érezhetjük, hogy a szoba 
levegője az ablakon át kiömlik, a tovahaladó szél mint
egy magába szívja a szoba levegőjét s ez minden résen, 
nyíláson át siet kifelé. A hatást fokozhatjuk az ablakkal 
átellenes ajtó kinyitásával.

1 és légvonat keletkezhetik akkor is, ha nem a 
levegő a mozgó közeg, hanem az a tér, a melyben 
vagyunk. Gyors gépkocsizás a szél érzetét kelti fel 
bennünk, ez tehát szél és nem légvonat. A vasúti kocsi 
éppen alkalmas arra, hogy mindkettőben részesítsen 
bennünket. Szelet úgy állíthatunk elő, hogy a hosszú 
oldalfolyosó két inesszefekvő ablakát kinyitjuk ; légvonat 
akkor áll be, ha két szemközti ablakon át közlekedhetik 
a levegő. A kettő okozta betegségek különböző termé
szetűek, elannyira, hogy „automobil betegségiről is 
beszélhetünk, már a mennyiben a légvonat okozta hatá
sokkal nincs közös vonása.

A megfigyelés egyik biztos adata az, hogy a légvonat 
mindig hidegebb érzetet kelt, mint a szél. Néha gyenge 
levegőáramiások erős hidegnek tűnnek fel. Rubner érez- 
hetetlen (gyenge) légáramlatokkal kísérletezett s azt 
látta, hogy ezek csak nagy sokára lesznek felismerhetők 
és ama nézetet vallja, hogy ártalmassága éppen ebben 
a körülményben leli magyarázatát, mert hogy a szervezet 
nem fejti ki ellenállását éppen a lassan húzódó s kevéssé 
intensiv hatás folytán. Ez a felfogás általában helyes, 
bár nem szolgálhat magyarázatul, mivel az intensiv, 
mondhatnók fájdalmas hidegérzet a kísérlet szerint mind
járt a légvonat beállta után észlelhető.

Az úgymondott Caisson-betegség, mely a nagyobb 
nyomású buvárharangból való gyors kijövetel következ
ménye, szintén arra mutat, hogy az ember szervezete a 
levegő sűrűsödést igenis elviselni képes, de hirtelen levegő
ritkulások károsan hatnak reá. A hegyi vasútak, melyek 
az utasokat a völgyekből a ritkább levegőjű csúcsokra 
viszikfel, gyakran okai a fentnevezett hegyi betegségnek.

Mi hát a légvonat? Levegőáram, mely alacsonyabb 
feszültségű, mint a szóban forgó tér nyugvó levegője, 
mert szívóhatás hozza létre, a szél ellenben levegő
sűrűsödés. A légvonat esetében felmerülő nyomáskülönb
ségek olyan kicsinyek, hogy csupán törtrészei azoknak az 
ingadozásoknak, a melyek a Caisson betegséget ered
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ményezik, e helyett többé-kevésbbé gyorsabb a szél 
mozgása s hatásai sem olyan erősek, mint a légvonatéi. 
Ez az első elmélet, mely a szél és a légvonat physikai 
eltérésén és a kettő nyomáskülönbségén épült fel. A 
légvonat hőmérséklete csak csekély, vagy éppen semmi 
befolyással sincs e jelenségekre. A mozgás sajátossága 
az, mely a keltő hatását egymástól elválasztja s a mely 
mind a meleg, mind a hideg levegőre egyaránt érvé
nyes. Voltaképpen nem is szólhatunk ezek után a lég
vonatnál megfázásból származó betegségekről, hanem 
sajátlagos légvonat megbetegedések jöhetnek csak szóba

Villamos asztali szellőztető. Nyáron, de sokszor 
télen is, zárt helyiségekben szinte tűrhetetlen a fülledt 
levegő, enyhülést csak a légáramlása: a szellő ad. El 
is vannak a villamos szárnyaskerekek nagy mértékben 
terjedve nagyobb termek, kávéházak stb. szellőztetésére; 
de hogy ezt az egészségre jólétre egyaránt fontos álla
potot kisebb helyiségben is elérhessük, annak ma már 
nincs akadálya, mert a villamos világítás elterjedése 
folytán majdnem mindenütt megvan a szükséges erő.

ről érdeme szerint részletesen kívánunk a jövő szám
ban olvasóinknak számot adni, addig is csak a leg
melegebben ajánlhatjuk a második kötetet: „Az ember“-t 
olvasóink jgyeimébe, mint oly tanulságos és hasznos 
olvasmányt, mely igazán minden müveit ember érdek
lődésére méltán tarthat igényt.

Mikes Kelemen Törökországi levelei. Irta Hutíkcty 
Lipót dr. Eger, 1905. Egri érs. lyceumi sajtó. Rényi 
Károly bizománya, Budapest, V , Dorottya-utcza 2.

Thaly Kálmánnak, a lelkes történetbúvárnak köszön
hető első sorban, hogy a II. Rákóczi Ferenczre és korára, 
szabadságharczának izgalmakban gazdag történetére 
vonatkozólag annyi hiteles adat gondosan felkutatva, 
összegyűjtve, kiadva — rendelkezésünkre áll. Thaly 
évtizedekre terjedő munkássága s fáradhatatlan agita- 
tiója ébresztette fel a mai nemzedékben a Rákóczi 
iránti igaz lelkesedést, napirendre hozva s ott tartva a 
Rákóczi-hamvak hazahozatalának kérdését.

E kérdésnek, mint úgyszólván nemzeti ügynek jogo
sultsága immár a hivatalos fórumok előtt is elismer-

Villamos lámpa foglalvánvába erősíthető 
kis szellőzető.

A szárn yak és a védőkosár
Asztali szellőztető. szétszedve.

Készítenek is olyan kis szellőztető szárnykerekeket, mint 
azt képeink mutatják, a melyéket a villamos izzólámpák 
foglalványába erősítve vagy az asztalra helyezve a szo
bában állandóan kellemes szellőt kelthetünk. Az egész 
szellőztetőt könnyen szét is szedhetjük s esetleg akár- 
hová magunkkal vihetjük, úgy hogy a hol a villamos 
világítás van, mindenütt szellőztethetünk vele.

KÖNYVSZEMLE.
„A Műveltség Könyvtára“ czímen az Athenaeum 

irodalmi részvénytársaság 12 kötetre tervezett gyűjte
ményes munka kiadását indította meg, mely a külföldi 
hasonló vállalatok mintájára az emberi művelődés főbb 
ágait fogja a közönséggel népszerű modorban meg
ismertetni. A vállalatból eddig két kötet jelent meg. Az 
első „A technika vívmányai“ czímen már régebben, 
most pedig a második „Az ember“. Ezt a munkát dr. 
Lenhossek Mihály és dr. Alexander Bernát egyetemi 
tanárok igen kitünően szerkesztették meg Gorka Sán
dor, Pékár Mihály, Ranschburg Pál, Dalmady Zoltán 
kiváló fiatal szaktudósaink közreműködésével.

Az egész vállalatról s különösen erről a két kötet-

tetvén s az előzetes tárgyalások megindulván és — 
mondhatni — befejeztetvén : e körülmény az egészen soha 
el nem szunnyadt lángnak új tápot adott s örvendetesen 
látjuk, hogy a Rákóczi-cultus új stádiumba lépett.

A Rákóczi-cultus keretébe foglalható mind az is, a 
mi a Rákóczi embereire, vitézeire, bujdosó társaira 
vonatkozik. E cultus egyik ágának mondhatjuk tehát azt 
az emlékezést is, melynek tárgya a fejedelem leghűsé
gesebb kist röje: Mikes Kelemen. Nagy lelki gyönyörű
séggel halljuk, hogy az új lobbot vetett lelkesedésből 
a hű Mikesnek is kijut s a Franklin-társulat — állami 
támogatással — méltóan díszes köntösben új kiadását 
készül rendezni a Törökországi Levelek nek — s őszinte 
örömmel üdvözöljük azt a csinos kis könyvet is, a mely 
Mikesről és híres munkájáról dr. Hnttkay Lipót-ió\ meg
jelent a könyvpiaczon s a mit e sorokban röviden ismer
tetni kívánunk.

Mikes Kelemen a magyar történetnek és irodalom- 
történetnek egyik legrokonszenvesebb alakja. Mint tör
téneti személynek, nincs jelentékeny szerepe: fiatalon, 
úgyszólván gyermekül került a fejedelem udvarába s 
vele kitartva jóban-rosszban, — mint a bujdosó társak 
legutolsója, ki valamennyit eltemette, ott halt meg 
messzi idegenben, Rodostóban, a Márványtenger hul
lámzó partján. Activ részese nem volt a históriának, a
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Rákóczi nevével és személyével kapcsolatos mozgal
maknak ; de törhetetlen és szinte páratlan hűsége urá
hoz, legendába illő szeretete, ragaszkodása, rajongása, 
igazi fanatismusa a Rákóczi hatalmas egyénisége iránt: 
e nagy történeti alak révén őt magát is a história sokat 
emlegetett és méltán szeretettel kisért alakjává avatják.

De ha a históriában csupán apró fénypont csak 
Mikes — mint a nagy Rákóczi fényes, majd elboruló 
napjának kísérője — irodalomtörténetünk egén már 
önfényü csillagként tündökük, a mely pazarul szórja a 
világosságot és a meleget egyaránt.

Egyéb — jobbára fordított — müveiről — a mik 
nem is jelentékenyek — nem szólva : a Törökországi 
Levelek olyan alkotás, a mely szerzőjének nevét méltán 
tette híressé. Ez a munka nemcsak a XVIII. század 
irodalmi sivatagjában képez zöldelő, üde oázist, de 
általában gyöngye a magyar irodalomnak, nyelvének 
tisztaságával, gördülékenységével, zamatos magyarságá
val, a benne megnyilatkozó mély érzéssel, igaz humor
ral, nem hivalkodó, őszinte vallásos felfogással.

A könyv, melyről szólunk, „Mikes Kelemen Török- 
országi Levelei“ czímet viseli. írója dr. Huttkay Lipót, 
jogakadémiai tanár, másodkönyvtárosa az egri érsekmegyei 
igen gazdag könyvtárnak, mely 60.000 kötetével, köztük 
sok igen érdekes darabbal, az ország egyik legértéke
sebb könyvtára. Helyesen tette a szerző, hogy e gazdag 
könyvtárt ismerteti kissé az előszóban, megemlítve annak 
legféltettebb kincseit, melyek közt vannak: egy Bre- 
viarium-oi tartalmazó 1304-beli hártya-codex, — Mis- 
kolczi László Missalé-ja 1394-ből, — Dante Divinia 
Comediá-\ának a XV. század elejéről való latin fordí
tása, Verancsics püspök Prefacioncile-ja 1563-ból, stb. 
és a Törökországi Levelek-nek Mikes saját kezével írt ere
deti példánya, a mely — nem tudni egész bizonyosan, 
hogyan — Tóth Ferencz tüzértiszt, vagy egy Mészáros 
nevű szolnoki magyar útján került Rodostóból a XVIII. 
század vége felé Magyarországba, Kulcsár Istvánhoz, 
ki annak belső értékét felismerve, a század utolsó tize
dében kiadja. A kézirat aztán 1858-ban Toldy Ferencz 
birtokába kerül, 1867-ben Bartakovics egri érsekébe, 
ki azt az egri érsekmegyei könyvtárnak ajándékozza.

„Már-már indulóban 11. Rákóczi Ferencz hamvai 
hazájába — írja Huttkay, könyve bevezető részében -— 
minden jó lélek egyengesse, díszítse útját. Magam is 
kötelességszerüleg gyújtom meg leghübb szolgája emlé
kezetének szövétnekét, művének fonalán, az eredeti 
forrásból . . .“

Első sorban Mikes életét ismerteti szerző, a zágoni 
bölcsőtől a rodostói koporsóig, 1690-től 1761-ig, majd 
egész röviden irodalmi működéséről szól s rátér a 
Levelek re. Leírja az eredeti példány külsejét: a könyv, 
mely későbben köttetett be — negyedrétü s 207 levelet 
tartalmaz ; az első levél 1717. október 10-ről van kel
tezve, az utolsó 1758. deczember 20-ról. Mikes saját
kezű czímezése így szól: „Constanlinápolyba Gróff 
P  . . . .  E ............irot levelei M  . . .  K ..............“

Egy további fejezetben a levelek hitelességéről szól 
a szerző, hogy t. i. azok valóban Mikes munkái, a mi 
kétségbevonhatatlanul be van bizonyítva.

Igen érdekes a levelek missilitásának kérdése, hogy 
t. i. csakugyan valakihez intézett s el is küldött leve
lekről van-e szó, vagy csak. levelek nem szokatlan for
májába öltöztetett irodalmi munkáról ? E kérdés egyike 
a legtöbbet vitatottnak irodalmunkban s a vitát nagyon 
érdekesen ismerteti Huttkay, megemlékezve Toldyról, a 
ki a levelek missilis volta ellen nyilatkozott, Mikes által 
élete végén szerkesztett emlékiratnak tartva a munkát,

majd Miklós Ferencz és Szilágyi Sándor érveit sorolja 
fel, a kik — Toldyval ellentétesen missiliseknek 
mondják a leveleket. Szilágyi igen erős érvelése — ha 
a missilitás kérdését nem oldhatja is meg teljes bizo
nyossággal — a felől igazán meggyőzhet mindenkit, 
hogy a Levelek nem egységesen, élete alkonyán szer
kesztett munkája Mikesnek, hanem időről-időre Írattak 
azok. „E levelek elsejét — idézi Szilágyi Sándort a 
szerző — egy erőteljes, kedélyes, csüggedni nem tudó 
férfi s harmincz év múlva az utolsót egy számkivetés
ben megőszült agynak tollából vesszük, kinek már 
kedélye is átváltozott s ki a lemondás nyugodtságával 
forgatja tollát . . .“ — Abafi Lajos, Rákóczi parancsára 
szerkesztett hivatalos naplónak — Gyulai — és, úgy 
hiszem az ő nyomán, Császár Elemér három csoportú, 
ifjú-, férfi- és aggkorban készült irodalmi munkának — 
Tones Gusztáv napló alapján, később irodalmi formába 
öntött műnek mondják a Levelek-et, mely nézeteket 
Huttkay teljes objectivitással ismertetvén, 7 pontban 
szövegezi meg a maga véleményét, melynek veleje az, 
hogy a leveleket ő sem tartja missiliseknek, de időn
ként csoportosan írta azokat Mikes, nem tudatosan 
szerkesztve irodalmi művet. Azt, hogy a levelek csak
ugyan levelekül írattak és expediáltattak, kizárólag az 
bizonyíthatná, ha közülök legalább egyetlenegy is — 
minttényleg elküldött előkerülne, mondja nagyon okosan 
Huttkay, igen szépen és helyesen hangoztatva, hogy ez 
az egész vita, bármily érdekes is, igazán mellékes, 
jelentéktelen, ama kétségtelenül megállapított tény mel
lett, hogy a Levelek valóban Mikes munkája és e mű 
szépprózai irodalmunknak aesthetikai és történelmi 
becsű kincse.

A levelek Magyarországba kerülésének története után 
a levelek keletkezésének idejét fejtegeti a tudós szerző, 
azután a munka belső ismertetésére té r : szól czéljáról, 
tárgyáról, tartalmáról, majd Mikes egyéniségének jel
lemző vonásairól, vallásosságáról, hazaszeretetéről, kedé
lyéről, megfigyelő képességéről, szerkesztő és elbeszélő 
erejéről, stílusáról.

Az utolsó szakaszban néhány levelet ismertet a szerző 
— Mikes szavaival — melyekben Rákóczi betegsége, 
halála és eltemetése van megörökítve. E levelekből 
hasonmások is csatolvák a munkához.

„Jöjj, siess haza Rákóczy Ferencz, mondja Huttkay, 
kedves kis munkája befejezésében. Szükségünk van reád. 
Haló porodban oktasd ki nemzeted fiait az önzetlen
ségről, hogy egyetemlegesen lehessünk nagyok, boldo
gok, mint álmodod . . . Jöjj, siess haza. Kelemen szol
gád elvegyült pora míg megürülő sírhelyedet őrzi, 
szelleme áldva és mosolyogva lebeg elébed.“

Huttkay könyvét jóleső érzéssel tesszük le, lelkűnk
ben felújulván a nagy idők egyik legszeretetreméltóbb 
alakjának emlékezete. Igen ügyesen, a tárgy teljes isme
retével és szeretetével összeállított, sok helyen igen 
szépen, lendülettel, nemes hévvel megírt, érdekes és 
érdemes munka ez, mely szerzője iránt rokonszenvre 
és elismerésre késztet bennünket. Mikessel sohse fog
lalkozhatunk elégszer s mindenki, a ki e kedves és 
fényes talentumó írót és annak korát közelebb hozza 
lelkűnkhöz, csak hálára kötelez bennünket.

De mikor a legjobb meggyőződéssel ajánljuk olva
sóinknak e könyvet — mely igen csinos kiállításával is 
dicséretet érdemel s melynek ára 3 korona — nem 
állhatjuk meg, hogy egy pár észrevételt ne tegyünk.

Igen kellemetlenül érintett bennünket, mikor Huttkayt 
is abba a mostanában már bölcs és tudós emberek 
közt is sajnosán elterjedt hibába esni látjuk, hogy Bécs
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városának régi magyar nevét mellőzve, — rosszul ma
gyarázott következetesség czímén — W ien-i ír. Tegye 
kezét magyarul dobogó szivére a szerző s mondja meg : 
igazán helyesnek tartja ezt ? Hát az a dunaparti régi 
híres város, a melynek „büszke vára“ egykor Hollós 
Mátyás bús hadát „nyögte“, — nekünk magyaroknak, itthon, 
magunk között, magyar beszédünkben, magyar írásaink
ban, igazán — Wien ? Hát nem helyesebb és észszerűbb 
a történeti hagyományok alapján és a sok százados 
állandó gyakorlatnak megfelelően, Bécset mondanunk, 
mint a hogy mondta a jó Mikes Kelemen is ? Oda 
intézett leveleinket — helyes — czímezziik úgy, hogy: 
in Wien, mert hisz akkor az ő területükre szállunk s 
az ő postásaiknak szólunk, — az is helyes, ha föld
rajzi tankönyveinkben a Bécs, Lipcse stb. mellé zárjel
ben oda tesszük a Wien-t és Leipzig-et, hanem hogy 
igen rosszul értelmezett nemzetközi szempontból mi 
idehaza magyar könyvben Wien-t és Leipzig-et írjunk, ez 
több mint helytelen, ez egyszerűen nevetséges. S a nevet
ségesség fokozódik, ha ebben az úgynevezett következe
tességben olyan következetlenséget látunk, mint a milye
nekben Huttkay is leledzik, mikor a 49. és 50 lapokon írt 
Wien-nel szemben a 17-iken maga is Bécs-et ír, Paris-t 
is magyarosan — és helyesen Páris-nak mondja s 
használja a Velencze, Drinápoly, Konstantinápoly stb. 
neveket is. Minden erőltetett okoskodással így vannak 
az emberek, így pl. az idegen szavaknak phonetikus 
írásával is, a mi hasonló következetlenségekre vezet, mert 
nem is lehet másképpen.

S végül hadd említsünk meg egy tolihibát. A 49. 
lapon — a Levelek-nek Magyarországba jutásáról szól
ván — említi szerző, hogy egy Mészáros nevű magyar 
ember kezébe jutnak a levelek, a Rákóczi-telep Horváth 
nevű szolgája révén; alább azután azt mondja, hogy 
ez a Horváth adta át az írásokat a bécsi magyar írók
nak. De talán Mészáros ?

És legeslegvégül: miért írja Huttkay a Rákóczi nevét 
Rákóczy-nak, y -nal ? Rákóczi a nevét maga mindig /-vei 
írta, úgy irta azt — úgy tudom — Mikes is. Ezt respek
tálni kell, vagy legalább is — illik.

Mindezek persze apró foltocskák. Jól esik a könyvet 
ismételten megdicsérnünk s minden érdeklődőnek mele
gen ajánlanunk. —ly.

A Művészetek Története a legrégibb időktől nap
jainkig. A vallás- és közoktatásügyi m. kir. minisztérium 
megbízásából szerkeszti Beöthy Zsolt. Két ezernél több 
szöveg közti illustratióval, számos mümelléklettel és 
színes táblával. Négy nagy kötetben. Ára fűzve 50 kor., 
díszkötésben 64 kor. Kiadja Lampel könyvkereskedés és 
a Franklin-Társulat.

Teljesen igaz, a mit ennek a szép és értékes dísz
munkának ismertetésében a kiadó mond, hogy a mű
vészetek történetének ismerete az általános műveltség
nek egyik legjelentékenyebb része s igaz az is, hogy 
a mi műveltségünk egyoldalú irodalmi műveltség, igazi 
művészeti közízlés azonban nálunk még nincs.

Mindez teljesen igaz és így egészen helyes a kiadó 
abbeli törekvése, hogy a művészeti ismeretek gyara
pítása, a művészi ízlés fejlesztése érdekében egy igazi 
alapossággal megírt, kifogástalanúl illustrált munkát 
adjon a magyar közönség kezébe.

A nagy munkát Beöthy Zsolt szerkeszti, kinek neve 
kész garantia arra, hogy valóban jeles müvet kapunk. 
Erről kezeskednek a jeles munkatársak is, kiknek sorá
ban ott van Berzeviczy Albert, D ívá id  Kornél, K eszler  
József, L á n g  Nándor, M ahler Ede, R iedl Frigyes, Se

bestyén Gyula, Szm recsányi Miklós s még többen, a kik 
széleskörű tudásuknak, éles ítéletüknek, fejlett ízlésüknek 
erejével szállnak bizonyára síkra e mű megalkotásában.

Az I. kötet — mely most jelent meg — az ó-kor 
művészetét ismerteti. Sebestyén Gyula, a kiváló törté
nész, tömören, röviden, de nagyon élvezhetőén és tanul
ságosan az ős-kor művészetét írta m eg; Mahler Ede, 
az európai hírű orientalista, az ó-kor keleti népeinek 
művészetét tárgyalja; a görögök művészetét Láng Nán
dor, a fiatal tudós-nemzedék egyik legjelesebb tagja, 
magyarázza, a ki a vállalatnak segédszerkesztője s 
ki ez idő szerint is görög földön tartózkodik, mint 
a közoktatásügyi kormánynak a görögországi ásatások 
tárgyában kiküldött megbízottja; a rómaiak.művésze
téről szóló részt Zsámboki tanár írta meg nagy szak
értelemmel, míg az utolsó rész : „Magyarország emlék
szem maradványai a római korból“ a Kuzsinsky Bálint 
avatott tollából való.

Erre a munkára valóban nagy, mondhatni égető 
szükségünk volt már. Szinte hihetetlen, hogy nálunk 
művészeti dolgokban mily irtózatos hátramaradottság 
észlelhető. A szépirodalmi tájékozottság se emelkedett 
még arra a fokra, a melyen állania kellene, de e tekin
tetben mégis van minden intelligens embernek legalább 
bizonyos minimális ismerete; művészeti kérdésekben 
azonban a legelőkelőbb szellemű emberek közt is olyan 
analfabétára akadunk sokszor, hogy alig érthetjük, hogy 
lehet valaki ennyire elmaradva. Nemcsak hogy a meg
állapodott művészi ízlés igen ritka — a mihez elvégre 
igazán külön érzék és sok-sok stúdium kívántatik; de 
művészeti tények, művészet-történeti adatok ismerete 
dolgában is — mondjuk meg őszintén — szégyenletes 
tájékozatlanságra akadunk lépten-nyomon, a közélet fóru
main, társadalmi körökben, szalonok parkettjén egyaránt.

Kell tehát, nagyon kell egy ilyen könyv, mint a Mű
vészetek Története s ezzel kapcsolatban állandó lanka
datlan mozgalom, a mely arra irányuljon, hogy a mű
vészet igazi otthont találjon végre nálunk is Az élénken 
érzett közszükséglet, a mely az Uránia-Egylet elnökét 
a művészetek népszerűsítésének, a művészek és a közön
ség közti eleven kapcsolat megteremtésének érdekében 
a közelmúltban oly lelkes agitatióra indította, az a köz
szükséglet teremtette meg ezt a most szóban lévő mun
kát is, a mely — reméljük — igazolni fogja hozzáfűzött 
reményeinket.

Megemlítjük még, hogy a mű kiállítása is igen tet
szetős ; a Franklin-nyomda régi kipróbált ízlése itt se 
tagadta meg magát. Az illustratiók szépek, érdekesek, 
vannak is bőven. Helylyel-közzel azonban van egy-egy 
gyöngébb kép i s ; pl. a világhírű melosi Aphrodite 
(közbeszédben milói Vénus), a mely szobor a párisi 
Louvre egyik legnagyobb ékessége, oly szánalmasan 
csúnya reproductióban van bemutatva, hogy homályos 
fogalmat se adhat erről a gyönyörűséges szoborról, a 
mi a maga utolérhetetlen bájával úgy lebilincseli az 
embert, hogy ahhoz fogható művészi hatást kevés 
szobormű tehet. ly .

Gyöngyösi főművei, a M urányi Vénus és a P orá
ból megéledett Poenix vagy Kemény János emlékezete új 
kiadásban jelent meg a Franklin-féle „Magyar Remek
írók“ czímü gyűjteményben.1 A kötetet B adics Ferencz 
rendezte sajtó alá az első kiadások után s ő látta el a 
nagyközönség számára való tájékoztató bevezetéssel is.

1 Gyöngyösi István munkái : Az első kiadások után sajtó alá ren
dezte és bevezetéssel ellátta Badics Ferencz. Budapest, Franklin- 
Társulat, 1905.
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A mi azonban a kiadásnak kiváló értéket ad s bizo
nyos tekintetben nevezetes irodalmi eseménynyé teszi, 
az az a fontos körülmény, hogy mig teljes kétszáz esz
tendőn keresztül Gyöngyösi főmüve, a M urányi Vénus 
„egy szörnyű módon elrontott későbbi kiadás után ter
jedt el s forgott mind máig közkézen“, itt jelenik meg 
kétszáz év múlva először újra eredeti alakjában az 
„egyedül hiteles első“ 1 kiadás után. Az a megromlott, 
sokat változtatott szöveget adó kiadás az 1702-iki kolozs
vári kiadás. Azóta egészen a jelen kiadásig ez a meg
romlott és össze-vissza toldott szöveg forgott a köz- 
használatban mind e mai napig. Badicsnak az érdeme, 
hogy kétszáz év után újra kiadta az első, hiteles kiadást.

De ez érdemét csak akkor méltányolhatjuk kellően, 
ha meggyőződünk, mily lényeges változtatásokban külön
bözik az eddig használt szöveg az itt kiadott hiteles 
eredeti szövegtől. Az ominosus 1702-iki kiadás Gyön
gyösi verseinek állítólagos „újabb megjobbításával“ 
jelent meg Kolozsvárt. A többi kiadások is ez után 
jelenvén meg, „irodalmi közkincscsé tették a százados 
hibákat“. Összevetvén e szöveget Badics az eredeti, 
első 1664-iki1 2 kiadással, rájött, hogy „majd minden 
versszakában különbözik“, sőt ez az eredeti kiadás 
„ötvennégy teljesen új versszakkal gazdagította Gyön
gyösi eddig ismert irodalmi hagyatékát“. Jme ennyit 
törölt ki a névtelen kolozsvári kiadó. Valóban igazat 
kell adnunk Verseghynek, a ki azt írta erről a kolozs
vári kiadóról, hogy a „halhatatlan Gyöngyösinek szép 
gondolattyát fogytig megrontotta“.3 „Valahány szó — teszi 
hozzá — melly a kolozsvári kiadónak agyvelejéből szár
mazik, annyi szentségtörés, annyi méregforrasztó kába- 
ság“. És a sok kitörölt szakban — mint Badics mondja — 
nem egy szebbnél-szebb hasonlat, jelző, szemléletes 
leírás, lyrai ömlengés és aphoristikus elmélkedés akad, 
a mi Gyöngyösi költői erejéről és nyelvmüvészetéről 
tesz újabb, előttünk eddig nem ismert tanúságot. Viszont 
sok félreértett sor és költői szólam nyer természetes 
magyarázatot. Több Ízléstelen hely (Wesselényi erő
szakos udvarlása, Aesopus tüköré) így a kolozsvári 
kontár toldalékának bizonyult. Valóban tehát Badics 
igen érdemes dolgot cselekedett, mikor így — szinte 
azt mondhatjuk — vissza adta az irodalomnak a Murányi 
Vénus eredeti alakját a sok apokrif kiadás után.

A kiadás egyáltalán nagyon gondos. Badics a Kemény 
János emlékezetét az eddigi kiadásokhoz képest kiegé
szítette nyolcz szakkal a nyitrai kézirat alapján, mert 
ezeket az 1695-iki kiadásból Gyöngyösi — úgy látszik — 
csak a politikai viszonyok miatt hagyhatta ki. E szakok
ban ugyanis „az elkorcsosult magyar ifjakat és a kése- 
delmező német hadsereget jellemzi“.

Gyöngyösi e két főmüvét a nagy közönség számára 
való igen jó, tájékoztató B evezetés-se\ látta el Badics, 
mely kellőképp jelöli ki helyét az annyira kedvelt Gyön
gyösinek régi irodalmunk történetében. E bevezetésben 
felhasználta a legújabb adatokat is, így dr. Gyöngyösi 
Lászlónak a családi is egyéb okiratokból merített fon
tos adatait is. A kötetet Gyöngyösi kissé elrajzolt arcz- 
képe és aláírása díszíti belül. A régiség kedvelt költő
jének, a szerelem régi magyar epikusának aláírását 
látjuk arany nyomásban az erős vörös-vásznas fedelen is.

D r. P.

1 Badics Ferencz: Gyöngyösi főműveinek új kiadása. Budapesti 
Szemle, 1905. okt.

2 Egyetlen egy példánya a marosvásárhelyi ev. ref. collegium 
könyvtárában.

3 Verseghy Ferencz: Mi a Poézis ? és ki az igazi Poéta? 1793.

Beküldött könyvek. A Magyar Könyvtár újabb 
füzetei F. K affka  Margit novelláit, — D au det Alfonz 
néhány háborús tárgyú elbeszélését, — dr. H an kó  Vil
mos „Régi magyar tudósok és feltalálókról“ szóló mun
káját — s Feleki Sándor „Német balladák és román- 
czok“ czímü műfordításait tartalmazzák. A Magyar 
Könyvtár-t — melynek immár 440 füzete jelent meg — 
R adó  Antal szerkeszti s a L am pel-ié\e könyvkereskedés 
(VI., Andrássy-út 21) adja ki. Egy szám ára 30 fillér.

Tagdíjak és előfizetések.
I. KIMUTATÁSA

az 1905. évi november 26-tól deczember 18-ig a z egye
sület pénztárába  befolyt tagdíjaknak és előfizetéseknek.

a) T agdíjak: Tass Antal 10 kor., Pollák Adolfné 
(1906) 10 kor., Friss Lipótné (1906) 10 kor., Berger 
Manóné (1906) 10 kor., Kereskedő ifjak önképző-köre 
Tapolcza (1906) 10 kor., Szabó János (1906) 10 kor., 
Róth Vilmos (1906) 10 kor., Balogh Margit (1906) 10 
kor., Dr. Sternberg Zoltán (1906) 10 kor., Révi Miklós 
(1906) 10 kor., Barkáts Mária (1906) 10 kor., Erdős 
Aurél (1906) 10 kor., Építési vállalat Nagysomkút (1906) 
10 kor., Molnár Viktorné (1906) 10 kor., Dr. Matolcsy 
László (1906) 10 kor., Sasvári áll. el. isk. 10 kor., Orbán 
Ferencz 10 kor., dr. Kassa Endre 10 kor., Gyulai polg. 
isk. 10 kor., Bácsfalvai áll. el. isk. 10 kor., Horváth 
László 10 kor., Szerencsi áll. el. isk. 10 kor., Brassó- 
Apáczai áll. el. isk. (1906) 10 kor., Kőszegi közs. polg. 
isk. 10 kor., özv. Jank Jánosné (1906) 10 kor., Rosenfeld 
Gyula (alapító) 200 kor., Kuttner József (1906) 10 kor., 
Munkácsi kaszinó 10 kor., Felsővisói áll. el. isk. 10 kor., 
Cseike Győző 10 kor., Szarvasházai áll. el isk. 10 kor., 
Jausz Jozefin 10 kor., Torontál-Erzsébetlaki áll. el. isk. 
10 kor.

b) Előfizetések: Jolsvai siketnémaint. 8 kor., Bodolai 
áll. el. isk. 8 kor , Érszentkirályi áll. el. isk. 8 kor.

II. KIMUTATÁSA
az 1905. évi november 1-től november végéig az Uránia  
m. tud. fo lyó ira t kiadóhivata lában  befolyt tagdíjaknak 

és előfizetéseknek.
a) Tagdíjak : Gyöngyösi főgymn. Vachot köre 10 

kor., Eleki közs. fiúiskola (1906) 10 kor., Ó-Teleki áll. 
el. isk. 10 kor., Apáthy Pál Kassa 4 kor., Dittler Róza 
P.-Sz.-Tamás 4 kor., Paksi áll. polg. isk. 8 kor., Besz- 
terczei polg. leányisk. 8 kor., Kecskeméti r. k. főgymn. 
önképző-köre 8 kor., Topkay József Nagyvárad 8 kor., 
Ó-Teleki áll. el isk. 8 kor., Székelyudvarhelyi áll. főreál- 
isk. 4 kor. Báró Drechsel Géza 7 kor. 20 fill., Szeged 
alsóvárosi tantestület 8 kor., Wesselényi-collegium Zilali 
8 kor., Harcsói áll. el. isk. 8 kor., Aradi áll. főreálisk. 
4 kor.

Rudolf-szobor. Néhai Rudolf trónörökös szobrára 
befolyt: Lánczy Leó 10 kor. Hozzá az eddigi 17.658 K. 
79 fill. Egyült 17.668 K. 79 fill.

Trefort-szobor. Néh. Trefort Ágost szobrára befolyt: 
Lánczy Leó 10 kor. Hozzá az eddigi 9.741 kor. 69 fill 
Együtt 9.751 kor. 69 fill.

SZERKESZTŐI ÜZENET.
FI. O. A küldött vers-fordítások költői érzék teljes 

hiányáról tanúskodnak s természetesen nem közölhetők.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.



Magyar tanszerkészítö intézete

F E L D M A N N  G Y U L A
BUDAPEST, VI., FELSŐ-ERDŐSOR 5.

T E L E F O N  17— 23 .

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak 
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja ,

hazai saját gyártmányú 
fizikai, kémiai, természetrajzi 

szabadkézirajzi 
és geometriai tanszereit.

Szakszerű tanácscsal és tájékoztató költség- 
vetéssel 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 eldm an n  G yu la -fé le  m a g y a r  m e c h a n ik a i és 
e le c tro 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 rg 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 e m ű  b e s z e r z é s i  fo r r á so k u l a já n lo t t  h a za i  
c z é g  k ö z é  u tó la g o sa n  f e l v e t t e , , H iv a ta lo s  
K ö z lö n y “  X . 11.229.

1—  I- .  "  - « w J

Bármely könyvárusnál kaphatók
AZ URÁNIA KÖNYVTÁR 

eddig m egjelent következő kötetei:

I. Magyarország története.
Irta: Marczali Henrik.

II. A nemzet gazdálkodása.
Irta: Dr. Ny. Farkas Géza.

II I . H ogyan  é sz le lü n k }  é r z ü n k  é s  m o z g u n k ?
Irta: Dr. Tkanlioffer Lajos.

IV. A ra n y  l á n o s  je lle m e  „ E p i l ó g u s b a  tü k ré b e n ,
Összeállította: Szeremley Barna.

V. Modern viiágfelfogásunk és az ember világhelyzete-
Irta: Dr. Pékár Károly.

Az Uránia-Könyvtárt az
Uránia Tud. Egyesület adja ki.

E0y-egy füzet ára 50 fillér.

i 5  ~~ . c t
Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 
csak az alább felsorolt felolvasásokat kölcsönzi 
ki és pedig a hozzátartozó képekkel és vetítő
lámpával együtt, ú. m .:

1. Madách életéből.
2. Katona József élete.
3. Zrinyi a költő.
4. Az Alduna.
5. Babilon és Biblia.
6. Képek Vörösmarty életéből.
7. A Magas Tátra.
8. A gyümölcs műveléséről és értékesíté

séről.
9. Az Alpesekben és a Rajna völgyén.

10. Délnémet nagyvárosok.
11. Észak-Németország.
12. Budapest.
13. Shakespeare.
14. A fogak ápolása és fentartása.
15. Az állattenyésztés.
16. A háziállatok egészségéről.
17. Pompeji és a római élet.
18. Az ősember élete.
19. A tüdővész.
20. Az alkohol.
21. A Föld.
22. Gyermekápolás és gyermekvédelem.
23. Debreczen és vidéke.
24. A Balaton.
25. Románok (oláhok).
26. A Vág völgye.
27. Az első segély.

A kikölcsönzésre vonatkozó föltételek a 
„Tájékoztató“ nyomtatványban vannak felso
rolva, melyet kívánatra mindenkinek megkjild

Az „URÁNIA“
M. T. E. titkári hivatala. 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.

^ __________________________________ ^

Kérelem.
Kérjük azokat a tag társa inkat, a kik az 
U ránia fo ly ó ira t e lső  két évfolyam át 
á tengedn i ha jlandók , szívesked jenek  azt 
az árra l együtt a k iadóh ivatalla l tudatn i.

A kiadóhivatal.
(VI., Aradi-utcza 14.)
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Indulás Budapest ny. pályaudvarról 
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o v á

1.00 kel. őst. Wien, Páris, Ostende,
expr. v. London

5.45 sz. V Palota-Újpest
6 .30 Dunakeszi Alag
6 .35 Szolnok, Szeged
6 .45 n Esztergom
6 .55 Palota-Újpest
7 .0 5 V . V . Lajosmizse, Kecskemét
7 .3 0 gy- v. Zsolna, Berlin
8.00 Wien
8 .0 5 S Z . V. Dunakeszi-Alag
8 .3 0 n Temesvár, Karánsebcs, 

Bazíás
9 .3 0 Wien, Berlin
9 .3 5 Palota-Újpest
9 .40 gy. v. Bukarest-Báziás

11.25 sz. V. Palota-Újpest

D é l u t á n

13.05 S Z . V . Czegléd, Szolnok
13.15 Palota-Újpest
12.35 Nagy-Maros
1 3 .40 Dorog

1.10 Dunakeszi-Alag
1.45 gy- v. Wien, Páris

13.05 S Z . V. Pilis-Csaba
3.15 Párkány-Nána

Palota-Újpest3 .2 0
2 25 gy- v. Bukarest, Báziás
3 .3 5 S Z . V . Érsekújvár
2 .4 0 w Esztergom
2.45 „ Czegléd
2 .5 5 Lajosmizse, Kecskemét
4.15 » Palota-Újpest
4 .25 V» Nagy-Maros
4 .3 0 Szeged
5.15 gy- v. Wien
6.10 SZ. V . Palota-Uipest
6.20 Párkány-Nána
6 .4 0 n Esztergom
6.45 gy- v. Zsolna, Berlin, Pozsony
6 .5 5 S Z .  V. Bukarest, Báziás
7 .2 5 V . V . Lajosmizse
7-40 SZ. V- Palota-Újpest

*7.50 < 9 Vácz
8 .30 Palota-Újpest

10.00 „ Wien, Páris
■ 0.10 gy- v. Szeged, Báziás, Bukarest
10.20 SZ. V. K.-K. -F élegyháza
10.30 Zsolna, Berlin

■11.20 kel. e. v. Belgrád,Ko'.stantinápoly
■11.30 k.o.e.v. Bukarest, Konstantinápoly

1 Vasár- é s  ünnepna pokon bezárólag november
■ 9 - ig közlekedik.

* Csak október és április hónapban közlekedik.
8 Minden kedden, csütörtökön és v a s á r n a p o n  köz

lekedik.
■ Mindon s z e r d á n  és szombaton közlekedik.

Indul ás  Budapest-Józsefváros p. u.-ról
D é l u t á n

*7 .00 S Z . V . Péczel

Érkezés Budapest ny. pályaudvarra
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o n n a n

112 50 k. o. e. v. Konstantinápoly, Bakarest
5.S5 SZ . V . Dunakeszi-Alag
« 15 ,, Szolnok, Czegléd
6.25 11 Palota-Újpest
6.35 ,, Berlin, Zsolna
7.05 tv.sz.sz. Párkány-Nána
7.15 S Z . V. Bukarest, Báziás

I 7.25 „ Dorog
7.35 í! Palota-Újpest
7 .45 Páris, Wien
7.5« V. V . Lajosmizse
8.00 SZ. V Dunakeszi-Alag
8.10 ■ Párkány-Nána

K.-K.-Félegyháza8.25 ,,
8.35 11 Esztergom
9.10 ,, Dunakeszi-Alag
9.25 gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony

10.20 sz. V. Palota-Újpest
10.50 Érsekújvár
10.55 >1 Szeged

D é l u t á n
12.05 S Z . V. Palota-Újpest13.55 Palota Újpest

1.15 gy- v. Bukarest, Verciorova, 
Báziás

1 40 Páris, Wien
3.10 SZ . V. Dunakeszi Alag
2 .35 11 Kecskemét, Lajosmizse3.05 Palota-Újpest3.55 11 Nagy-Maros
4.15 11 Szolnok, Czegléd
4.30 11 Esztergom
5 .40 11 Palota-Újpest5 .55 11 Wien, Berlin
6 .30 gy- v. Bukarest, Báziás, 

Temesvár
6 .50 S Z . V. Palota-Újpest7 .00 gy- v. Wien
7.10 SZ . V . Temesvár, Báziás

2 8.10 11 Pilis-Csaba
8.20 11 Palota-Újpest8 .45 11 Nagy-Maros9.05 gy- v. Wien9.15 SZ. V. Esztergom9.45 gy- v. Berlin, Zsolna '

10.15 SZ. V. Palota-Újpest10.40 Szeged, Szolnok
8 10.45 Vácz
*10.55 k. e. v. Konstantinápoly,Belgrád
11.00 kel. őst. London, Ostende, Páris,
11.10

expr. v. Wien
V. V . Kecskemét, Lajosmizse

1 Érkezik minden bét főn és csütörtökön.
2 Vasár- és ünnepnapokon bezárólag november

■9"ig közlekedik.
3 Csak október és április hónapban közlekedik.
* Érkezik minden kedden, csütörtökön és szom-

baton

Érkezés Budapest-Jó^se"város p. u.-ra
D é l e l ő t t

26.00 SZ. V. Péczel

Indulás Budapest k. pályaudvarról
D éle lő tt

idő a vonat 
neme h o v á

6-20 sz. V Trieszt, Nagy-Kanizsa
6 .4 5 ,, Wien, Grácz, Sopron,
7 .0 « gy- v. Szabadka
7.10 Ruttka
7.15 SZ- V. Belgrad, Bród
7 .25 gy- v- G y u la f e h é r v á r ,N a g y s z e b e n , 

K o lo z s v á r ,T ö v is ,  M .“S z ig .
7.35 >» Fehring, Grácz
7 .40 K a ssa , L e m b e rg , M .-S z ig e :
7 .50 SZ. V. Kassa
8.00 .. Gödöllő
8.00 gy- v. Z á g r á b , F iu m e , T o r in o , 

R ó m a , P écs , V in k o v ce
8.10 SZ. V. Arad, Brassó
8.15 Z á g r á b , F iu m e , P é c s ,  B ród
8.35 Munkács, M.-Sziget
8 .50 gy- v- Wien, Grácz, Sopron
9.00 sz. v. Kolozsvár, Brassó, M.- 

Sziget, Stanislau
9 .35 Ruttka, Berlin

11.15 tszsz. Kis-Kőrös

D é l u t á n
12.20 sz. V. Győr, Wien,Szombathely
12.35 ,, Hatvan, Sátoralja-Ujhely

1 30 Gödöllő
1 .5 0 gy v. Fehring, Grácz
1.55 SZ. V. Szabadka, B.-Bród

*2.00 gy- v. Arad, Bukarest1
2  10 Wien, Páris
2.15 Kassa, Lemberg
2 .25 sz. V. Bicske
2.25 Hatvan
2.35 gy v. K o lo z s v .,T ö v is ,  S z .-N é m e ti
2 .40 sz. V Szolnok
3 .0 0 gy- v. Pécs, Eszék, Gyékényes
3 .20 B .-B r ó d ,B e lg r á d  K o n s ta n t.
3 .25 V. Paks
3.30 gy v. Ruttka, Berlin
4.30 sz. V. Győr
5 .20 Gödöllő
5 .35 Ruttka, Berlin
5 .4 5 Kolozsvár, Brassó
6.25 ( Hatvan
6 .3 5 Kis-Kőrös
6 .50 gy- v. Z á g r á b ,F iu m e ,R ó m a ,1T ói inó
7 05 SZ. V. M.-Sziget, Stanislau
7 .25 Bicske, Trieszt
8 .25 Gödöllő
8 .30 Z á g r á b ,F iu m e ,P é c s ,  B .-B ród
9 .00 Kassa, Csorba
9.15 gy- v- K o lo z sv ., B u k a re s t  S ta n is ' .
9 .40 SZ. V. Lemberg, Kassa, M.-Szig.
9 .40 Fehring, Grácz

10.00 Arad, Brassó
10 lO Belgrád, Eszék, B.-Bród
10.30 Wien, Páris
■ 1.10 V. V. Ruttka, Szerencs

1 B e z á ró la g  n o v e n .b e i j - i g ,  a z o n tú l  c sa k  B ras-
só ig  k ö z le k e d ik .

2 C s a k  h é tk ö z n a p o k o n  k ö z le k e d ik .

Indulás Buda-Császárfiirdő kitérőről
D é l e l ő t t

6 1 4  | SZ. V. | Esztergom
D é l u t á n

12-20 SZ. V. Dorog
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2-29 Esztergom
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Érkeiós Budapest k. pályaudvarra
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o n n a n

5.00 t.sz.sz. Mária Radna, Arad, 
N.- Várad, Debreczen

5 .20 V. V. Berlin, Ruttka
5.45 sz. V. Stanislau, M.-Sziget
5 .45 »# Belgrád. Boszna-Bród
6.10 »> Brassó, Arad
6 15 ,, Bicske, Gyékényes 
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7 .35 ,, Hatvan
7 .50 gy- v. Bukarest, Brassó
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8 .45 ,, Hatvan
8 .5 0 gy-v Torino, Róma,Fiúm eZágráb
9.05 SZ. V. Szolnok
9.10 ,, Győr
9 .4 5 »» Berlin, Ruttka
9 .50 Szabadka

10.15 » Nagy-Kanizsa, Trieszt
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12.40 gy v Berlin, Ruttka
12.45 SZ V. Wien, b o p ro n , S z o m b a th e ly
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1.30 Lemberg, Kassa
1.45 London, Páris, Wien
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6 .35 Győr
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Belgrád, Bród6.55
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2 C sa k  hétköznapokon közlekedik.
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7.17 S Z . V . Dorog
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F e lh ív á s  e lő fizetésre . Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.

Az Uránia az 1906. évvel immár hetedik évfolya
mába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad. A tudományos 
könyveknél egyszerűbb és könnyebb, — az újságoknál 
pedig tartalmasabb és komolyabb olvasmányt nyújtani 
tagtársainknak s előfizetőinknek.

A hatodik évfolyamban 94 nagyobb és 98 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
ásványtan, földtan, földrajz, technika, orvostudomány, 
bölcsészet, irodalomtörténet, széptan, neveléstudomány, 
történelem, művelődés történelem, néprajz, művészetek 
és szépirodalom köréből.

Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apálhy I stván, 
dr. Bárány Gerő, Bibó I., Bodnár Zsigmond, Böngérfi J., 
Cholnoky Jenő, dr. De'zsi L, Dietz L. dr. Dienes Pál, Erdélyi 
Pál, dr. Ny. Farkas Geiza, Hathalmi Gabnay Ferencz, 
Gönczi Ferencz, dr. Hankó Vilmos, Hoffmann ..Ottó, 
Huszár Vilmos, dr. Kapitány Kálmán, dr. Kárffy Ödön, 
Kármán Ferencz, Kiss Ottó, Kovács Gábor, König Dénes, 
dr. Körösi Henrik, dr. Kövesligethy Radó, Krécsy Béla, 
Kriesch Aladár, dr. Kupcsay Felicián, Lehr Albert, Mahler 
Ede, dr. Makay Béla, dr. Márki Sándor, Mikola S., Mos- 
dóssy Imre, Móricz Zs., dr. Neményi Imre, dr. Nuricsán 
József, dr. báró Nyáry Albert, Orbán Gyula, Pap Károly, 
Pékár Gyula, dr. PekárKáxoly, PéteifiTibox, dr. Prém József, 
Pruzsinszky Pál, Rakodczay Pál, dr. Rátz István, 
Szabó László, dr. Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, dr. Sze
keres Kálmán, Rácz D. Endre, Riedl Frigyes, Sajó Károly, 
Szana Tamás, dr. Szentpéiery Imre, Szeremley Barna, dr. 
Szterényi Hugó, dr. Szűcs István, Tass Antal, dr. Than- 
hoffer Lajos, Fűss Árpád, dr. Visnya Aladár, dr. Zemplén 
Győző 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.

Az «Uránia» szerkesztősége.

URÁNIA MAGY. TUD. EGYESÜLET.

T I S Z T I KA R :
Ti s z t e l e t be l i  e l nökök :

Báró Eötvös Loránd és Szögyény Marich László.
E l n ö k :  Dr. Matlekovics Sándor.

Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 
mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/0-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az «Uránia» czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;

' 2. évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (prem'^re) kívül az 
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy 
erkélyszéket, akár egy páholyt 5O°/0-os árkedvezmény 
mellett válthat;

3. résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken éven- 
kint művészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunk ki;

4. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

5. és végül 30% árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
Cseike Győző, miniszteri számvevőségi igazgató, egye
sületi pénztárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) 
bejelenteni szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesülel elnöksége.

AZ URÁNIA MAGYAR IU D . SZÍNHÁZ RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
K IA D V Á N Y A I :

Spanyolország. Irta: Pékár Gyula.
A XIX. század. „ ,, „
A táncz. írta: Pékár Gyula.
Amerika. írta: ifj. Hegedűs Sándor.
Az ember tragédiájáról, írta. Berta Hona. 
Vörösmarty költészete. Irta: Berta Ilona.

Ára mindegyiknek 40—40 fillér. 

M eg ren d e lh e tő k  az ü rá n ia - s z ín h á z n á l ,  V ili., K e re p e s i-ú t 21.

„URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ“ 
—  =  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG.. : ' '

I G A Z G A T Ó S Á G :

El nök:  
Molnár Viktor.

Ügyveze t ő  e l nök:  Molnár Viktor. 
A 1 e 1 n ö k ö k:

Beöthy Zsolt 
Ilosvay Lajos Lóczy Lajos Rákosi Jenő 

Zsilinszky Mihály.
F ő t i t k á r :  Klupathy Jenő dr.

T i t k á r o k :
Finály Gábor dr. Legifj. Szász Károly dr.

J e g y z ő k :
Déri Gyula Szűcs István dr.
Szekeres Kálmán dr. Zemplén Győző dr.

P é n z t á r o s :  Cseike Győző.
E l l e n ő r :  György Aladár. 

K ö n y v t á r o s :  Lörenthey Imre.

Dr. Bezsilla Nándor 
Dessewffy Arisztid 
Dr. Erődi Béla 
Gerster Béla 
Dr. Klupathy Jenő

T a g o k :
Dr. Kövesligethy Radó 
Dr. Lichtenberg Kornél 
Révai Mór 
Dr. Schiller Henrik 
Dr. Várady Gábor.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:
Cseike Győző

elnök.

Dr. Bezsilla István Kankovszky Antal
Igmándy Mihály Dr. Rácz István

Ügyveze t ő  i ga z ga t ó :
Szana Támás.
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URANIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ URÁNIA M. T. E. K Ö Z L Ö N Y E

E folyóiratot az Egyesület tagjai
M O L N Á R  V I K T O R

közreműködésével Nem tagoknak előfizetési ára
az évi illetmény fejében kapják. szerkesztik

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY
egy évre 8 korona

A nö a görög művészetben.

A  vitézi tornákon edzett férfitest eszménye, 
mint éltető verőfény ragyogja be az egész 
görög művészet fejlődését. Az athléta-test 

önálló, nagyszerű felfogása, egészséges szelleme : 
úgyszólván összeforrott a görög művészet fogal
mával. Nincsen más nép, mely a görögön kívül 
sajátos eszményt alkotott volna az athléta-test- 
ről művészetében. A férfiszépségnek, az izom
erőnek ez a rajongó kultusza, mely minden 
puhaságot, gyengeséget megvet, lenéz, még a 
Keramaikos edényfestőinek a műhelyébe is be
férkőzött. Az edényeiken oly gyakran előforduló 
lelkes szólítgatás, felkiáltás: Träte xáXoe (szép 
fiú!) a férfiszépség egyetemes, csodáló kedveit- 
ségéről tesz tanúságot. Ez teszi érthetővé, hogy 
a görög művészet hosszú századokon át a női 
test sajátos alkata iránt alig mutat fogékonysá
got : a női test önálló eszménye nem létezik 
számára. A szép leányok hivogatása a festett 
edényeken ritkán fordul elő, s Phryne, Lais és 
társaik bájai csak a peloponnesusi háború idejé
ben keltenek csodálatot.

Ez a szigorú elzárkózás a nőiség vonásaival 
szemben, a puhaság, a gyengeség száműzése a 
görög művészet független, önálló fejlődésének 
csodásán életerős kiindulópontja. Vele a görög 
művészet szakított a környező népek művészi 
múltjával és törekvéseivel. Az egyiptomi világ 
keleti melege az athléta-életet nem ösmerte. 
Művészetében a kényelmes, hájas puhaság, a 
laza, nőies, kerek forma az uralkodó. Egész szel
lemével a nőiség felé hajlik. Az egyiptomi művé
szetben nemcsak a női test, hanem a női arcz 
is pompás egyéni kifejezésre jutott. Nofret her- 
czegnő szobrában (Kairo)1 a művész bámulatos 
élénk megfigyeléssel adta vissza a telt arcz 
jellemzetes, gömbölyded körvonalait, az ajk puha, 
nőies metszését. Megkapó, valószerü élethűség 
párosul ebben a képmásban az egyptomi styl 
merev, ünnepies önkényével. — Az athleta-test 
eszményét a krétai-mykenaei művelődés sem 
ösmerte, bárha az újabb ásatások eredményeinek 
tanúsága szerint Knossos és Phaistos palotájá
nak hatalmas urai a sportnak nagy barátai vol

1 Springer-Michaelis: Kunstgeschichte I. (Altertum): 
Fig. 43. A legmegbízhatóbb, gondosan írt kézikönyv 
könnyen hozzáférhető, éppen ezért főképpen — a meny
nyire csak lehet — erre hivatkozunk.

tak. Nagy gyönyörűségük tellett az ökölvívók 
játékában s kiváltképpen a bikaviadalokban. A 
krétai torerok merészsége és ügyessége a knos- 
sosi falfestmények ránkmaradt töredékei szerint, 
a mint elszánt ugrásaikkal a bősz bikán átvetik 
magukat, a spanyol arénák viadorainak minta
képül szolgálhatna. S a mi a legérdekesebb: 
nemcsak férfiak, de nők is szembeszállnak a 
félelmetes bika vad haragjával, Bármennyire 
pezsgő volt is azonban Krétán a sport szere- 
tete: a művészet az athléta-test formái iránt 
nem mutat fogékonyságot. Az izmos termet 
helyett: a heves, nagy mozgások, az ugró alakok 
könnyed, hullámzó lendülete az, a mit ez a friss, 
eleven művészet utolérhetetlenül ki tudott fejezni. 
Különös finom érzéket mutatnak ezek a művé
szek a női arcz jellemzetes arczélének hatásos 
rajzában. A krétai művészet is még kétségtelenül 
kedveli a test formáiban a lendületes átmene
teket: hajlik a nőiség felé.1

Minő más világ, minő hatalmas levegő, ha 
az egyiptomi és krétai művészet emlékeit el
hagyva, a görög művészet első szobrászi alko
tásait veszszük szemügyre! Minden emlék a 
büszke, edzett, öntudatos férfitest hitvallásának 
egy-egy ágazata. A mi a teneai Apollót2 még 
az egyiptomi művészethez köti: az csak külső
ség. A szellem, mely róla felénk sugárzik, egé
szen ú j : valami egészen más. S ez az új szellem, 
az athléta-eszmény rajongó tisztelete — hosszú 
ideig útját állotta a női test önálló megfigye
lésének a görög művészetben.

A női test, ha nagyritkán ruhátlanul ábrá
zolják, teljesen a férfitesten tett megfigyelések 
hatása alatt áll. Az athléta-testen látott formákat 
a művészek habozás nélkül átviszik a női ido
mokra. A hatodik század kedvelt tükörhordó 
leányalakjai közül különösen az Amyklaeban 
talált ruhátlan nőalakra hívjuk fel a figyelmet,3 
mely az archaikus görög művészet egyoldalú
ságát a legjellemzetesebben képviseli; a széles, 
öblös mellkas, a keskeny, szögletesen bemélyedő 
csípő mind oly vonás, melyet a művészek a 
férfitesten figyeltek meg. A Peisistratidák korából 
való, eleven, mosolygó arczú leányszobrok (Athén,

1 A krétai ásatásokat illetőleg 1.: The annual of the 
British School at Athens 1899—1904. — V. ö.: Springer- 
Michaelis : Fig. 180—188.

2 Spr.-Michaelis. Fig. 286. Brunn-Bruckmann : Denk
mäler T. 1.

3 "E'frifx. apx. 1892. T. 1.
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Akropolis - múzeum)1 1 testalkata sem nőies. A 
széles, izmos váll, a beesett csípő s az oszlop- 
szerű alsótest: a palaestrák világából való. Hogy 
a hatodik század művészei minő kevés gondot 
fordítanak a férfi- és női-test különbségeinek 
föltüntetésére : annak érdekes példája az a dom- 
bormütöredék, mely valószínűleg a régi kettős 
templom, a Hekatompedon homlokszalagjáról 
maradt reánk.2 Kocsira szálló alakot ábrázol, 
melyről azonban nem lehet megállapítani férfi-e

sem alakban, sem felfogásban nem juttatták a 
női istenségek sajátos természetét érvényre. A 
női istenek épp oly vakmerő elszántsággal, erő
teljes izomzattal, edzett karokkal küzdenek, mint 
akár Zeus vagy a harczias Ares. Az egymás 
mellett lépkedő testvérpár: Apollo és Artemis 
egyformán félelmetes ellenségek. S a szerelem 
istennője éppen a legkegyetlenebb: vad haraggal 
tapos az elesett gigász arczába.

Ugyanez az egyoldalú, férfias felfogás ural-

1. Omyklaei tükorhordó leány (’E'íYifA. ap)'. 1892. T. 1. után.)

vagy nő? Általán nőnek szokták nevezni, de a 
test erőteljes körvonalai s a kocsira hágó láb 
fejlett izomzata: férfire vall. Ebben a korban a 
viselet is még annyira egyforma, hogy ez sem 
nyújthat támpontot. Csak azt tarthatjuk kétség
telennek, hogy isteni lénynyel van dolgunk. A 
harczi kocsin ünnepi díszben felvonuló istenek 
a fekete alakos egykorú edényfestésnek is kedves 
tárgyai. A parosi művészek (?), a kik a knidosiak 
delphii kincsesházának szobordíszén dolgoztak 
a Gigantomachia domborművű ábrázolásánál3

1 V. ö. Lechat: L’art attique avant Phidias—Spr.- 
Michaelis: Fig. 301—302. Furtwängler-Urlichs: Denk
mäler der griechischen und römischen Skulptur. T. 2. 
Ez a kis könyv kitűnő szöveggel tárgyalja az antik 
művészet legjelesebb emlékeit.

2 Brunn-Bruckmann: Denkmäler T. 21.
3 Fouilles de Delphes Pl. XIII—XIV. Pl. VII—VI.

kodik a festésben is. A fekete alakos edényfestés 
különösen az arcz rajzában tesz ugyan különb
séget férfi és nő között, de ez a különbség nem 
a természet megfigyelésén alapul, hanem meg
csontosodott, bevett művészi kifejezésmód, el
fogadott szokás, conventio. Ilyen conventiónak 
kell tekinteni, hogy az attikai edényfestők kere
kebben rajzolják a nők arczélét a karikaszerü 
férfiszem helyett hosszúkás, mandulaszerü női 
szemet rajzolnak. A vörösalakú edényfestés, midőn 
Andokidessel először megpróbálkozik a ruhátlan 
női-test rajzával: teljesen a férfias idomokat 
utánozza.1 Még az erős művészi tehetségű Euphro- 
nios sem képes a sajátos női vonások meg
figyelésére. A pétervári hetära psykter, mely az

1 Louvre P. 203. — Pottier: Vases antiques du 
Louvre Pl. 78.
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ő jelzését viseli: mezítelen nőket ábrázol, a kik 
a nyugágyon pihenve, kottabos játékkal töltik 
az időt.1 A két hetárán, kiknek teste'elölről 
látható, a művész a linea albát s az egyenes és 
ferde hasizom elválasztó vonalait is berajzolta: 
ezek mind oly részletek, melyek az athlétikailag 
edzett testen is csak nagy erőfeszítések alkal
mával láthatók.

Az ötödik századdal sem áll be lényeges 
változás. Az aeginai templomról a ránk maradt 
fölírás révén tudjuk, hogy női istenség, Aphaia 
szentélye volt, a kinek lénye Artemissel rokon. 
S az oromcsoportok művészei mégis heves harczi 
csoportokkal, feszes izmú, küzdő férfiakkal díszí
tették a templom ormait. Athena a mozgalmas 
képben csak tektonikus alak. Az olympiai Zeus- 
templom szobordíszén ábrázolt nőalakok is még 
formailag erősen a férfieszmény hatása alatt álla
nak, de mozdulataikban, taglejtésükben már nem 
oly nyersek. A metopák ülő Athenájának helyzeté
ben minden merevség mellett is hangulatos, 
nőies kedvesség nyilatkozik meg. S különösen 
közvetlen hatású az a leányalak, melyet egy az 
olympiai szobordíszekkel egykorú síremlék dom- 
bormüvén látunk.1 2 Teste még a régi egyoldalú
ságról tanúskodik, de mozdulatában bimbózik 
a nőiség. Fejét szelíden, kedvesen meghajtja s 
tetszetős mozdulattal nyúl jobbjával a bal kezé
ben tartott ékszeres-ládába. A nőies foglalkozás: 
nőies mozdulatokban nyilatkozik meg. S ezeknek 
a megfigyelése révén szivárog be a nőiség a 
görög művészetbe.

A nagy mesterek közül Myron és Pythagoras 
úgyszólván kizárólag az athléta-élet dicsőítésének 
szentelik művészetüket. Kalamisnak viszont a nő 
alakjai keltettek csodálatot. Lukianos magasz
talva említi Sosandrájának szemérmes mosolyát 
és kedvességét. Emlékeink között azonban egyet 
sem találunk, melyet méltán illetne ez a dicséret. 
A Hestia Giustiniani, melyet rendesen a Sosandrá- 
val azonosítani szoktak, széles, komoly lényével 
alig talál Lukianos szavaihoz. S a kedves, vonzó 
vatikáni versenyfutó lány szobra,3 melyet szintén 
Kalamis nevével hoznak kapcsolatba, testalkatá
ban kevés nőiséget árul el. Megjelenésében a 
leánytermészet szerénységének megható szépsége 
a palaestrákon nevelt ifjú büszke izomerejével 
olvad össze. A ki egyszer látta, a mint kezét előre 
nyújtva, meghajtott fővel nekikészül, hogy adott

1 Furtwängler-Reichold: Griechische Vasenmalerei 
II. T. 63. Kottabos-játék: az edényben levő bort Plas- 
tinxnak nevezett lemez felé hajították, mely egy kande- 
laberszerü állvány hegyére volt illesztve s a mely, ha 
a folyadék találta, hangos csengéssel hullott az alább 
megerősített nagyobb lemezre (manes). Ez az ártatlan 
játék rendesen a szerelmi jósda szerepét játszotta. Itt 
is Palaisto a szép Leagrosnak dobja a borcsöppeket, 
mint a fölírás mondja : tív xávBs Xaxáoao Aéoífps ! (neked 
hajítom Leagros!) — A kottabos-játéknak igen érdekes, 
szemléltető, eleven képét adja az edény: Baumgarten, 
Poland, W agner: Die hellenische Kultur S. 92 Fig. 89. 
(A képanyag, a mit ez az új, népszerű, összefoglaló 
munka nyújt: kitűnő; a szöveg azonban sajnos, nem 
megbízható.) — V. ö. a sípot fújó haetára alakját Eu- 
phronios edényén a hasonló helyzetű, ruhátlan nőalakkal 
az ú. n. ludovisi trón domborműves díszének bal szár
nyán. (Antike Denkmäler II. T. VII. — Petersen : Vom 
alten Rom S. 115 Fig. 94.)

2 Antike Denkmäler T. 33. Brunn-Bruckmann P 417.
3 Brunn-Bruckmann T. 521. Spr.-Michaelis. Fig. 334.

jelre fürge futásnak lendüljön: a nemes spártai 
leányokat nem tudja többé más alakban maga 
elé képzelni 1

Az V. század legnagyobb művésze: Phidias 
sem alkotott igazi nőt. A varázsosan szép, barát
ságos Athena Lemnia,2 a ki jóságos szelídség
gel tekint a lemnosi gyarmatosok után, kiknek

2. Archaikus síremlék. Róma. (Brunn-Bruckmann T. 417. után.)

hajója már a messze nyílt tengeren szeli a hul
lámokat, testalkatában még erősen a férfitest 
felé hajlik. Nőies jóság férfias komolysággal 
egyesül benne. A karcsú csípővel szemben a 
mell izmos, széles és lapos. A fej sem tisztán 
női. Leányosan szelíd tekintet fiús vonásokkal

1 Pausanias V., 16., 2. említi, hogy Olympiában 
minden 5. évben Hera tiszteletére a szüzek versenyt 
futottak. De a mi szobrunk ilyen olympiai győztes nem 
lehet, mert ezek az istennőnek fogadalmi ajándékul csak 
festett agyagtáblácskát (TÚvaxs?) adhattak. Szobrot nem 
A hagyomány szerint Spártában és Kyreneben a diony- 
sosi ünnepek alkalmával szintén versenyre keltek a 
szüzek. Valószínűleg innen származik e mi szobrunk is. 
(V. ö. Reisch: Weihgeschenke.)

2 Furtwängler: Meisterwerke T. I., II., Denkmäler 
der griech. u. röm. Skulptur. T. 3. — A mellékelt fény
képfölvétel a Münchenben levő kiegészített gipszmásolat 
után készült.

4 *
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párosul rajta. A serdülő leány ez, a ki még fiúsán 
gondolkozik, mint Furtwängler szellemesen meg
jegyezte. Ez teszi érthetővé, hogy ezt a fejet 
régente félreösmerték s ifjúi athléta testére illesz
tették. De minden férfias alkata ellenére is ez 
a szobor a tiszta, erőteljes szűziesség páratlan

3. Euphonios hetaera psykterje. Szt.-Pétervár. 
(Furtwängler-Reichold T. 63. után.)

eszményképe: az ébredő ifjúság kissé érdes 
bájainak első, nagyszerű virágnyílása.

A Phidiast követő időkben egyre mélyebben 
gyökeret ver a törekvés, mely a nehezen alá
hulló peplos merev redői helyett, mely a testet 
eltakarja, a puhán odasimuló, engedelmes chi- 
tont avatja föl a hatás eszközéül. S ez az újítás, 
mély átalakulást jelez festésben, szobrászatban 
egyaránt. A kedves Chrisothemis, a ki baráti 
gyengéd vonzalommal hajlik társnője, Asterope 
vállára, a Hesperidák csodás kertjében Meidias 
gyönyörű vázáján (British Múzeum)1 s az Alka- 
menes nagyhírű kertes Aphrodite szobra (az ú. 
n. Venus Genetrix a Louvreban) ennek az irány
nak a legszebb hajtásai.1 2 Ugyanez a művészi 
kör a női lélek gyengéd megindulásai, hangulata 
számára vonalbeli kifejezést keres. Kifejlesztik 
az egyetlen, valóban szobrászi lélektant, mely 
az átgondolt, kifejező taglejtések változatos, pom
pás alkalmazásával a görög művészet páratlan 
életerejének, utolérhetetlen nagyszerűségének leg- 
ragyogóbb bizonysága. Gondoljunk csak az 
Orpheust és Eurydikét ábrázoló domborműre!3 
A fájdalmas érzelmek micsoda mélysége jut itt 
kifejezésre, az alakok csendes, nyugalmas moz
dulatában s a lelki eseményeknek micsoda bősége 
és szívhezszóló ereje sugárzik felénk erről a 
keskeny márványlapról! Az alakok beállítása 
tökéletes. Csak egyetlen vonást változtassunk 
meg s az egész igéző varázsnak vége! Paionios 
Nikéje4 csak a külső hatások meggazdagodását

1 Furtw.-Reichold : Griechische Vasenmalerei T. 8.
2 Brunn-Bruckmann T. 473. — Springer-Michaelis: 

Fig. 413.
3 Furtw.: Denkmäler T. 12. — Springer-Michaelis: 

Fig. 395.
4 Furtw.: Denkmäler T. 10. — Springer-Michaelis: 

Fig. 421.

jelenti. A test formáit a széltől kapdosott, messze 
suhogó öblös, mély redők s a simulékony, az 
idomokhoz tapadó chiton ellentéte: hatásosan 
emeli.

Érdekes jelenség, hogy a görög művészet a 
női lény nagy kincsét, az anyaság megható, 
tiszta, mély érzelmét, úgyszólván sohasem juttatta 
szóhoz. Az anya és a gyermek odaadó, szerető 
összefonódása, mely a keresztény művészet leg- 
meghatóbb, legnagyszerűbb teremtésében, a 
Madonna-képekben oly elragadón, melegen és 
annyi bensőséggel nyilatkozik meg: a görög 
művészetben ösmeretlen. — A szépséges Eirene 
karján tartja ugyan a Plutos gyermeket,1 de a 
mint a gyermek karján ül, az annyira termé
szetellenes, helyzetében annyi a művészi öntu
datos számítás, hogy minden mélyebb kapcsola
tot leront. A művész számára Eirene körvonalainak 
a zavartalan érvényesülése fontosabb volt, mint 
az anya és gyermek viszonya, gyengéd egymásba 
fonódása. Külsőleg a görög művészet az anya 
és a gyermek benső kapcsát nem tudta és nem 
akarta kifejezésre hozni. De a szerető odaadás
nak, a lelki együttérzésnek megható képét adta 
a knidosi Demeterben,2 a ki fájdalmas magá
nyában elveszett leányát, Persephonet siratja.

Ez az alkotás már a negyedik századba tar
tozik, midőn a nőnek egyre nagyobb szerep jut 
az életben s a művészetben egyaránt. — Zeuxis 
Helénáját, a mint Krotonban megfestette, messze 
földön csodálták s a költők epigrammokkal dicsőí
tették. Sajnos, ennek a hatalmasan felvirágzó, 
nagyszerű festésnek minden emléke elveszett 
számunkra. Csak az edényfestők művei segít
ségével szárnyas képzelettel álmodhatjuk vissza 
egykori híres szépségüket. — Csak valamelyes 
fogalmat adhat róluk az a gazdag színhatású, 
becses amphora,3 mely a camirosi temetőből 

 ̂került elő s azt a jelenetet ábrázolja, a mint 
Thetist és a fürdő nymphákat Peleus meglepi. 
Eddig a művészek mindig szorosan a mondához 
ragaszkodva, magát Peleus és Thetis viadalát 
ábrázolták, itt azonban egészen új, leleményes 
felfogással találkozunk, mely alkalmat ad, hogy 
a művész finom megfigyeléssel a ruhátlan nő
alakok bájos, puha idomait, gömbölyded test
alkatát kifejezésre juttathassa. Peleus fürdés köz
ben lepi meg Thetist és társnőit s a megreb
benve, félénken szertefutó nymphák, a guggoló 
Thetis pompás, gazdag teret nyitott a művész
nek, hogy a mozgásban levő női test nemes 
rhythmusát s az ülve, guggolva meghajlott test 
puha kerekségét, ringó hajlékonyságát is bele- 
vihesse alkotásába. Talán ez az új felfogás, a 
nőiségnek ez az öntudatos keresése, a mondák
nak ez az új színezése, mely a nőiség érvénye
sülésére törekszik : Zeuxis erős művészi egyénisé
gére vezethető vissza.

A mantineai talapzat dombormüveivel4 a női
ség a szobrászatban is határozott diadalt arat. 
A művész, a kinek vésője alkotta az igaz, tiszta, 
nemes nőiség legnagyobb, lángelméjű mestere,

1 Spr. Michaelis: Fig. 438.
2 Spr. Michaelis: Fig. 466.
3 Salzmann : Necropole de Camiros T. 58.
4 Brunn-Bruckmann : T. 468.
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a kit a műtörténet ösmer: Praxiteles. Vele meg
nyílik a titokzatos nöiség minden varázsa, ter
mészetes bája, szerény egyszerűsége. A mantineai 
dombormű kedves múzsáin semmi sincs a 
phidiasi alakok fönségéből. Ruházatuk válto
zatos gazdagsággal borul testükre; megjele
nésük csupa igéző báj és keresetlenség. A 
ruhátlan női-test legnagyszerűbb, általánosan 
csodált megnyilatkozása, Praxiteles knidosi Aphro
ditéja. 1 Az ifjúi szépség, a leányos természet 
üde bája elragadó egyszerűséggel és isteni 
méltósággal olvad rajta egybe. A fenkölt ked
vesség és kimondhatlan tisztaság utolérhetlen 
eszményképe. Körvonalaiban természetesség és 
rhythmus lüktet. A részletekben nyugalmas nagy
ság és a megfigyelés igazsága. A mell keske
nyebb, valóban nőies, a csípő kiszélesedik. Az

4. Síremlék. Berlin. (Brunn-Bruckmann T. 417. után.)

arcz pedig az eszményi, szavakba nem foglalható 
női szépség örök mintaképe. A tekintet álmatag, 
szűziesen révedező. S mégis minden női kellem 
mellett is a knidosi Aphrodite testalkatában még 
él az athléta-test emléke. A teljes nőiség a maga

1 Brunn-Bruckmann T. 371.

egész természetességében csak a Medici Aphro
ditében 1 öltött művészi alakot. Ez az Aphrodite 
már nemcsak nőies ; de valóban nő. Idomai kerek 
gömbölyűsége, a puha részek élő húspárnája, a 
szelid átmenetek, mind a valóság közvetlen meg
figyelésének jegyei. S a lábak körvonalainak lágy

5. Athena Lemriia. (A müncheni kiegészített gipszmásolat után.)

hajlása befelé a női testalkatnak sajátos vonása. 
Ez az első nő a görög művészetben, a kinek 
az állása testtanilag igaz. Az eddigi nőalakok 
mind férfiasán egyenes, feszes lábakon állottak.

Innen kezdve a ruhátlan Aphrodite2 a művé
szet kedvelt tárgya lett: a legkülönbözőbb hely
zetekben, a mint Ares pajzsában teste szépségét 
szemléli,3 kaczérul bájos mozdulattal szandálját 
köti,4 mosdás közben a földön kuporog5 avagy 
fürdőhöz készülve a haját kibontja.ü Ez az utóbbi 
motívum különösen gyakori a hellenisztikus művé
szet kis bronzszobrai körében s valószínű, hogy 
megalkotására a művészek Apelles sokat emle
getett festményéről kapták az ihletet, melyben 
Aphroditét hasonló helyzetben ábrázolta a Kos

1 Brunn-Bruckmann T. 374 , 161.
2 Az ötödik század Aphroditéje mindig szelid, sze

rény és szemérmes ; sohasem ruhátlan. Hófehér hattyúja 
szárnyain ülve bájos egyszerűséggel száll alá a verő
fényes magasból. V. ö. a remek fehér alapú edényt: 
Murray-Smith: White athenian vases in the British 
Museum Pl. XV.

3 Brunn-Bruckmann T. 297. Ennek a typusnak késő 
hellenisztikus változata: a nagyhírű milói Venus. Praxi
teles körétől teljesen távol áll. Régebben való értékén 
messze fölül becsülték. Válogatós idők teremtése. Csonka- 
sága szerencséje. Kiegészítéssel igen sokat veszít. A 
Kr. előtti második század erejét vesztő művészetét kép
viseli számunkra. És ha hatása mégis megkapóan mély, 
úgy ez csak annak ékes bizonysága, hogy a görög művé
szet eredeti alkotásai még a hanyatlás korában is ritka 
hatalmas művészi erőt rejtenek magukban.

4 A Louvreban két másolata.
5 Collection de Clerque Tome III. Pl. XV.
6 Helbings Monatsberichte 1. Heft, 4 T. 1., S. 4. 

Fig. 3. (Furtwängler). Walters: Catalogue of Bronzes in 
the British Museum T. 5. Fig. 3
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szigetén levő Asklepios szentélyében. A női for
máknak ez a széles megfigyelése és általános 
kedveltsége az Eros- és Satyr-typusokra is át
alakítóig hat. Praxiteles körében az erdők paj
kos, szertelenkedő lakói szelíd, álmodozó, leányos 
ifjakká lesznek. Apollo magas fönsége és méltó
sága is ifjúi puhasággá és szelídséggé finomul.

is magával ragadta. Mint a fergeteg, tör előre 
a szárnyasjNike; zord kegyetlenséggel markol 
Athena az elesett gigász hajába s a szerelem 
istennője, Aphrodite itt is vad könyörtelenséggel 
tapos ellenfele arczába, akárcsak a knidosiak 
kincsesházának dombormüvein.1

Bármennyi szeretettel és tudással fejlesztik is

A pergamoni iskola a női arczot hatalmas 
szenvedélylyel mélyíti k i; a knidosi Aphrodite 
lelkét tűzbe mártja. A híres berlini női fej1 
mélyen fekvő, árnyékba vont szeme, nyitott ajka, 
mély fölindulásról tanúskodik. Óriás belső nyug
talanság izzik a lélekben és az arczvonásokban. 
S a szenvedély valósággal viharos erővel zúdul 
felénk a pergamoni oltár dombormüvein. A vad 
harag és határtalan mozgalmasság az istennőket

1 Brunn-Bruckmann T. 174.

tovább Praxiteles követői a nőiség vonásait 
művészetükben ; a nő alkotásaikban mindig csak 
typus, a nőiség csodás szépségű, nemes kép
viselője, de nem egyéniség. Az arcz mindig 
megőrzi eszményi, általános jellegét. A női egyé
niséget a görög szobrászat nem ösmerte. A férfi- 
arcz egyéni képmásai ellenben már az ötödik 
század művészetében is gyakoriak. — Kresilas, 
Demetrios és később Silanion már mélyen bele-

1 Spr. Michaelis : Fig. 610—612.

6- Az u. n. Korinna. Róma, Kapit. Muz. (Arndt-Bruckmann T. 141. után.) 7. Medici Venns. Firenze. (Fénykép után.)
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markolnak a sajátos lélekalkat mélységeibe. Peri- 
kles, Euripides és Platon képmásai a szobrászi, jel- 
lemzetes egyénítés remekei. A sugár női alak, 
a fenkölt szépségű költőnő, Korinna szobra,1 
szabályos vonásaival, karcsú termetével, ezekkel 
szemben csak typus, művészi eszmény. Mozdu
latában a szárnyaló ihlet lendülete, tekintetében

8. Római női képmís. Kopenhága. Jacolscu-gyűjtemény. 
(Arndt-Bruckmann T. ól. után.)

a gondolat tiszta, sugaras magassága. A költői 
lelkű leány csodás művészi eszménye, de Korinna 
alanyi lélekalkatára alig jellemző. A hellenisztikus 
idők férfiportraitjainak pompás, változatos, gazdag 
sorozatával szemben a valóban egyéni női arcz 
alig fordul elő. A női arczok jellemzetesen egyéni 
vonásainak a kiaknázása s azok valószerü ki
fejezése csak a római művészet sajátja. A köz
társaság és az első császárok korából nagy 
számmal maradtak ránk a kitűnő női képmások, 
melyek a római művészek józan megfigyelő
képességét és valószerűségre hajló szemléletét 
a görög művészet páratlan formaérzékével, tün
döklő technikai készségével kapcsolják össze s 
így bámulatos mély felfogással, művészi erővel 
s lebilincselő természethüséggel adják vissza a

1 Arndt-Bruckmann: Griechische und. römische Por
träts T. 143, — V. ö. Furtwängler: Collection Somzée. 
Pl. XX.

becsületes, egészséges, nyerslelkü római nő voná
sait. Ennek a művészileg még fényes, a görög 
világ hagyományaival telt és testileg-lelkileg rom
latlan, egészséges római kornak képviselője az 
a pompás női fej,1 melyet mellékelve bemuta
tunk. Ez a derék, teltképű, egészséges teremtés, 
igazi mintaképe a becsületesen józan, jóságos, 
egyszerű római nőnek, a ki kitűnő gondos család
anya, de szellemi világa a házi tűzhelyen kívül 
nem igen terjed.

A későbbi képmásokon a természeíutánzás 
egyre követelőbben, erősebben foglal teret s vele 
lassankint a görög művészet biztos, csodás 
formaérzéke, mely minden túlzástól, Ízléstelen
ségtől megóv, halálra hervad. Az Antoninusokat 
követő időkben erkölcsileg elgyengült, kimerült, 
erőtlen arczokra akadunk, melyeken a régi élet
erőnek nyoma sincs. Az elevenség, az élet lassan
ként kiszárad. A kifejezés józansága csak a silány, 
fölületes, lelketlen munka eredménye.

A római művészet fölfedte ugyan a női arcz 
egyéni sajátosságait, de vele egyúttal a nőt le
alacsonyította, köznapibbá tette. A római házi 
életnek ezek a becsületes lelkű, értelmes, józan 
asszonyai és leányai megértetik velünk, honnan 
fakadt az az erőteljes, hatalmas nemzedék, mely 
világverő háborúkra indulhatott, de az örök női- 
ségnek, mely lelkünket ellenállhatatlanul vonzza, 
nem méltó képviselői. Ha ezt keressük, újra 
vissza kell szállnunk a görög művészethez. — 
Tiétek az örök nőiség minden dicsősége és 
tündöklő varázsa: ihletés, eszményi szépségű 
Korinna, szelíd, bájos tisztaságú, isteni knidosi 
Aphrodite! A legszebb, legnemesebb nők ezek, 
a kiket művészet valaha alkotott.

Dr. H ekler Antal.

Toldy Ferencz.
(1805-1875.)

— Születése százados évfordulóján. —

Napjainkban is, mik nemzeti irodalmunk 
és költészetünk sajátos fejlődésénél fogva 
gyakran adnak tárgyat egy-egy százados 

forduló emlékezésének ünnepélyes érzelmeire, 
napjainkban is ritka szépségű ünnepi alkalom 
az, mely az 1905. év folyamán együvé vonzotta 
a magyar irodalom barátait. Irodalmunk olyan 
jelesének emlékezetét újítottuk föl s vettük körül 
az apotheosis magasztos érzéseivel, kinek egész 
élete és munkássága éppen a többi százados 
emlékezésnek tartalmat adó tudomány: a nem
zeti irodalomtörténet megalapításában és műve
lésében telt el s kinek e munkásságáért sok 
jövendő század fog még elismeréssel adózni.

Az irodalom története magasabb rendű fel
adatai közben ritkán jut hozzá, hogy önmagá
val foglalkozzék, s ily ritka pillanat volt az, 
midőn e tudomány első századának mesgyéjén 
megállva, egy pár ünnepies perczet, néhány 
hálás gondolatot szentelt művelődésünk azon 
nagy alakjának, ki egy emberéleten át önzetlenül 
s lankadatlan buzgalommal mindig másoknak, 
saját pályatársainak nagyságát és jelentősé-

1 Arndt-Bruckmann: i. m. T. 61.
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gét tárta nemzete szemei elé. Az irodalom- 
történet, miután annyiszor megnyitotta volt házát 
ünnepi örvendezéseknek, 1905-ben végre saját 
házi ünnepét is megülte, melyben az esztendő 
folyamán részt is vett művelődésünk minden 
tényezője. S ha irodalmi társaságaink, ha iro
dalomtörténeti folyóirataink, ha az iskola mind 
kivették részüket e hálás ünneplésből, nem 
helyénvaló e, ha a tudományszakunktól távolabb 
álló, de művelődésünk sorsa iránt érdeklődő 
nagyobb közönséget is bevonni kívánjuk e 
nemes emlékezés körébe ?

Bár nehéz a feladat, melyet ilyen módon az 
egész Toldy-ünneplés elé tűzünk, bár első pilla
natra lehetetlennek látszik a nagy közönséggel 
ennek szükségességét megértetni, nem érdek
lődés híján, hanem a tárgy távolsága miatt, 
mégis úgy érezzük, hogy az ünnepelt jelesünk 
iránti kegyelet nyilvánításának feladata, nem
csak a tudományos élet tényezőit, hanem az 
egész nemzetet illeti, úgy gondoljuk, hogy nem
csak a tudósoknak kell meglátniok őt, hanem 
a nemzet egész zömének is, úgy tartjuk illen
dőnek, hogy ne csak a beavatottak tudják, ki 
és mi volt nekünk Toldy Ferencz, hanem min
denki, mint mikor szebbnél-szebb képek vará
zsolván el bennünket, lassankint fölébred érdek
lődésünk az iránt is, ki azokat elénk varázsolta. 
Úgy véljük, hogy csak akkor lesz igazán teljes 
az irodalom és költészet megértése és szeretete 
nemzetünk egészénél, ha abból az értelemből 
és szeretetből jut egy sugárnyi szellemi életünk 
gondos kutatójának is.

De valóságban nem is olyan lehetetlen min
denkinek érdeklődését megnyerni Toldy mun
kássága iránt, mely első látásra csak szaktudó
sok számára valónak tetszik. Ha valamely 
embertársunkat bárminő pályán félszázadnál 
tovább látjuk kemény munkában, lehetetlen tőle 
megtagadnunk tiszteletünket és becsülésünket. 
Toldy Ferencz is rászolgálna tehát 55 évi sza
kadatlan munkásságával kegyeletes érzéseinkre, 
még ha közönséges vagy járt utakon haladó 
munka lett volna is az övé. De ő e nagy időn 
át kemény úttörő munkát végezett s legnemze
tibb tudományunknak, a nemzeti szellem képét 
megrajzoló irodalomtörténetnek rakta épületét. 
Hogyne jutna hát neki magának is hely a 
Pantheonban, melynek tervezője, építője, őre 
volt egy személyben.

Toldynak egy emberöltőt meghaladó nagy
szabású munkássága nemzeti életünk két neve
zetes korszakára terjed és maga is két oksze
rűen összefüggő korszakra oszlik. E két poli
tikai kor, az 1848 előtti reform-kor egyrészt s 
az absolutismus után földerült alkotmány kora 
másrészt, egyúttal analógiái Toldy munkássága 
két főszakaszának. A nemzet körülbelül Toldy 
föllépésének idején, 1825 táján hatalmas eszmei 
harczba indul jövőjéért, megifjodó nemzethez 
illő lelkes de küzdelmes munkát végez boldo
gulása új korszakának. előkészítésére s íme 
ugyanabban az időszakban készül Toldy Ferencz 
is, hogy a megalapítandó nemzeti tudomány
nak, irodalmunk történetének anyagát hangya- 
szorgalommal összegyűjtse, a czélravezető intéz
ményeket és segítő eszközöket megteremtse egy

ifjú nemes ambitiójának teljes erejével. Mikor 
pedig 1849 után a nemzet elaléltnak látszó álla
potban bár, de biztos diadalra vivő passiv resis- 
tentiájával tulajdonképpen már birtokában van a 
veszélyeztetett reformoknak s ennek következ
ményeként csakhamar intézőjévé lehet ujjáala 
kult sorsának, e dicsőén kiküzdött, majd vég- 
hetetlen nyomor és szenvedések árán megszer
zett alkotmánynak idején Toldy Ferencz is 
munkásságának második felében biztos kezek
kel építi föl tudományszakának szép összefog
laló rendszerét.

S Toldy a mellett mindakét korszakban cen
trális helyet foglal el irodalmi életünkben. A sza- 
badságharcz előtt, mint a nagy kor minden 
jelesének benső barátja, agitátori egyéniségénél 
fogva összekötő kapocs az irodalomban; a 
szabadságharcz után, mint az előző nagy kor 
élő tanúja s példaadó hű krónikása, tovább is 
az irodalmi élet középpontjában áll. Nincs kívüle 
írónk, nincs kívüle tudósunk egy sem, kinek 
nevéhez annyira hozzáfűződnék véges-végig a 
magyar művelődés legnagyobb átalakulása kor
szakának emléke, mert nincs kívüle egy sem, 
ki oly hosszú ideig lehetett részese is, szemlé
lője is az új Magyarországot alakító szellemi 
munkának: Kölcseynek, a magyar Lessingnek 
föllépésétől kezdve, Aranynak, a magyar Goethé
nek munkássága betetőzéséig.

Avagy van-e még írónk, költőnk, tudósunk, 
ki a „szent öreg“-nek, Virág Benedeknek von
zalmával kezdve irodalmi összeköttetéseit, a 
széphalmi remetének, Kazinczynak, majd Horvát 
Istvánnak, Vitkovicsnak, Kölcseynek és Kisfaludy 
Károlynak barátságán nemesedve, Vörösmarty 
és Bajza szivének lesz osztályosává, később 
pedig Széchenyi mellett közeli szemlélője a föl
lendült nemzeties költészet nagy alakjainak: 
Tompa, Petőfi és Arany, Jósika, Eötvös és 
Kemény Zsigmond triászainak, egészen irodal
munk s költészetünk legújabb kosmopolitikus ala
kulásáig? Van-e még más egyénisége a XIX. 
század derekát elfoglaló híres félszázadnak, ki 
oly diplomatája volna a bőséges súrlódásokat 
és harczokat termő irodalmi életnek, mint 
Toldy Ferencz?

Irodalmunknak egy az imént elhúnyt jelese — 
a lelkes Bessenyei s a még lángolóbb Kazinczy 
után — Toldy Ferenczben látja a legkiválóbb 
magyar irodalmi agitátort egész szellemi életünk 
történetében. Ha Kazinczy — Mózes volt, ki a 
fejlett irodalmi élet Kánaánjáig elvezette a magyart 
s megmutatta neki az Ígéret földjét — Toldy 
Ferenczet Józsuénak mondhatnók, ki elfoglalta 
a földet, birtokba vette és számontartotta, gon
dozta, ápolta annak minden javait. S ebben van 
az a nemes párhuzam Kazinczy és Toldy törek
vései közt, melyet Toldyra nézve csak úgy értünk 
meg, ha annak a milieunek, hol Toldy fejlődött, 
főelemeit főképpen aző korán meginduló s mind
végig állandóvá lett irodalmi érintkezéseiben is
merjük föl.

Toldy munkásságának óriási tartalmát rész
letesen ismertetnem az előttem álló szűk keret
ben nem szabad, munkáinak száraz felsorolása 
pedig nem lehet feladatom e helyen. Elég tud
nunk, hogy Toldy évtizedeken át nemcsak a
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magyar irodalmi élet összetartó békeszerető szel
leme, nemcsak a tudományos társaséletnek buzgó 
apostola, nemcsak a tudós munka eszközeinek 
értelmes szervezője, nemcsak irodalmunk törté
netének végtelen szorgalmú és szerencsés kezű 
adatgyűjtője volt, hanem annak első összefog
lalója is, egy új tudománynak valóban atyja, 
ki tudományát nemcsak megteremtette, hanem 
mindenképpen terjesztette s az iskola útján a 
nemzeti műveltség alapjává is tette, ki ily módon 
nemzeti létünk kiépítésének elsőrendű munká
sává lett.

Elég ennyit tudnunk, hogy csodálattal álljunk 
meg a nemes munkabírás ősereje előtt, mely- 
lyel egy emberöltőnél jóval tovább, mint a 
bányász a nemes érczet, hordta napvilágra a 
nemzeti művelődés bányájának homályos mélyé
ből a magyar szellem kincseit.

A sokféle szempont közül azonban, melyből 
Toldy Ferencz működésének egészét, vagy annak 
egyes részleteit tekinteni lehet, mégis legérde
kesebb az, hogy miként lett a békés természetű 
Toldynak munkássága, kit a legszomorúbb abso- 
lutismus napjaiban is szinte gyanúsan kegyelni 
látszott az elnyomó bécsi hatalom, hogyan lett 
az ő munkássága, a nélkül, hogy a rövidlátó 
absolutismus észrevette volna, legélesebb taga
dásává annak a gondolatnak, hogy az elnyomó 
törekvések valaha is diadalmaskodhatnának nem
zeti létünkön.

Ha a mai zajos, küzdelmes napokból vissza
tekintünk az 1849 utáni látszólagos halálos 
nyugalomra, föltűnik a nagy ellentét, mely az 
irodalom s költészet fájdalmas hallgatagsága és 
a magyar irodalomtörténeti tudomány örvende
tes termékenysége között, a magyar költők: 
Vörösmarty, Bajza s a többiek bús lelkiállapota 
s Toldy Ferencz vidám erőteljes sürgése-forgása 
között mutatkozik. Az idők e távolában azon
ban alig érezzük már meg azokat a lázas nem
zeti törekvéseket, melyek a Toldy alkotta új 
tudományág, az irodalomtörténet nyugalmas fel
színe alatt lüktetnek. Csak ha mélyebb érdek
lődéssel figyeljük a dolgokat, akkor látjuk, hogy 
Toldy irodalomtörténeti munkássága e korban 
egy nagy eszmét, valóságos politikai erőt kép
visel, midőn azt példázza, profétalélekkel azt 
jósolja szellemi életünk ezer éves haladásának 
folytonos hangoztatásával, ismertetésével, hogy 
oly nemzetet, melynek ilyen művelődése és iro
dalma van, mint a magyarnak, végkép elnyomni, 
kiirtani lehetetlen. Naplójában ő maga vallja be 
egész munkásságának e magasröptű politikai 
tendentiáját, s kimondja másutt is, hogy „min
den egyéb felsőbbség ingatag, csak a szellemé 
biztos és maradandó: ebben van nemzetünk 
jövője és semmi egyébben.“ Nem hiába indít
ványozta ártatlannak látszó czélzattal 1859-ben 
a hatalmas nemzeti tüntetéssé vált százados 
Kazinczy-emlékünnepet; nem hiába tűzte ki az 
absolutismus éveiben tendentiosusan Uj Magyar 
Múzeum néven alapított folyóiratnak jeligéjéül 
azt a latin mondást, melynek magyar értelme 
az, hogy „kiviszi a békés, csöndes hatalom azt, 
a mit az erőszakos soha el nem ér.“1 Vissza-

' „Peragit tranquilla potestas, quae violentia nequit.“

tekintve Toldy tudományos munkásságának e 
czélzatára, magunk is hajlandók vagyunk — 
ma újra és inkább, mint valaha — elfogadni 
azt a vigasztaló illusiót, mintha a magyar szel
lem századokon át csak azért teremtett volna 
irodalmat és művelődést, hogy belőle Toldy 
szócsövén keresztül egy örök hang tiltakozzék 
a nemzet elmúlásának még csak gondolata ellen 
is. S ma is érezzük, hogy soha hatalmasabb 
tiltakozó szót ne kívánjunk jogos nemzeti küz
delmeinkben, mert semmiféle fegyver nem véd 
meg jobban a passiv resistentia e legnemesebb 
fajtájánál.

Toldy Ferencz azonban nemcsak a nemzeti 
becsületet mentette meg már 1828-ban kiadott 
Handbuchjával, megmutatván a külföldnek, hogy 
van magyar irodalom és költészet, s 1830-ban 
Berlinben tartott fölolvasásával, bemutatván a 
minket nem ismerő nyugat előtt a magyar nyelv 
alkotását is ; nemcsak a nemzeti létünk örökké
valóságában vetett hitet mentette meg 1849 után, 
folyton hű tükröt tartván elénk a magyar nem
zeti műveltség ezeréves képéről: Toldy Ferencz 
nemcsak ezeket a diplomatái és politikai sike
reket aratta nagy arányú munkásságával. Való
ban örök időkre beírta ő nevét az emberi műve
lődés történetébe is, midőn a magyar irodalom- 
történetet európai színvonalú tudomány rangjára 
emelte’ midőn hosszú életpályáján szinte csoda
szerű munkaerővel a magyar tudományosság 
egyik ágában korszakalkotó eredményeket hozott 
létre, úgy hogy neve egymagában véve a magyar 
művelődés egy nagy fejezetét jelenti.

Toldy Ferencz e nagy jelentőségének általá
nos, fölemelő tudatában, midőn az már egy 
emberöltőnél is régebben vérévé vált több nem
zedéknek, ki kívánna most az ünneplés per- 
czeiben avval foglalkozni, hogy voltak-e Toldy 
Ferencznek magának, voltak e munkáinak téve
dései, hibái ? Emberi voltunknak, emberi mun
kánknak gyarlóságában ő is és munkájának 
egy-egy részlete is, osztályosak voltak az örök 
törvény rendelkezéseinél fogva.

Végigélte a nagy nemzeti átalakulás korsza
kát s kora művelődésének részese is, krónikása 
is lévén, munkásságának egyrészt jelességei, 
másrészt hibái is ebből folytak. Mindamellett, 
ha talán aesthetikai felfogása nem elsőrendű 
is, ha kissé elfogult is saját ifjabb korának 
magyar irodalma, különösen mesterének, Kazin- 
czynak alakja érdekében, ha talán a későbbi 
kor, főleg Arany János nagy jelentőségének mél
tánylása iránt nincsen is meg teljes érzéke, 
úgy gondoljuk, teljesen hamis képet soha iro
dalmunknak egyetlen korszakáról, egyetlen jelen
ségéről sem adott, lelke összhangját, melyben 
élete sikereinek titka rejlik, a munkássága folya
mán alkotott históriai Ítéletekbe is bevitte, s 
pályája, mint minden más tekintetben, úgy ebben 
is, folytonos emelkedés volt haláláig. Toldy nem 
hiába volt egész életén át a lankadatlan haladni 
vágyás képviselője, a 70 éves korban elköltö
zött aggastyán ereiben utolsó éveiben is örök 
ifjúság vére folyt, ki ugyanazzal az olthatatlan 
szomjúsággal, törhetetlen ambitióval, kifogyha
tatlan munkaerővel dolgozott, mint indulása 
idején s annyi tudós tervet, annyi irodalmi

5
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reményt vitt magával sírjába, mint akárhány 
korán elhunyt gazdag lelkű ifjú tehetség.

Mi pedig, az utókor, megilletődéssel állunk 
meg az elpihent nagy nemzeti munkaerő emléke 
előtt, létrejöttének százados évfordulóján.

Kegyelettel mérlegelvén Greguss Ágostnak, 
ünnepeltünk 30 év előtti első panegyrikusának 
szavait, melyeket Toldy Ferencznek a Kisfaludy- 
társaság megteremtése körüli érdemeiről mon
dott, örömmel bővítjük ki azokat s tanúságot 
teszünk a mellett, hogy Toldy Ferencz nemcsak 
a Kisfaludy-Társaságot, hanem az egész magyar 
irodalomtörténetet úgy teremtette meg, mint 
Isten a világot: semmiből, s teremtett világának 
gondját viselte élete fogytáig.

Nem az élete végén őt, s halála után emlé
két ért kitüntetésekben, hanem a nemzeti mun
káját megértő általános tudatban áll Toldy 
Ferencznek igaz jutalma, örök emléke, dicsősége!

Gyulai Ágost.

Elektromos eszközök.

Az elektromos energiának nagyban, tehát 
ipari czélokra való előállítására a dynamo- 
gépek szolgálnak. A dynamogépek mecha

nikai munkát alakítanak át elektromos munkává. 
Az oly dynamok, a melyek viszont az elektromos 
munkát alakítják át mechanikai munkává, az 
úgynevezett elektromotorok.

Hogyan használjuk fel közvetetlenül a moz
gásban rejlő, mechanikai energiát elektromos 
áramok termelésére? E kérdésre a felelet egy
szerű. Mozgassunk mágneses térben vezetőket, 
úgy ez utóbbiakban elektromos erők állanak elő, 
s ha most e vezetőket zárjuk, létre jő az elek
tromos áram. Persze a kivitel sokkal összetet
tebb, mint az elv egyszerű leírása.

1. Egyirányú áramú dynamogép.

A mágneses tér-\ már ismerjük. Nem más az, 
mint a mágneseknek és az elektromos áramok
nak az a környezete, a melyben a mágneses 
hatások (a tű vonzása, taszítása s tb ) észrevehe
tően mutatkoznak. Elméletileg minden mágneses 
tér a végtelenig terjed; gyakorlatilag ott van 
határa, a hol mágneses hatásai elenyészők. A

mágneses tér erővonalai az őt jellemző és meg
határozó képzelt görbe vonalak ; ezekkel helyette
sítjük gondolatban a mágneseket és az elektro
mos áramköröket s ezeknek egyes pontjaihoz 
képzelt érintők az illető pontban uralkodó mág
neses. erőnek irányát mutatják meg.

A dynamogépek készítésére tehát szükségesek :
1. Mágneses tér, a melyet a gépnek gerjesztő

mágnesei hoznak létre és pedig vagy aczélmág- 
nesek vagy elektromágnesek (ez a gépnek ren
desen nyugvó része). 2. Ebben a mágneses 
térben mozgatott vezető-rendszer, az armatúra, 
a melyben a hasznosítható áramok keletkeznek. 
Ha a gép nagyfeszültségű áramot fejleszt, czél- 
szerűbb az elektromágneseket forgatni.
' Mivel az oly vezetőkben, a melyek állandó 

irányú mágneses térben forognak, rendszerint 
az ú. n. váltakozó irányú áramok keletkeznek, 
a fennemlített elvek alapján szerkesztett gépek 
váltakozó áramú dynamogépek.

Ha állandó irányú áramot akarunk kapni, úgy 
az előbbiekhez még egy 3-ik szerkezet jő : a 
commutator vagy collector (gyűjtő). A commu
tator az armatúrában keletkező váltakozó irányú 
áramokat összegyűjti s a külső áramkörnek 
állandó irányú áramok alakjában adja le fel- 
használás végett. A commutator rendszerint az 
armatúrával közös tengely körül forog. Ezeket 
a gépeket egyenáramú dynamok-nak szokás 
nevezni.

A legelső áramgép váltakozó áramú volt 
s Pixii szerkesztette aczélpatkó mágnesekkel 
1832-ben. De sajátságos, hogy e gépek egész 
a múlt század 80-as évéig nem tudnak szélesebb 
körben terjedni. Már maga Pixii ellátta gépét 
commutatorral, hogy egyirányú áramot kapjon.

A valódi dynamogép megteremtői egyidőben 
(1867) Siemens W. Berlinben és Wheatstone 
Londonban, a kik az armatúrát elektromágnesek 
között forgatták s ez elektromágnesek mágnese- 
zéséhez maga a forgó armatúra adta az áramot. 
Ezek az önmagukat mágnesező dynamok, a 
melyek megindítását az elektromágnes vasmagjá
ban levő „maradék“ mágnesség eszközli. — E 
„maradék“ mágnességnek gyönge mágneses teré
ben forog az armatúra, a melyben gyönge elek
tromos áram keletkezik; ez áram az elektromágnes 
tekercsein halad át és erősíti a mágneses teret, 
a mi azután ismét a gép erejét növeli; ha azután 
az áram kellő erősségre tett szert, a külső veze
tékben felhasználható.

Nem lehet említés nélkül hagynunk, hogy 
— mint azt Klupathy Jenő kiderítette — még

2. Az egyphasisú áram görbéje.



Siemenséi Wheatstone előtt 1861-ben egy magyar 
ember, Jedlik benczés tanár, Győrött, készített 
egy valódi dynamót, de azt gyakorlatilag nem 
érvényesítette.

A váltakozó áramú gépeknél Wilde volt az 
első, a ki a mágneses tér létesítésére nein aczél, 
hanem elektromágneseket alkalmazott. Ö a vas
törzsök mágnesezésére néhány tekercs áramát 
commutator által egyirányúvá változtatta át és 
ez az áram keringett a vastörzsök, illetőleg 
elektromágnesek körül. — 1878-tól kezdve már 
mindenfelé hódítanak a váltakozó áramú gépek: 
a Siemens és Halske berlini, de főleg a Ganz 
és társa budapesti czég gyártmányai. A Ganz- 
gyár már 1882-től készít „magát mágnesező“, 
váltakozó áramú gépet s e rendszert folyton 
tökéletesítve a magyar iparnak e terméke Euró
pában a váltakozó áramot fejlesztő középponti 
telepeken a legelterjedtebb lett. Legelső nagy 
gépét az 1883-iki bécsi elektromos kiállításon 
mutatta be, a melynek munkabírása 90,000 watt 
volt.

Lássuk most, mi a különbség az egyirányú 
és a váltakozó áramok között.

Az egyirányú áram oly elektromos áram, a 
melynek iránya sohasem változik, hanem — hogy 
úgy mondjuk — kiindul valamely vezetődrót 
egyik pontjából: a positiv sarktól és mindig 
ugyanegy irányban folyik a negativ sarkhoz. Az 
az elektromágnes, a melyen ily áram ömlik át, 
positiv sarkát is, negativ sarkát is állandóan 
ugyanazon helyen megtartja. Ily áramuk van a 
galván-elemeknek. Az 1. ábra egyirányú áramú 
dynamogépet mutat, melynek munkabírása 36 
kilowatt (3600 watt).

A váltakozó áram irányát minduntalan vál
toztatja, a mennyiben majd az egyik irányban 
folyik, majd az ellenkezőben. Positiv vagy negativ 
sarokról, úgy a gépnél, mint az elektromágnes
nél itt csak a másodperczek kicsiny törtrészeiről 
lehet szó, mert az áram irányának megfordu
lásai nagyon gyorsan következnek egymásután. 
A magyar váltakozó áram rendszerint 84-szer 
változtatja irányát másodp.-kint (Németországban 
a 100-szorosak dívnak), más szóval, minden 
másodperczben 84 sarokváltozás áll elő. Mivel 
pedig e 84 változásból kettő-kettő esik egy perió
dusra, a magyar váltakozó áramok periódus
száma vagy frequentiája 42.

Ha például valamely kétsarkú váltakozó áramú 
gép minden körülfordulásnál egy periódust tesz, 
akkor — mivel az irányváltozást az ú. n. sinus
görbével szokás ábrázolni — az áram váltako
zása következőképp történik (2. ábra). Az áram 
0-tól bizonyos meghatározott positiv maximum- 
értékig emelkedik s azután 0-ra száll le : ez az 
első váltakozás ; most leszáll a negativ maximum- 
értékig, hogy azután ismét 0 legyen: ez a 2-ik 
váltakozás. A két váltakozás egy periódust tesz ; 
a leírt jelenség tehát 42-szer ismétlődik másod- 
perczenkint. A sinus-görbe bármelyik pontjából 
merőlegeseket húzhatunk a vízszintes egyenesre, 
ezeket az illető pont „ordinátájának“ szokás 
nevezni. Az orninaták távolságát a 0 ponttól 
fokok-ban mérik s azt mondják, hogy mindenik 
pont ordinátája bizonyos phasis-ban van. Pl. a 
positiv maximum pontnak phasisa 90°, a nega-

tivé 270°, mert az első ordinátája 90°-ra, a 
másodiké 270°-ra van 0 ponttól. Egyébként az
2. ábra megközelítőleg a váltakozó áram elektro
motoros erejének időszakos lefolyását tünteti fel.

Az itt leírt áramot, a mely csak egy egyszerű 
váltakozó áramot küld a vezetékbe egyphasisú 
áram-n&k is szokás nevezni.

A 3. ábra egyphasisú áramot termelő gépet, 
más szóval generátort mutat. Az armatúra el
szigetelt drótokkal burkolt tekercsek sorozata és 
mozgó rendszer. Van 20 sarka, munkabírása 60 
kilowatt.

Ha oly gépet készítünk, a mely nemcsak egy 
egyszerű váltakozó áramot gerjeszt a vezetékben, 
hanem a váltakozó áramok egész sorát, a melyek 
időszakos lefolyásai nem egyszerre, hanem egy
másután bizonyos szabályos időközökben tör
ténnek, akkor többphasisú áram-oi kapunk. A 
többphasisú áram tehát az egyphasisú áramnak 
összekombinálása. Mindenik áramnak elektro
motoros ereje a 0 értékétől a positiv maximumig,
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3. Egyphasisú gép.

azután ismét a 0 ponton át a negativ maximumig 
emelkedve, újra 0 értékre csökken. Ez azonban 
nem minden áramra nézve történik egy forgás 
alatt egyszerre, hanem bizonyos időközökben 
egymásután. — Az áramok cyklikus sorrendben 
cserélik fel szerepeiket és az egész rendszer 
elektromotoros erejének összege állandó.

A háromphasisú áramot forgóáram-nak szokás 
nevezni, a mely tehát három közönséges válta
kozó áramnak összecombinálása, a melyek mind
annyian egy és ugyanazon forrásból eredhetnek. 
Ez áramok egymástól való eltávolodása V3 perió
dus. A 4. ábra a forgóáram elektromotoros erejé
nek időszakos lefolyását tünteti fel, a hol a 
második szakgatott görbe phasisának különbsége 
120°. A forgóáramhoz szükséges 6 vezetődrót 
közül kettő-kettő egygyé van összefoglalva, mert 
két váltó áramot mindig a harmadik vezeti vissza ; 
így a forgóáramot három vezető továbbítja.

A háromphasisú gépek manapság nagyon el
terjedtek s a legkülönbözőbb nagyságban készül
nek. Az 5. ábra 8 forgóáramú Ganz-gépet mutat,

5 *
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a melynek legkisebbje fél, legnagyobbja 250 
lóerejű.

Az első többphasisú váltakozó áramú gépet 
Ferraris szerkesztette 1888 ban, de gyakorlatilag 
legelőször a három évvel későbbi frankfurti 
nemzetközi elektromos kiállításon alkalmazták.

Hosszú időn át nagy volt a vetélkedés az 
egyirányú és a váltakozó áramok között. Kezdet-

sége, annál kisebb intensitása, így annál véko
nyabb drót kell a vezetésére, a melynek ára 
jelentékenyen kisebb a vastagénál. Továbbá kis 
feszültség mellett vastagabb drótot kell alkal
maznunk, hogy ellenállása ne legyen nagy s ez 
esetben a vezetékben az elektromos energiának 
egy része hővé alakul, még pedig annál több, 
mennél vastagabb a vezető.

I H ni

4. A forgóáram.

ben az egyirányú áramot tartották egyedüli hasz
nálható áramnak; a váltakozó áram csak a múlt 
század nyolczvanas éveiben kezdett tért foglalni 
és már úgy látszott, hogy az egyirányú áramot 
kiszorítja. Manapság mindkét áramot használják 
s így iparkodnak eleget tenni azoknak a köve
telményeknek, a melyeket az emberi szellem 
eléjök szab.

Mindkét áramnak megvannak a maga előnyei 
és hátrányai, a melyek azután megszabják, melyi
ket hol és hogyan kell alkalmazni. Elektromos 
világításra és álló motorok hajtására mindkét 
fajtájú áram alkalmas.

Az egyirányú áramot közúti vasutak hajtására, 
accumulátorok megtöltésére, elektrochemiai mun
kákra, galvanoplastikára stb. használják; mind 
e dolgokra a váltakozó áramok nem alkalmasak. 
Viszont nagy feszültségek előállítására, az elek
tromos áramnak jelentékeny távolságokra vite
lére : a váltakozó áram felel meg.

A kétfajtájú áram előállítói, azok előnyeit és 
hátrányait összevetve, barátságosan szabták meg 
egymásnak munkakörét s vállvetve iparkodnak 
eleget tenni kötelességeiknek. Nagy hálózatoknál 
vagy nagy távolságokra az elektromos áramot 
váltakozó áramú, rendesen háromphasisú gép 
gerjeszti, még pedig nagy feszültségre (2000— 
3000 volt-ra); ezt azután vékony vezetékek a 
rendeltetési helyekre viszik, a hol a szükséghez 
képest alacsonyabb feszültségű (500 volt-ra és 
lejebb) alakítják át.

így pld. a Budapesti Általános Villamossági 
Részvénytársaság is, a mely a fogyasztóknak egy
irányú áramot szolgáltat, középponti telepét a 
városon kívül építtette fel. A középponti telepen 
9 drb. kétphasisú áramú gép, az ú. n. gene- 
rator-ok, a melyeknek összes munkabírásuk 4290 
kilowatt, 1800 volt feszültségű váltakozó áramot 
termel. Ez áramot a városban 2 X 110vo//-osra 
alakítják át s a 11 dynamo, az 1380 accumu-

5. Háromphasisú gépek.

Az egyirányú áramot nagy feszültséggel elő
állítani csak nagyon összetett szerkezettel, az 
ú. n. „rotatiós átalakítóival lehet s ezzel is 
csak bizonyos meglehetős mérsékelt feszültséget 
érhetünk el, 1000—2000 volt-ot. A váltakozó 
áramot könnyen át lehet alakítani magas feszült
ségűvé, akár 30,000 volt-osra, sőt még maga
sabbra s így ezáltal a messzevezetés jóval 
olcsóbbá válik. Minél nagyobb az áram fesztilt-

lator-czellával együttesen küldi szét a kellő ala
csony feszültségű áramot az elektromos lámpák 
táplálására.

De hát mi az az eszköz, a melynek segítségével 
a nagyfeszültségű áramot alacsonyabb feszült
ségűvé alakíthatjuk át ? Ez eszköz a transfor- 
mator, a váltakozó áramnak csaknem nélkülöz
hetetlen segítőtársa, a melylyel tetszőlegesen vál
toztathatunk át kis feszültséget magasra és viszont
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Az első használható transformatort Gaulard 
és Gibbs mutatták be Londonban (1883), a 
meiylyel a nagy távolságra való áramelosztás 
feladatát megoldották. A transformatorokat gya
korlati jelentőségre magyar feltalálók emelték: 
Zipernovszky, Déri és Bláthy. Ők készítették 
(1885) az első tulajdonképeni „sarknélküli“ trans- 
formatort s a párhuzamosan kapcsolt transfor-

6. Háromphasisú transzformátor.

matorokkal egy gyakorlatias áramelosztó rend
szer alapját vetették meg. Az első többphasisú 
transformatort Dolivo-Dobrowolsky és C. Brown 
elektrotechnikusok készítették (1891).

A transformator lényegében véve nagyon egy
szerű szerkezet. — Vegyünk elő egy vasgyürüt 
szabad sark nélkül, csavarjunk rá két rétegben jól 
szigetelt vékony hosszú és rövidebb vastag dróto
kat s kész a transformator. Ha a váltakozó ára
mot a vékony drótba bevezetjük, az a vasmagot 
körüljárja, mágneses teret kelt, a mi azután a 
teljesen elszigetelt vastag drótban kisebb feszült
ségű áramot indít. Most letransformaltunk. Ha 
a váltakozó áramot a vastag drótba vezetjük 
be, a vékonyabban magasabb feszültségű áram 
keletkezik s most feltransformálunk. A 6. ábra 
egy 300 kilowatt-os háromphasisú transformatort 
mutat be, a melynél az áram feszültsége az 
elsőd kapcson 20,000 volt, a másod kapcson 
3000 volt. Ez az eszköz tehát letransformál.

De a transformatorok az áramnak csak a 
feszültségét alakítják át és nem egyúttal nemét 
is. Melyek tehát azok az eszközök, a melyeknek 
segítségével az egyik fajtájú áram a másikra 
változtatható át? Ilyenek a motorgenerator és 
az áramátalakító (redresseur).

Ha a váltakozó áram egy elektromotort hajt 
s ez ismét egy egyirányú áramú generátort járat 
s e két gépet úgy készítik, hogy mindkettőnek 
egy- és ugyanazon áramgörbéje legyen: akkor 
előttünk áll egy^motorgenerator.

A motorgeneratort egyszerűsítve, az áram- 
átalakítóhoz jutunk. Ez utóbbinál a forgóáram

motora és az egyirányú áram generátora számára 
közös mágnes-állványt és közös sarúvasat alkal
maznak, a két elkülönített gépet némileg egy
másba tolják és egy géppé egyesítik.

Ámbár ez utóbbi gép egyszerűbb és olcsóbb 
a motorgeneratornál, hatásfoka is jobb, mert 
90%» amazé pedig 85%, mégis mindkettőnek 
előállítása sok nehézséggel jár, áruk magas, 
szerkezetük complicált és kezelésük nehézkes.

Ezek az okok ösztönözték újabb időben 
az elektrotechnikusokat arra, hogy a váltakozó 
áramnak egyirányítását egészen más téren keressék.

A váltakozó áramnak legegyszerűbb és leg
régebben ismert egyirányítása mechanikai. — A 
váltakozó áram kétsarkú átkapcsolókba megy, a 
melyeket az elektromágnesek épp az áram vál
takozása folytán mindig oly helyzetbe hoznak, 
hogy az áram munkakörébe vezető szorítókról 
mindég egyirányú áramot szedhet le. Bármily 
egyszerűek is ezek a mechanikai egyirányítók, 
széleskörű elterjedést nem érhettek el, mert az 
érintkező felületek nagyon gyorsan kopnak s a 
szikraképződés, főleg magas feszültségű áramok
nál nagyon erős.

A mechanikai elvtől eltérve Graetz és Ch. 
Pollak (1897) eiektrolytes úton iparkodtak a 
váltakozó áramot egyirányúvá alakítani s eszkö
züknek elvét az alumíniumnak sajátságos elektro- 
lytikai viselkedésére alapították.

A Graetz-Pollak-ié\e eiektrolytes egyirányító 
olyanféle, mint egy közönséges galván elem. — 
Üveg- vagy más edényben folyadék van s ebben 
két elektród. Az egyik elektród aluminium, a 
másik ólom (szén, vagy más fém, csak éppen 
Al nem); eiektrolytes folyadék gyanánt káli-, 
vagy natronlúgot alkalmaznak. Egy ily igazán 
nagyon egyszerű szerkezetet aluminium-czellának 
neveznek.

Ennek az aluminium-czellának az a csudá
latos tulajdonsága van, hogy az elektromos ára-

7. Kénesőgőzős egyirányító.

mot az ólomtól az alumíniumhoz könnyen át
engedi, de az ellenkező irányban, ha t. i. az az 
alumíniumtól az ólomhoz megy, csaknem teljesen 
visszatartja, föltéve, hogy a feszültség a 22 volt-ot 
meg nem haladja. Az aluminium-czella tehát úgy 
működik, mint valamely elektromos szelep. A 
mint a közönséges szivattyú szelepe a vizet csak 
egyik irányban bocsátja át s az ellenkező irány-
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ban nem ; éppen úgy a czella is az elektromos 
áramot is csak egy irányban, még pedig az 
ólomtól az aluminium felé engedi át, az ellen
kező irányban pedig visszatartja.

Egy ily czella útján természetesen valamely 
váltakozó áramnak csakis egyik felét nyerjük, 
még pedig azokat az áramlökéseket, a melyek 
az ólom-aluminium irányban haladnak s a vál
takozó áram másik fele nem keletkezik. Hogy 
az áramnak mindkét felét kihasználhassuk, több 
czellát kell alkalmaznunk, épp úgy, mint egy 
szivattyúhoz több szelepet. — A feltalálók négy 
czellának alkalmas felhasználásával oly készü
léket szerkesztettek, hogy a munkaáramkörben 
mindég egyirányú áram keringhet.

A mi pedig a 22 volt-os feszültséget illeti, 
ezt is megnövelhetjük, ha egy czella helyébe 
annyit kapcsolunk egymásután, hogy minden 
egyesre ne essék több 22 volt-nál. Ha tehát 
110 volt- os áramot akarunk, úgy mindenik czella 
helyett (u % 2 —) 5-öt, összesen 4 x  5 =  20 
czellát kell alkalmaznunk.

Ámbár az aluminium-czelláknak két nagy 
hibájuk van, hogy t. i. hatásfokuk kicsiny (50— 
75%) és hogy kezdetbeli jó hatásuk gyorsan 
csökken, mégis teljes elismeréssel hell adóznunk 
feltalálóiknak, mert a váltakozó áramok egy- 
irányítására egészen új elvet vezettek be.

Amerikában a legújabb időben új egyirányítót 
készítettek, a melyet jósága mellett főleg rend
kívüli egyszerűsége jellemez. Ez a kéneső-gőzös 
egy irányító.

E folyóirat tisztelt olvasói ismerik a Cooper- 
Hewitt-ié\z kénesőlámpát, a mely egyúttal a 
váltakozó áramot egyirányúvá is alakíthatja. Ha 
valamely üveggömböt annyira kiszivattyúzunk, 
hogy abban Röntgen-sugarak már felléphesse
nek, azután aljába, egy üregbe kénesőt öntünk, 
vele szemben pedig valamely fémet forrasztunk : 
készen van az új egyirányító. E készülék épp 
úgy működik, mint a fentemlített aluminium- 
czellák, tehát valóságos elektromos szelep; mert 
az áramot a fémtől a kéneső felé nagy ellen
állás nélkül engedi át, míg az ellenkező irány
ban az átáramlást megakadályozza.

A kísérletek ez új eszközre a következő ada
tokat szolgáltatták : 1. Nagyobb feszültségre 
(néhány ezer volt-ig) egy kéneső-gőzcső is elég
séges. 2. Az eszköz tartóssága és állandósága 
kielégítő. 3. A hatásfok 86% és több. E készü-

8. Az új egyirányító kapcsolási módja.

léknél egyetlen veszteség az, hogy 14 volt a 
fényív képzésére és fentartására használódik fel. 
100 volt-os váltóáramnál tehát 100—14 =  86 
volt egyirányú áramot kapunk, a hatásfok tehát 
86%. Ha a váltakozó áram 500 volt-os, az át
alakított egyirányú 486 volt-os lesz, így most a

hatásfok 97-2%. Mennél magasabb a feszültség, 
annál jobb a hatásfok s e körülmény már előre 
is megmondja, hol fog bevállni az új eszköz? 
Ott, a hol magasabb feszültségű áramokra van 
szükség (500—600 volt-rsL, pl. közúti vasutaknál.

A 7. ábra oly kéneső-gőzös egyirányítót tün
tet fel, a mely a forgóáramot alakítja át egy-

9. A C —H Elect. Comp, kéneső-gőzös egyirányítója.

rányúvá. A kiszivattyúzott gömbön alul van a 
kéneső, felül 3 vas-elektród, a melyek mellett 
symmetrikusan helyezkedik el a platinaszeg. Ez 
utóbbi eszközli a lámpa meggyújtását. A forgó
áramú dynamót úgy kapcsoljuk be, hogy a 3 
phasis a 3 vas-elektróddal, az úgynevezett nulla 
pont pedig a kénesővel legyen összeköttetésben 
(8. ábra). Két phasis között a feszültség ren
desen 190 volt, vagyis az egyik phasis és a 
0 pont közötti 110 volt-os feszültség V%-szorosa. 
A fényív a negativ kéneső-sark és a positiv vas
elektródok között a gép járásakor megszakadás 
nélkül mindég megmarad, csak sorban váltakozik 
a 3 vas-elektród között. De az áramgörbének 
csak positiv ága megy a vas-elektródon át, mert 
a negatívot az elektródok nem engedik át, épp 
az elektromos szelep működése miatt. Az áram
görbe positiv ágának egymásra következése s a 
negatívnak kimaradása folytán az egyirányú áram 
lüktetni fog és a gép 0 pontja s a kathód között 
fog áramlani.

Ha a váltakozó áramot a maga teljességében 
akarjuk egyirányúvá átalakítani, akkor 4 kéneső- 
gőzcsövet kell alkalmaznunk olyféle berende
zéssel, mint a minőt a négyes aluminium-czel- 
láknál alkalmaztunk. De Cooper-Hewiit kimutatta, 
hogy bármely váltakozó áramnak egyirányítására 
egy cső is elégséges. Ez esetben 3 kéneső-gőzös 
egyirányítót egyesítenek egy csőben s a negativ 
elektród közös.

A Cooper-Hewitt Electric Company által for
galomba hozott kéneső-gőzös egyirányítót a 9. 
ábrán láthatjuk. Balról van a nagy gömbalakú 
kéneső-gőzcső, benne fenn két anód, lenn a
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kéneső-kathód. Jobbra a kapcsolótábla a keze
léshez szükséges mérő- és kapcsoló-eszközökkel.

íme, az elektromosságnak gázokon keresztül 
való kisülése, a mely eddig szépségével bájolta 
el az emberiséget, most már egyúttal hasznosít
ható tulajdonságát is felmutatta s az ezirányú 
kutatásoknak újabb teret nyit.

Szekeres Kálmán.

Magyarország a XVIIL század 
elején.

Az Alföld pusztulása, mocsaras területek, árvizek, jár
ványok. A Felvidék, az 1703—11-iki szabadságharcz s 
a felvidéki megyék. A pestis. A nép özönlése az Alföldre. 

Az első gyarmatosok állapota, bolyongásaik.

A felszabadító háborúk és II. Rákóczi Ferencz 
szabadságharczának lezajlása után Magyar- 
ország. új korszakhoz ért. A hosszú küz

delem és rombolás kora után beállott a szer
vezkedés, az alkotások korszaka. Érdekes köze
lebbről szemügyre venni, minő erőkkel lépett 
át nemzetünk eme korszakba. A magyar szent 
korona területe sértetlenül került ki a százados 
harczokból, lakossága azonban szertelenül meg
tépve, megfogyva, vagyonában megrongálva 
lépte át a század küszöbét, mihez képest a 
területileg visszaállított országnak egykori külső 
képe is nagyon megváltozott. Minő rettenetes
ségek színhelye lehetett az előző korszakokban 
az Alföld, arról a följegyzett adatok szólanak, 
de elképzelni így is alig tudjuk. Ott áll a kutató 
előtt a sok rideg adat, de a borzalmas esemé
nyeket a mai békésebb időnek gyermekei alig 
tudják elképzelni. Minő hét esztendő lehetett 
pl. az, (1625—1627) melyben 102 alföldi falu 
hamvadt el ? Mekkora lehetett a rablás és öldök
lés, hogy ha e két esztendőben csupán az iga
vonó jószágból 152.000-et rabolt el az ellenség.1 
A fölszabadító háborúk után az Alvidék képe 
olyan lehetett, a minőnek azt a tatárpusztítás 
után képzeljük. Az árvíz elvonult, de maga 
után az életet kiölte, nyomába lépett a pusztu
lás, a halál, ennek nyomai voltak láthatók min
denütt. Néhány adat fogalmat nyújt a romlásról 
Arad megyében csupán a lippai járásban 70 
elpusztult község volt. Ez egész vidéken Lippa 
és Kápolnás voltak a legnépesebbek, mindegyik 
70—70 házzal, utánuk Pozsoga következett 
46 házzal.'1 Szabadkától Zentáig, Zomborig, 
Kanizsáig, Bajáig, Halasig nem volt község, 
pedig az előbbi időkben Szabadkát népes falvak 
(Tavaszkut, Györgye, Bajmai, Napfény, Chonta- 
fejér stb.) környezték. Zalában a fölszabadítás 
után csupán csak egy járásban 23 lakatlan falu, 
a másikban 29 elpusztult helység mutatta a 
pusztulást. Mikor Károly főherczeg Mohács alatt 
megverte a törököket s Veteranit Eger felé 
küldte, maga Szeged felé indulva a roppant

1 Szentkláray. „Száz év Magyarország újabb törté
netéből.“ Egy 1669-ben Írott kézirat szerint addig az 
Alföldön elpusztult 900 község. (U. o.)

2 Márki: Arad megye és Arad szab. kir. város mono- 
grapliiája. II. 297.

síkságon sehol nem látott hajlékot, csak itt-ott tűnt 
fel néhány pásztorkunyhó, melynek lakói rettegve 
nézték seregét. Az, elvadult országrész valóság
gal az ősvadon képét mutatta, s a felmentő sere
gek ugyancsak meg voltak helylyel-közzel akadva 
a minden út és ösvény nélküli pusztaságban. 
Az átutazó katonaság lovasai fegyverrel vágták szét 
a burjánt és bozótot és lovasaikkal tapostatták le, 
hogy a gyalogság áthatolhasson. Az egész Csa- 
nád megyében nem volt olyan középület, mely
ben a főispán lakhatott volna, sőt a megyei 
gyűlések megtartására alkalmas helyiség sem 
volt. Gr. Károlyi Sándor e bajon úgy segített, 
hogy szegvári díszes kastélyát, mely egykor 
gr. Bercsényi Miklósé volt, felajánlotta a megyé
nek.1 Receperat ergo — írja Bél Mátyás a pusz
tulást áttekintvén — totam provinciám, séd in 
desertam triste propennodum conversam Coloni 
admodum pauci ibi relicti, vici incinerati, arces 
et oppida desolata, adeoque vix umbra pristini 
floris observabatur.“1 2

De nemcsak a fegyver és a tűzvész okozta 
károk alatt sínylett a szerencsétlen országrész, 
mintha az elemek összeesküdtek volna ellene, 
talán még ezeknél is nagyobb pusztítást hoztak 
reá az árvizek. Az elhagyott meg nem művelt 
területek, különösen a folyamok mentében elpos
ványosodtak, az Alföld roppant téréit mocsarak, 
tavak foglalták el. Pl. Torontál szivében 13 
négyszögmértföldnyi terjedelemben beláthatatlan 
tengerhez hasonlított a vidék. Schwartner szerint 
a 132 négyszögmértföldnyi terület egy harmada 
ingovány. A Maros, Tisza, Duna mentén a bel
vizek, mocsaras helyek annyira elterjedtek, hogy 
a tudósítók e terület szárazföldjét oázisokhoz 
hasonlítják ; a többi területen az ilancsai, alibu- 
nári, verseczi, arankai mocsár osztozott. „Tota 
Trans-Tibiscana regio paludibus scatet, — 
mondja e vidékről Bél — quae avibus aquati- 
cis et id. genus animalibus refertae sunt3. Kép
zeljük el e vidékeket az őszi és tavaszi esőzé
sek idején, midőn a sok posvány s a belvizek 
sok helyen beltengerré folytak össze! Milyen 
öldöklő, miasinákkal telt lehetett e vidéken a 
levegő! Az írók kiemelik, hogy a láz e's a 
hideglelés igen gyakori, csaknem állandó, egyéb 
följegyzések pedig a pestis pusztításairól szó
lanak. A XVIII. század első évtizedeiben négy 
ízben is föllépett e járvány s az akkori gyér 
lakosságot erősen megapasztotta. Gsak az 1738-ki 
pestisben Temesvár akkori 6000 lakosából rövid 
idő alatt 1000 halt meg, a korábbi járvány 
idejében pedig Biharban egy év alatt 22 ezer 
embert ragadott el a vész.4 A „fekete halál“, 
vagy mint a nép nevezte „a guga halál“, rémes 
pusztításairól lépten-nyomon találhatunk tudó
sításokat ama kor följegyzései között. Az 1709, 
1713, 1719, 1733-iki járványok között alig lehet 
a pusztítás nagyságát tekintve különbséget tenni, 
legfeljebb annyiban, hogy idők folyamán a tár
sadalom inkább gondolt a védelemre, habár e 
tekintetben is lassú lehetett a haladás, mert pl.

1 Zsilinszky M. „Csanád m. főispánjai“ 461.
2 Bél M. ismert műve 257. 1.
3 U. o. 34. 1.
4 Éble e. m. 466.
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Arad megyében egészen 1738-ig nem volt orvos. 
Legalább erre kell gondolnunk, midőn azt olvas
suk, hogy Arad város csak 1738 október 13-án 
fogadta fel Vida Mihály sebészt az orvosi teen
dők ellátására, kinek a következő évi februárius 
havában 400 forintot fizetett. A ragály pusztí
tásának jellemzésére hadd álljon itt egy egykorú 
levélnek néhány sora. „Az infectio — írja Hód
mezővásárhelyről az alispán 1738 nov. 20-án — 
még sem szűnik közöttünk, sőt ez az Istennek 
példás ítéleti — úgy láttyuk — még jobban 
foly közöttünk. Boldog szemek azok, kik ezeket 
nem láthattyák — a kik még életben vagyunk 
is, minden órán várjuk fejünkre ezt az Isten 
rettenetes ítéletét, mert annyira elfogytunk, hogy 
még temető embert is alig kaphatunk és sokan 
csak szekérre teszik halottyokat és a míg sírt 
ás neki a sérelmes fél, addig szekeren vagyon 
halottya, azután úgy temeti el. A legtöbb ember 
házánál is, ha halott esik, alig látunk 2—3 
embert, kik eltemetnék. Pusztáinkon ember nem 
látszik, a szolgák gazdájukat elhagyták és haza 
jöttének, hogyha meghalnak, talán Istenért őket 
is eltemetik, kik közül is sokan meghaltanak, 
úgy hogy ökrök, lovak, széljel a pusztában 
bujdosnak, senki sincsen, a ki reájok vigyázzon. 
Az utczák üresek a lakosoktul. Az Ur Isten eö 
szent Felsége bő irgalmassága fordítsa el rólunk 
ezen rettenetes csapást, mert teljességgel elfo
gyunk, tizenkét napok alatt holtanak meg töb
ben mintegy hétszázaknál.“1

Az Alföld e nyomorúságos állapotának szem- 
meltartásával lehet megérteni, hogy miért kellett 
a felszabadító háborúk idejében a császári hada
kat a sokkal terméketlenebb felvidéki megyék
nek táplálniok A császári hadseregek hadi műve
leteinek akadályai között, mint elsőrangú nehéz
ség az szerepel, hogy a hadsereg számára 
Tokajból kellett az élelmiszereket szállítani.

Természetes, hogy a felvidéki megyékben, a 
melyekben a török a hódítás idejében nem 
pusztított, a romlás nem volt oly nagy, mint 
az Alföldön. Népessége is normálisabb vo lt; 
az előző századok viharaiban sok ezren mene
külhettek ide, a hol a hatalmas hegyek, ha a 
megélhetési viszonyokat megnehezítették is, de 
legalább az élet- és vagyonbiztonságot némileg 
oltalmazták. Ámde itten tekintetbe véve, hogy a 
nép — egyes vidékeket leszámítva — csaknem 
kizárólag a földből élt, éppen a lakosság számá
nak fölszaporodása miatt, növekedett a szegény
ség. A felvidéki megyékben az anuigy is kevésbbé 
termékeny föld nagyon föloszlott. E baj nem 
lehetett kicsiny, mert az egykoruak mindunta
lan rámutatnak, mint olyanra, mely a boldogu
lásnak hatalmas akadálya. Károlyi Sándor az 
ország politikai és gazdasági kormányzása érde
kében szerkesztett emlékiratában a felvidéki 
megyékről szólva kiemeli, hogy e vármegyék
nek „annyi népek vagyon, hogy egy-egy fundus 
quartalitásra, octavalitásra dividaltatik, földgye 
és terménye oly szűkén vagyon, hogy igen sze
gényesen élhet rulla.“1 2 •

E földfelaprózásról még világosabb képet

1 Eble: „Károlyi Ferencz gr. és kora“ 466 1.
2 Eble e. m. 624.

nyújtanak a megyéknek az 1715 és 1720. évben 
az adó kivetése érdekében összeállított lajstromai 
Ezekből látjuk, hogy pl. Máramaros vármegyé
ben az egész telkes jobbágy „ritka mint a fehér 
holló.“ Turócz megyében, a hol a földművelő
nek a terméketlen földdel kellett küzködnie, a 
hol az éghajlat is sok kárt okoz, ritka volt a 
féltelkes jobbágy, a nép legnagyobb része nyol- 
czados telken tengette életét, de voltak nagy 
számmal tizenhatod telkek is. Turócz-Szent- 
Mártonban 14 jobbágy és 16 zsellértelken 74 
család volt. Hasonlók voltak a viszonyok Torna
megyében, sőt nagyjában az egész Felvidéken.

A birtokoknak rendkívüli felaprózása általá
ban az elszegényedésnek veti meg alapjai. Young 
Arthur a praktikus angol nemzetgazdász a franczia 
forradalom előtti években beutazván Franczia- 
országot, reámutat a nyomorra, a hátrányokra, 
a mit a szerfeletti földfelaprózás okoz. „Nincsen 
— mondja a többi között — szívrehatóbb lát
vány, mely részvétünket annyira felköltené, mintha 
látunk családot, mely kis földön él.“ 1

Kimondhatatlan baj volt a Felvidéken az, 
hogy általában nem volt pénz s nagyon kevés 
alkalma volt a népnek arra, hogy termését 
értékesíthesse; a nép, ha már a jelen terheit is 
alig volt képes viselni, a jövő érdekében még 
kevésbbé tudott áldozni, lemondott a föld javí
tásáról, barmait jókarba helyezni nem tudta.

Ismeretes, hogy az Alföldet a hosszú hábo
rúk változtatták ősvadonná, de a Felvidék ment 
volt-e teljesen a háborúktól ? Hiszen, hogy töb
bet ne említsünk, a század elején ama nagy 
és hosszéi ideig tartó szabadságharcznak szín
helye jobbára éppen a Felvidék volt. A kilencz 
éven át tartó háború még azt a kis jólétet is 
elpusztító, a mely talán itt-ott mutatkozott. 
Rombadőlt, elhamvasztott házak ezrei jelezték 
a szörnyű veszedelmet, melyet a Felvidék népe 
a Rákóczi-féle szabadságharcz idején átélt.’2

Ama járványok, a melyek e század elején 
végig-végig pusztították az Alföldet, nem kímél
ték meg a felvidéki megyéket sem. Az 1709 
1710-iki pestis idejében Lőcse, Eperjes, Kassa, 
Rozsnyó, Miskolcz, Tokaj, Ungvár, Munkács, 
Huszt, M.-Sziget, Nagy- és Felső-Bánya, Szat- 
már-Németi és a népes Debreczen fele, vagy 
legalább egyharmada kihalt.:í

Bármennyire siralmas volt is Magyarország 
állapota az Alföldön és Felvidéken egyaránt, 
egy körülmény mégis reményre jogosított: rop
pant kiterjedéséi termékeny föld szabadult fel. 
Még javában folyt a felszabadító háború, máris

1 A Young. Voyage en France p. les annés 1737, 
1788—89. Francziára ford. Lesage S. 10. 1.

2 Késmárkon (495 háztartás 31(( í telken) a Rákóczi- 
mozgalmak idején 64 ház égett le. Korpona 1708- 
ban teljesen elpusztult. Kőszegen 20 év alatt négy 
ízben volt nagy tűz. Libetbánya sokat szenvedett az 
említett korszakban, ma csak rom, mondják az 1715-iki 
adóösszeírók, mert a gyakori háborúk, két megszállás 
s az ostrom alkalmával a bombázás és a tűz sok házat 
elpusztított. N.-Bányát négyszer szállották meg, van 
benne 80 nyomorult ház (a többi jobbacska között) 
mely együttvéve nem .ér annyit, mint egy jókarban levő 
pozsonyi ház“ stb.

3 Thaly K. „Egy kurucz tábornok hagyatéka.“ Hadt. 
Közi. 1896. II. k.
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megmozdult a felvidék lakossága, ezer és ezer 
embert lelkesített a remény, hogy a visszafoglalt 
területen boldog otthonra találhat. Lassan meg 
is indult a visszavándorlás a következő évtize
dek alatt, az Alföld síkjai megújultak. Liptó- 
megyéből 2 év alatt 1144 család vándorolt le, 
Árvából lement a népnek szinte egyhartnada 
(1451 háztártás). Az 1717. évi szentmiklósi gyű
lés megállapította, hogy Liptóban nincsen köz
ség, melyből le nem költöztek volna. Zemplén 
vármegyében az adózók összeírására kiküldött 
bizottság 391 községben 5045 puszta telket 
számlált össze, melyeken a ház még ott állott, 
s a melyeknek lakói nemrégiben „szöktek meg 
a Tisza vidékére“.1

E népvándorláson kívül a század első tize
deiben más, idegen bevándorlást is látunk az 
alföldi megyékbe. Az oláhok Moldvából és 
Havas-Alföldről, a németek a Rajna vidékéről 
(csak 1712-ben 14.000-en), a sziléziaiak, bur- 
gundok stb.. Európa egyéb tartományaiból jöt
tek kisebb-nagyobb csapatokban. Valóságos nép- 
vándorlás — kisebb kiadásban — indult meg 
a nagy magyar Alföld felé, mely ilyen körül
mények között a legkülönfélébb eredetű népe
ket volt magában egyesítendő. Az újjáépítés 
munkája megindult, a dolog természeténél fogva 
azonban az első gyarmatosoknak aránytalanul 
nagy akadályokkal kellett megküzdenie, holott, 
a mi szintén világos, a bevándorlásra éppen a 
legszegényebb és a leggyámoltalanabb népréte
gek vállalkoztak. A mi a hazai, felsővidéki nép
nek bevándorlását illeti, az első rajok csaknem 
teljesen készületlenül jöttek le, általánosságban 
munkás kezükön kívül csak nagy reményeket 
hoztak le magukkal, ha jobb otthonra tehetnek 
szert, hogy ott lent jobb élet vár reájuk, de 
nem ismerték a földet, nem tudták, fogalmuk 
sem volt arról, hol van a legnagyobb szükség 
reájuk. Nem voltak tisztában azzal, ki fogják-e 
bírni az éghajlatot? Szó sincs róla, föld volt 
bőven2 de végre is rögtön ez kenyeret nem 
adhatott, már pedig az a nép, melyet nyomora 
kényszerített a kivándorlásra, a szükséges befek
tetést nélkülözte. Ehhez járult még, hogy az 
Alföldre levándorolt gyarmatosnak meg kellett 
küzdenie az itteni áradásokkal, az éghajlat 
szélsőségeivel, a rettenetes utakkal; az első 
rajokat más bajok is utolérték: az 1711. év 
szörnyen száraz volt, a következő 1712. esztendő 
viszont túlságosan nedves. Az éhség pusztított. 
A jobb jövő reményében levándorolt gyarma
tosok sorsáról megható sorokban emlékezik 
meg gr. Károlyi Sándorné azon leveleiben, 
melyeket ez időtájt Nagy-Károlyból férjéhez 
küld : „Úgy takarodik az ember a Hajduvárosok 
felé! . . . Nem hiszem, hogy maguk is úgy 
búsulnának élteken, mint én, mert soha meg 
nem foghatom, hol vészén kenyeret, a kinek 
pénze nincs. Lehetetlen meggazdagodniok, mert 
temérdek gyermeke nyavalyásoknak, csak szél-

1 L. Acsády I. M. O. a Pragm. S. korában, 
pl. Pestmegyében még 1720-nan sem volt a határ 

telkek szerint felosztva, úgy itt is, mint másutt a gyar
matos bizonyos meghatározott, taksának nevezett díj 
fejében vehetett földet művelés alá. L. Acsády e. m.

tibe koldul, mondgya az üdvözletét. Ha elég 
búzám volna, mindgyárt csak alamizsnába is 
adnék egy asztagot: igen szánom őket. A tejért 
csaknem meghalnak. Nehéz a lelkemnek, hogy 
nem segíthetem, úgy, mint kellenék“. 1

Lépten-nyomon találkozunk annak a jeleivel, 
hogy a fölszabadító háborúk s a Rákóczi-féle 
szabadságharcz lezajlása után azAlföldre leözönlő 
első gyarmatosnép állandó községeket alkotni 
nem igen tudott; a segédeszközeitől megfosztott 
nép igavonók hiányában egy-egy helyen kilz- 
ködött, azután vándorolt tovább. Az első tele
pesek vándorlásairól az adóösszeírók gyakran 
tesznek említést és felpanaszolják, hogy a gyar
matosok „egy darab ideig holálván a földet ottan, 
már pedig elmenvén, azon földek is inkultára 
mennek vissza“.

Most, a huszadik század elején visszatekintve 
a kétszáz évvel ezelőtti állapotokra, lehetetlen 
hogy hazafias örömmel ne szemléljük az elő- 
haladást. Az ország területének helyreállítása 
után a szinte ösztönszerűleg is minden téren 
megindult szervezés munkája, ezernyi sebet 
hegesztett be ez és a haladás útjára vezette a 
nemzetet; az ország akkori lakossága is (Acsádi
I. számítása szerint 2.582,598 lélek) szinte meg
tízszereződött. Már a múlt század közepén öröm
mel mondotta Széchenyi István: „A kicsiny 
magból terebélyes, nagy fa lesz, csak senki el 
ne tiporja.“ A fa azóta is nőtt, erősödött, a 
nagy viharoktól azonban még most is meg 
kell azt őrizni.

Pruzsinszky Pál.

Meleg-földövi mívelt növények.
III. A kávénövény.

A kávéfa vagy kávébokor (Coffea arabica) nem 
számítható ugyan a szoros értelemben vett 
emberi tápláló növények közé, tehát nem 

is éppen lényeges életszükségletet elégít ki, de 
azért mégis olyan nagy jelentőségre vergődött 
a civilisált és a nem civilisált népek közt, hogy 
bizony kevés más növényfaj versenyezhet vele 
ebben a tekintetben. Vannak emberek, a kik 
inkább lemondanak a hús és bor élvezetéről, 
mintsem arról, hogy kávét igyanak.

Hogy mennyi fogy el a kávébokor magvaiból 
az egész földkerekség népeinek körében, arról 
persze nem lehet biztos statistikai adatokat 
mondani, mivel a tropikus tájakon a bennszü
löttek mindenfelé termelik kertjeikben és házaik 
környékén és ott helyben el is fogyasztják ter
mését, a melynek mennyisége semmiféle hiva
talos kimutatás rovataiba nem kerül bele. Csak 
azok az óriási kávétömegek jutnak a statistika 
tudomására, a melyek a civilisált népek for
galmában szerepelnek. Annyi bizonyos, hogy 
évenkint nyolczszáz millió kilogramm fogy így 
el belőle legalább i s ; de ha egy milliárd kilo
grammot mondanánk is, kétségtelenül még akkor 
is a valóság mögött maradnánk.

1 Eble e. m. 84.
6



66

A kávénövényt éppen úgy nevezhetni fának, 
mint bokornak, mert részint magas törzsűnek 
nevelik, részint olyan bokorformára, mint a mi 
kertjeink kedvelt orgonabokrát. Magas törzset 
akkor nevel, ha messze ültetik egyik tövet a 
másiktól és tisztán tartják alatta a talajt. Ez 
azonban ritka eset. Többnyire sűrűn ültetik vagy 
sűrűn nő magától is és aztán cserjéseket alkot.

1. sz. képünkön egy fává nevelt példányt 
mutatunk be. Ilyeneket leginkább Jáva szigetén 
találni, mert ott 8 méternyire ültetik egymástól, 
tehát egy-egy törzs számára 64 □ méternyi 
terület jut. A hegyoldalt, hol a kávéültetvény

1 Fává nevelt kávénövény.

van, gondosan terrase-formára egyengetik, pá
zsittal vonják be, hogy a talajt a záporok le ne 
mossák és a pázsitot tisztán tartják, úgy hogy 
bozót nem telepedhetik meg a kávéfák közt. 
Látnivaló tehát, hogy ez éppen olyan mívelés- 
mód, mint a minőt mi a mi gyümölcsöseinkben 
követünk. Az ilyen kávéfák 10—13 méternyi 
magasságot érnek el és átlag 3—35 kg. tisz
tított kávészemet szolgáltatnak évenkint. Ez az 
átlagos középtermés. Ilyen tekintélyes törzsek 
Közép-Amerika gazdag, fiatal vulcanikus tala
jaiban is akadnak és egyik-másik kivételesen 
10—20 kg. kávészemet is terem; csakhogy 
ekkora termékenység már kivételes eset. A ke- 
vésbbé gazdag talajokban még a fává nevelt 
példányok is csak másfél kiló kávét teremnek. 
Már ezekből is látjuk, hogy a kávészemből nem 
szokott nagy súlyú lenni az istenáldás és hogy

a kávé aránylag nagy ára nem indokolatlan. 
Némi fogalmat kapunk ezek felől a viszonyok 
felől, hogy ha középnagyságú cseresznyefát kép
zelünk magunk elé és hozzáképzeljük azt is, 
hogy nem az egész cseresznyét húsostól vennék 
meg .tőlünk a fogyasztók, hanem csak a — 
cseresznyemagot! Ez pedig bizony nem sok 
kilogrammot adna. A hasonlat annyiban meg
felelő, hogy a kávéfa termése is húsos, piros 
bogyó, melynek azonban húsos része haszna
vehetetlen és csak a bogyó közepében levő két 
kemény mag az, mely majdnem az emberiség 
felének háztartásába beférkőzött.

Említettem már, hogy a bokortermet a leg
gyakoribb. Tényleg a kávéültetvényeknek nagy 
részében ilyen minőségben szerepel. Ennek 
könnyű belátni az okát. Először is az ilyen 
kávécserjés nem igényel sok talajmunkát, mivel 
a kávébokrok elég sűrűn állnak, hogy maguk 
alatt beárnyékolják a talajt és ha már néhány 
évesek, nem igen engednek maguk alatt egyéb 
nagyobb növényfajokat elhatalmasodni. De meg 
a kávészüret is könnyebb az alacsony termetű 
példányokról, mivel a munkásnak nem kell fára 
másznia. 2. sz. képünkön bokorforma kávénövényt 
mutatunk be Porto-Rico-ból, melyen bogyók 
is láthatók. Az ilyen kávécserjésben az egyes 
tövek csak 1—T5 m.-nyíre vannak egymástól, 
tehát körülbelül olyan távol, mint középeurópai 
szőlőültetvényeinkben a szőlőtövek. A kávécserjés 
ilyen ültetési mód alatt már magától is alacsony 
marad ; de még mesterségesen is gondoskodnak 
arról, hogy magasra ne nőjjön, mert olyan pél
dányokról, melyek hajlandók sudár főhajtást 
teremni, ezt mindjárt kezdetben levágják a föld 
felett, minek folytán aztán 4—5 ágat hajt tőből 
és így megvan a kívánt bokortermet.

A Coffea arabica a buzérfélék (Rubiaceae) 
családjába tartozik és lombja örökzöld, mely a 
fagyot nem bírja ki. Tehát csupán a tropikus 
tájakon tenyészik. A mi kiimánk alatt csak 
melegházban lehet termelni és ilyen helyeken 
virágzik és gyümölcsöt is terem ; de természetes, 
hogy az üvegházi termelés ennél a czikknél 
nem fizeti meg a reáfordított munkát és költséget.

3. sz. képünkön a kávénövény egy ága van 
ábrázolva. A mint látjuk, az örökzöld levelek 
egymással átellenben kettesével nőnek és az ág 
vége felé fokozatosan kisebbek. A virágzat és 
a belőle keletkező termés is a levélpárok tövé
ben köröskörül fejlődik az ágon. A mi ezen a 
képen először szökik az ember szemébe, az a 
különösség, hogy az alsó levélpár tövében már 
egészen kifejlődött bogyó van, a felette levő 
levélpár tövében félnagyságot elért bogyók, a 
harmadik levélpárnál virág, még feljebb fejlettebb 
és egészen fejletlen bimbók. Ebből arra követ
keztethetünk, hogy a kávénövényen folyvást^ van 
bimbó, virág, fejletlen és érett gyümölcs. És ez 
a Coffea arabica egy részét illetőleg tényleg 
így is van; csakhogy, mint alább még részle
tesebben elmondom, az ilyen folyvást termő 
fajtákat szeretik a termelők legkevésbbé.

A kávé virága fehér és rendkívül erős illata 
van, mely némileg a valódi jasmin illatára emlé
keztet. Olyankor, mikor az időszakonkint virágzó 
fajták ágai sűrűén el vannak borítva virággal,
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gyönyörű látványt nyújtanak és remek illattal 
töltik be a levegőt. E miatt a kávébokor nem 
csak haszonnövény, hanem elsőrangú dísznövény 
is, a mire örökzöld fényes lombja miatt is' alkal
mas. Polynesia egyes szigetein a benszülöttek 
kertjeiben a házak körül éppen olyan szerepe 
van, mint a mi kertjeinkben az orgonabokornak. 
Guam szigetén például egyes községek úgy
szólván egészen kávéligetben fekszenek és a 
kávébokrok virágzás idején költői széppé vará
zsolják az illető lakott helyet.

A virágból bogyó lesz, mely hosszúkás és 
húsos; éretlen korában zöld, érett korában ellen
ben olyan ragyogó piros, mint a cseresznye vagy 
som. 3. sz. képünkön az ág alatt jobbról egész, 
balról pedig fölvágott bogyó van lerajzolva. 
Az utóbbiban a középen látunk egy tokot, mely
nek belsejében van a két, lapos felükkel egymás 
felé fordult kávészem. A kereskedésben előfor
duló kávé közt talál néha az ember még zárt 
tokot is, melyben a két ikermag még együtt 
van. A tok, mely a két szemet tartalmazza, per- 
gamenszerü, vékony, barna; friss állapotban e 
körül van a bogyó húsa.

A bogyó húsos részét nem lehet élvezni; 
legalább emberi ízlés émelygősnek, sőt undo
rítónak találja. Valószínű azonban, hogy mag
evő állatok, többi közt madarak, már keletke
zésétől fogva ették a kávébogyót, húsos részét 
megemésztették, a kemény magvakat pedig 
gyomrukban széthordták és így terjesztették szét 
a fajt, mikor az emberi termelésbe még nem 
talált magának utat.

Fönnebb említettem, hogy a kávénövény egyik
másik fajtája, (a még műveletlen ősi forma talán 
általában is), egész éven át virágzik és gyü
mölcsöt is érlel. Hogy a cultura tekintetéből az 
ilyen természetű kávénövény nem képvisel valami 
értékes fajtát, az természetes. Mert ha egész 
éven át érik a termés, akkor egész éven át kell' 
szüretelni is, vagyis folyvást kell a szedéssel 
babrálni.

E miatt a termelők már régen olyan fajtákat 
kerestek és találtak is, a melyek az évnek csak 
bizonyos hónapjaiban virágzanak, tehát a szüret 
is csak egyes hónapokban folyik.

Ebben a tekintetben több fajtát ismernek; 
ezek a következők:

a) Olyan fajták, melyek majdnem egész éven 
át virágzanak és teremnek. Mivel a tapasztalás 
azt mutatta, hogy ezek a fajták sem szolgáltat
nak nagyobb évi termést, mint azok, a melyek 
csak meghatározott évszakokban virágzanak és 
érlelnek magot, a kávétermelés velük nagyon 
költséges dolog. A munkásoknak ugyanis az év 
nagy részében az ültetvényben kell járkálniok. 
Az utóbbi időben a kávé ára a nagy világver
seny folytán alább szállott és ennek folytán 
számos olyan ültetvényt, mely ilyen kedvezőtlen 
fajtából állott, egészen elhagytak, vagy pedig 
kivágtak.

b) Olyan fajták, melyek főképpen háromszor 
virágzanak és teremnek jelentékenyebben egy 
évben, a közbeeső időszakban ellenben csak 
gyéren. Ezekről háromszor szüretelnek csak 
évenkint, a mi már jelentékeny megtakarítás.

c) De még kedvezőbb helyzetet nyújtanak

azok a fajták, melyek kétszer virágzanak és 
teremnek évenkint. A szedés ezeken az ültet
vényeken csak kétszer kíván munkaerőt, úgy 
hogy a munkásokat az év legnagyobb részében 
mással lehet foglalkoztatni. Jelenleg a legforróbb 
tropikus tájakon, különösen Amerikában majd
nem kizárólag ilyen ültetvények vannak és mivel 
a szedés és a termés kikészítése igényeli a leg
több költséget, az évenkint csak kétszer, de 
akkor bőven termő kávéültetvény a kávé árá
nak leszállítását 'engedte meg. Bemutatjuk (4. 
sz. kép) itt az ilyen évenkint csak kétszer termő 
fajtának néhány ágát, melyeken, miként látható,

2. Bokortermetű kávénövény.

az egész ágon végig egyformán érett bogyók 
vannak, virágok nincsenek köztük, de még fél
érettek sem. Elképzelhetjük, hogy az ilyen bok
rokról szaporán megy a szüret, mely először 
május és júniusban, másodszor pedig november 
és deczemberben folyik.

d) Hanem ezzel még nincs kimerítve a foko
zat! Némely helyen, például a Tahiti-szigeteken, 
olyan fajta támadt, mely évenkint már csak 
egyszer, t. i. deczemberben virágzik és ennek 
megfelelően egyszer, t. i. májusban érik meg. 
Júniustól deczemberig virág vagy bogyó alig 
van a fákon, tehát a lomb ez alatt a félév alatt 
csak gyűjti a tápanyagot a deczemberi virágzás 
és az ezt követő termés javára. Itt tehát a kávéfa 
már olyanforma természetet öltött, mint a mi 
gyümölcsfáink. A cseresznyefa például júniustól 
kezdve lombhullásig csak leveleivel dolgozik és 
a napsugarak segítségével összehalmozza szer
veiben a növényi reserv-tápanyagokat. Tavaszszal 
aztán ez az összegyülekezett táplálék lehetővé 
teszi, hogy az egész cseresznyefa valamennyi ága 
végtől-végig egyszerre virággal borítódik el és

6 *
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nyomban rá megindul a cseresznyebogyók ki
fejlődése. Ilyen természetűvé lett az évenkint 
csak egyszer termő kávénövény is.

Ezek a viszonyok, a melyeket a kávéfáról 
az imént elmondottam, fölötte érdekesek; mert 
azt mutatják, hogy valamely növényfaj az ő ősi 
természetét vagy a kiima, vagy pedig az ember 
tudatos kiválasztása folytán egészen megváltoz
tathatja. Az egész éven át virágzó és termő 
kávéfából fokozatos átalakulások révén egyszer 
virágzó és termő növény lett.

Hogy a földrajzi helyzet játszotta-e ebben az 
átalakításban a főszerepet, bajos dolog volna 
eldönteni. Lehet, hogy ez is közbejátszott. Két
ségtelen azonban, hogy az ember észrevette, 
hogy bármi ok folytán egyes fák vagy bokrok 
főképpen az évnek bizonyos részeiben virág
zottak és termettek legbővebben és ezeket a 
fajtákat szaporította tovább. így jutott aztán el 
egészen az egyszer termő fajtáig. 3

Különben a nemesítésnek ilyen irányát a 
fügetermelésről szóló előbbi közleményemben is 
megemlítettem m ár; ott elmondtam, hogy a vad 
kecskefüge háromszor terem évenkint, de élvez
hetetlen apró gyümölcsöt, míg a nemes smyrnai 
fügefa már csak egyszer terem, de nagy, ízletes 
és czukorban bővelkedő gyümölcsöt.

Egyébiránt a kávéfák és kávébokrok közt 
ebben a tekintetben a legkülönfélébb átmenetek 
vannak. Annyi bizonyos, hogy csak a kétszer 
termő fajták elterjedése tette lehetővé, hogy ma 
már aránylag olyan olcsó a kávé a múlthoz 
képest és ennek folytán a szegény néposztá
lyoknak is rendelkezésére áll.

Mielőtt a mívelésmódról részletesebben szól
nék, néhány pillantást vetek a kávé eredeti 
földrajzi helyzetére. A .kávéfa botanikus neve: 
(Coffea arabica) azt mutatja, hogy Linné ide
jében és sokáig még azután is Arábiát tartották 
e növényfaj őshazájának. Ma azonban már biz
tosan tudjuk, hogy a kávéfa Arábiában csak 
Mohamed után, némelyek szerint csak a XV.

században honosult meg, megelőzőleg ott egészen 
ismeretlen volt. Eredetileg, vad állapotban, min
denesetre Afrika keleti részében nőtt és leg
valószínűbb, hogy őshazája Abessynia.

Hanem Afrika növénytani viszonyai még nagyon 
kevéssé vannak kifürkészve és eddig azt sem 
tudjuk biztosan, vájjon az ottani erdőkben növő 
alakok csakugyan annyira egyezők-e a világ
szerte mívelt formákkal, hogy ezekkel azonos 
fajnak lehet őket tartani. Warburg Kelet-Afriká- 
nak német és angol protectoratus alatt levő 
részeiben talált olyan Coffea-formát, mely a 
cultiválttal, úgy látszik, azonos. Welwitsch pedig 
Angolában bukkant a Coffea arabica-hoz igen 
hasonló fákra.

Egyébiránt számos Coffea-faj és válfaj van 
Afrika és Ázsia különféle tájain, a melyek termet, 
levélforma, a mag nagysága, sőt a magtartalom 
chemiai természetére nézve is elütnek. Az eddig 
ismert Coffea-fajok azonban majdnem mind 
megegyeznek abban, hogy a trópusi erdőségek 
szélein, továbbá ottani erdőtisztásokban, vala- 
mint az erdőkön átfolyó vizek partjain tenyész
nek. Más fáktól egészen beárnyékolva azonban 
nem boldogulnak, mert legalább a nap egy 
részében napsugarakat kívánnak. A szabad
ban, eredeti, vad állapotban majdnem mindig 
félárnyékos helyeken fordulnak elő, tehát úgy, 
hogy a nap egy részében más fák árnyékot 
vetnek rájuk, a nap másik részében ellenben 
rájuk süt a nap. Ebből azonban nem kell azt 
következtetni, hogy a kávéfa beárnyalás nélkül 
egyáltalán nem tudna prosperálni. Jáva szigetén 
és egyebütt is akárhány olyan ültetvény van, a 
melyekben a kávéfák egészen szabadon állanak 
és semmiféle más fa nem vet rájuk árnyékot. 
De az is igaz, hogy különösen Amerika tropikus 
tájain szórványosan hagynak a kávéültetvény
ben egyéb fákat is, melyeket „védő“-fáknak 
neveznek.

Lássuk most a termés kezelését. Ebben a 
tekintetben jelentékenyen eltérnek az eljárások. 
Még a szedés ideje is, már t. i. az, hogy meny
nyire hagyják a bogyókat megérni, nagyon elütő. 
És mindezek a körülmények lényegesen módo
sítják az árú minőségét is.

Általános szabály gyanánt lehet kimondani, 
hogy minél érettebb a kávébogyó, annál kitünőbb 
árút szolgáltat a magja és megfordítva. Mokká
ban a bogyókat túlérni hagyják, úgy hogy 
húsuk egészen összeaszalódik. Nem is a bokorról 
szedik le, hanem bevárják, míg a termés lehull 
a földre és onnan szedegetik föl. E végből a 
bokrok vagy fák alját gyeptől tisztán kell tar
tani, mert különben a lehullott bogyókat bajos 
volna megtalálni. Ez mindenesetre sok babrá- 
lással jár; hanem háta  valódi „Mokka-kávé* - 
nak nincs is párja: ez a kávéárúk királynője. 
De azért ne legyünk elég jámborak ahhoz, hogy 
azt, a mi a kereskedésben Mokka-kávé gyanánt 
szerepel, csakugyan valódinak tartsuk, ha mind
járt nagy áron kínálják is. Avval is olyanformán 
áll a dolog, mint a világjó tokaji borral, melyet 
az egész világon árulnak olyan mennyiségben, 
hogy a Hegyalján annak a sok „tokaji b o b 
nak tizedrésze sem bírna megteremni. Á valódi 
Mokka-kávéból a javát a mohamedánok fogyaszt

3. A kávénövény ága virággal és gyümölcsösei.
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ják el, a többinek nagy része még csak közel 
sem volt Mokkához.

A nagy termelésben persze nem várják be 
a tűlérést és a lehullást, sőt sokszor még azt 
sem, hogy a bogyók mind egészen megérjenek. 
Egyrészük szüretkor már egészen érett, más
részük még csak pirosodásnak indul. Ebben 
már aztán nem sokat válogatnak, hanem össze
vissza zsákokba szedik.

Az így összeszedett termést először valami 
erjedésfélének vetik alá és ebben főképpen két
féle gyakorlat van elterjedve. Némely helyen 
száraz állapotban erjesztik a kávébogyót, másutt 
ellenben nedves erjedést alkalmaznak.

Száraz tájakon, a hol kevés eső jár és a 
levegő is száraz, nagy szérüskertforma helyeken, 
melyek talaja úgy van elkészítve, mint a mi 
gabonacséplő helyeinké, 20—25 cm. vastagságú 
rétegben kiteregetik a bogyókat. A szárító hely
nek olyannak kell lenni, hogy a nap akadály
talanul süthessen rája. Az egész hely négy
szögekre vagy csíkokra van osztva és mindegyik 
ilyen területrészre egy-egy napi szedés ered
ményét teregetik ki. A mit egyik nap szedtek, 
azt a rákövetkező két napon többször lapátolják, 
hogy az alsó rétegek felülre kerüljenek és a 
bogyó húsa kissé összezsugorodjék. Később, a 
harmadik vagy negyedik naptól kezdve már 
csak arra vigyáznak, hogy eső és harmat ne 
érje; e végből éjjel, ha nincs is eső, betakarják. 
Néhány nap múlva valami erjedésféle indul 
meg, melyet sajátszerü savanykás szag árul el. 
Az ilyen erjedésnek befolyása az éghajlat szerint 
három héttől nyolcz hétig tart. 5. sz. képünkön 
látunk egy ilyen kávé-szérüskertet lefényképezve, 
a háttérben deszkaépülettel, mely előtt a söté- 
tebb színéről felismerhető kávébogyó-termés 
van kiteregetve.

Brazíliában, hol igen bőven járnak az esők, 
ezt az eljárást bajosan lehet alkalmazni. Ott 
tehát a bogyókat mesterségesen szárítják fütött 
helyiségekben. Ilyenkor a bogyók megaszalód- 
nak, a nélkül, hogy erjedés állana be. Azt tartják 
azonban, hogy ilyen kezelés alatt a kávémag 
nem nyer olyan kiváló minőséget, mint a sza
badban való kiteregetés alkalmával. Azt külön
ben még nem derítették ki, hogy minő chemiai 
változások folynak le a kávémagban a fönnebb 
leírt erjesztés alkalmával. Valószínű azonban, 
hogy az egész tulajdonképpen valami utóérési 
folyamat és arra van hivatva, hogy némileg 
pótolja a fán való túlérést, melynek a mokkái 
kávé kitűnő minőségét köszöni; e szerint tehát 
nem is annyira az erjedés, mint inkább ez az 
utóérés volna első sorban fontos.

Ha a termés ezeken a processusokon keresztül 
ment, akkor először letisztítják róla a bogyó 
összeaszott húsát, azután megfelelő malmokban 
lehántják azt a barna, pergamenszerü tokot, 
melyben két kávészem lapos felével egymás 
felé fordulva van bezárva. Mint már fönnebb 
említettem, néha a kereskedésekben árúsított 
kávé közt találni szórványosan még ilyen egész 
tokokat, melyek épen menekültek ki a hántoló 
malomból.

Olyan helyeken, a hol a szabadban való 
száraz erjesztés, vagy, ha jobban tetszik: „utó

érlelés“ a nagyon csapadékos éghajlat miatt nem 
alkalmazható, az úgynevezett nedves erjesztéshez 
folyamodnak. Enrrek megint kétféle fajtája van: 
víz nélkül vagy vízzel.

A víz nélkül való nedves erjesztés végett az 
egész termést nagy edényekbe öntik, melyekben

4. lívenkint kétszer termő kávéfajta ágai, terméssel.

a bogyó húsa megpállyad és a többszöri keverés 
alkalmával szétszakad. A bogyók leve leszivárog 
az edény fenekére és egy lyukon át kifolyik. 
Ilyenkor rohamos erős erjedés áll be, majdnem 
olyan, mint az összezúzott szőlőbogyókban. 
Az erjedés befejeződése után megmossák és 
megtisztítják az egészet.

A vízzel való erjesztésnél a bogyókat nagy 
kádakba gyűjtik és vizet öntenek rájuk; a víz

5. Kávé erjesztéséhez való szérűskert.

lassítja az erjedést és az egész folyamatot egyen
letesebbé teszi.

Végül vannak termelők, a kik az egész 
erjesztő munkán túlteszik magukat és kurtán 
bánnak el termésükkel. A leszüretelt bogyókat 
egész frissiben zúzómalmokon járatják át és a 
hústól meg a pergamenszerű toktól utólagos
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mosás útján megszabadított magvakat rögtön 
megszárítják.

A kávé minősége jelentékenyen más, a szerint, 
a mint a fönnebbi eljárások egyikét vagy másikát 
alkalmazzák. A kiima, a telep fekvése szintén

6. Hegyi kávéültetvény.

nagy befolyással van ugyan az árú minőségére, 
de majdnem olyan módosító hatású a termés 
földolgozása és kezelése is.

A kávéélvezet történetéből e helyen nem 
fogok részleteket elsorolni, mivel már elég gyak
ran és elég bőven leírták. Mindnyájan tudjuk, 
hogy kezdetben a hatóságok mindenfelé meg 
akarták gátolni a kávézás elterjedését, még 
Arábiában és Törökországban is. Mindazonáltal, 
vagy talán éppen ennek a tilalomnak következ
tében, mindenfelé elterjedt. Tehát sokban emlé
keztet a dohányzás történetére.

Bizonyos, hogy jobb lett volna, ha az embe
riség sohasem ismerkedett volna meg vele, de 
éppen olyan kívánatos volna, hogy a dohányzás 
és a szeszes italok, valamint a thea fogyasztása, 
vagy pláne az opium használata is elmarad
hatott volna.

Mind a fönnebbi factorok együttvéve gyön
gítik, ivadékról-ivadékra, az emberi nemet.

De azt meg kell adni a kávénak, hogy ámbár 
izgató anyagot tartalmaz, t. i. az ú. n. coffein-1, 
azért korántsem olyan végzetes a szerepe, mint 
akár a dohányé, akár a szeszes italoké; nem 
is említve az ópiumot, melynek rettenetes pusz
títása az emberi idegrendszerben még a pálin
kának gyilkos szerepét is fölülmúlja.

A kávé az izgató szerek közt azért kevésbbé 
veszedelmes, mert az embereket ritkábban csá
bítja túlságos élvezetre. A legtöbb ember meg

elégszik a reggeli kávéval és — okosan teszi. 
Az ebéd utáni fekete kávé, valamint az ozson- 
nai, az előkelőbb körökben előfordulnak ugyan, 
de ez a három csésze ital, bár jobb volna csak 
a reggelinél maradni, rendesen a maximumot 
képviseli. Akkor, mikor a kávéivás általánosan 
elterjedt, de még száz év előtt is, nem volt ritka 
eset, hogy egy ember napjában 10—20 csészé
vel is elfogyasztott és akkor a coffeinmérgezés 
gyakoribb volt, mint napjainkban.

Van azonban egy körülmény, mely a kávé 
elterjedését az alsóbb néposztályokban a mai 
viszonyok közt még kívánatossá is teszi: az t. i., 
hogy azok, kik rendszeres kávéivók, többnyire 
kevesbbé rabjai az alkoholnak és ott, a hol a 
nép több kávét fogyaszt, a szeszből fogy arány
lag kevesebb. A theáról ezt nem lehet joggal 
elmondani; mert a thea-ivás, az opiumszívás és 
az alkoholismus nagyon jól megférnek egymás 
mellett. Természetes, hogy amit itt mondtam, 
azt általánosságban, átlagban kell venni; mert 
hiszen vannak, a kik a mellett, hogy jó kávé
ivók, még nagy mértékben alkoholisták is.

Ha tehát a még sokkal veszedelmesebb alko- 
holismust a kávé némileg korlátok közé tudja 
szorítani, akkor a jelenlegi állapotban még vala
melyes köszönettel is tartozunk neki; mert két 
rossz közül inkább a kisebbik rossz maradjon 
meg, mint a nagyobbik; legalább addig, míg az 
emberi értelem annyira bír fejlődni, hogy közös 
akarattal valamennyit kiküszöböli társadalmából. 
El kell jönnie annak az időnek, mikor a fiatal
ság, és á meglett emberek is addig, míg utó
dokat nemzenek, se ne dohányozzanak, se ne 
igyanak szeszes italokat, theát és kávét. Csak
hogy akkor olyan magasabb, nemesebb, szellemi 
élvezetekkel kell pótolni, melyek az idegrend
szert élénkítik, a nélkül, hogy a szervezetnek 
általában ártanának. Ez pedig csak úgy lehet
séges, ha az általános műveltség emelkedik és 
a szellem foglalkoztatása más irányokba terelő
dik, mint a minőkben ma mozog.

Hogy a kávé ártalmas-e, vagy nem, azt nem 
egyes egyéneken lehet bebizonyítani, hanem csak 
nagyobb embercsoportokon és ezek utódain. 
Mert hiszen vannak nagy mértékben kávéivók, 
a kik mindamellett nagy kort érnek el. A kávé
ivás ártalmatlanságát többi közt nagyon szere
tik Voltaire ismert mondásával bizonyítani: A 
kávé határozottan a lassan ölő mérgek közé 
tartozik: engem már nyolczvan éve öl.“ De egyes 
ilyen példák nem bizonyítanak, mert mindnyájan 
ismerünk erős bor- és sörivókat is, a kik szin
tén igen öregek lettek az alkohol cultusában; 
csakhogy a szesz élvezete azért általánosságban 
mégis rontja az embert, ha nem is mindjárt az 
első, de mindenesetre a következő nemzedé
kekben.

A kávéban levő coffein, mely egyedül tekint
hető alkatrészei közt mérgesnek, aránylag kis 
részét alkotja azoknak az anyagoknak, a melyek
ből a kávémag áll, mert 1%-nál kevesebb. A 
laikusok rendesen azt hiszik, hogy ez a coffein 
adja a kávé sajátságos zamatát és illatát; ez 
azonban tévedés, mert az illat és zamat illó olaj
tól származik, mely pörkölés alkalmával kelet
kezik.
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E kis kitérés után visszatérek a kávénövény
hez és elmondom, hogyan mívelik. Sajátságos 
dolog, hogy ebben a tekintetben a legutóbbi 
évekig igen zavart nézetek uralkodtak; pedig az 
ember azt hihetné, hogy ilyen kiterjedten culti- 
vált növényt illetőleg a mívelésmód minden leg
apróbb csínjának-bínjának tisztázva kell lennie.
A dolog azonban megfordítva áll. Még igen 
lényeges kérdésekben is homlokegyenest ellen
keznek a kávétermelők meggyőződései. Ilyen 
kérdés például az is, vájjon a kávénövénynek 
hasznos-e az árnyék, vagy pedig káros? Ez 
pedig ugyancsak életbevágó kérdés, a miről az 
alábbiak talán meggyőzik az olvasót.

A tropikus tájakon, a hol kávét lehet termelni, 
nagyobbrészt borzasztó viharok fordulnak elő, 
minőket a mi mérsékelt éghajlatú tájainkon nem 
is ismerünk. Az ilyen orkánok néha a fák nagy 
részét összetördelik, legalább az ültetvények szé
lén levőket, a kávébokrokat pedig úgy tönkre 
teszik, hogy nemcsak az éppen akkor rajtuk levő 
termés megy tönkre, hanem a másik évben sem 
teremnek számbavehető módon. E csapásra való 
tekintettel legjobb az ültetvényt ott alapítani, a 
hol hegyek védik az orkánok ellen. Mi európaiak 
persze azt képzeljük, hogy a hegyes vidék a 
kávéfa természetének nem felel meg, hanem 
inkább a forró síkság, hol a nap legerősebben 
éget. Ez azonban ismét tévedés. A kávéfa tro
pikus növény ugyan, de a túlságos hőt, ha meg 
is él benne, nem szereti. És az összes eddigi 
megfigyelések azt bizonyítják, hogy legjobban 
prosperál és legbiztosabban terem olyan védett 
fekvésű hegyi lejtőkön, amelyek 400—1000 m. 
magasságban vannak a tenger színe fölött és 
évi középhőmérsékletük nem nagyobb, de nem 
is kisebb 20u C.-nál.

Igaz, hogy lenn a szabadon fekvő síkságon 
is alapítanak kávéültetvényeket, úgy a hogyan 
nálunk is nemcsak hegyi szőlők vannak, hanem 
(különösen újabban) lapályon fekvő kerti és 
homoki szőlők is. A síkságon levő kávéültet
vények több tekintetben hátrányban vannak a * 
hegyiek fölött; de legfenyegetőbb veszedelmük 
mindenesetre az orkánok romboló hatalma, a 
melyek Közép-Amerikában, a dél-ázsiai szige
teken és egyebütt is nem ritkán uralkodnak.

Ilyen helyeken tehát magasabb növényekkel 
igyekeznek az alacsonyabb és gyengébb kávé
cserjéket megvédeni. Ez, így kimondva, köny- 
nyünek látszik ugyan, de a valóságban sokszor 
nehéz feladat. Nem nehéz akkor, ha erdőből 
csinálnak kávéültetvényt; ilyenkor t. i. nem 
irtják ki az egész erdőt tökéletesen, hanem meg
felelő távolságokban egyes fákat meghagynak. 
Ezek aztán némileg védik a telepet a viharok 
ellen és némi árnyékot (félárnyékot) is nyújtanak.

A hegyi kávéültetvények nagyrésze tényleg 
úgy keletkezett, hogy erdő helyébe ültették és 
az erdő fáinak egy részét meghagyták, ámbár 
az is igaz, hogy éppen a védett hegyi lejtőkön 
van a kávénak legkevésbbé szüksége magasabb 
fák védelmére.

6. és 7. sz. képeinken Portorico szigetén fel
vett két fényképet látunk reprodukálva, melyek 
mindegyike hegyi lejtőn fekszik és védőfákkal 
bőven el van látva. Ha európai embernek, a ki

kávételepet még sohasem látott, mutatják meg 
ezeket a helyeket, ugyancsak elcsodálkozik. Mert 
első tekintetre nem lát egyebet, mint magasabb 
fákból álló ritkás erdőt és alattuk sűrű cserjést. 
Csak magyarázat után jő tisztába avval, hogy 
a szálfa-erdő csak a védőfákat jelenti és tulaj
donképp a fák alatti szerény bozót vagy cserjés 
az igazi kávételepítvény. A mi két képünkön is 
az olvasó bizonyára csak a magas fákat látja 
elsősorban; a kávébokrokat a szemnek úgyszól
ván keresnie kell, mert mintegy el vannak bújva 
és kivált a sűrűbb erdőt mutató képen csak az 
előtérben levő vékony ágak árulják el. Azon a 
képen (6. sz.), a melyen fölfelé vezető kocsiút 
látszik, leginkább az út jobboldalán látni az 
előtérben a kávébokrokat.

Hogy miért kötik magukat a telepítők még 
ott is védőfákhoz, a hol a fekvésnél fogva ilye
nekre nincsen szükség, azt alább még meg
magyarázzuk. Az egész, mint legújabban kiderült, 
bizonyos tapasztalati tényeken alapul, melyeket 
azonban hosszú ideig, valóban a legutóbbi éve
kig, tévesen fogtak föl.

De már nehéz helyzete van az olyan telepí
tőnek, a kinek birtoka szabadon fekvő fátlan 
síkság, kivált ha nagyon forró. Az ilyen birto
kok, melyeken korábbi tulajdonosaik az erdőt 
(ha ugyan volt rajtok), kiirtották és mezőgazda- 
sági czélokra használták, rendesen nagyon ki 
tájakon sem nőnek meg annyira, hogy védelmet

7. Hegyi kávéültetvény.

vannak téve a viharoknak. A kávételepítőnek 
tehát védőnövényekrcl kell gondoskodnia. Igen 
ám, de az elültetett kávécsemeték már a harma
dik évben is jó termést adhatnak, a védő fák  
pedig ennyi idő alatt még a tropikus éghajlatú



72

nyújthatnának. Ilyen helyeken tehát a telepítő 
a yW//5ű-félékhez, vagyis a buján növő, széles 
és óriási hosszú leveleket hajtó banánokhoz 
(más néven: pisangokhoz) folyamodik, melyek 
hihetetlenül rövid idő alatt kétszeres ember
magasságot érnek el. Ezek ugyan nem valódi 
fák, mert száruk sohasem fásodik meg, de első 
segítségül, okkal-móddal alkalmazva, megjárják. 
A /kf//sö-csa!ádnak egyik faját, a Musa ensete 
nevűt, mely azonban nem nő magasra, minden 
európai nagy város lakóinak van alkalmuk látni. 
A budapesti városligetben is minden nyári saisonra 
ültetnek ki belőlük néhány példányt, hol hosszú, 
méternyinél hosszabb és nagyon széles leveleik 
az ültetvény egyik fődíszét adják.

8. Kávéültetvény, okszerűen védve pisanggal.

A banánokat azért is szeretik az új kávé
telepek védelmére alkalmazni, mivel már egy 
év múlva bőségesen termik a banánfügét, a 
tropikus tájak lakóinak egyik fő tápláló növé
nyét, mely aztán minden negyedévben újból 
szolgáltat termést. A banán tehát nemcsak védel- 
mül szolgál, hanem termést is szolgáltat addig, 
míg (a harmadik évtől kezdve) a kávé is 
teremni kezd.

Hanem a pisanggal (Musa paradisiaca és 
Musa sapientum név alatt ismeretes a botani
kában) való kávételepítés elővigyázatot igényel 
és már nem egy tapasztalatlan telepítő meg
járta vele. Vigyázni kell ugyanis an a, hogy a 
pisangok ne hatalmasodjanak nagyon el és ne 
vonják el a még zsenge kávételeptől túlságosan 
a napfényt és a levegőt. A 8. sz. képen egy 
kávételeprészlet photogrammját látjuk, a hol a 
pisang okszerűen van alkalmazva. A kimagasló 
szárak és hatalmas levelek alatt és körülöttük 
a sűrű kávécserjés, mely már bogyókkal is tele

van, szemmel láthatólag jól érzi magát, mert 
elég napsugarat és levegőt kap. Ámde a pisang 
úgy nő, mint a gyom. Folyton sarjakat hajt és 
ha termékeny a talaj, 5—6 hónap alatt sötét 
sűrűséggé változik át. Az ilyen elhatalmasodott 
pisangsűrüség aztán a gyenge kávénövényeket 
a szó szoros értelmében elnyomja és úgyszólván 
a földre szorítja. 9, sz. képünk egy ilyen tele
pet ábrázol; az úrrá lett banánok alatt a sze
gény kávécserjék a szó szoros értelmében a 
földre vannak csepülve; úgyszólván a földön 
csúsznak.

Annak, hogy a banánokkal „védett“ kávé
ültetvényeket a védő növény olyan gyakran el
nyomja, körülbelül olyan oka van, mint annak, 
hogy nálunk Európában is a szőlőkbe ültetett gyü
mölcsfák néhol annyira elhatalmasodnak, hogy 
az általuk beárnyékolt szőlő idővel már nem 
bír boldogulni. Á ki t. i. gyümölcsfacsemetéket 
ültet a szőlőbe, sokszor nem veszi számításba 
azt, hogy az a kis gyümölcsfa, mely az első 
években alig látszik ki a tőkék közül, idővel, 
ha a talaj megfelelő neki, nagy, terebélyes, sűrű 
koronájú fa lesz, mely bizony a napsugarakból 
édes-keveset enged lombsátorán átszüremkezni. 
Ha már aztán a termelő a szőlőt akarná meg
menteni, nem maradna számára egyéb hátra, 
minthogy azoknak a gyümölcsfáknak nagy részét 
kivágja. Ezt azonban rendesen nem teszi, mert 
szépen fejlődött gyümölcsfát elpusztítani min
denki sajnál. A banán is terem gyümölcsöt, mely 
az ottani lakosság egyik főtápláléka; és egy 
hold pisangültetvény annyi emberi táplálékot 
szolgáltathat, a mennyit 15 holdnyi búzavetés, 
így persze érthető, hogy a kávételepen is halo
gatja a birtokos a pisangok kiirtását, melyek 
negyedévenként szép jövedelmet biztosítanak 
neki. Ámde ha a pisangok már annyira ural
kodnak a lecsepült kávécserjék felett, mint a 
hogyan 9. sz. képünk mutatja, akkor már leg
jobb, ha a termelő meghagyja az ültetvényt 
banán-ültetvénynek és a kávétermelésről azon 
a helyen lemond. Mert sok ültetvényes keserves 
tapasztalata bebizonyította, hogy azok a kávé
növények, melyeket a pisangok már ennyire 
elnyomtak és beárnyékoltak, a pisang kiirtása 
után maguk is részint kivesznek, részint satnyák 
maradnak. Az árnyékban ugyanis a kávé ágai
nak szövete laza marad és ha a pisag kiirtása 
után rögtön az izzó tropikus napsugarak érik, 
el is hal. Továbbá a kávénövény így beárnyé
kolva nem bocsát a talaj mélyebb részeibe gyö
kérzetet, hanem csak felszíni gyökérzetet, a mely, 
ha az árnyékolás megszűnik és a direct nap
fénytől erősen felmelegített fölszíni talaj kiszárad, 
nem bírják már a kávécserjét a kellő nedves
séggel ellátni.

Ha tehát az ültetvényes a pisangot akkor 
irtja, mikor a kávéültetvényt, melyet védenie 
kellett volna, tényleg elnyomta, akkor kétszeres 
veszteség éri: elveszti ugyanis a banánültetvényt 
is, meg a kávéültetvényt is és újból kell a 
talajt betelepítenie. Ha ellenben a banánt meg
hagyja és a kávécserjékről lemond, akkor csak 
a kávételepítésre fordított költség vész el szá
mára, de a pisangtelep fog neki tovább is jöve
delmezni addig, míg a talaj ki nem merül.
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Az összes trópusi tájakon az utóbbi 10 év 
folyamán végzett megfigyelések azt bizonyítják, 
hogy ott, a hol a fekvés, a talaj chemiai össze
tétele és physikai természete, valamint a meteo
rológiai viszonyok a kávénövénynek kedvezők, 
beárnyékolás nem szükséges; még a félárnyék 
is fölösleges. Hogy ez tény, az kétségtelenül 
kiderül abból, hogy Arábiában (Mokka környé
kén), Jamaikában és Brasilia egy részében, vala
mint Jáva szigetén is a kávéfák és bokrok egé
szen védetlenül vannak a napsugaraknak kitéve 
és kitűnő minőségű árút szolgáltatnak.

Hogy a legtöbb helyen mégis más növények
kel árnyalják be, sok helyen túlságosan is, úgy 
hogy a termelésnek ártanak vele, ez félreértésen 
alapszik. Csakhogy ezt a félreértést csupán a 
legutóbbi évek természettudományi felfedezései
nek révén lehetett kétségtelenül kideríteni.

Ez egyike a növénybiológia legérdekesebb 
és legtanulságosabb fejezeteinek, úgy hogy szinte 
lehetetlen e helyen kissé behatóbban nem fog
lalkoznom vele.

Az első körülmény, mely ez irányban a vezér
elvet kiformálta, a közép-amerikai indiánoknak 
az az ősrégi tapasztalata volt, hogy a cacaofa 
(mely a csokoládé anyagát szolgáltatja), bőveb
ben, állandóbban terem akkor, ha más fák van
nak közéje ültetve. Ott, a hol a cacaofát, már 
az európaiak bevándorlása előtt termelték és a 
legrégibb idők óta így vegyesen ültették, ezt a 
praxist később, mikor a kávéfát Amerikában is 
meghonosították, a kávételepítvényekbe is beve
zették. Különösen Columbiában és Venezuelá
ban tapasztalták, hogy a más fák között növő 
kávébokrok sokkal bővebb szüretet adtak, mint 
a tiszta kávéültetvények. Később e tekintetben 
összehasonlítások is történtek és nagyon isme
retessé vált az a nevezetes statistikai adat, hogy 
míg Jamaikában 22,476 acrenyi területen, hol 
,, árnyékfák ‘‘-at nem alkalmaznak, az évi kávé
termés átlag 10 millió angol fontra rúg, addig 
Columbiában, hol „árnyékfák“-a t ültetnek, 
ugyanakkora kávémennyiséget félakkora, t. i.
11,000 acre-nyi területen nyernek. Mivel a talaj 
és éghajlat ezt a 100%-nyi terméskülönbséget 
nem magyarázza meg, az egész kávétermelési 
irodalom, az összes idevágó szakfolyóiratok, a 
kávénövények közé ültetett egyéb fáknak tulaj
donították ezt a csodálatosan kedvező ered
ményt; és mivel egyéb physiologiai magyarázat 
nem kínálkozott, egyenesen a védőfák szolgál
tatta árnyékot jelölték ki, mint olyan tényezőt, 
mely ezt a bőséget megteremtette.

Columbiában és Venezuelában még az a 
sajátságos tény is kiderült, hogy az „árnyékfák“ 
különösen a sovány, tápanyagokban szegényebb 
talajokban fokozzák szembetűnő módon a ter
mést, míg a jó talajokban a különbség kevésbbé 
szembetűnő. Ennek a révén tehát az „árnyék- 
fák“-at majdnem mindenfelé bevitték a praxisba, 
még olyan helyeken is, a hol a viharok ellen 
a környező hegyek vagy a körülvevő erdőségek 
úgyis megvédték a telepet.

A tévedés abban állott, hogy azok, kik a 
fennebbi összehasonlításokat leírták, nem voltak 
botanikusok és csak „árnyékfák“-ról írtak álta
lában, de elmulasztották jól megnézni és meg

állapítani azt a fafajt, melyet az indiánok már 
az európai bevándorlás előtt a cacaoültetvé- 
nyekben, és (tőlük tanulva) az európaiak a 
columbiai, venezuelai és egyéb amerikai orszá
gokban a kávéültetvényekben is alkalmaztak.

A legújabb vizsgálatok kimutatták, hogy eze
ken a helyeken a kedvező eredményt mindig 
csak olyan „árnyékfák“ adták, a melyek a pil
langós virágúak (Papilionaceae) családjába tar
toznak.

A pillangós virágú növények pedig pár év
tized óta főleg az által lettek nevezetesek, mivel 
bebizonyult róluk, hogy gyökereiken sajátságos 
gumók vannak (gombostűfejnagyságútól borsó- 
szemnagyságúig, sőt még nagyobbak is) és ezek-

9. fiatal kávéültetvény, melyet a védelmére ültetett pisangok egészen 
elnyomtak.

ben a gumókban bacteriumok laknak, melyek 
a levegő nitrogénjét a növények által táplálékul 
használható vegyületbe viszik át. A növények 
és állatok testének egyik legfőbb és leglénye
gesebb alkatrésze ugyanis a nitrogen, mely a 
körlégnek is 79 századrészét alkotja. De mind
amellett, hogy a körlég legnagyobb része nitro
génből áll, a felsőbb rangú növények elem 
alakban nem használhatják táplálékul, hanem a 
talaj bacteriumai készítik elő számukra assimilál- 
ható vegyületek alakjában. Akáczfánk, a luezerna, 
a borsó, lencse, bükköny, lóbab stb. megannyi 
pillangós virágú növények és a bacteriumokkal 
való, fepnebb említett benső szövetségüknél fogva 
„nitrogén-gyűjtő“, „talajt gazdagító“ növények
nek nevezzük őket. Legtökéletesebben, legfeltű
nőbben kifejlődött gyökérgumókat ismertebb 
gazdasági pillangós növényeink közt a lóbabon 
(Vicia Jaba) találtam; a ki tehát tüzetesebben 
meg akar velük ismerkedni, annak ezt a növényt 
ajánlom megtekintésre, különösen virágzása idején.
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Az indián őslakók e szerint Amerikában már 
régen Columbus Kristóf előtt kitapasztalták a 
pillangós virágú fák talajgazdagító természetét, 
a nélkül, hogy a bacteriumok idevágó szerepét 
ismerték volna. És ez a jelenség élénken emlé
künkbe idézi az előbbi közleményekben ismer
tetett analog történeti tényeket, t. i. hogy már 
a homályos őskorban ismerték a datolya mes
terséges termékenyítésének és a nemes fügék 
caprificatiójának módját.

Most tehát már meg van fejtve, miért terem
nek a Közép-Amerikában, Columbiában és Ve
nezuelában pillangós virágú fákkal kevert kávé
telepek olyan rendkívül sokat. Valamint az is, 
hogy az ilyen fák jótékony szerepe a soványabb 
talajokban legfeltűnőbb; mert t. i. ezekben a 
talajnak nitrogenvegyületekkel való gazdagítása

10. Kávéág, melyet a ,,védő fák“ nagyon beárnyékoltak.

sokkal szembetűnőbb eredményeket szül, mint 
azokban, melyek talaja úgyis bővelkedik növényi 
tápláló anyagokban.

De a fönnebbiekből kiderül az is, hogy ezek 
a fá k  tulajdonképpen nem m in t,,árnyékoló fá k “ 
lényegesek, hanem mint „nitrogengyííjtó fá k 11. 
És végül megismerték annak a talányszerü jelen
ségnek az okát is, hogy azokon a különféle 
tropikus tájakon, hol nem pillangós virágú fákat 
ültettek a kávécserjék közé, a várt termésnöve
kedés nem mutatkozott. Nemcsak nem mutat
kozott, de sőt, ha az árnyékolás nagyobb lett, 
még csökkent is. Ez különben természetes, mert 
utóvégre is a napsugarak energiája végzi a 
növény életének assimiláló és egyéb legfőbb 
munkáit. A 10. sz. képen olyan kávéág photo- 
grammja van lemásolva, mely túlságosan árnyé
koló fa alatt nőtt. A mint látjuk, a baloldalon 
a legfelső bogyócsoport hat bogyóból áll, de 
ezekből is elsatnyult egy; az alatta levő bütyök

nél csak három, alább már csak két bogyó 
fejlődött; levél pedig csak az ág legvégén, mely 
a jobboldali képen külön látható, maradt meg.

Azok a fák, melyeket az indiánok a cacaofa 
termőképesebbé tételére használtak és melyek 
később az ugyanott keletkezett kávételepekben 
is olyan jótékony szerepet vittek, az illető spa
nyolajkú lakosság „madre de cacaou vagyis: 
„cacao-anya“ névvel tisztelte meg. Természetes, 
hogy éppen olyan jogosan „ kávéfa-anyák “-nak 
is lehetne őket nevezni. Több ilyen „cacao- 
anya“ szerepel, hanem valamennyi közt legnép
szerűbb az Inga laurina, melyet ott népiesen 
„guamo“-nak neveznek (11. sz. kép). A mint 
hüvelytermése első tekintetében elárulja, a pil
langósak közé tartozik. Portorico szigetén inkább 
egy másik fajt használnak, az Inga vera-1, mely
nek népies neve „guava“. Azonkívül ősrégi idők
től fogva használják e czélra az Erythrina-nem 
fajait, szintén a pillangósok családjából.

A jövőben azonban, mivel a fátyol ezekről a 
viszonyokról lehullott, még alkalmasabb fák után 
néznek és valószínű, hogy a legközelebbi jövő
ben, mint „kávéfa-anya“ és egyszersmind mint 
„cacaofa-anya“ gyanánt is az úgynevezett „esőfali, 
botanikus néven Pithecolobium sámán fog leg
első sorban szerepelni, melynek gyökerei dúsan 
vannak megrakva bacteriumos gumókkal és ennek 
folytán különösen szorgalmasan gyártják a talaj
gazdagító nitrogen-vegyületeket. — Az „esőfa“ 
nevet is azért kapta, mivel környezetében a fű 
és minden egyéb növény olyan üdén szokott 
nőni, mintha a fa külön öntözésben vagy esőben 
részesítette volna a közelében levő növényzetet. 
Ezt a nevezetes és sajátságos termetű fát a 12. 
sz. képen mutatjuk be. Mint látjuk, nem annyira 
a magasba, mint inkább ernyőszerűen oldalvást 
igyekszik fejleszteni koronáját. — Lombja nem 
nagyon sűrű, tehát kevéssé árnyékol és levelei, 
mint a mi Gleditschiánk levelei, párosával egy
máshoz tudnak simulni és ilyenkor a levél
lemezek függélyesen irányulnak a föld felé. Az 
esőfával egyik népszerű fajrokona, Pithecolobium 
dulce is versenyezni fog; mert ennek becses 
tulajdonsága, hogy hatalmas, 10—15 cm. hosszú, 
húsos, a Szent-János-kenyérre emlékeztető hüve
lyei kedvencz csemegét szolgáltatnak a trópusi 
lakosságnak, mely hihetetlenül sokat fogyaszt 
belőle. Nem magát a hüvelyt eszik, hanem azt 
a kellemes ízű, édes, húsos anyagot, melybe 
minden egyes mag be van ágyazva. Mexicoban 
ezekből a hüvelyekből egy kilogrammot, a mi 
pénzünk szerint 11 fillérért árulnak. De a fák 
oly csodás bőségben termik ezeket a hüvelyeket, 
hogy ilyen csekélynek látszó ár mellett is egy- 
egyjól megtermett fa 120 korona jövedelmet hajt.

Hogy ilyen fákkal okszerűen betelepített kávé
ültetvény hogyan fest, azt a 13. sz. képünkön 
reprodukált fénykép igen tanulságosan mutatja 
meg. Még nem mondtam el egy részletet ebből a 
képből, mely pedig a maga nemében szintén 
érdekes.

A kávéfának természetesen vannak természetes 
ellenségei az élősködő gombák és a kártevő 
rovarok közt. Az előbbiek közül Amerikában a 
lapályos, nedves levegőben nőtt beárnyékolt kávé
lombot egy rozsdaféle gomba, a Hemileia vas-
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tatrix támadja meg, a mely, mint neve (wzs- 
tatrix =  pusztító) mutatja, nagy károkat okoz. 
Az emelkedettebb helyeken, különösen a hol a 
napsugár szabadon éri a leveleket, ez a gomba 
nem vergődik hatalomra. Hanem a verőfénynek 
szabadon kitett lombot viszont más ellenség 
bántja: egy kis molypillének, a Cemiostoma 
coffeellum nevűnek hernyója. Ez a parányi hernyó 
nem kívülről rágja meg a levelet, hanem benn 
garázdálkodik a levélszövet belsejében, minek 
következtében a lomb összezsugorodik és elhal. 
Laikusok magát a hernyót, mely jól el van rej
tőzve, rendesen nem látják és mivel a hernyó 
a direct napsugarak melegét kívánja, a baj csak 
a be nem árnyékolt lombon mutatkozik. Bizo
nyára ez az állat volt az oka annak, hogy igen 
hosszú ideig azt tartották, miszerint maga a 
napsugár perzseli a kávélombot és alkalmasint 
ez a fel nem ismert okú kártétel segített ter
jeszteni azt a téves véleményt, hogy a kávé
cserje nem szíveli a direct napfényt, hanem 
árnyékot követel. Most, hogy ismerik már a baj 
okát, majd találnak rá orvosságot is és akkor a 
napfénytől a különben kedvező helyeken nem 
kell félteni az ültetvényt.

A Hawai-szigeteken régebben igen szép kávé
telepek voitak. De az ötvenes évek elején vala
honnan idegenből egy pajzstetü hurczolódott be, 
a Pulvinaria psidii nevű, mely csakhamar a szó 
szoros értelmében vastagon beborította az összes 
ágakat, különösen elhatalmasodva az 1855/6-iki 
esőtlen tél folyamán. E csapás következtében a 
kávétermelés ott lehetetlenné vált, a telepeket 
részint magukra hagyták, részint pedig — t. i. 
az arravalókat — czukornádtiltetvényekké vál
toztatták át. Mióta azonban az amerikaiak vették 
át a szigeteket, a bajon olyképen segítettek, 
hogy a Hawai-szigetekre egy hasznos bogarat 
('Cryptolaemus Montroazieri), mely a kávéfa 
pajzstetűjét megeszi, azonkívül egy kisázsiai 
parasita-darazsat, mely a pajzstetűben élősködik, 
mesterségesen importáltak, melyek a kávénövé
nyeket megszabadították ellenségétől és a ter
melést ismét lehetővé tették.

Mi eddig csak a Coffea arabica-ró\ szóltunk, 
mely fajból a legutóbbi ideig az egész világ e 
nemű ültetvényei majdnem kizárólag állottak. 
Újabban egy második faj is nagyobb területeken 
kezd terjeszkedni : a Liberia köztársaságban 
(Afrika nyugati partján) honos Coffea liberíca, 
vagyis a libériái kávéfa. Ez erősebb és maga
sabb növésű, mint a régi kávéfa és még egyszer 
akkora magokat terem, mint a régi faj. Főjelen
tősége azon alapszik, hogy nedves természetű 
sík talajokon, úgyszólván közvetlenül a tenger
parton is, a legizzóbb tropikus hőségben is, jól 
tenyészik, a hol a Coffea arabica, mint már 
kezdetben említettem, nem tud jól boldogulni. 
E körülmény folytán a libériái kávéfa terménye 
már meglehetős mennyiségben szerepel a világ- 
piaczokon és a kávétermelést új területeken hono
sította meg, hol eddig nem tudtak vele zöld 
ágra vergődni.

Más, eddig ismert Coffea-fajok, melyek Ázsia 
és Afrika trópusi öveiben, valamint az illető 
óceánok szigetein honosak, eddig nem tudtak 
jelentőségre vergődni.

A múlt évben híre terjedt egy olyan kávé
fajnak, melynek magjában nincsen coffein, mely 
tehát nem izgató természetű és így az emberi 
idegrendszerre egészen veszélytelen lehetne. — 
Csak az a kérdés, vájjon magvainak pörkölése
kor keletkezik-e bennök olyan kellemes zamatú 
és illatú olaj, mint az arábiai kávé magvaiban ? 
Mert — miként már említve volt — a kávé 
zamatát nem a coffein, hanem a pörköléskor

1!. A guamo-fa (Inga laurina).

jelentkező illó olaj adja. Ma már az emberek 
nagyrésze nem azért iszsza a kávét, hogy föl
izgassa magát vele, hanem főképen íze és zamata 
miatt. A coffeinről tehát bizonyára sokan szívesen 
lemondanának, de már a typusos mokkái kávé
zamatról nem. Ha ez utóbbit nem fogja nélkü
lözni az új, coffein nélküli faj, akkor szép jövőt 
lehet neki jósolni. Csakhogy dicsérő leírásokban, 
melyeket mai nap néha haszonleső kereskedők 
az irodalomban is terjesztenek, egyelőre nem

12. Az esőfa (Pithecolobium sámán).

lehet bízni; mert ilyeneknek mar gyakran fel
ültek az emberek.

Befejezésül megemlékezem még egy legújabb 
reformtörekvésről, mely annak fölismeréséből 
indult ki, hogy a pillangósvirágú, tehát nitrogén- 
gyűjtő fák a kávételepek termőképességét nagy
ban fokozzák és a talajt hosszabb ideig meg
óvják a kimerüléstől. Mivel azt is fölismerték, 
hogy a napos helyeken gyakran megesett lomb
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száradás nem a napsugarak, hanem a föntemlí
tett kis molypille hernyóinak müve, most az az 
eszme merült föl, hogy fák helyett, ha különben 
viharoktól védett a terület, ne pillangós virágú 
fákat, hanem pillangós virágú alacsony növé
nyeket ültessenek a kávécserjék közé, mert hiszen 
ezek az alacsonytermetű pillangós növények 
szintén nitrogengyűjtők. így aztán árnyék nélkül 
dolgoznék a termelő, több jutna a napsugarak
ból a kávénövénynek és így termése még job
ban fokozódnék, mint mikor fákkal kell con- 
currálni.

Már fel is karoltak egy ilyen alacsony pillan
gós növényt, t. i. a földi mogyorót (Arachis 
hypogaea), melynek hüvelyei a föld színe alatt 
érnek meg és óriási világkereskedelmi jelentő
ségük van már régóta. A földi mogyoró olaja az 
egész földön nagyjelentőségű piaczi czikk és azt 
vették észre, hogy a kávéfák közt termelve, jól 
fizet és mivel gyökerein sok bacteriumgumó 
fejlődik, a talajt nitrogenvegyületekkel gazdagítja : 
a földre leterülő ágai és szárai pedig a talajt

13. Védőfákkal gyéren beültetett kávételep.

beárnyékolják és kiszáradni nem könnyen enge
dik. Az eddigi tapasztalatok, noha nem vég
érvényesek még, arra vallanak, hogy az így 
berendezett kávéültetvény egyrészt több kávé
magot terem és azonkívül még nagy mellék- 
jövedelem származik a földi mogyoróból is.

A földi mogyorón kívül még más alacsony 
pillangósokkal is megindultak, a kísérletek, melyek 
részint babféle termésűek, részint másféle ter
mészetűek. — Ilyenek például a bársonybab 
( Macnna utilis), továbbá a Phaseolus semi- 
erectus, a Meibomia tortuosa és egyebek. Ezekkel 
és másokkal a kávétermelő országokban működő 
kísérleti állomások beható kísérleteket folytatnak, 
de erősen kísérleteznek maguk a termelők is, 
kik közt az ifjabb generatio már nem csupa 
laikus gazdálkodó, hanem tekintélyes részben 
már tudományosan képzett szakember.

Valószínű tehát, hogy a legközelebbi jövőben 
ezen újítások révén a kávételepek minden holdja, 
ha okszerűen alkalmazzák, a legújabb vívmá
nyokat, kevés munkaszaporítással sokkal, helyen- 
kint talán kétszer is többet fognak teremni, mint 
eddig, a minek a kávé újabb olcsósodása lesz 
a következménye. Ez pedig a kávénak még több 
fogyasztót fog szerezni, mint a mennyi eddig

volt és egyelőre valószínűleg az alkoholismus 
vészes terjedését is korlátozni segíti.

Minő sajátságos okozati lánczolat! A bacte- 
riumok szövetkeznek a pillangós növényekkel 
és bőven táplálják ezeket, de gazdagítják a talajt 
is. Az indiánok már az ősi időkben észreveszik 
ezt és pillangós virágú fákat ültetnek a cacao- 
fák közé. — Az európaiak, kik kávét ültetnek, 
látják ezt és ilyen fákat ültetnek a kávé közé 
is. Most a tudományos vizsgálat leleplezi a titkot 
és megmutatja a valódi okot, a valódi tényezőt. 
Erre újabb reform keletkezik, fák helyett ala
csony pillangós növényeket termelnek a kávé
bokrok közt, melyek nemcsak a kávétermést 
fokozzák, hanem maguk is nagy mellékjövedelmet 
adnak. Ebből ismét a kávé termelési költségei
nek aránylagos csökkenése, a kávé olcsósodása 
várható, a mi az emberi faj lelki életére lehet 
igen nagy befolyással.

Én azt hiszem, hogyha így mélyebben tekin
tünk bele egy-egy nevezetesebb növény összes 
viszonyaiba, a termelés csínjaiba-bínjaiba, a 
tudomány erőfeszítéseibe, kutatásaiba, kísérlete
zéseibe, melyekkel az embert minden viszonyá
ban segíteni igyekszik, csak akkor bír lelki 
szemünk olyan látóképességre szert tenni, mely 
a körültünk levő mindenség okozati hálózatát 
áttekinteni segít. A természettudomány behatol 
az emberiség legmagasabb érdekeinek és leg- 
kiáltóbb szükségleteinek körébe, mindenütt újít, 
javít, gyarapít. Sajnos azonban, hogy nemünknek 
— hogy is mondjam ? csak külső körülményei 
vannak áldásos működése számára megnyitva. 
Magának a társadalomnak belső élete fölött még 
mindig egy átokkal teljes szörnyeteg grassál: a 
politika, mely, mint a történelem bizonyítja, 
mindig szerencsétlenséget hoz nemünkre, mert 
nyomor és vérengzés járt mindenha nyomában, 
elpusztítva a legyőzőiteket, megrontva a győzőket. 
Magasabb czélját az ember el nem érheti addig, 
míg „politika“ lesz a földön; nem addig, míg 
a politika uralmát fel nem váltja a tudomány 
uralma! Sajó Károly.

A Röntgen-sugarak sebességéről.

A  ritkított gázt tartalmazó üvegcső, melyen 
fémdrótvégek közvetítésével elektromos ki
sülés hatol keresztül, sok érdekes jelen

ségnek, különösen sugárzásnak forrása: fény-, 
hő-, kathód-, cső- és Röntgensugarak keletkez
nek benne. E sugárzások közül még mindig a 
talán legérdekesebb Röntgen-sugarak a legrejté
lyesebbek, ezeknek mivoltáról tudunk legkeve
sebbet. Ennek oka éppen az, hogy a sugárzások 
alaptulajdonságai közül alig valamelyik tapasz
talható a Röntgen-sugarakon. Éppen az egyenes
vonalú tovaterjedés és a photographáló hatás 
az, a mi a Röntgensugaraknál is fellép: de már 
oly szabályos visszaverődést, törést, polározást, 
mint a fénysugaraknál, itt nem tapasztalhatunk, 
pedig ezek a jelenségek vezettek a fény- és 
hősugarak oly értelmezésére, hogy bennük pl. 
az elektromos feszültségnek szakaszos ingado
zását lássuk. A kathód- és csősugarak miben



77

létére éppen mágneses és elektromos erők által 
való eltérésük vet világot, ellenben ily mágneses 
vagy elektromos eltérítés a Röntgensugaraknál 
a legpontosabb mérőeszközök igénybevé'telénél 
sem volt tapasztalható. így, míg a kathód- és 
csősugarakról valószínűvé lett, hogy apró elek- 
tromozott részecskék pályái, a Röntgensugarak 
természetéről még semmit sem tudunk biztosan.

Bár bizonyító erejű kísérleti adatunk erre még 
nincs, mégis hajlandók vagyunk a Röntgen- 
sugárzást is valamiképpen magyarázni, mert 
hát valamit csak kell e sugárzásról is gondol
nunk. Wiechert és Stokes nyomán ma azt szo
kás mondani, hogy a Röntgen-sugarak szintén 
elektromágneses hullámok, de nem oly szabá
lyos és folytonos ingadozásai az elektromos 
feszültségnek, mint az egyéb elektromágneses 
hullámok, hanem e feszültség apró, szabálytalan 
lökésszerű megváltozásai, melyek az elektro
mágneses terek elmélete szerint ugyanoly sebes
séggel terjednek tova, mint a fény s egyéb sza
bályos rezgések. Ámde éppen a Röntgen-sugarak 
említett passivitásánál fogva eddig e sugarak 
tovaterjedést sebességéről sem volt határozott 
fogalmunk, pedig a többi sugárzások terjedési 
sebességét már elég pontossággal sikerült meg
határozni. Mai ismereteink szerint a fény-, hő- 
s általában az elektromágneses hullámok másod- 
perczenkint 300,000 kilometer utat futnak be. 
A kathódsugarak sebessége előállításuk módja 
szerint különböző: közönséges vacuumcsövek- 
ben elektromos kisüléssel létrejövő kathódsuga
rak sebessége 30,000 és 120,000 kilométer között 
ingadozik: ultraibolya fény segítségével sokkal 
kisebb (alig néhány száz kilometer) sebességű 
kathódsugarak is előállíthatok. Csősugarak sebes
sége a kathódsugarakénak körülbelül ötszázad
része.

Ha a Röntgen-sugarak terjedési sebességét 
pontosan ismernők, azzal mindenesetre már egy 
lépéssel közelebb jutnánk annak a kérdésnek 
megoldásához is, hogy mik tulajdonképpen a 
Röntgen-sugarak.

Azért természetes, hogy sok physicus fára
dozott a Röntgen-sugarak sebessége meghatá
rozásának problémájával. Nagyon sok sikertelen 
kísérletről kellene beszámolnunk, azonban csak 
a legérdekesebbekről teszünk említést Brunhes 
és Blondlot idevágó kísérleteiről.

Brunhes 1900-ban számol be a párisi aka
démiának kísérleteiről, melyeknél a mérésre a 
Röntgen-sugarak ama tulajdonságát akarta fel
használni, hogy megkönnyítik az elektromos 
szikrának ellentett elektromos töltésű vezetők 
közti átugrását. Két szikraközt úgy helyezett el, 
hogy a szikra éppen csak akkor ütött át, ha 
Röntgen-sugarak érték a közt. Ha e két szikra
közt a Röntgen-csőtől egyenlő távolságra állí
totta és igen rövid ideig tartó kisülést bocsátott 
a csövön keresztül, a keletkező Röntgen-sugár 
egyszerre érte a két szikraközt s a szikra is 
egyszerre ütött át rajtuk. Ha azonban különböző 
távolságban helyezte el a két szikraközt, akkor 
a közelebbi szikraközön hamarabb kellett átütni 
a szikrának, mint a távolabbin. E távolság
különbség azonban legfeljebb 1 m. lehetett s így 
— feltéve, hogy a Röntgen-sugarak s a fény ter

jedési sebessége egyenlő — körübelül egy három
száz milliomod inásodpercz a két szikra átugrása 
közti idő. Ezt a rendkívül pici időt akarta Brun
hes lemérni bizonyos fényelekíromos jelenségek 
felhasználásával. A dolog azonban nehezen ment. 
Első közleményében Brunhes leírja a rendkívül 
fáradságos mérést; eredménye csak az, hogy 
valószínűleg a Röntgen-sugár terjedési sebessége 
ugyanoly rendű mint a fényé.

Második közleményében azonban már ered
ménytelennek tekinti első kisérletét, még pedig 
azért, mert — a mint űj kísérlettel kimutatja — 
a pillanatnyi szikra nem hoz létre ugyanoly 
pillanatnyi Röntgen-sugarat, hanem a sugarak 
sgész sorozatát s ez hiúsítja meg a mérést.

A Röntgen-sugár útjába e sugarakra is átlát
szatlan, köralakú lyukakkal ellátott körkorongot 
állított és mögé phosphorescáló ernyőt. Ha most 
szikrát üttetett át a Röntgen-csövön, a környilások 
hű képe jelent meg az ernyőn. Ha azonban a 
korongot gyorsan forgatta és úgy üttette át a 
szikrát, akkor az ernyőn keletkező kép nem kör 
volt, hanem a korong mozgásának irányában 
megnyúlt ellypsis. A meghosszabbodás annak 
tudandó be, hogy hosszabb ideig estek Rönt
gen-sugarak ß  korongra. A kísérletet úgy is el
végezte, hogy a cső helyébe szikraközt helye
zett s azon üttette át a szikrát s azt tapasztalta, 
hogy az ilyenformán közönséges fény által kel
tett kép nem hosszabbodik meg észrevehető 
módon. A Röntgen-sugarak kibocsátása e szerint 
hosszabb ideig tartana még a sugárzást keltő 
szikra után is. Ki is számította korongforgás- 
számából és a képek tapasztalt meghosszabbo
dásából, hogy a Röntgen-sugarak kibocsátási 
ideje körülbelül egy tízezred másodpercz. Ehhez 
az időhöz képest bizony az a háromszázmillio
mod másodpercznyi idő, mely alatt a Röntgen- 
sugár azt a méternyi utat befutja, elhanyagolható 
s — így vélekedik Brunhes — ezért nem sike
rültek előbbi kísérletei.

Még nagyobb port vertek fel a később N  
sugarairól híres Blondlot vizsgálatai 1902-ben. 
Blondlot azt tapasztalta, hogy a Röntgen-sugarak 
útjokba eső apró elektromos szikra fényességét 
növelik, s ennek alapján szellemes kísérletet állí
tott össze. A Rhumkorff-tekercs váltakozó ára
mot szolgáltatott; ebbe az áramba fogta be a 
Röntgen-csövet; a cső mellé azonban szikraközt 
kapcsolt, a melynek átütéséhez valami kevéssel 
nagyobb elektromos feszültség kellett, mint a 
mennyi a kisülést a Röntgen-csőben létre tudta 
hozni. A mint a váltakozó áram e rendszeren 
végighaladt, eleinte a Röntgen csőben okozott 
kisülést, azután — mikor a feszültség maximu
mához közel volt — már a szikraközön ugrott 
át s a csövön nem, s ez így ismétlődött. így 
Blondlot szerint szakaszos Röntgen-sugárkelet
kezés állott be ; az így létrejövő sugarakat Blond- 
lot egy második, az előbbire resonáló (vele 
egyenlő időközökben átütött) szikraközre bocsá
totta. A távolságok kellő megválasztásával el 
lehetett érni, hogy a Röntgensugarak éppen 
akkor essenek a resonáló szikraközre, midőn 
éppen szikra megy rajta keresztül, s akkor a 
szikra erősbödése észrevehető volt. Ha most a 
Röntgen-cső és a resonáló szikraköz távolságát
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megváltoztatta, a maximum eltolódott és a vezető
drótok hosszának megváltoztatásával volt csak 
visszaállítható. A Röntgen cső eltolásának és a 
drótok meghosszabbításának viszonya, minthogy 
e drótokban a jelenséget közvetítő elektromos 
hullámok terjedtek tova, éppen a Röntgen-suga
rak és elektromos hullámok sebességének viszo
nyával volt egyenlő. Blondlot mérései alapján 
3 százaléknyi hibával kimutatni vélte azt, hogy 
a két sebesség viszonya =  1, vagyis a Röntgen- 
sugarak ugyanakkora sebességgel terjednének, 
mint az elektromos hullámok.

Későbbi kísérletei alapján azonban a kis 
elektromos szikrának amúgy is nehezen meg
figyelhető és mások, mint Blondlot környezete 
által nem igen tapasztalt erősbödését egy új 
sugárzásnak, az azóta kevés elismeréssel foga
dott N  sugaraknak tulajdonította, úgy hogy 
ezen kísérletek tulajdonképpen e kétes létezésű 
N  sugaraknak terjedési sebességét szolgálták.

Érdekes még Erich Marx-nak, ki legutóbb 
a probléma sikeres megoldását hirdette, erre 
vonatkozó sikertelen kísérlete.

Marx a sugaraknak azt a tulajdonságát akarta 
a mérésnél felhasználni, hogy fény és Röntgen- 
sugaraknak egymásután létrejövő fényképező 
hatása nem minden esetben adódik össze: csak 
abban az esetben, ha előbb fény esik a fény
képező lemezre, azután Röntgensugár. Ha azon
ban előbb esik a Röntgen-sugár a lemezre s csak 
azután a fény, a hatások lerontják egymást és 
a létrejövő nyom gyöngébb lesz, mintha akár 
a fény, akár a Röntgen-sugár egyedül hatottak 
volna. Marx tehát a fényérzékeny lemeztől bizo
nyos távolságokra szikraközt és Röntgen-csövet 
helyezett el, melyeket egy áramkörbe kapcsolt. 
Pillanatnyi szikrát ütve át, meg akarta figyelni, 
mikor változik meg a lemezen keletkező nyom 
a távolságok változtatásával, a miből arra lehet 
következtetni, hogy az egyidejűleg keletkező 
fény- és Röntgen-sugarak közül, melyik ért előbb 
a lemezhez. Ezáltal persze már meg volna hatá
rozva a megfelelő sebességek viszonya is. Marx 
e kísérletét azonban ugyanaz a körülmény hiú
sította meg, mint a Brunhes-ét: nem tudott pil
lanatnyi fény- és Röntgen-sugarat előállítani: 
egy kisülés is mindig több egymásután követ
kező apró szikrából áll s minden kisülésnek 
még hosszabb időtartamú Röntgen-sugárzás felel
het meg s így a lemezen kis időkülönbséggel 
érkező sugarak össze-vissza egymásra rakódtak.

E sikertelen kísérletek után ugyancsak Marx- 
tól új vizsgálat hire érkezik, a mely már minden
esetre sokkal közelebb jár a czélhoz, mint az 
eddigiek, a melyet azonban még némi óvatos
sággal kell fogadnunk éppen, a tárgy termé
szetében rejlő okokkal magyarázható, eddigi 
számos kudarcz után. Meg kell várnunk, hogy 
Marx eredményei más, esetleg módosított kísér
leti berendezésekkel igazolást nyerjenek, a ma 
még kifogásolható részek lecsiszolódjanak s majd 
csak akkor fogjuk befogadni Marx eredményeit 
a kísérleti physica végleges adatai közé.

Erich Marx a német természetvizsgálók Meran- 
ban tartott gyűlésén 1905 szeptemberében ismer
tette kísérleteit, melyekkel — úgy véli — a 
fontos kérdést sikeresen oldotta meg és kimu

tatta, hogy a Röntgen-sugarak tovaterjedési sebes
sége a fény terjedési sebességével öt százaléknyi 
pontossággal megegyezik. E szerint a Röntgen- 
sugarak 285,000 és 315,000 km. közt ingadozó 
másodperczenkinti sebességgel terjednének to
vább. Ez az öt százaléknyi eltérés teljesen a kísér
leti hibáknak tudható be, úgy hogy a kísérlet 
valószínűvé teszi, hogy a Röntgen-sugaraknak 
és fénynek terjedési sebessége ugyanaz.

Marx saját kísérletét Eizeau classikus kísér
letéhez hasonlítja, melylyel a fény terjedési sebes
ségét lemérte. A hasonlóság a kísérletek alap
elvében tényleg meg is van, azonban Marx 
kísérletének meggyőző ereje — legalább is mos
tani alakjában — még messze a Eizeau-íéle 
kísérleté mögött marad, még pedig azért, mert 
egyelőre még kissé bonyolult, különösen a rész
letes kivitelben.

Eizeau egyszerű kísérlete elvben a következő: 
két egyforma fogaskerék egyazon tengely körül 
forogható: a kerekek úgy vannak beállítva, hogy 
— ha nyugalomban vannak — a megfigyelő 
az egyik kerék fogai között éppen meglátja a 
másik kerék fogai közé állított kis fényforrást. 
Ha most a tengelyt rendkívül gyors forgásba 
hozzuk, bekövetkezhetik az az eset, hogy azalatt, 
hogy a fény a két kerék közti utat befutja a 
kerekek éppen egy fognak megfelelő szöggel 
fordulnak e l; ebben az esetben a megfigyelő 
már nem látja a fényforrást, mert annak fénye 
az útjába kerülő fogba ütődik. Ha tehát a kere
kek forgásszáma szabályozható, elég e forgás
számot fokozatosan addig növelni, a míg a fény
forrás a megfigyelő elől eltűnik, akkor tudni 
fogjuk, hogy a fény a két kerék közti utat ugyan
annyi idő alatt futotta be, mint a mennyi idő 
alatt a kerék az egy fog hosszának megfelelő 
utat: ez utóbbi pedig — ha a másodperczen- 
kénti forgásszámot lemérjük — könnyű szerrel 
meghatározható s ez által meg van határozva 
a fény sebessége is. A tulajdonképpeni kísérlet
nél Eizeau csak egy fogaskereket használt, a 
melyen keresztül haladó sugár a koronggal pár
huzamos tükrön verődött vissza és úgy tért 
vissza ugyanahhoz a koronghoz. Itt csak azért 
beszéltünk két korongról és tengelyről, hogy a 
Marx kísérletével való hasonlatosság jobban 
kidomborodjék.

Marx-nál a két kerék két ritkított levegőt 
tartalmazó, drótvezetékkel ellátott üvegcső: egy 
ú. n. Röntgen-lámpa és egy másik vacuumcső, 
a „fogak“ elektromos hullámok, de még a ten
gely is, a mely egyenlő forgást hoz létre a kere
keken (egyenlő elektromos feszültségbeli inga
dozást a vacuumcsövekben), elektromos hullá
mokból áll.

Lássuk a dolgot kissé részletesebben, mert 
bizony az analógia egyedül még nem magyaráz 
meg semmit.

Röntgen-sugarak előállítása, mint ismeretes, 
rendesen olyanformán történik, hogy kellő rit- 
kítású gázon elektromos áramot vezetünk keresz
tül s ilyenformán a negativ drótvégből kiinduló 
ú. n. kathódsugarak az útjokba állított fémtükörbe 
ütődve Röntgen-sugarakat keltenek. Marx-nak 
érdekében állott a Röntgen-sugarak keletkezésé
nek idejét a lehető legpontosabban rögzíteni s
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így a sugaraknak eme szokásos, folytonos — ille
tőleg szabálytalanul ingadozó — előállítási módját 
nem használhatta; láttuk, hogy ha még csak 
egyetlen szikrát bocsátunk is Röntgen-lámpánkon 
keresztül, ez a látszólag egyetlen kisülés is 
tulajdonképpen a kisülések egész sorozatából 
áll, s ez már a pontos mérést meghiúsítja. Marx 
tehát elektromos hullámokat vezetett Röntgen
lámpáján keresztül: ezáltal elérte azt, hogy a 
kathódon igen szabályos és igen gyors egymás
utánban ingadozott a feszültség negativ értékektől 
positiv értékekig; ama picziny idők alatt, midőn 
a feszültség negativ volt, a kathód kathódsuga- 
rakat bocsátott ki, melyek ugyanoly kevés ideig 
tartó Röntgen-sugárzást keltettek: a közbeeső 
ugyanoly apró időkben a feszültség a kathódon 
positiv volt s így a kathód- és Röntgen-sugár- 
kibocsátás szünetelt. Ez volt az egyik fogas
kerék. A Marx által használt hullám rezgésszáma 
másodperczenkint 333 millió volt, ugyanennyi 
különálló Röntgen-sugárkibocsátás ment tehát 
végbe egyenlő időközökben egy másodpercz alatt.

A másik fogaskerék úgyszólván „megfordított 
Röntgen-lámpau volt: szintén ritkított levegőt 
tartalmazó üvegcső, melybe két fémdrótvég nyúlt. 
Az egyik drótvégre estek a Röntgensugarak. 
1900-ban Dorn kimutatta, hogy ha Röntgen- 
sugarak negativ feszültségre emelt vezetőlapra 
esnek, kathódsugarakat keltenek a vezető felüle
tén. Az így keletkező kathódsugarak negativ 
töltést halmoznak fel a szembehelyezett drót
végen s az elektromosság ezen felhalmozódása 
elektrometer segítségével kimutatható. Hogy ez 
a második üvegcső is fogaskerék gyanánt mű
ködjék, Marx gondoskodott róla, hogy azon a 
drótvégen is, a melyre Röntgen-sugarai estek, 
ugyanoly elektromos feszültségbeli ingadozás, 
ugyanoly rezgésszámú elektromos hullám kelet
kezzék, mint a Röntgen-csőben. Ha most a Rönt
gen-sugár a két cső közti utat ugyanannyi idő 
alatt futotta be, mint a mennyi idő alatt a má
sodik cső elektródján a feszültség negatívból 
positivvá lett, akkor a Röntgen-sugár már posi
tiv töltést talált az elektródon, tehát nem keltett 
kathódsugarakat s az elektrometer nem tért ki. 
Ismerve az elektromos hullám rezgésszámát s 
a Röntgen-sugár által befutott utat, ki lehet szá
mítani — épp úgy mint a Fizeau kísérleténél 
— a Röntgen-sugár tovaterjedési sebességét.

Hogy működik most már a „tengely?“ Hogyan 
jön létre az elektromos feszültségnek tökéletes 
egyidejű ingadozása a Röntgen-csőnek kathód- 
ján és a másik vacuumcsőnek egyik elektródján? 
Ennek az egyidejű ingadozásnak létesítése, a 
melynek pontosságán az egész módszer meg
bízhatósága megfordul, okozott legtöbb nehéz
séget Marx-nak s azt hisszük ez az a pont, a 
melyben a kísérleti berendezés leginkább töké
letesítésre szorul. Az eljárásra, melylyel az egy
idejű ingadozást létesítette, egy új jelenséget 
használt fel, melynek felfedezésére tisztán a vé
letlen vezette kísérletezés közben.

Marx ugyanis eleinte csak azt akarta kipró
bálni, vájjon az elektromos hullámok keltette 
igen szapora Röntgen-sugarak által szintén lehet-e 
fémlapból kathódsugarakat kicsalni. Hogy a 
kathódsugarak keletkezését elősegítse, a fém

lapot accumulátorteleppel —1000 Volt feszült
ségre töltötte : kathódsugarak azonban nem mu
tatkoztak: az elektrometer nem tért ki. Néha-néha 
sikerült ilyenformán gyönge kathódsugárzást léte
síteni, máskor azonban egyáltalában nem. Marx 
rendkívül sokat fáradozott a jelenség okának 
kiderítésén. Végre megoldódott a rejtély. A 
kathódsugárzás fellépése az accumulátortelepből 
a fémlapig nyúló drót hosszától függött és bizo
nyos egymástól 45—45 cm.-ben különböző drót
hosszúságok mellett legerősebb volt, közbeeső 
dróthosszúságoknál mindinkább gyöngült, végre 
egészen megszűnt és a —1000 Volt feszültség 
nemhogy elősegítette volna, hanem még gyön
gítette a kathódsugárzást. Marx a jelenséget úgy 
értelmezte, hogy a vezetékre szakaszosan eső 
Röntgen-sugarak benne elektromos állóhullámo
kat hoztak létre. Ezen állóhullámok hullámhegyei 
(ama helyek, a hol a feszültség ingadozása leg
nagyobb) 45 cm.-re voltak egymástól, tehát 45 
cm. volt a hullámhosszúság fele.

Most már aránylag könnyű volt a feladat: 
alkalmas berendezéssel el lehetett érni, hogy a 
felfogó fémlappal közlekedő drótban végbemenő 
hullámok elektromos resonantia útján ugyanoly 
rezgésszámúakká alakuljanak, mint a melyek a 
Rön tgen-sugárzást 1 ét re h ózták.

A kísérlet végleges összeállítása a következő 
volt: (L. a rajzot). Az elektromos hullámok be

hatása alatt Marx előzetes mérései szerint, egé
szen kicsiny (30 mm. hosszú) Röntgen-lámpa 
szolgáltatta a legerősebb Röntgensugárzást, még 
pedig aránylag kevéssé előrehaladott ritkítás 
mellett. Méréseinél tehát szintén ilyen lámpát 
használt (a rajzon A); a hozzávezető drótok 
egyikét kis üvegcsővel vette körül s azon egy 
másik drótból kis hurkot vetett át (B); ezáltal 
létesült a resonantia e másik drótban, mely a 
C felfogó elektróddal közlekedett. E második 
drót hossza változtatható volt, úgy hogy a DD' 
és EE' csupasz drótdarabokra keresztben az FE' 
csupasz drótdarab (a híd) volt elhelyezhető más
más távolságokban.

Marx beállította a hidat úgy, hogy C-re hul
lámhegy essék és a Röntgen-csövet oly távol
ságra helyezte/ hogy a sugarak éppen akkor 
estek a felfogó elektródra, mikor azon a feszült
ség zérus volt; akkor tehát nem keletkeztek 
kathódsugarak s az elektrometer nem tért ki. 
Most eltolta a csövet és lemérte az eltolás nagy
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ságát. Erre az elektrometer kitért; hogy megint 
visszatérjen az előbbi nyugalmi helyzetbe a hidat 
megfelelően el kellett tolni, hogy a Röntgen- 
sugár — mely most már hosszabb darabot futott 
be a felfogó csőig — megérkezése pillanatában 
ott megint 0 feszültséget találjon. Ha a hidat 
pl. 10 cm.-rel eltolta, akkor az elektromos hul
lámoknak 20 cm.-rel hosszabb utat kellett be- 
futniok a felfogó elektródig, mint előbb. Marx 
azt találta, hogy a híd eltolása öt százaléknyi 
pontosságig egyenlő a Röntgen-cső eltolásának 
felével, tehát ha a Röntgen-sugár hosszabb utat 
futott be a felfogóig, az elektromos hullámnak 
is ugyanakkora darabbal kellett meghosszabbí
tani az útját, hogy a találkozásnál a viszonyok 
ne változzanak. Tehát a Röntgen-sugár valóban 
közel ugyanavval a sebességgel terjed, mint az 
elektromos hullám.

Mindenesetre komolyan kell vennünk Marx 
kísérleti eredményeit, azonban hangsúlyozzuk 
újból, hogy az eljárás még tökéletesítésre szo
rul, különösen pedig ellenőrizendő az elektro
mos hullámok keletkezése szakaszos Röntgen- 
sugárzás behatása alatt, továbbá a berendezésnek 
még egy tökéletlensége szüntetendő meg: az a 
45 cm. félhullámhosszúságú elektromos hullám, 
mely Marx kísérleteinél a tengely szerepét ját
szotta, csak mellékrezgése volt a rezgő rend
szernek; a főrezgés hullámhosszúságának fele, 
a mint azt Marx meghatározta, 135 cm. volt. 
Végre ne feledkezzünk meg Brunhes kísérleteiről 
sem; miért van az, hogy e Marx-féle berende
zésnél a Röntgen-sugarak kibocsátási ideje oly 
kicsiny és oly pontosan követi az elektromos 
hullám phasisait; itt nincs oly utósugárzás, mint 
az egyszerű szikra által keltett Röntgen-sugár
nál? E kérdés megoldása is még részletesebb 
vizsgálatot igényel.

Zemplén Győző.

A szerelem dalnoka.

A XVI. század harczi zaját Balassa Bálint 
éneke harsogja túl. Dörögnek az ágyúk, 
dübörögnek a harczi paripák, s közben a 

szellő a troubadour édes dalát hozza hátán. 
Ezek a bűvös-bájos hangok az égbe szállanak 
fel kérlelni a magyarok haragos istenét. Az első 
sorban harczolók ajkáról zendülnek fel, mint 
harczi riadó s epedve suhannak az alkonyodó 
nap utolsó sugarán, az imádottnak tenni forró 
vallomást. A nagy költőnek versei nem mérhetők 
az akkori kor mértékével, s egyénisége is maga
san kiemelkedik a hétköznapiság átlagából.

A Balassa-család szertelenségre való hajla
maival tűnt ki mindenkor. Kiváló tehetségeivel 
talán többet használhatott volna a hazának, mint 
azt tette, ha fegyelmezte volna féktelen, megbíz
hatatlan, zsarnoki természetét. A jobbágyság ret
tegett az olygarcha főuraktól, a kik még a királyi 
parancs szentségét sem.ismerték el néha. Közülök 
született 1551-ben a későbbi nagynevű költő: 
Bálint.

Balassa Jánosnak négy gyermeke élte túl az 
ő korai halálát, kik között Bálint volt a legidő
sebb. A család buzgó protestáns voltához híven

Bornemissza Péter, a tudós prédikátor volt okta
tója, a ki Balassa Jánosnak, a szolnoki kapi
tánynak udvari papja volt s maga is költő, 
a ki az „istenes énekek“ megérzésére nevelte 
tanítványát. Hiszen csak az Istenben való hit 
adhatott erőt a sok csapás elviselésére. A Balassák 
kezén olyan várak voltak, melyeknek falai majd 
mindennap láttak törököt, s éjjel-nappal vigyázni 
kellett rájuk. Ezekben a megszokott csatározá
sokban a gyermekek is részt szoktak venni, s 
nem lehetne tudni, hogy tollat forgatni próbált-e 
előbb, vagy tarfejet kaszabolni, Bálint. Mind a 
kettő lelki szükséglete volt: Istenhez fordulni s 
karddal vitézkedni. Zsenge korában az ő feladata 
volt már, hogy vigasztalja családját, s oltalmazza 
birtokait. Atyjának közös sorsa volt az egri 
hőssel, Dobó Istvánnal: sok, nagy szolgálataikat 
azzal hálálta meg a császár, hogy hűtlenség 
vádján elszakasztotta őket családjaiktól s több 
mint két éven keresztül foglyok voltak Bécsben. 
Ekkor, hogy „miképen kelyen magát embernek 
biztosítani az szomorúságnak, üldeöztetésnek és 
kénnak ideiben“, könyvben írta meg a 19 éves 
Balassa Bálint. Ettől kezdve gyakran zendülnek 
meg „istenes énekek“ ajakán.

De Bornemissza uramnak Bálint úrfihoz kötött 
reménye még sem valósult meg. A zsoltárfordí
tásokba beleún, s bár a magábaszállás perczei- 
ben buzgón fordul is egy-egy versben az Úrhoz, 
lantján a „virágénekek“ epedő, csapongó szava 
szólal fel mind gyakrabban. Pedig ezek ellen 
a versek ellen nem egyszer kel ki méltó haragjá
ban a jó prédikátor. Balassa Bálintnak mégis 
Cupido lesz a leghűbb barátja.

Szép, rózsásarczú, hollófürtű, feketebajuszos 
ifjú volt Bálint úrfi. Nagynevű, nagyvagyonú, 
országszerte elismert költői tehetségű, a ki a 
török ajkáról hallott dalokat épp úgy megértette, 
mint a Miksa császárnak hozzá intézett szavait, 
mikor a koronázási ünnepélyen a 21 éves ifjú 
deli magyar tánczán lelkesült az udvar. Ki lehe
tett volna közönyös láttára? Hisz a szerelmet 
oly ékes szavakkal a más szívébe lopni senki 
sem tudta, mint ő. És az irgalmas ég emez ado
mánya volt életének megrontója, de édessé tevője 
is. Ah! Ha Balassa újra élhetne, megint csak a 
szerelmet kérné magának. Ennek még a tövise 
is édes sebet ejt.

Balassa Ferencz meggyőzi ártatlanságáról az 
udvart, de ekkor más szerencsétlenség éri a 
sorsüldözött urat. A támadásai által bosszúra 
ingerelt török egymásután foglalta'el várait, mi
alatt Bálint az egri végvárban élte a katonák 
gyöngyéletét. Itt a folytonos küzdelmek közt, a 
hol fegyverrel aludt a vitéz, lazább volt egyéb
ként a fegyelem, de a könnyen fellobbanó, érzé
keny s összeférhetetlen Balassa az eltöltött négy 
év alatt gyakorta keveredett bajtársaival mégis 
egyenetlenségekbe. Az egri várhoz fűződő legen
dás reminiscentiák voltak talán felszító! első sze
relmének, a mely végig húzódik egész életén, 
talán a tiszta boldogságnak egy perczét sem 
hozva meg neki. A várban élő öreg katonák 
regéi mellett Dobó István alakja emberfölöttivé 
válik, s a könnyen lelkesedő költő szivében nem 
unokanővére, hanem az egri hősnek leánya iránt 
támadt szerelem. Verseiben, melyek lelke hangú-
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latának mindenkor hű tükrei, egyetlen hang nem 
jajdul fel, mikor Várday Mihály húzza karika
gyűrűjét a szép leány űjjára. Elváltak egymás
tól, mint jó két rokon, jó két barát.

Vitézi pályájának egyelőre szomorú fogság 
vet véget. Báthory Istvánnak Békés Gáspárral 
Erdély trónjáért való küzdelmében az udvar az 
utóbbit segítette, s a harcztérre ehhez sietett 
Balassa Bálint is. Mielőtt azonban nagyobb 
sereghez csatlakozhatott volna, embereit meg-

Országszerte elterjedt hír volt, hogy Balassa 
Bálint az elfogatása alkalmával való küzdelem
ben súlyos sebeket kapott, a melyek süketséget, 
s gyakorta ismétlődő kórságot hoztak a vitézre. 
Az ifjú, edzett test csakhamar kiheverte a sérü
léseket. Különben is Balassánál a szív dominál 
mindenha, ennek kínjai vagy gyönyöre elhall
gattatták a testi fájdalmakat. Bebek Judit, Morghay 
Kata és Cháky Borbála egymásután gyújtották 
fel könnyen hevülő szívét, egy Zsuzsannának

Balassa Bálint.
Egykorú festmény a báró Balassáék alsó-hrabóczi kastélyában.

lepték, s őt magát fogva vitték a győztes feje
delem elé. A török bosszúszomját nem elégítette 
ki még a Balassa várak megvétele, Bálintot is 
a héttorony számára követelte. A nagylelkű feje
delem nem vette lelkére az ifjú romlását s elő
ször huza-vonával, aztán mint lengyel király 
nyíltan tagadta meg a fogoly kiadatását. A török 
végre is beleegyezik a szabadonbocsátásba. Rab
sága különben sem lehetett súlyos. A fejedelem 
felismerte foglyának nagy tehetségeit, kegyelmébe 
fogadta, s a hálás Balassa még végrendelete 
végrehajtójának is őt kérte fel később.

pedig nem árulja el vezetéknevét. H ja! ő a 
„szép pünközsdi rózsa“ csodálata mellett egy- 
yeg „szegfű szép virág ajkairól is szedte az 
édes mézet“.

Mindezek csak futó érzelmek, átsuhanó édes 
hangulatok voltak. Szívesen járt a szerelem rózsás 
kertjében, de mindenkor epekedve gondolt vissza 
egy halavány feslő bimbóra, a melyet ott hagyott 
az egri végvárban. „Nagy szerelembe, Engemet 
már bevett, vagyok szeretője“, s boldogság tölti 
el keblét, mikor az első összekoczódás után újra 
visszaveszi őt imádottja kegyébe. A főkapitány-
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nak Ungnad Kristófnak leányát maga előtt látta 
fejlődni, s a szerelem apródonként, észrevétlenül 
lopta be magát az ifjú szívébe. A kit bájos 
gyermeknek tartott eleinte, imádásra méltó szűz
nek kezdte tekinteni. Anna tőle tanulta meg
érteni a tüzes pillantásokat, a forró kézfogást 
és az epedő rímek suttogását. A gyermekleány 
büszke lehetett a környezetebeli vitézek elsejé
nek vallomásaira, s talán szívből, talán hiúság
ból viszonozta is a gyöngéd érzelmeket. Édes, 
tudatlan első szerelem! Mikor Balassa alig egy 
évi fogsága után 1577 legelején vágyakozva siet 
vissza Egerbe, a feslő bimbót teljes pompájában 
látta viszont. Várta-e vájjon vissza epekedve 
Anna is őt ?

Ungnad Kristóf a híres temesvári hősnek 
Losonczy Istvánnak leányát, Annát vette nőül, 
a ki királyi kegyelemmel a kor szokása szerint

A Balassa-család czímere.
A nógrádmegyei múzeumban őrzött kristály-billikomon.

fiúsított leány volt. Balassa 11 éves gyermek 
volt ezen nász idején, melynek legelső hajtása 
az ifjabbik Anna volt. Bornemissza Péter, a ki 
annyi sok jóra kérte a fogékony Bálintot, éppen 
mikor ez a rabságot viselte, egy könyvet küldött 
a búslakodó kis Annának. Két húga halála miatt 
kesergett, s a jámbor prédikátor vigasztalásul a 
„Füves kertecské“-t juttatja vigasztaló levéllel 
hozzá, ugyanazt, a melyet valamikor az ő hajdani 
tanítványa, Balassa fordított magyarra. Vájjon 
czélzatos volt-e a dolog, vagy a véletlen játéka? 
Vájjon a jó pap tudott-e arról a gyengéd viszony
ról, a mely titkon összefűzte két kedvenczét, 
vájjon sejtette-e, hogy ez a könyv legjobban 
vigasztalhatja meg a szerelmesét váró leányka 
szivét.

Balassa Bálint megjött, magával hozva sze
relmét, reményeit. Volt is, a ki viszonozza sze
relmét, s valóra váltsa reményeit, Anna, a kit 
a Losonczy név nagyságáért való rajongásával 
jogosan nevez a költő nem Ungnadnak, hanem 
fiúsított anyja nevéről. De a sziveket idegen 
nehezen forrasztja össze, könnyen szakítja szét. 
A boldogságok megrontója: a rágalom, a rossz 
hírhordás megkezdte munkáját. Hiszen nem 
nehéz volt a Balassa- Bálint csapodárságáról, 
könnyelműségéről bizonyítékokat szerezni. Afiatal, 
féltékeny leány ártatlan szíve hamar gyanút fogott. 
Talán szülei is szívesen voltak rajta, hogy felejtse 
a leány Balassát, a kinek hűségére csak kétkedve 
bízták volna Annát. A költő kétségbeesve véde

kezik „kegyesének“ gyanúsításai ellen, fogadja 
a hűségét, mert „Én keserves szívem hozzá oly 
állandó, mint fenyőfa télen, nyárban maradandó, 
Nem tétova hajló, nincsen dolgaimban semmi 
álnok, hálló“. Majd egy gyémántkeresztet küld 
hozzá, melyen függő három tiszta gyöngyszem 
őket és szerelmüket jelenti, esdve kéri, hogy a 
rágalmazók miatt ne engedjék tiszta szerelmüket 
elmullani. Hiába! A leányt nem tudja meggyőzni 
hűségéről. Az irigyek még gondoskodnak arról 
is, hogy csak olyankor láthassa szerelmesét, 
mikor nem védheti magát édes beszédével s 
nem suttoghat forró vallomásokat neki. Tudják, 
hogy feledve lenne akkor újra minden bűne a 
lobbanékony leánynál. Kétségbeesve dobja hát 
magát megint a szerelmi mámorba, „hogy lássa 
az a leány, hogy nem gyászol az ő szíve!“ 
Bosszúból, tüntetve rándul át mindgyakrabban a 
Krusithok várába. Csak a szomszédba kell jó 
lován átvágtatni, s Ilona szívesen hallgatja meg 
a dalnok ajkáról a hazug vallomásokat. Szerel
mes légyottokon bokrétát vesz a szép leány 
kezéből, s örök szerelmi fogadásokat tesz érte. 
A rosszakarat a csóknak még a neszét is meg
hallja, vagy a szellő suttogását is annak véli, 
s sebes szárnyakon repül a hír ahhoz, a ki leg
keserűbben várja azt.

Erre életének végzetes szerencsétlensége követ
kezett be. Ungnad Anna, a ki hidegségével csak 
javítani, kipróbálni akarta Balassát, most végképp 
elfordul tőle. Tehát mégis igaz mindaz, a mi 
rosszat beszéltek róla! Örül maga is, hogy el 
kell hagynia édes gyermekálmainak helyét, s 
szívesen követi atyját Horvátországba, melynek 
báni méltóságára emelte az uralkodó kegyelme 
hű emberét. Balassa is úgy mutatta, hogy nem 
búsítja őt sem a dolog. Talán még egy isten- 
hozzádot sem mondott a távozónak. A leány 
keserűséggel szívében hagyja el hazáját, s rövid
del rá eljegyzésének hírét hallja régi szerelmese. 
Balassa most ébred tudatára a nagy csapásnak, 
mely őt érte; szívéből elszáll a dacz, s helyet 
ad igaz, mély fájdalomnak. Most már elhiheti 
az a leány — hisz úgy sem változtat már semmit 
a sorson — hogy csak őt szerette a költő igazán. 
Nevezi két szeme szerelmes világának, siratja 
jövő élete sivárságát, gyalázza önmagát, a miért 
megbecsülni nem tudta. Én vagyok a példa, 
tanuljatok rólam! — kiáltja, így jártam, a ki 
„hozzám nagy szerelmét semminek tartottam“, 
s most híjába a kesergés, mikor a szüzet — 
mint tudatlan ember — ok nélkül eresztettem 
más kezére. Vége! Erdődy Tamás jobban meg
tudta becsülni a szép leány szerelmét, bár ez 
talán nem is volt már olyan forró, olyan oda
adó, mint az első, az igazi.

Meggyászolta drága halottját, istenes énekek 
zendülnek fel néha-néha síró ajakán. Keresi 
a boldogságot, hisz annyi keserűsége volt nap
nap után. Atyjának hét év előtti halála óta 
perekkel tölti idejének nagy részét. Amúgy is 
ingerlékeny lelke folytonos izgalmaknak volt kitéve, 
s sokszor a végletekre ragadták őt. Nemes szár
mazású tiszttartója hatalmaskodásért emel vádat 
ellene, a miért véresre verte és fogságba vetette. 
Ugyanekkor egy másik polgár is bepanaszolja 
hasonló erőszakoskodás miatt. Mennyire elég
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lett volna a költőnek mentségül az, hogy akkor 
történtek az injuriák, midőn Ungnad Annától 
szakadt el örökre. Mindkét pernél súlyosabb 
volt az, a melyet másod unokatestvére Balassa 
András indított ellene bizonyos vagyonrészek 
visszabocsátása miatt. E perpatvarba az elkese
redett Bálint fegyverrel is beleszólott, a mi csak 
súlyosbította helyzetét.

Hiába ! a vallásos fohászkodás nem tud teljes 
nyugalmat adni Balassának. Megint csak a sze
relem az, a mi elringatja, elaltatgatja lázasan 
verő szivét. Azt az Annát akkor felejtgeti, a 
mikor egy másik Annának suttogja nevét.

Harczi zaj közt próbál feledni Balassa. Újra 
a végekre megy ellenségölő kardjával s csak 
egy napon tizenegy győzelmet aratott kopja 
vetésen, aztán Hatvan ostrománál legnagyobb 
dicsőséggel ő vezette vitézeit. E táborozások 
között ismerkedett meg gróf Nogarollival, a ki 
anyja után magyar vér volt, s a kit Szatmár 
parancsnokául küldött a király. Az új parancsnok 
nem jött egyedül. Gyönyörű fiatal feleségét, gróf 
Harrach Annát hozta magával. Alig 16 éves volt 
még csak a szép asszony, idegen rózsaszál, 
idegen földbe ültetve. Anyanyelvét, a németet, 
itt Magyarországon csak kevés ember beszélte. 
Alig tudott érintkezni közvetlen környezetével 
is itt. Balassa pedig ki tudta fejezni előtte, a 
mit érzett. Az pedig édes volt, tetsző az asszonyi 
fülnek A Bálint édes beszédéért, tüzes pillan
tásáért csakhamar elfeledte Harrach Anna az 
asszonyi hűséget, a költő szeme pedig nem 
tekintett többé bús vágyódással az elment után.

Mi lehetett az ok, hogy egy időre megszakad 
a viszony? A férj lépett-e közbe, vagy a Balassa 
nyughatatlan, állhatatlan természete kívánta a 
szakítást? Az asszony könyörgött, szerelmük 
édes perczeire kérte, hogy ne taszítsa el magá
tól. Sírva jósolta meg, hogy nem lesz az ő sze
relme nélkül boldog soha. Bálint hajthatatlan 
maradt. „Mint ág közül a diót“, úgy verte el 
magától a szerelmes asszonyt. Az édes, mámo- 
rító emlékeken keresztül visszaszállott lelke első 
szerelméhez. Dobó Krisztina szabad lett megint, 
s a szép özvegy magához édesgette hajdan érte 
égő rokonát. A csapodár költő magába tért. 
Buzgó fohászt küld az istenhez, hogy eddigi 
könnyelműségeit, bűneit bocsássa meg s tiszta 
életet fogad

Megtisztult lélekkel tartja esküvőjét 1584- 
ben Dobó Krisztinával. Azt a napot átkozhatta 
haláláig. Azért a sok hányattatásért, boldogtalan
ságért, a mi osztályrésze lett, nem kárpótolhat
ták az első napok gyönyörei. Nem titokban 
történt a házasság, s még sem volt senki, a ki 
figyelmeztette volna őt előre annak végzetes 
körülményeire. Férjnek és feleségnek édes anyja 
testvérek voltak s az ő házasságuk vérfertőzés 
a canonjog és a magyar törvények szerint, s 
fej- és jószágvesztés volt ennek a büntetése. S 
vádlókul legközelebbi rokonai léptek éppen fel, 
a kiknek tudtával, beleegyezésével történt a 
házasság: unokatestvére, Balassa András és a 
sógora, Dobó Ferencz. Mind a kettőt a vagyon 
utáni vágyakozás vezette. Ferencz úr nem kímélte 
saját húgát sem s kapott az alkalmon, hogy 
az atyai örököt egészen magának kérhesse a

királytól. Jóformán az első csókot sem hagyták 
még megizlelni, már megindult ellene a főben
járó bűn miatt az eljárás. Hol bízva az igaz
ságában és az Istenben, hol türelmét vesztve 
védekezik Balassa, s három év múlva a királyi 
kegyelem fel is menti tettének következményei 
alól. Ámde akkor egy új, nem várt oldalról éri 
a csapás. A Balassák buzgó protestánsok voltak, 
s csak Bálint volt az, a ki az elcsüggedés pilla
natában odahagyta hitét, remélve azt, hogy a 
szentszék közbe fogja vetni magát érte, ha katho- 
lizálni fog. Nem így történt. A királyi kegyelem 
után éppen a szentszék volt az, a melyik újra 
felvette saját hatáskörébe a letett ügyet s a 
vádlott kis fiát Jánost törvénytelennek mondotta 
ki s minden örökösödési jogától megfosztotta. Ez 
az ítélet aztán feldúlta teljesen a szerencsétlen 
családi életet. Felesége „idegenségét és hamis

ságát“ is csakhamar észreveszi s három évi 
boldogtalan házasság után szétválnak a házas
társak.

Balassa Bálint előtt egészen elsötétül a világ. 
Csak keseregni, csak zokogni tud még. S bú
bánatában megint Cupido talál reá. Czéltalan 
bolyongásai között az elhagyott Harrach Annát 
mutatja meg neki. Csak olyan szép, mint akkor, 
midőn vesztére elhagyta esztelenül. Talán még 
szebb most. Kifejlett, kinyillott rózsa, a ki lovagol, 
vadászik, mint az ókori istennők. Á várkapuban 
látják meg annyi év után újra egymást, s a költő 
bódultán hajt térdet-fejet neki. A szép asszony ke
gyesen mosolyogva fogadja a hódolatot, s Balassa 
Bálint sok keserűségének emléke egyszerre el
tűnik. Úgy látja, hogy nem czéltalan már további 
élete, s nem játszotta el boldogságát egészen. 
Pedig a régi szerelem ezen újabb fellobbanása 
nem sok örömet hozott neki. A valamikor any- 
nyira hű, gyöngéd kedves — kegyetlen játékot kezd 
csak most vele. Abban találja meg a bosszút, 
hogy hitegeti a szerelemben égőt, meghallgatja, 
reményt nyújt neki, — de nem a régi többé! 
Bálint könyörög, reménykedik, aztán a messze 
Erdélybe megy, onnét küldözi szerelméhez izzó, 
gyönyörű verseit. Szerelmes szívének egy-egy 
gyönyörű virága mindenik. Választ sem kap 
rájuk. Talán nincs is módjában válaszolhatni a 
feleségnek, a kinek levelezését Kassán, hová 
férje felső-magyarországi főkapitányává történt 
kineveztetése után vitte, talán jobban ellen
őrizték. Avagy óvakodott is Nogarolliné újra 
botránynak tenni ki magát, hisz férje a múltak

Balassa Bálint pecsétje.
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cdes bűne miatt úgyis elűzte már egyszer maga 
mellől, s csak az udvar közbenjártára vette vissza, 
miután rendes vizsgálat jelentette ki, hogy a 
rágalom feketítette csak be a Balassával való 
viszonyát. Végre elcsüggedve fogadta meg a 
költő, hogy kedvesét soha sem említi többé 
verseiben.

Szerelmi vallomását 1589 nyarán egy szép 
szűzhöz, Zsófiához intézi, a többit másokhoz, 
hisz bolyongása közt láthatta csak, mennyi szép 
virág terem a hazában. Megfordult Bécsben is, 
a hol a Tifingraal-utczában Zsuzsannát látja meg, 
s az utána vágyakozók elől ő szakítja le „tün
döklő orczája piros rózsáit“. Majd fáradtan 
augusztusban a havasok aljába, liptó-ujvári ura
dalmába megy, rövid ideig tartó pihenőre. Azaz 
nem is pihenni, hanem készülődni a további 
bujdosásra. Még a szép Margaretha sem tudja 
már visszatartani, a kinek szemében pedig, mint 
a basiliscusnak, a halál ítélete is ott van a 
beléje szerelmesnek. Csak nézi, nézi csendes 
vágyódással, mint jár mezítláb a harmatos füvön 
a szép szűz, szaggatván virágait koszorúnak, 
míg gömbölyű vállát göndör haja fonja körül — 
s még sincs maradása! Hazájában alig volt már 
hely, a hová fejét lehajthatta volna. Nemcsak a 
szentszék marasztaló ítélete, a felesége által 
okozott botrány, saját lelki bánata, a melyet 
csak ideig-óráig volt képes egy-egy futó kaland 
feledtetni, hanem Balassa Andrásnak kegyetlen 
üldözése is űzte őt. Csaknem minden jószágát 
megtámadta már, s a sorssújtott Bálint minde
nütt vesztes a perekben. Egyszerre elhagyta 
mindenki. A kiket szeretett, azok is vele buk
nak, fia megbecstelenítve, Ferencz öcscse, mert 
érdekeit vakon azonosította az övéivel, szintén 
az Ínség szélén. Bálintnak mennie kellett, messze, 
messze a hazából, a hol feledni tudjon, s a 
hol őt feledjék.

Szabad volt, mehetett. Az amúgy is törvény
telennek tekintett házasságot felbontotta a szent
szék s Dobó Krisztina Petheő Gáspárhoz sietett 
férjhez menni. Az ő nem ok nélkül elvesztett jó 
hírének védelmezőre volt szüksége. Balassa Bálint 
Lengyelországba bujdosott. Itteni jószága, Kame- 
nitz, idegen kézen volt már, s neki fáradtan kellett 
egyik helyről a másikra menni fedelet keresve. 
A nagy Isten, a kihez fordult verseiben, erőt 
adott neki. Erőt ahhoz, hogy önként ne dobja 
el magától életét. Közben sóhajtja nejét, mikor 
kifogy az átkokból. Nem kívánja már, hogy 
„édes kínzója“ szintén szenvedjen, bánatosan 
bocsát meg neki, s arra kéri az Istent, hogy 
„felejtsd el annak is háladatlanságát, a ki erre 
vitt engem, régi rabját, ámbár élje vígan felőlem 
világát“. Ö maga Krakkóban húzza meg magát, 
majd 1591-ben az Ocean hullámainak zúgását 
hallgatta.

Hol vezette vájjon Cupido segítsége a szép 
Caelia közelébe, a kit Júliához talált hasonlatos
nak? A kegyes Cupido! A ki annyi örömet, 
annyi bánatot okozott már hívének ! Most megint 
kegyelmébe fogadta lantosát, lám, karjai közé 
vezette Caeliat, „az, kinél Égnek nincs szebb 
csillaga“, a kibe még a víz is szerelmes lesz, 
mikor meztelen testét csókolhatja. De jaj! semmi 
boldogság sem örök. „Átkozott gyanúság, Két

séges bosszúság, Gyógyíthatlan méreg“ férkőzött 
szívéhez, s az mardossa vérig. Látta sírni a 
leányt, öcscse ravatalánál, látta könnyét, a mely 
„Hull mint gyöngy göröngye, Vagy mint tavasz 
harmatja“, látja, hogy egy tiszta liliomszál az, 
s mégis helyet enged a féltékenységnek. Megint 
a saját vesztét okozza. Könyörög a megbántott 
leány bocsánatáért, de kétségbeesve látja, hogy 
későn, megint későn! A virág az első durva 
érintésre visszahúzódik tőle örökre. Telhetetlen 
haragjában a költő most Cupidót azzal fenyegeti 
meg, hogy nem lesz többé híve, Mars vagy 
Pallasra esküszik egészen, hiszen a szerelem 
zászlaja alól immár úgy is kiöregszik. De a 
Visztula partján már egy szép cziterásleányt 
talál megint, s versei legzengzetesebbjében a 
vele való idyllt festi. „Szít tüzet Zsuzsanna szí
vembe magára, Cupidóval űzet szerelme dolgára. 
Mert kis szája szép országa, Mint pünkösdi új 
rózsa: fényes haja Nap csillaga, Vagy szinarany 
sárgája, Vékony derekacskája!“ A kártyázás, 
melyet kezdenek, a Bálint kedvére történik, mert 
a színek közül a vörös szívet dobja oda a szép 
leány. Balassa örömmámorban úszik, mert „Len
gyel szép Zsuzsánna vervén cziteráját, És mond
ván utánna gyönyörű nótáját: Eszem vesztve, 
Eltévesztve, Szerelmébe sillyesztve, Felgerjesztve 
és ébresztve, szívemet elrekesztve, Belső tűzzel 
emésztve“. A szerelem nem volt tartós, mert a 
következő versecske már Annókát nevezi szere
lem okának.

Már csakugyan érezte a szerelem dalnoka, 
hogy elillant felőle az ifjú tavasz, s a nyár is 
tűnőiéiben van már. Hiába marad fiatal a szív, 
ha barázdák képződnek a kialvó lángú szem 
körül, s ezüstszálak lopódznak a hollófürtök 
közé. A szerelem dalnokát nem volt szabad 
öregnek, roskatagnak látni. A szerelem dalnoká
nak ideje lejárt, kereste a halált.

Csakugyan meghalni jő t haza. A honvágy is 
hozta, s a hazaszeretet egyenesen csatába küldte. 
1594 tavaszán látja újra hazáját s május 26-án 
már halott volt. Az Esztergom ostrománál kapott 
golyó néhány nap alatt kioltotta életét. Piros 
pünkösd hónapjában . . .  A szerelemében . . . 
Nem kívánhatott szebb halált. Első és utolsó 
szerelmesének, a hazának védelmében, annak keb
lén hunyta le örökre szemét.

Báró Nyáry Albert.

A belek ápolása és védelme.
„Jobb kikerülni a bajt, mint gyógyítani“. Vala

hányszor ezt a fontos alaptételt államok jólétét 
előmozdító módon akarták hasznossá tenni, a 
törvényhozás erejét kellett igénybe venni. Az 
egyéni hygienia azonban egyes-egyedül az 
egyes individuumok, a szülők és ápolók kezé
ben van, a hol gyermekekről vagy más olyan 
ápolásra szoruló személyekről van szó, a kik 
nem tudnak magukon segíteni. Az orvosnak főfel
adata azért az, hogy saját körében tanácscsal és 
rendeléssel, tettel és szóval segítsen az előbbi 
elvet érvényesíteni. Az idevonatkozó fejezetek 
közül a legfontosabbak egyike a belek hygieniája,
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melynek körébe tartozik tehát a belek ápolása és 
védelme. Nem szükséges itt kimerítően tárgyalni 
e szervek jelentőségét az egész emberre nézve. 
A belek ápolásáról és védelméről való tan igen 
kiterjedt. Csak néhány fontosabb pontra aka
runk figyelmeztetni. A szélső életkorokban: a 
csecsemő- és aggkorban szokta magát a bélápolás 
elhanyagolása a legfélelmesebben megbosszulni. 
Közismert dolog, hogy milyen pusztítást visz 
végbe a csecsemők halálozása különösen a nagy
városokban. Ha e tárgyról is kimerítően óhaj
tanánk beszélni, nem lehetne az itt rendelkezé
sünkre álló helyen elmondani azt, a mit mondani 
kell. A legjobb physiologusok egyike, nem kisebb 
ember, mint Brücke Ernő nem nézte le a thémát 
és az idetartozó kérdéseket; „Hogyan védjük 
meg gyermekeink életét és egészségét“ czímü 
könyvecskéjében a gyermekkor hygieniáját mesteri 
módon fejlesztette ki.

A belek ápolása a szájban kezdődik. Az 
egyes falatok kellő feldarabolása a szájüregben 
szükséges mindazon tápszereknél, melyek az 
emésztőcsatorna mélyebben fekvő rétegeibe jut
nak. Ehhez lassú evés és kitartó rágás kell. Ez 
utóbbihoz pedig működésre képes fogak kelle
nek. Előfordulhat ugyan, hogy a fogatlan 
száj az ételek helyes kiválasztása és gondos 
evés mellett a kitűzött czélt mégis eléri és átlag 
megemészthető anyagot nyújt a gyomornak; mégis 
az orvosoknak mindig hangoztatni kell, hogy 
rosszfogú emberek, ha nincsenek is fájdalmaik, 
fogaikat javíttassák, vagy ha ez már nem lehet
séges, fogaikat mesterséges fogsorral pótolják. 
A foggyógytan ebben az irányban egész csodá
latos előmenetelt tett és az egészség fenntartására 
ezen a módon nem megvetendő eredményeket 
értek el. A mi pedig a száj és a fogak tisztán
tartását illeti, szintén érvényes a mondat: „Jobb 
kikerülni a bajt, mint gyógyítani“. Minél jobb 
ápolásban részesíti az ember száját és fogait, 
annál tovább maradnék épen és annál tovább 
marad az ember megkímélve a fogak pótlásától 
és a mesterséges fogsortól.

Döntő jelentőségű a belek ápolására a táp
szerek kiválasztása. Ehhez minden körülmények 
között minőség és mennyiségben teljesen kifo
gástalan anyag kiválasztása szükséges. A mi a 
minőséget illeti, elsősorban tekntetbe veendő, hogy 
a kiválasztott ételek olyanok legyenek, hogy az 
emésztő savak azokat assimilatioképes állapotba 
hozzák, hogy a belek felszívhassák s így lehetőleg 
azok a test fenntartásának hasznára fordíthatók 
legyenek és hogy a hátramaradó értéktelen részek 
a bél izomzata által a has nyomása segítségével 
a testből kijuthassanak. Látni fogjuk, hogy 
miért nem szabad az ilyen hulladékanyagnak a 
vastag bélben felszaporodnia. Továbbá gondos
kodni kell róla, hogy a táplálékkal káros anya
gok ne jussanak a testbe. Ezek az általános 
tételek valamivel pontosabb magyarázatra szorul
nak. Az ételek emészthetősége szempontjából 
elsősorban is teljesen emészthetetlen dolgoktól 
nagyon kell óvakodni. A ki elfásult, cellulose- 
tartalmú főzelékeket, korpában gazdag kenyeret 
vagy pláne csontmagú gyümölcs és bogyók 
magját vagy narancs és almának vagy más 
gyümölcsfajtának magját is megeszi, annak nem

szabad csodálkoznia, ha egészsége ilyen diaeta- 
mulasztások következtében nem a legjobb. Külö
nös elővigyázatot követelnek a nyersen élvezett 
táplálékok, melyekkel igen könnyen betegség
okozó mikroskopikusélősdiek juthatnak azemésztő 
csatornába. Bár a gyomor ezeknek nagy részét 
ártalmatlanná is teszi, sőt megsemmisíti, mégis 
a tapasztalat azt mondja, hogy ez távolról sem 
történik mindig kielégítő módon. Hogy mily 
veszélyek származhatnak ebből az egész szerve
zetre, azt most nem tárgyaljuk, csak arra akarunk 
rámutatni, hogy mily hátrányokkal jár a gyomorra 
és ennek következtében a belekre. Óvakodni kell 
egyik legértékesebb táplálékunknak, a kenyérnek 
túlságosélvezetétől. Különösen mikor abél renyhe, 
csak igen szerény mértékben szabad élvezni, mert 
aránylag igen sűrű bélsárképződésre ad alkal
mat. Azok a kenyérfajták, a melyek a búzamag 
korpáját is tartalmazzák és a melyeket oly gyak
ran ajánlanak székrekedésben szenvedőknek, a 
korpa hatása következtében, mely a bél peri- 
staltikus mozgását elősegíti, eleinte ugyan látszó
lag jó szolgálatokat tesznek, rövid idő múlva 
azonban az emészthetetlen és a belet megfekvő 
korpa gátolja a peristaltikus mozgást, és nem 
ritkán igen nehezen legyőzhető székrekedés áll 
be. Meg kell gondolni továbbá azt is, hogy azon 
anyagok hosszú sora is, melyek a gyomrot inger
ük, a nélkül, hogy mechanikusan túlságosan meg
terhelnék és a melyek a gyomor nyákhártyájának 
gyulladásos ingerállapotára adnak alkalmat, idő 
múltával nemcsak a gyomor, hanem később a 
bél peristaltikus mozgását is hátráltatják. Példa 
kedvéért említsük meg, hogy azon tényezők közé, 
melyek a belek hathatós védelmére nézve jelen
tősek, nemcsak ivásban való mérséklet, — külö
nösen szeszes italok élvezetében, melyeknek mér
téktelen élvezete a gyomorra materiálisán árt, 
hanem az evésben való mérséklet is szükséges. 
Öreg emberek, kiknek munkaképessége kevéssé 
van igénybe véve, mindenesetre jól teszik, 
ha emésztőszerveikre nem rónak nagyobb mun
kát, mint a mennyi a statusquo fenntartására 
okvetlenül szükséges. Továbbá nem szabad soha
sem szem elől téveszteni, hogy minden idült 
gyomorbaj majdnem kivétel nélkül meglassítja 
a bél peristaltikus mozgását és így sokkal több 
munkát ró rá, mint a mennyi az illető egyén 
fenntartására kívánatos. A gyomornak tökéletes 
működése, melyet az ember kétségkívül nem 
kis‘mértékben maga is elősegíthet, védi a belet 
és jelentékenyen megkönnyíti feladatát. Először 
a vékony bélről van szó, melynek feladata nem
csak az assimilatio, hanem a gyomorban távol
ról sem befejezett emésztési folyamat tovább
vitele a czélból, hogy az élvezett tápláléknak 
lehetőleg nagy része jusson az egész Organismus 
javára. A vastag bél lényegben arra van hivatva, 
hogy mindazt, mi e czélnak többé nem felel 
meg, a testből eltávolítsa, és pedig lehetőleg 
gyorsan és teljesen. Hogy ez megtörténhessen, 
a bélsárnak kellő alakot kell nyernie a vastag 
bélben. Ez utóbbihoz elegendő magának a vastag 
bélnek ereje és tevékenysége. Hogy azonban a 
kiürülés lehetőleg teljes legyen, más segédesz
közökre is szükség van. Ehhez ugyanis izomerő 
szükséges, melylyel a vastagbél maga nem ren
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delkezik; ezt a ezélt a has nyomása szolgálja első
sorban. Ha hiányos és többé-kevésbbé gyenge 
működésű, vagy pláne képtelen működésre, mint 
a hogy azt például olyan asszonyoknál látjuk, 
kik sokat szültek és hasuk a terhességben túl
ságosan ki volt tágulva, akkor a kiürülésnek 
nem ritkán óriási nehézségei támadhatnak. Min
den orvos, ki a dolgokat kellő figyelemmel kiséri, 
ha helyes időben lát hozzá, az esetek nagy 
részében segítséget nyújthat. Az itt tekintetbe 
jövő rendszabályok között egy jól álló haskötő 
nem megvetendő értékű.

Eltekintve a bél tevékenységének azon zavarai
tól, melyek gyomorbajra és a hasnyomás hiányos 
működésére vezethetők vissza és a melyek első
sorban hiányos székkiürülés által nyilvánulnak — 
nagy szerepet játszanak magának a bélnek hiá
nyosságai és betegségei. Az ilyen eseteket nem 
találó kifejezéssel „megrögzött“ székrekedésnek 
szokták nevezni. Mint más betegségeknél, melyek
hez a „megrögzött“ jelzőt csatoljuk, itt is azt 
akarjuk vele mondani, hogy e betegségeket hibás 
testi magatartás, rendesen az életmód okozza. 
Az utolsó ok azonban semmi esetre sem ez. Tekin- 
tetbe jönnek ugyanis a bél betegségei által oko
zott bélrenyheségen kívül, — mint pl. bélhurok 
összenövése kisebb vagy nagyobb kiterjedés
ben, belső sérvek stb. — a bélnek veleszü
letett rendellenességei. Megemlítjük itt a bél
renyheségen kívül, melynek oka a vastagbélnek 
nem is oly ritkán előforduló helyzetbeli rend- 
ellenességi — különösen a feltűnőbb anatómiai 
okok nélkül létrejövő emésztési zavarokat, melyek
nél gyakran családi hajlamok is szerepelnek és 
melyeknél az átöröklés félre nem ismerhető. Az 
embereknek nincsenek egyforma munkaképes
ségű beleik, valamint nincs egyenlő munka- 
képességű agyuk. A bélnek ezt a működési 
gyöngeségét elősegíti a bél ki nem elégítő neve
lése és az életmód sokféle hiányossága. Egy 
bizonyos idő megtartása és a kiürülési szük
ségletnek gyors kielégítése által kora ifjúságtól 
kezdve bizonyos szabályszerűségre kell szoktatni 
a beleket. Ebben a tekintetben kimondhatatlanul 
sokat vétkeznek úgy az iskolában, mint otthon, 
különösen internatusokban és különösen leány- 
gyermekeknél. Ehhez járul még, különösen a 
női nemnél, az erős prüderia. Sőt némely 
hölgyek dicsekednek is vele, hogy igen ritkán 
van szükségük beleik kiürítésére. Egyébként a 
férfiak alig mentesek inkább a szóbanforgó bél
zavaroktól, mint a nők. Hány nagy embernek 
kellett székrekedés okozta kellemetlenségek miatt 
szenvednie. „Ah“, mondá Schiller Frigyes egy 
heves székrekedési roham utáni napon, miben 
Schiller oly sokat szenvedett, „az átkozott szék
rekedések, minden évben két szomorújátékot 
rabolnak tőlem, melyeket nélkülök megírnék“.1 
Érdekesen világítja meg ezeket a calamitásokat 
Baggesen.1 2 „Egy fejezet professorok számára de 
communi precepto legis naturális“. Baggesen

1 Heinrich von Stein: Goethe u. Schiller. Leipzig. 
Reclam. 75 és 150 oldal.

2 Baggesen’s humoristische Reisen durch Dänemark, 
Deutschland und die Schweiz. II k. Mainz és Hamburg 
1801..
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kifakadásának motívuma nyilvánvalóan az, hogy 
maga sem volt rendben emésztésével. „A rossz 
idő és rosszullétem“, mondja Baggesen, „meg
tiltják, hogy kimenjek, azt választottam tehát, 
mit a józan ész hasonló esetben szívesen taná
csol,. itthon maradni és — hashajtót használni. 
Hát olyan rettenetes ez? Oly megvetett lett 
hirtelen ez a hasznos cselekedet, mely a leg
újabb időben mindinkább megnemesedett, hogy 
a puszta név előtt keresztet kellene vetni ?“ 
Hogy mit ért Baggesen a hashajtás megneme- 
sítése alatt, nem mondható meg igen egyszerűen, 
minket azonban alig érdekel.

Ellenben orvosi szempontból igen élénken 
érdekel bennünket, hogyan védjük meg és óvjuk 
hátrányoktól a beleket és velük az egész szer
vezetet, különösen azokat a szerveket, melyek 
a székrenyheség és koprostasia miatt szenved
nek. Ez először is azáltal történik, hogy a bél 
feladatát megkönnyítjük a már részben említett 
rendszabályok által. Ezt, a mint kimutatták, minden 
izommozgás a szabad levegőn, — melyek által 
a hasnyomás is actioba lép — elősegíti. Ter
mészetesen ezeknek a mozgásoknak nem szabad 
nagy izzadással egybekötve lenniök, mert a víz- 
veszteség miatt a bélsártömeg megsürüsödik és 
nehezebben mozgatható. így megérthetjük, hogy 
az ilyen ember bár naponta arcza verejtékével 
3 — 4 órát sétál rohanva, úgy hogy az izzadság 
minden tagjáról omlik, az ilyen sétából nem sok 
hasznot húz. Az ilyen egyéneknek különösen 
szükségük van rá, hogy hashajtókhoz forduljanak. 
Ezek a betegek azonban, bár igen gyakran ennek 
a kategóriának legerősebb szereit veszik hasz
nálatba, nemcsak hogy nem érik el a várt meg
könnyebbülést, hanem nem ritkán az állandó 
székrekedés beállását segítik elő. Éppen nem 
könnyű a hashajtószerek nagy mennyiségében 
az igazit megtalálni és ebben a tekintetben már 
igen sok hibát követtek el. Ebben az irányban 
is, valamint oly sok másban Immanuel Kanthoz1 
járhatunk iskolába, ki maga is nehéz székreke
désben szenvedett. Mikor már orvosa és barátja 
Herz Márkus mit sem tudott rendelni, a mi szük
ségleteinek pontosan megfelelt volna, a hashajtó
szerek Monro-féle beosztásához tartotta magát.

Donald Monro2 a vízkór therapiájának meg
beszélése alkalmával három faját különbözteti 
meg a hashajtószereknek, nevezetesen az erő
seket, melyeket ő „Hydragogák“-nak nevez, mert 
nagy víztartalmú massák „watery liquors“ kiürü
lését okozzák. Ide számítja Monro az eleteriumot, 
egy ma már nem szokásos praeperatumot, az 
ugorkás magrugó megsűrített nedvét, momordia 
eleterium L. — továbbá a gummi guttit, a scam- 
moniumot, a jalapát és a közönséges liliom vagy 
iris nedvét. Mint e hashajtószerek második faját 
említi Monro a gyengébbeket és szelidebbeket, 
az úgynevezett purgantiákat, mint pl. a senna, 
a rheum, a varjútövisszirup (Sir. Rhamni cathart. 
s. spinae cervinae). Harmadsorban említi Monro 
az eccoproticának nevezett hashajtószereket, meg-

1 Kohut. Immanuel Kant als Arzt und Apotheker. 
Pharmazeut. Zeitung. Berlin 6. Feb. 1904.

3 An essay on the dropsy and its different species 
2. edit. London. 1756.
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említi a tartarus depuratust (Cremor tartari), a 
szilvát és a tamarindot, melyek nem sokkal 
többet, mint a bélgázok kiürülését okozzák és 
a melyek ezért a vízkórosoknak igen csekély 
szolgálatot tesznek. Kantnak alkalma volt Monro 
adatait, melyeket saját szükségletének megfelelő
nek talált, nemcsak önmagán erősíteni meg. Kant 
hivatkozik Mendelssohn Mózesre, ki őt Königs- 
bergben meglátogatta és a ki a tamarindkúp 
bélsáreltávolító hatásáról hasznosan győződött 
meg. Ezután Kant azzal a kéréssel fordult orvosá
hoz, hogy írjon neki ezen eccoprotikus (bélsár
eltávolító) szerekből egy „recipét“, melyet ő 
alkalomadtán használhasson. Kant észreveszi, 
hogy az ő adagja csak kevés lehet, mert rende
sen kisebb adag, mint a milyet az orvos rendelt, 
nagyobb hatással volt, mint szerette. Hasznosnak 
látszik a nagy philosophus betegségét saját adatai 
alapján közelebbről tárgyalni, mert egy sor czél- 
szerü, általános tanácsot lehet hozzáfűzni. Kant 
panaszkodik, hogy eltekintve különböző kényel
metlenségektől, melyeknek általános okául „fel
fúvódások a gyomorszájban“ látszanak, bár 
„obstructio“-ban nem szenved, mégis minden 
reggel oly fáradságos és rendesen annyira ki 
nem elégítő kiürülése van, hogy a visszamaradó 
és felhalmozódó szelek, „a mennyire én meg 
tudom ítélni“, teszi hozzá Kant szerényen — 
ködös fej és maguknak a felfúvódásoknak okaivá 
lesznek. Néha, mikor a természet egy rendkívüli 
evacuatio által nem segített magán, körülbelül 
3 heti időközben egyszer könnyű hashajtópilu- 
lákban keresett segítséget, mit azok néha meg 
is adtak neki, a mennyire ő akarta, a mennyi
ben rendkívüli nagy széleltávolodást okoztak. 
Többnyire azonban csak folyékony excretio volt 
a szerek eredménye, a durva tisztátalanságok 
visszamaradtak és Kantnál e szerek az összes 
belső szervek gyengítésén kívül, mi mindig 
következménye az ilyen vízeltávolító tisztítósze
reknek, rákövetkező eldugulást okoztak. Ebben 
a kínos helyzetben jutott Kant a hashajtószerek 
említett Monro-féle beosztása nyomán, miután 
maga is átvizsgálta a különböző hashajtószere
ket, azokra a szerekre, melyeknek hatása abban 
áll, hogy nem víztartalmú, hanem lényegesen 
bélsártartalmú kiürülést okoznak. Ezen szelíd 
szereknek befolyásmódjából, melyek Kantnál már 
csekély adagban hatottak, azt lehet következ
tetni, hogy belei állandóan bizonyos ingerelhető 
állapotban voltak, úgy hogy már gyenge has
hajtószerek kis adagaira reagáltak. Nem téve
dünk, ha felveszszük, hogy ez az ingerelhető 
állapot, ha nem is egyes egyedül, mégis leg
nagyobbrészt a vastag bélben visszamaradó 
és felhalmozódó szelek által szükségszerűen 
következett be. Ezeket eltávolítani lett volna az 
első és leglényegesebb feladat, melyet azonban 
a Kant és orvosa által választott úton csak 
abban az esetben lehetett volna megoldani, ha 
a bélnek meglassúdott, renyhe peristaltikus moz
gásáról lett volna szó, a nélkül, hogy szilárd, 
megsűrűsödött bélsármassák ülepedtek volna a 
vakbél falának kiöblöződéseibe. Ugyanis a leg
erősebb hashajtószer sem képes hasonló mas- 
sákat rejtekhelyükből előcsalni, még kevésbbé 
a bélből eltávolítani. Azonban nem akarunk itt

a kezelés részleteibe mélyedni. Csak. azok szá
mára akarunk nehány tájékoztató megjegyzést 
hozzáfűzni, kik szakszerű tanács helyett jobb 
szeretnek saját tanácsadóik lenni. A bél munka- 
képességének gyengülése, igen gyakran már a 
legifjabb években észrevehető, azért korán is 
kezelendő. Már itt fordulnak elő határozott bél- 
sárfelhalmozódások. Óvakodni kell a mindenféle 
apró szerekkel való próbálkozásoktól. Orvosi 
vezetés mellett végzett evacuatiója a bélnek 
nagy olajos klistélylyel kis gyermekeknél ren
desen kitűnő szolgálatokat tesz. A hashajtószerek 
használatában mindigóvatosnak kell lenni. Semmi
esetre se tegyen a laikus semmit saját felelős
ségére. Ad hoc mindig csak a bélsáreltávolító, 
sohasem a vízeltávolitó szereket kell alkalmazni. 
Ha ezek felmondják a szolgálatot, vagy ha olyan 
személyeknél, kik hosszabb ideig szenvedtek 
chronikus bélrenyheségben, hasmenések lépnek 
fel, meg kell vizsgálni, hogy ezen jelenségeknek 
oka egy igazi koprostasiában keresendő-e — azaz 
bélsármegülepedésekben, a vastagbél falának 
kiöblöződéseiben, illetve az ettől függő bélizga
tottságban. A tudományos diagnosis kielégítő 
támaszpont az orvos számára, hogy e felől tisz
tába jöhessen. Támaszpontot ad már, mint emlí
tettük, a szelíd hashajtók hatása. Mi pl. akkor 
látjuk idejét a vastagbél evacuatiójának, azaz az 
időt, mikor beöntések által kell megtisztítani a 
benne felhalmozódott bélsármassáktól, ha T5 gr. 
exodin (Schering) — sokat használt, szelíd és 
biztos hatású hashajtó — már nem hasnál. Ilyen
kor rögtön következik a bél idevágó viszonyai
nak pontos vizsgálata, mely majdnem kivétel 
nélkül arra az eredményre vezet, hogy szelíd 
hashajtószerekkel nem lehet a belet kiüríteni. 
A nevezett bélzavarok, melyek oly régiek, mint 
maga az emberiség, mostanában divatbeteg
séggé lettek. A mi ezen betegségek korát illeti, 
csak az ó-ind orvostudományra emlékeztetünk. 
Julius Jolly leírásában, melyet a legmegbízhatóbb 
forrásokból merített, ki van mutatva, hogy a 
székelnyomás alsó testbeli fájdalmakat, szék
rekedést, szelek felszállását okozza, vagy oda 
vezet, hogy a szék a szájon jön ki (bélsár- 
hányás). Megemésztetlen hulladékok mellékjelen
ségei gyanánt említettnek, szomjúság, nátha, 
forróság a fejben, gyomorfájdalmak, bizonyos 
teliség érzése a mellen, a böfögés megszűnése. 
Alul a bélből eltávozó szél visszatartása Susruta 
szerint gonosz jelenségekhez vezet, mint kolika, 
lélegzethiány, főfájás, köhögés és nátha, epe- és 
nyálkakihányás. A mi ezen betegségek kezelését 
illeti, sem estek fejük lágyára az ó-ind orvosok. 
Székrekedést alcsap klistélylyel, hashajtópilulák- 
kal, olvasztott vajban való főztökkel, továbbá 
izzasztószerekkel, bedörzsölésekkel, fürdőkkel, 
hashajtó ételekkel lehet gyógyítani — mondják. 
Láthatjuk többek között ebből, hogy a „ködös 
fej“, melyről Kant panaszkodott, eldugulás követ
keztében Indiának székrekedésben szenvedő lakói
nál is nagy szerepet játszott. Hogy azonban ma 
a chronikus székrekedés minden miseriájával 
valódi divatbetegség, látszik a neurasthenikusok 
túlnagy számából, kiknek „ködös feje“ stb. az 
esetek nem kis részében vezethető az említett 
bél zavarokra vissza, mert ennek eltávolítása után



a többi symptomák is megszűnnek. Egy szelle
mes franczia professor Brissaud1 mondja: Vilá
gos, hogy a kiválasztott anyagoknak a belekben 
hosszas visszatartása alterálja az ember kedélyét. 
Egy kicsit szabados, de igazságos, ha a morosus 
emberre azt mondják, hogy il a „Phumeur con- 
stipeé“. Azt is mondják iróniából: „víg, mint 
a kinek székrekedése van“. Brissaud más helyen 
a Diet, phil.-ból idézi a következő részt: „Az 
ember psychologiája különbözik a szerint, hogy
üres-e vagy teli a b e le .-------Ha székrekedése
van, akkor a váladék sói és a kén behatolnak 
pórusaiba, vérébe viszik az asarakat, agyában 
gyakrabban sötét gondolatokat termelnek meg.“

Fontos kérdés még sokszor a gyomor és belek 
desinficiálása is. Sokszor tapasztaljuk, hogy a 
túlságos sok szél ellen, gyenge desinfectorok, 
mint chinin, creosotoldat stb., jó hatással van
nak. Ez a kérdés még nem eléggé kitapasztalt, 
de kétségtelenül érdekes, mert végre is a vér 
már a gyomorban és belekben megmérgeződ- 
hetik. Ettől megóvni az embert, talán a leg
hatásosabb módja a betegségek megelőzésének.

W. Ebstein (Umschau) nyomán :
Z. B.

KRÓNIKA.
Az Uránia vidéki m űködése. Az elmúlt deczember 

és január hónapokban szokatlan nagy forgalmat ért el 
az egyesület vidéki működése; a fölszaporodott fölol
vasások arányában szaporodott a megrendelők száma 
is, úgy hogy e két hónapban összesen ötvenegyen 119 
felolvasást kaptak kézhez. Különösen örvendetes hala
dást tesz az egyesület a nemzetiségi vidékeken, úgy a 
románok és bánsági németek, mint a tótok között. A 
megrendelők névsora a következő :

Wosinszky Mór (Szegszárd), Alpes, Pompéji.
Hamvai Ede (Dobsina), Pompéji, Tátra.
Dr. Schnitzer Ferencz (Palánka), Budapest.
Gyenis Antal (Dombóvár), Ősember.
Ajtay Gyula (H.-M.-Vásárhely), Balaton, Alduna, 

Gyermekvédelem.
Dózsa Imre (Pancsova), Gyermekvédelem, Románok, 

Balaton.
Szaiay Gyula (Kiskunfélegyháza), Tátra, Középeurópa.
Streicher József (Paks), Tüdővész, Románok, Zrínyi, 

A Föld.
Veress Árpád (Zenta), Madách, Shakespeare.
Dr. Vas Antal (Bártfa), Románok, Alpes.
Szabó Béla (Ujszentanna), Madách, Shakespeare.
Barcsi József (Pápa), Pompéji, Délnémetország, 

Babilon.
Gyubek Ferencz (Tokaj), Ősember, Tüdővész, Babilon.
Unghváry Ede (Sztropko), Vörösmarty, Katona, Dél- 

Németország.
Hinffner Vilmos, (Bélád), Gyümölcs, Állattenyésztés.
Lörincz Károly Breznóbánya', Pompéji, Alduna, Ma

dách, Tüdővész.
Révész István (Dunakesz), Állattenyésztés.
Dr. Bánóczy Gyula (Győr), Tüdővész, Tátra.
Endresz Jakab (Ernesztháza), Budapest, Ősember.

1 Brissaud E .: Histoire des expressions populaires 
relatives á l’anatomie, á la Physiologie et á la médecine 
(Paris 1892).

Törteli Fülöp (Tiszaroff), Közép-Európa, Vörösmarty, 
Pompéji, Ősember, Gyümölcs, Tüdővész, Budapest, 
Állattenyésztés.

Sztodola Pál (Pancsova), A Föld, Állattenyésztés, 
Budapest, Gyümölcstermelés, Alduna.

Szeghalmy Gyula (Szeghalom), Alpes, Pompéji.
Bökényi Dániel (M.-Sziget1, Fogak, Tüdővész.
Dr. Gölz István (Rozsnyó), Házi állatok egészsége.
Bárdos József (Sári-Sááp), Közép-Európa.
Dózsa Imre (Pancsova), Balaton
Rujer Ferencz (Apatin), Balaton, Gyermekvédelem.
Pozsitzky Árpád (Bánlak', Balaton, Madách, Zrínyi, 

Babilon.
Állami iskola (Abaujszántó), Tátra, Ősember.
Werner Kálmán (Kóty), Gyümölcs, Alduna.
Pásthy Károly (Kecskemét), Vörösmarty.
Földes Vilmos (Oraviczabányay A Föld, Ősember, 

Zrínyi, Balaton.
Kertész Ferencz Felső-Goiba), Budapest, Balaton, 

Tüdővész.
Zorkóczy Samu (Ózd), Tátra, Alduna.
Zakariás János (Brassó), Tüdővész, Fogak, A Föld.
Werner Gyula (Kis-Várda), Alpes, Tátra.
Dr. Madzsar József (Újpest), Alkohol.
Dr. Róna Géza (Zsolna), Zrinyi.
Görög Joachim (Gy.-Szt-Miklós), Madách, Balaton, 

Pompéji.
Kovács S. János (N.-Várad), Balaton, Pompéji.
Perjéssy Mihály (Pozsony), Shakespeare, Alpes, Bala

ton, Ősember.
Horváth György (N.-Kanizsa), A Föld.
Bruckner Károly (Késmárk), Tüdővész.
Perjéssy Lajos (Versecz), Gyermekvédelem, Háziálla

tok egészsége, Délnémetország.
Szemmáry Andor (Csánytelek), Pompéji, Állattenyész

tés, Babilon.
Brogyáni Gazdakör (Brogyán), Budapest, Közép- 

Európa.
Szabó Károly (Monor), Vörösmarty,Tüdővész, Katona.
Vajda Ferencz (Nagy-Ida), Budapest, Közép-Európa.
Károly Alajos (Szempcz), Gyermekvédelem.
Cioriea Aurél (Brassó), Románok.
Ulimer Ágost (Kelenföld), Tüdővész, Shakespeare.
Baranyai Gyula (Szeged), Állattenyésztés. Tüdővész.

Uránia-Színház. Az Uránia-Színháznak két új, nagy 
sikert aratott darabjáról kell beszámolnunk. Az együk: 
„A bácskaiak“, írója Zsedényi Aladár, a másik: ..A siré- 
nck hazája“, írta Tommy Cecile. Zsedényi darabja múlt 
év deczember havában, a Tormay darabja pedig ez év 
január elején került bemutatóra. A „Bácskaiak“ hazai föl
dön játszik s három felvonás keretében megismertette 
velünk a szerző csaknem mindazt, a mi a Bácskát olyan 
híressé tette a múltban s a minek ma is köszönheti 
jólétét, gazdagságát. . .  A darab első részében a Bács
kának történelmi ismertetését, földrajzi határainak meg
jelölését adja a szerző. Színesen vetített képek elénk 
varázsolják a Bácskának sík, itt-ott hepehupás területét, 
a melyen valamikor régen az avarok harezoló csapatai 
ütötték fel tanyáikat. A Bácskának csaknem mindazon 
helyeire elvezet bennünket az író, amelyek történelmi nyo
mokat rejtegetnek: az avarok várától a dunamenti mocsa
rakig, füzeshajlékokig, a melyekbe az egykori lakók török, 
tatár elől menekültek. A történelmi visszapillantás után 
a Bácska gazdasági életének ismertetése következik. A 
Bácska úgyszólván egymagában egy egész kicsi föld-
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mívelő állam s igazán érdekes az a színes és tanulsá
gos kép, a melyet e kis államnak gazdasági fejlődéséről 
Zsedényi szavai nyomán nyerünk. A modern gépek
kel felszerelt présházaktól, melyek sűrűn fehérlenek a 
Bácskának oly nagyterjedelmű szőlőkertjeiben, impozáns 
kastélyokig vezet a fejlődés útja. Azok, a kik nem a 
Bácskában születtek, nem ott éltek s csak keveset hal
lottak a Bácska termékeny talajának nagy eredményei
ről, csodálkozva vették tudomásul azt a mozgalmas gaz
dasági életet, melyet a Bácskában számtalan különféle 
irányban folytatnak az emberek: a szőlőmíveléstől a 
selyemhernyó gubóinak feldolgozásáig. Mintha csak azt 
akarta volna szerző ezzel dokumentálni, hogy ime így, 
ilyen munkás kezek nyomán teremnek azok a sokat 
emlegetett bácskai milliók ! A gazdasági élet képét csak
nem egy egész felvonáson át ecsetelte a szerző, a máso
dik felvonásban, bemutatván helylyel-közzel a bácskai 
városok egynémelyikét, azoknak társadalmi életét a 
komoly munka s a szórakozások kereteiben. A harma
dik felvonást a bácskai köznépnek, a tarka népnek 
szentelte a szerző. Magyarok, bunyeváczok, szerbek 
csoportjai vonulnak fel előttünk, úgy a mint otthon vagy 
a munka tanyáján élnek. Bemutatta a Bácskában dívó, 
de itt-ott már kiveszőiéiben levő népszokásokat, a melyek 
igen lebilincselték a közönség érdeklődését. E felvonás
ban szellemesen tárgyalta az író a Bácska nemzetiségi 
kérdését s igen ügyesen jellemezte a nemzetiségeket 
egymástól még most is elkülönítő válaszfalakat. Szavai
ból azt a benyomást nyertük, hogy ezzel a kérdéssel 
komolyan foglalkozott a szerző. Egész darabja külön
ben is azt a benyomást tette, hogy olyan ember írta, 
a ki a Bácskát alaposan ismeri, a ki úgyszólván 
állandóan, gyermekkorától kezdve a bácskaiak között 
töltötte napjait, ismeri azoknak búját, baját, ismeri az 
ott lakó népeknek egész lelki világát, összes tulajdon
ságait. Erre vall az a közvetlenség is, a melylyel tárgyát 
feldolgozta s az a csillogó derű, mely darabjának szö
vegéből kisugárzik. Nem hagyhatjuk felemlítés nélkül, 
hogy Zsedényi darabját számos igen szép bácskai zamatú 
népdallal is felszerelte, a melyek mind a saját szerze
ményei s a melyek az egyes képek kiséretéül hangu
latot keltőleg igen jól beváltak. A nagyszámú közönség 
Zsedényi darabját minden előadásában őszinte tetszéssel 
fogadta s ez legjobb bizonysága annak, hogy darabja 
általános sikert aratott.

Tommy Cecile-nek a „Sirének hazája“ czímű darabja 
egy gyönyörűen illustrált, avatott költői tollal megírt 
novellának az erejével hat. Nápolyba és Siciliába vezet 
minket a szerző, e mesésen szép vidékekre, a melyeket 
a természet oly gazdagon ruházott fel adományaival. 
Tormay C. darabja szintén három felvonásra oszlik s a 
sok tudományos, históriai és művészettörténeti adattal 
gazdagon felékesített szöveget 180 színesen vetített és 
14 mozgófénykép illustrálja. Az első felvonást szerző 
csaknem kizárólag Nápolynak, környékének és a cam- 
paniai part ismertetésének szenteli. A második felvonás 
Siciliáról ad képet; e szigetországnak múltja és jelene 
vonul el szemeink előtt. A harmadik felvonás Palermo- 
ról szól. — Tormay Cecile egész darabját átszőtte a 
történeti visszapillantás arany fonalával; mindannak, a 
mit elmond, történeti hátteret ad s ez az, a mi darab
jának az értékét különösen emeli. — „A sirének hazája“ 
úgyszólván nem más, mint a görögök és rómaiak tör
ténetének poetikusan elmesélt történettöredéke. Igen , 
szépek és a szerző komoly tanulmányaira engednek 
következtetni főleg azok a részek, a melyekben a rómaiak 3 
és a görögök különböző lelki világát rajzolja s j

a római és görög színházak, amphitheatrumok elütő 
építkezéséből meggyőző következtetéseket von le a 
rómaiak és görögök faji sajátságaira. E helyen nem 
foglalkozhatunk bővebben Tormay Cecile darabjának 
ismertelésével, lehetetlen felsorolnunk a szebbnél-szebb 
képeknek azt a nagy számát, a melyek a darab szöve
gét magyarázólag kisérik . . . Csak röviden constatáljuk, 
hogy a „Sirének hazája“ mindazoknak, a kik a darabot 
már látták, igazi aesthetikai élvezetet szerzett. Kétség
telen, hogy nagyon sokáig fog e darab műsoron maradni 
s a ki csak teheti, el ne mulaszsza azt megnézni. A 
darab folyamán néhány olasz dal is elhangzott egy-egy 
kép kiséretéül; a névtelen énekeseket is őszinte taps
sal honorálta az egybegyült nagyszámú, előkelő kö
zönség.

K. F.

Magyar-Mannheimer Gusztáv kiállítása. Mind
jobban divatba jönnek a gyűjtemények, képkiállítások. 
Nagyon helyesen Igazi művész collectiv kiállítása úgy 
aesthetikai, mint művészettörténeti szempontból igen 
hasznos és érdekes, mert a maga teljességében mutatja 
a művész munkásságát, tehetsége mineműségét s határait, 
fejlődését — szóval: a kiállító egész művészi egyéni
ségét. A gyenge qualitású festő pedig egy nagyobb 
collectio alapján egyszerre és véglegesen letárgyalható, 
a mi szintén hasznos, — ha nem is magára a festőre.

Az idei téli saison egyik legérdekesebb művészi 
eseménye a Magyar-Mannheimer Gusztáv müveinek 
kiállítása a Nemzeti Salonban. Mannheimer mindig 
kedvencze volt a komoly ízlésű közönségnek és méltán. 
Mert igazi művész, a kinek tehetségét szorgos tanul
mány művelte ki, s a kinek tanulmányait sokoldalú 
képessége irányította. Ha jó híre még fokozható : azt 
megteszi az a 200 darabból álló igen értékes gyűjte
mény, mely most neve alatt a Salonban látható, s mely
ben igaz gyönyörűséget találhat mindenki, — mindenki, 
mert Mannheimer úgy szólván minden ágát cultiválja a 
festőművészeinek, s így kiki megtalálhatja e gyűjte
ményben a neki tetsző fajtát. Eddig is igen nagy véle
ménynyel voltunk Mannheimer felől, mert tudtuk, hogy 
tartalmas művész, a kinek nemcsak hangulatai vannak, 
de igazi mély érzései és gondolatai is — s a kinek épp 
oly erős a színérzéke, mint a mily kitünően rajzol. 
Mostani kiállítása mégis bizonyos kellemes meglepetést 
kelt, mint mikor egy már elismert, kedves költő kötetbe 
gyűjti munkássága legszebb darabjait. Fölfedeznünk nem 
kell Mannheimert, de constatálnunk lehet és szabad : 
hogy e kiállítása beigazolja a felőle eddig minden egyes 
alkalommal hangoztatott jó véleményt, s bátran kimond • 
hatjuk, hogy ö legjelentékenyebb festőink egyike, a kinek 
nem utolsó érdeme, hogy szertelenségbe nem csap, 
ízléstelenségbe nem téved egy pillanatra sem. Egyen
ként lehetetlen foglalkoznunk képeivel, de nagyjában 
mégis rámutatunk borongó tájképeire, a melyek jó 
részben a szépművészeti múzeum tulajdonai, — rend
kívüli jellemző erőre valló arczképeire (mily gyönyörű 
a „Rőtszakállú“), — olasz levegővel teljes apróságaira 
(melyek közt első rangú az ana-caprii házikó, a „parva 
domus, magna quies“-nek megtestesülése, remek világí
tásával) — s azokra a kis genre-képekre, melyek mind 
egy-egy értékes bijou. A magyarországi Szent Erzsébet 
képe pedig — sejtelmes hangulatával — a nagyobb képek 
egyik legszebbje. Mannheimer kiállítását mindenkinek 
meg kell nézni, a kit művészetünk állása érdekel. S a 
ki megnézi, bizonyára gyönyörködve fogja végigjárni a 
Salon termeit.
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A fehérje m esterséges előállítása. Fischer Emil
hires chemikus Berlinben előadást tartott a fehérje mes
terséges előállításáról, mely általános feltűnést keltett. 
A fehérje és származékai: a sejtprotoplasma, a test élő
állományának leglényegesebb alkatrészei. Fehérje nélkül 
nincs élet; az élő fehérje az élet középpontja. Ez építi 
fel testünk vázát, gépezetét; minden más anyag, így 
a zsírok és a szénhydrátok vagy czukorfélék, a gőzgép 
fűtőanyagának felelnek meg, azaz tartalékanyagok, melye
ket a fehérjék vagy proteinok erőnyilvánulataik, az élet
jelenségeik létrehozására használnak fel, mint a gőzgép 
a szenet. Innen van az, hogy a physiologia az ember szer
vezetét felépítő sejtek legfontosabb alkatrészének az élő 
fehérjét mondja. A táplálékkal megevett és a gyomorban 
s belekben megemésztett fehérje felszívódás útján a 
vérbe jut, innen a szövetnedvbe, végül a sejtekbe kerül. 
A sejtekben részben visszamarad, mint azok élő fehér
jéje s esetleg fejlődő új sejtek építőanyagául szolgál, 
részben energia forrásául használtaik el és ilyenkor az 
első 24 óra alatt szétesve, bomlástermékei alakjában 
elhagyja testünket. Ily körülmények között világos, hogy 
a fehérje mesterséges előállításának nagy a jelentősége 
és pedig nemcsak tisztán tudományos érdekből, nem is 
csak az élet- és kórtan szempontjából, hanem egyenesen 
az ember és állatok táplálása szempontjából i s ; mert 
a fehérjék a táplálékok nélkülözhetetlen, semmi által 
nem pótolható és aránylag drágán megszerezhető alkat
részei.

Valamely chémiai anyagot akkor ismerünk jól, ha 
tudjuk, hogy molekuláját mely elemek mennyi számú 
atomjai alkotják. Igen összetett molekulát egyszerűbb 
összetételű anyagok molekuláinak összekapcsolása is 
alkothat, ezek azután a nagy moleculák. Ilyen igazán 
óriási molekulák alkotják a fehérjéket, sőt ezek az álta
lában ismert legnagyobb molekulák. Az összetett mole
kulák szétbonthatok az őket alkotó egyszerű moleku
lákra, sőt mint a kis molekulák, atomjaikra is. Számos 
összetett molekulát az ezeket alkotó egyszerűkből synthe
sis útján felépíteni sikerült. A legnagyobb jelentőségű 
volt 1828-ban Wöhler felfedezése, a ki ily módon elő
ször állított elő szervezetben szereplő anyagot mester
séges úton: a húgy savat. Természetes, hogy mielőtt 
valamely anyagot synthesis útján felépítenök, szükséges 
annak szerkezetét, kisebb molekuláit és atomjait ismerni. 
A fehérjék a legösszetettebb módon alkotott anyagok 
lévén, sok fáradságba került az ezek óriás molekuláját 
alkotó kisebb molekulákat felismerni s előállítani, sőt 
még kérdés, vájjon azokat mind ismerjük-e már.

A fehérjét alkotó egyszerűbb anyagokat a fehérje 
rothadástermékeiböl, a fehérjének lúgokkal, savakkal, 
sőt vízzel főzésekor nyerhető bomlástermékeiből töre
kedtek előállítani; a legjobbnak e czélra azonban az 
emésztés bizonyult. A gyomorban és a vékonybelekben 
folyó erjedés következtében az evett fehérjék vízfelvétel 
közben mind egyszerűbb fehérjékké, albumózokká és 
peptonokká, majd pedig egyszerűbb molekulájú anya
gokká bontatnak; ez anyagok nagy részét sikerült az 
emésztetből külön is előállítani. Ilyen vegytiszta, mert 
kristályos állapotban előállított, bomlástermékei a fehér
jéknek : a diamino-savak (arginin, histidin, lysin), a 
monoaminosavak (alanin, aminovaleriansav,asparaginsav, 
glutaminsav, glycin, leucin, phenylalanin, pyrrolidincar- 
bonsav, scatolamidoeczetsav, tyrosin), az oxaminosavak 
(oxypyrrolidincarbonsav, serin) és a cystein. Némely 
fehérje bomlós termékeihez szénhydrátok (czukorfélék), 
másokéihoz festékek is tartoznak. Fischer Emil számos 
fehérjét vizsgált meg aminosavait illetőleg és nemcsak

több eddigelé ismeretlen aminosavat fedezett fel, hanem 
azt is találta, hogy a különböző fehérjék alkotásában 
minőségileg és mennyiségileg is különböző aminosavak 
vesznek részt. A fehérje molecula-magvát ugyanazon 
aminosavak alkotják ugyan, itt-ott azonban más-más 
aminosav is előfordul, valamint különböző súlyarányban 
van egyik-másik aminosav az egyes fehérjék moleku
láiban.

A fehérjék bomlástermékeinek ismerete arra buzdí
totta a vizsgálókat, hogy megkíséreljék e bomlástermé
kekből felépíteni a fehérjét, a minek lehetőségét igen 
valószínűvé tette az a tény, hogy az ember és állatok 
szervezete is az evett fehérjéknek az emésztés által 
készített bomlástermékeiből építi fel saját fehérjéit. A 
fehérjék synthesisével azért már Fischer előtt is többen 
foglalkoztak. így Schiitzenberger-nek sikerült oly anyagot 
készíteni, mely a fehérjék jellemző szinreactióit adta, 
Lilienfeld, Grimaux s mások kisébb-nagyobb sikerrel 
hasonlóan ezen fáradoztak, a nélkül azonban, hogy a 
kérdést kielégítően megoldaniok sikerült volna. Fischer 
kezdetben két, majd több aminosavat kísérelt meg vegyü- 
letté egyesíteni s ez úton a fehérje-synthesist megköze
líteni. Az általa így előállított anyagokat — azonosan a 
di-, tri- és a többi saccharidokkal — di- és a többi 
peptidok-mk nevezte el. Ilyen Fischer által előállított 
legegyszerűbb peptidok: glycylglycin, analylanalin, leu- 
cylleucin, carbaethoxylglycylglycylglycin és mások. Fischer 
így nyert tri-, tetra-, pentapeptidokat, végül pedig sike
rült csaknem mindannyi amino- és diaminosavat syn
thesis útján készítenie, mi által, tanítványaival egyetem
ben, a fehérjemolekula alkotórészeit mind megismerte 
és előállította. Felfogásában, hogy ez az út a fehérje- 
synthesishez vezet, megerősítette az a tény, hogy a 
selyemfibroin hasadástermékei között a glycilglycinnak 
megfelelő peptidot talált. Ez volt az alap, melyen Fischer 
a fehérjék alkatrészeit egymással egyesíteni és ez által 
a fehérje-molekulát megközelíteni törekedett. Szeme előtt 
lebegtek természetesen a legegyszerűbb összetételű fehér
jék, az albumózok és peptonok; ezeket akarta mind 
több és több aminosav kémiai összekapcsolása útján 
mesterségesen előállítani. Minél több aminosavat kap
csolt össze, a vegyület, a mit ez által nyert, a pepto- 
nokhoz annál hasonlóbb lett, úgyannyira, hogy Fischer 
szerint, a végül synthesis útján előállított polypeptidok 
a peptonoktól lényegesen csak abban tértek el, hogy a 
peptonoknál tisztább vegyületek. A mesterségesen készí
tett polypeptidokkal sikerültek mind a peptonokra nézve 
jellemző kémlések és nevezetes, hogy az emésztőnedvek 
Fischer polypeptidjeit éppen úgy bontják, mint a pep- 
tonokat vagy az összetettebb fehérjéket.

Úgy látszik tehát, hogy Fischer Emil kutatásai 
alapján a legegyszerűbb chemiai szerkezetű fehérjék, 
a peptonok összetételét felismerte és azok synthesise 
sikerült. Ezzel azonban az összetettebb fehérjék — a 
hová a tojásfehérje és az élőállomány is tartozik — 
synthesisének ismeretétől, lehet, még távol állunk. Fischer 
sikereinek nagy jelentősége éppen abban van, hogy 
kilátást nyújtanak arra, hogy az általa követett úton, 
mely lépésről-lépésre halad elő, a fehérjék, a proteinok 
synthesisének nagy problémája nemsokára meg lesz 
oldva, mi által, remélhetőleg, az élőanyag működésébe 
is mélyebb betekintést nyerhetünk s ez az ember kutató 
szellemének megmérhetetlen jelentőségű vívmánya lesz 
majd.
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HASZNOS TUDNIVALÓK.
A migraine gyógyszere. Egy régi orvos erről a 

kínos állapotról beszélve, a következőket mondotta: 
Minden migraineben szenvedőnek megvan a saját orvos
sága ; csak meg kell találni. A hires orvos, a ki nem 
nagyon bízott a therapeutika ígéreteiben, ezzel olyan 
valamit mondott, a mi nem messze jár az igazságtól. 
A migraine t. i. éppen nem mindenkinél egyforma; egye
seknél a félelem és aggályosság túlnyomó, másoknál 
hányinger, hányás, némelyeknél láz és különösen a fél
oldali fejfájás, a honnan a neve is ered.

Carron de la Cariiere kimutatta, hogy a migraine 
beteges elváltozás, a szervezet bizonyos megváltozásá
nak nyilvánulása. Ennek a nyilvánulásnak fő tényezői 
a nevrosia és fejköszvény; az okozót kell tehát meg
támadnunk, ha a bajt kisebbíteni és elnyomni akarjuk.

A migraineben szenvedőknek a következő életmódot 
kell folytatni: mérsékelt, nem fűszeres, nem izgató, 
inkább növényi, mint húsos táplálkozás; ebédnél meleg 
italok, pl. thea, kevés borral vegyített víz; szóval egy 
kicsit remetés életmód; ezenkívül állandó testmozgás, 
séta, naponta hideg vagy langyos leöntés és általános 
élénk keringés, a mi megakadályozza a székrekedést és 
az emésztő utakon való mérgezést.

A migraine-rohamok megakadályozására indiai ken
dert (connabis indica) kell alkalmazni, a Stephen Macken
zie módszere szerint, a ki számos heves migraine-roha- 
mokban szenvedő beteget gyógyított meg ezzel a szerrel. 
Az indiai kender fájdalomcsillapító gyanánt hat minden 
fejfájás ellen; egyszerre megszünteti a rohamot és hasz
nálat után a rohamok ritkábbak és gyöngébbek lesznek. 
Főleg a hosszantartó, folytonos migraine-nél használ 
biztosan a Mackenzie módszere ott, a hol a fejfájás 
korán reggel kezdődik s eltart egész nap, a zavart köz
érzés és nyomott, fájdalmas hangulat, időközönként erős 
fájdalomba megy át, meghiúsít minden erőlködést, meg
akadályoz minden munkát.

Az indiai kendert vizes-alkoholos oldat alakjában, 
kezdetben 5—-10 milligrammonként adagolják. Czélszerü 
előbb kisebb adagokkal kipróbálni a beteg fogékonysá
gát az orvosság iránt. Ha a beteg jól tűri a connabist, 
adagolhatjuk 2—3 centigrammonként reggel és este. 
Carron egy barátja, a ki maga is orvos volt, teljes 
sikerrel használta ezt a gyógymódot, hónapokon keresz
tül minden este 15 milligr. connabist szedett, s ezt a 
legkisebb baj nélkül folytathatta. A kezelés első napjai 
után elmúlt a fej zavarossága, a fáradtság, szóval a 
migraíne-állapot.

A gyógyszer hatását nagyban fokozza a diaeta meg
tartása és 38 C fokos meleg zuhanyok alkalmazása. 
Végre a rohamok közben használhatjuk a connabis mel
lett a szokásos csillapítókat, így a homlokra rakott 
meleg kötés, továbbá menthol vagy salycilsavas-methyl 
tartalmú fájdalomcsillapító szereket. A dohányzás szü
netelése — bármily keserves is legyen az a valódi pipás 
emberre — sokban hozzájárul a gyors gyógyuláshoz, 
mert a gyenge nicotin-élvezet is már elegendő a migraine 
kifejlődéséhez.

Téli fürdés. Ha azt kérdezzük, hogy kell-e télen 
fürödni, akkor ez a kérdés éppen olyan különös, mintha 
azt kérdeznők, hogy kell-e mindennap mosdani. Inkább 
csak arról lehet szó, hogy hogy kell használni télen a 
fürdőt és hogy kell télen fürdetni a gyerekeket.

Télen a fürdőt éppen olyan módon használhatjuk, 
mint máskor, csak az a fontos, hogy a fürdőszoba tem-

peraturája elég magas legyen, 20—22 C fok körül, úgy 
hogy a mikor a vízből kijövünk, ne érezzük a hideg 
levegő kellemetlen érzését. Ugyanez áll a zuhanyra is: 
A szobában olyan melegnek kell lenni, hogy meztelenül 
is akármeddig tartózkodhassunk benne, a nélkül, hogy 
kezdetben hideget éreznénk. A mint a hideg vízsugár 
ránk hatol, akkor érezhetjük a hidegnek azt a kis 
borzongását, a mit a hideg víz nyáron is meghoz. 
Tehát elég meleg szoba, rövid zuhany vagy rövid 15 
perczes, sőt ha naponkint használjuk, még rövidebb 
fürdő, száraz, lehetőleg kissé melegített ruhával törül- 
közés. Szóval a fürdő épp úgy használandó, mint nyá
ron, azzal a különbséggel, hogy a szobának a tempe- 
raturája nem lehet jéghideg.

A gyermeknek a fürdő elsőrendű szükséglet, talán 
még fontosabb, mint a felnőttnek. Az orvosok ezért azt 
is ajánlják az anyáknak, hogy gyermekeiket télen is 
naponta fiiröszszék. Igen, télen i s ; csak a szoba legyen 
meleg; az mindegy, hogy kinn akármilyen hideg van. 
Egyáltalán semmitől se lehet tartani. A gyerek nyakát 
a hüvelyk és a többi ujj közé fogva, úgy tartjuk, hogy 
a feje kinn legyen a vízből, a teste pedig szabadon 
úszkáljon benne. Szokjuk meg azt is, hogy a víz hőfokát 
hőmérővel mérjük; a vízbe mártott kéz ugyan kis meg
szokás után elég jó mérő, de a hőmérő pontosságától 
mégis távol áll, s könnyen megtörténhetik, hogy egy 
nap a szokottnál melegebb vizet öntünk a fürdőbe. Ennek 
nem szabad 36 -37 C foknál melegebbnek lenni, ha 
csak orvosi rendeletre nem használunk forróbbat. A kik 
nem merik a gyereket a nyakánál tartani, azok a gyerek 
kádjába kis függő ágyféle zsákot tehetnek, a mi sűrűn 
van fonva, hogy fürdés közben a lábujjai bele ne akad
janak. Ezt a hálót a gyerek nagysága és súlyához mérten 
többé-kevésbbé mélyen sülyesztjtik be a vízbe; a gyerek 
így is egész szabadon és teljesen veszély nélkül lebeg 
a vízben. Nem szabad tovább hagyni a vízben egy pár 
percznél, akár szappanozzuk a testét, akár nem; azután 
vastag törülközőben görgetjük, megszárítjuk, s mielőtt 
felöltetnők, lavendulás alkohollal vagy kölni vízzel be
fecskendezzük.

így a gyerek nem fog beleesni a vízbe, ellenben jó 
egészségre tesz szert a bőr jó működése folytán. Aztán 
a mint nő, tanítsuk meg őt is ezekre a tisztasági sza
bályokra, így lesz egészséges lelkű is egészséges testben

KÖNYVSZEMLE.
Ferenczi Zoltán : Deák élete. (A Magyar Tudomá

nyos Akadémia könyvkiadó vállalata. Új folyam, LVIII— 
LX. kötet. 1902—1904. cyclus.)

Nem egyszer merült már fel a — valljuk meg: nem 
is teljesen alaptalan — vád, hogy az Akadémia könyv
kiadó vállalatának programmjában bizonyos ötletszerű
ség mutatkozik, mintha az Akadémia is azt a szokást 
követné, melyet a dilettáns olvasó, a ki azzal az elhatá
rozással lép be a könyvesboltba, hogy valami jó köny
vet fog vásárolni, de mikor belép, még fogalma sincs 
róla, hogy miféle könyvet fog megvenni. Elégnek tartja, 
hogy a könyv jó legyen. De vájjon igazán jó-e?

Az Akadémiát a kiadásnál főként két szempontnak 
kell vezetnie: hogy a munka kiváló, de egyúttal a 
művelt, de nem csupa szakemberekből álló olvasó- 
közönségre nézve általános érdekű legyen. Természe
tesen a mértéknek még szigorúbbnak kell lennie, ha 
idegen író művének lefordíttatásáról és kiadásáról van szó.
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Hogy az Akadémia ezeknek a feltételeknek mennyi
ben felel meg és hogy különösen a kiadásoknál követi-e 
a kellő rendszerességet, vagyis kellő figyelemmel van-e 
arra, hogy kiadványai sorában minden szak, minden 
irány és minden kérdés megkapja az őt megillető helyet, 
arról vitázni ez alkalommal nem akarunk, már csak 
terünk szűk voltára való tekintettel sem, azonban szük
ségesnek tartottuk a kérdést egész röviden érinteni, már 
csak azért is, hogy a meg-megújuló — és ismételjük, nem 
teljesen alaptalan — szemrehányásokkal szemben első 
sorban is constatálhassuk, hogy a fenti szempontokból 
tekintve: az általunk röviden ismertetni szándékolt 
munka, ha tekintjük tárgyának közérdekességét vagy 
azt a tekintetet, melyet a hazai história, habár csak 
monographiák által is az Akadémia részéről méltán 
igényelhet — a nevezett vádat egyáltalán nem, belső 
becsét tekintve pedig szintén csak létjoga határain felül 
— érdemelheti meg.

Hogy első sorban a „czímkérdés“-sel foglalkozzunk, a 
munka czíme helyesen és találóan van választva. Az olvasó 
a könyv kézbevételénél mindjárt tudja, mit várhat, mit 
nem. Részletes, majdnem kimerítő, lelkiismeretes és 
pontos életleírás e z ; egy rövid tekintet után a Deák
család legrégibb traditióira : a söjtöri bölcsőtől — a kere- 
pesi-úti temetőig. E hosszú és gazdag élet nevezetes, 
országos eseményei és benső intimitásai komoly, lassú 
méltósággal, mely tán nem is illetlen egy Deák 
Ferenczhez — vonulnak el az olvasó előtt, sőt a majd 
73 éves út egy-egy fordulójánál vagy határkövénél még 
meg is állhat az íróval szemlélődni, elmélkedni, méltá
nyolni, — de a végső, a rejtettebb okok nyomozásában 
és az ítéletben már — legtöbbször magára marad.

A három vaskos kötetet kitevő munka négy könyvet 
foglal magában: az első az 1836-ik évi követjelentésig, 
a második a szabadságharcz leveretéséig, a harmadik 
az Adalékok közrebocsátásáig, a negyedik a Deák emlé
kének törvénybe iktatásáig terjedő időt öleli föl.

Az első könyvből megismerjük a kehidai házat és 
környékét, a mely Deáknak az volt, a mi Petőfinek 
Félegyháza, — megtudjuk, hogy Deák kivált kezdetben 
nem tartozott az első eminensek közé, habár nem is 
igaz az a róla elterjedt hír, hogy az ügyvédi censurát 
vix sufficienter állotta volna k i; látjuk őt fellépni megyé
jében, majd az országgyűlésen, hová őt Antal bátyja 
majd mint „hóbortost“ — értsd az ő szempontja sze
rint túlzó szabadelvűt —, majd mint magánál sokkal 
különbet ajánlja s a hol Deák a protestánsok érdekében 
mint a vallási és a híres Wesselényi - ügyben mint a 
szólásszabadság, a lengyel kérdésben mint a nemzetek 
függetlenségének s úrbéri vitákban mint az emberi jogok 
védője lép fel s az országgyűlés második felében már 
vezérül ismertetik el. Már látjuk az oroszlánnak — a 
hogy őt később Jókai jellemezte — körmeit, midőn 
kimondja, hogy mi magyarok az osztrák császárságtól 
nem függünk, mely kijelentése mellett mindvégig meg
maradt, bár megtette érte azt, a mit egy, ezen időben 
tartott beszéde szerint Habsburgi Rudolfért is megtet
tünk, de a lengyelekért nem tehettünk meg, — látjuk 
az oroszlán körmeit, a mint Szlavónia a három megyét 
el akarja tőle ragadni. De hát hol voltak ezek a körmök 
1868-ban ? De erről majd alább. Halljuk tőle az éles 
megkülönböztetést a kormány és a fejedelem közt és 
látjuk, hogy a különbséget törvénykezés és közigazgatás 
közt el hagyja mosódni. Halljuk, a mint a közpályán a 
szigorú törvényességet és a haladás szükségét hangoz
tatja és az utóbbi körül minden lehető legkisebb térnek 
is elfoglalását sürgeti, tehát: már is mozgat és mérsé

kel, de hallunk róla néhány kedves intimitást i s : hogy 
a költőkre nem sokat ád, de írói pályára gondol, látjuk 
őt baráti körben, a casinóban s megismerjük — hazá
ján kívül — egyellen szerelmét. Egy nekünk dissonans 
hangra azonban már itt rá kell mutatnunk. Az író, talán 
hogy erősebben színezhessen, az Akadémiának Széchenyi 
által megalapítását: kiszámított fellépésnek nevezi! Hogy 
a szerző könyvének hősét mindig és mindenütt ki akarja 
Emelni, nem vesszük rossz néven, de mi — s ezt nem 
tagadjuk — Széchenyinek vagyunk hívei, ámbár róla 
könyvet még nem írtunk és valószínűleg nem is fogunk 
írni soha!

A második könyv részletesen megismertet a Wesse- 
lényi-perrel s Deáknak abban vitt szerepével. Föllép 
Kossuth is. Látjuk, hogy az 1839/40-iki országgyűlésen 
Deák a szabad kereskedelem elvét védi, de ki-kivillan 
jellemében a gravamen-politikus is. Majd olvashatjuk 
Deák külső jellemzését is — Tóth Lőrincznek a Csengery- 
féle státusférfiak ez. vállalatában megjelent rajza után. 
Most Széchenyi és Deák de facto is szembe kerülnek 
egymással, amaz mindjobban távolodik Kossuthtól, ez 
mindjobban hajlik felé. Hogy a jövőbe melyikőjük szeme 
látott élesebben, azt a következés eléggé megmutatta s 
hisszük, hogy később maga Deák is Széchényinek adott 
igazat, bár könyvünk erről hallgat. Kezdetben azonban 
Széchenyi még a maga pártja vezéréül akarta megnyerni 
Deákot, de — a mint már itt megjegyezhetjük — 
könyvünk hallgat arról, hogy őt vele együtt leendő 
hivatalvállalásra is felhívta, a mely Szokoli Mohammed- 
szerü szerepet azonban Deák visszautasított, mert nem 
akart, mint az, renegát lenni. Majd látjuk Deákot a 
bűnügyi törvényjavaslat körül fáradozni, egy Mitter- 
mayert is elismerésre késztető tudással, — bár részünk
ről inkább a Majláth, Széchen Antal és Zsedényi 
fejtegetéseinek ítélnők oda a pálmát, különösen az 
esküdtszék és az országgyűlési bíráskodás kérdésében, 
ha — a lassanként jobb tudomáshoz jutó közvélemény 
azzal őket — bár öntudatlanul is — meg nem koszo- 
rúzta volna.

* Majd megismerjük, legalább külső okait annak a 
sajnálatos körülménynek, hogy Deák az 1843 44-iki 
országgyűlésre a képviselőséget, a vértől csepegő meg
bízólevelet nem fogadta el. Megismerjük Deák műkö
dését a védegylet és a gyáralapító társaság körül és 
hallunk valamit Deák álláspontjáról az u. n. centra
listákkal szemben, bár nem egészen híven és kimerítően, 
mert el van hagyva mindaz, a mit Deák az ellenzék 
ezen reform-töredékeért tett s a mit Csengery — bár 
egy emlékbeszéd keretében természetesen nagyon rövi
den — érint. Az administratori ügy és az ellenzéki 
Programm kérdése után egy fejezet szól a Deák beteg
ségéről, mely miatt az 1847-iki országgyűlésre sem 
vállalt követséget. De a márcziusi napok eseményeinek 
gyors áradata mégis kiragadja csendes visszavonultsá- 
gából, nyugalmából — Pozsonyba megy, résztvesz a 
48-as törvények egy részének megalkotásában és miniszter 
lesz. Talán érdekes tudni, hogy a nemzetiségi okokból 
aggódó Andrássyval szemben a választói jog kiterjesz
tése mellett tör lándzsát, ámbár az országgyűlés nem 
egy túlzását már is rosszalja, de hát — „részeg ember 
elől ő is kitér“. — Megismerjük azt a mindvégig meg
maradt hibás nézetét, hogy : a kormánynak nem egy 
pártra kell támaszkodnia, hanem minden párton felül 
kell állania. Parlamentarismus a Parlamentarismus leg
elemibb követelményeinek ismerete és elfogadása nél
kül. Talán nem is olyan nagyon csodálható, hogy az 
események szálai mindjobban kisíklanak kezéből. Aztán
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jön a nagy összeütközés és — a nagy katastropha! A 
Deák és társai küldetésének Windischgrätzhez a Csen- 
gery munkájából vett ismertetésével végződik a máso
dik könyv és — Deák Ferencz pályájának első korszaka.

A harmadik könyv elbeszéli, hogyan adta el Deák 
a forradalom után kehidai birtokát és jött Pestre lakni, 
— itteni szereplését az Akadémiában — bár a magyar 
nyelvű feliratra nézve a Csengery tudósításától részben 
eltérőleg, — első kihallgatását a királynál — majd 
ismerteti az októberi diplomát és februári pátenst, 
Deák szereplését az országbírói értekezleten és a 
zágrábmegye körlevelére adott válaszát. Majd követke
zik az 1861-iki országgyűlés előzményeinek és lefolyá
sának elbeszélése: hogyan fogadtatott el Deák első fel
irata általánosságban 3 szavazattal a határozatiak hall
gatólagos segítsége mellett, de mily változtatásokat tett 
azon a részletes vita, úgy hogy Ő Felsége megtagadta 
annak elfogadását, mire az országgyűlés Deák eredeti 
szövegét fogadta el. De a Schmerling és Rechberg szer
kesztette leirat erre is olyan volt, hogy még Vayékat 
is lemondásra kényszerítette. Természetes, hogy az 
országgyűlés egy újabb felirattal felelt, ez Deáknak leg
keményebb, leghatározottabb, legtisztább s mondjuk ki: 
leglegálisabb állásfoglalása, melyhez a Ház közfelkiál
tással járult hozzá. A válasz az országgyűlés feloszla
tása lett, melyre az megint egy Deák szerkesztette 
óvással felelt és szétoszlott. Deák visszavonult a ma
gányba, a hallgatásba, melyből csak akkor lépett ki, 
midőn a Lustkandl műve arra provocálta, hogy megírja 
rá válaszát: az Adalékokat.

A negyedik könyv: a húsvéti czikkel kezdődik, mely
ben Deák — ismerjük el, hogy a közvélemény nyomása 
alatt -- már enged valamit 61-iki álláspontjából és a 
tiszta personál unió követeléséből. A közeledés a feje
delem részéről hasonlóval viszonoztatik s az ország
gyűlés 1865 végére összehivatik. Deák első felirata ellen 
csak a „hét magyar“ áll fel. A királyi válasz azonban 
teljesen rideg, mily okból, arra könyvünk nem igen 
felel, mire Deák második feliratát a főrendek is - bár 
hatalmukban lett volna meggátlani — 4 szótöbbséggel 
átbocsátják. Majd megindul a regnicolaris bizottságok 
tárgyalása a „horvát-kiegyezés“ körül. A horvátok intran- 
sigens álláspontjával szemben a magyarok az eddigi 
kapcsolat tágítását, sőt lényeges átalakítását önként fel
ajánlják, de sőt gróf Cziráky már a fehér lapot emle
geti. A 15-ös albizottság is megkezdi működését, Deák 
már körvonalozza a közös ügyek megállapítását, sőt 
már az első szövegezés is megtörténik s láthatjuk, hogy 
a „magyar hadsereg“ kifejezésnek az 1867: XII. tör- 
vényczikkbe bevétele Ghyczynek, a vezérlet, vezénylet és 
belszervezet felségjogul kimondása pedig Tiszának 
köszönhető. A delegatiók kérdésében már élesebben 
kerül szembe Deák és a volt határozatiak álláspontja, 
mert emezek delegatiók nélkül a két országgyűlés 
egyezkedését, ennek nem sikerülte esetére pedig királyi 
döntést akarnak. De közeledik a porosz háború miatt 
az országgyűlés elnapolása s Deák és Csengery nagy 
hirtelenséggel megszövegezik az egész elaborátumot. 
Mely nagy sietségnek nyomai bizony sajnosán észlel
hetők az 1867 : XII törvényczikk szövegén, melyre bajo
san alkalmazhatni a szerző azon nézetét, hogy praeci- 
sitásban, tömörségben messze túlhaladja régi törvényeink 
szétfolyó, bizonytalan irályát.

A sadovai vesztett csata után az uralkodó magához 
hivatja Deákot. Ez a jelenet sokkal közvetlenebbül van 
megírva a Forster kis könyvében, míg a fusionális, vagy 
ha úgy tetszik: coalitionális minisztérium alakítására

való törekvéseket s azok meghiúsulását részletesebben 
és érdekesebben olvashatjuk az „Egy képvisető Napló- 
jegyzetei“-ben.

1866. végén az országgyűlés újra megnyílván, Deák 
előterjeszti harmadik feliratát, melyet az országgyűlés 
elfogad, csak a horvátok mozgolódnak. Kiknek külön 
országgyűlése azt is kimondja, hogy a magyar ország
gyűléssel a tárgyalást megszakítja.

E közben Beust Andrássyval és Lónyayval tárgyal, 
sőt meg is állapodik velők, de Deák a megállapodás 
által a 15-ös bizottság munkálatain tett változtatásokat 
meggyőződésével ellenkezőknek nyilvánítja, — majd 
mégis elfogadja s a bizottsággal s később az ország
gyűléssel is elfogadtatja. Ezen s még egyéb enged
mények árán létre jön a kiegyezés s „van alkotmány 
s koronás fejdelem !“

Még egy fejezet van szentelve különösen a „horvát 
kiegyezés“ és a „nemzetiségi törvény“ létrejötte törté
netének, egy Deák közéleti szereplése utolsó phasisá- 
nak, melyből megtudjuk, hogy Deák liberalismusa a 
hanyatló korral mindegyre nő és egy — utolsó — Deák 
végső évei és halála leírásának.

Eddig az előttünk fekvő munka.
A mint czíme is mutatja s amint azt fennebb magunk 

is constatáltuk, egy részletes életleírás ez, bár e 
tekintetben is vannak némely, apróbb hiányosságai. 
Néhányra már a tartalom fenti ismertetésénél rámutat
tunk. Említhetnők még talán azt, hogy benne semmi 
sincsen Deáknak néhány kiváló külföldi tudóssal: Rotteck, 
Welcker, Schlosser, Mittermayer-rel való személyes isme- 
rettségéről, sőt részben barátságáról, bár ez a körül
mény elég érdekes világot vethetne Deáknak az embe
rekkel való érintkezésére, sőt tán némely véleményének 
kialakulására is. — Az első könyvben le van írva Deák, 
a mint szónokol fél térddel a székre, karjaival kard
jára támaszkodva, de mi már sohasem láttuk Deákot 
kardosán szónoklani, hanem igenis: balkezével zsebé
ben, jobbjában néhány papírlapot tartva. — Nem hal
lunk semmit arról, hogy Schmerling már 1854. előtt 
magahoz kérette Deákot, a ki azt levéllel visszautasí
totta, — nem hallunk Deák fellépéséről az u. n. Klapka- 
légióval szemben ; a mellény begombolásáról szóló 
hasonlat a könyv szerint Schmerlingnek — tudomásunk 
szerint azonban Bachnak volt mondva. — Nem hallunk 
semmit Deák álláspontjáról a cseh országgyűlés kíván
ságaival szemben, miről a Kónyi kis könyvében : Beust 
és Andrássyról — olvashatunk. — Nem olvasunk Deák 
álláspontjáról a felekezeti alapoknak a közös iskolák 
czéljaira való felhasználása eszméjével szemben. Nem 
tudjuk, megfelelnek-e a valóságnak De Gerundónak 
Deák egy 1846. márcziusi beszédére vonatkozó feljegy
zései, mert erről könyvünkben mitsem olvasunk. De 
nem olvasunk a Miletics, Stratimirovich nemzetiségi 
kirohanásairól 1866 végén s a Deák replicájáról sem. 
Nem látjuk eléggé kidomborítva a conservativek hazafias 
tevékenységét és a Beust döntő befolyását a kiegyezés 
létrejötte körül s nem pillanthatunk be az 1866/67. évi 
országgyűlési pártviszonyokba, nem látjuk eléggé a két 
nagy párt együttműködését és elválásuk megtörténtét, a 
Deák-párt szervezetlenségét és későbbi szervezését, a 
pártban követett eljárást, a Deák neve alatt folytatott 
személyi uralmat, mely sok párttagot tett elégületlenné, 
mint azt a már említett képviselő naplójegyzeteiből, 
melyet pedig szerzőnk is elég szorgalmasan olvasgatott, 
kivehetjük.

De mindezek igazán apróságok. Az Ausztriával való 
kiegyezés egész menete, annak minden mozzanatai oly
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részletességgel vannak elbeszélve, hogy az olvasó — ha 
fáradtságot vesz magának — a kérdésről egészen helyes 
fogalmat alkothat. A hosszú leírásokból kifejtve, lát
hatja Deákot a maga erős, megingathatatlan törvényes 
álláspontján, hangoztatva a jogfolytonosságot, feállítva 
programmját még 1865-ben, kimondva a tiszta personal 
uniót, láthatja, hogy a másik fél ezen az alapon mere
ven elzárkózik az egyezkedéstől s megfejtheti azt a 
különben oly érthetetlennek látszó jelenséget, hegy 
Ausztria sadovai csúfos veresége után Deák nem köve
tel többet, mint 1855-ben és — megelégszik kevesebbel. 
A gondolkodó és lelkiismeretes olvasó beláthatja, hogy 
1866 végén a nemzet komolyabb elemei jobban sóvá
rogták, sőt határozottabban sürgették a kiegyezést, mint 
valaha — s ha még hozzá olvassa pl. Friedjung-nak 
ugyancsak az Akadémia kiadásában megjelent mun
káját, láthatja, hogy Ausztria még mindig nem volt oly 
gyenge, mint egy nagy harczi vereség után gondolni 
lehetett, mert a porosz a német hegemóniát ki akarta 
ugyan ragadni az osztrák kezéből, de Ausztriát veszni 
nem engedte volna s könyvünkből olvashatja, hogy 
Deák legközvetlenebb környezete is azon a ponton volt, 
hogy a kiegyezést Deák háta mögött, Deák nélkül is 
létrehozza, míg viszont a határozatiak nézetei mind 
élesebbé váltak s a felvett fonal akkor még Deák kezé
ből ki nem siklott szálának szétszakításával fenyegettek. 
Ehhez járulhatott az a körülmény is, hogy midőn a 
Deák-féle programm gyakorlati megvalósulásának kér
dése felmerült, Deáknak is be kellett látnia, hogy a 
pragmatica sanctióban hangoztatott közös védelem (cum 
vicinis regnis et provinciis haereditariis unió contra 
vim externam) valóságos biztosítása és a tiszta perso- 
nál unió össze nem egyeztethetők. Ha az olvasó mind
ezt könyvünkből összeszedegeti, beláthatja, hogy Deák 
Ferencznek, hacsak a nemzet egyéb vitális érdekeit 
továbbra is koczkáztatni, vagy a nemzetet egy még 
rosszabb kiegyezés veszélyének, sőt esetleg megint az 
1849-iki állapotok rettenetességeinek kitenni nem akarta, 
csakugyan nem lehetett mást tennie, mint a kiegyezést 
megcsinálni úgy, a hogy az meg van csinálva — s mind 
ez okok kellő mérlegelésével és méltatásával az olvasó
nak Deák eljárását igazolva kell látnia, mert fájdalom, 
ma ott vagyunk, hogy Deák igazolásra szorul — s őt 
nem csak elítélnie nem szabad, de reá s az ő „éltető 
eszmévé finomult“ alakjára elismeréssel és hálával kell 
tekintenie.

De a kiegyezés Deáknak nem egyetlen alkotása. 
Követte azt az 1868: XXX. és XL1V. törvényezikkek 
létrehozása.

S e két nagy kérdésben könyvünk nagyon kevés 
adatot szolgáltat. Hogy az oroszlánt, ki még nemrégiben 
kinyujtá karmait, midőn a három magyar megyének az 
ország anyatestéből kiszakításáról volt szó s a zágrábi 
körlevelet lemenydörögte, mi bírhatta rá, hogy ne 
csak az eddigi kapcsolat tágíttassék, sőt lényegesen át 
is alakíttassák, de még a három megye is Horvátország
hoz kapcsoltassák, hogy a férfú, a ki a magyar nyel
vért annyiszor és annyira exponálta magát, hogy járul
hatott hozzá, hogy a magyar országgyűlésen idegen 
nyelv szólalhasson meg, hogyan nyújtható ő maga a 
politikai nagy ellenfele, gróf Cziráky által hangoztatott 
fehérlapot a békülékenysé'get legkevésbbé sem tanúsító 
társországoknak s a magyar nyelvnek, a magyar supre- 
matiájának bajnoka, hogy találhatta a túlzóan loyalis és 
elvont eszméiről híres Eötvös javaslatát a nemzetiségi 
kérdésben nem eléggé szabadelvűnek — minderre a mi 
könyvünkben hiába keresünk magyarázatot . . .

A történetírónak sok egyéb képességeken kívül, sőt 
tán azok előtt két tulajdonsággal kell bírnia. Az első és 
ebben — azt hiszszük — mindenki egyetért velünk, hogy 
a cselekményeknek, sőt az eseményeknek is okait für- 
készsze és kimutassa s a hol ezeket nem olvashatja le 
valami, pergamentről, diplomából vagy más pecsétes 
levélből, ott kell annyi intuitióval bírnia, hogy azokat — 
kitalálja. Nem is valami Cumberlandi gondolatolvasás 
ez, hiszen ezt már érezte s gyakorolta Thukydides is, sőt 
hogy ne menjünk oly messzire sem térben sem időben, 
egy Szalay, egy Salamon Ferencz is.

A másik fontos tulajdonság s itt talán lehet, hogy 
sokan nem értenek velünk egyet, de mi a magunk véle
ményénél mégis megmaradunk — hogy a történetíró ne 
legyen az események érzéketlen szemlélője, érzés nélküli 
recitatora. Igen, a történetírónak álláspontja, elvei, nézete, 
véleménye, sőt ítélete is kell hogy legyen. Munkáját 
csak ez különböztetheti meg a chronológiától, ez teszi 
igazán élvezetessé és igazán tanulságossá. Példák kel
lenek ? Olvassatok egy Carlyle-t, egy Taine-t, egy Lamar- 
tine-t! S megtanuljátok, hogy amaz az egész franczia 
forradalmat egy évszázados hazugságon emelt épület 
összeroppanásának, a második ugyanazt az elméletek 
emlőjén növelkedett doctrinairek által nekiszabadított 
vad kisebbség terrorismusának tartja a közömbös, egye
sülésre, activitásra nem képes többség ellenében, míg 
az utolsó, bár megbélyegzi a kivitelt, megdicsőiti a 
forradalom eszméjét, melyben az emberiség elnyomott 
érdekeinek és osztályainak diadalát látja ! S megfogjátok 
mondhatni, melyik volt a három közül skót protestáns, 
melyik akarta az államot az egyénnel szemben a „ház
őrző kutya“ szerepére szorítani s melyik nevezte magát 
a kamarában conservativ democratának . . .

Ferenczi munkájában ezeket a tulajdonságokat hiába 
keressük. Nem mondjuk azért, hogy meg vagyunk csa- 
latva, hiszen már többször említettük: maga a czím is 
jelzi, hogy csak Deák életének leírását fogjuk kapni, 
kor- és jellemrajzra ne igen számítsunk. Ne várjunk egy 
Deákot, korát és működését jellemző munkát, mint 
azt egy Maculay írta volna meg, vagy mint ahogy egy 
Csengery, egy Forster, habár csak kis méretekben is tény
leg meg is tette. De mindazáltal mégis szerettünk volna 
valamivel többet kapni annál, mint a mit kaptunk. Mert 
látjuk ugyan, hogy szerzőnk szorgalmasan olvasgatta a 
Deákról eddig írt s részben közkézen forgó, részben az 
Egyetemi Könyvtár polezain porladozó munkákat, de 
merjük határozottan állítani, hogy a magyar alkot
mány, a hazai törvények szellemébe — a mi nélkül 
pedig Deákot — a ki maga a megtestesült jog és pedig 
speciálisán magyar jog — nemcsak megírni, de még 
megismerni is igen nehéz — nem hatolt be eléggé 
mélyen. S ezt talán már kissé rossz néven is vehetjük.

Az irály — túlságosan is egyöntetű. Arsis vagy thesis 
sehol . . .

S most még néhány nyelvbotlásról: Az első kötet 
25. lapján : „Kőszegen az elemi osztályok közül tanult 
párt“ bizony nem nagyon zengzetes. — Ugyanott az 54. 
lapon Osterhuber Ferenczröl az mondatik, hogy Deák
nak sógora és veszprémi kanonok. Az illető legfeljebb 
Deák sógorának, nénje férjének, O. Józsefnek rokona 
lehetett. U. o. a 88. oldalon Deák Pozsonyba megy, a 
hol éppen egy kérdés van szőnyegen és mégis a kérdés 
találja Deákot, nem megfordítva. U. o. a 99. oldalon : 
„ez a törvény következik is abból“ — azt hiszszük, nincs 
magyarán mondva. U o a 222. oldalon az „Ilyen beavat
kozás . . .“ kezdetű mondat bizony nehezen érthető ! 
A másik két kötetben már kevesebb ily hibát fedeztünk
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fel, de talán nem is annyira, mert nincsenek, hanem 
mert a mi figyelmünk lankadt a nyelvbotlások böngé
szésében. De mégis: „a kormány ez új erőszakja“ 
szintén nem jól hangzik (II. köt. 5. old.) — Tisza Tajos 
pedig nem bátyja, hanem öcscse volt Kálmánnak. (III. 
kötet. 392. old.) — De — sat est.

Deák Ferencz élete tehát meg van írva, — de a 
Deák-ról szóló munka — még megírásra vár.

— a .

Növénynevek etymologiája. Irta: Dr. Ormándy 
Miklós. A munka bírálata máshová tartozik, de nekünk 
kötelességünk, hogy a közönséget is tájékoztassuk.

Szerző czélja az lenne, hogy „az internationalis nö
vénynevek etymologiai magyarázatával eloszlassa azt 
a homályt, megvilágítsa azt a sötétséget, mely az idegen 
származású és értelmetlennek, jelentés nélkül valónak 
látszó növénynevek tiszta képét elfödi szemeink elől.“

Nos, e nagy czél kitűzése és a nagy czím után lás
suk, mi van a műben!

A magyar flórának van körülbelül 800 neme és 3000 
faja a virágos növényekből, ebből szerző tárgyal 241 
nemet. És még Etymologiája sem felel meg a való
ságnak. Stellariának szerinte azért hívják ama növényt, 
mert a levelei csillagosán állanak, holott a virágai 
hasonlítanak csillagokhoz. Hogy mi köze van a pöpulus 
(nyárfa) és a pöpulus-(nép)-nek egymáshoz, azt szerző 
szerint a nyárfa népmorajhoz hasonló zöreje magyarázza. 
Pedig a dolog úgy van, hogy pöpulusnak semmi köze 
pöpulushoz, hanem igen is annyit jelent,
mint rezegni. Hisz magyarul is rezgő nyárfa!

A mű botanikailag is nagy járatlanságot árul el.
A Ruscusnak nincsenek, mint szerző mondja, tövisei, 

sem pedig a Tiliának pálhalevelei A Cyclamen gumója 
sem éppen gyökér! stb.

A közönségnek tehát — sajnálattal bár — de csak 
azt tanácsolhatjuk, hogy óvakodjék a mű használatától.

Mennyivel más volt a komoly törekvés egy maholnap 
100 esztendős műnél, Diószegi és Fazekas Magyar 
Füvészkönyvénél! Milyen lelkiismerettel dolgozott e két 
ember munkáján ! Igaz, hogy ők a magyar botanikát 
nem képviseltették öt autorral, mint szerző, kinek e 
botanika: Brassai, Clusius, Haynald, Melius és End- 
licherrel teljes. Hát Kitaibel és más annyi lelkes kutató, 
hogy csak még a most elhunyt Borbást említsem !

Rapaics R. * I.

Tagdíjak és előfizetések.

I. KIMUTATÁSA
az 1905. évi deczember hó 19-től 1906. évi január hó 
24-ig az egyesület pénztárába befolyt tagdíjaknak és elő

fizetéseknek.
a) Tagdíjak: Mikola Sándor 10 kor., Böngérfi János 

10 kor., Adai gazd. ismétlő iskola 10 kor., Sólyom Aladár 
10 kor., özv. dr. Brauner Alfrédné 200 kor. (alapító), 
Wéber Jenő 10 kor., Kolozsvári áll. polg. leányiskola 
10 kor., Kertész Ferencz, Felsőgalla 10 kor., dr. Bittó 
Béla, Budapest 10 kor., Kaposvári polg. fiúiskola 10 kor., 
id. Wolf Lipót Kismarton 10 kor., Bilkei áll. el. népisk. 
10 kor., Holicsi áll. iskola 10 kor., Halász Gyula, Sáros- 
oroszi 10 kor., Kammer Ernő, Budapest 10 kor., Németh 
László, Budapest 10 kor., Nehéz János, Nagyenyed (1905.

II. f.) 5 kor., Zsilinszky Mihály, Budapest 10 kor., Gaj- 
deli áll. isk. 10 kor., Alszeghy János, Nagyszombat 
10 kor , dr. Juszth Ármin, Nagyszombat 10 kor., Boro- 
vánszky Ede, Nagyszombat 10 kor., Barta Gizella, Arad 
10 kor., Hetei Bakó Károlyné, Búza (1906—1908) 30 kor., 
Deutsch Testvérek, Arad 10 kor., Birkáss Gyuláné, 
Szabadka 10 kor., Vojnich Elemér, Nagyfény 10 kor., 
dr. Tabajdi Béla, Budapest 10 kor , Melczer Béla, Sajó- 
oros 10 kor., Beniczky Aladárné, Sajószöged 10 kor., 
Fáy Rózsi, Bodony 10 kor., dr. Ilosvay Lajos, Budapest 
10 kor., dr. Steiner Lajos, Budapest 10 kor,, dr. Szomjas 
Lajos, Budapest 10 kor., Decsei Janka, Budapest 10 kor., 
Szilágysomlyói áll. el. népiskola 10 kor., Sz. Kiss Gyula 
Budapest 10 kor., dr. Horváth Ödön, Budapest 10 kor., 
Végh Gábor, Újpest 10 kor., Hanák Kolos, Budapest 
10 kor., Tettamanti Béla, Budapest 10 kor., Borosnyay 
Katalin, Kolozsvár 10 kor., Kisvárdai áll. s. közs. polg. 
fiúiskola 10 kor., dr. Kácser Zsigmond, Nagykikinda 
10 kor., Dicsőszentmártoni áll. el. isk. 10 kor., Dicső- 
szentmártoni áll. polg. leányiskola 10 kor, Dicsőszent
mártoni áll. polg. fiúiskola 10 kor., Dach János, Pozsony 
10 kor., dr. Csics Györgyné, Tata 10 kor., dr. Chyzer 
Kornél, Budapest 10 kor., Laendler László, Budapest 
10 kor., Schwarcz Ernő, Budapest 10 kor., Gyetvai áll. 
el. iskola 10 kor., Lugosi áll. fiúiskola 10 kor., Deák 
Ebner Lajos, Budapest 10 kor., Abaújszinai áll. iskola 
10 kor., Brauner Győző, Budapest 10 kor., Ungvári áll, 
polg. leányisk. 10 kor., Baróthi áll. polg. fiúiskola 10 
kor., Sümegi áll. reáliskola 10 kor., Hatvani áll. el. isk. 
10 kor., Trencséni áll. felsőbb leányisk. 10 kor., Sze
rencsi Károly, Budapest 10 kor., Zalaegerszegi áll. felső 
kereskedelmi iskola 10 kor., Kratochvilla Sándor, Buda
pest 10 kor., Aranyosmaróthi áll. el. iskola 10 kor., 
Vanger Béla, Budapest 10 kor., Zenker Alajos, Mátyás
föld 10 kor., Sztraka Ágoston, Budapest 10 kor., Zala
egerszegi áll. polg. leányiskola 10 kor., dr. Vízaknai 
Antal, Budapest 10 kor., Hosszúfalui áll. polg. fiúiskola 
10 kor., Hosszúfalui áll. polg. leányiskola 10 kor., Bog- 
danovics Lucián, Budapest 10 kor., Zalaegerszegi áll. 
főgymn. ifj. könyvtára 10 kor., Breznóbányai áll. polg. 
iskola 10 kor., Dobsinai közs. polg. leányiskola 10 kor., 
Felsőszálláspataki áll el. iskola 10 kor., Kassai áll. fő
reáliskola 10 kor., Szakolczai áll. s. közs. felső leány
iskola 10 kor., Szakolczai áll. el. isk. 10 kor., Ógyallai 
csillagda 10 kor., Nagyszalontai gymn. 10 kor., Bartoniek 
Géza, Budapest 10 kor., Eötvös-Collegium, Budapest 
10 kor., Máramarosszigeti Asztalos Sándor-utcai áll. el. 
iskola 10 kor., Kovács János, Szalacs 10 kor., Pancsovai 
alsóvárosi áll. el. fiúiskola 10 kor, Praznovszky Géza, 
Budapest 10 kor., Óbrassói áll. el. iskola 10 kor., Nagy
váradi kir. jogakadémia 10 kor., Erzsébetfalvai Erzsébet- 
utcai áll. el. fiúiskola 10 kor., Huszti áll. polg. iskola 
10 kor., Vári áll. el. iskola 10 kor., Isaák Mártha, Nagy- 
réde 10 kor., Székelykevei olvasó- és gazdakör 10 kor., 
Ungvári Drugeth-téri áll. népiskola 10 ko r, Héderfájai 
áll. iskola 10 kor., Kispesti Hunyadi-utcai áll. el. iskola 
10 kor., Csuka Lajos, Budapest 10 kor., Mezőkászonyi 
áll. el. népiskola 10 kor., Czeglédi polg. leányiskola 9 
kor., Fogarasi áll. polg. leányisk. 10 kor., Mezőtelegdi 
áll. el. iskola 10 kor., Késmárki szövőipari isk 10 kor., 
Nagydobronyi áll. el. iskola 10 kor., Zólyomi áll. el. 
iskola 10 kor, Kispesti felsőrészi áll. el. iskola 10 kor., 
Losonci áll. el. iskola 10 kor., Munkácsi áll. polg. leány
iskola 10 kor., Nagyszebeni áll. el. iskola 10 kor., Nagy
szebeni áll. polg. leányiskola 10 kor., Fogarasi áll. el. 
iskola 10 kor., Demeczky Mihály, Budapest 10 kor., 
Kedvessy Kornél, Budapest 10 kor., Steiger Ödön, Bpest
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10 kor., Biegelbauer Antal, Budapest 10 kor., Székes
fehérvári közs. polg. leányiskola 10 kor., dr. Bányász 
László, Budapest 10 kor., Chemer Sándor, Puszta- 
Oszita 10 kor., Újbessenyői áll. el. népiskola 10 kor., 
Székelykeresztúri áll. tanítóképezde 10 kor., Magyar- 
bánhegyesi áll. el. isk. tanítói könyvtár 10 'kor., Mára- 
marosszigeti ev. ref. főgymn. főkönyvtára 10 kor., Buda
pesti I. kér. polg. tanítóképezde 10 kor., Budapesti 1. kér. 
tanítóképezde 10 kor., dr. Kiss Áron, Budapest 10 kor., 
Kúnágotai áll. el. népiskola 10 kor., dr. Chyzer Béla 
Budapest 10 kor., Árkosi áll. népiskola 10 kor., Temes- 
moraviczai áll. el. népiskola 10 kor., Nagyteremíai áll. 
el. népiskola 10 kor., Pürkereczi áll. el. iskola 10 kor., 
Zalatnai áll. el. iskola 10 kor., Nagyrőezei áll. felső 
keresk. iskola 10 kor., Markos Györgyné, Budapest 10 
kor., Perlaki áll. el. iskola 10 kor., Békéscsabai áll. el. 
leányiskola 10 kor., Beregszászi I. sz. áll. el. isk. könyv
tára 10 kor., Türkösi áll. el. iskola 10 kor., Beregszászi 
áll. polg. leányiskola 10 kor., Komáromi polg. leányisk. 
10 kor., dr. Finály Gábor, Budapest 10 kor., Scodnik 
Rezső, Zombor 10 kor., Mezőbándi áll. el. isk. 10 kor., 
dr. Sárfy Guidó, Budapest 10 kor., báró Haupt-Stummer 
Lipót, Budapest 10 kor., Pozsonyi kir. főgymn. 10 kor., 
dr. Heil Fausztin, Budapest 10 kor., Kovásznai áll. el. 
iskola (1905—1906) 20 kor., Tocsek Heién, Budapest 
10 kor., Szombathelyi polg. leányiskola 10 kor., Mohácsi 
áll. polg. iskola 10 kor., Orosházai áll. polg. iskola 10 
kor., Szolnoki II. kér. áll. el. isk. tantestület 10 kor., 
Perecsényi áll. el. népiskola 10 kor., Temesszentandrási 
áll. el. népisk. 10 kor., Nagyenyedi áll. polg. leányiskola 
10 kor., Kisoroszi áll. el. iskola 10 kor., Morvaőri áll. 
el. iskola 10 kor., Hilbert Stefánia, Budapest 10 kor., 
Csongrádi áll. polg. leányiskola 10 kor., Besztercze- 
bányai kaszinó 10 kor., Révy Ferencz, Budapest 10 kor., 
Budapesti áll. felsőbb leányiskola 10 kor., dr. Mauks 
Károly, Budapest 10 kor, Oraviczabányai polg. fiúiskola 
10 kor., Losonczi áll. tanítóképezde 2 kor., dr. Beniczky 
György, Fólya 10 kor., Orsovai áll. el. iskola 10 kor., 
Nagymihályi áll. el. iskola 10 kor., Lázár Lajos 10 kor., 
Újváry Béla, Budapest 10 kor., Nisztor Joachim, Homo- 
ródhévíz 10 kor., Apró János, Földeák 10 kor., Dózsa 
János, Brassó (1905—1906) 20 kor., Soproni áll. felsőbb 
leányisk. 10 kor., Sepsiszentgyörgyi tanítónőképző 10 kor., 
Bereczki áll. el isk. 10 kor., Munkácsi áll. el. leányisk. 
10 kor., dr. Darvai Mór, Budapest (1905—1906) 20 kor., 
Holzmann Károlyné, Budapest 10 kor., Lippai áll. polg. 
és felső keresk. isk. 10 kor., Bavanistei közs. népiskola 
(1905) 10 kor., Mezöszakáli áll. el. iskola 10 kor., Buda
keszi áll. el. isk. 10 kor, Lőcsei áll. főreáliskola 10 kor., 
Ullerich Vilma 10 kor., dr. Marek József 20 kor.

b) Előfizetések: Vashegyi tiszti casinó 4 kor., Bajai 
áll. tanítóképezde önképző-köre 7 kor. 20 fill., Bellatinczí 
Casinó 8 kor., Czell Vilmos, Zilah 7 kor. 20 fill., Lo
sonczi polg. leányiskola 7 kor. 20 fill., Újvári János, 
Békés 8 kor., Tokaji Társaskör (1906. I. f.) 4 kor., 
Győri áll. polg. leányiskola 8 kor., Sepsiszentgyörgyi 
ev. ref. Székely Mikó collegium 7 kor. 20 fill., Puszta- 
szentlörinczi áll el. iskola 8 kor., Kereskedelmi mini- 
sterium 8 kor., Nagyenyedi Bethlen-főiskolai ifj. kör 
6 kor. 40 fill., Beszterczei polg. fiúiskola 8 kor., Kis- 
kúnhalasi ev. ref. gymn. Szász Károly-köre 8 kor,, Hód
mezővásárhelyi főgymn. tanári könyvtár 7 kor. 15 fill., 
Hódmezővásárhelyi polg. fiúiskola 7 kor. 15 fill , Nagy
váradi ev. ref. tanítónőképző 7 kor. 20 fill., Hegedűs és 
Sándor könyvkereskedők, Debreczen 7 kor 20 fill., 
Egri Casinó (1906. 1. n.) 1 kor. 80 fill., Sepsiszent
györgyi polg. fiúiskola 7 kor. 20 fill., Szombathelyi áll.

polg. fiúiskola 8 kor., Závadkai áll. el. népiskola 8 kor., 
Székesfehérvári főreálisk. tanári könyvtára 7 kor. 20 fill., 
Budapesti I. kér. polg. tanítóképző olvasóterme 8 kor., 
Budapesti I. kér. el. tanítóképző olvasóterme 8 kor., 
Marosvásárhelyi casinó-egylet 8 kor., Aranyos-maróthi 
áll. polg. leányisk. 8 kor., Belényesi áll. el. leányiskola 
8 kor.,-Bükszáki áll. el. iskola 8 kor., Egri áll. főreál
iskola 7 kor. 20 fill., Eperjesi áll. tanítónőképző 7 kor. 
20 fill., Sepsiszentgyörgyi polg. leányiskola 8 kor., Zay- 
ugróczi áll. polg. iskola 4 kor., Nagyváradi prém. fő
gymn. 4 kor., Keresztvári áll. el. isk. 8 kor., Nagykállói 
áll. gymn. 14 kor., Szabédi áll. isk. 8 kor., Zabolai áll. 
iskola 8 kor., Élesdi áll. iskola 8 kor., Dálnoki áll. el. 
iskola 8 kor., Csanád-Sándorfalvai áll. el iskola 8 kor., 
Kassai áll. felső iparisk. 7 kor. 20 fill., Nyárádszeredai 
áll. el. iskola 8 kor., Magyarszováthi áll. el. isk. 8 kor., 
Nagykamarási áll. el. iskola 8 kor., Brassói áll. ipari 
szakiskola 8 kor., Nagykőrösi ref. tanítóképző 14 kor., 
Zólyomlipcsei áll. el. iskola 8 kor.

II. KIMUTATÁSA
az 1905. évi deczember hó 1-től deczember hó végéig 
az Uránia m. tud. folyóirat kiadóhivatalában befolyt 

tagdíjaknak és előfizetéseknek.

a) Tagdíjak: Kassai áll. felső keresk. iskola 10 kor., 
Karner Mátyás, Németszentmihály 20 kor., Nagyszom
bati áll. s. közs. polg leányisk. 10 kor.

b) Előfizetések: Segesvári áll. polg. leányiskola l'ö 
kor., Sátor Dávid, Szinyérváralja 8 kor., Békés-csabai 
ág. h. ev. Rudolf-főgymn. 8 kor., Spanraft József, Esz
tergom 8 kor., Nagytapolcsányi áll. el. iskola 8 ko r, 
Szombathelyi felső keresk. iskola 10 kor. 70 fill., Mis- 
kolczi kir. kath. gymn. 8 kor., Csornyai (Rezső) Ernő, 
Szombathely 8 kor., Thiering Gyula, Sopron 6 kor. 40 
fill., Honvédelmi Ministerium 6 kor. 40 fill., Fischel 
Fiilöp, Csáktornya 19 kor. 20 fill., Szánkási János, Moson 
8 "kor., Budapesti áll. felső (építő) ipariskola 6 kor. 40 
fill., Budapesti VII. kér. Barcsay-utczai főgymn. tanári 
könyvtára 6 kor. 40 fill., Soproni áll. polg. fiúiskola 
8 kor., Bredl Sándor, Budapest 8 kor., Borsos Benő, 
Szatmár 8 kor., özv. Ráczek F., Veszprém 8 kor., Ho- 
monnai polg. és felső keresk. iskola 8 kor., Zilahi Wes- 
selényi-collégium 8 kor.

Rudolf-szobor. Néhai Rudolf trónörökös szobrára 
Demeczky Mihály és neje 500 kor.-át adományoztak. 
Hozzá az eddigi 17.668 kor. 79 fill., együtt 18.168 kor. 
79 fillér.

Trefort-szobor. Néh. Trefort Ágost szobrára befolyt: 
Budapesti áll. felsőbb leányiskola 200 kor. Hozzá az 
eddigi 9.751 kor. 69 fill. Együtt 9.951 kor. 69 fill.

Kérelem. Felkérjük t. tagjainkat és előfizetőinket, 
hogy hátralékos díjaikat Cseike Győző minist, számvevő
ségi igazgató, egyleti pénztároshoz (V., Hold-u. 16) be
küldeni szíveskedjenek.

■ =  HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.



Magyar tanszerkészítő intézete

F E L D M A N N  G Y U L A
BUDAPEST, VI., FELSŐ-ERDŐSOR 5.

T E L E F O N  17— 23 .

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak 
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

hazai saját gyártmányú 
fizikai, kémiai, természetrajzi 

szabadkézirajzi 
és geometriai tanszereit.

Szakszerű tanácscsal és tájékoztató költség- 
vetéssel szolgál .iskolák felszerelésénél.

Újabb szerkezetű tanszerek elkészítését és 
tanszerek javítását elvállalja, mechanikai és 
üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.

,,A  m . k ir . va llá s- és k ö z o k ta tá s ü g y i  m in is te r  
a F e ldm an n  G yu 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 ch ém ia i  
ta n s z e rg 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 e m ű  b e s z e r z é s i  fo r r á so k u l a já n lo t t  h a za i  
c z é g  k ö z é  u tó la g o sa n  f e lv e t te .“  , , H iv a ta lo s  
K ö z lö n y “  X . 11.229 .

V - ----------------------------------------------------- J

Bármely könyvárusnál kaphatók
AZ URÁNIA KÖNYVTÁR

eddig m eg je len t k övetkező  k ö tete i:

I. Magyarország története.
Irta: M arcza li H e n rik .

II. A nemzet gazdálkodása.
Irta : Dr. N y . F a rk a s  Géza.

III. Hogyan é sz le lü n k , é rzü n k  és  m o zg u n k ?
Irta: Dr. T E anhoffer L ajos.

i# WVV VI/ víz M/ 
v!/VJ/ 
VI/ Vl/ VI/
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VI/ VI/ VI/
v!/ VI/ VI/ Vl/V VI/ v!/ 
vl/ 
vl/ 
'!/ 
vl/ '1/ vl/

Az Uránia-könyvtárt az ^
Urania Tud. Egyesület adja ki. yvj/

Egy-egy füzet ára 50 fillér. vj/
vl/ 
vl/

___________________________________________ vl/
/ív

V. A rany  lá n o s  je llem e „ E p i ló g u s b a  tü k ré b en .
Összeállította: S zerem ley  B arna.

V. Modern világfelfogásunk és az ember világhelyzete.
Irta: Dr. P ék á r  K ároly.

n T  T n
Uránia Magyar Tudom ányos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 
csak az alább felsorolt felolvasásokat kölcsönzi 
ki és pedig a hozzátartozó képekkel és vetítő
lámpával együtt, ú. m .:

1. Madách életéből.
2. Katona József élete.
3. Zrínyi a költő.
4. Az Alduna.
5. Babilon és a Biblia.
6. Képek Vörösmarty életéből.
7. A Magas Tátra és környéke.
8. A gyümölcs műveléséről és értékesíté

séről.
9. Az Alpesekben és a Rajna völgyén.

10. Délnémet nagyvárosok.
11. Középeurópai nagyvárosok.
12. Budapest.
13. Képek Shakespeare életéből.
14. A fogak ápolása és gyógyítása.
15. Az állattenyésztés.
16. Háziállataink egészségéről.
17. Pompeji és a római élet.
18. Az ősember élete.
19. A tüdővész.
20. Az alkohol.
21. A Föld.
22. Gyermekápolás és gyermekvédelem.
23. Debreczen és vidéke.
24. A Balaton.
25. Románok (oláhok).
26. A Vág völgye.
27. Az első segély.

A kikölcsönzésre vonatkozó föltételek a 
„Tájékoztató“ nyomtatványban vannak felso
rolva, melyet kívánatra mindenkinek megküld

Az „URÁNIA“
M. T. E. titkári hivatala. 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.

^ ____________________________ - V

Kérelem.
Kérjük azokat a tagtársainkat, a kik az 
Uránia fo lyó ira t első két évfolyamát 
á tengedni ha jlandók, szíveskedjenek azt 
az árral együtt a kiadóhivatallal tudatni.

A kiadóhivatal.
(VI., Aradi-utcza 14.)
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I n d u l á s  Budapest ny.  pályaudvarról

D é l e l ő t t

idő a vonat neme hová
1.00 kel. őst. Wien, Páris, Ostende,expr. v. London
5 .45 sz. V Palota-Újpest
6 .3 » Dunakeszi Alag
0 .35 Szolnok, Szeged
0 .45 Esztergom
0 .5 5 Palota-Újpest
7 .0 5 V. V. Lajosmizse, Kecskemét
7 .2 0 gy.v. Zsolna, Berlin
*.00 Wien
8 .05 SZ. V. Dunakeszi-Alag
8 .30 » Temesvár, Karánsebes, Báziás
9 .2 0 Wien, Berlin
9 .35 Palota-Újpest
9 .40 gy- v. Bukarest-Báziás

11.25 SZ. V. Palota-Újpest

D é l u t á n

12.05 SZ. V .  * Czegléd, Szolnok
12.15 Palota-Újpest
12.25 Nagy-Maros
12 .40 Dorog

1.10 Dunakeszi-Alag
1.45 gy- v- Wien, Páris

»2.05 . SZ. V. Pilis-Csaba
2.15 Párkány-Nána
2.20 Palota-Újpest
2 25 gy- v- Bukarest, Báziás
2 .3 5 SZ. V. Érsekújvár
2 .4 0 Esztergom
2 .4 5 * Czegléd
2 .5 5 Lajosmizse, Kecskemét
4 .15 Palota-Újpest
4 .25 Nagy-Maros
4 .3 0 Szeged
5.15 gy- Wien
0.10 SZ. V. Palota-ÚjpestPárkány-Nána0.20
0 .4 0 n Esztergom
0.45 gy- v. Zsolna, BerUn, Pozsony
0 .55 SZ. V. Bukarest, Báziás
7 .2 5 V. V. Lajosmizse
7-40 SZ. V. Palota-Újpest

*7.50 Vácz
8 .3 0 Palota-Újpest

10.00 Wien, Páris
10.10 gy- Szeged, Báziás, Bukarest
10.20 SZ. V. K.-K. -F élegyháza
10.30 n Zsolna, Berlin

»11.20 kel. e. v. Beigrád, Konstantinápoly
»11.30 k.o.e.v. Bukarest, Konstantinápoly

» Vasár- és ünnepnapokon bezárólag november
»9-ig közlekedik

* Csak október és április hónapban közlekedik.
8 Minden kedden, csütörtökön és vasárnapon köz

lekedik.
» Minden szerdán és szombaton közlekedik.

I n d u l á s  Budapest-Józsefváros p. u.-ról
Dél után

*7 .00 SZ. V. Póczel

Érkezés Budapest ny, pályaudvarra
D é l e l ő t t

idő a vonat neme h o n n a n

11 2 5 0 k. o. e. v. Konstantinápoly, Bukarest
5 .35 S Z .  V. Dunakeszi-Alag
« 1 5 ,, Szolnok, Czegled
6 .25 Palota-Újpest
«.35 ,, Berlin, Zsolna
7 .05 tv.sz.sz. Párkány-Nána
7.15 S Z .  V . Bukarest, Báziás
7.25 ,, Dorog
7.35 Palota-Újpest
7 .45 Páris, Wien
7 .50 V . V . Lajosmizse
8.00 S Z .  V Dunakeszi-Alag
8.10 Párkány-Nána
8 .25 ,, K.-K.-Félegyháza
8.35 ,, Esztergom
9.10 Dunakeszi-Alag
9 .25 gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony

10.20 S Z .  V . Palota-Újpest
10.50 Érsekújvár
10.55 99 Szeged

Dél ut án
12.05 S Z .  V . Palota-Újpest12.55 . 1» Palota-Újpest

1.15 g y . v. Bukarest, Verciorova, Báziás
1 4 0 Páris, Wien
2.10 S Z .  V . Dunakeszi Alag
2 .35 99 Kecskemét, Lajosmizse
3 05 99 Palota-Újpest
3 .55 99 Nagy-Maros
4.15 99 Szolnok, Czegléd
4.30 p p Esztergom
5 .4 0 99 Palota-Újpest
5.55 99 Wien, Berlin
6 30 g y -  v. Bukarest, Báziás, Temesvár
6 .50 S Z .  V . Palota-Újpest
7 .00 g y -  v . Wien
7.10 S Z .  V . Temesvár, Báziás

*8.10 99 Pilis-Csaba
8.20 19 Palota-Újpest
8.45 91 Nagy-Maros
9 .05 g y - v. Wien
9.15 S Z .  V . Esztergom
9.45 gy- v. Berlin, Zsolna

10.15 S Z .  V . Palota-Újpest
10 .40 ,, Szeged, Szolnok

»10.45 ,, Vácz
»10.55 k. e. v. Konstantinápoly,Beigrád11.00 kel. őst. London, Ostende, Páris,

11.10
expr. v. Wien

V. V.- Kecskemét, Lajosmizse

1 Érkezik minden hél főn és csütörtökön.
2 V asár- és ünnepna pokon bezárólag november

19 -ig közlekedik.
» Csak október és április hónapban közlekedik.
» Érkezik minden kedden, csütörtökön és szom-

baton.

Érkezés B u d a p e s t - J ó z s e fv á r o s  p . u . - r a
D e l e l ő t t

2 6.00 S Z .  V . Péczel

Indulás Budapest k. pályaudvarról
D é l e l ő t t

idő a vonat neme h o v á

6-20 sz. V Trieszt, Nagy-Kanizsa
6 .4 5 Wien, Grácz, Sopron,
7 .0 0 gy - v. Szabadka
7 .10 Ruttka
7.15 S Z -  V. Beigrád, Bród
7 .2 5 g y - v. Gyulafehérvár, Nagyszeben, 

Kolozsvár,Tövis, M.-Szig.
7.35 ,, Fehring, Grácz
7 .4 0 ,, h'as«a, Lemberg, M.-Sziget
7 .50 S Z . V . Kassa
8 00 G ödöllő
8.00 g y - v- Zágráb, Fiume, Torino, 

Róma, Pécs, Vinkovce
8.10 S Z .  V . Arad, Brassó
8.15 Zágráb, Fiume, Pécs, Bród
8.35 ,, Munkács, M.-Sziget
8 .50 g y - v. Wien, Grácz, Sopron
9 .00 S Z .  V . Kolozsvár, Brassó, M.- Sziget, Stanislau
9 .35 Ruttka, Berlin

11.15 tszsz. Kis-Kőrös
D é l u t á n

»2.20 S Z .  V . Győr, Wien,Szombathely
12.35 ,, Hatvan, Sátoralja-Ujhely

I S O Gödöllő
1.50 gy- v. Fehring, Grácz
1.55 S Z . V . Szabadka, B.-Bród

»2.00 gy- v. Arad, Bukarest1
2 10 Wien, Páris
2.15 , , Kassa, Lemberg
2 25 S Z . V. Bicske
2.25 Hatvan
2.35 gy- v - K'olozsv.,Tövis, Sz.-Németi
2.40 S Z .  v . Szolnok
3 .00 gy- v. Pécs, Eszék, Gyékényes
3 .2 0 T_ B.-Bród Beigrád Konstant.
3.25 v .  V . Paks
3.30 g y  v . Ruttka, Berlin
4 .30 S Z .  V . Győr
5.20 Gödöllő
5.35 Ruttka, Berlin
5 .4 5 Kolozsvár, Brassó
6.25 1 latvan
6 .3 5 Kis-Kőrös
6 .50 gy- v. Zágráb,Fiume,Kóma,Tói inó
7 .0 5 S Z .  V . M.-Sziget, Stanislau
7.25 Bicske, Trieszt
8 .25 Gödöllő
8 .30 Zágráb,Fiume,Pécs, B.-Brőtl
9.00 Kassa, Csorba
9.15 gy- v. Kolozsv., Bukarest, Stanisl.
9 .40 S Z .  V . Lemberg, Kassa,M.-Szig
9 .40 Fehring, Grácz

10.00 Arad, Brassó
10.10 Beigrád, Eszék, B.-Bród
10.30 Wien, Páris
11.10 V .  V . Ruttka, Szerencs
Bezárólag noven.ber I j- ig , azontúl csak Bras

sóig közlekedik.
Csak hétköznapokon közlekedik.

Indulás B u d a -C s á s z á r f i ir d ő  k itérőrő l
D é l e l ő t t

•i 14 I S Z . V . Esztergom
D é l u t á n

»2-20 S Z  V . Dorog
»1 55 Pilis-Csaba
2-29 Esztergom
6-30 n Esztergom

Ér ke lés Budapest k. pályaudvarra 
Dél el őt t

idő a vonat neme honnan
5 .00 t.sz.sz. Mária Radna, Arad, N.-Várad, Debreczen*
5 .20 V. V. Berlin, Ruttka
5 .45 S Z . V. Stanislau, M.-Sziget
5.45 »» Beigrád, Boszna-Bród
6.10 99 Brassó, Arad
6 15 ,, Bicske, Gyékényes
6 35 9 9 Lemberg, Kassa, M.-Szig
6 .4 0 91 Wien, Trieszt «
7.10 S Z . V. Brassó, Kolozsvár
7.10 ,, Kiskőrös
7 .2 5 ,, Grácz, Fehring
7 .2 5 ,, Gödöllő
7 .35 ,, Hatvan
7 .50 gy- v. Bukarest, Brassó
7 .50 V . V. Paks, Adony-P.-Szabolcs
8.10 S Z . V. F iu m e ,Z á g r á b ,B.-Bród, P écs
8.15 ,, Csorba, Kassa
8.45 f, Hatvan
8 .5 0 gy- v. T o r i n o ,Róma,F iú m  e Z á g rá b
9 .05 S Z . V. Szolnok
9 .10 ,, Győr
9 .4 5 ,, Berlin, Ruttka
9 .50 Szabadka

10.15 99 Nagy-Kanizsa, Trieszt
Dél ut án

12.10 S Z . V. Gödöllő
12.40 gy- V. Berlin, Ruttka
12.45 S Z . V. W ie n , S o p ro n , S z o m b a th e ly

1.00 gy- v. .K o n s t a n t . ,  B e lg r . ,  B .-B ró d
» 1.10 Bukarest1 Arad

1.30 ,, Gyékényes, Eszék, Pécs
1.30 ,, Lemberg, Kassa
1.45 London, Páris, Wien
1.50 T ö v is ,  K o lo z sv ., S z .-N e m e ti
2  10 ,, Grácz, Fehring
3.10 S Z . V. Hatvan, Szerencs
5 .40 Gödöllő
6 .35 ,, Győr
6 .40 ’’ Brassó, Kolozsvár, Stanislau, Máram.-Sziget
6 55 99 Beigrád, Bród
7 .00 }y Berlin, Ruttka, Szerencs
7.10 gy- v- Wien, Grácz
7 .20 SZ  V. Brassó, Arad
7 .5 5 Fiume, Zágr., Bród, Pécs
8 10 ít Munkács, M.-Sziget
8 .4 5 Kis-Kőrös
8 .5 0 Csorba, Kassa
9 05 gy- v. Torino, Róma, Fiume, Zágráb, Vinkovce, Pécs
9.10 Berlin, Ruttka
9 .30 S Z . V. Wien, Grácz
9 35 gy- v. N .-S z eb en , K o lo zsv . M .-S zíg .
9 .5 0 Grácz, FehringÍO OO ,, L e m b e rg , K a s s a ,  M.-Szigct

10.00 ,, Szabadka
10.40 SZ. V. Gödöllő

1 B e z á ró la g  nov. i - ig ,  a z o n tú l  c sa k  B ra s s ó tó l
k ö z le k e d ik .

2 C sa k  h é tk ö z n a p o k o n  k ö z le k e d ik .

Érkezés Buda-Császárfiirdő kitérőbe
Délelőt t

7.17 S Z . V. I Dorog
8 .45 » 1 Esztergom

Dél ut án
4.39 Esztergom

*8 19
S Z . V . | Piliscsaba

9 22 lÍB7l»»Prrrtm
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URÁNIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F OLYÓI RAT

AZ .URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET»
KÖZLÖNYE

MOLNÁR VIKTOR
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

SZERKESZTIK

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

VII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM. 
1906. MÁRCZIUS ■

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

=  SZERKESZTŐSÉG: 
VII, IZSÓ-UTCZA 4. SZ„
HOVA A LAPBA SZÁNT KÖZLE
MÉNYEK ÉS A FOLYÓIRATOK 
CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK.

----- -------------------- T A R T A L O M :  — ---------------------

Az anyag és energia állandóságáról. M ikola Sá n d o r . —  Budapest régi emlékei. M ar-  
czink ó  ferencz . — Kettős öntudat, ß. — Meleg íöldbvi miveit növények. S ajó Káro ly . 
— A kígyók méregkészülékéről. D r. P a pp  D ezső . — A magyar nőnevelés úttörője. V ay 
S á n d o r . — Az anyag enyészete. D r. V isnya  A ladár . —  Modern képfaragás. D r. P ékár 

Káro ly . —  Krónika. — Hasznos tudnivalók. — Könyvszemle.

Egyes szám ára 80 fillér. (A júniusié 1 korona.)

A  f o l y ó i r a t  c z i k k e i n e k  é s  k é p e i n e k  u t á n n y o m á s a  c s a k i s  a  f o r r á s  m e g n e v e z é s é v e l  t ö r t é n h e t i k .

BUDAPEST, 1906.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.



F e lh ív á s  e lőfizetésre.

Az Uránia az 1906. évvel immár hetedik évfolya
mába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad. A tudományos 
könyveknél egyszerűbb és könnyebb, — az újságoknál 
pedig tartalmasabb és komolyabb olvasmányt nyújtani 
tagtársainknak s előfizetőinknek.

A hatodik évfolyamban 94 nagyobb és 98 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan^ növénytan, 
ásványtan, földtan, földrajz, technika, orvostudomány, 
bölcsészet, irodalomtörténet, széptan, neveléstudomány, 
történelem, művelődés történelem, néprajz, művészetek 
és szépirodalom köréből.

Munkatársainkdíszes sorában vannak: dr. Apálhy István, 
dr. Bárány Gerő, Bibó 1 , Bodnár Zsigmond, Böngérfi J., 
Cholnoky Jenő, dr. Dézsi L, Dietz L. dr. Dienes Pál, Erdétyi 
Pál, dr. Ny. Farkas Geiza, Hathalmi Gabnay Ferencz, 
Gönczi Ferencz, dr. Hankó Vilmos, Hoffmann „Ottó, 
Huszár Vilmos, dr. Kapitány Kálmán, dr. Kárffy Ödön, 
Kármán Ferencz, Kiss Óttó, Kovács Gábor, König Dénes, 
dr. Körösi Henrik, dr. Kövesligethy Radó, Krécsy Béla, 
Kriesch Aladár, dr. Kupcsay Félicián, Lehr Albert, Mahler 
Ede, dr. Makay Béla, dr. Márki Sándor, Mikola S., Mos- 
dóssy Imre, Móricz Zs., dr. Neményi Imre, dr. Nuricsán 
József, dr. báró Nyáry Albert, Orbán Gyula, Pap Károly, 
PekárGyváa, dr. Pékár Károly, PéterfiTxbox, dr. Pránjózsef, 
Pruzsinszky Pál, Rakodczay Pál, dr. Rátz István, 
Szabó László, dr. Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, dr. Sze
keres Kálmán, Rácz D. Endre, Riedl Frigyes, Sajó Károly, 
Szana Tamás, dr. Szetiipéiery Imre, Szeremley Barna, dr. 
Szterényi Hugó, dr. Szűcs István, Tass Antal, dr. Than- 
hoffer Lajos, Köss Árpád, dr. Visnya Aladár, dr. Zemplén 
Győző 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-t a.z «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.

6
-Az «Uránia» szerkesziősege.

URÁNIA MAOY. TUD. EGYESÜLET.

T I S Z T I K A R :
T is z te le tb e li  e ln ö k ö k ;

Báró Eötvös Loránd és Szögyény Marich László.
E l n ö k :  Dr. Matlekovics Sándor.

MEGHÍVÓ
AZ URÁNIA MAGYAR TUD. EGYESÜLET

IGAZGATÓ-TANÁCSÁNAK
1906. évi inárczius hó 2I-én (szerdán) d. u. 4 órakor
az Uránia-Színház I. em. télikertjében tartandó

' Ü L É S É R E .

T Á R G Y :
1. Az Egyesület 1905. évi számadásának megvizsgálása.
2. 1906. évi költségvetés előkészítése.
3. A közgyűlés elé terjesztendő jelentések megálla

pítása.
, f  z. igazgató-tanács tagjai: az Egyesület tisztikara, a szakosztályok 

elnökei es titkárai.

Budapesten, 1906 február hó 27-én.

M o ln á r  V ik to r  s. k.
az igazgató-tanács elnöke.

MEGHÍVÓ
AZ URÁNIA MAGYAR TUD. EGYESÜLETNEK
1906. évi márczius hó 21-én (szerdán) d. u. 5 órakor
az Uránia-Színház I. em. télikertjében tartandó

RENDES KÖZGYŰLÉSÉRE.

A KÖZGYŰLÉS TÁRGYAI:
1. Elnöki megnyitó.
2. Főtitkári jelentés.
3. Pénztárnoki jelentés az 1905. évről.
4. Az 1906. évi költségvetés megállapítása.
5. Tisztviselők választása.
6. Az elnökség előterjesztései. "
7. Esetleges indítványok, i
Tisztelettel kéretnek az Egyesület tagjai, hogy e közgyűlésen 

minél számosabban szívéskedjenek megjelenni;
Budapesten, 1906 február hó 27-én.

M o ln á r  V ik to r  s. k.
ügyvezető elnök.

„URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ“ 
—  , -1IZ  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. —  ' ,

I G A Z G A T Ó S Á G :

El nök:
Molnár Viktor.

Ü gyvezető  e ln ö k : Molnár Viktor.

Beöthy Zsolt 
Ilosvay Lajos

A 1 e 1 n ö k ö k: 

Lóczy Lajos Rákosi Jenő 
Zsilinszky Mihály.

F ő t i t k á r :  Klupathy Jenő dr. 

T i t k á r o k :
Finály Gábor dr. Szász Károly dr.

Jegyzők:
Déri Gyula Szűcs István dr.
Szekeres Kálmán dr. Zemplén Győző dr.

P é n z t á r o s :  Cseike Győző.
E l l e n ő r :  Betöltetlen.

K ö n y v t á r o s :  Lörenthey Imre.

Dr. Bezsilla Nándor 
Dessewffy Arisztid 
Dr. Erődi Béla 
Gerster Béla 
Dr. Klupathy Jenő

T a g o k :
Dr. Kövesligethy Radó 
Dr. Lichtenberg Kornél 
Révai Mór 
Dr. Schiller Henrik 
Dr. Várady Gábor.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:
Cseike Győző \

elnök.

Dr. Bezsilla István Kankovszky Antal
Igmándy Mihály Dr. Rácz István

Ü gyvezető  ig a z g a tó :
Szana Tamás.



VII. évf. 1906. márczius. 3. szám.

URANIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ URÁNIA M. T. E. K Ö Z L Ö N Y E

M O L N Á R  V I K T O R
Nem tagoknak előfizetési áraE folyóiratot az Egyesület tagjai közreműködésével

az évi illetmény fejében kapják. szerkesztik
KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

egy évre 8 korona

Az anyag és az energia állandó
ságáról.

A következő czikkben arról a felfogásról aka
runk beszámolni,a melyet a modern physika 
az emberiség két legbecsesebb dolgáról: 

az anyagról és az energiáról magának alkotott. 
Nem lehet ugyan tagadni, hogy a világtörténet 
eseményeinek hullámzása közben nagyon külön
böző dolgok vetődtek felszínre mint olyanok, 
melyeket az emberiség a maga számára kívá
natosnak, tehát becsesnek és értékesnek tartott; 
azonban mégis azt gondoljuk, hogy ezek mindig 
az anyagnak és energiának bizonyos módjai 
voltak, vagy azzal meghatározott vonatkozásban 
álltak. A mai korszakban már többé kétség sem 
lehet a felől, hogy úgy az egyes ember, mint 
egész népek jóléte, boldogsága, kultúrája attól 
függ, mennyi becses anyag és mennyi értékes 
energia áll rendelkezésükre és hogyan tudják 
azokat felhasználni.

Triviálisan azt mondhatnék, hogy csak az 
anyag és az energia az, a minek pénzértéke 
van; a mit tehát venni és eladni lehet. E tétel
nek az anyagra vonatkozó része mindenki előtt 
már régóta világos; hogy azonban az energiára 
is ugyanez áll, azt csak, mintegy félszázaddal 
ezelőtt ismerték fel határozottan. 1847-ben jelent 
meg Helmholtz hírneves kis munkája: „Ueber 
die Erhaltung der Kraft“ és azóta az energia 
fogalma a népek legszélesebb rétegeiben is elter
jedt. Ma már általánosan ismeretes, hogy az 
energia olyas valami, a mi munkát bír végezni, 
a munka pedig értékes dolog, mert hiszen a 
munkát meg kell fizetni. Az energiának meg 
van a maga pénzbeli értéke és így nem csoda, 
ha a természet-nyújtotta energiaforrásokat évről- 
évre nagyobbodó mértékben használják ki.

Minden nagyobb városban immár egész sereg 
energia és anyagszállító központ működik, melyek
ből a csöveknek és huzaloknak óriás hálózata 
húzódik a fogyasztó helyekre. Mit szállítanak e 
vezetékek ? Egészen világos dolog, hogy a víz
vezetékek vizet adnak, a víz pedig anyag és 
mi ezt mint anyag használjuk fel, tehát az anya
got fizetjük meg. Vannak azonban olyan esetek is, 
a hol a víznek nem is annyira az anyagát, mint 
inkább az energiáját veszszük igénybe. Például 
mosásnál a víznek oldóképességét, tehát az ener
giának egy bizonyos faját használjuk. Sőt vannak

gépek (turbinák), a melyek a vízben lévő ener
giát mechanikai munkává alakítják át. Ilyen 
turbinával például esztergapadot lehet hajtatni. 
Általában igen sokszor fordul elő az az eset, 
hogy anyagot vásárolunk, de a mi nekünk kell, 
az nem a tehetetlen anyag, hanem a benne levő 
energia. Sőt vannak tudományos irányok, a 
melyek azt tanítják, hogy az anyagban nincs is 
más becses dolog, csak a benne rejlő energia. 
Az kétségtelen, hogy a gázvezetékek szállította 
világító gáznak csak az energiája a becses. Ezt 
használjuk föl világításra, fűtésre és motorok 
hajtására. Az elektromos energia hordozóját nem 
látjuk, kezünkkel nem tapinthatjuk, súlyát meg 
nem mérhetjük: teljesen ismeretlen előttünk az 
az anyag, a melyhez ez az energiafaj kötve van. 
Azt tapasztaljuk, hogy az áramtól átfutott drót 
fölmelegszik, világítóvá válik, esetleg fényív kelet
kezik; tapasztaljuk, hogy a drótok megfelelő 
csoportja forgásba jön : de az anyagot, a mely 
ezt okozta, sehogy sem tudjuk észrevenni. Összes 
tudományos képzeteink kétségtelenné teszik, 
hogy ez esetben is van valami, ha nem nevez
zük is azt anyagnak, a mi a dróton végig csúszik. 
Az elektronelmélet alapján az a felfogásunk, hogy 
hogy a drótban az elektronok vándorolnak végig 
és szolgáltatják az elektromos áramot. Kétség
telen azonban az, hogy nem az anyagot fizetjük 
meg, hanem az energiát.

Tudjuk, hogy vannak különböző anyagfajok 
és vannak különböző energiafajok. A kérdés 
már most az, miképpen igyekszik a tudomány e 
rengeteg különféleséget megmagyarázni, minő 
képzetet alkot magának, hogy az anyag- és 
energiafajok ez útvesztőjében megtalálja a kive
zető fonalat, minő fogalmakat definiál és minő 
tételeket állít fel, hogy az esetek e rengeteg 
sokféleségét össze bírja foglalni és észben tudja 
tartani? Már e kérdések feltevése rámutat lel
kűnknek, melyben a természet jelenségei vissza
tükröződnek, egy meghatározott tulajdonságára. 
Egy oly tulajdonságra, a melyet más a priori 
ítéletekből levezetni nem lehet, de a melyet 
Mach szerint czélszerüségi okokkal támogatha
tunk. Lelkünk eme tulajdonságát az „egységre 
való törekvésnek“ nevezhetnék. Ez az a tulajdon
ság, a mely minden általánosításnak (abstractió- 
nak) alapját képezi. E tulajdonság alapján lehet 
a sok ezer külön esetet a bennük megnyilatkozó 
egységes vonás alapján egy kategóriába sorolni. 
Lelkünk eme tulajdonságát legfeljebb a takaré
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kossági szemponttal lehet megokolni. Lelkünk 
is olyan, mint a jó gazda, kinek elve: kevés 
eszközökkel sokat.

Ez az egységesítő irány újabb időkben igen 
nevezetes eredményekre jutott. Ez az eredmény 
röviden így volna kifejezhető: minden az anyag- 
és energiafajokban nyilvánuló különféleség meg
magyarázható ugyanazon ősvalaminek különböző 
mennyiségével és különböző mozgásával.

A legújabb anyagelmélet szerint1 a nagy 
világegyetem töltve van az aethernek nevezett 
végtelen finom anyaggal. A benne úszkáló súlya 
mérhető anyag: arany, ólom, vas, só, szikla stb. 
nem áll egyebekből, mint az elektronnak neve
zett ősanyagatomoknak különböző csoportjaiból. 
Az elektronok a csoportokon belül meghatározott 
sebességgel meghatározott pályákon keringenek. 
Az anyag faja attól függ, hogy egy-egy csoport
ban — az atomban — hány elektron kering. 
Az elektronok az aethert, melyben úsznak, 
mozgásnak indítják. E mozgás szolgáltatja az 
elektromágneses és a vele identikus fényener
giát. De nemcsak az elektronok keringenek az 
atomon belül, hanem bizonyára maguk az ato
mok is mozgást végeznek. Az atomok mozgása 
az aetherben orvényszerű mozgást indít meg, 
a melynek folyománya az, hogy az egyes ato
mok között vonzás, esetleg taszítás keletkezik. 
Ez a vonzás és taszítás szolgáltatja a chemiai 
energiát, a milyen például a szén és az oxygen, 
a natrium és a chlor atomjai között van.

Ha az atomok a vonzásnak engedhetnek, 
akkor egymásra rohannak, összeütköznek és 
keletkezik új, magasabbrendü csoportozat: a 
molekula. A molekulának is megvan a maga 
sajátságos mozgása, a mely az aethert szintén 
mozgásba hozza, az így származó energia: a 
hőenergia.

Az anyag kifejlődésében tehát három fokozat 
volna. A tovább szétbonthatatlan ősanyag az 
elektron. Ezeknek csoportja az atom és az atom
nak csoportja a molekulák. Mindegyik egyéni
ség számot ád az anyag valamely tulajdonságá
ról, mindegyiknek mozgása eredményül adja az 
energiának bizonyos faját. Az elektron mozgása 
szüli az elektromágneses és a vele identikus 
fényenergiát, az atom mozgása szolgáltatja a 
chemiai és a molekula mozgása a hőenergiát. 
Csak egy energiafaj hiányzik és ez a nehézségi 
erőből származó energia. Ennek megmagyará
zására is történtek kísérletek, de arról majd más 
alkalommal.

Nincs jogunk azt mondani, hogy az itt 
vázolt felfogás: a valóság. Minden eddigi tör
téneti tapasztalatunk arra utal, hogy azok a fel
fogások és képzetek, a melyeket valamely kor
szak magának a világ berendezéséről alkot, 
csakhamar átalakulnak, módosulnak, sőt sokszor 
ellenkező irányban alakulnak. Az újonnan kifür
készett tények arra kényszerítik a tudóst, hogy 
az alapot, melyen épített, módosítsa, kiterjessze, 
sőt sokszor arra is, hogy lerombolja. De azért 
minden ilyen képben, melyet a természetről 
alkotunk, megvan az igazságnak egy bizonyos

1 Utalunk a múlt évfolyamban megjelent „Az anyag 
fejlődése“ czímű czikkre.

oldala, ha nem is az egész igazság. Absolut 
igazságot elérni igen bajos, de a relativ igazság 
is sok becses dolgot tartalmaz. Legnagyobb 
érdeme abban áll, hogy mint munkahypothesis 
útmutatóul szolgál újabb kísérleti tények kiku
tatásában. Dem nem kis érdeme az is, hogy 
oly kérdésekre is adhat feleletet, a melyek az 
emberiség mindenkori létkérdései. Ilyen kérdés 
pl. ez: mi a mai anyagnak és a mai energia- 
forrásoknak jövője? Erről akarunk a követke
zőkben szólani.

A tudománynak a legnemesebb hivatása éppen 
az, hogy az emberiségnek a jövőt illető kínzó 
kérdésekre választ adjon. A tudomány kifejlesz
tésében döntő szerepet játszott az a szempont, 
hogy az ember jósolni tudjon. A jóslásra való 
törekvés hajtotta oly igazságok felismerésére és 
kikutatására, melyek a jövő homályába bevilá
gítsanak.

Lehet-e a világegyetem anyag- és a vele kap
csolatos energiakészletének jövőjéről valamit előre 
megmondani ? Ez csak úgy lehetséges, ha az 
eddig tapasztalt természeti jelenségekben valami 
állandó és jellemző irányt bírunk kimutatni. 
Naponként ezer meg ezer jelenség folyik le előt
tünk : a víz párolog, felhő keletkezik, eső esik, 
a víz malmot hajt, köveket hurczol, iszapot rak 
le, a mozgó test surlódik, a súrlódásnál meleg 
keletkezik, a meleg test kihűl. A kérdés a z : 
nyilvánul e az e fajta átalakulásokban valami 
egységes, jellemző törekvés? E kérdésre fogjuk 
figyelmünket fordítani.

Talán úgy tűnik fel a dolog, hogy a felvetett 
kérdésre könnyű a felelet. Hiszen tudjuk, hogy 
a világegyetem anyag- és energiakészlete meg
marad ; az elmúlt századnak legfényesebb tudo
mányos eredménye éppen ennek az igazságnak 
a felismerése volt. Valamint, hogy a semmiből 
sem anyagot, sem energiát teremteni nem lehet, 
azonképpen a meglevő anyag- és energiakészlet
ből sem veszhet el soha semmi. Sem egy milli
gramm anyag, sem egy energia, sem azoknak 
a legparányibb részecskéje sem veszhet el soha. 
A természetben nincs megsemmisülés; de nincs 
teremtés sem. A mi ott történik, csak átalakulás. 
Föntebb vázolt felfogás szerint az elektron moz
gása és társaival való csoportosulása adja a 
világegyetem jelenségeit. Az elektronok száma 
és mozgási energiája állandó és az is marad 
örökké.

Ez mind igaz, legalább a tapasztalat mind 
ez ideig nem szolgáltatott ellenmondást. De 
ezek az állítások kérdésünkre feleletet nem adnak. 
Mert hiszen a mellett, hogy az anyag és az 
energia állandó marad, úgy szóródhatnak a 
világtérben, hogy a mi emberi czéljainkra fel 
nem használhatók. Az az anyagmennyiség, a mely 
a mi Földünkben és a naprendszer egyéb tagjai
ban van fölhalmozva, az az energia, a mely a 
Napból folyton kisugárzik és a földi élet ter
mészetes éltető erejét szolgáltatja, az az energia, 
a mely a kőszénben van elraktározva: ezek 
mindnyájan valamikor ott lebegtek a világűr 
tereiben lomha ködök gyanánt, a molekulák 
szét voltak válva alkotó elektronjaikra, a melyek 
egymástól függetlenül futották be pályáikat; nem 
volt sem különböző anyag, sem különböző
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energia, de azért az összérték a maival meg
egyezett.

A kérdés tehát a z : vájjon a természetben 
lefolyó átalakulások között nincs-e valamely hatá
rozott irány, valamely végállapot felé való törek
vés. Nem sejthetők-e ennek a végállapotnak a 
körvonalai ?

Vegyük először tekintetbe az energiaátalaku
lásokat. Nem válik-e ezek között valamelyik 
túlnyomóvá, nem ád-e a természet valamelyik
nek előnyt a többi fölött? A jelenségeken való 
végigtekintés arról győz meg minket, hogy igenis 
van egy kiváltságos helyzetű energiafaj és ez a 
hőenergia. Akárhová tekintünk, mindenütt csak 
azt látjuk, hogy más fajta energiák hőenergiává 
alakulnak át. A kőszén chemiai energiája, melyet 
a szén- és oxygen-atomok kölcsönös vonzásának 
tulajdonítunk, az elégésnél hőenergiává alakul 
át. Így történik ez minden egyesülésnél. Az 
ember technikai munkássága mozgások létre
hozásából és azok megszüntetéséből áll, de van
nak magának a természetnek is mozgásai: a 
légoczeán áramlásai, szelei és viharai; a folyó
vizek ömlése, a tengerjárások, a Föld forgása 
és keringése. Hová lesz e rengeteg sok moz
gási energia ? A feleleten nem kell sokáig töp- 
renkednünk. Nagyon is jól tudjuk, hogy e földön 
nincs mozgás súrlódás nélkül. A súrlódás segít
ségünkre jő, mikor mozgást akarunk létesíteni. 
De ezt a segítséget — sajnos — drágán kell 
megfizetnünk. A keletkezett mozgási energia 
nem szabadulhat ki a súrlódás karmai közül és 
kénytelen az ő hatása alatt akár apránként, akár 
egyszerre — de mindig feltétlenül biztosan 
hőenergiává átalakulni. Olyan a súrlódás, mint 
az ókori mythologia istene, a ki saját szülötteit 
falja fel. Nem állunk jobban az elektromágneses 
energiával sem. A súrlódás kárhozatos hatásától 
itt sem bírunk szabadulni, csakhogy itt már 
nem nevezzük súrlódásnak, hanem ellenállás
nak vagy hysteresisnek. De ezek csak más szavak, 
a lényeg ugyanaz. Az eredmény ismét az, hogy 
az elektromágneses energia is hőenergiává ala
kul át.

Akárhogyan erőlködjünk és fáradozzunk, a 
természet jelenségeiben nyilatkozó határozott 
irányt nem bírjuk megváltoztatni. Ez az irány 
pedig abban nyilatkozik, hogy a meglevő ener
giák lassanként és apránként — de mindig biz
tosan — hőenergiává alakulnak át. Mintha a 
természet fölött egy hatalmas démon uralkod
nék, a ki hőenergiával táplálkozik és a ki a 
természetet arra tudja szorítani, hogy ezzel a 
táplálékkal mindig bőven ellássa.

Mi történik azzal a hőenergiával, a melybe 
minden más fajú energia beleömlik? Ismeretes 
dolog, hogy a meleg tovább terjed. A terjedés 
vezetés és sugárzás útján történik. Az első eset
ben a közbeeső molekulák is megmelegszenek, 
a második esetben nem. Mindkét terjedési módot 
egy általános természeti törvény jellemzi, mely 
a terjedés irányát és lefolyását szabályozza. Ez 
az a törvény, a mely egyenlő értékű a hőelmélet 
második főtételével és így szól: a hőenergia 
önmagától mindig a magasabb hőmérsékletű 
helyről az alacsonyabb hőmérsékletű felé terjed 
és soha az ellenkező irányban.

A hőenergia tehát nem marad azon a helyen, 
a hol keletkezett és abban az állapotban, a 
hogyan keletkezett. Keresi a hideg helyeket. 
A világtér legnagyobb része pedig a lehető 
legalacsonyabb hőrmérsékletű hely. Az energia 
ide jut, szétszóródik a hideg világűrben; nem 
vész el absolute, de elvész reánk nézve, mert 
a világűrből nem tudjuk visszahozni soha. És 
pedig nemcsak a nagy távolság miatt nem tudjuk 
visszahozni, hanem még inkább azért nem, 
mert alacsony intensitáson van.

A hőenergia mennyisége két tényező szorzata, 
az egyik tényező attól az anyagmennyiségtől 
függ, melyhez a hőenergia kötve; a másik tényező 
maga a hőmérséklet. Az elsőt a physikusok 
az extensitási, a másikat pedig intensitási tényező
nek nevezik. Képzeljük el, hogy valaki 1 liter 
100 fokú vizet beleönt oly kádba, melyben 99 
liter 0 fokú víz van. A keverés eredménye 100 
liter 1 fokú víz. A hőenergia nem veszett e l ; 
az a hőmennyiség, a mely abban a 100 fokú 
vízben volt, most is megvan ugyan, de elosz
lott a kád nagy víztömegében és annak hőmér
sékletét 1 fokkal emelte. Az energia most is 
ugyanannyi, mint előbb volt, mennyisége nem, 
csak — hogy úgy mondjuk — minősége válto
zott meg. A keverés előtt nagy volt az intensitás 
és kicsiny az extensitás; a keverés után ellen
ben az intensitás kicsiny, de nagy az extensitás.

A szétszóródó hőenergia hőmérséklete min
dig kisebb és kisebb lesz. A nagy világtér foly
ton melegszik, persze ez a melegedés oly 
csekélyke, hogy — úgy látszik — sok millió 
év alatt sem ér el mérhető értéket. Mi fűtjük a 
világteret. Az a sok hőenergia, a mely jelenleg 
a világtér egyes helyein (a Földön, a Napban) 
magas intensitáson van, lassanként átmegy a 
világtér langyos melegébe; persze ez olyan lan
gyos meleg, a melyben mi menten kőkeménynyé 
fagynánk. Erről a helyről vissza nem térhet 
soha, mert a hőenergia soha sem mehet alacso
nyabb hőméréskletü helyről magasabb hőmér
sékletű helyre. Lehetetlen abból a kádból, mely
ben 100 liter 1 fokú víz van, ismét kimeríteni 
azt az 1 liter 100 fokú vizet, a melyet bele
öntöttünk.

A világegyetem energiakészletének extensitása 
folyton nő, intensitása pedig folyton kisebbszik. 
Ezt a physikusok még úgy is mondják, hogy 
a világegyetem entrópiája egy maximum felé 
törekszik. Mindig több és több hely és anyag 
kap hőenergiát, de viszont mindig kisebb és 
kisebb lesz az energia intensitása. Mintha az a 
démon, ki a létező energiák fölött uralkodik, 
azt parancsolná, hogy a szélsőségek egyenlít- 
tessenek ki, a melegebb helyek hüljenek, a 
hidegebbek melegedjenek. Nem úgy lesz a jövő
ben, a hogy van most. „Lesz egy akol és egy 
pásztor“ mondja a biblia; „lesz egy energia és 
az is ugyanazon az intensitáson“, mondja a 
démon.

Mi fog hát velünk történni ? A Nap energia- 
készlete nem végtelen, előbb-utóbb szét fog 
szóródni és bele fog ömleni a világegyetem 
egyenletes melegébe. Nem fog tehát nekünk a 
párolgás révén felhőket, esőket, folyókat létre
hozni és így előbb-utóbb nem fog ezeknek óriás
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energiája rendelkezésünkre állani. Nem fogja a 
chlorophyl révén a szenet termelni és így ezt 
a meglevő készletet is csakhamar feléljük. Egyet
len reményünk a hőgép, különösen pedig a 
gőzgép. A gőzgép hőenergiájából mozgási ener
giát termel, mi közben érvényben marad az 
energia megmaradásának elve. A kérdés tehát 
az, képes-e a gőzgép a világegyetem csekély 
intensitású hőenergiáját hasznos munkává átala
kítani? Carnot és Clausius megmutatták, hogy 
a hőenergia csak akkor végezhet munkát, vagyis 
csak akkor alakulhat át mozgási energiává, 
ha melegebb helyről hidegebbre megy át. Min
den hőgépben tehát hűtőnek is kell lenni és ez 
épp oly fontos alkatrésze a gépnek, mint a 
kazán. Minél alacsonyabb a hütő hőmérséklete, 
annál jobban használja ki a gőzgép a hőener
giát. Az egész hőenergia csak akkor alakulhatna 
át hasznos munkává, ha a hütő hőmérsékletét 
sikerülne az absolut 0 fokon (—273° C) tartani. 
Ez pedig teljes lehetetlenség. A hőgépek a belé
jük fektetett hőenergiának csak kis részét (a 
legjobb mai gőzgépeknél 12%-át) bírják átalakí
tani mozgási energiává; a nagyobb részét langy- 
meleg alakjában a hűtő révén szétszórják, elfe- 
csérlik. Csak azt teszik kicsinyben, a mit a 
természet nagyban: az energiának extensitását 
növelik, intensitását apasztják. A nagy démon 
tehát a gőzgépekből is kiveszi a maga részét 
és még hozzá mekkora részt! Prima pars mea 
esto!

Ahhoz, hogy a hőgépek működhessenek, 
elengedhetlen feltétel, hogy hőmérséklet-különb
ségek legyenek. Minél nagyobb a kazán és a 
hűtő hőmérséklet különbsége, annál jobban hasz
nálja ki a gép a hőenergiát. A langymeleget 
nem tudjuk hasznos munkává átalakítani. Az 
óceánok vizében annyi hőenergia van fölhal
mozva, hogy az emberiség szükségletét sok
szorosan fedezhetné. De nem használhatjuk 
semmire. Hiányzik a hűtő.

Milyen lesz az a világ, mely felé a természet 
törekszik ? Előttünk lesz ugyan az egyenletesen 
felfűtött világűr energiájának óceánja, de mi, 
Tantalusként nem fogunk tudni belőle meríteni. 
Kétségtelen, hogy minél nagyobbak az intensi- 
tásbeli különbségek, annál nagyobbak és erő
szakosabbak a lefolyó természeti tünemények. 
Az a világ, a mely felé megyünk, a folyton 
gyöngülő hatások világa. Minden különlegessé
gek meg fognak szűnni, minden egyforma lesz. 
Lesz egy nagy langyos világegyetem, melyben 
a béke és nyugalom honol. Ma még a Nap 
molekulái igen heves mozgásban vannak. Ez a 
mozgás az aether révén lejön hozzánk a Földre 
és itt éltető végoka minden tenyészetnek és 
minden technikai vívmánynak. Ez a mozgás 
hozta létre régelmult időkben a kőszénlerakodá
sokat. A szén- és oxygen-atomok vonzása, a 
melyet ismét mozgásból lehet leszármaztatni, 
szolgáltatja gőzgépeink számára a hőenergiát 
tehát ismét a molekulák igen heves mozgását. 
Csodálatos perspectiva! Az a molekuláris moz
gás, a mely ezelőtt több százezer esztendővel 
a Napból kiindult, felraktározódott a kőszénben. 
Ott nyugodott a lomha földrétegek alatt, mikor 
a mai állatvilág még az ő kezdetleges állapotá

ból lassanként kezdett kialakulni. Ott nyugodott 
már akkor, mikor még az ichthyosaurusok vívták 
rettenetes tusáikat. Ott nyugodott az emberiség 
bölcsőjénél, engedte a nagy harczokat lefolyni. 
Nem indult meg, nem mozdult meg. A legújabb 
kor azután ismét életre tudta kelteni, mintegy 
varázsveszszővel, azt a több százezeréves moz
gást.

Hogyan lehetséges egy mozgást oly hosszú 
időkön át elrejteni és mégis megtartani ? Min
den mennyiségbeli vonatkozást ismerünk, min
den átszámítást meg tudunk csinálni, de maga 
a mechanismus ismeretlen előttünk. Példát és 
hasonlatot azonban hozhatunk fel. Ha egy rugót 
összenyomunk, azután egy czérnával összekötünk, 
akkor eltehetjük évtizedekre vagy évszázadokra 
azt a mozgást, a melylyel a rugót összenyomtuk. 
Ha azután a czérna lerothad, vagy külső esz
közzel elmetszszük, akkor az a régi mozgás ismét 
nyilvánvalóvá lesz. Teljesen ilyen az eset a szén
ás oxygen-atomok vonzásával. A hasonlat csak 
annyiban sántít, hogy mi a rugó feszült álla
potát is kénytelenek vagyunk valami mozgással 
magyarázni. Milyen lehet az a mozgás, a mely 
az atomok vonzását megmagyarázza, azt nem 
tudjuk, de bizonyára összefüggésben van azzal 
a keringéssel, melyet az elektronok az atomon 
belül végeznek.

Már most, ha a molekulák mozgása a kőszén
ben felraktározva maradhatott és ismét kipat
tanható volt, akkor a molekulák atomok és 
elektronok mozgására nem érvényes a hőelmélet 
második tétele és annak folyománya. Előttem 
van egy kőszéndarab és a szoba levegője. Ezek
nek molekulái meghatározott sebességű mozgást 
végeznek, de ha megindítom az égést, akkor a 
levegő és a szénatomok egyesülnek szénsavvá. 
A keletkező új molekula mozgásának sebessége 
sok százszorosán megnagyobbodik. Hogyan lehet
séges ez, miképpen növekedhetett a sebesség 
egyszerre ennyire, nem kutatjuk. A tény meg
van. Nem egészen jogosulatlan tehát az a feltevés, 
hogy a molekuláris energiának hasonló felrak
tározása a szerves élettől függetlenül is létre
jöhet. Hátha a világtér valamely helyén az elek
tronok oly csoportosulása keletkezik, a melyek 
hasonló tulajdonsággal bírnak, mint a kőszén 
és az oxygen.

Ebbe a mikrokosmos világba bele nem lát
hatunk, az elektronokat, atomokat és molekulá
kat nem kormányozhatjuk. De ha ezt megtudnók 
tenni, akkor sok dolgot — melyet eddigi ter
mészettudományi ismereteinkkel lehetetlennek 
tartunk — meg tudnánk valósítani.

Képzeljünk tehát Maxwell szerint1 egy ilyen 
lényt, egy démont, a ki ebbe a mikrokosmosba 
belát és próbáljuk elmondani, mit tudna ő csi
nálni. A molekulák folytonos mozgásban vannak 
körülöttünk; minél melegebb a test, a molekulák 
mozgása annál gyorsabb. A mint a molekula 
tovaszáguld, beleütközik más molekulába, sebes
ségének iránya és nagysága megváltozik. Sok 
molekula meg is áll, némelyek lassan, mások 
gyorsabban, némelyek igen gyorsan mozognak. 
A molekulák sebessége tehát nem egyenlő: lesz

1 Theory of Heat 328. lap.
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egy középérték. Csak ez a középérték nő, ha 
a test melegszik és csak ez kisebbedik, ha 
a test hül. Minden esetben tehát leszneK las
súbb és gyorsabb molekulák. Ha már most egy 
elzárt teret, melyben valami gáz van, egy válasz
fallal két részre osztunk és ebbe egy nyílást 
vágunk, akkor azt a gázt, melynek hőmérséklete 
emberi szemnek ugyanaz, minden külső munka
végzés nélkül oly két részre oszthatunk, melyek
nek hőmérsékletük különböző. Nem kell egyebet 
tenni, mint odaállni a nyílás elé és minden a 
nyílás felé sebesen repülő molekulát átereszteni 
az egyik részbe, a másikban pedig meghagyni 
azokat, a melyek lassan száguldanak. Végered
ményül az egyik részben oly molekulákat kapnánk, 
melyeknek legnagyobb részük igen nagy sebes
ségű mozgást végez, a másik részben pedig olya
nokat, a melyek lassan járnak. Ama térben magas, 
ebben pedig alacsony hőmérsékletet látna egy 
emberi szem. Ily módon lehetséges volna a 
langymelegből magas hőmérsékletet kiválasztani 
és a hőenergiát alacsony hőmérsékletű helyről, 
magas hőmérsékletű helyre vinni.

Képzeljünk továbbá egy még tökéletesebb 
démont, egy olyant, ki nemcsak a molekulákat, 
de az atomokat és elektronokat is meg tudja 
különböztetni. Minden molekula egy pár atom
ból és minden atom igen sok elektronból áll. 
Már most a mi démonunk odaáll és az egyik 
atom egy elektronját áttereli egy másik atomba 
és sikerül neki azt annak elektronjai közé úgy 
beereszteni, hogy ott állandóan megmaradhas
son (a jelenség ugyanolyan, mint a mikor a 
mi naprendszerünkbe idegen világokból egy 
üstökös téved és itt is ragad); akkor a meg
növesztett atom egészen új tulajdonságokkal fog 
bírni. Mert hiszen az anyag tulajdonsága az 
atomban lévő elektronok számától és esetleg 
sebességétől függ. Ennek a démonnak tehát 
sikerülne, a mi nekünk nem sikerül, tudna pl. 
ólomból aranyat csinálni.

Ehhez hasonló dolog az, mikor a radium 
átalakul héliummá. Az átalakulás spontán megy 
végbe. A spontán átalakulás csak szétesés lehet. 
Önmaguktól a heliumatomok rádiummá vissza 
nem alakulhatnak. Az arany is magas atom
súlyú anyag s így nem várhatjuk azt, hogy 
valamely más anyag aranynyá átváltozzék.

Mely irányban fog világunk fejlődni ? Vájjon 
az energia szétszóródása, elértéktelenedése, íel- 
használhatlansága végnélkül fog-e tartani és el 
fogja-e érni azt a végállapotot, a mikor az egész 
világtér minden helyén ugyanaz lesz a hőmér
séklet, minden köbcentiméterben ugyanannyi 
lesz az energia és békesség és nyugalom fog 
honolni a terekben ? Vájjon az anyagnak az a 
spontán szétválása és szintén elértéktelenedése, 
a minőt eddig csak a rádiumnál tapasztaltunk, 
végnélkül tovább fog-e tartani, a míg eléri azt 
a végállapotot, a melynél ^ világtér minden 
köbcentimeterében ugyanannyi és ugyanolyan 
anyag lesz? Vagyis összefoglalva, vájjon min
den nagyobbtömegű mozgás : a bolygók kerin
gése és tengelyforgása, a molekulák hőt szol
gáltató mozgása, az atomok chemiai energiát szol
gáltató mozgásafölváltódik-eazelektronok zagyva, 
egymástól független kóválygásába ? Vagy pedig

van-e már most, vagy talán már régóta, vagy 
esetleg csak a ködös jövőben a világtérnek 
olyan helye, a melyben az energia intensitása 
az extensitás rovására nő, a hol tehát az elek
tronok zagyva egyenletes kóválygása felváltódik 
azoknak nagyobb tömegű szabályos keringésé
vel, a hol tehát különböző fajú anyagatomok 
keletkeznek és magasabb intensitási energia
centrumok fölraktározódnak ?

E kérdésekre sem az egyik, sem a másik 
irányban nincs jogunk válaszolni. A nagy minden- 
ségnek csak egy parányi részét ismerjük, azt 
is gyarlón és ily módon is csak rövid idő óta. 
Ily messzemenő jóslásokba nem bocsátkozha
tunk. Sokan vannak, a kik minden újonnan 
feltárt meglepő ténynél, a milyen pl. a radium 
volt, ujjongva felkiáltanak: íme meg van a 
mindenség titkának kulcsa! A természettudo
mányos kutatás nem is olyan régi története 
ezzel szemben arról győz meg, hogy a nagy 
természetet egy vagy néhány igazsággal meg
fejteni nem lehet. Soká jő el még az az idő, 
mikor kutató eszközeinket letehetjük s labora
tóriumainkat- becsukhatjuk.

Mikola Sándor.

Budapest régi emlékei.
ú z  utolsó évtizedekben fővárosunk hatalmasan, 

/ \  mondhatni amerikai arányokban fejlődött, 
i s .  mert egyrészt mindinkább nagyobb és 
nagyobb területre terjedt ki, másrészt a város 
régi területe is alaposan átváltozott. A hol azelőtt 
homokbuczkák vagy ócska düledező házak állot
tak, oda a modern építőművészet palotákat s 
a XIX—XX. század minden igényének megfelelő 
lakóházakat emelt. Természetes, hogy ennek 
következtében alapjában véve oly régi fővárosunk
nak történelmi emlékei Budán is, de főleg Pesten 
mindinkább elpusztultak s lassankint teljesen 
feledésbe mennek. Budáról ez ugyan nem állít
ható teljesen, mert ott a Magyar Tudományos 
Akadémia jóvoltából a történelmileg nevezete
sebb helyek emlékét táblák jelölik s a ki Buda 
múltja iránt érdeklődik, egy budai sétával kap
csolatosan ezen emléktáblák révén sokat tudhat 
meg a városrész múltjából s könnyen tájékozód- 
hatik a régi Buda topographiájáról. Annál saj- 
nálatraméltóbb dolog tehát, hogy a M. Tud. 
Akadémia jóakaratát nem terjesztette ki a pesti 
emlékekre is, a melyek sokszor épen úgy meg
érdemelnék a figyelmet, mint a budai emlékek. 
Néhány nagy emberünk emlékét őrzi ugyan egy- 
egy emléktábla Pesten is, de a történelmileg 
nevezetes helyek teljesen jeltelenül állanak. ■— 
Figyelmen kívül hagyva tehát a már emléktáb
lával megjelölt budai emlékeket, fel óhajtom 
eleveníteni néhány olyan történelmileg neveze
tesebb helynek a múltját, a melyek elsősorban 
megérdemelnék, hogy múltjukról egy-egy emlék
táblával megemlékezzünk.

Emlékeink sorsa szorosan összefügg a város 
történetével; a városi élet nagyobbmérvü fel
lendülése hozta azokat létre s az önálló városi 
élet megszűnte döntötte is romba. Nem lesz



102

tehát fölösleges előzőleg fővárosunk történetével 
és fejlődésével is nagy vonásokban megismer
kedni.

A mai főváros helyének első telepesei s így 
a fővárosnak jóformán alapítói korántsem a 
rómaiak voltak. A római még a pún háborúk
ban küzdött, mikor a Dunántúl s így bizonyára 
a mai Budapest kedvező fekvésű helyén is már 
számos kelta telep alakult. A sok kelta törzs 
közül minden valószínűség szerint az avariskus 
törzs volt az, mely a mai Ó-Buda területét 
ellepte. Kelta volt az az Acinco név is, a mely- 
lyel az alapítók az itt létesült első telepet jelöl
ték. A név értelme bizonytalan (Salamon Ferencz 
szerint valószínűleg vízdúsat, esetleg vízszegényt 
jelent), de a szó kelta eredete elvitázhatatlan s 
egyúttal elvitázhatatlan az is, hogy midőn a 
rómaiak a Kr. u. első század végén idáig hatol
tak, az araviskoknak itt már kisebbszerü — 
talán sátrakból álló — községük volt. Midőn a 
„légió secunda adiutrix“ (második segédlegio) 
e kelta telepen állomását elfoglalta, meg volt 
pecsételve a kelta város sorsa, lassankint rómaivá 
lett, nevét is, mint más kelta neveket, a hódítók 
átalakították s így lett Acinco-ból a római 
Aquincum. A római fegyverek nyomán a hódí
tott területeken mindenütt megjelent a római 
cultura is, ennélfogva itt kezdődik (körülbelül 
Kr. u. 100) városunk első virágzási korszaka. 
A kútfők ettől kezdve sokat foglalkoznak a 
virágzó Aquincuminál, utoljára pedig akkor, a 
midőn 375-ben megtörtént Budán az első és 
eddig az utolsó császári koronázás. A jelzett 
évben történt ugyanis, hogy a quádok ellen 
küzdő I. Valentinianus császár fiát, a négy éves
II. Valentinianust, apjának hirtelen bekövetkezett 
halála után Aquincumban császárrá kiáltották 
ki s az egyik kútfő szerint a /?aatXsía-ban, tehát 
királyi palotában fel is avatják, mai szóval meg
koronázzák.

Mint érdekes dolog, felemlítendő, hogy fő
városunk egyik monographusa,Podhraczky (Buda 
és Pest szabad királyi városoknak volt régi 
állapotjukról, Pest, 1853) Buda nevét is már a 
rómaiak korából származtatja. Azt mondja 
ugyanis, hogy az Aquincumban tanyázott dalmát 
lovasság a maga szláv anyanyelvén Aquincumot 
„Voda“-nak (víz) nevezte s ebből lett azután 
a Buda elnevezés. Állítását néhány XIV. század
beli oklevéllel is támogatja, a melyekben Buda 
még mindig Wuda-nak iratik. Ezen adat ellen, 
melyet több történettudósunk átvett, csak az 
szól, hogy a szlávok Budát mindig Budin-nak, 
illetőleg a délszlávok Budim-nak nevezték, 
továbbá, hogy a római uralom alatt élő dal
maták nem is voltak szlávok, mert a szlávok 
Dalmáciában csak 500 körül kezdenek szere
pelni.

A népvándorlás hullámai elsöprik Pannóniá
ban s így Aquincumban is a római életet. 
Aquincum azonban fekvésénél fogva tovább is 
jelentékeny város maradt; neve például köz
ismert az V. században is, tehát a húnok uralma 
után s a góth Jordannes hazájáról, Pannóniáról 
beszélve, azt mondja: „Hazámat nagyon sok 
város díszíti.“ Nincs semmi ok arra, hogy e 
sok város között éppen a legfontosabbak egyiké

nek, Aquincumnak a fennállásában kételkedjünk. 
Mindenesetre sok viszontagság érhette, sokszor 
dúlhatták fel, de azért a régi város magva 
nevezetes telepe lett az avaroknak is és midőn 
őseink itt hazát alapítottak s később a culturalis 
élet a XII— XIII. században lassankint megindult, 
az első állandó letelepedések bizonyára szintén 
a régi római városok helyén történtek. így 
támadt Aquincum helyén fővárosunk egyik felé
nek újabbkori magva: Buda, avagy németül 
Etzlburg.

A XIII. században azonban már fennáll a 
mai Pest is. Ez időben a mai Budapestet úgy 
kell elképzelni, hogy a régi Aquincum helyén 
tehát körülbelül a mai Ó-Buda északi részén 
áll egy város, melyet a magyarok Budának, a 
németek Etzlburgnak neveznek s hogy a mai 
Belváros az átellenes jobb parton a Gellérthegy 
és a vár között elterülő területen (ez utóbbit 
Kispestnek nevezték) szintén volt egy város, 
melyet együttes néven Pestnek vagy németül Ofen- 
nek neveztek. Ez utóbbinak első említése 1171- 
ből való. Ekkor történik ugyanis, hogy III. István 
király előtt, midőn Pesten járt („cum rex fűit in 
Pesth“ „Comes de Luczmann pert indít“. (Fejér 
Cod. Dipl. VÍI. 5.) 1224-ben pedig egy külföldi 
írónál1 Pest mint Ovena, vagyis Ofen szerepel. 
Azt írja ugyanis Lintoldus, hogy II. Endre leányá
nak Erzsébetnek a thüringiai gróffal való eljegy
zése 1211-ben Magyarországnak Ovena nevű 
városában (in civitate Ovena) ment végbe. Itt 
tehát Pestet Ovennek, Ofen-nek nevezi a szerző. 
Ugyanezen időtájban több peres iratban Pestet 
a németek többnyire szintén Ofen-nek nevezik. 
Furcsa, de fővárosunk legtöbb monografusánál, 
többek között Salamon F.-nél is előforduló 
állítás az, hogy Pest és Ofen tulajdonképen 
egyet jelent s hogy Buda mai német neve, Ofen, 
nem egyéb, mint a Pest szó németre való for
dítása.

Ezek szerint az itt lakó szlávok még a 
magyarok bejövetele előtt a Gellérthegyet s az 
alatta elterülő kis révet és telepet „pest“-nek 
nevezték el, a mely szó az újabb szlávban 
kemenczét jelent. A kis telepet pedig azért 
nevezték el „kemenczé“-nek, mert a talaj kitűnő 
agyagából itt sok téglát készítettek s ezzel kap
csolatban itt sok téglaégető kemencze volt. Ez 
elnevezést a magyarok is átvették s a XII. szá
zadban bevándorlód németek, a kik itt magya
rokat találtak, ezektől megtudták, milyen értelmet 
tulajdonítanak ők a Pest 'szónak s így azután 
lefordították németre s Pestből lett a német Ofen.

Ez az állítás kétségtelenül épp oly érdekes, 
mint a milyen tetszetős. Különösen a szláv 
történetírók szeretnek belekapaszkodni s ezáltal 
is igazolni, hogy ez a föld is tulajdonképpen az 
övék volt a magyarok bejövetele előtt. De talán 
elég Jordannest idézni, a ki azt írja a szlávokról, 
hogy városaik helyett mocsarakban és erdőkben 
laknak rpaludes etsilvas pro civitatibus habent“ 
s már is kitűnik, hogy a szlávoknak talán még 
sem volt szükségük téglákra s így „pest“-ek vagy 
„pec“-ek sem lehettek a mai főváros táján. 
Havas Sándor különben is kimutatta („Budapest

1 „Lintoldus: De fundatoribus monasterii Diessensis“.
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múltja és a kir. várak Ó-Budán“), hogy a hon
foglalás előtt e tájékon szlávok nem laktak.

Pest tehát már ebben az időben a külföldi 
író szerint város („civitas“), a melynek, az Ófen 
elnevezés után ítélve, legnagyobb részt német 
lakossága volt.

A mai nagy kiterjedésű Budapestből a XII. 
század elején megvolt már körülbelül a mai 
Pest belvárosi része, magva a későbbi Pestnek, 
vele szemben a Duna jobb partján egy kisebb

nem gondolt arra, hogy Pestet újra felépítse. 
Az bizonyos, hogy a város kedvező fekvését
IV. Béla nem hagyhatta figyelmen kívül, intéz
kedett, hogy a régi virágzás helyén új élet, új 
város támadjon, csakhogy ennek a helye sem 
nem az egykori Aquincum, sem a balparti Pest. 
Egy új, eddig fel nem használt közbeeső terület 
veszi át a főváros történetében a vezérszerepet: 
a mai budai Várhegy.

Mikor a tatárok a Sajó mellett IV. Béla seregét

1. Budapest középkori térképének vázlata. (Rupp (akab javított rajza.)

város, Kis-Pest és végül a mai Ó-Buda északi 
része. A főváros vázából tehát a Rácz-várostól 
egészen Ó-Budáig terjedő rész, vagyis a vár és 
ennek folytatása, a Víziváros, hiányzott. A Vár 
beépítése a tatárpusztítás alatt szerzett szomorú 
tapasztalatok következtében történt. A sajóm'énti 
ütközet után a tatárok feldúlták a balparti Pestet, 
majd, midőn a Duna befagyott, a jobbparti 
Pestet és Budát is. A tatárok, bátran mondhat
juk, teljesen tönkretették a virágzó Pestet, 
tönkretették annyira, hogy a midőn a hazatérő 
IV. Béla az ország újjáalapításához hozzáfogott,

szétverték, övék volt az ország, mert pusztí
tásaiknak mi sem állhatott ellent. Rogerius, a 
tatárjárás krónikása leírja, hogy alig néhány 
város tudott sikerrel védekezni a tatárokkal 
szemben. A tatárok pl. nem bírtak Sz.-Fehérvár
ral, mert ennek mocsarai kitűnő erődítést képez
tek, de nem tudták elfoglalni Pannonhalmát 
sem, mert ennek a fekvése és erődítései pompás 
védelmet nyújtottak a tatártámadásokkal szem
ben. IV. Béla szintén láthatta ezt s ha látta a 
virágzó Pest romlását, okvetlenül arra a gon
dolatra kellett jönnie, hogy ha a budai Várhegyet
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már előbb kiépíttette volna, a tatárok bizonyára 
nem halmozhatták volna fel Pest lakóinak hulláit 
nagy asztagokban a Duna bal párján, hogy ezzel 
a túllakókat rémítsék. Hogy ez a jövőben meg 
ne történhessék, 1245 körül a Várhegyen, a 
mely akkor pesti újhegynek neveztetett, várat 
kezdett építeni falakkal, bástyákkal, s ide számos 
lakót telepített. 1255-ben kiadott egyik okleve
lében már azt mondja: Más várak között — az 
ország védelme érdekében — a pesti hegyen 
egy várat építtettünk s benépesítettük ezt az 
emberek nagy sokadalmával. (Fejér Cod. Dipl. 
IV. 2. 370.)

Ettől kezdve a pesti újhegyen épült vár 
játsza a főszerepet fővárosunk történetében. Az 
elpusztult részek is lassankint életre keltek, de 
az ifjú versenytárssal nem bírtak többé. Budavár 
új telepesei hatalmas városi életet teremtettek 
itt s Buda, egyrészt kitűnő fekvésénél, másrészt 
városi életénél fogva, rövidesen az ország köz
pontja, királyaink székhelye lesz. Nem kell 
azonban azt hinni, hogy a Buda első telepesei 
s így a virágzás megindítói az idegenek voltak. 
Az első letelepülők nem voltak idegenek, hanem 
mindenesetre Buda és Pest életben maradt azon 
lakosaiból kerültek ki, a kik biztosabbnak látván 
életüket a megerősített hegyen, mint a védtelen 
síkon, itt nagy számban telepedtek le. Tény az 
is, hogy a várban IV. Béla németeket telepített 
le, de hogy Buda, a szőkébb értelemben vett 
vár kivételével, magyar volt, azt legjobban 
bizonyítja a IV. Béla leányának, Margitnak 
szentté avatásáról írt jegyzőkönyv. Az ügyben 
110 tanút hallgattak ki. Ezek közül 107 magyarul, 
kettő latinul s csak egyetlenegy vallott németül. 
Ez az adat, melyet Fraknói veszprémi okmány
tárában közölt, halomra dönt minden olyan 
nézetet, mintha Buda az elsőfoglalás jogán a 
németekké lenne.

Az Árpád-ház kihalta után a trónért támadt 
villongások folyamán Venczel már e megerősített 
várban lakik s ellenfele, Róbert Károly mindent 
elkövet, hogy a budai várat birtokába ejtse. 
Ez ugyan Venczel uralkodása alatt nem sikerült 
neki, sőt ennek dicstelen távozása után Ottó is 
egy ideig Budán székelt, de 1307-ben Buda 
Károlyé lett. Uralkodása alatt Károly sűrűn 
tartózkodott máshol is, de azért székvárosának 
Budát tekintette, azt a várost, a hol „Isten 
segítségével az ország kormányzatát átvette“. 
1308-ban már székvárosának nevezi Budát. 
Annak tekintette Budát fia, Nagy Lajos is, a 
kinek idejére Salamon Ferencz szerint 1347-re 
kell datálnunk Buda nagyszerű kiváltságát: az 
árú-megállítási jogot. Ez a jog abban állott, 
hogy bármely hazai vagy külföldi kereskedő a 
maga árúit Budán túl nem vihette, hanem itt 
ki kellett rakodnia s árúját eladnia. Nem nehéz 
elképzelni, mily óriási előny volt az a város 
lakosaira és kereskedőire, hogy jóformán az 
ország kereskedelmét itt kellett lebonyolítani. 
Buda ennek hatása alatt hatalmasan fejlődött, 
Pest teljesen Buda hatáskörébe került már előbb 
is, Budáról intézték az ügyeit, egy budai esküdt 
volt a város bírája is, a kit a budai biró és 
esküdtek neveztek ki. Pest azonban 1473-ban 
emancipálta magát Buda hatásköre alól, mert

ez időtől kezdve már önválasztotta bírája (az 
elsőnek a neve Péntek) van s hat esküdtet is 
választ. Zsigmond ugyanis ez időtájban egyszer 
1000 forintot kért kölcsön a gazdag Budától; 
a budaiak azonban, bizonyára e téren tett szo
morú tapasztalatok következtében, a pénzt nem 
akarták előteremteni. Mikor a pesti polgárok 
ezt megtudták, összeadták az ezer forintot s 
felajánlották Zsigmondnak nem kölcsön, hanem 
ajándékképen. Ez alapította meg azután Pest 
városának autonómiáját.

Buda az ország központja s a királyok szék
helye maradt az egész XV. századon s a XVI. 
század első felében. Zsigmond itt tartja a híres 
1405. országgyűlést s 1412-ben Buda fényes 
fejedelmi összejövetel színhelye, a melyen a 
lengyel királyon kívül 19 fejedelem és számos 
főúr volt jelen. Ugyancsak Zsigmond alatt veszi 
kezdetét a királyi palota nagyobbszabású kiépítése 
is. Zsigmond utóda, Albert itt tartja az 1439-i 
országgyűlést, itt székel utóda, I. Ulászló, majd
V. László is és Buda lett Mátyás székhelye is. 
Alatta érte el a város virágzásának fénykorát, 
nemcsak az ország középpontja lett a város, 
hanem a nagy király gondoskodása következ
tében valóságos tudományos központ: a korszak 
legkiválóbb humanistáinak találkozóhelye. Mátyás 
halála nemcsak az ország dicsőségének a hatá
rát jelenti, de Budáét i s ; a gyenge utódok itt 
tartózkodnak ugyan, de a sok baj között Buda 
fejlődése megakadt, sőt a szerencsétlen mohácsi 
csata után a város meghódol Szulejman előtt. 
A hódító Buda legnagyobb részét felégeti, Mátyás 
palotájának rengeteg kincseit hajóra rakatja s 
Konstantinápolyba viteti. A kettős királyválasztás 
után Budáért heves és állandó küzdelmet vív 
Szapolyai és Ferdinánd, melynek eredménye az, 
hogy a város 1541-ben a kis János Zsigmond 
segítségére jövő töröknek a kezére kerül. Ettől 
kezdve 145 évig, bár a keresztények többször 
megkísérelték a vár elfoglalását, Buda 1686-ig 
török kézen maradt. A gyász korszaka volt ez 
a két városra nézve, a jólétnek, a virágzásnak 
az utolsó nyoma is eltűnt a másfélszázad alatt, 
hiszen midőn 1605-ben Brocatius János kassai 
polgármester itt jár, így í r : „Az omladék tem
plomok a barmoknak szolgálnak istállókul; a már
ványemlékek, melyek a temetőkből idehurczol- 
tattak, az utczák szögletein ülőhelyekül vagy 
árúpadokul szolgálnak. . .  A dögök szanaszét 
hevernek, a mely helyeken valami elhull, az ott 
is marad“ stb .. . .  És tovább: „Innen Pestre 
megyek át. Ó, szegény Pest, inkább pestis-nek 
lehetne nevezni“.

De ütött a szabadulás órája. 1686-ban Buda 
Pesttel együtt már Lipót kezén van, a ki erélyes 
intézkedéseket tesz, hogy a két várost új életre 
keltse; a Budán felállított császári kamara admi- 
nistratora, Wernlein István Bécsből vett parancsra 
külföldről nagyszámú idegent telepít le, úgy 
Budán, mint Pesten s kivált ez utóbbi helyen 
boldog-boldogtalannak legnagyobbrészt ingyen 
vagy potomáron osztogat háztelkeket. Ennek 
pedig az lett a következménye, hogy Magyar- 
ország fővárosa teljesen idegenné lett s hogy 
az első pesti háziurak sorában találunk ácsot, 
kőmüveslegényt, városi gulyást, városi éjjeli őrt,
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kapuőrt stb. De nem is lehetett máskép. Azt 
a telket pl., melyen ma a Trattner Károlyi két- 
udvarú nagy ház áll a Koronaherczeg-utczában, 
1696-ban Kalcher Márton kőműves 50 forinton 
vette meg, s az a telek a Kossuth Lajos-utczá- 
ban, melyen a Dréher-palota áll s a mely ma 
óriási összeget képvisel, akkoriban ingyen volt 
kapható.1

E telepítésnek és telekosztásnak tehát meg 
volt az a haszna, hogy a főváros mindkét fele

22,019. Pestnek 1720-ban 2706,1777-ben 13,021.* 
E kis számadatból azonban már azt is látjuk, 
hogy Budával szemben Pest már hatalmasan 
tör előre; sokkal nagyobb a fejlődő képessége, 
mint Budáé. Buda 57 év alatt nem tudta meg
kétszerezni lakosainak a számát, Pest pedig 
majdnem megötszörözte.

Kutatva ez utóbbi fontos fejlődésnek az okát, 
szemünk a két város eltérő földrajzi fekvésén 
akad meg. A békés polgári életnek, a mely a

2 . A belvárosi Nagyboldogasszony-temploma.

új életre ébredt. Lipót 1703 október 23-án kelt 
kiváltságlevelével úgy Budát, mint Pestet újra 
szabad királyi városokká emelte s így a két 
város ez időtől kezdve rakja le a mai nagyság 
alapjait. Az igaz, hogy a pestis többször nagy 
pusztítást vitt véghez a lakosság soraiban (1738— 
1739-ben Budán 6000 ember halt meg pestisben), 
de a fejlődés azért szemmel látható. Pl. 1720-ban 
Budának 12,138 lakosa volt, míg 1777-ben

1 Römer Flóris: A régi Pest.

XVIII. században a testvérvárosokban megindult, 
már inkább kedvezett a síkon, tehát terjeszke
désre alkalmas területen fekvő Pest, mint a hegyen 
fekvő Buda. Pest a XVIII. század közepén egész
ben véve körülbelül a mai belváros területén 
terült el s csak a század vége felé lépte túl a 
határt, a mikor is a külvárosok kialakulása a 
Kerepesi-út, Üllői-út, Váczi-út mentén, mint fő- 
közlekedési vonalak mentén kezdetét vette. A

1 Peisner: Budapest a XVIII. században.
8



XIX. század hozta meg ezt a végleges kiala
kulást s a városnak igazán amerikai módon való 
fejlődését. A XIX. században minden nemes, 
főleg nemzeti mozgalomban az ország élén álló 
Buda és Pest fejlődésének igen fontos mozza
nata s egyúttal az új fejlődés alapja volt, hogy 
1873-ban Buda, Pest és Ó-Buda szabad királyi 
városok egyesültek s így az ország egyszerre 
egy hatalmas, majdnem félmillió lakossal biró 
fővárost nyert. 1873 óta Budapest nemcsak az 
ország központja, hanem bátran mondhatjuk, 
hogy az „ország szíve“ is, a hol az ország tes
tének minden lüktető ere összefut s a honnan 
irányítják az egész ország szellemi és gazda
sági működését.

Ilyen múlt mellett, a milyennel fővárosunk 
rendelkezik, szinte magától értetődik, hogy valami 
hatalmas, régi műemlékeket itt hiába keresünk. 
Pedig Budapestnek valamikor hatalmas művé
szete volt, de az 1526 után bekövetkezett álla
potok jóformán minden műemléket tönkretettek. 
Divald Kornél a maga jeles munkájában „Buda
pest művészete a török hódoltság előtt“ kimu
tatja, hogy a mai főváros területén 1526 előtt 
47 okmányilag kimutatható, legtöbbnyire egyházi 
jellegű középület állott. A régi Pest, Buda, Mar
gitsziget, Ó-Buda épületstatisztikáját részletezve 
pedig kimutatja, hogy e területen 5 castrum,
23 kolostor, 5 Johannita-ispotály, 31 templom 
és 8 kápolna állott. E statisztika magában is 
megdönt minden olyan állítást, mintha a régi 
Buda és Pest a művészi élet híján lett volna.

Épületeink keletkezési időpontja azonban leg
többnyire homályos. Mellőzve azért a részlete
zésig menő chronologiai rendszert, vegyük sorra 
fővárosunknak egynéhány azon nevezetesebb 
nyilvános épületét, melynek eredete legalább is 
a XVIII. századba nyúlik vissza.

A mai főváros legrégibb temploma a belvá
rosi Nagyboldogasszony temploma, a mostani 
eskütéri templom helyén állott. Ennek az ere
dete a XII. századba vezethető vissza. Nagy a 
valószínűség, hogy 1211-ben, a midőn Erzsébet 
magyar herczegnőnek már említett eljegyzése 
végbement, az eljegyzés színhelye itt Pesten ez 
a templom volt. 1237-ben már IV. Béla is meg
emlékezik e templomról. A midőn ugyanis a 
budai hegyek között a bélakúti - zárdát ala
pítja, ennek adományozza mindkét Pest plé
bániáit kegyúri joggal, tizeddel és kápol
nákkal együtt. A templom eredetileg román 
stylusú volt; ezt bizonyítja a többek között az 
a tiszta román stylü párkányrészlet, a mely a mai 
plébánia templom délnyugati tornyának belső 
falában befalazva látható s a mely valamikor a 
régi tiszta stylusú román templom része lehetett 
(Rómer Flóris fedezte fel s írt róla a Pesti Napló ' 
1864. évfolyamába). A tatárjárás alatt a tatárok 
lerombolták a templomot s elvonulásuk után 
N.-Boldogasszony templomát csúcsíves stylusban 
restaurálták. A midőn a törökök 1541-ben Budát 
és Pestet hatalmukba kerítették, a templomokat 
részben kirabolták és lerontották, részben mecse
tekké alakították át. Bizonyára sokat szenvedett 
ez az egyház is; átalakították mecsetté, de a 
szentély falai azért épségben maradtak, a minek 
bizonysága az, hogy a szentély bal oldalának
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a falában ma is láthatjuk teljes épségben és 
nagy méretben Pest városának 1507-ből való 
köböl faragott czímerét a következő felírással: 
ARMA. INCLITAE. CIVITATIS REGALIS. PES- 
TIENSIS M. D. VII. (A dicső Pest sz. kir. város 
czímere 1507.)

A török kivonulása után a templomot vissza
adták a régi rendeltetésének, egyúttal azonban 
a város költségén a kapától egészen a közepéig 
újjáalakították, sajnos azonban, hogy az erede
titől eltérő barokk stylusban. Ugyancsak a város 
1795-ben a tornyokat is kijavíttatta és réztető
vel ellátta. Ez alkalommal a torony egyik gomb
jába egy igen érdekes okmányt helyeztek el, a 
mely Pestnek akkori viszonyait írja le. Az ok
mányt egész terjedelmében közli Palugyay J. 
„Buda-Pest sz. kir. városok leírása. 1852“ (351 
old.). A XIX. század elején a szentélyt is kija
vították, márványoszlopokkal díszítették s itt 
helyezték el krayovai és topolyai br. Kray Pál 
táborszernagy síremlékét is.

Azon a helyen, a hol a mai Sz. Ferenczrendi- 
templom áll, már a XIII. században fennállott 
Budapest ezen mostani kedves templomának az 
őse: az alcantarai Sz. Péterről nevezett kolostor 
és templom. E kolostort és templomot 1288-ban 
említi először egy okmány Gellért nevű guar- 
dianusa révén. A templomban, mivel az okle
velek szerint a Rákos mellett feküdt, (ez pedig 
a mai Kossuth Lajos-utcza végénél kezdőd
hetett), gyűltek össze gyakran tanácskozásuk 
után az ország render így például 1298-ban
III. Endre koronázása alkalmával, nemkülönben 
1307-ben Róbert Károly koronázása után is itt 
tartják az ünnepélyes misét.

A kolostor lakói gyakran változtak. 1433-ban 
a történelmünkben oly nagy szerepet játszott 
Julianus bibornok a régi szerzetesek helyébe, 
kik szerinte nem éltek elég szigorú életet, a 
boszniai vicariatusból a „de observantia“-ról 
elnevezett Ferenczrendieket hozta ide, a kiket 
a kolostor birtoklásában nemsokára a Sz. Üdvö
zítőről nevezett tartománybeliek követtek. A kolos
tor mellett lett volna 2 jeles monographus Rómer 
Flóris és Rupp Jakab szerin), Mátyás királyunk
nak nagy kertje is. (E véleményt azonban Sala
mon Ferencz tarthatatlanná tette.)

Egyébként a kolostor és a templom gazdagon 
volt felszerelve. Itt őrizték például Sz. Gellért 
ereklyetartóját sok más ezüst edénynyel, kehely- 
lyel együtt. II. Lajos a pápa beleegyezésével a 
templomnak eme kincseit sok pénzzel egyetem
ben elvette a szerzetesektől s az ország védel
mére fordította.

A török uralom alatt mecset lett a Ferencziek 
templomából, de a visszafoglalás után a szer
zetesek újból megkapták s Dvornikovich László 
váczi püspök 1690-ben a mai conventet kezdte 
építtetni. A convent azután 1748-ban el is készült.
II. József alatt nagy telküknek egy jó részét 
egyetemi füvészkert részére lefoglalták s így a 
XVIII. század végén a mostani templom háta- 
mögött az egyetemi füvészkert terült el egészen 
1814-ig, a midőn új füvészkert létesült s a 
réginek a helyén a mai Szép-utcza és nyolcz új 
ház épült.

Helyénvaló lesz, ha Pest két temploma után
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áttérünk Budára s fővárosunk büszkeségének, 
a budavári Mátyás-templomnak a múltjáról is 
megemlékezünk. E templom ősének — nevén 
a budavári Nagyboldogasszony templomának'— 
az építését a néphit már Sz. Istvánnak tulaj
donította. Buda visszafoglalása után ugyanis a 
templom nagy oltárán e felírás volt olvasható: 
„E templomot 1015. Sz. István alapítá, I. Mátyás 
-1470. megnagyítá s I. Lipót a keresztény vallás
nak 1686-ban visszaadta“. Ismerve azonban Buda

templom építésével, azt pontosan nem tudni, 
csak annyi bizonyos, hogy Budavár alakulása 
után idetelepedett német telepesek számára épít
tette, a kik azután ennek az alapján állandóan 
követelték, hogy a templomban istentisztelet csak 
német nyelven tartassék s hogy csak német 
papok végezhessenek itt egyházi szertartást. A 
magyarok éppen ezért nem is nagyon látogatták 
ezt a templomot, volt különben egyházuk a mai 
helyőrségi templom előtt állott Magdolna egy-

3. A budapesti Szent-Ferenczrendiek temploma.

alapításának az idejét, kétségtelenné válik, hogy 
csak a traditiókon alapuló kegyes néphit tulaj
doníthatta szent királyunknak a templom alapí
tását. Okmányilag bebizonyítható ugyanis, hogy 
a templom 1255 és 1269 között IV. Béla ide
jében épült. IV. Béla ugyanis már 1255-ben a 
templom kegyuraságát a Margitszigeti apáczák- 
nak adományozta, de ekkor a templomról még 
mint építendőről beszél; 1269-ben pedig egy 
oklevelében a templomot már „újonnan épülő
nek nevezi. Hogy IV. Béla kiket bízott meg a

ház. Sőt fel lehet tételeznünk, hogy csak akkor 
maradt el a német szó a N.-Boldogasszony 
templomában, ha királyaink az egyházi szer
tartásokkal egybekapcsolt fontosabb állami ünne
pélyeket e templomban tartották.

Pedig ez utóbbi eset gyakran történt meg. 
Alig négy évtizeddel a templom felépítése után 
az utolsó Árpádnak, III. Endrének a ravatalát 
itt állították fel 1301-ben Még ugyanezen évben 
itt kiáltják ki a csehVenczelt királynak, 1309-ben 
itt koronázzák meg Róbert Károlyt, majd 1440-

8*
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ben 1. Ulászlót. Zsigmond uralkodásától kezdve 
Szapolyay Jánosig uralkodóink vasárnaponkint 
itt hallgattak misét. Midőn 1444-ben Hunyady 
a török elleni „hosszú hadjáratiból visszatért, 
a győzelmes sereg vezéreinek első útja a Nagy- 
Boldogasszony temploma volt. A fiatal király, 
a ki az egyik csatában maga is megsebesült, 
a templomhoz érve, levetette czipőit s mezítláb 
vonult a templomba, a hol térdre borulva adott 
hálát az Istennek s a sok diadalmi jelvényt 
hódolatképpen a Boldogasszonynak ajánlotta fel. 
A diadalmi jelvényeket a templomban helyezték

4. A budavári Nagyboldogasszony-temploma a restaurálás előtt.

el, nemkülönben a hadjáratban legjobban kitűnt 
vitézek czímereit is örök emlékezetül. A király 
egyúttal Hunyady hőstetteit is lefestette a tem
plomban. Nem sajnálhatjuk eléggé, hogy törté
nelmünknek s egyúttal művészetünknek ezen 
emlékei nem maradtak reánk.

Mátyás királyunk uralkodásának idejében az 
addig egytornyú templom, melyet a XIII. század
tól kezdve kápolnák emelésével fokozatosan 
kibővítettek, egy másik tornyot is kapott. 1470- 
ben ugyanis a megrongált északi régi torony 
mellé csúcsíves stylusban a déli tornyot emelték. 
Erről tanúskodik Mátyás kőből faragott czímere

s a fölötte kifaragott dátum, melyet a ránk 
maradt torony egyik ablakában befalazva talál
tak s a mely hű másolatban ma is ott van az 
eredeti helyén.

Midőn a török 1541-ben Budát megszállta, 
a templomot mecsetté változtatta. A visszafog
lalás után pedig a templomot a jezsuiták kapták 
meg, a kik egyúttal a templom északi és déli 
részén nagyobb területet is nyertek, a melyen 
azután iskolát, papnöveldét, convictust létesí
tettek. 1723-ban a tűz majdnem az egész várat 
elpusztította s e szomorú sors érte jórészben a 
templomot is. Az 1849-iki várostrom is nagyon 
sokat ártott e műemlékünknek, úgy hogy az 
alkotmányos kor beálltával elhatározták a tem
plomnak alapjaiból való restaurálását. 1876. 
október 15-én tartották benne az utolsó misét 
s 1878-ban megkezdték az új alapfalak leraká
sát. A nagy költséggel, de kiváló műizléssel 
(Schulek tanár vezette az építkezést és 1.665,640 
forint volt a költség) újjáépített templomot a 
millennium évében augusztus 15-én N.-Boldog- 
asszony napján szentelték fel. A templom bal
oldali Sz. Háromság kápolnájában alussza örök 
álmát III. Béla királyunk és felesége Chátillon 
Anna, kiknek tetemei azelőtt Székesfejérváron 
nyugodtak.

Buda emlékeiről beszélve, lehetetlen említés 
nélkül elhaladni egy régi magyar emlék felett. 
Sajnos, hogy ezúttal a szó szoros értelmében 
vett emlékről van szó, a melynek jóformán 
utolsó földi maradványait is már régen megrágta 
az idő vasfoga, de a mely kegyeletes emléke 
zést kelt minden magyarban.

Fővárosunk közönségének igen kedvelt kirán
duló ' helye a nemrégiben megszűnt „Szép 
Juhászné“ tájéka. A Hárshegynek a Sz. János- 
hegy felé eső ezen emelkedett részéről gyönyörű 
kilátás nyílik szép fővárosunkra s az elragadó 
tájék nagyon sok embert vonz oda. De vájjon 
e sok kiránduló, sőt az azon tájékon nyaraló 
emberek közül hánynak jut az eszébe, hogy 
ezen hely már ezelőtt hatszáz évvel is nagy
arányú élet központja volt

Az egyetlen magyar szerzet, a remete Sz. Pál 
nevéről elnevezett pálosok ütötték fel tanyájukat 
e vadregényes, minden zajtól távol fekvő helyen 
1300 körül. A rend alig félszázaddal előbb 
alakult s negyedik provinciálisa, Lőrincz jutott 
arra a gondolatra, hogy itt egy nagyobbszabású 
monostort és templomot építsen. Az az érdek
lődés, melylyel nagyjaink a magyar eredetű 
szerzet iránt viseltettek s az evvel párosult 
áldozatkészség, tervének keresztülvitelét lehetővé 
tették. Az építést már az 1301-ik évben meg
kezdte s miután Óvári János comes, a későbbi 
budai bíró és több budai polgár nagyobb ado
mányokat adtak a kolostor részére s Róbert 
Károly is nagyobb alapítványnyal támogatta a 
tervet, már 1310 tájékán a kolostora templom
mal együtt teljesen felépült.

A kolostor nagyságáról és méreteiről biztos 
adataink nincsenek, de nagynak kellett lennie, 
hiszen Mátyás neves történetírója Bonfini (Deca
des II. Lib. X.) 300-ra teszi a bennlakó szer
zetesek számát s állítólag ez a szám később 
500-ra emelkedett volna. Magától értetődő dolog,
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hogy ily nagyszámú szerzetes ellátására domi
nium is kellett, különben ily nagy telepnek 
tisztán időnkénti könyöradományok által való 
eltartása aligha lett volna lehetséges Idővel’ a 
birtok is meglett. Az az Óvári János comes, a 
ki már megalapításuknál is segédkezett s a ki 
később (1322—29. közt) budai bíró is volt, 
avval is kimutatta a rend iránti szeretetét, hogy 
a kolostor körül elterülő birtokát a rendnek

léseiket, a kolostornak minden évben Sz. György 
napjára 300 arany forintot utalványoz s ugyan
csak Zsigmondnak 1421-ben kelt rendelete 
szerint a pálosok évenkint 300 arany értékű 
sót kapnak és szekereiket mindenféle vám fizetése 
alól felmentette. Egyes családok ismét arany- 
ezüstneműiket és 'ékszereiket hagyták a monos
tornak s így fel lehet tételeznünk, hogy a szer
zetesek minden anyagi gondtól menten, idejü-

5. A budavári Nagyboldogasszony temploma a restaurálás után.

ajándékozta. Rupp Jakab „Budapest helyrajzi 
történetéiben felsorolja a rend részére tett 
okmányilag beigazolható alapítványokat s ebből 
kitűnik, hogy nemcsak itt voltak a rendháznak 
birtokai, hanem még messzefekvő helyeken is, 
így például még Szatmárott a Vár-utczában is 
volt házuk, melyet bizonyos Erdélyi Illés aján
dékozott a rendnek 1514-ben. A birtokadomá
nyozásokon felül másféle jótétemények is emel
ték a rend vagyoni állását. így Zsigmond király 
1391-ben kelt levelében rendeli, hogy valamig 
a pálosok a kolostorban tartják rendi közgyü

ket tisztán hivatásuknak szentelve, éltek e szép 
helyen.

Míg a felsoroltak a rend anyagi jólétét emel
ték, addig más természetű adományok a rend
háznak nagyobb erkölcsi súlyt adtak s a kül
földön is ismertté tették nevét.

1381-ben Nagy Lajos békét köt Velenczével. 
A signoria sok terhes feltételt vállalt magára a 
békekötés alkalmával, még adófizetésre is köte
lezte magát, de a nagy király iránti tisztelet, 
tulajdonságainak nagyrabecsülése arra ösztö
nözte, hogy a vállalt kötelezettségek teljesítésén
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felül még valamivel kedveskedjék is a győztes 
Lajosnak. Jól ismerték vallásos érzületét s így 
elhatározták, hogy Remete Sz. Pál testét ajánl
ják fel ajándékképpen. Nagy Lajos hálásan fogadta 
az ajándékot s még ugyanazon év november
14-én a mi pálos szerzeteseink monostorában 
helyeztette el. A szent ereklye sok jámbor hívőt 
vonzott a pálos kolostor templomába, főleg a 
mióta V. Márton pápa mindazon hívőknek, a 
kik a szent iránt érzett tisztelettel és áhítattal 
keresik fel a templomot, búcsút engedélyezett. 
A pálosok Mátyás királynak a pártfogását is 
kiérdemelték, a ki 1466-ban az akkoriban már 
rendkívül népes kolostornak a „jus gladii“-t, a 
pallos jogot adományozza s evvel a rendház 
tekintélyét még magasabbra emeli.

Távol minden anyagi gondtól, tisztán hiva
tásuknak élve, a pálosok a Sz. Lőrincz monos
torát nemcsak a hívő lelkek áhítatának helyévé 
avatták, hanem bizonyára a képzőművészetek 
terén is kiemelkedő helylyé tették. A hol ily 
nagy kolostor és templom volt, a hová egy 
király egy szentnek a földi maradványait helyezi 
el, az a hely bizonyára nem volt művészi alko
tások híján, kivált ha tekintetbe vesszük, hogy 
a pálosok képzőművészetekkel is foglalkoztak. 
De a mostoha idők, a melyek eltörülték a föld 
szinéről kolostorukat, eltörültek minden olyan 
emléket is, mely az ő kezük alkotása volt.

Szent Lőrincz kolostora felett akkor kondult 
meg a halálharang, a midőn a törökök Budát 
elfoglalták. Már a mohácsi vész után is egy 
török csapat látogatta meg a kolostort s a szer
zetesek, miután Sz. Pál testét Trencsénbe küld
ték, részint elmenekültek, részint leölettek. A 
törökök eltávozása után egy részük visszatért,
1540- ben még lakják a kolostort, de a midőn
1541- ben ismét a török lett az úr Budán, vég
leg elhagyták a monostort.

1686 után a kolostor egész területe a város 
tulajdonává lett; a pálosok 1746-ban nvissza 
akarván szerezni a monostor területét, bepö- 
rölték Budát a királyi tábla előtt, de hiába, 
nem költözhettek vissza egykor oly virágzó 
tanyájukra, a mely folyton-folyvást pusztult s 
idővei valóságos romhalmaz lett. Jankovich Miklós 
a „Tudományos Gyűjtemény“ 1827. évfolyamá
ban már arról beszél, hogy alig tud a templom 
nyomára akadni. Pedig megjegyzi, hogy gyer
mekkorában, (tehát a XVIII. század végén) még 
ez másképpen volt: „emberi magasságig fenn
álló omladékokat láttam és csodáltam. Kőfaragó 
Frater Vincze mesterséges müved, láttam veres, 
fekete, fehér kék márvány sírköveket; mint Góthus 
mint Római betűkkel jegyzett írásokat olvastam ; 
különféle czímereknek ékes kifaragásait cso
dáltam stb.“ A gyors pusztulásnak s a ro
mok gyors eltűnésének oka legfőképp abban 
keresendő, hogy a környéken épülő nyaralókat, 
majorokat részben vagy egészben a monostor 
maradványaiból építették. Ezekből épült való
színűleg a Szép Juhászné major is. Ma már 
néhány márványtöredéken, csúcsíves boltgerin- 
czen, mely a Szép Juhászné (legújabban Földiák
nyaraló) környékén hever, már mi sem beszél 
az egyetlen magyar szerzet virágzó életéről és 
régi dicsőségéről.

A pálosoké volt különben egyebek között a 
mai egyetemi templom is. Ugyanis a törökök 
kiűzése után 1687-ben a pálosok Mihályszky 
Ráfael főperjel alatt azon kéréssel fordultak 
Lipót királyhoz, engedné át nekik a Pest város 
déli részében fekvő török mecsetet területével 
együtt templom és kolostor czéljaira Lipót a 
szerzetesek kérelmét teljesítette, 100 öl hosszú 
és 80 öl széles telket hasíttatott ki a számukra 
s megengedte, hogy a mecset helyén keresztény 
templomot állítsanak. A pálosok 1715-ben tet
ték le a templom alapkövét, de az építéssel csak 
nagyon lassan haladtak előre. A kolostor déli 
részét (a mai egyetem egy része) 1722-ben, 
az északi részét 1742-ben, az egészet pedig 
a templomot a kolostorral együtt 1776-ban 
fejezték be, ekkor is csak úgy, hogy a város 
megkönyörült rajtuk s ingyen adott nekik a 
városi bányákból követ az építkezéshez. A tem
plomot még ugyanazon évben az akkori kalocsai 
érsek, Patachich Ádám, személyesen szentelte 
fel, ugyanakkor fejezte be a templom festmé
nyeit Bergl János. Csakhogy a sors minden
képpen mostoha volt e magyar szerzethez. Egy 
fél századig küzdöttek itt, hogy az Istennek és 
maguknak hajlékot teremtsenek s alig hogy 
befejezték munkájukat, II. József kimondta reájuk 
is, mint más szerzetes rendre a halálos ítéletet. 
A rend vagyona, miután a volt szerzet-tagokat 
abból ruhával és élelemmel ellátták, a vallás
alaphoz csatoltatott. A pesti pálosok templomát 
és kolostorát II. József a Budáról Pestre áttett 
egyetem czéljaira foglalta le. Mikor 1849-ben 
a szabadságharcz kormánya Debreczenből Pestre 
visszakerült, a templomot a képviselők tanács
kozási terméül alakították át és annak belső 
berendezését, így az orgonáját, mesteri farag- 
ványú padjait, szószékét (ez utóbbit valószínű
leg maguk a rendtagok készítették) a templom
ból egy istállóba helyezték el. A templom tehát 
kétségtelenül sokat szenvedett; végül 1858 ban 
a vallás- és egyetemi alapból 54.860 forinton 
kívül és belül kijavíttatott és ezáltal Pest egy 
szép templommal gyarapodott.

Ha már az egyetemnél vagyunk, emlékezzünk 
meg a mostani m. kir. zálogházról is. Félig- 
meddig komikus, hogy a mai zálogház épülete 
tulajdonképpen a Klára-szüzeknek (Klariszák) 
a kolostora volt. A Klariszáknak (alapítójuk Sz. 
Klára f  1252-ben) Budán már a vegyesház- 
beli királyok alatt is volt virágzó kolostoruk, 
de a török hódoltság alatt Budáról Pozsonyba 
menekültek, majd a visszafoglalás után ők is 
visszatértek Budára. Ezek a budai Klariszák 
1723-ban az akkori Pálos-utcza (a mai Szerb- 
utcza) és a Hajdú-utcza (Királyi Pál-u.) sarkán 
levő házat Rodl János budai mészárostól 550 
forinton megvették, 4500 forint költséggel át
alakították s Pesten új Klarisza-telepet létesí
tettek. A városi tanács azonban csak úgy egye
zett bele a Klariszák letelepedésébe, ha a budai 
kolostor a pestire vonatkozó összes igényeiről 
és követeléseiről lemond. Ez 1729-ben meg is 
történt s a Klariszák elfoglalták pesti otthonukat; 
valami nagyon sokan nem lehettek, 1763-ban 
Rupp J. szerint 14-en voltak. II. József már 
uralkodása kezdetén több megszorító rendelettel
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zaklatta őket, 1782-ben pedig a rendet eltö
rölte és a következő évben az épületet a város
nak kórház és szülészeti intézet czéljaira át
engedte. Midőn 1802-ben a II. József idejében 
Budán felállított cs. kir. zálogház Pestre került, 
az egykori Klarisza-kolostor ezen intézet czél
jaira rendeztetek be s az 1831. évben, mivel 
a forgalom igen nagy volt, (1846-ban 96,988 
darabot kezeltek 969,905 forint értékben) a 
zálogház czéljaira a szomszédos házat is meg
vették.

Az egyetemi templommal körülbelül egykorú

délyt meg is adta, sőt még háztelket, gyümöl
csös kertet s a pesti határban szőlőt is aján
dékozott nekik és rájuk bízta, hogy addig, a 
míg új templomuk elkészül, istentisztelet czél
jaira egy török moschét berendezhessenek. Ők 
e czélra a mostani központi városháznak a 
helyén (talán a városház északnyugati szög
letén) fekvő mecsetet választották s miután 
Cerisola császári mérnök nagyobb területet 
hasított ki a számukra, hozzáfogtak a kolostor 
és a templom építéséhez. A kolostor előrésze 
1722-ben, a hátsó része csak jóval későbben

6. Részlet a központi városház Gránátos-utczai homlokzatáról.

a belvárosi szerviták temploma. A szerviták 
rendjét: („Ordo Servorum Beatae Mariae Vir- 
ginis“) 1233-ban Olaszországban hét firenzei 
patrícius alapította, a kik egész életüket a bol- 
dogságos Szűz szolgálatára szentelték. A meg
alakulás után egy félszázaddal a rendet már 
Németországban is megtaláljuk. Pestre a török 
kiűzése utáni időben Bécsből kerültek. Állítólag 
maga Kollonich bíztatta őket a letelepülésre, 
biztosította őket közbenjárásáról, mire a rend 
I. Lipóttól engedélyt és telket, esetleg templomot 
kért a letelepedéshez. Lipót 1688-ban az enge-

1777-ben, a templom pedig 1732-ben lett készen ; 
az ideiglenes templomul szolgáló mecsetet a 
Károly-kaszárnya építésekor lebontották s a szer
zetesek jóformán templom nélkül maradtak. 
A nyugodt, csendes élet biztosítása különben 
is sok munkájukba került; hol a városi tanács
csal állottak hadi lábon telkeik miatt, hol a kel
lemetlen szomszédság zavarta az életüket. A tem
plom előtti tér eredetileg Cerisola mérnöké volt, 
a ki azonban a telket már 1707-ben 40 írtért 
Suchentrunk János ácsmesternek adta el, a kitől 
viszont egy lakatos akarta megvenni. A szer
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viták, a kik tartottak attól, hogy a lakatos örökös 
kalapálásával csendes életüket zavarni fogja, 
mindent elkövettek, hogy a kellemetlen szom
szédtól szabaduljanak. Végre is a várossal léptek 
egyezségre olyformán, hogy a városnak 50 
forintot fizettek és 4000 téglát ajándékoztak, a 
város viszont megtiltotta, hogy a téren bárki 
házat emeljen. A kolostor környékén akkor ala
csony házak emelkedtek, ezt Fr. Basiliusnak 
1756-ban megjelent munkájából tudjuk. Azt 
írja ugyanis, hogy a kolostor előtt levő házak 
oly alacsonyak, hogy a szerzeteseknek az első 
emeleti ablakokból gyönyörű kilátásuk nyílik 
a budai hegyekre. Egyúttal elmondja, hogy a 
téren rendesen a Pestre felhajtott ökrök és 
tehenek szoktak tanyázni, a kik az ott levő 
szoborban sok kárt tesznek.

A belvárosnak még újabban készült nagy 
házai között is kétségtelenül a leghatalmasabb 
épülete a mai „Központi városház“, népszerű 
nevén: Károly-kaszárnya, eredeti nevén a rok
kantak (invalidusok) háza. Ezen három elneve
zésében benne van jóformán e hatalmas épü
letnek egész múltja. Az épület telke valamikor 
a szomszédos szervitáké volt, de 1716-ban
III. Károly parancsára a telket egy katonai kór
ház számára a szervitáktól elvették. Mint tudjuk, 
ezen a területen egy török mecsetből a szer
viták részére ideiglenesen átalakított templom 
és e körül temető állott, a melyért a város a 
szervitáknak 6000 forintot ajánlott fel. Az egyez
ség létrejött, még ugyanazon évben lerakták a 
kórház alapjait s az építést Martinelli Antal 
Erhard császári építész tervei alapján meg is 
kezdték. A roppant épület költségeit a császár, 
Eleonora császárné, továbbá Széchenyi György 
prímás (ez utóbbi maga 337,000 forintnyi ala
pítványt tett a beteg katonák részére) és Kol- 
lonich adományaiból fedezték. Miután az épí
téshez szükséges pénz meg volt, az építés gyor
san haladt s az épület már 1727-ben elkészült. 
Négyezer rokkant katona kaphatott benne helyet, 
volt benne templom, gyógyszertár, a rokkantak 
gyermekei részére iskola, mészárszék, vendéglő 
s a parancsnok tisztek, a bennlakó irgalmas 
barátok, orvosok részére lakás s igy berende
zésénél, de főleg nagy méreteinél fogva Pestnek 
legelső épülete lett a rokkantak palotája. Az épület 
nagyszerűségét Schwartner1 e szavakkal dicséri: 
„Dieses weiland ungarische Hotel Royal des 
Invalides schöner als die Kaiserliche Burg in 
Wien ist“.

A palotában egyébként a rokkantak csak 
rövid ideig voltak elhelyezve; a török háborúk 
megszűnésével az invalidusok száma egyre 
fogyott, az agg katonákat elszállították Nagy- 
Szombatba s helyükbe az épületben gránáto
sokat szállásoltak el, a kiktől a mai Gránátos- 
utcza elnevezés is ered, az országút melletti 
(Károly-körúti) részt pedig a szekerészeknek 
engedték át. Idővel más katonákat is elhelyeztek 
az épületben, mely ilyformán teljesen rászolgált 
a „kaszárnya“ elnevezésre. A legújabb időben 
a főváros költözött bele s innen kapta a har
madik nevét. Nagy kár, hogy az épület szép,

1 Statistik des Königreichs Ungarn II. k. 296. I.

körülbelül 220 lépésnyi, barokk stylben épült 
homlokzata nem a Károly-körút, hanem a Grá- 
nátos-utczára néz, mert itt a szűk Gránátos- 
utcza miatt nem tud érvényre jutni s alig tűnik 
fel. A bajon, úgy látszik, nem is lehet segíteni; 
a múlt század elején foglalkoztak ugyan a 
városnál avval a tervvel, hogy a főhomlokzattal 
szemben levő szerviták kertjét, mely fallal volt 
körülvéve, szabad térnek hagyják meg s a falat 
lebontják, de a terv megvalósítása abban maradt, 
a mi annál nagyobb kár, mert e tervnek eset
leges mostani megvalósítása sokkal nagyobb, 
jóformán elháríthatatlan akadályokba ütközik.

Meg lehetne még emlékezni az angol kis
asszonyok Váczi-utczai templomáról, melynek 
helyén valószínűleg már a tatárjárás előtt a 
Sz. Domokosról elnevezett szerzetesrendnek a 
kolostora és temploma állott. Figyelemreméltó 
még számos más régi emlék, beleértve a Margit
szigeti romokat is. De a fentebb említett helyek 
mindenesetre megérdemelnék s az általános 
művelődést nagyban előmozdítaná, ha a Magy. 
Tud. Akadémia vagy más kulturális egyesüle
teink e tekintetben a fáradságot s a költséget 
nem kímélnék s a jelzett helyeken a budai 
táblák mintájára a történelmi múltat röviden 
összefoglaló emléktáblákat helyeznének el. Tájé
koztatnák evvel a fővárosi embert nagy voná
sokban a főváros múltjáról s használnának vele 
a magyar közművelődés ügyének.

Marczinkó Ferencz.

Kettős öntudat,
/

Éppen úgy, a hogy két szemünk és két 
fülünk van, van két agyféltekénk is és 
mindegyik külön és többé-kevésbbé töké

letes világképet tartalmaz. Állatoknál világosan 
látjuk ezt. a mennyiben az egyik agyteke eltá
volítása nem pusztítja el az emlékezést és a 
tapasztalást. Ellenben, ha elég kicsi, megfelelő 
részeket veszünk ki mindkét agyféltekéből, az 
sokkal súlyosabb zavarokat okoz, a mi a világ
kép hiányosságából ered. De, ha két világkép 
áll is rendelkezésünkre jövő cselekvéseink irá
nyítására, ha mégis az egyik veszi át a vezetést 
teljesen. Ez a vezető agyteke a jobbkezes, tehát 
a legtöbb embernél, az idegpályák keresztező
dését tekintve, a bal agyteke és a jobbkezesek 
mind bal-agytekéjü beszélők, írók, gondolkozók 
stb., azaz mindezen képességek centruma náluk 
a bal féltekében van. Balkezeseknél a jobb agy
teke tevékenysége a túlnyomó, azért azok inkább 
jobb agytekéjű beszélők, írók és gondolkozók.

De mit jelent az, hogy két világképünk van 
és hogy az egyik vezet?

Az életben mindig ingadozók elhatározá
saink két motívum közt, a mik a két agy
teke két „én“-jéből indulnak ki és végre azt 
követjük, a mi jellemünknek megfelel. Ez ugyan- 
egy dolognak agyunkban való kettős leraktáro- 
zása, az egész teremtés legnagyobb csodája és 
legnagyobb tette. Ez a kettős elraktározás, egy 
érzéki benyomásból keletkezvén s az idegszálak 
anatómiai elrendezkedése szerint az ingert kérész-
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tezetten vezetve az agyba, csakis az agytekék 
identikus, egymásnak pontosan megfelelő helyein 
lehet.

Bizonyos beteg állapotokban a szelleméfunc- 
tiók e kettős elrendeződése daczára egységes sze
mélyiség ugyanabban az egyénben két egyénre 
válik szét s ekkor állanak elő a kettős„én“-nek 
első látásra talányszerű jelenségei, a lelki élet 
egyik legcsudálatosabb tüneménye.

Ennek az állapotok ismertetésére említsünk fel 
néhány példát.

Robert Macnish skót orvos „Az álom philo- 
sophiája“ czímü munkájában a múlt század har- 
minczas éveiből következő történetet mondja 
el. Egy müveit intelligens fiatal lány, a ki telje
sen egészségesnek látszott, egyszer minden meg
előző beteges tünet nélkül mély álomba merült, 
a mi néhány órával tovább tartott, mint a ren
des alvása. Felébredéskor egész addigi életét 
elfelejtette; nem ismert egy szót és egy dolgot 
sem, beszélni, olvasni, írni, számolni kellett 
tanulnia, de mindezekben igen gyorsan haladt. 
•Egész környezete, addigi ismerősei teljesen isme
retlenek voltak előtte. Néhány hónap múlva újra 
olyan hosszú álom jött rá, mint az, a melyik 
új életét megelőzte. Ebből is felébredve, megint 
olyan volt, mint az első álom előtt, régi isme
retei és készségei visszatértek. Arra, a mi két 
álom közti „második“ életében történt vele, nem 
emlékezett. Ezután négy évig váltogatva élte a 
két életét s az egyikben nem tudott a másikról. 
A két állapotot mindig hosszú álom választotta 
el. Az egyik életében megvolt mindaz az isme
rete és képessége, a mit kiskorától fogva szer
zett meg, a másodikban csak az a fogyatékos 
tudás, a mit a második életében sajátított el.

így az első átlapotban igen szép kézírása 
volt, a másodikban csúnya, kiiratlan gyerekírása.

Hasonló esetet ír le dr. Azam, a bordeaux-i 
orvosi fakultáson a sebészet tanára; az eset 
1877-ben történt; Azam adta ennek a lelki- 
állapotnak a „double conscience“ nevet.

Egy fiatal hysterikus asszony különös kettős 
életet folytatott. Eredeti, normális állapotában 
komoly előkelő, és tartózkodó volt. Egyszer hir
telen mély álom jött rá, a miből jellemében 
teljesen megváltozva, élénk, érzéki és élvhaj- 
hászó, phantastikus ideákkal eltöltött asszony
ként ébredt fel.

A második állapotban egész jól emlékezett 
az első állapotban történtekre, normális állapotá
ban ellenben mit sem tudott a második állapot
ról. Végre a második állapot kerekedett felül, 
úgy, hogy az egykor oly komoly és tiszteletre
méltó hölgy elvetemült asszonyszemélylyé lett.

A híres Weir Mitchell egy másik esetről 
ír, a mely Észak-Amerikában történt s némi 
világot vet arra, hogy milyen viszonyban állnak 
egymással a két agytekében felhalmozott emlé
kezeti képek s a velük összefüggő szellemi tevé
kenység. Egy békés polgár, családos, „rendes 
ember“, egy szép reggel eltűnik a házából. Nem 
ad magáról életjelt, nem hagy hátra semmi 
nyomot; minden kutatás hiábavaló marad, hozzá
tartozói végre belenyugodnak, hpgy meghalt és 
a hulla valami módon eltűnt. Évek telnek e l; 
— egy nap megjelenik a rég holtnak hitt a régi

házában, felveszi rendes élete fonalát, mintha 
semmi se történt volna. Nem beszél soha a 
távollétéről, nem mondja el, mi történt vele, hol 
volt. Úgy tesz, mintha mindig otthon lett volna, 
mintha sohasem folytatott volna más életet. De 
egy nap újra nyomtalanul eltűnik. Ekkor már 
megvannak győződve arról, hogy él és minden 
lehetőt megtesznek, hogy a titokzatosan eltűnt 
embert megtalálják. A család egy idő múlva fel
fedezi, hogy az Észak-Amerika egy másik álla
mában fogságban ül. Nincs róla kétség, hogy a 
fogoly csakugyan az eltűnt: külseje, írása, min
den más egyezik; csak az emlékezete nem. Nem 
tud semmit az eltűnt békés emberről, de arról 
se tud számot adni, hogy mit csinált az alatt, 
míg otthon a családja körében élt.

Egész jól emlékezett életének utolsó szaka
szára, de egy pontnál teljesen megszakadt az 
emlékezete. Ez a nap pedig pontosan egyezik 
azzal a nappal, a melyiken a jámbor ember 
családjából, otthonából, becsült polgári helyze
téből eltűnt. A két ember egy volt, azaz egy 
embernek két teljesen különvált existentiája volt: 
az egyikben becsületes ember, a jogrend embere, 
a másikban gonosztevő, a jogrendellenes ember. 
Mint az előbbi hölgy esetében a becsületes és 
könnyelmű élet, úgy ez a két existentia is vál
takozik, és az egyikben elvész a másikra való 
emlékezés. A két existentia tehát olyan viszony
ban van, mintha a két embernek két külön 
koponyája lett volna. És tényleg, két külön agy
féltekéjük volt, a mikről tudjuk, hogy minde- 
nikünknek megvan a maga világképe, az egyik 
ezekben az esetekben a jog világa, a másik a 
jogtalanságé.

A kettős öntudat esetei nem mindig ilyen 
világosak, mint ebben a két esetben, hanem 
mindenféle átmeneteket látunk azokhoz a for
mákhoz, a miket az orvostudomány periodikus 
amnesiának vagy emlékezetelvesztésnek hív. Egy 
erre vonatkozó esetet Zürichben figyeltek meg 
1897-ben. Néhány hétig élt ott egy idegen úr, 
gondtalanul jó hangulatban; apró élvezetek után 
járt, mindig ugyanazon utczákon sétált, de sem 
szóval, sem levélben nem közlekedett senkivel, 
nem tudta, hogy honnan jött és hova szándé
kozik menni ; abban a homályos képzeletben él, 
hogy üdülés czéljából tartózkodik ott. Szállás
adói rendes, nyugodt embernek mondják, a kin 
rendkívüli tartózkodásán kívül semmi feltűnő 
nincs. Egy nap azt olvassa a kávéházban egy 
újságban, hogy őt Australia egy városában kere
sik, a honnan nyomtalanul eltűnt. O azonban 
nem emlékszik rá, hogy valamikor Australiában 
lett volna. Erre eszébe jutott, hogy neki őrültnek 
kell lenni s Burghölzlibe megy az elmeorvoshoz, 
Forel tanárhoz. Ez constatálja rajta, hogy nyolcz 
hónap teljesen ki van törölve emlékezetéből. 
Elébe teszik azokat a leveleket, a miket ez idő 
alatt Australiából írt, ezekre sem emlékszik. Nem 
tudja felkelteni emlékezetét egy másik úr sem, 
a kivel Australiában sokat közlekedett s a ki 
véletlenül Zürichben tartózkodik. Forel aztán 
hypnotikus álomba hozta s ebben emlékezete 
visszatért.

Gyakran testi betegségek előzik meg az emlé
kezet elveszését. Egy franczia psychologus ír

9
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olyan fiatal asszonyról, a ki az első gyermeke szü
letésénél erős vérveszteség következtében nehéz 
ájulásba esett. Ez sokáig tartott s a mikor fel
ébredt, kitűnt, hogy mindarra nem emlékezett, a mi 
házassága óta történt vele. Iszonyattal taszította 
el férjét és gyermekét magától s csak nagy 
nehezen lehetett rávenni, hogy anyai kötelessé
gét teljesítse.

A mint ebben az esetben acut magasfokű 
vérveszteség, úgy máskor tartós gyengítő beteg
ségek is megszakíthatják az agy normális műkö
dését. Forbes Winslow angol orvos beszéli, hogy 
egy nagyműveltségü harmincz éves ember, a ki 
classikus tanulmányokat tett, nehéz betegség 
után teljesen elvesztette az emlékezetét. A mikor 
meggyógyult, beszélni tanították, mint a kis 
gyereket. Nagy fáradsággal tanították meg neki 
a környezetében lévő tárgyak neveit, aztán meg
tanult olvasni, írni, végre latin órákat is kapott 
s mindebben jó eredményt ért el. Egy nap a 
leczkeórája alatt a homlokára teszi a kezét s 
azt mondja, hogy úgy érzi, hogy mindezeket 
már tudta egyszer. És egyszerre visszatért összes 
régi tudása és képessége, mintha sohase vesz
tette volna el azokat.

Az agy localis sérülései, szélhüdés folytán 
történő vérveszteség következtében is a legkülö
nösebb jelenségek állnak elő.

Dr. Abercombie ír egy hölgyről, a ki egy 
csütörtök este kártyázás közben szélhűdéstől 
sújtva, öntudatlanul leesik s csak a rákövetkező 
vasárnap nyeri vissza az öntudatát s első kér
dése a körülállókhoz „mi a tromf“, mintha köz
ben semmi se történt volna.

Mérgezések is létrehozhatnak hasonló tüne
teket.

A következő esetet az amerikai idegorvos, 
Charles Dana beszéli el. Egy 24 éves ember 
világítógáz-mérgezés után üldözési mániába esik.
A nyolczadik napon megnyugszik, de előbbi 
életének emlékét elveszti, szókincse igen szegény, 
nem ismeri meg szülőit, testvéreit, menyasszo
nyát, nem ismeri meg a betűket, számokat, de 
az esze normális és csakhamar megtanul olvasni, 
írni, számolni. Jelleme olyan, mint előbbi életé
ben. A betegség kezdete után néhány héttel 
feje egyik felében szúrást érez s elalszik. Néhány 
óra múlva felébred és újra megvan a régi emlé
kezete. Emlékszik t. i. mindarra, a mi a beteg
sége előtt volt, de itt megszűnik a memóriája;

•  semmit sem tud arról, hogy ebben a három 
hónapban mi történt vele, ebben az időben meg- - 
ismert embereket sem ismer föl. Felveszi régi 
foglalkozását s azóta teljesen normális. Hasonló 
jelenségeket tapasztaltak már régebben szén- 
oxyd mérgezések után is.

Az általánosan ismert hypnotikus amnesiához 
hasonló jelenséget figyeltek meg az alkohol
mérgezéseknél is. Iszákosok a részegségükben 
átéltekre csak a következő mámorban emlékez
nek, de a két részegség közti időben nem. Az 
angol orvos, Cowb beszél el érdekes idevonatkozó 
esetet. Egy részeg hordár a rábízott csomagot 
rossz czímre adta fel ; a mint kijózanodott, 
semmikép se tudott emlékezni, hogy hova adta 
fel, de a mint egy pár nap múlva újra leitta 
magát, rögtön eszébe jutott a czím. Tehát nem

is olyan rossz az a tanács, a mit egy asszony 
az iszákos férjének adott, a mikor az nem tudott 
egy kulcsot megtalálni: várj, a míg újra részeg 
leszel, akkor majd csak eszedbe jut, hogy hova 
tetted.

Ez esetekből is látszik, hogy az egyik agy
félteke mindenféle befolyásra átadhatja a vezetést, 
a mi eddig az övé volt, a másik agytekének s 
ezzel az illető egyén jelleme, látszólag minden 
ok nélkül megváltozik.

Mindenesetre áll, hogy csak annak lehet 
állandó jelleme s így csak az mehet normálisan 
keresztül az életen, a kinek az egyik agyféltekéje 
állandóan megtartja a vezetést.

Ez a körülmény vet némi világot azokra a 
rejtélyes esetekre, a mik legközelebb elég nagy 
számban történtek, a hol herczegnők, nem is 
boldogtalan házasságban, megunva eddigi jó éle
tüket, házitanítókkal, zenészekkel vagy másokkal, 
a kik nekik igen közömbösek lehettek, minden 
józan észszel daczolva, gyermekeiket is elhagyva, 
igen bizonytalan jövőnek mentek neki. Szelle
mileg normális egyének ilyet nem tehetnek. De 
ha mégis megteszik, akkor az jellemváltozást, 
a vezetésnek az egyik agyféltekéről a másikra 
átvitelét jelzi s cselekvésükben a megérthetetlent 
nemcsak menti, de némiképp érthetővé is teszi.

Ide illenek azok a látnokszerű szavak, melye
ket Goethe Faust szájába a d :

Téged csupán az egyik vágy hevít,
Óh, soh’se tudd meg, mi a másik!
Két lélek él, ah ! e kebelben itt,
S egyik a mástól elszakadni vágyik.

Tősgyökeres szerelme szálait 
Beásta egyik mélyen e világba,
A másik szárnyat erővel feszít,
Magasztos ősök szebb honába.

(Dóczi). ß.

Meleg földöví mívelt növények.
IV. A cocuspálma.

Az emberiség egyik legértékesebb kincse a 
co cusp álma {Cocus nucifera), mely nagyobb 

l földterületeken terem, mint a kényesebb 
datolyapálma és ennélfogva nagyobb szerepet 
is játszik, mint emez. A datolyapálma, mint 
láttuk, nem szívelheti a nedves levegőt; leg
alább gyümölcse az ilyen levegőben nem fej
lődik ki és azért tengerpartokon nem is lehet 
hasznát venni. A cocuspálma ellenben éppen a 
tengerpartokon tenyészik legjobban, sokszor 
olyan közel a tenger vizéhez, hogy ennek hul
lámai magukkal ragadják a lehullott cocusdiókat.

A cocuspálma törzse hatalmasan nyúlik föl 
a magasba és karcsú törzsét látva, az ember 
azt hihetné, hogy minden jelentősebb vihar 
okvetetlenül kettétöri törzsét, vagy pedig tövestül 
tépi ki a földből. Ha csakugyan így volna a 
dolog, akkor az óceániai szigeteken, Polynesiá- 
ban, a Fülöp- és Sunda-szigeteken, kivált az 
orkánoknak védtelenül kitett tengerpartokon, a 
cocuspálma nem élhetne meg. De hát éppen 
ezek a helyek a legkedvesebb termőhelyei; és 
már ez is kétségtelenné teszi, hogy jobban, mint
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a cocuspálma, semmiféle más fa nem tud daczolni 
az orkánnal. Mert koronája csak nagy levelek
ből áll és ezek a levelek engedékeny száraikon 
úgy fordulnak, hogy a szél irányában élükkel 
fordulnak, úgy hogy légnyomásnak nem sze
gülnek ellene, vagyis a vihar nem bír könnyen 
beléjük kapaszkodni. Törzsük is olyan szívós 
és hajlékony, hogy az orkán elhajlítja ugyan, 
de nem könnyen töri szét. De hogy vannak

hójának fényképe van lemásolva. A kunyhó, 
mint az ősemberek czölöpépítményei, czölöpö- 
kön áll. Nem azért, mintha vízbe volna építve, 
hanem azért, mert a trópusi felhőszakadások 
idején bizony a talajt jó magasan elborítja a 
víz. A kunyhó oldalai bambus-szárakból vannak 
készítve és falai gyékényforman szőtt alkotmány
ból állanak. A fedél tisztán a cocuspálma leve
leiből készült,mert ott szalma nincs (gabona-

1. Agannya város látóképe. (Guam-sziget fővárosa.)

olyan nagy orkánok, melyek ezt a fát is meg
tépik, az természetes.

Éppen ez a szívóssága és a közönséges orká
nokban való helytállása tette a cocuspálmát a 
Csendes - Óceán legbecsesebb és legnélkülöz
hetetlenebb fájává; ott — a sok apró polynesiai 
szigeteken — majdnem egyedül képviseli az egész 
magasabb növényzetet; minden egyéb fát szét
rombolnának azok a viharok, minők a mi világ
részünkben egyáltalában nem fordulnak elő. A 
többi fa az afféle szigeteken rendesen csak úgy 
bír boldogulni, ha előbb cocusligetek keletkez
nek és ezek védik valamelyest a többi gyen
gébb fát.

De nemcsak gyengébb fatársaikat védik, hanem 
az emberi lakásokat is, kezdve a viharoknak 
kitett városoktól egészen a bennszülöttek egy
szerű kunyhó-tákolmányaikig.

1. sz. képünkön a Polynesiához tartozó Mariá- 
nok legnagyobb szigetének fővárosát, Agannyát 
(spanyolul így írják: Aganci), mutatom be. A 
városka a tengerparton fekszik és éppen olyan 
orkánoknak van kitéve, mint a Fülöp-szigetek 
parti helyei. A rombolások néha rettenetesek, 
úgy hogy védetlen házak fedelei és védetlen 
ültetvények majdnem egészen áldozatul esnek. 
A mint a képen látjuk, az egész tengerpart 
cocuspálmákkal van beültetve és ilyenek vannak 
a városka körül mindenfelé, sőt benn az udva
rokban is.

A 2. sz. képen polynesiai bennszülöttek kuny-

félék az ottani kiimában nem teremnek). A 
távirópózna persze már ott is megtelepedett.

Hogy az ilyen laza építményt a vihar hamar 
letarolná, azt az olvasó első tekintetre látja. 
Hanem hát az egész kis bennszülött-házhely 
cocuspálmákkal van körülvéve. Ezek védik, de 
meg táplálják is a lakót.

Azt a sajátságos dolgot tapasztalták, hogy a 
Csendes - Óceán szigetein azok a cocuspálmák 
teremnek legbővebben és állandóan, a melyek 
a tengerparton vagy a part közelében állnak. 
Befelé, a szigetek belseje felé, a cocuspálma 
szintén szépen nő ugyan, de termékenységét 
10 15 év múlva részben vagy egészen is elveszti,
ha nem részesül bő trágyában. A tengerparton 
azonban trágya nélkül is terem, valószínűleg 
azért, mivel a tenger vizében bőven vannak 
olyan vegyületek, a melyek a növényi test fel
építéséhez szükségesek.

Ebből azt lehetne következtetni, hogy a cocus
pálma őshazáját az óceáni szigetek partjain kell 
keresni. Valamikor tényleg azt hitték és még 
újabb könyvekben is ilyen értelemben van a 
cocuspálma eredete leírva, de mint később rész
letesebben megmagyarázom, ez a vélemény téves 
volt. Általában sok tévedés van az eddigi leírá
sokban; csak a legutóbbi 8 — 1 0  esztendőben 
megejtett beható tanulmányok derítették ki e 
nevezetes növény történetének és életének sok 
homályos pontját. Daczára annak, hogy ez a 
pálma az emberiség trópusi részének, sőt most 

' 9*
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már — az ipar és forgalom révén — a mér
sékelt földöv lakóinak is egyik leghasznosabb 
növénye, a tudósok aránylag keveset foglalkoz
tak vele, mert a botanikusok még a legköze
lebbi múltban is leginkább új fajok és fajvál
tozatok leírására törekedtek; persze a cocus- 
pálma óriási levelét, gyümölcsét és vastag, 
nedvdús virágzatait nem is lehet a gyűjtemények 
számára úgy préselni és szárítani, mint az apróbb 
növényeket.

A cocuspálma 30 méter magasságra nő és a 
mit a datolyapálma termetéről mondtam, az 
nagyrészt a Cocas nucifera-xd, is ráillik. Ámbár 
nagy kort ér el és lombkoronája szédítő magas
ságban leng (ha már öreg a fa) a többi fafélék 
fölött, azért mégis, úgy mint a datolyapálma, 
már alacsony, zsenge korában is terem cocus- 
diót. Tényleg vannak esetek, hogy 7— 8  éves 
példányok már meglehetős bőven teremnek. A 
képeken rendesen sírna törzsű példányok vannak 
lerajzolva. De csak azok sírna törzsüek, a melye
ket emberkéz megtisztított. Mert ha egy-egy 
levél elhal és elszárad, azért a nyele rajt marad 
a törzsön és a magára hagyott cocuspálma 
törzse éppen olyan bozontos, mint a magára 
hagyott datolyapálma és általában minden pálma, 
ha emberi kéz nem tisztítja.

A 3. sz. képen olyan cocusültetvény fény
képe van reprodukálva, melyben mindenféle 
korú példányok vannak. A kép közepe táján 
van olyan fiatal példány is, a melynek törzse 
még alig emelkedett a föld fölé és egyelőre 
csupán lombja van; olyannak látszik, mint holmi 
nagy páfrán. A fiatalabb törzseken mindenütt 
ott látjuk a levélnyelek töveinek csontjait, úgy 
hogy e fiatal törzsek vastagabbaknak látszanak, 
mint az öreg, sudár törzsek. A megtisztítás meg
lehetős munkát igényel és nem is szeretnek 
vele vesződni addig, míg nincsenek rákénysze
rítve, vagyis addig, míg a termést póznával 
vagy létrával el bírják érni. Ha a korona már 
olyan magasan van a föld fölött, hogy sem 
pózna, sem létra nem ér el hozzá, akkor már 
fel kell az embernek másznia. De mivel a szú
rós, bozontos törzsön ember nem, hanem leg- 
fölebb majom tud felvergődni a gyümölcsig, 
hát természetesen beáll a törzs megtisztításának 
szüksége. Képünkön éppen egy ember tornázik 
felfelé, hogy a hatalmas cocusdiókból szedjen 
magának annyit, a mennyivel szomját elolthatja.

A pálmáknak mindenesetre igen nagy befo
lyásuk van az emberi szervezet kifejlődésére. 
Mindenütt, a hol az élelem jelentékeny részét a 
növényvilágnak ezek a karcsú óriásai szolgáltatják, 
az embernek okvetetlenül ügyes mászóvá és 
általában ügyes tornászóvá kell lennie. Már 
a datolyapálma is meggyőzhetett bennünket erről, 
melynek mesterséges termékenyítése ugyancsak 
rendkívül ügyes és izmos kezet-lábat kíván és 
azonkívül szédüléstől ment idegrendszert is. A 
cocuspálma talán még nagyobb igényeket támaszt 
e tekintetben, mert gyümölcse az egész eszten
dőn át fejlődik és az ember mindennap fel
kúszik az aznapi szükségletért. A cocusdiót 
ugyanis az ember főképpen akkor használja, 
mikor még éretlen, vagyis mikor tej van benne 
és így okvetetlenül emberi kézzel kell leszedni

a fáról. És mivel idős emberek is gyakorolják 
ezt az izom- és idegerősítő tornát, talán ez 
egyik főoka annak, hogy az illető lakosság olyan 
jól megtermett, izmos, ügyes és hogy az elhízás 
olyan ritkán fordul elő közöttük.

A cocuspálma levelét és termetét jól meg
ismerhettük eddig bemutatott képeken. De virá
gát és termését külön kell bemutatnom. A datolya
pálmáról el volt annak idején mondva, hogy 
kétlaki növény, vagyis hogy porzós és termő 
virágai külön fákon fejlődnek; éppen ebből a 
kétlakiságból fejlődött ki már az ó-korban a 
mesterséges termékenyítés praxisa. A cocuspálmán 
a mesterséges termékenyítés nehéz munkája nem 
fordul elő, mert egylaki növény, tehát porzós 
és termő virágai együtt fejlődnek ugyanazon 
a fán.

A 4. sz. képen balról egy termő virágot látunk, 
meglehetősen hosszú virágszálon. Ez a termő
virág, melyből a cocusdió lesz, majdnem olyan
nak látszik, mint valami kis feslő rózsabimbó. 
Egy-egy virágnyélen rendesen csak egy termő 
virág van a nyél alsó vége felé; a nyél felső 
részén azonban porzós virágok vannak nagyobb 
számban. Ilyen porzós virágokat képünkön a 
két jobboldali virágszáron látunk, legnagyobb
részt még bimbó-állapotban, néhányat, a virág
zat felső részén, már kinyílva.

Hogy a pálmatörzs csúcsán miképpen fejlő
dik ki a virágzat, azt az 5. sz. kép mutatja. 
Itt a vastag levélnyelek és nyélcsonkok közt 
egy balfelé szarv-formán kinyúló {a) részt látunk ; 
ez a még ki nem nyílt, borítólevelekkel takart 
virágzat. Alább (ó-nél) már egészen kinyílt virág
zatot látunk, fel- és lefelé, meg oldalvást fordult 
és porzós virágokkal megrakott virágszárakkal. 
Némelyik szár alsó részén egyáltalában nem is 
fejlődik termő virág, ha pedig fejlődik, akkor 
rendesen csak egy.

Ha a termő virág megtermékenyült, illetve, 
ha gyümölcs kötődött, akkor a virágszár, mely 
addig csak tollnyélvastagságú volt, elkezd nőni, 
nyúlni és vastagodni és mikor a cocusgyümölcs 
teljes nagyságát, t. i. az emberfej nagyságot eléri, 
akkorra a szár is oly vastag és olyan hosszú, 
mint az emberi kar.

6 . sz. képünk a cocusdiót ábrázolja. „Cocus
dió“ nevet kapott, ámbár a dióhoz — köznyelvi 
értelemben — alig hasonlít. Már terjedelme 
sem olyan; inkább bombához, ágyúgolyóhoz 
lehetne hasonlítani. Kívülről körülbelül 5  cm-nyi 
vastag rostos barna burok van rajta (a). Eze
ket a rostokat mindnyájan ismerjük, mert ezek
ből készítik a cocusgyékényeket és cocusláb- 
törlőket. Maguk a rostok „coir“ néven kerülnek 
a világpiaczra és Amerikában, valamint Euró
pában nagy tömegeket dolgoznak fel belőlük. 
Hanem azért az óceániai szigetek nagy részében 
a coir-rostok még használatlanul pusztulnak el, 
legfeljebb a bennszülöttek készítenek belőlük házi
ipari úton háztartási czikkeket. Egyébiránt a cocus
dió rostja nem mindenütt egyforma; legjobbnak 
tartják azt, a mely a Lakkadivákról, továbbá a 
cochin-chinai és a malabari partokról kerül a 
coir-gyárakba. Azelőtt kézzel tisztították meg a 
termőhelyek bennszülöttjei, ma már azonban 
sok helyen gépekkel végzik ezt a munkát is.
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Először a cocusdióburok egészben, a hogyan 
lefejtődöít a szorosabb értelemben vett dióról, 
malomféle készülékben két vashenger közé kerül, 
melyek megzúzzák és egészen laposra nyomják 
szét Ezután az „extractor“- ^  kerül bele; ebben 
henger vagy dob van, melyre vasfogak vannak 
erősítve. A vasfogak belefogódzanak a meg
zúzott rostos anyagba és a rostokat kihúzzák. 
Ezután még megtisztítják és osztályozzák a ros
tokat és így kerülnek (a fönnebb említett „coir“ 
néven) hajóra. Szőnyegek és lábtörlőkön kívül, 
mint tudjuk, még keféket is gyártanaka „coiru-ból.

Ez a rostos szövet, mely a diót körülveszi, 
laza és csekély fajsúlya van. Ez tartja fenn a 
diót a víz színén is, ha folyóba vagy tengerbe 
esik, vagy ha felhőszakadások áradásokat okoz
nak. Ennek következtében a tengeráramlatok 
rendesen visznek magukkal cocusdiókat és eddig 
azt tartották, hogy a tenger közvetítette ilyen 
módon a cocuspálma elterjedését mindenfelé, a 
trópusi szigetekre és tengerpartokra. Úgy látszik 
azonban, hogy ez tévedés volt, a miről alább 
még részletesen szólok.

A rostos külső burokban van, a „dió“ (III.) 
mely sötét, majdnem csontkeménységű héjban 
levő mandolaszerű fehér magból áll. A héj olyan 
kemény, hogy ha megkopogtatják, úgy csattog, 
mint a kavics vagy a csont. Nem is könnyű 
dolog ezt a csonthéjat feltörni vagy pláne szét
vágni, a miről mindazok meggyőződhettek, a 
kiknek alkalmuk volt cocusdióval vesződni.

A csonthéjon belül van a fehér, a friss man
dula húsához hasonló szilárdságú m ag; ez az a

frisseségét. Annak az olajnak t. i., a mely a 
magban bőven van, egyik főbaja, hogy nagyon 
rövid ideig marad friss, vagyis csakhamar meg- 
avasodik, akárcsak a vaj. A megavasodott cocus- 
olaj pedig igen kellemetlen ízű és nagyon kel
lemetlen szagú valami -— a mit mindazok az 
utazók nagyon jól tudnak, a kik a csendes- 
óceáni partvidékeken és szigeteken megfordul
tak. Mert a bennszülöttek nemcsak fejüket, hanem 
egész testüket is cocusolajjal szokták bekenni és 
erre a czélra sok helyen még mindig avas olajat 
használnak. Az európaiakkal való érintkezés követ
keztében a civilisáltabbak ma már friss olajat 
használnak ugyan, sőt helyenkint az ylang-ylang 
növény ismert illatát is hozzávegyítik. Csakhogy 
azért, ha hétköznapi, vagyis rostokból készült 
ruhákban vannak, akkor már távolból is meg
érzi a kényesebb orr az avas szagot, ha abból 
az irányból leng a szél. Mert a növényrostokból 
készült szövet, úgy a hogy készül, magában 
véve rideg és az emberi bőrt nem érinti kelle
mesen Talán könnyen kopik is. Azért cocus
olajjal kenik be, hogy simulékonyabb legyen. A 
cocusolaj pedig, ha nem is volt már akkor avas, 
mikor a rostból készült szövetet bekenték vele, 
de pár nap alatt biztosan megavasodik és — 
illatozik. Egyébiránt, mellesleg mondva, azok 
az ősi öltözetek, melyeket a csendes-tengeri par
tok lakói viseltek eredetileg, rohamosan tiine- 
deznek; mindenfelé terjed a nemzetközi viselet: 
a nadrág és a kabát. Pár évtized múlva mind
azokon a vidékeken már majd nem is látni már 
„vad“ nemzeti viseletét. A ki effélében akar

2. Polynesiai benszülött kunyhója, pálmáktól védve.

rész, mely emberi és állati táplálékul is szolgál. 
Sokszor kerül a mi európai piaczainkra is cocus- 
dió és a kik keserves vesződséggel feltörik a 
csonthéjat, rendesen csalódnak várakozásukban 
és lehangolódnak, mert azt képzelték, hogy valami 
nagyon zamatos csemegét fognak megízlelni. 
Ez a csalódás gyakran már a miatt is nagy, 
mert míg a cocusdió az illető kezébe jut, sok 
kézen ment keresztül; hosszú idő telt el, mióta 
a fáról leszedték, és így alaposan elvesztette

gyönyörködni, az alkalmasint hiába utaznék 
azokra a trópusi tájakra; ha olyasmit akar majd 
látni, new-yorki és chicagói circusokba és efféle 
intézetekbe kell betekintenie, a hol még muto
gatnak pénzért „vad népeket“, részben talmi 
valódiságúakat. Ügy lesz, mint a magyar ruhá
val : a czigány is itthon Magyarországon fekete 
salonkabátban muzsikál; csak Afrikában, Ame
rikában mutogatja magát díszmagyarban.

Hogy a cocusolajra térjek vissza, éppen rend
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kívüli hajlandósága az avasodásra volt főaka
dálya annak, hogy világszerte nem bírt magának 
utat törni a civilisált nemzetek konyháiba. Csak 
nemrég bírt a chemia ezen is segíteni.

Tehát ne képzeljük, hogy az a sok viszon
tagságán átvergődött szegény cocusdió, melyet 
mi itt megbámulunk és a melynek élvezetétől 
esetleg rosszul is leszünk, a termőhelyek lakói
nak mindennapi eledele. Tény, hogy az egészen 
érett dió magját magában nem is szokták meg
enni, még friss állapotban is csak más ételekkel 
keverve élvezik. Ott a cocusdió-élvezet egészen 
másformán esik meg.

Mikor t. i. a gyümölcs éretlen, akkor belsejé
ben nem szilárd mag van, hanem tejszerü folya
dék. Csak az érés folyamán sűrűsödik meg ez 
a folyadék először a külső rétegekben (d) és 
így fokozatosan befelé. Félérett korában a tar
talom fele már olyan fehér anyag, mint a friss 
mandola bele, a középen pedig sűrű, tejszerü 
nedv van (Jj.

Az érett cocusdiót a bensztilöttek még friss 
állapotban sem eszik egymagában ; ilyesmit csak 
tapasztalatlan idegenek próbálnak meg, de meg 
is adhatják az árát. Mert az érett dió bele, vala
mint a már nagyon sűrű és sok czukrot tartal
mazó tejnedv is, erős diureticum és izgatja a 
vizelethólyagot és az urethrát. Az illető benn
szülöttek továbbá azt tartják, hogy rheumát és 
egyéb betegségeket is okoz; ebben hihetünk is 
nekik, mivel utóvégre is évszázados tapasztala
tuk van ilyen irányban. Persze nem úgy kell 
felfogni a dolgot, mintha a cocusdió érett anyaga 
okozná a rheumát vagy egyéb betegségeket, 
hanem olyképpen, hogy a szervezetet fogékony- 
nyá teszi az illető bajok iránt.

Nagyobb mennyiségben tehát a cocus hazájá
ban csupán az éretten dió még híg tej nedv ét 
iszszák. Ennek nincsen semmi egészségtelen 
tulajdonsága. Polynesia némelyik kisebb szige
tén, a hol patak nincs, kút sem lehetséges, mert 
annak sós vize volna és a hol az esővizet nem 
lehet már másnap sem inni, mert a nagy meleg
ben megposhad, a bennszülöttek egész életük
ben sem isznak vizet, hanem csupán az éretlen 
cocusdió híg nedvét és e mellett egészségesek 
és hosszú életűek. Valószínűleg egészségesebb 
ital is, mint bárminő kút- vagy folyóvíz, mert 
a még élő gyümölcs friss nedve bacterium- 
mentes. Azonkívül az ilyen ital tápláló is. W. 
E. Safford, a ki Guam szigetének helyettes kor
mányzója volt, maga is az egész idő alatt az 
éretlen cocusgyümölcs nedvét itta, és semmiféle 
kellemetlen vagy egészségtelen következménye
ket nem tapasztalt.

Természetes, hogy minél inkább érik a dió 
és minél sűrűbb a még benne lévő nedv, annál 
több benne a tápláló anyag és annál kevesebb 
a víz. Az érett friss dió bele már 35 — 40%  
cocusolajat, 10% szénhydrogént és 3% protein- 
vegyületeket tartalmaz.

Ha csak éretlen dió tejnedvét akarják meg
kapni, akkor elég, ha két léket vágnak a csont
héjon. A csonthéjnak alsó részén, azon a három 
folton, a hol a nyélhez volt nőve három, ú. n. 
„szeme“ van (IV.). Ezeken a helyeken (de külö
nösen az egyik „szem“ helyén) aránylag laza

a szövete és ott könnyű megfúrni, vagy meg
lékelni. De ha már az érett, szilárd bél kivé
teléről van szó, akkor a csonthéjat szét kell 
törni vagy vágni.

Az érett dió belét azért szintén eszik, de 
csak mértékletesen, más táplálékkal keverve. 
Úgy az érettebb, sűrűbb tejnedvnek, mint a 
frissen szedett dió szilárd belének igen kellemes 
íze van, úgy hogy különösen az előbbiből, az 
utazók néha többet élveznek az ajánlható adagnál. 
A már egészen érett, tehát megszilárdult belet 
megreszelik és többnyire rizskásával keverve 
eszik; különösen ízletes a dióreszelék és rizs 
keveréke, ha csirkehússal vagy más hússal 
együtt készítik. Különben sok mindenféle 
alakban használják föl, mely ételek közt 
az ott jártak különösen a „patti sami“-1 

dicsérik, a mely cocusdió-reszelékből és a taro- 
növény (Caladium colocasia) még zsenge, meg
főzött leveleiből készül. A mennyit így direct 
úton használ fel az ember ennek a pálmának 
gyümölcséből táplálékul, az csak egy része 
szokott lenni a termésnek. A többit az állatok 
kapják. A bő olajtartalom következtében a dió 
bele nagyon hizlaló és baromfi-, valamint sertés- 
hizlalásra jobbat nem is lehet kívánni. Hiszen 
inyenczek, mint tudjuk, nálunk is legjobbnak 
tartják a dióval hizlalt pulyka húsát; és a cocus
dió bele a mi diónk belével ebben a tekintet
ben teljes joggal versenyezhet. Tojós baromfi
nak persze az ilyen kövér táplálék magában 
véve nem való, hanem gabonával, vagy egyéb 
tápanyagokkal vegyesen kell adni, mert külön
ben keveset tojnak. Érdekes, hogy még macska 
és kutya is cocusdió-ételt kap Óceániában.

A mi még így is fennmarad, az kivitelre 
kerül. A diókat nem egészben és frissiben 
exportálják, hanem fölvágják a csonthéjat és a 
belet napon hagyják megszáradni. Mivel így a 
víztartalom nagy része elpárolog és mivel a 
megszáradt belet a héjból kiszedve bocsátják 
árúba, az árúczikk súlya természetesen sokkal 
csekélyebb és a viteldíj is sokkal kisebb, mintha 
az egész diót szállítanák ei. Az ilyen szárított 
cocusdióbélnek „copra“ a neve. Ez a név már 
azelőtt is nagy szerepet játszott a világforgalom
ban, de 1900 óta még rohamosabban növekszik 
jelentősége.

A coprát megelőzőleg főképpen szappan
gyártásra használták és ebben a minőségben 
sok fogyott el belőle az E.-Államokban, Európá
ban és Japánban. Egy-egy jó termőerőben levő 
cocuspálma évenkint átlag 12—15 kg. coprát 
vagyis szárított dióbelet szolgáltat. Vannak 
azonban olyan fák is, a melyek termése kétszer 
ekkora. Nagyon kedvező talajokban a cocus
pálma már 3 éves korában kezd teremni, másutt 
ellenben csak 5— 6  éves korában. Teljes termő
erőbe azonban csak 1 0 -ik életévében szokott 
lépni és aztán 80 éves koráig, tehát majdnem 
egy egész emberöltőn keresztül folyvást terem.

Hogy sem az olajat, sem a dió egyéb alkat
részeit az emberi táplálkozás czéljaira távoli 
országokban nem lehetett jól felhasználni, hanem 
csak a termőhelyen, friss állapotban, ennek, 
mint már említettem, a cocusdió olajának rend
kívül gyors megavasodása volt az oka. Tér-
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mészetes, hogy a copra is meg van avasodva. 1 

Ma már nagyot fordult e tekintetben a cocusdió 
sorsa. Néhány év előtt Rocca, Tassy és de Roux 
marseillei gyárczég kísérleteket indított .meg 
olyan irányban, hogy nem lehetne-e a cocus- 
olaj avas anyagát kiküszöbölni és azon is 
segíteni, hogy ne legyen híg. A kísérletek fényes 
sikerrel jártak annyiban, hogy két vajszerű 
anyagot kaptak, melyekben az avasodásnak 
semmi nyoma sincsen és a melyek kellemes 
vajízüek. Az egyiket „vegetálni“ néven hozták 
forgalomba, a másikat pedig „cocoalin“-nak. 
Az előbbinek olvadási pontja 26° C-nál, az 
utóbbié pedig 31° C-nál van. Az előbbi tehát 
az éjszakibb országok számára való, mert ott 
a házakban 26° C-ig ritkábban emelkedik a 
hőmérséklet, és így a készítmény nem olvad 
meg. Délibb vidékeken azonban már inkább 
az utóbbi ajánlható, mert ez csak 30° C-nál 
magasabb hőmérsékben olvad. Mindamellett a 
„vegetcilin“-ból nagyobb megrendeléseket kap 
a czég, mivel főleg az éjszakibb országokban 
fogyasztják az új készítményt.

Mindkét anyag közösen „cocusvaj“ vagy 
„cocusdió-vaj“ néven rohamosan terjed a világ
forgalomban és a magyarországi üzletekben is 
tért foglalt már. Az említett czég csakhamar 
Hamburgban is alapított gyárat a találmány 
kihasználására.

Alig, hogy az új vívmánynak híre terjedt, 
más chemiai gyárak is kísérletezni kezdtek és 
a Magnan Fréres czég, az előbbitől függet
lenül, szintén eszeltetett ki olyan eljárást, mely 
által a cocusolajból az avas anyag kiküszöbölése 
után, vajat lehet készíteni. Gyors egymásután
ban léptek a versenyre német és amerikai 
gyárak, melyek most már mind a copra olajá
ból készítenek avasságtól egészen, vagy félig 
ment olajakat és vajakat. Mindegyik gyár titok
ban tartja az eljárást és így nem is lehet tudni, 
vájjon az ő eljárásaik lényegileg megegyeznek-e 
vagy sem. Az utóbbi valószínűbb, mert a külön
böző czégek gyártmányai nem azonosak. A „vaj“ 
elnevezést azonban nem úgy kell venni, mint 
a hogyan mi értjük; erről alább még bővebben 
lesz szó.

Hogy a találmány nagyon korszerű volt, azt 
már az e találmány kiaknázását czélzó vállalatok 
gyors szaporodása is mutatja. De erről tanús
kodik a következő statisztika is. A Rocca, Tassy 
és de Roux czég 1900-ban, mikor ezt a munkát 
megindította, havonkint250 métermázsa cocusdió- 
olajat produkált; két évvel később, t. i. 1902-ben, 
a havi eredmény már 6000 mm volt! Tehát két 
év alatt meghuszonnégyszereződött az üzem. 
Amerikában a Philadelphiában székelő India 
Reffining Company gyártja a legtöbb efféle 
készítményt: avasságtól ment cocusolajat és 
cocusvajat. De kívüle már több amerikai gyár 
is berendezkedett erre az üzemre — és úgy
látszik, hogy a gyártás titka tulajdonképpen 
már nem is titok, hanem mindenki megtudja, 
a ki érti az utánajárás módját.

1 A Samoa-szigeteken nemrég kemenczékben való 
szárítást kezdtek alkalmazni, tehát tulajdonképpen aszal
ják a coprát. Azt mondják, hogy az ilyen copra nem 
avas. Sajó.

Ma már kész piaczuk van világszerte a cocus- 
vaj-készítményeknek, mert az orvosok is úgy 
nyilatkoznak, hogy ez az anyag jobb és egész
ségesebb, mint az állati zsír és állati vaj. Hanem 
azt persze mondanom sem kell, hogy az új 
vívmány nyomában a csalások óriási tömege 
jár. Nem is lehet másképpen, mikor olyan időket 
élünk, hogy az üzérkedések majdnem egyhar- 
mada a csalás jegyében keletkezik és él. Sok 
„cocusvaj“-nak csak a fele származott a cocus- 
pálmáról; másik fele isten tudja mi. Mert t. i. 
a dolog úgy áll, hogy gyár és fogyasztó elég 
volna — csak coprát nem kapnak eleget, annál 
az egyszerű oknál fogva nem, mert addig, míg 
csak szappangyártási a használták, aránylag nem 
sok kellett belőle. Most már kellene sok copra, 
csakhogy a most keletkezett és keletkező cocus- 
pálma-ültetvények csak 8 — 1 0  év múlva érik 
el teljes termőképességüket. Az imént említett 
philadelphiai czég például ez idő szerint coprát 
nem is kap, hanem csak Indiából vásárol ott 
gyártott cocusolajat. Azok a gépei, melyeket 
arra a czélra állított fel, hogy majd coprából 
nyer olajat, nyersanyag hiányában pihennek.

Míg azelőtt az óceániai népek kínálták a 
hajóknak és kereskedőknek a coprát, ma már 
a hajókkal érkező ügynökök kinálva-kinálják 
az előlegeket — a remélhető termésre. Alapítják

3. Cocuspálma-ültetvény különböző korú törzsekkel.
Középütt gyűmölcsszedés.

is most derűre-borúra mindenfelé az új cocus- 
telepeket, színes bőrű emberek éppen úgy, mint 
fehér bőrűek, magánbirtokosok úgy, mint tár
saságok. Hogy ezek az új telepítések minő 
arányúak, azt a következő kis statistika mutatja 
meg.

Ceylon szigetén 1893-ban 76.210,370 angol 
fontnyi cocustermést produkáltak. 1903-ban, tehát 
tíz évvel később a Ceylon-szigeten aratott cocus- 
termés már 206.035,384 angol fontra rúgott, 
tehát tíz év leforgása alatt majdnem meghárom
szorozódott. Nem tudom, vájjon bármelyik más 
növénytermelési ágban egy évtized leforgása 
alatt fordult-e elő valaha ilyen rohamos haladás? 
Ez csak Ceylon szigetéről szól; de mindenfelé 
a trópusi tájakon, a hol a cocuspálma jól érzi 
magát, szintén majdnem szédületesen szaporod
nak az új telepítések.

Az amerikai E.-Államok új tropikus szerze
ményeiken szintén a cocuspálmától várják most
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a legfényesebb eredményeket; és ha a Fülöp- 
szigetek, melyeket a spanyoloktól vettek el, nem 
fogják az amerikaiak reményeit meghiúsítani, 
akkor ez alkalmasint csak a cocuspálmának lesz 
köszönhető. Ebben az irányban legújabban át 
is tanulmányozták ezt a szigetcsoportot és arra 
az eredményre jutottak, hogy az óriási tengerpart
hosszúságok, melyek ezeken az össze-vissza 
szakgatott szigeteken fordulnak elő, úgyszólván 
a copra-termelésre vannak praedestinálva és 
kétségtelen, hogy aránylag igen rövid idő alatt 
a philippini cocustermésből nyert vaj nemcsak 
az Egyesült-Államok, hanem Európa konyháit 
is el fogja árasztani.

Lázasan dolgoznak ebben az irányban a 
francziák Congoban és Madagaskar szigetén, 
továbbá a németek keleti Német-Afrikában és 
a Csendes-Óceán néhány szigetén. Ök már a 
modern tudomány vívmányait alkalmazzák cocus- 
telepeiken. A fákat részint 9, részint 9’5 méter
nyire ültetik egymástól, műtrágyákkal és zöld 
trágyával dolgoznak, az ültetvények talaját gyak
rabban fellazítják szántás útján úgy, hogy ilyen 
módon egy hektárról kétszerakkora termést 
nyernek, mint a régi eljárással, mely a fákat 
és a körülöttük levő talajt magukra hagyta.

Úgy látszik tehát, hogy a cocuspálma törté
netében a legutóbbi 1 0  év leforgása alatt olyan 
csodálatos fordulat állott be, minőről pár év 
előtt senki még csak nem is álmodott. És e 
fordulat éppen olyan forradalmat jelent a tro
pikus tájak gazdálkodásában, mint az egész 
világ népeinek háztartásában.

Már a copra feldolgozásának mellékterményei 
is szerepelnek Európában. Minden növényi 
anyag, melyből olajat sajtolnak, a sajtolás után 
még nagyon sok állati táplálékanyagot tartalmaz. 
Olaj is marad még benne, de azonkívül jelen
tékeny mennyiségű nitrogénvegyület, vagyis pro- 
teinvegyület is, mely az állati test fölépítésének 
egyik lényeges anyaga. Az olaj kisajtolása után 
visszamaradó ilyen anyagot olajpogácsának nevé- 
zik és hazánkban különösen a repczeolajpogácsa 
játszik nagy szerepet a mezőgazdaságban, mint 
marhahízlaló táplálék.

Francziaországban, Svájczban és Angliában, 
általában mindenfelé, ahol coprát dolgoznak fői 
a gyárak, cocusolajpogácsa kezd újabban ugyan
ilyen minőségben szerepelni a gazdaságban.

Sok turista a kis Svájczban tejet iszik, vagy 
vajat eszik, nem is képzeli, hogy az a tej és 
vaj nem a havasi fűből, illetve szénából lett, 
hanem a polynesiai tömérdek sziget valamelyi
kének cocusdióiból!

Nálunk Magyarországon erről keveset tud a 
lakosság, mely különben is majdnem sehogyan 
sincs informálva a felől, a mi a föld kerek
ségén, más népek körében és más világrészek
ben végbemegy. Mert miből is szerezne efféle infor- 
matiókat? Haösszehasonlítom a mi viszonyainkkal 
más népek olvasmányait, hogy mennyi komoly, 
tudományos, a szellemet edző és üdítő könyvet 
és folyóiratot és minő hihetetlen mennyiségben 
olvasnak ott, akkor csakugyan nem csodálkoz
hatott! a fölött, hogy ebben a Kánaánban minden
felé nyomort látok és az összes társadalmi 
rétegek olyatén elfajulását, hogy, mint a patkány

sereg az üres hajóról, úgy menekül a lakosság 
hanyatt-homlok ezrével és ezrével idegenbe.

És hogy a mi pálmánkra visszatérjek, mi 
okozta ezt a hatalmas nemzetgazdasági fordu
latot, mely nemsokára milliárdok és inilliárdok 
alakjában fog kifejeződni a világstatistikában ? 
Semmi, egyéb, mint egy chemiai találmány: 
az, hogy miképpen lehet egy növény magbelé
nek olaját megszabadítani az avasodástól és 
ennek mellékterményeitől. Ez a csekélynek látszó 
vívmány a XX. században úgyszólván négy 
világrész forróövi tengerpartjainak tájképét vál
toztatja meg.

A „cocusvaj“-ról eddig csak általánosan szól
tam ; most a mi háztartási viszonyaink néző
pontjából vizsgáljuk meg a dolgot közelebbről. 
A forgalomban cocusdióvajnak nevezik ugyan, 
de ne értse senki sem úgy, hogy például evvel 
az anyaggal a teavajat, vagy általában olyant, 
melyet vaj alakjában fogyasztunk, pótolni lehet. 
Kenyérre vagy zsemlyére kenni, szardellavajnak 
és egyéb efféle czélokra nem való. A külseje 
sem olyan, hogy effélékre használni lehetne. 
Csupán sütés-főzés czéljaira alkalmas és így a 
mi háztartásunk nyelvén inkább zsírnak nevez- 
hetnők. Külföldön azonban, mint mindenki tudja, 
a ki utazgatott, egész országokban inkább vajjal 
főznek, mint disznózsírral; déli tájakon pedig 
olajjal. Ezekben az országokban — különösen 
a hol a vajjal sütés divatos — hódít a cocus- 
dióvaj legrohamosabban. És erről az oldalról 
idővel vaj- és zsirexportunk is megérezheti a 
változást, ha t. i. sertéstenyésztésünk, melyet 
az utóbbi 15 évben mindenfelé uralkodó sertés
vész nagyon megviselt, ismét annyira tudna 
lendülni, hogy nagy arányú exportra kellene 
törekednünk.

Magyarországon egyelőre, éppen a fönnebbi 
ok miatt, a cocusdióvajnak nem Ígérkezik nagy 
jövő. Flasználják ugyan már most is, különösen 
Budapesten, de legfőképpen azok, a kik disznó
zsírral nem élnek, t. i. az orthodox zsidóság. 
Hogy a déleurópai konyhákból az olajat rész
ben ki fogja szorítani, az valószínű, mert Olasz
ország olajtermelése legújabban az olajlégy 
iszonyú pusztítása következtében jelentékenyen 
szenved.

A dolog egyébiránt lényegében pénzkérdés. 
A hol a vaj, sertés-zsír és olaj sokkal drágább, 
mint a cocusdióvaj, ott, kivált a szerényebb 
jövedelmű néposztályok között az utóbbi biz
tosan tért foglal majd, mert hogy tiszta, egész
séges czikk, azt nem lehet kétségbe vonni, fel
téve, hogy tisztességes czégektől veszik, nem 
pedig hamisítóktól.

A leírásokból tudjuk, hogy a cocuspálma, úgy 
mint egyéb pálmák, főzeléket is szolgáltat. 
Csakhogy ezt nem úgy kell érteni, mintha a 
cocuspálma rendszeresen, egész éven át szol
gáltatna „pálmakel“-t. Főzelékül ugyanis csak 
a korona közepén levő nagy rügy szolgál, mely 
a fa magasságbeli növekedését teszi lehetővé. 
Mivel pedig a cocuspálmának nincsenek ágai, 
természetes dolog, hogy egy cocusfának, akár 
kicsi, akár nagy, csakis egyetlen egy rügye lehet. 
Ha ezt a rügyet levágják, maga a fa elhal. 
E szerint egy fa egész életében csak egyszer
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szolgáltat főzeléket, a mit aztán meg is becsül
nek és csak valami különös ünnepségre tarto
gatják. Nem is szedik más fákról, mint olyanok
ról, a melyek már elvénültek és meddők, vagy 
olyan fiatal példányokról, a melyek nagyon 
közel vannak szomszédjukhoz úgy, hogy ki kell 
őket vágni.

A cocuspálma fája kemény és szépen dol
gozható ki. Bútorokat, kisebb dísztárgyakat, 
sétapálczákat készítenek belőle, főképpen azon
ban más faanyagnak beborítására használják 
(„fournier“ alakjában). Természetesen mindig 
csak meddő, öreg fákat vágnak ki és a hol a 
faipar még kevéssé van kifejlődve, ott hidakat 
is építenek cocusfából.

Mivel a diónak héja nagyon kemény, termé
szetes, hogy ezt is fel lehet használni. Mikor 
Európában a cocusdió még nagy ritkaságszámba 
ment, itt kelyheket, serleget készítettek a héjából 
és ezüstbe foglalták. Történelmi jellegű ötvös- 
mükiállításokon bőventalálkozhatunk ilyen cocus
dió serlegekkel. Polynesiában sok helyen még 
ma sincs a bennszülött népnek más pohara és 
korsója, mint a cocusdió héja, akár felvágva, 
akár egészben. Az utóbbi czélra a diót a három 
„szem“ helyén átfúrják, a mi híg lé van benne, 
azt kicsurogtatják, aztán a diót a tengervízben 
hagyják hosszabb ideig állani. Ott a sok apró 
tengeri állat a fúrt lyukakon át behatol a dió 
belsejébe és a bélnek még benn levő részét 
tökéletesen megeszi, úgy hogy a belső üreg 
egészen megtisztul. Az egyik lyukat meghagyják 
szájadéknak, a másik kettőn át zsineget húznak, 
úgy hogy fára, vagy a kunyhóban bárhová föl 
lehet akasztani.

Végül még a szeszről is meg kell emlékeznem, 
melyet a cocuspálma szolgáltat; vagyis elsőbben 
a czukorról, mert a szesz csak a czukor erje
désekor keletkezik. A polynesiaiak az európaiak 
megérkezése előtt a szeszes ital készítését nem 
ismerték, ámbár a cocuspálma szolgáltatta élel
müknek jelentékeny részét, sőt helyenkint egész 
évi italukat víz helyett. Ez annál feltűnőbb, 
mert a czukros nedvet, mely a megvágott 
zsenge virágszárból csurog, okvetetlenül ismer
niük kellett és ez az édes nedv már másnap 
szeszes erjedésnek indul. Az ember úgyszólván 
önkéntelenül arra a gondolatra vetődik, hogy 
a szeszes erjedésnek indult, vagy egészen ki
forrott folyadékot éppen úgy utálták, mint az 
állatok. És ez az egészséges természetes ösztön 
csak akkor tompult el, mikor a mások példája 
rátanította őket a szeszes folyadék megivására. 
Hihetőleg ez a helyes természetes ösztön, mely 
a szeszes italoktól visszatartotta őket, volt egyik 
főoka annak, hogy betegségek alig fordultak elő 
köztük, a mit az első hittérítők nagyon körül
ményesen és majdnem csodálkozva jegyeztek 
föl. így például a kis Guam szigeten csupán 
azok közt a bennszülöttek közt, a kiket az első 
évben kereszteltek meg a misszionáriusok, nem 
kevesebb, mint 1 2 0  olyan egyén volt, a ki a 
száz éves kort meghaladta. Csak a filippinok, 
a kiket a spanyolok a Fülöp szigetekről vittek 
oda munkásokul, tanították meg azt az egész
séges népet arra, hogy a szeszivásban és a 
lerészegedésben élvezetet találjon; ők tanították

meg arra is, hogyan kell a pálmából a „tuba“-i 
vagy más néven a „loddy“ -1 készíteni.

E végből a cocuspálma nagy virágbimbóját 
körülkötözik, hogy ne nyílhassák egészen szét. 
Később a virágzat csúcsát éles késsel leszelik, 
mire a sebből czukros nedv ömlik ki, legbő
vebben éjjel. Ezt a czukortartalmú folyadékot, 
melyet tulajdonképpen „pálmamust“-nak nevez
hetünk, a seb alá kötött bambus-csőben fogják 
föl. A pálmamustból nem mindig pálmabort 
(tubát) készítenek, hanem gyakran czukrot (jag-

4. Cocuspálma virágzata. Balról termővirág, jobbról két virágszár 
porzós virágokkal.

gery) vagy czukorszörpöt. E végből forralják 
mindaddig, míg a víztartalom legnagyobb része 
elpárolog és vagy szilárd maradékot kapnak, 
vagy pedig szörpöt.

Ha nem forralják, akkor igen rövid idő alatt 
szeszes erjedés indul meg a mustban és már 
az erjedés megindulta utána negyedik vagy ötö
dik órában olyanforma íze van, mint a fiatal 
almabornak és elég szesztartalma van arra, hogy 
az ember ittas legyen tőle. Mint minden szesz
ből, úgy ebből is készül eczet.

Ha a virágzat első sebéből már gyérebben 
kezd folyni a must, akkor alatta új vágást ejte
nek, melyből ismét bővebben ömlik a nedv és 
ezt többször ismételik.

A cocuspálmaborból szeszt is destillálnak és
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ezt a pálinkafélét Kelet- Indiában arak-nak, 1 a 
spanyol nyelvet beszélő népek közt pedig „agua- 
yente“-nek, vagy „aguardiente“-nek nevezik.

A cocuspálma egész éven át terem ugyan 
diót, de nem egyenletesen. Két fő termő ideje 
van évenkint és ezek közül a legjelentékenyebb 
április, május és június hónapokban érik. Ebben 
az időben természetesen legélénkebb a copra- 
piacz és ekkor jár az illető tájakon a legtöbb 
olyan hajó, mely a coprát exportálja.

Habár, mint említettem, a cocuspálma a ten
gerparton érzi magát legjobban és kitünően tud 
daczolni az orkánnal, mégis vannak olyan kivé
teles esztendők, mikor a vihar rettenetes ereje 
széttépi koronáját és megsemmisíti virágát, meg 
fiatal gyümölcsét. Ez természetes is; mert hiszen 
olyan orkánok is előfordulnak, melyek nagy 
hajóárboczokat letépnek a hajóról, mint valami 
tollat beragadják a szárazföldbe és hegyükkel 
úgy beleszúrják valamelyik várbástyába, mint 
holmi lándzsát. Hogy nincs a földön olyan 
növénylevél, mely ilyen elemi erőnek szabadon 
kitéve, szét ne szakadna, az magától érthető. 
Az ilyen kivételes esztendők a cocuspálma hazá
jában olyan elemi csapásszámba mennek, mint 
nálunk a jégesős évek Mivel a pálmalevél hosszú 
életű, rendesen lassan is fejlődik és ha a vihar 
egy koronát megszaggatott, egy év is eltelik, 
míg az új korona egészen kifejlődik. Az 1900-ik 
évben a Fülöp-szigeteken és a Mariánokon olyan 
vihar dühöngött, a minő még ott is ritkaság- 
számba megy és szerencsére 10—15 évben fordul 
csak elő egyszer, vagy még ritkábban. Akkor copra 
a sújtott helyekről egy éven át nem került kivi
telre. Mindamellett még az ilyen borzasztó 
katastrophák is rendesen csak a koronát tarol
ják le. A törzs, ha a talaj nem nagyon vékony 
rétegű, még az ilyen veszedelmet is kiállja. De 
vannak, kivált a polynesiai korailszigeteken olyan 
talajok is, melyek alig mélyebbek két arasznyi
nál és azon alul már a korallszirt van, melybe 
afagyökérnem hatolhat bele. Hailyen sekély termő
földrétegben gyökeredző cocuspálmát védtelenül 
ér az orkán, persze tövestül felemeli, mert 
nagy magasságához képest úgyszólván semmi 
megfelelő alapja nincsen. Ilyen helyekre okszerű 
tenyésztő nem ültet pálmát; a ki pedig meg
teszi, idővel a maga kárán okul.

A cocusdió a maga óriási, emberfejnagyságú 
terjedelmével, sok fejtörést okozott már a ter
mészetbúvároknak. A növénymagvaknak ugyanis 
az a czéljuk, hogy a fajt fenntartsák és lehető
leg nagy területeken meghonosítsák. Ennek 
folytán úgy vannak alkotva, hogy vagy a szél, 
vagy a víz vigye őket el a távolba, vagy pedig 
állatok, különösen madarak hurczolják szét gyom
rukban.

A cocusdió azonban meghazudtolni látszott 
ezt a természeti szabályt. Mert természetes, hogy 
apró és könnyű magvakat szél és vízfolyás 
könnyebben ragad magával, mint nagy magva
kat. Olyan állatokat pedig még a megatheriumok 
ősrégi idejéből sem tudunk elképzelni, a melyek 
elég ostobák lettek volna arra, hogy a gyom

1 Arak-ot, vagy arrak-ot más pálmák nedvéből, továbbá 
rizsből is készítenek. Sajó.

rukat ilyen csontkeménységű bombákkal ter
heljék meg.

Egyéb magyarázat hiányában az a feltevés 
szerzett magának általános érvényt, hogy a 
cocusdiót a tengeráramlatok viszik magukkal 
és a hol a dió partra verődik, ott kicsírázik és 
pálma lesz belőle. Ezt a feltevést arra a tényre 
alapították, hogy a cocusdiót külső, laza, rostos 
burkolatja fönntartja a víz színén és hogy a 
tengeráramlatok csakugyan visznek magukkal 
úsztatott cocusdiókat.

A legújabb búvárkodások azonban ennek a 
feltevésnek ellentmondanak. Van ugyanis Óceá
niában egy óriási nagy természetes kisérleti 
terület, a hol a természet maga dolgozik és a 
hol a természetbúvárnak éppen csak meg kell 
figyelnie a szabad természet idevágó munkál
kodását. Ausztrália keleti oldalán van ugyanis 
Queensland, melynek körülbelül ezer mértföldnyi 
hosszaságban egyenesen ki vannak téve a poly
nesiai szigetek felől jövő tengeráramlatoknak, 
melyek az említett partokon megtörnek és nem 
ritkán hoznak magukkal cocusdiót is. Ha tehát 
valahol, úgy éppen ott volt alkalom arra, hogy 
a tengertől partra vetett cocusdióból az óriási 
part hosszában szebbnél szebb cocuspálma- 
ligetek keletkezzenek. Moresby azonban, a ki 
azt a nagy parthosszaságot a múlt század köze
pén jórészt átkutatta, ott csak egyetlen egy 
helyen, t. i. egy Sheridan nevű ültetvényesnek 
birtokán talált cocusfákat, melyek szép, egész
séges, fiatal törzsek voltak — csakhogy Sheridan 
maga ültette őket. A természet maga az 1000 
mf.-nyi parthosszon seholsem tudott cocuspálmát 
megtelepíteni, ámbár a talaj ennek a fának 
nagyon kedvező és — a mi éppen a legfonto
sabb — az ausztráliai parttól csak 2 0  mf.-nyire 
fekvő szigeten már régen azelőtt szép cocus- 
telepek voltak. Ugyanilyenek a viszonyok Ausz
trália északi partjainak mentén is.

Már ez a tény maga is kétségbevonhatatlanul 
bizonyítja, hogy tengeren úsztatott cocusdió 

- nem bírja a maga faját terjeszteni.
Cook O. F. nyomán, kit az Egyesült-Államok 

kormánya a cocusfa ősi hazájának és termé
szeti viszonyainak tanulmányozásával bízott meg, 
még néhány más nagy értékű adatot is közlünk.

Új-Guineában és a Torres-szoros szigetein 
Dampier és később (az ötvenes években) Mo
resby nagy mennyiségű tengervíztől partra vetett 
cocusdiót találtak, de egyetlenegy élő fá t sem, 
a mi azt bizonyítja, hogy a sok kivetett 
dióból egyetlenegy sem bírt utódot létrehozni. 
Később is csak ott keletkezett cocuspálma, a 
hol az ember megtelepedett és maga ültette el 
ezt a fajt és ott mindenütt kitünően tenyészik.

Minden valódi adat, melyet a termőhelyeken 
gyűjtöttek, ma már eltagadhatatlanul azt mutatja, 
hogy a cocuspálma élete az emberhez van kötve, 
mintha másképpen nem is tudna boldogulni. 
Legalább a tengerpartokon tényleg így áll a dolog.

Pickering1 ilyen határozott módon nyilatkozik : 
„A cocuspálma jelenléte (a Csendes-Óceán szi
getein) olyan megmásíthatatlan módon az emberi

1 Races of Men: London, 1863; és Chronical His
tory of Plants. Boston, 1879.
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kéz munkájának tulajdonítható, hogy az ő jelen
léte útmutatóul szolgál az utazó kereskedőknek, 
ha bennszülötteket akarnak találni. Ámbár gyü
mölcse nagy tengerfelületeken át romlatlanul 
bír átúszni, mégsem találkoztam egyetlenegy 
olyan esettel sem, mely azt bizonyította volna, hogy 
cocuspálma egyik szigetről a másikra önmagától 
át tudna telepedni. . .  A Cocos nucifera a Csendes- 
Óceánnak csak olyan szigetein fordul elő, a 
melyeken az illető bennszülött lakosság hono
sította meg. Ezt a tényt a kereskedő hajósok 
nagyon jól ismerik; én magam a Csendes-Óceán 
és a maláji szigettenger szigetein kivétel nélkül 
mindig csak cultivált állapotban találtam“.

Egy másik búvár, Woodford,1 útleírásában 
ezt mondja: „A cocuspálmák csalhatatlan jelei 
annak, hogy az illető helyen bennszülöttek lak
nak, vagy közvetetleniil megelőzőleg laktak. Ha 
fiatal cocuspálmák művelését elhanyagolják, akkor 
csakhamar megrontja őket a bozót, mely törzsük 
körül felburjánzik; ennek az a következménye, 
hogy nem teremnek többé gyümölcsöt és ha az 
idős törzsek elhalnak, nem marad utánuk ivadék, 
mely helyüket elfoglalhalná“.

Hedley2 úgy nyilatkozik, hogy Funafutiban 
„vad pálmáról“ beszélni éppen olyan képtelenség 
volna, mint Angolországban vad őszibaraczkról.

Ezek szerint tehát a tapasztalatok azt mutatják, 
hogy a cocuspálma a Csendes Óceán partvidékein 
és szigetein sohasem nő magától, hanem kié étel 
nélkül rá van szorulva az ember plántáló és 
ápoló kezére, vagyis hogy nem vad növény, 
hanem — mai formájában — tisztán és hatá
rozottan culturnövény.

Erre nézve még a következő tapasztalati ada
tok nyújtanak felvilágosítást és egyszersmind 
magyarázatot:

1 . Ámbár a cocusgyümölcsöt a körülvevő 
vastag rostos burok úgy védi, mintha vánkosba 
volna pólyázva, mégis egész Kelet-indiában azt 
tartják, hogy vetőmagnak csak az használható, 
a melyet az ember kézzel szed le a fáról. A 
melyik leesik a földre, úgy megsérül, hogy nem 
csírázik. Ennek nyilván az az oka, hogy a bél 
nem tölti ki egészen a csontkemény héj belső 
üregét, hanem a kettő közt üres tér van. Leesés
kor tehát a bél erősen odaütődik a maghéj falá
hoz és zúzódást szenved. Ősi állapotban ennél
fogva a cocusdiónak olyan belének kellett lennie, 
mely egészen kitöltötte a magüreget.

2. Nagyon nedves környezetben hamar rot
hadásnak indul a cocusdió, nagyon száraz helyen 
pedig gyorsan elveszti csirázóképességét.

3. Ha a dió a tropikus napsugaraknak fedet
lenül ki van téve, akkor csirája elpusztul; árnyék
ban kicsirázik ugyan, de ha magára hagyják, 
a csiranövény nem fejlődik normálisan, hanem 
elsatnyul.

Alig lehet tehát legkisebb kétségünk is az 
iránt, hogy a cocuspálmának a szabad, termé
szetes állapot a megélhetést lehetetlenné teszi 
és hogy az embernek, vagy annak a lénynek, 
mely a Homo sapiens őse volt, közreműködése 1

1 A naturalist among the Head-Hunters. — London, 
1890.

8 Memoir III., Australian Museum. — Sidney, 1896.

folytán keletkezett és kapta azt az alakot és ter
mészetet, melynek megjelölésére Cocos nucifera 
botanikai elnevezést használjuk.

Ezek a tények egészen eltérnek azoktól, a 
melyeket eddig a szakmunkák közöltek és ezek 
az adatok meggyőzhetnek bennünket arról is, 
hogy a cocusgyümölcs nem is arra való, hogy

5. Cocuspálma koronájából fényképezett részlet, a) Szarvalaku, még 
ki nem nyílott virágzatburok ; b) Kifejlett virágzat.

a tengeráramlat szerezzen neki új hazát, hanem 
csak az ember adhat neki ilyent.

De még jobban ellentmondanak az eddig 
uralkodott nézeteknek azok az adatok, a melyek 
a cocuspálma eredeti hazájára vonatkoznak.

Decandolle és vele együtt más természet- 
búvárok abban a véleményben éltek, hogy a 
cocuspálma az óvilágban és pedig Ázsiában 
keletkezett.

Azok az érvek, a melyeket L. O. Cook össze
gyűjtött és 1901-ben Washingtonban közzétett, 
tökéletesen megdöntik a fennebbi nézetet és 
szinte csodálkozhatunk, hogy az miképpen ural
kodhatott olyan sokáig a szaktudományban. Ezt 
a furcsaságot megint csak az magyarázza meg, 
hogy a régebben ismert culturnövényekkel a 
botanikusok nem tartották érdemesnek foglal
kozni.

Ha Ázsia volna őshazája, akkor bizonyára 
Kelet-indiában és Ceylon szigetén kellett volna 
ősidőktől fogva tenyésznie. De ámbár ma Ceylon 
szigete a cocuspálma egyik legclassikusabb ázsiai
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termőhelye, mégis kétségbevonhatlanul be van 
bizonyítva, hogy ezen a szigeten csak a törté
nelmi időben honosították meg. Point de Galle 
közelében egy bennszülött fejedelem: Kották 
Rayah, óriás képe sziklába vésve van és a ceyloni 
történelem ezt a fejedelmet mondja a cocus- 
pálma behozójának. Ceylon legrégibb fennmaradt 
krónikája, a Maravansa, nagy részletességgel 
sorolja föl mindazokat a hasznos növényeket, 
melyek a krónikában említett fejedelmek ural
kodásakor a szigeten megvoltak; — a cocus- 
pálmáról azonban, mely pedig ugyancsak feje
delem a hasznos növények közt, egy szó sincs

I I I .  í v .

6. I. Egész cocusgyümölcs a rostos burokkal együtt; II. Cocusgyümölcs 
keresztmetszete; III. Cocusdió a rostos burokból kivéve; IV. Cocus- 

dió alulról nézve, a három „szem“-mel.

benne. Tehát akkor Ceylon szigetén semmikép
pen sem fordulhatott elő.

A további tanulmányok Cook-ot arra a meg
lepő eredményre vezették, hogy e csodálatos 
növény ősi hazája Amerika; vagy legalább a 
jelenleg a tenger színe fölött levő continensek 
között Amerikában élt legkorábban és innen 
terjedt szét a világ több részeibe.

Tudom, hogy ez a nyilatkozat az első pil
lanatban képtelenségnek látszik és így nem mel
lőzhetem, hogy elmondjam azokat a tényeket, 
a melyekre alapítva van.

Már az is sokat mondó tény, hogy a Cocos- 
nem más világrészekben, az egy cultivált fajon 
kívül más fajokkal nincs képviselve. Amerikában 
azonban vannak más Coros-fajok is, még pedig 
vad állapotban. A Coras-fajoknak általában igen 
kis elterjedési körük van ott, a hol vadon élnek. 
Az összes megfigyelések összevetése alapján a 
nevezett búvár arra az eredményre jutott, hogy 
Columbia és Venezuela hegyvidékein kell a 
Cocos nucifera hazáját keresni. E tájakon ma is 
kitűnő ízű diók teremnek, melyeket általában a 
legjobbaknak tartanak a földön és Cartagena város 
piacza e tekintetben nagy hírnévre tett szert.

A legnevezetesebb körülmény e tekintetben 
az, hogy éppen a columbiai és venezuelai coctis- 
diók bele tölti ki egészen a maghéj üregét, tehát 
a csonthéj és a belső mag közt üres tér nincsen. 
Úgy látszik tehát, hogy annak a hézagnak kelet

kezése a cultura következtében való elfajulás 
eredménye.

A XVI. század spanyol nyelvű írói, a kik 
Amerikában laktak és az ottani viszonyokat 
leírták, ebben az irányban kézzelfogható bizo
nyítékokat szolgáltatnak, mivel a cocuspálmáról 
egészen határozottan mint amerikai növényről 
beszélnek.

Oviedo — Columbus Kristófnak kortársa — 
1515-ben bejárta a panamai földszorost, 1520-tól 
1523-ig Columbiát és az Antillákat. 1526-ban 
fejezte be Nyugat-India természetrajzát, melyet 
a későbbi években még sok toldalékkal gazda
gított. E nagy munkájában leírta az amerikai 
pálmákat és köztük a cocuspálmát is, melynek 
különösen nagy figyelmet szentelt és a mely 
leírásában körülbelül akkora helyet foglal el, 
mint a többi pálma együttvéve.

Cieza de Leon, a ki 1532-től 1550-ig tartóz
kodott Amerikában, a többi közt egy amerikai 
pálmáról beszél, melyet nem nevez ugyan határo
zott néven, de a mely feltétlenül nem más, mint a 
cocuspálma. Ezeket írja ugyanis róla: „Gyümölcse 
igen ízletes; ha a gyümölcsöt kövekkel feltörik, 
tej folyik belőle és ebből a tejből holmi tejfölt 
és vajat is készítenek; az utóbbit világító anyagul 
használják lámpákba“. Ez a leírás a föld semmi
féle más pálmájáról nem szólhat, mint a cocus
pálmáról.

Ugyanilyen magasztaló stylusban ír róla 
Acosta, az amerikai, spanyol nyelvű történetíró, 
a ki 1570-től 1587-ig járt Amerikában.

Mindezek a régi spanyol írók tehát a XVI. 
század első felében mint amerikai és mint azelőtt 
egészen ismeretlen új fajról írnak a cocuspálmá
ról, a mely tehát akkor már nagy, idős, bőlermő 
példányokban élt az újvilágban. Ha tehát az 
európaiak importálták volna Amerikába, ennek 
nyomban Amerika felfedeztetése után kellett 
volna megtörténnie. Hogy azonban nem az euró
paiak vitték be Amerikába, arra nézve éppen 
az imént említett Acosta szolgáltat úgyszólván 
kézzelfogható bizonyítékot. Egy fejezetben leírja 
ugyanis mindazokat a hasznos növényfajokat, 
melyeket a spanyolok az újvilág felfedezése óta 
az ő idejéig meghonosítottak Amerikában. Ezek 
közt a cocuspálmát nem említi, hanem igenis 
szól róla más helyen, mint ősi amerikai fajról, 
melyet a legbecsesebb növények közé soroz, 
melyről „csodaszeríi dolgokat beszélnek“ és a 
mely „évenkint tizenkétszer terem gyümölcsöt, 
mint a minő fáról az Apokalypsis szól“. Ha 
tehát a spanyolok importálták volna Amerikába 
a Cocos nucifera-i, akkor Acosta bizonyosan 
mint ilyenről szólt volna róla.

Ha még hozzáveszszük, hogy Amerika fel
fedeztetése előtt az óvilágban senki sem ismerte 
a cocuspálmát, mert egyetlenegy helyen sincs 
említve az irodalomban, akkor feltétlenül el kell 
ejtenünk a botanikusok korábbi véleményét és 
a cocuspálmát az amerikai fajok közé kell iktat
nunk.

Az eddigi téves véleménynek egyik főoka 
volt nyilván az is, hogy a fennebb idézett régi 
amerikai kútfők spanyol nyelven Írott könyvek; 
az európai természettudósok pedig a spanyol 
régi irodalmat nyelvi ismeret híján, vagy egyéb
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okok miatt, nem tanulmányozták. A spanyolok 
pedigatermészettudományoknak a legújabb időig 
nem voltak valami nagyon buzgó művelői.

A cocuspálmának és egy-két másik pálmának 
óriási nagyságú gyümölcse rejtélyszámba ment 
a természetbúvárok előtt. Különösen még rejté
lyesebbé vált azóta, mióta kiderült, hogy a 
tengerúsztatta diókból, magukra hagyva, nem 
lesz fa. Minő haszna lehet valami növénynek 
ilyen alkalmatlan nagyságú gyümölcsből? Hiszen 
a víz is könnyebben ragad magával kisebb mag
vakat! Állatok pedig gyomrukban efféle emészthe
tetlen dolgokat nem czipelnek magukkal. Néhány 
év előtt egy német folyóiratban1 idevágó tanul
mányt tettem közzé és azt hiszem, sikerült meg
fejtenem a kérdést.

A cocusdió nagysága kétségtelenül kézzel 
ellátott lényeknek közreműködéséből származott. 
Mióta az ember culturájában szerepet játszik, 
bizonyos, hogy a cocusdiót is, folytonos kivá
logatás, vagyis nemesítés által nagyobbította, 
úgy mint mindenféle gyümölcsöt (almát, körtét, 
baraczkot, szilvát) és egyéb növényeket is, pél
dául a káposztát, salátát, répát stb. — Ilyen 
mesterséges kiválasztás útján biztosan nagyob
bodott a cocusdió; mert feltehető, hogy az ember 
már a történelem előtti korszakokban is a leg
nagyobb diókat választotta ki magnak. A leg
nagyobb magvakból keletkező ivadék pedig már 
örökölte a nagyranövés hajlandóságát és így 
évezredek, vagy tízezredek folyamán kifejlődött 
a mai emberfejnagyságú termés. Hiszen a cocus
dió még nem is a legnagyobb pálmagyümölcs; 
az ú. n. Seychelle-dió, mely a Seychelle-szigetek- 
ről kapta nevét és a mely a Lodoicea Seychel- 
larum nevű pálma gyümölcse, 40 — 50 kilogramm 
súlyt is elér és a föld egész növényvilágában 
a legnagyobb mag.

Valószínű, hogy ez a kiválogatás már az 
embert megelőző, kézzel bíró lények idejében 
és körében is megkezdődött. Hogy nem csupán 
emberek szerepeltek e kiválasztásnál, erre vall 
a cocusdió magvának roppant keménységű héja.

Mert hogy az ember magnak a legnagyobb 
diókat választotta ki és arról a fáról szedett 
ültetni való magot, mely a legnagyobb diókat 
termette, az iránt nem lehet kétségünk, mert a 
történelem előtti időkben már mindenfelé folyt 
a nemesítésnek ez a munkája, a hol emberi 
társaságok voltak.

De már azt, hogy a legkeményebb héjú diót 
választotta volna tenyésztő magnak, semmikép
pen sem lehet elképzelni. Mert minél kemé
nyebb a dió héja, annál több baj van a fel
töréssel vagy felvágással.

Bizonyos, hogy a cocuspálmáknak már ere
detileg is volt hajlandóságuk arra, hogy kemény 
maghéjat képezzenek; mert minden szervezetben 
csak olyan változások eshetnek meg, melyekre 
valamelyes veleszületett hajlandósága van. Ha 
a változás az illető lénynek ártalmas, akkor 
elpusztul az illető egyén; de ha a létért való 
küzdelemben segíti őt, akkor az új tulajdonság 
az utódok folytán megmarad, sőt a legtöbb V

V „Prometheus“. 1q02. Nr. 638 . — Berlin.

esetben — természetes kiválasztás útján — foko
zódik.

A cocusdiónak tehát valamiképpen hasznára 
lehetett a csontkeménységü maghéj, vagyis azok
nak a magvaknak volt legtöbb kilátásuk arra, 
hogy belőlük életképes fák és utódok keletkez
zenek, a melyek maghéja a legkeményebb volt.

Ezt a genesist vagy majmok, vagy olyan 
— kézzel bíró — lények eredményezhették, a 
melyek az ember ősei és talán a majmok ősei 
is voltak és a melyeknek a cocusgyümölcs táp
lálékul szolgált. A cocusfajok egyikének sincs 
vad állapotban nagy elterjedése. Ott, a hol a 
Cocos nucifera nevű faj létrejött, magvait a 
majmok vagy holmi ősi, kézzel bíró állatfajok, 
esetleg a még egészen kezdetleges, állati ter
mészetű emberek leszedték a fáról és felszedték 
a földről. Hogy a bélhez jussanak, feltörték. 
És úgy törték fel, mint a hogyan ma is majmok 
szokták feltörhi a diót vagy mandolát, melyet 
például az állatkertben vetünk nekik oda, — 
t. i. kővel. A mit követ fel bírtak törni, azt meg
ették. Csak az maradhatott meg magnak és az 
nevelhetett utódot, melyet nehezebben bírtak 
feltörni és ott hagytak. Mivel ebben a munká
ban a majom-állat vagy az ember ősi formája,

7. Cocuspálma magcsemetéi.

mindig ügyesebb és erősebb kezű lett, a diónak 
is egyre keményebb héjúnak kellett lennie, hogy 
ne bírják feltörni. így aztán mindig a legkemé
nyebb héjú gyümölcsökből lettek fák és ezek a 
keményhéjúságot, sőt a héj fokozódó kemény
kedésnek hajlandóságát is, átörökítették utó
daikra.

így magyarázható meg, hogy idők folytán 
olyan lett a cocusdió, hogy még a mai ember 
is nehezen bánik el vele.

A magvakat a vele élő majmok vagy kezdet
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leges emberek el is czipelték magukkal olyan 
helyekre, a hol nagy kövek voltak a feltöréshez. 
Innen van, hogy a cocuspálma ma is vulcanikus 
hegyeken található Amerikában és annyira hozzá
szokott a vulcanikus talajok ásványi növény
tápanyagokban való gazdagságához, hogy vagy 
csak az illető vulcanikus hegyvidéken, vagy 
pedig a tengerparton bír boldogulni, a hol a 
tenger vizéből kerül a talajba a megkivántató 
sok növényhamú-alkatrész.

Mikor a legkeményebb és legeilentállóbb 
diókat kövekkel ütötték, ezeknek héja nem enge
dett, hanem a helyett belesüppedt a talajba. És 
ha nem bírtak vele tovább boldogulni, úgy félig 
a talajba verve otthagyták és abban a helyzet
ben csírázott aztán ki. A talajba való ilyen 
bestilyesztés tehát mesterségesen történt és ehhez 
a cocusdió annyira hozzászokott, hogy ma is csak 
úgy bír boldogulni, ha az ember éppen ilyen 
módon síippeszti bele a földbe, úgy hogy csak 
vagy egy negyedrésze álljon ki a talajból.

7. sz. képünkön cocusdió-csemetekertnek egy 
részlete van fényképpel megörökítve. A felvétel 
Ceylon szigetén történt. Ott látjuk a negyed 
résznyire a talajból kiálló cocusdióhéjakat és a 
bennük volt magból kinőtt kis palántákat, melyek 
levele még nincs szalagokra szétszakadozva.

A fentebbiekben leírt keletkezési mód az 
egyetlen, melylyel e sajátságos gyümölcs tulaj
donságait meg tudjuk magyarázni. A vastag, 
rostos külső burok nagyságának természetesen 
lépést kellett tartania a gyümölcs súlyával és a 
pálmatörzs magasságával, hogy a fáról lehullva, 
a magban rejtőző csira meg ne sérüljön.

Saió Károly.

A kígyók méregkészülekéröl.

A legtöbb ember iszonyodik a kígyóktól s 
borzalommal gondol rájuk. E kellemetlen 
érzelmek nem annyira az utálattal, ellen

szenvvel, mint inkább a félelemmel függnek 
össze. A sok mese, monda, elbeszélés és babona, 
mely velük foglalkozik, csak növeli azokat. A 
mily nehéz, sokszor épp oly hiábavaló is vala
kit meggyőzni próbálni félelme alaptalanságáról 
még az ártatlan természetű siklókkal szemben 
is; mert minden kígyóban mérges kígyót látnak. 
Vagy elkerülik őket, vagy bottal s más kézügybe 
eső eszközökkel agyonverik. Ha a nem mérges 
kígyókkal szemben nem is mindig, a mérgesek
kel szemben azonban határozottan jogos ez az 
irgalmatlan üldözés és pusztítás. Sőt Brehm az 
összes kígyókról így ír1: „A ki az állatok túlzott 
szeretetéből fölemeli szavát a kígyók érdekében, 
vétkezik az emberiség ellen. Ismétlem, jobb, 
hogy mindannyit megsemmisítjük, a mérgeseket 
és ártalmatlanokat egyaránt, semhogy egyetlen 
egy ember is elveszítse az életét, vagy hogy a 
kígyó pokoli mérge örökös kínszenvedéssé vál
toztassa ezt az életet“. Továbbá a kurta kígyó
ról: „Minden tanítónak oktatnia kellene tanít-

1 Brehm—Méhely: Az állatok világa. VII. köt. pag. 
565-566.

ványait a kurta kígyóról (keresztes vipera), meg 
kellene tanítania őket, hogyan kell a maguk 
ártalma nélkül pusztítani az ilyen állatot, a hol 
csak találják; minden apának meg kellene taní
tania fiait, hogy egyetlen egy erős vesszőcsapás 
a kurta kígyó hátgerinczére, megöli őt, akár
milyen szívós életű is.“

Ha nem is vagyunk Indiában, hol ezrekre 
megy évenként a kígyók áldozatainak száma s 
habár nálunk ritkaságszámba megy, ha valaki 
kígyómarásban elpusztul, mégsem fölösleges 
vagy kárbamenő dolog a kígyók életmódjával, 
természetével, a mérgeseknek a nem mérgesek
től való megkülönböztetésével foglalkozni.

Nálunk csak egy mérges kígyónem van, a 
vipera, melynek megkülönböztető jegyei: a két 
hosszsorban álló farkpaizsok, továbbá az, hogy 
a fejet pikkelyek vagy kevés apró paizs borít
ják. Három faja él nálunk: a rákosi vipera 
(Vipera ursinii Bp.), kurta kígyó (Vipera berus 
L.) és a homoki vipera (Vipera ammodytes L.). 
A kurta kígyó a hűvösebb, hegyi tájakat sze
reti. Az északnyugati, északkeleti és délkeleti 
felföld vidékein általánosan elterjedt. A budai 
hegyekben ritka; a Dunántúl is keveset találtak. 
A kis és nagy magyar Alföldön, kivéve a Rákos
mezőt, még nem találták. A rákosi vipera inkább 
kedveli az Alföldet; Rákosról és Kolozsvár kör
nyékéről ismeretes. A homoki vipera Déva, 
Vajda-Hunyad és Mehadia környékén gyakori. 
Mivel a rákosi és homoki vipera — utóbbi 
eltekintve a pikkelyekkel födött lágy szarunemü 
kinövéstől az orrán — felismerésükre vezető 
külső jegyeikben nagyon emlékeztetnek a kurta 
kígyóra, itt csak ennek adjuk főbb ismertető 
jegyeit Méhely monographiája alapján. A hím 
mintegy 60, a nőstény 70 cm.-re nő meg. A 
hím feje leginkább hosszas körtealakú, a nős
tényeké többnyire szívalakú. Szeme nagy göm- 
bölyded; a pupilla csaknem függőleges hasíték 
alakjában tűnik elő. Orrlyuka nagy. Külső fül
nek, dobhártyának nyoma sincs. Törzse felülről 
lapított; a fark rövid, a test egész hosszának 
V;—Vy-ed része. A hímek felül szürke színűek 
egyszínű fekete hátszalaggal, alul feketés pala- 
színüek, torkuk fekete. A nőstények felül barnák, 
sárgák vagy vörhenyesek, egyszínű barna hát
szalaggal, alul világos palaszürkék, fehéres torok
kal. A fejen egy fordított V alakú rajz látható. E 
rajz íves szárai között ered a viperák szokásos 
Kain bélyege, vagyis a fekete-barnás zegzugos 
hátszalag, mely egyes példányokon inkább egy
mással érintkező rombusokból áll, másokon egy- 
tolyfában zegzugosan tördelt; a fark csúcsát is 
sötétre színezi. E bélyegekről lehet a nálunk 
élő viperafajokat felismerni, de mihelyt kinyit
ják szájukat, mérges voltukat azonnal elárulják 
méregfogaik.

A kígyók méregkészüléke complikált, tökéle
tes berendezésű készülék, melynek élettani func- 
tiója: méreganyag előállítása, elválasztása és egy 
más állat vérébe való bevezetése. Az állator
szágban előforduló más mérgezőkészülékekkel 
szemben az egyes rendszertani csoportokra jel
lemző jól elkülönült morphologiai egységet képez.

A méregkészülék három részből áll: a méreg
mirigyekből, melyek rendesen a fejben vannak,
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a belőlük eredő vezetékekből és a csatornás 
vagy barázdás méregfogakból. Utóbbiak a száj 
nyálkahártya duplikaturájába, az ú. n. fogzacs
kóba vannak bezárva, úgy hogy csak a hegyük 
látszik ki. ( 1 . ábra)

A méregmirigyek rendes viszonyok közt a 
fej hátsó részének mindkét oldalán vannak s 
tetemesen hozzájárulnak a fej szívalakra való 
felduzzasztásához. Tartalmuk szerint majd lapo
sak, majd duzzadtak; kívülről a halánték és 
rágóizmok fekszik meg őket. Felnőtt viperánál 
8  mm. hosszúak és 4‘5 mm. szélesek; külön
ben nagyságuk és helyzetük is változó. A Cal- 
lophis nem mirigyei1 a szív és fej közt a bor
dákon és bordaizmokon belül fekszenek, minek 
következtében a szív jó hátra van tolva. Fejlődő 
példánynál ugyanis a mirigy majd fele, kifejlett
nél negyede a test hosszának. Ha a mirigyek 
normális nagyságúak és elhelyezésűek a száj 
kinyitásakor és a fogak felegyenesítésekor a 
halántékizmok hatása alatt a mirigyek önként 
is kiürülnek. A Callophis nemnél a bordaizmok 
is közreműködnek a nedv kiszorításában.

A mirigyek összetett csöves mirigyek, melyek 
a különböző fajoknál különbözőkép módosul
nak. A Lachesis muta-nál a csövek bizonyos 
mennyisége kötőszöveti falak által karéjokra 
különül el. A kurta kígyónál a karéjok annyira 
kifejlettek, hogy a csöves szerkezet majdnem 
hólyagossá, fürtössé válik. A méregmirigyek nem 
egyebek, mint módosult nyálmirigyek, melyek 
megfelelnek a nem mérges kígyók hátsó felső 
ajki mirigyeinek, de ezek kisebbek s váladékuk 
ártalmatlan.

A mirigycsövek ágakká s ezek egy csator
nává — mirigyvezeték — egyesülnek. A mirigy
vezeték a szem alatt elhaladva, kívülről befelé 
görbülve megkerüli a rövid felső állkapcsot, 
annak mellső oldalára jön s szemben a fog
csatornával végződik a fogat körülvevő nyálka
hártya-szövetben. A vezeték kötőszövetbe van 
beágyazva, mely az állkapocshoz szorosan oda
tapad. Ezen szövet folytatódik a fogzseb egy 
részében is, de vele csak egyes szálak által 
függ össze, míg a fogat szorosan megfekszi.

A méregfogak szerepe az, hogy a bőrt át
metszve a húsba hatoljanak s a mérget az ejtett 
sebbe, illetőleg a vérbe vezessék. Mindig a felső 
állkapocsban vannak s nem egyebek, mint módo
sult felső állkapcsi fogak. A felső állkapocs 
mind jobb-, mind balfelén egy vagy két foggödör 
van, tehát egy, esetleg két fog lehet egymás 
meliett. A méregfogakon kívül a legtöbb kígyó
nak apróbb tömör fogai is vannak. A kétféle 
fogak helyzetbeli viszonyán alapul a kígyóknak 
egyik rendszertani beosztása. Vannak ugyanis 
Opistoglypha-k, hol a felső állkapocsban a 
tömör fogak után mint legutolsók következnek 
a méregfogak pl. Dryophis nemnél (India, Afrika); 
Proteroglypha-k, a melyeknél a mellső fogak 
méregfogak s utánuk következnek a tömör fogak, 
pl. az Elapidae és Hydrophiidae család tagjai; 
Solenoglypha-k, hol a felső állkapocsban csak

1 Meyer A. B.: Lieber den Giftapparat der Schlan
gen, insbesondere über den der Gattung Callophis Gray. 
Monatsb. Akad. Wiss. Berlin. 1870.

méregfogak vannak, a tömör fogak hiányzanak, 
ilyenek a Viperidae- és Crotallidae-család.

Vannak kifejlett, működésben levő méregfogak 
és tartalékfogak, melyek az előbbieket kiesésük 
után pótolják. Ezek különböző számban követ
keznek, mint fogkezdemények, a két foggödör
nek megfelelően két sorban a működő fog után 
az állkapocs nyálkahártyájában.

A kifejlett fogak csatornásak vagy barázdá
sak. Az előbbieknél a méreg egy a fog belse
jében végigvonuló csatornán át, az utóbbiaknál 
egy a fog domború oldalán levő barázdában 
jut a sebbe. A csatorna fejlődése úgy indul 
meg, mint általában a csöves szerveké, t. i. a

1. A kurta kigyó feje. Kathariner után.
A jobb fog az állkapocshoz fekszik, a bal majdnem fel van egyenesítve.

fog domború oldalán először egy betüremlés, 
egy barázda jön létre. Ez a barázda megmarad
hat ebben az állapotában s akkor a fog baráz
dás lesz; de fejlődhetik annyira, hogy szélei 
összeérnek s akkor a fog csatornás lesz. A csa
torna rendesen a fog csúcsa előtt nyílik s innen 
egy keskeny vályú a fog felületén vezeti tovább 
a mérget.

A fogak nagysága a kígyók nagysága szerint 
változó; rendesen 2— 6  mm. között van. Sarló 
vagy ívalakúan hátrafelé görbültek, úgy hogy 
hegyük a torok felé irányult s végükön finoman 
hegyesedők, azért igen könnyen sebezhetnek.

A méregfogak számának megállapításánál, ha 
a tartalékfogakat is tekintetbe vesszük, nem 
tudunk egész határozottsággal eljárni, mert ezek 
száma fajok szerint változó. Legtöbben, mint 
Tomas és Rose1 is 2—10-re teszik számukat 
egy-egy oldalon; Leydig 2 a homoki viperánál
15-öt is talált; Lenz pedig oly fiatal kígyókat 
említ, melyeknek egy tartalékfoguk sem volt. O 
azért a méregfogak számának megállapításánál 
csak a működő fogakra van tekintettel, de még 
ezekre nézve is lehet a kifejlett állaton bizo
nyos korlátok között változatosság. Mivel ugyanis 
az állkapocs mindkét felén két foggödör van, 
két fog is lehet; abban az esetben t. i., mikor 
az elvénült, de még működésben lévő fog és 
a legidősebb pótfog egyszerre van jelen. Kora 
tavaszszal, mikor a téli idő alatt megindult fog-

1 Rose C.: Das Zahnsystem der Wirbelthiere, Er
gehn. Anat. u. Entw. V. 4, 1894.

2 Leydig F.: Die einheimischen Schlangen nach Bau 
und Entwikelung. Arch. Mikr. Anat. V. 9. 1873.
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váltás még nem fejeződött be, gyakori eset ez. 
De fiatal kígyóknál rendesen csak egy fogat 
találunk, azért ez a normális szám.

A fogak gyökérszerű alapi része felduzzadt 
és rostos szerkezetűnek látszik. Csontrostocs- 
kákkal erősülnek az állkapcsi gödrök falaihoz. 
Keresztmetszetben vizsgálva a fog szöveti szer
kezetét, három réteget találunk a pulpa (fog
csira) körül: a legbelső csatornás dentin állo
mányt, aztán egy elmeszesedett fibrilla kötegekből 
álló réteget s végre a cement állományt. Sokan 
a zománcz jelenlétét is állítják, mely sapka 
alakjában fedné a fog csúcsát. Kathariner1 sze
rint ez az állítás a savakkal való kezelésnél 
származó opticai csalódáson alapszik. A kezelés
nél ugyanis a fog csúcsán a sók az egyenlőtlen 
elmeszesedésnek megfelelően egyenlőtlenül ol
dódnak ki, minek következtében a fog csúcsát 
egy sapka látszik fedni. A milyen szövet borítja 
kívülről a fogat, olyan borítja a csatorna bel
sejét is, a mi a betüremiéses fejlődésből követ
kezik.

A fogcsatornán kívül még egy másik üreg 
is van a fogban az idegek és véredények befo
gadására; erre már Fontana1 2 is rámutatott. Ez 
az üreg körülbelül ott végződik, a hol a méreg
csatornának vályúszerüen kiszélesedett nyílása van.

A méregfogak fejlődése nagyjában megegye
zik a tömör fogakéval. Bőrképződmények, melyek 
szemölcsök alakjában a fogléczen fejlődnek ki. 
Tüzetesebben itt nem megyünk bele a fejlődés 
tárgyalásába; utolsó stádiuma a fogcsatorna már 
leírt képződése.

A működése végén levő fog kiesését csontfaló 
sejtek (odontoblastok) idézik elő, a melyek

marják a fog szövetét és folyton lazítják össze
köttetését az állkapocscsal, míg végre a fog 
annyira meggyengül, hogy a legközelebbi hara
pásnál az ejtett sebben marad. Fogságban tar
tott kígyóknál, melyeknek nincs alkalmuk a 
harapásra,'a fogzacskóban marad. Egy fog műkö
dése körülbelül hat hétig szokott tartani, mit 
abból is lehet látni, hogy egy működése elején 
lévő fog, ha kitörik, körülbelül hat hét múlva 
pótlódik, a működése .végén levő pedig előbb,

1 Dr. L. Kathariner: Ueber Bildung und Ersatz der 
Giftzähne bei Giftschlangen. Zool. Jahrbücher. 10. 1897. 
pag. 82.

2 Fontana: Ueber das Viperngift. Berlin. 1787.

a szerint, hogy milyen fejlődési stádiumban 
találta a baleset a fogat.1

A mint láttuk, az állkapocsban két foggödör 
van: egy belső és egy külső. Ha a működő fog 
a külső foggödörben van, a kiesése után műkö
désbe lépő pótfog belső állású lesz s így tovább 
felváltva, a mit a tartalék-fogaknak két sorban 
való elhelyezése tesz lehetővé. Röse rámutatott 
arra, hogy a fogállás az állkapocs két felén épp 
ellentett; vagyis ha a jobb állkapocs belső foga 
működik, akkor a bal állkapocson a külső van 
jelen. Egyidejűleg két külső vagy belső nincs 
jelen. Hogy a harapásnál ejtett két seb még 
sincs mindig egyenlő távolságban egymástól s 
nem esik éppen szembe, annak oka a szabály
talan fogváltáson kívül, a koponyacsontok moz
gatható összenövésében is van. Az azonban tény, 
hogy minden fogváltás után a működő méregfog 
az állkapocs más helyén és a mirigyvezetékhez 
más helyzetben jelenik meg, mert hiszen utóbbi 
az állkapocshoz szorosan odatapadó kötőszövet
ben rögzítve van.

A méregfogcsatorna és méregmirigyvezeték 
közelebbi összefüggésére nézve, sokáig téves ada
tok voltak elterjedve, a mi érthető is, mert aviszony 
fogváltás alkalmával complikálódik. Már Leydig 
is helyesen jegyezte meg, hogy a mirigyvezeték 
és fogcsatorna közt semmi szerves összefüggés 
nincs. Viszonyukat Kathariner tisztázta mikro- 
scopiumi készítményei alapján.2 A mirigyvezeték 
szája nem fekszi meg a fogcsatornát, hanem a 
két foggödör közt végződik azon kötőszövetben, 
melybe be van ágyazva. A méregnek igen rövid 
úton ezen kötőszövetben kell haladnia, míg a 
fogcsatornába jut. Maga a működő fog hossz- 
tengelye körül kissé meg van csavarva, hogy a 
csatornájába vezető nyílás szembeessék a mirigy- 
szájadékkal. A külső fog tehát befelé, a belső 
kifelé van csavarodva.

Ha a működő fog kihull, helyébe a méreg 
hiába ömlenék ki. Egy nyálkahártyaredő, mely a 
működő és legöregebb pótfog között oly hely
zetben van, hogy a pótfoghoz szorulva, szabad 
utat enged a méregnek a működő foghoz, ilyenkor 
a kiesett fog helyéhez szoríttatik s elzárja a méreg 
útját ide, de megnyitja a működésbe lépő pótfog 
felé. Ha két fog működik, a redő középen van s 
a méreg mindkét foghoz haladhat, tehát az állat 
két sebet is ejthet.

Hogy használja a kígyó ezt a leírt készülé
ket, hogy történik a marás ? A méregfogak nyu
galmi állapotban a szájpadhoz lapulnak, úgy, 
hogyha a kígyó ilyenkor kinyitja száját, csak a 
foghüvelyt látni, a fogat nem; ilyen a helyzet 
akkor is, ha nyel, valamit kiad, vagy ha fáj
dalmában kitátja a száját. — Ha az állkapocs, 
koponya és arczcsontok mozgatható összefüg
gését a mellékelt 2. ábrán megtekintjük, meg
értjük, hogy egész természetes és mechanikus 
a fogak felegyenesítése; de a csontokhoz menő 
izmok összehúzódása, a kígyó akarata is szük
séges hozzá. — Az igen megrövidült felső áll
kapocs előre és hátra mozgatható. Ha a kígyó 
csukva tartja száját vagy éppen becsukja, az alsó

1 Kathariner: i. m. pag. 84.
2 Kathariner: i m. pag 61.

2. Egy vipera koponyája, Hertwig után.
Prf. praefontal, Mx. maxilla, Pal. palatinum, Pt. pterygoideum, 

Pr. transversum, Q. quadratum.
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állkapcsot felfüggesztő négyszögcsont(quadratum) 
alsó vége hátafelé, felső vége előre mozog. Alsó 
végével együtt a hozzá izülő csontok segítségé
vel a felső állkapocs is hátrafelé mozog s így a 
fog a szájpadhoz fekszik. Ha a kígyó harapni akar 
s száját kitátja, a quadratum majdnem merőleges 
helyzetbe jut az alsó állkapocsra, minek követ
keztében a felső állkapocs és fog is függélyes 
helyzetbe kerülnek. A halánték- és rágóizmok nyo
mást gyakorolnak a méregmirigyre, váladéka előre
halad a vezetékben s bejut a fogcsatornába. A 
fogak felegyenesítése és a harapás csak egy pilla
nat müve s aztán ismét beáll a nyugalmi helyzet. 
De a harapások gyorsan következhetnek egymás
után. Minthogy az állkapocs két fele, a jobb és bal, 
csak szalagok által függ össze, a fogak függet
lenül is mozgathatók egymástól. Tényleg észlel
tek is eseteket, midőn a sebben csak egyik fog 
nyoma látszott, mikor is a hatás is félakkora 
volt, mintha mindkét fog használatban lett volna. 
Lenz szerint a nyakánál fogva tartott vipera, azon 
oldalon egyenesíti fel méregfogát, melyen vala
mivel közeledünk feléje.

A kígyóméreg nem egyéb, mint nyál. Még 
eddig inkább csak külső tulajdonságai és hatásai 
ismeretesek. Átlátszó sárgás-zöldes, némely fajnál 
színtelen folyadék, mely a víznél nagyobb fajsúlyú, 
savi hatású. íze a friss zsír ízére emlékeztet, meg
szárítva hasonlít a gyantához. A méreg anyaga 
toxin. Vegyi szerkezete még kevéssé van tanul
mányozva. Némelyek azt állítják, hogy mikrobák 
volnának benne, melyek a vérbe jutva, a színes 
vérsejtek bomlását okozzák. A hatás igaz ; de 
a mérget a víz forráspontjáig hevítve, mikor a 
mikrobáknak el kellett pusztulniok, mégis meg
maradt mérgező ereje. Beszárítva sem veszti el 
erejét; azért a megölt kígyóra is vigyázni kell, 
mert a fogaival ejtett legkisebb sérelem is veszé
lyes mérgezést okozhat. Kutyákon gyakran tapasz
taltak ilyenfajta mérgezéseket. A félvad népek 
12 évi szárítás után is használják a mérget 
nyilaikon.

Sértetlen bőrfelületen nem szívódik be a 
méreg, csak a szemkötőhártyán (coniunctiva) és 
a dobhártyán; a gyomorba jutva sem árt, leg
feljebb kis fájdalomérzetet kelt, ha üres. Hatása 
akkor kezdődik, ha a vérbe jutott. Első nyilvá- 
nulása az egész testen egy pillanat alatt végig
rohanó, a villamos ütéshez hasonló heves fájda
lom. Majd a méreg megkezdi munkáját, a vér- 
testecsek alakjának megváltoztatását; a testi erők 
hanyatlanak, bágyadtság, ájulások következnek 
be. Izomzsibbadtság, lélegzési zavarok, vérhányás, 
orr-, fülvérzés állanak elő ; az érverés mindig 
gyengébb lesz, hideg izzadtság tör elő. A meg
mart rész feldagad, a bágyadtsággal álmosság, 
az érzések eltompulása já r ; némely érzékek, 
látás, hallás időnkint elvesztik működési képes
ségüket. A vér folyton bomlik s a vérkeringés 
megzavartatván, az áldozat színe kezd hulla
szerűvé változni. Ha már közeledik a halál, a 
tompultsággal a fájdalmak is csökkennek s a 
haldokló öntudatnélküli állapotban, mintegy fáj
dalom nélkül látszik kimúlni; néha azonban 
görcsös rángatódzások közt. Ha a szerencsés 
körülmények közt a megmart ki is gyógyul, a 
mérgezés nyoma sokáig megmarad, időszakos

zsibbadások, bénulás vagy a megmart hely meg- 
üszkösödése alakjában.

A hatalmas forróövi kígyók mérge 2—30 p. 
alatt, a viperáé 20 p. alatt megölheti az embert; 
máskor néhány óra, sőt sokszor 24—36 óra is 
kell, míg a katasztrófa bekövetkezik. Különben 
a hatás függ a kígyó nagyságától, a méreg 
mennyiségétől. A mirigy méregtartalma rendesen 
egynéhány csepp, de a vipera-méreg egy csepp- 
jének 7 10-ed része is megölheti a kisebb álla
tokat. Ha az állat sokáig nem harap, felgyülemlik 
a méreg, duzzadtak a mirigyek, ilyenkor a hara
pás is veszedelmesebb. Különben az elhasznált 
váladékot igen hamar pótolják a mirigyek. Ha 
a marások gyorsan következnek egymásután, a 
későbbiek mindig kevésbbé veszedelmesek. — 
Tavaszkor kevesebb a méreg, mint őszszel, nyáron 
legtöbb, télen legkevesebb. Minél gyorsabb a 
megmart állat vérkeringése, annál gyorsabb és erő
sebb a hatás. Változó vérű gerinczesekre, csúszó
mászókra, kétéltüekre és halakra csekélyebb a 
méreg hatása; a gerincztelenekre még kevesebb, 
bár vannak esetek, mikor ezek is belepusztulnak. 
Bozontos juhászkutyák, vadmacskák, sertések s 
nagyobb madarak szerencsés megmenekülésüket 
rendesen vastag szőrméjüknek vagy sűrű tolla
zatuknak köszönik. Vannak állatok, melyekre 
nincs hatással a méreg, ilyen az ichneumon, 
sün, kígyászó ölyv. A sün egész nyugodtan

megeszi a viperát s tűri minden következmény 
nélkül az orrára eső harapásokat.

A mérgezésnél czélszerü bizonyos eljárásokat 
követni, melyekkel a megmart talán megment
hető vagy legalább fájdalmai csökkennek. Az 
esetleg kinn maradt mérget le kell törülhi, a 
sebet kiszorítani vagy kiszívni, de vigyázattal, 
mert a szájban is könnyen történhetik mérgezés ; 
jó a sebet késsel vagy tűvel tágítani, hogy minél 
több vér jöjjön ki, esetleg kiégetni s aztán az 
illető testrészt lekötni s úgy menni orvosi segít
ség után. Lehet a feldagadt részt olajjal dör
zsölni s jó a czitromsavval és 2°/0-os kalium- 
hipermangannal való kezelés. — A köznép oly 
eszközöket használ, melyek kéznél vannak; a 
sebet boróka- vagy Erica-főzettel mossák ki s rá 
áfonya bogyóiból készített pépet raknak. Szokták 
a megmartat le is itatni és ez sokszor segít is, 
mivel az alkohol gyorsítja a vérkeringést, a halál

3. A mirigyvezeték és fogcsatorna összefüggése. (Átmetszetben váz
latosan.) d — állkapocs ; in. v. =  mirigyvezeték ; v. k. =  a vezetéket 
körülvevő kötszövet; k. cs. — a vezetéket és fogcsatornát összekap
csoló kötőszöveti csatorna ; / .  cs. — fogcsatorna ; cs. ny. — nyílása; 

/ .  z. =  fogzacskó.
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oka pedig rendszerint a szív elgyengülése szokott 
lenni.

A méreg ellen legújabban Calmette állított 
elő ellenmérget, szérumot. 1 Egész gyűjteménye 
van a különféle kígyókból, melyeket mestersé
gesen táplál s időnként mérgüket megszedi. Ä 
kísérleti állat, ló, szamár vagy házi-nyúl vérébe 
először a halálos adag V20-át oltja be s aztán 
naponként fokozza. Az állatokat jól kell táplálni, 
különben lesoványodnának. 4 -5 hét múlva az 
állatok a halálos adag kétszeresét is elbirják, sőt 
Calmette egy év alatt egy házi-nyulat annyira 
hozzászoktatott, hogy 80-szorosátis elbírta. A beol
tott állat vérsavójában egy ellenméreg képződik. 
Ebből készül a szerűm. Minden két-három héten 
eret vágnak az állaton s ezután a beoltást újra 
ismétlik. A szérumot 10 cm3-nyi adagokban 
antivenin név alatt hozzák kereskedésbe, a mit 
lehetőleg mindjárt a marás után kel! a hasfalba 
befecskendezni, hogy használjon.

Érdekes, hogy fajbeli társaikra a mérges kígyók 
harapásának semmi hatása nincs. Fogságban a 
viperák véresre marják egymást minden követ
kezmény nélkül. De más fajbelire a méreg úgy 
hat, mint más állatra. A csörgő-kígyó marása 
halált hozott a viperára, melyet aztán minden 
habozás nélkül felfalt.

Waddel kísérleteket tett arra nézve, hogy meg- 
mérgezheti-e a kígyó önmagát? A Naja tripu- 
dians-ba (szemüveges kígyó) beoltotta saját mér
gét, de annak semmi baja sem lett. Waddel ezt 
úgy magyarázza, hogy a mérges kígyó be van 
oltva saját mérge ellen; harapásnál ugyanis 
sokszor megsérti foghusát s fokozatosan mér
gezve magát, végre immunissá lesz.

Dr. Papp Dezső.

A magyar nőnevelés úttörője.

A belváros egyik legismertebb utczája nem 
régiben nevet cserélt. Veres Pdlné-uicza 
lett immár a Zöldfa-utczából, s ezzel az 

elnevezéssel elévülhetetlen érdemeket jutalma
zott a főváros.

Ki volt Veres Pálné ? ezt bővebben nem 
kell magyarázni. Tudja az egész müveit magyar 
nemzet. Mindenki áldja és szivébe vésve hor
dozza az ő emlékét. Mint lelkes magyar hon
leány példányképül szolgálhat, mint a magyar 
nőnevelés úttörője, neve késő századokig élni 
fog. Kicsinyes előítéletekkel küzdve, lankadat
lan buzgalommal, törhetetlen erélylyel vitte keresz
tül terveit s elnyerte a diadal pálmáját. Igazi 
magyar nő volt Veresné. Nemzete jellemének 
megfelelően, mint a XIX. század sajátos asz- 
szonya, küzdött nemének emberi méltóságáért. 
Nem volt sem femme précieuse, sem femme Libre, 
csupán nemének igaz jogáért, erkölcsi prestige- 
eért harczolt.

Különös szerencséje abban is rejlett Veresné 
Beniczky Herminnek, hogy a kellő históriai 
momentumban lépett a cselekvés színpadjára. 
Akkor, a mikor a nemzet visszanyerte elkobzott

1 Brehrn—Méhely: Állatok világa VII. k. pag. 364.

alkotmányát, mikor a nemzet kibékült a koro
nával. Valóságos agitátori lángész volt Beniczky 
Hermin. Lelkes szavával először is a nőkre 
hatott, s 1868 márczius 23-án, elnöklete alatt 
megalakította az „Országos Nőképző Egyesü
letet“, a melynek iskolája, egyelőre csak egy 
magasabb osztálylyal, 1869 október havában 
meg is nyílt.

Történelmi nevezetességű családból eredt 
Beniczky Hermin. A beniczei, micsinyei és pri- 
bóczi Beniczkyek egyenes leszármazója, a kik 
mint Radó nádor ivadékai, már 1235-ben bír
ták Pribóczot, még régebben a második prae- 
dicatumukban szereplő Micsinyét.

Számtalan jeles ivadék közül kitűnik a XVII. 
században Beniczky Péter a költő, a váczi vár 
hős kapitánya és 1627-ben Beniczky Ferencz 
s mindenekfelett II. Rákóczi Ferencz geniális, 
kiváló diplomatája Beniczky Gáspár. A család 
egyik ága később Nógrádba származott s ebből 
ered az 1815-ben, Láziban, ennek az ágnak az 
ősi fészkében született Hermin. Atyja Beniczky 
Pál, édes anyja ózdi és zádorházi Sturmann 
Karolina volt. A múlt század elejének egyik 
legkiválóbb művelségű asszonya, a ki Teleki 
Lászlónéval és Brunswick Terézzel együtt fárado
zott a nádorné védnöksége alatt álló „első 
budai asszony-egyesület“ megalakulásán, majd 
a gyermekvédő eszmék fejlesztésén.

Beniczky Pálné, az 1831-iki kolerában korán, 
ifjan húnyt el és a zsengekorú Hermin leánykorát 
rideg, búskomor atyja kastélyában, Tó-Györkön 
töltötte el. Jó sorsa végre 1839-ben kiváló élet
társul adta melléje farádi Veres Pált, a kit 
Mikszáth Kálmán úgy jellemzett, hogy tiszta, 
önzetlen Charakter, nemesen dobogó szív volt. 
Példás feleség, anya is lett Beniczky Hermin- 
ből, a ki valódi mintanevelésben részesítette 
egyetlen leányát. Vanyarczi új otthonában csak
hamar középpontja lett a környékbeli társaság
nak. Nőtársai is csakhamar megérezték, hogy 
nagyobb, különb náluk, kiváló férfiak pedig 
általánosságban elismerték éles eszét, rendkí
vüli argumentáló képességét.

Különös hatást gyakorolt Veres Pálnéra Madách 
Imre, az „Ember tragédiájáénak halhatatlan 
szerzője. A költő, közös barátjukkal Szontagh 
Pállal gyakori látogatója volt a Veresék házának. 
A Madách-csal eltöltött, szellemi élvezetekben 
gazdag napok, rendkívül hatottak a fiatal asz- 
szonynak amúgy is fogékony lelkére. Drámáit 
költeményeit első sorban Veresnének olvasta föl 
Madách, sokat olvasták együtt utóbbinak ked- 
vencz költőjét, Heinét is. A vanyarczi kert sut
togó fái alatt, borongó csöndes nyári estéken 
gyakorta órák hosszáig ült elmélázva, eszmé
ket cserélve ez a két oly kiváltságos halandó, 
és Madách életírói nem tévednek, ha rendkívül 
jótékony hatásúnak mondják ezt az összekötte
tést. Miután Madách nejében, Fráter Erzsébetben, 
annyira csalódott, miután már a kétségbeesés 
kálváriáját megjárván, majdnem az elzüllésnek 
idult, Beniczky Hermin volt, a ki újra vissza
adta önmagának és a litteraturának. Madách 
Imre minden írónk közt az egyedülvaló, a kit 
a nőkérdés írójának mondhatunk, symbolikus 
értelme van tehát annak, hogy Beniczky Hermin-
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nel okvetlenül találkoznia kellett. A kik lélekben, 
szellemben egymáshoz tartoznak, azokat valami 
titokzatos, nagy attractio egymáshoz vonzza. 
Hiszen igazságtalanság volna a sorstól, és elszo- 
morítólag hatna, ha kiváló lelkek magányos 
bolyongásra lennének kárhoztatva és soha az 
egész életen át őket megértő szivekre nem 
találnának. Milyen fölemelő, vigasztaló tudat 
tehát, hogy Madách, boldogságának romjain, 
talál egy másik asszonyt, a ki a nőiesség min
den fényétől körülsugározva, Őt valóságos esz
ményi rajongással veszi körül.

Temérdek bájos epizód maradt föl ebből az 
időből. Madách „A fogoly bokrétája“ czímü 
költeményében azokat a virágokat énekli meg, 
a melyeket Veresné 1851-ben a költő pozsonyi 
börtönébe vitt. „Az ember tragédiáját“ is Veres- 
nének ajánlja: „One ce livre vous sóit dédié, 
comme Vauteur vous est devoné.“

Későbbi élete, a „Nőképző Egyesület“ meg
alakításától kezdve teljesen egybeforrt ezzel az 
egyesülettel. Veresné nem élt egyébnek, nem 
munkálkodott egyébért. Teleki Sándorné, Gönczy 
Pálné voltak fáradhatatlan és legbuzgóbb segítő
társai. Hazánkban Veres Pálné mondotta ki első
nek, hogy a leányok nevelésével éppen úgy, mint 
a fiukénál az ethikai alapra — vagyis a jellem
képzésre kellene fektetni a fősúlyt. Mert valóban, 
milyen fájdalmas olyan nőket látni, a kiket testi 
és szellemi tulajdonokkal pazarul ellátott az ég, 
de a kik minden ethikai alapot nélkülözve, a 
legcsekélyebb kiilbefolyásnak engednek, erkölcsi 
támpontjuk nincs, s minden komolyabb indok 
nélkül, múló felindulás nyomán, szeszélyből bol
dogtalanná teszik hozzátartozóikat.

Fokról fokra haladt előre a „Nőképző Egye
sület“ s Veres Pálnét alkotásának fejlődése rend
kívüli örömmel töltötte el. A „Nőképző Egye- 
sület“-tel mihamar alig vetekedhetett más intézet, 
sőt a külföldiekkel is kezdte kiáltani a versenyt. 
A lelki és tudománybeli képzés mellett szem 
előtt tartotta és tartatta Veresné, hogy a leány
növendék mindig nő is maradjon, gondos, jó 
háziasszonynyá váljék. Ezért szombaton délután 
minden bennlakó tartozott ruháit fehérneműit 
megfoltozni. Később ő létesítette a főzőiskolát is.

A magasabb nőképzés tárgyában már 1870- 
ben levelezett Veres Pálné báró Leonhardi-val, 
a nőnevelés egyik németországi zászlóvivőjével. 
Még a nők munkásságát bizonyos iparágakban 
is fejleszteni kívánta, — így ennek érdekében 
1879-ben, a székesfehérvári kiállításon fel • is 
szólalt. Éppen úgy nem hagyta hidegen a felnőtt 
hölgyek művelődése sem. Ennek előmozdítására 
felolvasásokat rendezett, s tartásukra kiváló Író
kat, mint Szász Károly, Greguss Gyula, Rónay 
Jáczint és másokat kért föl. Figyelemreméltó, 
hogy nyilvános felolvasások látogatására egy
általában ő szoktatta Budapesten a nőket. így 
például a Kisfaludy-Társaság ülésein, a hetve
nes évek elején, alig járt Veres Pálnén és leányán, 
Rudnay Józsefnén, meg Gönczyéken kívül hölgy. 
Veres Pálné szerettette meg a nyilvános felol
vasásokat asszonyainkkal.

A neveléstan alapjául a lélektant vette. Mert 
hiszen, kivált nőnél, első a szívnek, a léleknek 
a képzése. Szép az asszonyban a genialitás, a

tudás, műveltség, de szív nélkül mégis olyan a 
nő, mint az illat nélkül való virág. Veresné 
maga is hozzáfogott egy tapasztalati lélektan 
megírásához. Ezt még nagybetegen is írta, s 
párnája alatt tartotta az íróeszközöket, hogy 
mihelyt kínjai szűntek, azonnal folytathassa mun
káját. Folyékonyan írt franczia nyelven is. Figye
lemreméltó essay-je az, a melyet halhatatlan 
barátjáról, Madách Imréről, annak korszakalkotó 
müvéről, „Azembertragédiájá“-ról Madame Adam 
számára írt. A kiváló franczia írónő Budapes
ten jártában megtekintette a Nőképző Egyesü
letet, sőt a konyhába is benézve, nagyban 
megbámulta a rétes-nyújtást, a minőt — úgy
mond — még sohase látott.

Az egyre emelkedő főváros társas életére is 
fölemelő hatással volt Veres Pálné és leánya, 
Rudnay Józsefné, a kinek borzutczai termeit 
a 80-as években „kis akadémiádnak nevezte 
el egyik tudósunk. Szilágyi Dezső, Herman 
Ottó, Gyulai Pál, Vámbéry rendes vendégek 
voltak. Érdekes látványt nyújtott egymás mel
lett Szász Károly, a kitűnő költő, református 
püspökünk, Haynald Lajosnak, a kalocsai érsek
nek érdekes silhouette-je mellett. Itt olvasta 
fel Gyulai Pál Arany „Toldi szerelmé“-ből a 
négy fűzfáról szóló passzust, a mely a nyom
tatott kiadásból kimaradt. A puritán Arany 
ugyanis abban is némi byzantinismust látott, 
hogy abba beleszőtte József főherczeget, a ki a 
Margitsziget vadonából paradicsomot alkotván, 
azt a szenvedő emberiség javára valóságos 
oázissá alkotta. Meglátogatta ezt a szalont De 
Gubernatis Angelo s számos más jeles írója a 
külföldnek.

Hűséges munkatársa volt eszméinek, lelkes 
férje Veres Pál, a kit mint Róma Cincinnatusát 
az eke mellől vittek el a közügyek élére. Mikor 
alispánná választották, meg is írta ezt szépen 
Csalomjai (Pajor István), mottóul következő szó
kat használván : Integer vitae scelerisqiie gurus. 
Az 1873-iki kolerajárvány‘ alatt hervadhatatlan 
érdemeket szerzett Veres Pál, a ki mint Nógrád- 
megye alispánja, valóságos halálmegvetéssel 
járta be a falukat, mindenütt bátorítva, segélyt 
nyújtva a kétségbeesett föld népének. Éjsza
kánként, a teljesen üres balassa gyarmati megye
házban virrasztóit, mikor javában dühöngött a 
vész, s még huszárját is hazabocsájtotta éjszakára.

A nő lelke a családnak — a férfit otthona teszi 
nagygyá. Egymást megértve, egymás mellett 
dolgozva, küzdve, jeleset alkothatott ez a nemes 
emberpár. Veres Pálné kezdeményezését egy 
ország tette magáévá, s örökre emlékezetes 
marad 1869 október 17-ike, az a nap a melyen 
hazánkban az első magasabb kiképzést nyúj
tani óhajtó nőnevelő intézet megnyílt. Első igaz
gatója Gyulai Pál volt — a női igazgatók sorát 
pedig Vachot Sándorné, a költő özvegye, nyi
totta meg.

A nőképzés állapotát külföldön is ösinertette 
Veresné-Beniczky Hermin, így az „Allgemeiner 
Deutscher Frauen-Verein“ egy meghívását elfo
gadva, ritka szép, magvas értekezést mondott 
a casseli gyűlésen. A Nőképző Egyesület önálló 
palotájának fölépítésében elévülhetetlen érdemei 
vannak Gönczy Pálnénak, a ki a fáradságot
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nem ösmerve, kezelte az egyesület pénztárát. 
A magyar kormány is megtette a magáét, s 
már 1870—71-ben 5000 frt segélylyel járult a 
polgári iskolai tanfolyam fenntartására. A bőví
tett palota házszentelése nagy fénynyel, Gönczy 
Pál és Berzeviczy Albert államtitkárok jelenlété
ben ment végbe. Veres Pálné rendkívül agili
tással, de azért óvatos körültekintéssel igyekezett 
a tanügyi körök, a kormány figyelmét éberen 
tartani. A nyilvánossági jog megadása azonban 
igen sokáig késett. 1894-ben, Eötvös Lóránt 
miniszterségének idejében Pulszky Ágost állam
titkár hozta meg ennek első hírét, a már akkor 
beteg elnöknőnek. Rohamosan következett aztán 
a haladás. 1895-ben egyre jobban rebesgették, 
hogy Wlassics Gyula, akkori cultusmimster, 
meg fogja nyitni a nők előtt az alma mater 
kapuit. Ezt azonban nem érhette meg már a 
kitűnő úttörő. Halála után egy évvel, 1896 
október 2-án nyílt meg a leánygymnasium. Majd 
1901-ben új vívmány gyanánt a „Wlassics-kol- 
legium“ létesült. Emich Gusztávné buzgólkodott 
ennek a létrehozásában legjobban. A vidéki 
nőtanulók számára alapított otthon azóta szé
pen virágzik, s valóban nemes és üdvös czélt 
szolgál. Otthont ád fiatal leányoknak, a kik 
kénytelenek megösmerkedni a strugge for life 
keserűségével s nélkülözik a szülői ház, vagy 
saját tűzhely melegét.

Hivatott úttörője a magyar nőnevelésnek, 
Veresné-Beniczky Hermin régen porladozik a 
vanyarczi csöndes kriptában. Életét, működését 
híven fejezik ki Váradi Antal megható sorai:

Pihenj nyugodtan. Munkád ^arany magvát
Magyar nők szép lelkén hintetted el.

Lángszelleme azonban örökké él s megvilá
gítja az utat, a melyen a magyar nőknek tovább 
is haladniok kell. Legyen áldott emléke.

Vay Sándor.

A z  anyag enyészete.
Gustave le Bon-ió 1.

Ama számos munka között, mely az anyagra 
vonatkozó felfogásunkat a legújabb tudo- 

 ̂ mányos eredményeknek megfelelően új 
alapokra igyekszik fektetni, egészen különálló 
helyet foglal el Gustave le Bon-nak „L'évolution 
de la matiére“ czímü könyve. 1 Annyira túlmegy 
a komoly tudományos hypothesisek határán, 
hogy egy általános ismertetés keretébe nem is 
volt belevonható.

Mindazonáltal mégis kívánatosnak tartjuk olva
sóinkkal is megismertetni, mint a jelen forrongó 
korszak egyik érdekes és jellemző tünetét. Me
rész és sokszor minden biztos alapot nélkülöző 
következtetéseit természetesen nem akarjuk ma
gunkévá tenni, de folyóiratunk népszerű irányá
nál fogva nem tehetjük részletes kritika tárgyává 
sem. Legjobbnak véljük azért, fordításban, magát 
a szerzőt megszólaltatni, a ki a La Nature 
1669-ik számában legutóbb „La dématérialisa-

1 V. ö. Mikola S. „Az anyag fejlődése. (Uránia. 1905. 
de ez.)

tion de la matiére comme origine de la chaleur 
solaire et de Vélectricitéíl czím alatt egész rövi
den összefoglalta művének főeredményeit.

*
E főeredmények, melyek, a mint maga Le 

Bon itt is kiemeli, teljes ellentétben vannak a 
mechanika és physika bizonyos általánosan elfo
gadott elveivel, a következők:

1. Az anyag, a melyet régebben elpusztítha- 
tatlannak tételeztek fel, lassankint elenyészik az 
őt alkotó atomok magától végbemenő vagy mes
terségesen felidézett bomlása (dissociatiója) által.

2. Az atomok bomlása oly termékeket szol
gáltat, a melyek tulajdonságaikkal átmenetet 
képeznek a súlyamérhető (ponderabilis) testek 
és a súlytalan (imponderabilis) aether között, 
azaz két a tudomány által eddig mélységesen 
különválasztott világ között.

3. Az anyag, a melyet eddig úgy tekintettek, 
hogy csak a kölcsön vett energiát tudja ismét 
visszaadni, éppen ellenkezőleg hatalmas forrása 
az energiának — az ú. n. atomközi energiá
nak — a melyet kiadni képes, a nélkül, hogy 
kívülről valamit felvett volna.

4. Ebből az atomközi energiából, mely az 
atomok bomlásával felszabadul, ered a világ- 
egyetem erőinek legnagyobb része, így főként 
a Nap melege és az elektromosság.

5. Az anyag nem egyéb, mint egyik bizonyos 
mértékben állandó (stabilis) formája az atom
közi energiának. A hő, a fény, az elektromos
ság stb. pedig ugyanezen energiának változé
kony alakjai.

6 . Az atomok dissociálásával, vagyis az anyag 
„elanyagtalanításával“ (dématerialisation) nem te
szünk egyebet, mint az energiának ezt az anyag
nak nevezett állandó jellegű formáját az elek
tromosság, fény, hő stb. nevek alatt ismeretes 
változékony energiaformákba alakítjuk át.

7. Az anyagnak más energiaformákká való 
átalakíthatósága azt mutatja, hogy az erő és 
anyag ugyanegy valaminek a két különböző 
változata és nem két teljesen különböző valami.

Az anyagot alkotó atomok dissociatiója. — 
A főtény, melyben az anyag dissociátiója nyil
vánul, a következő: Minden test roppant sebes
séggel felruházott részecskéket lövel ki, a melyek 
a levegőt elektromos vezetővé képesek tenni, 
bizonyos akadályokon át tudnak hatolni és mág
neses erőkkel útjokból eltéríthetők. A régebben 
ismert erők között egy sem tudott ilynemű hatá
sokat előidézni. Eredetileg csak az uranium volt 
az, a melyen e jelenséget észlelték s ezért kez
detben azt hitték, hogy ennek a testnek egy 
különleges tulajdonságát képezi. Le Bon azon
ban azt állítja, hogy vizsgálatai során, a melyek
nek első eredményeit még 1897-ben bocsátotta 
nyilvánosságra, sikerült kimutatnia, hogy az 
anyag dissociátiója, vagy, a mint azt ma mond
ják : a radioactivitás, egészen általános tüne
mény, a mely minden testen észlelhető és akár 
önként, akár mesterségesen előidézve a legkü
lönbözőbb körülmények között előáll. A nap
sugár, mely bármiféle anyagra esik, valamely 
égő test, a legkülönfélébb chemiai reactiók, mind 
előidézik az anyag dissociátióját. A radioacti- 
voknak mondott anyagok, mint az uranium és
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radium, egyszerűen csak magasabb fokban mu
tatnak egy oly tulajdonságot, a mely bizonyos 
mértékben minden testnél megvan.

A dissociátióból eredő elemek tulajdonságai 
az összes testeknél, a legkülönbözőbb körülmé
nyek között előállva, teljesen azonosak: elek
tromos töltésük, mágneses eltéríthetőségtik, sebes
ségük stb. mind ugyanaz.

E rövid összefoglalás keretében Le Bon ter
mészetesen nem tér ki a kísérletekre, melyek 
lehetővé teszik az anyag dissociátiójának kimu
tatását, hanem e tekintetben a könyvére utal. 
Vannak köztük oly egyszerűek is, hogy min
denütt előállítható berendezéssel könnyen meg- 
ismételhetők.

Kérdés, mivé válik az anyag, a midőn el- 
anyagtalanodik? Egymás után, am int kísérleti
leg kimutatható, különféle formákba alakul át, 
mi közben fokozatosan elveszti anyagi tulajdon
ságait s végül valószínűleg átmegy a súlytalan 
aetherbe, a melyből kétségtelenül az összes 
világok keletkeztek s a melybe, úgy látszik, 
mulékony lét után ismét vissza kell térniök.

Az aioniközi energia. A részecskéknek ily 
nagy (a fénysebességhez közelálló) sebességgel 
való kilöveléséhez, a mint azt a rádiumnál vagy 
bármely dissociálódó testnél tapasztalhatjuk, 
óriási erő szükséges. E jelenség magyarázatát 
Le Bon azon az alapon kísérletté meg, hogy az 
anyag, ellentétben az összes régebbi felfogások-

séggel lehessen kilökni a térbe, mint a melylyel 
a dissociált anyag részecskéi bírnak. Ha egy kis 
Lebel-golyónak1 oly sebességet akarnánk köl
csönözni, mint a dissociált anyag részecskéié, 
a mi kerekszámban másodperczenkint 1 0 0 , 0 0 0  

kilométerre tehető, oly lövegre volna szüksé
günk, mely 1.340,000 hordócska puskaport volna 
képes befogadni, egyenkint 50 kg tartalommal. 
Hasonlóképpen megmutatta, mily véghetetlen nagy 
atomközi energia foglaltatik bármely anyagnak 
1 grammnyi tömegében, példának okáért az 
1 centime-os kis pénzdarabban. Föltételezve, 
hogy az egész ily óriási sebességű részecskékre 
bomlanék, ezeknek energiája 6  milliárd és 800 
millió lóerőt képviselne. Ha ezt az energiameny- 
nyiséget alkalmasan fel lehetne használni, vele 
egy 500 tonnás tehervonatot 474-szer lehetne 
körülvitetni a Föld kerületén. Ha ugyanez a 
vonat szénfűtéssel tenné meg ezt az utat, 6 8 , 0 0 0  

frankba kerülne. A 68,000 frank tehát mintegy 
mértéke annak a haszonnak, a melylyel az 1 

centime-os pénzdarabot értékesíthetnők, ha meg
találnák a módját, hogy miképp lehetne azt tel
jesen dissociálni.

Ma még az anyagnak csak elenyésző csekély 
mennyiségeit tudjuk dissociálni. Kissé jelenté
kenyebb mennyiségeket gazdaságos eljárással, 
pl. a fény behatása alatt dissociálni, egyértelmű 
volna egy mérhetetlen energiaforrás megnyitá
sával, a mely teljesen feleslegessé tenné a kőszén

1. ábra. A levegőben végbemenő elektromos kisülés szerkezete. (Nagy, 10 lemezes, Oudiu-typusú villanygép segítségével, sötét-kamrában, 
rövid gyujtótávolságú lencsével felvett pillanatfényképek.) — 1. Egy magános pólus által kilövelt részecskék. — 2. Mindkét pólus jelen van, 
de elég távol egymástól ; az anyag dissociatiójából származó részecskék vonzzák egymást és világító porfelhőt alkotnak. — 3. és 4. Az elek
tromos vonzás növelésével, akár sűrítő alkalmazása, akár a pólusok közelítése által, az elektromos részecskék egyesülnek és hullámos vona
lakat képeznek. E vonalak tehát egyedül az elektromos részecskék által képezett porfelhőnek bizonyos irányokban való sűrűsödéséből keletkeznek.

kai, nem egyéb mint óriási energiakészlet a 
végletekig sűrített állapotban. Ezt az energiát 
nevezi Le Bon atomközi energiának.

Bár mindezideig nem volt ismeretes — a mint 
alkalmas reagensek hiányában századokon át az 
elektromosságról sem vettek tudomást — mégis 
ez a leghatalmasabbika a természet erőinek, sőt 
valószínűleg forrása a legnagyobb részüknek.

Egyszerű számítás, a melynek alapjait illető
leg a könyvére utal, mutatja, mily hatalmas erő 
szükséges ahhoz, hogy a testeket akkora sebes

bányászatát. Az a tudós azonban, a kinek sike
rülne bármely anyagból egy egyetlen grammot 
hirtelenül dissociálni, nem élné túl kísérletei 
eredményét. A keletkező robbanás oly rettene
tes volna, hogy laboratóriuma és az összes kör
nyező házak izzé-porrá zúzódnának.

A dissociált anyag részecskéinek sebessége 
igen könnyen mérhető azon eltérítés nagyságá-

1 Súlya 15 gr. V. ö. A modern háború puskája. 
(Uránia, 1905. nov.)
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ból, melyet pályájuk valamely ismert intensitású 
mágneses mezőben szenved. A fentebbi számok 
szertelensége egyedül e sebesség nagyságában 
leli magyarázatát. Tudvalevőleg ugyanis, vala
mely igen kicsiny tömegű testnek, ha elegendő 
nagy a sebessége, ugyanakkora mozgási ener
giája lehet, mint valamely nagy tömegű, de igen 
csekély sebességű testnek. A modern tüzérség
nek is épp ezért az a törekvése, hogy a löve
dékek tömegét kisebbítse, de növelje a sebes
ségüket, a mivel ugyanazt éri el, mint a kisebb 
sebességű nehéz lövedékekkel.1

A kik nem gondolják át eléggé a mechanika 
ezen alapelvét, nem képesek felfogni, hogy az 
anyag igen kis részecskéi véghetetlen nagy ener
giamennyiségeket tartalmazhatnak. További szá
mításokra is utal, a melyekkel könyvében meg-

2. ábra. Anyagi test rögzítése a térben az elektromos részecskék 
vonzása és taszítása által. E meglepő kísérlet egy kb. lfi cm. széles 
és 2 cm. hosszú, vékonyra nyújtott aluminiumlemezzel eszközölhető, 
melyet fémcsúcs és fémlap közé helyezünk. Az utóbbi egy Wimhurst- 
gép positiv sarkával van összekötve, a melynek másik sarkát a földbe 
vezetjük le. A távolságot, melyben a csúcsot el kell helyezni, pró
bálgatással határozzuk meg. Kis gépnél ez körülbelül 10 cm.-nyire 
esik az aluminiumlemezkétől, de nagy, 10 lemezes gépnél 60 cm.-t is 
túlhaladhat. A kísérlet sz ábra fölött látható módon is berendezhető, 
azaz a csúcsot kezünkben is tarthatjuk, a mi megkönnyíti a távolság 
szabályozását. A negativ sarkkal nem sikerül a kísérlet, az aluminium- 
lemezke e pólushoz odaugrik és tőle pár milliméternyi távolságban 

maradva, mindenfele mozgást végez.

mutatja, hogy képzelhető egy elméleti gép, mely 
egyszerűen egy gyürüfejben keringő gombostű
fejből áll s a melynek forgási energiájánál fogva 
parányisága daczára is akkora munkaképessége 
van, mint több ezer lokomotivnak.

Es éppen ehhez hasonló forgó mozgásokat 
tételezünk fel, az összes újabb elméletek szerint, 
az atomok alkatelemeinél is. Le Bon szerint úgy 
kell az atomokat felfogni, hogy apró aether- 
forgatagokból, ú. n. elektronokból állanak, a 
melyek szédületes sebességgel keringenek egy
más körül. Minden atom kicsinyben olyas valami, 
mint a Naprendszerünk.

A Nap hője mint az atomközi energia nyil- 
vánulása. Az anyag elenyészésével felszabaduló 
atomközi energia — úgy véli Le Bon — a 
Napban és más állócsillagokban uralkodó 
magas hőmérséklet még mindig olyannyira titok
zatos forrásának is tekinthető. E végből nem is 
kell mindjárt e csillagokban a radium jelenlétét 
feltételezni, a mely hypóthesist semmiféle szín- 
képelemzés sem támogatja, hanem, tekintetbe 
véve, hogy mily roppant energiamennyiség van

1 L. az előbb idézett czikket.

felhalmazva bármely test atomjaiban, elegendő 
felvenni, hogy az ott levő elemek dissociátiója 
gyorsabb, mint az ma a mi kihűlt Föld
golyónkon észlelhető. Evvel megvolna az a 
hőmennyiség, mely az illető csillagoknak izzó 
állapotban való tartásához szükséges.

Es a mint az atomok atomközi energiájának 
készlete az idők folyamán megcsappant, disso- 
ciatiójuk mindinkább lassúbb lett. Ez által foly
ton növekvő stabilitásra tettek szert, míg végre 
oly csekély dissociálódási képességűekké váltak, 
mint a milyeneknek őket valamely kihűlt égi 
testen, a Földön, tapasztaljuk.

A világok fejlődése e szerint két korszakot 
tüntetne fel: egyik phasis az energiának az 
atomokban való megsűrüsödése, a másik a meg- 
sürüsödött energiának folyton előbbrehaladó 
kiválása. Ez az energiakiválasztás viszi át az 
égitesteket az izzás korszakából a kihűlt álla
potba. Az égbolton e különböző fejlődési for
mák mind észlelhetők.

Az elektromosság m int az anyag demateri- 
alisatiójának egyik terméke. Az anyagot dis- 
sociálni annyit tesz, mint szabaddá tenni az őt 
alkotó atomközi energiának egy részét és kény
szeríteni, hogy más formát vegyen fel. Ily forma 
az elektromosság is, mely Le Bon szerint nem 
egyéb, mint az anyag elenyészésének egyik 
legfontosabb phasisa.

Vizsgálataival — úgymond — sikerült meg
állapítania, hogy azok az elemek, a melyek 
valamely működésben levő elektrostatikai gép 
sarkával összekötött elektromozott csúcsból el
válnak, ionokból és elektronokból állnak, a 
melyeknek pontosan ugyanaz a szerkezetük van 
és tulajdonságaik is ugyanazok, mint a radioac- 
tiv anyagokból vagy a Crookes-féle csövekből 
kiáramló dissociálódott anyagé. A levegőt épp 
úgy jóvezetővé teszik és épp úgy elterítést szen
vednek a mágneses térben.

Felhasználva a vonzás és taszítás törvényeit, 
a melyek az összes elektromos jelenségek köré
ben uralkodnak, sikerült neki többek között 
anyagi testeket a nehézség törvényei ellenére 
szabadon, mozdulatlanul megtartani a térben 
(2. ábra), vagy az elektromos atomokkal vég- 
hetetlenül változatos alakzatokat, vonalakat, sá
vokat, idomokat stb. előállítani, a melyekről 
több photographiát is bemutat (1. és 3. ábra). Ezek 
által mintegy sikerül megérzékíteni az anyag 
elenyészéséből származó termékeket.

Az egyetlen különbség, mely az elektromo
zott csúcsból kiáramló részecskék és a radium 
kisugárzása vagy valamely Crookes-féle cső 
kathodsugarai között látszólag megállapítható, 
az volna, hogy az elektromozott csúcs nem 
szolgáltat X sugarakat. De ez csak annak tulaj
donítandó, hogy a levegő ellenállást támaszt az 
elektromos atomok mozgásával szemben. Ha az 
elektromozott csúcsot légüres cső belsejében 
hozzuk összeköttetésbe az elektródok egyikével, 
rögtön elég bőségesen észlelhetni az X sugarak 
keletkezését, annyira, hogy velük a kéz csont
vázát is láthatóvá lehet tenni a phoszphorescáló 
ernyőn.

Keletkezni, voltaképpen semmi sem keletke
zett — Le Bon szerint — a Crookes-féle cső
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belsejében, hanem, a mi ott található, az már 
mind benne volt az elektromosságban, a melyet 
bevezettünk. Az elektromos részecskék a légüres 
térben, nem lévén útjokban a levegőrészecskék, 
melyek őket mozgásukban gátolnák, elérik azt 
a sebességet, mely szükséges, hogy a cső falaiba 
ütközve X sugarakat keltsenek. Ismételten hang
súlyozza, hogy az ionok és elektronok nem a 
légüres csőben keletkeznek, hanem kívülről vi
tetnek bele és az elektromosság gerjesztőjéből 
erednek. Nem a Crookes-féle csőben dissociálő- 
dik az anyag, hanem már dissociáltan ju t  bele.

V.

3. ábra. Az anyag dissociatiójából származó elektromos részecskék 
megérzékítése, midőn kényszerítve vannak bizonyos irányokban mo
zogni. E képek előállításánál a villanygéppel összekötött fémcsúcsok 
közvetlenül a fényérző lemezzel voltak érintkezésbe hozva, míg az 
előbbiek sötét-kamarával készültek. Mindezen fényképek igen jól 
mutatják az erővonalak irányát, nevezetesen a taszítást két csúcs 
között. (3. és 8. szám.) Az 1. és 6. számúak az ellenkező előjelű 
részecskék vonzását mutatják. A 2. és 7. számúak egy magános 
pólusból eredő egyetlen szikra nyomát mutatják ; a 2. positiv, a 7. 
pedig negativ szikra. A 3., 4., 5., 8., 9., 10. számúak ugyanegy 
pólusból eredő részecskék taszítását tüntetik elő. Különböző alakúak 
a szerint, a mint a pólus positiv (3-tól 5-ig) vagy negativ (8-tól 10-ig). 
Ezek az alakzatok jól mutatják, hogy az erővonalak, a melyek mentén 
a mozgás történik, teljesen taszítják egymást. A fekete vonalakból 
látható, hogy az elektromos részecskék sohasem jönnek egymással 
érintkezésbe, még akkor sem, ha többszörös kisütést engedünk hatni 

mint az könnyen felismerhetőleg a 10-iknél történt.

Ebben is lényegesen különbözik Le Bon fel
fogása az általánosan elfogadotttói.

A mily mértékben sikerült az anyag disso- 
ciatiójának tanulmányozását mélyíteni — mondja 
befejezésül Le Bon — abban a mértékben növe
kedett folyton a fontossága. E dissociatióból 
ered a világegyetem erőinek a legnagyobb része. 
Ez a természetnek, úgy látszik, legfontosabb, bár 
mindezideig félreismert törvénye.

Dr. Visnya Aladár.

„Modern képfaragás/'

Ezen a czímen érdekes füzet jelent meg M. 
Osborn-tói.1 Valóban mily elkeseredett két 
ellenséget foglal egybe ez e czím. Jól 

mondja a füzet Írója, amaz valami tovafolyó, 
idegesen mozgalmas, sováran előretörekvő, for
rongó, erjedő, addig emez itt valami szilárd, 
nyugalmas, biztos, magában teljes és kész egész. 
Amaz valóságos kérdőjel, tapogatódzás, kétkedő 
előrerohanás és tudatos fejlődésfolyamat örökös 
hullámzásban. Ez a már kifejlődöttnek a meg
testesülése, ez már a felelet, a trónon ülő hatá
rozottság, a meglettnek testet öltése, a végső, 
a végleges állapot művészete. Valóban két egész 
külön világ, melyet hatalmas mélység választ 
el egymástól. Vájjon ki hidalja ezt át s vájjon 
áthidalható-e ? veti fel a kérdést a szerző. Hogyan 
vándoroljon kőbe, érczbe oly kornak szelleme, 
mely Wágner végtelen melódiáiban találja érzés
világa végső kifejezését, vágyódásainak képmá
sát Manet háborgó fényhullámzásaiban vagy a 
melynek gondolkodása Nietzsche hymnusszerü 
aphorismáiba törik szét. Hogy teljék már most 
kedve az ilyen agyvelőnek alakok alkotásában, 
ebben az igazi naiv teremtő munkásságban, 
melyet épp ezért az Isteneknek tulajdonítottak a - 
régi hitregék.

A kettőt kiegyeztetni vagy összeolvasztani, 
lehetetlen. így tehát e két ellentétes irány egy
mást iparkodott lebírni, leigázni, bősz küzde
lemben rontottak egymásra. Most már két lehe
tőséggel állhatunk szemben. Vagy a modern 
szellem győzi le a formát s bontja meg szilárd 
törvényeit s valóban ez a modern képfaragás egyik 
iránya, ez az igazi, a szó szorosabb értelmében 
vett modern képfaragás, példa erre Rodin-tói A 
csók. Vagy pedig a forma diadalmaskodik rendet 
hozó világosságával a modern szellem ziláltsá
gán s ez a modern képfaragás másik iránya, a 
régi hagyományokhoz jobban ragaszkodó classi- 
kus képfaragás. Jó példa erre az újak közül 
Kiinger Kassandrájci.

Amaz iránya a modern képfaragásnak szakí
tott a régi hagyományokkal. Ez az újítók tábora. 
Itt a modern szellem győzedelmeskedett a forma 
művészetén. A forma engedett classikus tiszta
ságából s a kifejlődött késznek ábrázolása helyett 
ez a képfaragás mintegy azt akarja előttünk 
megérzékíteni, mint keletkezik valami a kőből, 
mint kelt benne létre valamit a művész képze-

1 Max Osborn; Moderne Plastik. Moderne Essays: 
Heft 45. Berlin, Gose und Tetzlaff, 1905.



136

lete. Ezért ez irány emberei szakítottak a teljes 
síma kidolgozással, nem is dolgozzák ki vég
legesen az egész szobrot, csak az egyes, erre 
czélszerűeknek ítélt egyes részleteket. A többi 
úgy marad nyers faragásban. A kőtörő véső 
nyomaival, sőt egyes részeken úgy marad a

A. Rodin : A csók.

márványtömb természetes szűzi nyerseségében. 
Ez irány kezdője az orosz Trubeczkoj, utána 
első neves képviselője az olasz Rosso. Különö
sen ez utóbbinál nyilatkozik meg erősen ez az 
elkeseredett küzdelem a modern szellem és a 
forma classikus művészete közt. Bizonyos őrü- 
letes szertelenségbe ragadja őt e küzdelem. Még 
a boulevardokon tovahaladó alakok árnyékát is 
plasztikusan ábrázolja, még a két-dimensiós dol
got is a ránézve egyetlen három-dimensióssal 
fejezi ki. Igazi mesterére talált ez az irány 
azonban a franczia Rodin-ban, a kire maga 
Rosso nagy hatással volt, ő erősítette meg ebben 
az irányban. Rodin a modern képfaragás első 
igazi nagy mestere, annak a modern képfara
gásnak, mely a régi képfaragást újjáalakította a 
modern szellem követelő hatása alatt.

A forma régi, classikus művészete, a classi
kus képfaragás megfelelt annak a két korszak
nak, a melynek egész művelődése erősen tele 
volt formális elemekkel, az antik és a renais- 
sance-korszaknak. A mint a formálistól elfordult 
a kor hangulata és érzésvilága, a képfaragásnak 
is változnia kellett. Más tárgyakat kellett válasz
tania és más technikát.

A legelső lépést ez irányban az orosz Tru
beczkoj Pál herczeg tette. A festők impressio- 
nismusát honosította meg a képfaragás terén. 
Naturalista volt. A legegyszerűbb tárgyakat

választotta, egy kutya, egy ló, egy városi bér
kocsi ábrázolásával a bakon köpenyegébe bur- 
kolódzó kocsissal hozzá tudott férkőzni a ter
mészet, a valóság művészi titkaihoz.

Ugyancsak testvérétől, a festészettől tanulta 
meg a modern képfaragás a másik újítást is. A 
festészet győződött meg először, hogy a teljes, 
aprólékos kidolgozás éppenséggel nem tünteti 
fel a valóság benyomásait a maguk természe
tességében, a légkörrel s a többi dolgokkal való 
sokrétű összefüggéseiben. Jelszóvá lett: mindent 
a maga környezetében, a maga légkörében ábrá
zolni. így e festészeti elv hatása alatt kezdi 
elhagyni Trubeczkoj a képfaragásban is a sima 
kidolgozást, mit a régi képfaragás oly szük
ségesnek tartott. Iparkodott a környezet, a lég
kör hatását is, a körvonalak reszketését, bizony
talanságát is a nem kicsiszolt, sima, hanem 
bizonytalanabb technikával kifejezni. Meglazította 
a régi képfaragás szilárdságait, nagyobb teret 
engedett a néző, a műélvező képzeletének. Nem 
arra törekedett tehát, hogy a néző képzeletét 
lebilincselje, hanem, hogy megindítsa, megindu
lásra bírja. A nézőnek ez az önmunkássága 
minden impressionista műalkotás élvezésénél 
sajátos gyönyörűséggel tölt el. Épp ezért Tru
beczkoj ott megáll, mikor a mű már a vázlat
ból kifejlődött, de simán nem dolgozza ki. A 
végleges kidolgozást elhagyja. így felette ter
mészetesekké válnak alkotásai. Nem a tárgy a 
fő, hanem a tárgyról való látomásunk, ez objecti- 
válódik az ő alkotásaiban.

Ezt a Trubeczkoj-féle felfogást tette magáévá 
az olasz Medardo Rosso oly túlzással, hogy 
müvei első látásra az illetők előtt szinte komi
kus hatásúak, ám ha tovább és tovább szem
léljük, felismerjük benne a férfiú nemes, hatal
mas, fájdalommal tele, hiú küzködését a meg
oldhatatlan feladattal szemben,amodern szellemet 
a kőben kifejezni, szinte érezzük, mint gyötri 
ez agyon lelkét. Valóságos tragédiával, szinte 
azt mondhatnók, a modern képfaragás tragé
diájával állunk szemközt. Eleinte egyszerű olasz 
szobrász volt, csak később ejtette hatalmába a 
modern képfaragás szelleme s pedig oly erővel, 
a mi túlzásokra, szertelenségre ragadta. Rem- 
brandti fény- és árnyhatásokat, a chaosból fel
tűnő emberi jelenségeket akart viaszban, agyag
ban megérzékíteni. Az arczon tánczoló fényfol
tot egy-egy újjnyomással iparkodott feltüntetni. 
Fátyolos női arczot iparkodott kifaragni, sőt az 
árnyékokat is feltüntetni, a mint a boulevardon 
tovahaladó két emberalakot, egy férfit s egy nőt 
kisérnek.

Szertelenségeivel is eredeti felfogás híve volt 
Rosso s erősen hatott az új irány első nagy 
mesterére, Rodin-ra is. Személyes ismeretségben 
voltak és Rosso erősítette meg az új irányban 
Rodint. Rodin végre csakugyan megtalálta a 
hidat a modern szellem nyugtalansága és a 
classikus képfaragás nyugalma közt, a tovatűnő 
jelen s a kőszilárdságú képfaragó művészet közt. 
Hatalmas egyéniségében párosította a festőit a 
plasztikussal fel nem bomolható erővel s ez 
egyességből jöttek létre ama kiapadhatatlan 
életerőtől duzzadó munkák. A mit Rosso homá
lyosan érzett, ez Isten kegyelméből való láng
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ész egyéniségének méhéből zúgó folyamként 
tört elő. A kor minden ziláltságát, sóvárgását, 
minden sóhajtozó vágyódását, gyöngeségét s a 
forma rhythmusába békózta e kiváló, pompás 
egyéniség. Bűvös keze alatt megelevenedik a 
márvány. És szinte a kész műben is látjuk e 
bűvös folyamatot, mint kelti életre fehér már
ványembereit. A levés, a keletkezés gyötrelmei 
megnyilatkoznak előttünk. Rodin óvakodik a 
keletkezés nyomait eltörölni, sőt megmutatja, 
mint váltja ki az alakot a kőből, mert ő is 
megáll a „végső stádium“ előtt. Ő is a „végle
ges elkészítés“ nélkül adja a müvet, de, és 
ebben rejlik nagy művészetének titka, külön
féle kidolgozásban adja az egyes részleteket, 
vagyis a technikai kidolgozást is kifejező eszkö
zül használja fel. így minden elmosódik, s úgy 
megy át az élettelen anyagba, amott bölcs szá
mítással a kidolgozás megakad, a gép furólikait, 
a véső nyomait tisztán lehet látni, de emitt 
egy darab márvány egészen felszabadult, a 
teremtőlehellet fuvalata érte és eleven, lelkes 
emberek tagjai törekednek a napfényre. Ezeket 
az alakokat, ezeket a tagokat a tiszta forma 
művészi sphaerájába emelte Rodin s ezzel meg
adta a formának, a mi őt megilleti, még ebben 
a modern képfaragásban is és épp ez teszi 
igazán nagy művészszé Rodint. Többé nem 
csak a keletkezőt mutatja, hanem a természet 
formáit a maguk gazdagságában és napsugaras 
kiválasztásában a lényeges elemeknek. Minden 
izom reszket és feszül a bőr alatt, a mely két
szerié melegebbnek és puhábbnak látszik a kő 
hidegségével és keménységével szemben való 
ellentétben, contrast-hatásban. A vér áramlik és 
lüktet az erekben, az idegek rángatóznak és 
remegnek, az egész physikai szervezet lélekzik 
és működik, a hús virul és illatát árasztja, min
den kinő a valóság határaiból és izzó symbo- 
lumává lesz a teremtő természetnek és az életnek.“ 

Ilyen Rodin művészete. A rezgő s elmosó
dott részletekkel készíti elő a tisztákat, a hatá
rozottat a határozatlanból fejleszti, a kőből, a 
szervetlenből kicsalja a szervest, a testet öltőt. 
E contrast-hatásokban és a fejlesztés-folyamat
ban rejlik Rodin mesés művészetének sajátos 
bája. Azáltal, hogy a simán kidolgozott helyek 
körül az előbbi stádiumok is láthatók, a chaos 
habjaiból feltörekvő forma tisztaságát véljük fel
tűnni előttünk. A ki nem dolgozott részek sej- 
telemszerü volta is a modern szellemnek meg
felelő. Rodin valóban űj művészi kifejezésmódot 
talált. A Luxembourg-ban levő két bronzszobra, 
Az őskor embere és János messze felülemelték 
mindjárt kortársai fölé mély realismusukkal s 
mégis általános értékű művészetükkel Igazi 
modern művész, ki a modern szellem küzdel
mei közt oly mozdulatokat lesett el, a milye
nekre előtte figyelemmel sem voltak. Száműzte 
a mulékony, tovatűnő jelenségeket, oly határozott 
forma-motivumba olvasztotta őket össze, a mely 
egyikhez sem hasonlított és mégis mindegyiket 
magában foglalta, kikristályosodni kényszerítette 
az imponderabilist, megfogta a megfoghatatlant. 
Ez adja müveinek sajátos harmóniáját is, a 
belső harmóniát, mert a külsőt, ha néha az 
alkalmas tárgynál, mint például A csók-nál,

közeledik is hozzá, sokszor megveti, mint feles
leges conventiót, így például a Hat calais-i 
polgár-ban, a kik vezeklő ingben, kötéllel nya
kukban, halálra mennek az ellenséghez, hogy 
városukat az ostromtól és az éhínségtől meg
váltsák. Bennök elemi, borzasztó sűlylyal resz
ket az élettől való megválás, lelke mélyében 
megrázza ez mindegyiket és mégis szent hiva
tásuk fontossága egyesíti őket.

Rodinnál a forma és a modern szellem min
dig veszedelmes módon tartanak egyensúlyt. 
Mindig a végső határig megy, a meddig menni 
lehet. Egy lépés még és az egyensúly megbil
len, oda van. Épp ezért nehéz utánzóinak hely
zete, kik az ily finomságok elérésére képtele
nek. Legjobb tanítványai tehát, a kik ezt nem 
érhetvén el, egyéniségükkel inkább a forma 
védelmére kelnek, így a franczia Bartholomé s 
a belga Jules Lagne. Belga követői nyersebbek. 
A germán vérkeveredés jobban háttérbe szo
rítja az idegek érzékenységét, a szinte állati 
alkotóvágy akadálytalanul tör ki. A modern 
ördögnek szolgálni iparkodnak, nem őt elaltatni. 
Lagne minden tekintetben”, nagyon közel jár 
Rodinhoz. Két, a pusztába kidobott összelánczolt 
elitéltje [nemcsak külsőleg emlékeztet a Hat

M. Kiinger: Kassandra.

calais-i polgárra, hanem benne legtöbb a Rodin- 
féle érzés. Kiváló portrait-buste-jei is ilyenek.

Ugyancsak ennek a modern képfaragásnak 
kiváló mestere Constantin Meunier, csak hogy 
nyersebb, férfiasabb Rodinnál. Vasmunkásai, 
kemenczekavarói, bányászai, parasztjai, hajósai
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mit sem mutatnak fel a világváros fiának a 
kultúra minden mérgét végig kóstolt raffine- 
ment-jából. Erőre, súlyra, positiv synthesisre 
törekszik, nem szétbontó kétkedő analysisre. 
Meunier sem elégszik meg a régi sírna techni
kával. Hova lesz itt a végső stadium conven- 
tionális módszere e hatalmas, nyers, erőtől 
duzzadó titáni alakokban ?

A nyers erő rajzára nem használhatta a sírna 
cziszolást. Az izmok, inak rángása, a forrongó 
vér lüktetése más technikát követel. És Meunier 
iparkodott is e felületeket úgy kezelni, hogy e 
nyugtalanságot a monumentális nyugalom e 
takaróján át is sejtesse. Egyszerűsége és alap
felfogásának egysége nagyrabecsültették és újra 
megszerettették vele a múlt idők dicsőséges 
plasztikáját. Nem akart megállani jelenünk zilált 
sokrétűségénél. A jövőbe gondol, magasabb egy
ségre, s ennyiben bizonyos rokonságot mutat 
az antik korral, a renaissance korral, a mit 
Rodin nem ismer. A modern élet nyugtalansága 
közepette is a görög világ tiszta világossága 
ömlik el Meunier műhelyén. A gépek, vasutak 
korából való vasmunkásain, a szénbányák alakjain 
elaggott anyókáin a görög világ tökéletességére 
emlékeztet valami belső jellemvonás.

Meunier már átvisz a modern képfaragás 
mestereinek másik csoportjára, a kiknél a forma 
diadalmaskodott a modern szellemen. Ezután 
ezt a másik irányt vázolja Osborn. Ez irány 
művészeinél a forma tisztasága győzött a modern 
szellem ziláltságán s a tiszta forma fejezi ki a 
modern tartalmat. Harmonia-szeretetük még a 
külsőségekben is, a technikában is megőrizte a 
régi tisztaságot. Az absolut térművészetre töre
kednek; a tiszta forma abstract nyelvén beszélnek.

Ilyen művész a belga George Mlnne. Szerinte 
a régi képfaragás oly magas fokát érte el a 
fejlődésnek, hogy már alig változtatható, így 
tehát távol esik a modern hangulatoktól. Ezért 
bizonyos architektonikus elemeket kevert alak
jaiba, hogy ez idegenszerű úton a rendes módón 
el nem érhető forma-symbolumokat találja meg 
a modern hangulattartalomra. Emberalakjai így 
nem mint a valóság fejleményei tűnnek fel, 
hanem mint a természet szerkesztményei Sok 
bennük a mérnöki, az építészeti. Épp ezért kőben 
jobban hat, mint bronzban, mert architektoni
kus jellegével közelebb áll az építészethez. 
Rodin a kővel festői hatásokat ér el. Minne 
architektonikus rendet hoz a kőtömbökbe s úgy 
jeleníti meg szigorú rendben az alak egyes részeit.

Egészen ehhez az irányhoz tartozik a Rómá
ban dolgozó német képfaragócsoport, a kiket 
Osborn szintén találóan jellemez. Az első ösz
tönzést itt is egy festő, Hans von Marées adta, 
Az antik és renaissance-tanításokat a modern 
szellemmel akarta átitatni, de nem sikerült neki 
a mi Puvis de Chavannesnek sikerült. Mind
azonáltal nagy hatással volt a fiatal nemzedékre 
a görög szépség birodalmának elkeseredett hir
detésével. Csakhogy e fiatal nemzedék lényeges 
sen különbözött műveivel a görög s renais- 
sance-kori mesterektől. Mint találóan mondja 
Osborn, ez már nem az ő világuk, hanem 
Mekkájuk volt s bizonyos mélabú, a melan
cholia egy-egy fuvallata pihen műveik legjobb-

jain. A letűnt antik világ felett való melancholia 
ez. Valóban a mai kor embere nagyon hajlandó 
a régi görög emlékeket is ez érzéssel tekinteni. 
Ezenkívül — folytatja Osborn — az elmélet 
bizonyos fuvalata is rajta van az ily műveken. 
E kör vezére Adolf Hildebrand, a ki a forma 
művészetéről az elmúlt század legfinomabb, 
legmélyrehatóbb elemzésü művét1 írta, nem is 
tudta levetkőzni alkotásaiban sem teljesen a 
speculativ gondolkodás nyomait, melyek nem 
hatnak ugyan zavarólag, de nyíltan mutatják 
vas energiával folytatott tudatos küzdelmét 
teremtő erejének. Magasra emeli tiszta forma
érzéke. „A meztelen emberi testnek tisztaságá
ban mitől sem zavart formamentessége ragadja 
alkotásra.“ A formák életének kitűnő ismerője. 
A főczél a föliiletek, vonalak harmonikus játéka. 
Minden apró részlet ennek szolgál. Nem szabad 
semmiféle skenvedélyes mozdulatnak elterelnie 
a figyelmet a tulajdonképpeni plasztikusról. A 
mit ő keres, az , ,ö  nyugodt, semmi külső bejo- 
lyástál rendes egyensúlyából ki nem zavart lét“, 
tehát a természeti jelenségek vétlenségeitől 
nem zavart testi lét. A mellékes salaktól meg
szabadított jelentősebb, fenségesebb formaszép
ségét keresi mindennek, a mi igazibb a való
ságnál.

Ide tartozik Arthur Volkmann2 is. Némely 
műve kiásott görög munkának látszik. Ö is, 
mint Hildebrand a domborműből (relief) indult 
ki s úgy tért át a szabad alakra. Hozzájuk csat
lakozott Louis Tuaillon, classikus ember- és 
állatfaragó, épp úgy August Gaul, szintén állat
faragó, főleg Nőstény oroszlán-\áxó\ híres. Hil
debrand ez iskolájában a forma győzött, büszkén 
emelte fel újra fejét.

E római iskolából emelkedett ki végre Max 
Kiinger is, de a modern érzésre annyira fogé
kony elméje nem érte be az új-classikus codex- 
szel. Széttöri merev bilincseit s leszáll az ab
stract forma magasából a modern sóvárgás pokoli 
látványaiba, mint Osborn mondja és ős erede
tiséggel olvasztja mindezt sajátos egyéniségű 
műalkotásokba. Osborn szerint, Rodin fájó zilált
sága, Hildebrand antik-sóvárgása, Volkmannak 
a régi görög szobrászat decorativ erejét színes 
szobrokkal felújító kísérletei, itt értek meg hatal
mas egyéni alkotásokra. Szigorú formák, ragyogó 
színpompa, festői gazdagság s a modern ember 
hatalmas vágyai egyben jellemzik műalkotásait, 
a milyenek Salome, Kassandra, Krisztus az 
Olympuson, Beethoven. Lángelméje új utat jelöl 
a jövendő német művészetnek, véli Osborn.

így ismertetvén a főbb vonásokban a modern 
képfaragást, Osborn ezután még a közterek 
emlékszobrainak művészietlensége, styltalansága 
ellen kel ki erősen. Ritka az oly igazán művészi 
emlékszobor, mint Rodin Vidor Hugo-\a a 
Luxembourg-kertben, Párisban. Erre hívja fel 
német honfitársainak figyelmét, emlékeiket való
ságos népgyötrésnek nevezi. Kár, hogy manap
ság Japán is elhagyta pompás ősi hagyományait

1 A d o lf  H ild eb ra n d : D a s  Problem der Form in der 
bildenden K unst. Strassburg, Hertz, 1893, 2. Aufl. 1898.

2 Tőle való az az érdekes füzet, a melyet folyóira
tunk is ismertetett: d r P ékár K ároly  — V olkm ann: A lá tás  
m űvészeti neveléséről. Uránia, 1902. decz.
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és generális szobrokat gyárt a berlini Diadalsor 
Hurrá-styljében. A régi szép utczákat, mihez 
nincs a mai nemzedéknek érzéke, sokszor elék- 
telenítik ez ízléstelen alkotások. Valóságos mániá
jával állunk szemben a szoboremelésnek. Ezzel 
szemben a régi német városok templomaiban 
látható régi művészi faragásokra utal, mint az 
igazi művészet becses emlékeire. Micsoda naiv 
ihlettel és a monumentális iránt való érzékkel 
faragta meg például a naumburgi templom magas 
karzatának fejedelemalakjait a régi kor művésze. 
Képfaragás szempontjából a mai kor átmeneti 
kor, nincsenek meg a művészetnek igazi, erőtől 
duzzadó formái. Tapogatódzás, megvetés a jelen 
munkája e téren. — A múltba tekintünk és a 
jövőbe. Lelkünk megoszlik az emlékezés és a 
sóvárgás közt. így jellemzi Osborn a mai álla
potot. — Szerinte nemcsak epigonok vagyunk, 
hanem előlfutói is a jövendő művészetének. 
Emlékszobraink örökítsék meg a mindennapi 
élet fölé emelkedőt, a kiválót, a nagyot, a biz
tosat, a fenségest. E tekintetben dicséri Osborn 
Rauch Nagy Frigyes-éi Berlinben. Nagy akadálya 
a modern emlékszobroknak a modern ruhaviselet, 
mely éppen nem szolgál aesthetikai czélokat s 
úgyszólván teljesen elfedi magát az embert.

Segítene e bajokon, szerinte, a valóság jelen
ségeinek bevitele a szobrászias terére, a mit 
Trubeczkoj kezdeményezett más téren, sőt Segan- 
tini mellszobrá-ban az emlékszerü szobrászat 
terén is. Ily vállalkozás Rodin Balzac ja, kön
tösében izgatottan fel- s alájárkáló alak, de ez 
a köntös egy, művészi egység a fejjel. Ilyenféle 
Hermann Hahn Liszt emlékszobra Weimarban, 
itt is a palást egy a fejjel, egyet kifejező művészi 
egész. Minden más egyéb módszer annyit ér a 
plasztikainak szempontjából, mint például az 
olajnyomat a festőinek szempontjából. Segítettek 
e bajon úgy is, hogy ruha nélkül ábrázolták 
az illetőt, így tette Rodin Vidor Hugo-va\ s 
Kiinger Beethoven-^al. A művészet így kiemeli 
alakját a melléktekintetekből a századok fölé. 
E két alaknak nem kell kabát és nadrág, a 
XIX. század küzdelme és romantikus sóvárgása 
eltörölhetetlenül ott van arczukban —- teszi hozzá 
Osborn. Az emlékszobroknál rendkívül fontos, 
hogy az építész megfelelő talapzatot adjon. A 
talapzat és szobor művészi összhangja rendkívül 
fontos kérdés, a talapzat készítse elő a szobor 
aesthetikai hatását, a szó szoros értelmében ala
pul szolgáljon ennek.

Mindebből látható, mily érdekes és tartalmas 
Osborn e füzete a Modern képfaragás-xó\. — 
Méltán megérdemli, hogy gondolataival beha
tóbban foglalkozzék a magyar közönség is. A 
mit az emlékszobrokról mond, az nagyon elkel 
nálunk is. Viszont a teljesen, símán ki nem 
dolgozó, új irány nálunk is hódít a fiatalabb 
nemzedéknél. Ilyen volt az 1904/5. évi téli tárlat 
Madách-szobra. Csakhogy ezt nálunk még nem 
igen akarták megérteni.

Dr. Pékár Károly.

KRÓNIKA.
Uránia-műkereskedés. Néhány hét óta új, állandó 

művészi salonja van fővárosunknak: az Uránia-müke- 
reskedés r.-t. kiváló csínnal berendezett helyisége a 
Kígyó-téren, a király szép bérházának földszintjén. 
Olvasóink tudnak már arról a rég érzett szükséget pótló, 
igazán helyes czélú mozgalomról, a melynek megindí
tója : M olnár Viktor, végre testet akart adni annak a 
gondolatnak, hogy a művészeket közelebb kell hozni a 
közönséghez, — a közönséget a művészi alkotásokhoz. 
Az alig néhány hónapja megindult actio február elején 
már eredményre, még pedig igen fényes eredményre 
vezetett: megnyílt az Uránia-műkereskedés, a hol a 
művészek könnyen értékesíthetik munkájuk gyümölcsét, 
a közönség pedig aránylag kis áldozatok árán igazi 
becsű művészi termékekhez jut. Az új műkereskedés 
a legszerencsésebb auspiciumok közt kezdi meg pályáját. 
Helyiségeit szebben berendezni már nem is lehetett 
volna. A kiváló ízlésű Tolnay Ákos festőnek, s Korb 
és Giergl építészeknek van ebben igen nagy érdemük, 
a kik ebben a szép kis b o lt-ban olyan tetszetős, meleg, 
intim otthont teremtettek, hogy abba gyönyörűség be
lépni, kellemes az ott tartózkodás s valósággal vissza
vágyik belé az ember. A helyiség kisebb fülkékre oszlik, 
s bennük finom ízléssel, hatásosan elrendezve a leg
előkelőbb fstők képei, igen csinos — és igazán nagyon 
olcsó — szobrocskák, iparművészeti termékek. A mű- 
kereskedés a mellett, hogy új piaczol teremt műtermé
keinknek, s remélhetőleg rövid idő alatt élénken vásárló 
közönséget fog hódítani magának, abból a szempontból 
is figyelmet érdemel, hogy magas színvonalon álló kiál
lítás jellegével bír s igy a művészeti ízlés nemesbíté
sének s a müértők érdeklődése kielégítésének igen 
hatásos eszköze és tényezője leend. Budapesten egy
hamar nem volt olyan fényes kis kiállítás, mint a 
milyennel megnyílt ez a mükereskedés, egyesítve magá
ban Pálya Celestin, Mednyánszky, Fényes, Dudits, 
Ferenczy, Túli, Deák-Ebner, Csók, Zombory, Bosznay, 
Nádler, László, Katona, Szlányi, Háry, Pajtás Ö., Kézdi- 
Kovács, Vaszary, Mihalik, Márk, Pállik, Pap H., Kimnach, 
Edvi-lllés, Innocent, Poll Hugó stb. remekebbnél reme- 
kebb festményeit, — Róna József érczöntődéjéből kikerült 
csinos szobrokat, Tarján Oszkár ötvösmüves remek 
darabjait, Fischof Jenő szép bőrmunkáit stb. Ebben az 
első collectióban még vannak aránylag drágább darabok 
is, de a mükereskedés rövid fennállás után bizonyára 
el fog érkezni az igazi siker első állomására : a mikor 
— tervezője eredeti intentiójának megfelelően olyan 
olcsó pénzen árulhatja darabjait, hogy művészeink össze
köttetése a közönséggel — nem a gazdag mágnások 
és a pénzemberek világát, hanem a kisebb anyagi erejű 
középosztályt értve — állandó és megdönthetetlen 
bázisra fog helyezkedni.

A z U ránia mükereskedés a képzőművészet népszerű
sítése ügyében Lukács G yörgy közoktatásügyi miniszter 
által az 1905. év október hó 17-én egybehívott értekezlet 
határozata alapján létesült. Ez az értekezlet ugyanis 
(melynek lefolyásáról 1905 novemberi számunkban közöl
tünk kimerítő tudósítást) M olnár Viktor államtitkár elnök
lete alatt egy szükebb körű szervező bizottságot küldött 
ki, azzal a megbízással, hogy egy a képzőművészet 
népszerűsítését szolgáló alkalmas intézmény tervezetét 
készítse el. Molnár Viktor a szervező bizottságba a követ
kező értekezleti tagokat hívta megú.m. D éri Gyula, G árdos  
István, G yörgyi Kálmán, Kcszler József, L igeti Miklós, 
M a g y a r -M annheimer Gusztáv, Teles Ede, Tolnay Ákos
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és Wodianer Arthur urakat. Az első ülés 1905 október 
30-án volt, s ezen Molnár Viktor elnök előadta, hogy 
a képzőművészet népszerűsítésére egy műkereskedés föl
állítását tartja szükségesnek, a mely mükereskedés mint 
részvénytársaság alakuljon meg. Egyszersmind bemutatta 
e részvénytársaság tervezetét, úgyszintén a mükereskedés 
üzleti szabályzatát is felolvasás után tárgyalás alá bocsá
totta. A tervezet szerint a részvénytársaság támogatására 
a közoktatásügyi és a kereskedelmi minisztérium több 
ezer koronára menő forgótőkét és meghatározott összegű 
veszteség-alapot bocsát rendelkezésre, a mely összegek 
az előirányzott alaptőkét többszörösen meghaladják. E 
nagyarányú támogatás fejében a részvénytársaság alap
szabályaiba a kormány fölvétetni kíván egyes pontokat, 
a melyek a mükereskedés üzletkezelésének irányát meg
szabják. Az értekezlet e pontokat elfogadta, egy tag indít
ványára pedig kimondta azt is, hogy a részvénytársaság 
„részvénytőkéjének felhasználásával, de az állami segítség 
igénybevétele nélkül müértékkel bíró hagyatékokat is 
átvesz, árusítja és árverésre bocsátja.“

A mükereskedés üzleti szabályzatára vonatkozólag 
több módosítást nyújtottak be, s a szabályzatnak ezekhez 
képest való átdolgozására fölkérték Wodianer, Györgyi, 
Ligeti és Magyar-Mannheimer urakat. Nevezettek mun
kálatát az 1906 január 17-ére összehívott ülés tárgyalta. 
Az új szabályzat 1. pontja szerint a tiszta nyereményből 
a részvénytőke után 4% osztaléknál több nem fizet
hető, az ezenfelül maradó nyereségtöblet kisebb részé
ből tartalékalapot képeznek, nagyobb részét pedig az 
eladott műtárgyak készítőinek további javadalmazására 
fordítják az eladott műtárgyak arányában. A 2-ik pont 
szerint az üzleti tőke 7070-ának megfelelő összegből 
kölcsönök adhatók a műkereskedés által elfogadott mű
tárgyakra olyképpen, hogy a kölcsön a műtárgy árának 
30" 0-a lehet, de 400 koronánál magasabb összeget nem 
tehet ki és csak különös méltánylást érdemlő esetben 
emelkedhetik 10C0 koronáig. A kölcsön egy évi lejáratra 
szól, s utána 4% kamat jár. A mükereskedés csak oly 
képet vesz át, a melyet egy 3 tagú bírálóbizottság el
fogad. A mükereskedés a kiállító művész beleegyezésé
vel részletfizetésre is eladhatja a műtárgyakat, ha pedig 
az előleggel terhelt műtárgy egy év alatt sem kelne el, 
a művész azt kicserélni tartozik, vagy pedig a mükeres
kedés a képet elárverelteti, s ez esetben a netalán fe
dezetet nem talált követelés bírói utón is érvényesít
hető.- A szervezőbizottság hosszabb eszmecsere után 
az üzleti szabályzatot elfogadta. Ezután következett az 
Uránia mükereskedés részvénytársaság megalakulása, mely 
az üzletszabályzatot szintén magáévá tette, s a mükeres- 
kedést megnyitotta.

Az Uránia vidéki működése. Február havában 
az Uránia felolvasásai iránti kereslet a múlt hónapi 
magos színvonalon maradt. A megrendelő 28 községben 
összesen 63 előadást tartottak. Örvendetes jelenségül 
constatálható, hogy számos egyesület vetítőgépet szerez 
be abban a tudatban, hogy az Uránia képsorozatainak 
fokozatos szaporodásával évről-évre elláthatja magát 
felolvasásokkal. A megrendelők névsora a következő:

Dr. Bánóczy Gyula (Győr), Alkohol.
Ullmer Ágost (Kelenföld), Pompéji, Tátra.
Dr. Zakariás János (Brassó), Tátra, Balaton, Buda

pest, Alduna.
Károly Alajos (Szempcz), Budapest, Közép-Európa, 

Balaton.
Dr. Dóczi Lajos (Temesvár), Alkohol.

Ajtay Gyula (Hódmezővásárhely). Alpes, Délnémet
ország, Románok.

Dr. Perjéssy Mihály (Pozsony), Budapest, Katona, 
Föld.

Dózsa Imre (Pancsova), Föld, Alpes.
Dancsházy Gusztáv (Nagy-Rőcze), Gyümölcs, Tüdő

vész, Budapest, Ősember, Tátra.
Kleindl Jakab (Pankota), Pompéji, Ősember.
Háger András (Hosszufalu), Budapest, Balaton.
Magó J. Károly (Bácsalmás), Tátra, Balaton, Babilon.
Ciortea Aurél (Brassó), Tüdővész.
Apró János (Földeák), Ősember, Alduna, Állategész

ség, Budapest, Pompéji.
Olvasó- és Gazdakör (Székelykeve), Pompéji, Tátra, 

Állattenyésztés, Állategészség.
Kapuvári polgári iskola (Kapuvár), Budapest, Alduna, 

Tátra.
Baranyay Gyula (Szeged), Pompéji, Madách,
Rujer Ferencz (Apafin), Madách.
Zorkóczy Samu (Ózd), Tüdővész.
Kertész Ferencz (Felső-Gala), Fogak ápolása, Állat- 

tenyésztés.
Zorkóczy Ede (Losoncz), Föld, Délnémetország.
Hadapród-iskola (Pécs), Zrínyi, Balaton.
Algymnasium (N.-Szalonta), Ősember
Molnár Ferencz (Szurduk), Budapest, Ősember.
Kovács Ede főhadnagy, hadapród-isk. (Nagy-Várad), 

Balaton.
Duke József (Szilvás-Apáti), Alduna, Közép Európa.
Perjéssy Lajos (Versecz), Alpes, Gyümölcs.
Biliary Károly (Vácz), Ősember.

Az emésztőnedvek speciálódása. Az a körülmény, 
hogy az egyes fermentumok csak egyes bizonyos anya
gokra hatnak, s másokra teljesen hatástalanok (pl. a 
pepsin a gyomor fehérje anyagait oldja, de a keményítőt 
nem) már régóta ismeretes. Gmelin nemrégen azt a meg
figyelést tette, hogy a kutya gyomornedve a kutyatejet 
hamarább olvasztja meg, mint a tehéntejet. Itt tehát a 
hatásnak messzebbmenő különválása látható, a mennyi
ben egy fermentum ugyanazon állat bizonyos folyadékára 
erősebb hatást mutatott, mint egy más állat ugyanazon 
folyadékára. Vájjon itt általános szabálylyal van edolgunk, 
azt Kiesel vizsgálta meg. Vizsgálata abból állott, hogy 
különböző állatok kascin-jcire egész sor különféle fer
mentumok hatását vizsgálta Ilyenek voltak pepsin, tryp
sin, a gyomor és a pankreas oltóanyaga; vizsgálati 
anyagúi számos különféle marhát és kutyát használt.

Pontosan megegyező körülmények között a marha 
és a kutya kaseinjét a pepsin hatásának tették ki, (mert 
a pepsin oldja a kaseint) olyan módon, hogy egyszer a 
kutya gyomornedve, másszor a marha gyomornedve 
hatott, s meghatározott idő múlva megnézték a meg
emésztett kaséin mennyiségét. A kapott szám-eredmé
nyek kimutatták, hogy a marha ugyanazon mennyiségű 
pepsinje a saját kaseinjéből többet emészt meg, mint a 
kutyáéból, és pedig olyan arányban, mely 1 :0 8 körül 
ingadozik. Ezzel ellentétes a kutya pepsinhatása, mert 
az a kutya kaseinjéből többet emészt meg, mint a 
marháéból, megint oly arányban mint 1 : 0 8— 0 9-ig. Ez 
azt jelenti, hogy minden pepsin a saját állatfajának 
kaseinjére erősebben hat, mint idegen állatéra.

Hasonló vizsgálatokat végeztek a kutya- és marha
gyomor oltóanyagával (mely a tejet megolvasztja); 
ezen fermentum hatását szintén megmérték a marha- és 
kutyatejre. A hatás ugyanaz volt, mint a pepsinnél, a 
kutya oltó nedve hatásosabb volt a kutyatejre s a marha
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oltó nedve hamarább olvasztotta meg a marhatejet, mint 
a kutyatejet.

Ugyancsak ilyen vizsgálatokat végeztek a pankreas 
fehérje oltó fermentumával, a trypsinnel, kutyákon és 
marhákon. A marhafermentumokra az eredmény ugyanaz 
volt, mint a két állatcsoport gyomornedvénél, vagyis 
a marhakaseinre állandók voltak. Ezzel ellentétben a 
kutyapankreas fermentumainak hatása a kutyakaseinre 
nem volt állandó, mert a kutyatrypsin ugyanazon idő 
alatt több marhakaseint oldott s a kutyapancreas oltó 
nedve a marha tejét hamarabb olvasztotta meg, mint 
a kutyatejet.

(Umschau, Nr. 42. 1905.) Közli: Ifj. Cs. L.

A németek új puskagolyója. A világ minden fegyver
technikusa már nagyon régen annak az elvnek hódolt, 
hogy úgy a puska-, mint az ágyúgolyóknál az íves 
csúcsban végződő hengeralakú lövedék a legalkalma
sabb a levegő ellenállásának legyőzésére. A németek 
most, az egész világ nagy meglepetésére, gyökeresen 
szakítottak e hagyománynyal és már rendszeresített új 
puskatöltényeiknél nem hengeralakú, de a csúcs felé 
folyton hegyesbedő karcsú lövedéket alkalmaztak, mely 
ennélfogva természetesen jóval könnyebb is, mint a régi 
(147 helyett most 10 gramm; a mienk 158 gramm); 
a lövedék könnyítése, másrészt a lőportöltet erősbítése 
által tetemesen nagyobb induló sebességet (620 helyett 
840 métert, nálunk 620 m.) s ebből kifolyólag sokkal 
laposabb lövedékpályát értek el; az erre vonatkozó 
adatok szinte megdöbbentőek. A „Kriegstechnische Zeit
schrift“ egy közleménye szerint a gyalogság harczában 
legfontosabb határtávolságoknak megfelelő lövedékpályák 
legmagasabb pontja (az irányvonaltól számítva), valamint 
a 030 m. czélmagasságnak megfelelő pásztázott terek 
hossza a régi és az új lövedék használatánál a követ
kező :

500 méternél L50, illetve 0 70; 25, illetve 60 m.
600 » 250, „ 175; 20, „ ro

700 „ 3-80, „ 1-85; 15, „ 20 „
1000 „ 10 20, „ 5-90; n —  „
1200 „ — V 5 10 ,
Ugyanezen közlemény szerint a szórás is sokkal 

kisebb, mint a régi tölténynél.
A lövedék kihegyesítése következtében annak vezető 

része (melyben a csőfurat ormozatai bevágódnak) meg
rövidült; ennek daczára biztosítva van a lövedék biztos 
vezetése (megforgatása) és pedig a vezetőrész megerő
sítése által.

Ha az itt felsorolt adatok helyeseknek bizonyulnak, 
akkor hatalmas lépéssel haladtunk előre a fegyver
technika tökéletesbítése terén. A gyalogosoknak, a néi- 
kül, hogy őket jobban megterhelnők, jóval több töltényt 
adhatunk, a puska hatásképességét minden reményt 
túlhaladó mértékben fokoztuk, a nélkül, hogy új puská
kat kellene rendszeresítenünk s a kalibert 8 mm.-nél 
kisebbre készíteni, mi ellen a furat ápolása és a golyók 
sebzöképessége szempontjából különben is joggal támaszt
hatók aggályok.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
A növény mesterséges táplálása. A modern 

növényphysiologia már hosszú idő óta műveli az úgy
nevezett vízculturákat abból a czélból, hogy teljesen 
rendes viszonyok között a növényeket virágozni s gyü
mölcsöt termelni kényszeríthessük. Ezért igen híg olda

tokat készítünk a növényre feltétlenül szükséges tápláló 
anyagokból, a melyekből a gyökerek a vízzel együtt a 
benne oldott anyagokat is felveszik testük felépítésére. 
Még nem általánosan ismert dolog, hogy a legújabb 
időben sikerült a rendes táplálkozási módot elkerülve, 
a gyökereken keresztül tápláló anyagot direct juttatni 
a növényi testbe, mint azt a gyomor- és bélbajos em
beren egy canule segítségével már régóta alkalmazzák. 
A kevésbbé tájékozott olvasó kedvéért először röviden 
a tápláló anyagokat, a physiologiai, physikai és chemiai 
jelenségeket fogjuk megbeszélni, melyek a táplálék fel
vételekor a növényben végbemennek.

A növényi test egyik fő alkotó része a víz, mely 
mintegy 60—80 százalékot tesz ki. Ha ezt 100° C. való 
hevítéssel elvonjuk, úgy a száraz anyagot nyerjük, mely 
elégethető szerves részből és hamuból áll. Ez tartalmaz 
mint legfontosabb tápláló anyagot, phosphorsavat, káliu
mot és meszet, e mellett kis mennyiségben kovasavat, 
kénsavat, chlort, magnesiumot, nátriumot és vasat. 
A száraz anyag szerves része leginkább széndioxyd, 
mely vagy egyedül hydrogennel és oxygennel, avagy 
még nitrogénnél és kevés mennyiségű phosphorral vagy 
kénnel a növény összes szerves vegyületeit képes előállí
tani. A széndioxyd felvétele úgy történik, hogy a növény 
számos, különösen a levelek lemezének alsó felületén 
elhelyezett szájnyílások segítségével a levegőből a léleg
zéshez szükséges oxygen mellett széndioxydot vesz fel s 
a levél középső szövetei segítségével (mesophyclum), 
mely nagy mennyiségű chlorophyll-szemeket tartalmaz, 
a szenet visszatartja s keményítővé dolgozza fel. Ez az 
assimiiatio néven ismeretes folyamat csak fény hatására 
történik. A többi szükséges tápláló anyagot a növény
nek a földből kell vennie. Ez okból a gyökerek felü
letükön igen finom szőrökkel vannak borítva, a melyek 
tömlőszerü sejtek, melyek a föld legapróbb részeibe 
behatolnak. A földben lévő nedvesség a benne igen 
kis mennyiségben oldva lévő növényi tápláló anyagokkal 
az osmotikus nyomás következtében a sejtbe jut s ugyan e 
hatás alatt sejtről sejtre a gyökér belsejébe, az edényekbe, 
kerül melyek a gyökértől egész a levélerezet végéig 
az egész növényi testet behálózzák. így éri el a víz a 
levél szövetét, a hol a benne oldott tápláló anyagokkal 
feldolgozást nyer, míg a fölösleges rész mint tiszta víz 
a szájnyílásokon át elpárolog. A víz vándorlása az edé
nyekben nem a capillaritas miatt történik, a hogy azt 
várnók, hanem különös sejtek működnek közre, melyek 
az edényeket hüvelyhez hasonlóan veszik körül. Az 
edényhüvely e sejtjeit mint osmotikusan hatásosan működő 
szerkezeteket kell felfognunk, melyek a szerint, hogy 
víztől megduzzadtak, vagy vízhiány miatt elernyedtek, 
az edények falának vékonyabb helyein az első esetben 
nyomás alatt a vizet az edényekbe szorítják, míg az 
utóbbi esetben azt onnan felszívják. Az első eset beáll, 
a mint az edényhüvely a környezetből bőséges vizet 
kap, tehát különösen a gyökérben; a másik bekövetke
zik, ha az edényhüvely más sejtekből vonja el a vizet, 
tehát leginkább a transpiráló levélben történik. Hogy 
milyen erővel hat e két erő, arról alig lehet tiszta képet 
alkotnunk. Az úgynevezett gyökérnyomást pl. a szőllő- 
tőn egy 107 cm. magas higanyoszlop nyomásával egyenlő
nek találták, míg a transpiraló levelekben fellépő szívó 
erő nagyságát manometer-csövek segítségével egyes 
fákon egy 76 cm. magas higanyoszlop nyomásának 
megfelelőnek észlelték. E két erő, mely működésében 
egymást segíti, a fő oka, hogy a víz a benne oldott 
tápláló anyagokkal együtt a növényi testbe feljut.

A növény mesterséges táplálására ez volt a kijelölt



út, vagyis hogy közvetlenül ezen vízáramhoz adjunk 
tápláló anyagokat. Ezért a fa törzsében lyukat fúrtak s 
abba rakták a tiszta tápláló sókat. Azonban ezek 
nem csak hogy nem adták meg a kívánt eredményt, 
sőt a mint az a tápláló sók magasabb concentratiójáná 
történik, a növényre mérgezően hatottak. Majd a tápláló 
anyagot olyan higítási oldatban adták a növénynek, a 
hogy az benne körülbelül előfordul, tehát 1—2 az 1000-hez. 
De ezzel a módszerrel sem lehetett eredményt elérni, 
mert a tápláló anyagot csak igen lassan és fölötte kis 
mennyiségben vette fel a növény. Csak mikor a levegő 
elzárásával a szívó erő teljes működését képes volt 
kifejteni, volt lehetséges minden nehézség nélkül elég 
mennyiségű tápláló anyagot a növényi testbe bevinni. 
E kísérlethez szükséges egy élesszélű l ‘/2— 2 cm. átmé
rőjű fémcső, melyet a fa kérgébe beleverünk s a cső 
és a fa érintkezését vízhatlan ragasztó anyaggal bera
gasztjuk. A cső szabad végét dugóval szorosan elzárjuk s a 
dugóba úgy erősítünk egy fúrót, hogy az légmentesen 
legyen beerősítve. A cső közepéből derékszög alatt másik 
cső indul, mely az előbbivel összeköttetésben áll s attól 
egy csappal elzárható. E második cső szabad végéről 
gummi cső vezet az edényhez, melyben a növény szá
mára készített tápláló anyagot tartalmazza. A csap meg
nyitására a tápláló folyadék a csőrendszerbe ömlik s 
abból a levegőt kiszorítja. Ha most a fúróval a törzsbe 
lyukat fúrunk, úgy annak kihúzása után a megmaradt 
lyukat a folyadék kitölti s így összeköttetésbe kerül az 
edényekkel, melyek azokhoz az ágakhoz éslevelekhez viszik 
melyekhez éppen vezetnek. Ezek az ágak aztán a ked
vező ápolás következtében hamar kiváltak a többiek 
közül. E módszerrel sikerült a chlorosis vagy sárga
ságba esett növénynél, fáknál éppen úgy, mint az embe
reken szokás, a szervezetben a hiányzó vasat pótolni, 
nagy higítású vasvitriol-oldat hozzávezetésével. Nehány 
hét alatt új chlorophyl képződik, a növény visszanyeri 
előbbi zöld színét. Érdemes a megemlítésre, hogy egy 
kezdetleges módszert már régóta alkalmaznak, ha nagy 
tököt akarnak tenyészteni. A tökbe szalmaszálat vagy 
tollcsévét illesztenek, a melyen keresztül a tök felszívja 
a neki táplálékul adott tejet. Hogy a tej protein, zsír, 
vagy czukorjai közül melyeket használja fel, vagy hogy 
csak a vizet használja fel a tök testének felépítésére, 
még nem tudjuk.

Bár milyen kevés is az eredményes kísérlet a növé
nyek mesterséges táplálására, mégis a jövőre nézve 
sokat ígérőnek látszanak. Trágyázási kísérletek pl. bebi
zonyították, hogy a kálium és phosphor a virág és gyümölcs 
fejlődésére igen kedvezően hatnak. A káliumnak még 
egy igen fontos, de kevéssé ismert feladata van a szén- 
hydratok vándorlásában s ezért nagy hatással van a 
gyümölcsök jó ízére. Az előbb leírt módszer szerint nem 
volna nehéz a gyümölcsfának a kellő esetekben a hiányzó 
tápláló anyagokat így adagolni s ezzel azt jobban ki
használnánk, mint a talajtrágyázáskor. Nem volna nehéz 
kevés napsütésü években, mikor a szőlőtő a kisebb 
assimilatio miatt nem bír elég czukrot készíteni, vagyis 
savanyú szőlőt érlel, a szőlőczukornak mesterséges úton 
bejuttatásával a szőlő aromáját megjavítani. Tulajdon
képpen e módszernek a nagy fák átültetésénél van meg 
nagy értéke. Az eddigi eljárás nagy nehézségekkel volt 
egybekötve, mert nem volt eszközünk ahhoz, hogy fát, 
addig, a mig új helyén új gyökereket hajt, a kellő meny- 
nyiségű tápláló anyaggal, különösen vízzel ellássuk. 
Eddig az volt az eljárás, hogy mindenféle úton-módon 
a transpiratiót csökkentették. A növények mesterséges 
táplálása sokkal kényelmesebb módszer lesz, a fát addig

életben tartani, míg az újra fejlődő gyökerek a táplálás 
munkáját ismét képesek átvenni, továbbá hatásos segéd
eszköz lenne a kertészek kezében új árnyas, avagy stíl
szerű kertek rendezésénél. (Naturwissenschaftliche Wo
chenschrift. 1905. Nr. 42.). Ifj. Csooey László.

Az arczsömör. Fiatal gyerek és nagyobb fiúk arczán 
gyakran láthatunk apró korpás lemezeket, a miket közön
ségesen sömörnek hívnak. A gyermek nem beteg, s az 
ajaknyiláson, az arczán kis, lisztfehér réteggel bevont kerek 
lemezt találunk; ha dörzsöljük, nehány apró felhám
darab válik le. Néha csak borsó nagyságú, de eléri 
néha egy ötkoronás kiterjedését i s ; gyakran egymásra 
is nőnek.

Ez a betegség makacs, s az arcznak piszkos kiné
zést a d ; a gyerek mosdatlannak látszik, a fiatal lányon 
éppen nagy szépséghiba. Persze egy csöppet sem vesze
delmes, kissé lymphatikusan összeálló egyszerű pity
riasis.

Ha az eset nem complikáltabb, a következő egyszerű esz
közökhöz fordulhatunk. Ne mossuk soha közönséges tiszta 
vízzel az arczot, hanem mindig forralt vízzel s tegyünk 
avízbesodaborátot. Fiatal gyerekeknél elég a felforrt sósvíz 
is. Ha a sömör nem nagyon elterjedt, egyötödrész Van 
Swieten-likőrrel (ezredrészes sublimatoldat) vegyített 
forrt vízzel való öblítés is használ. Azonkívül sohase 
mosdjunk közönséges, hanem mindig finom glycerin- 
szappannal.

Ezeket a hygienikus szereket, ha nem elég erősek, 
orvosságokkal kell erősíteni, boraxkenőcscsel, zinkoxyd- 
dal, taninos glycerollal. Destilált rózsavíz még jobb, 
mint a forrt tisztavíz, mert nincsenek benne meszes 
sók s a mellett könnyen összehúzó és kellemes illatú is.

KÖNYVSZEMLE.
Teozófia és teozófiai mozgalom. (Budapest 1905, 

az Athenaeum irodalmi és nyomdai r.-t. bizománya. Ára 
1 korona). Irta Stojits Iván.

Ily czímen Stojits Iván egy kis füzetet írt. A füzet 
jobbára dr. Hartmann Ferencz művei nyomán készült.

Szerző igen megnyerő modorban, folyékony stylus- 
ban, rövid 52 oldalon megismertet bennünket a theo- 
sophia alaptanaival s a modern theosophiai irodalommal.

A theosophiai gondolkozás oly régi, mint maga az emberi 
gondolkozás. Minden korban s minden népnél találkozunk 
mystikusokkal, — úgynevezett vatesekkel, prophetákkal 
stb., a kiket nem ritkán philosophusoknak is neveznek, 
— a kik önmagukba merülnek s a belsejükből előtörő 
belső fénytől megvilágosítva Istennek s a mindenség 
dolgainak mélyebb megismerését tanítják.

Egységes theosophiai tanról alig beszélhetni ugyan, 
de azért alaptételeikben az összes theosophusok többé- 
kevésbbé megegyeznek egymással. Tanítják a minden- 
ségnek egységét és az altriusmust, a mely theoretikus 
következménye annak a tételnek, hogy minden dolog, 
minden lény, minden é le t. .. voltaképpen egy lényegből 
való. Ez az altruistikus érzés, az igazi felebaráti szeretet, 
azonban mégsem csupán a gondolkozásnak eredménye, 
hanem az emberi lélek legmélyéből tör elő s nyomában 
boldogság fakad az egyesekre és az egész emberiségre.

A theosophiai gondolkozás s így az a vázlatos rend
szer is, a melyet Stojits Iván ismertet kis füzetében, 
mélységes ethikai felfogásról tanúskodik s a mindenség 
dolgait s az emberi életet nem a tündöklő, tünékeny 
látszat, hanem a belső erkölcsi tartalom szerint értékeli;
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— legközelebbi rokonságot mutat Buddha és Krisztus 
tanításaival, a nélkül azonban, hogy a positiv vallások 
formáit és positiv dogmáit elfogadná.

Isten van mindenütt s Isten nyilatkozik meg a min- 
denség minden dolgaiban, — s az ember szívével és 
eszével megismerheti Istent, a legfőbb jó t: minden jónak, 
igaznak és szépnek kútforrását, és az ember megértheti 
önmagának isteni rendeltetését i s : az embernek az a 
feladata és rendeltetése ezen a világon, hogy Isten utain 
vándoroljon. „Legyen telkedben szeretet és akkor tégy, a 
m it a k a r s z Ez az emberi életnek rendeltetése, értelme 
és czélja. S a ki ezen az úton halad, elérkezik az 
istenséghez.

Mélységes bizalom és hit az élethez és tiszta erkölcsi 
felfogás jellemzik a theosophiát, a mely mintegy közbe
eső helyet foglal el a vallás és a philosophia között, 
úgy azonban, hogy mégis inkább vallásnak, mint phi- 
losophiának kell tartanunk; paradoxonnal a theosophiát 
vallásos philosophiának vagy philosophikus vallásnak 
is nevezhetjük.

A mindkét művelt világrészben megindult theosophiai 
mozgalom nagyobbszabású propagandát csinál ennek az 
erkölcsi vallásnak s hiszi, hogy megvalósíthatja az emberi
ség szellemi és erkölcsi újjászületését, a mely újjászü
letéssel kezdetét venné az emberiség culturális életében 
a várva várt aranykorszak.

Örömmel üdvözöljük az idealistikus iránynak ezen 
legújabb kis irodalmi termékét a magyar irodalomban s 
azt mindazoknak melegen ajánlhatjuk, a kik a bennün
ket igazán érdeklő problémákkal, a lét és élet nagy 
problémáival, szeretnek foglalkozni s a kiknek az örök 
problémák által nyugtalanított lelke a szív-sugallta 
tanításokban megnyugvást keres. Dr M rány Gerő

A Kir. Magyar Természettudományi Társulat 
kiadványai. I. N évjegyzék és tárgym utató  a természet
tud. közlönyhöz 1841 —1904-ig; készítette A ndorko K á l
mán, a Társulat irodaigazgatója. Nagyon hasznos ez a 
pontos és ügyesen készített jegyzék a természettudomá
nyokkal foglalkozóknak és aziránt érdeklődőknek, mert 
a Természettud. Társulat 63 évi munkásságában meg
jelent szakközlemények és népszerű ismertetések mond
hatjuk a természeti tudományok minden érdekes és alap
vető kérdésére vonatkoznak.

II. „A természettudományok elemei“ czímü kiad
ványok IV. és V. füzete a következő két köny
vecske; dr. Bozóky Endre „Az elektromos sugárzások
ról“ és dr. Zemlpén G yőző  Bugát-díjat nyert mun
kája „A testek radioaktiv viselkedéséről“. Az első munka 
czíme kissé tévútra vezethet, mert abból az elektromos 
hullámok és sugarak ismertetését várnók, ám e helyett 
a ritkított gázokban történő elektromos kisüléseket és 
az ezeket kisérő ú. n. „sugárzásokat“ a kathod-, Rönt
gensugarakat tárgyalja. A kik e sugarak tulajdonságairól 
és különösen az emissio-elméletről tájékozást keresnek, 
jól használhatják Bozóky összeállítását. A másik füzet 
mintegy kiegészítője az elsőnek, mert a radioactivitas 
jelenségeinek ismertetésével foglalkozik. Zemplén szépen 
oldotta meg feladatát és érthetőn, világosan adja elő a 
testek radioactiv viselkedéséről való ismereteinket és 
azok magyarázatát az electron-elmélet alapján. Melegen 
ajánlhatjuk olvasóink figyelmébe e füzetet, melyhez iro
dalmi tájékoztató is van csatolva.

Meg kell azonban általánosságban említenünk, hogy 
ha már ez a két tárgy — talán újdonságánál és érde
kességénél fogva belekerült a természettudományok 
elemeinek gyűjteményébe, a hová ma alig való, akkor

e helyen szívesebben láttunk volna a művelt közönség 
számára olyan munkát, mely mind a két tárgyat egybe
foglalva, önállóan csoportosítva, egységes szempontból 
ismerteti mint az ilyen mozaikszerű összeállításokat, 
melyek legtöbbnyire a szakembernek keveset, a laikus
nak sokat tartalmaznak s így tulajdonképpen mind
egyiknek kevés élvezetet nyújtanak. k

Tagdíjak és előfizetések.

I. KIMUTATÁSA
az 1906. évi január hó 25-től 1906. évi február hó 
22-ig a z egyesület pénztárába  befolyt tagdíjaknak és elő

fizetéseknek.

a) T a g d íja k : Dr. Fried Lipót, Tiszaújlak 10 korona, 
Bártfai áll. el. iskola 10 kor., Kapuvári áll. polg. fiú és 
leányisk. 10 kor., Nagylucskai áll. el. iskola 10 korona, 
Nagyrőczei áll. el. iskola tantestülete 10 kor., Barcza- 
újfalui áll. el. iskola 10 kor., Tolnavármegyei múzeum 
10 kor., Izsáki izr. iskola 10 kor , Zólyomlipcsei „Gizella“ 
munkásárvaház 10 kor., Oroszvégi állami népiskola 10 
kor., Lechner Ferencz, Budapest 10 kor., Stridói állami 
népiskola 10 kor., Kaposvári áll. főgymn. 10 korona, 
Csiky Endre, Kolozsvár 10 kor., Péchy Ödön, Nagy
károly 10 kor., B. Kovács László, Nagykároly 10 kor., 
Topay Gizella, Budapest 10 kor., Berta Ilona, Budapest 
10 kor, Szolnoki IV. kér. állami el. iskola 10 korona, 
dr. Fináczy Ernő, Budapest 10 kor., Kisújszállási fő- 
gymnasium könyvtára 10 kor., Pápai áll. polg. iskola 
10 kor., Sauerwein Károly, Budapest 10 korona, Halfer 
József, Budapest 10 kor., Klauzál Gábor, Budapest 10 
kor., Szinyéry László, Budapest 10 kor., Gocsál Kálmán, 
Budapest 10 kor., Papp József, Budapest 10 kor., Vörös 
István, Budapest 10 korona, Rébék Lajos, Budapest 10 
korona, Losonczi polg. leányisk. 2 korona, dr. Gullya 
László, Szabadka 10 kor., Kismartoni áll. polg. iskola 
10 kor., Körmöczbányai áll. főreálisk. 10 korona, Jász- 
szentlászlói községi tanítótestület 10 korona, Tóbisch 
Mária, Budapest 10 kor., Adorján Antal, Budapest 10 
kor., dr. Kosa Zsigmond, Budapest 10 korona, Tandor 
Ottó, Budapest 10 korona, Medve Zoltán, Budapest 10 
kor., Ottlik Géza, Budapest 10 kor., .Wollmann Elma, 
Pozsony 10 kor., Szepsii áll. iskola 10 korona, Furkó 
Benedek, Budapest 10 kor., dr. Radnai Rezső, Buda
pest 10 kor., Ópécskai áll. el. iskola 10 kor., Soproni 
Dunántúli Túrista-Egylet 10 kor., Schütz Mór, Budapest 
20 kor., Keszthelyi polg. leányiskola 10 korona, Gaul 
Károly 10 kor., Keltz Sándorné, Budapest 10 korona, 
Grabotsay Adolf, Budapest 10 kor., Niklós János, Nagy
károly 10 kor., Kadlik Rudolf, Vajdahunyad 10 korona, 
Sartoris Kálmán, Vajdahunyad 10 kor., özv. Brinkmann 
Antalné, Budapest 10 kor., Marosludasi áll. el. iskola 
10 kor., Balatonfüredi „Erzsébet“ szeretetház 10 kor., 
dr. Szász Károly, Budapest 10 kor., Iglói evang. polg. 
leányiskola 10 kor., Rozinay István, Budapest 10 kor., 
Brassói áll. felső keresk. iskola 10 kor., Lóczy Lajos, 
Budapest 10 kor., Janitzky Margit, Nagykároly 10 kor., 
Pápai polg. leányiskola 10 kor., Kisprónai áll. el. isk. 
10 kor., Zsibói áll. el. iskola 10 kor., Fiumei belvárosi 
áll. el. leányisk. 10 kor., Fiumei áll. felső keresk. isk. 
10 kor., Hosszúfalu-fűrészmezői áll. elemi isk. 10 kor., 
Mádi áll. el. isk. 10 kor., Brassói áll. főreálisk. 10 kor., 
Egan Lujza, Budapest 10 kor., dr. Bone Ödön, Buda
pest 10 korona, Helmeczy József, Szatmár 10 korona, 
Kassai polg. fiúiskola 10 kor., Lugosi áll. főgymn. 10
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kor., Körmendi polgári fiú- és leányiskola 10 korona, 
Angyalföldi közs. el. isk. 10 kor., Munkácsi áll. főgymn. 
10 kor., Budapesti áll. kisegítő-iskola 10 kor., Nagyidai 
áll. el. isk. 10 kor., Fogarasi magyar polgári kör 10 
kor., dr. Aázon Sándor, Nagykároly 10 kor., Viski áll. 
el. iskola 10 kor., Soproni áll. felső keresk. iskola 10 
kor., Viski áll. el. iskola ( 1905) 10 korona, Besztercze- 
bányai áll. polg. fiúisk. 10 kor., Jászómindszenti állami 
el. isk. 10 kor, Málnapataki áll. el. iskola 10 korona, 
Pécsi állami főreálisk. tanári könyvtára 10 kor , Pécsi 
állami főreáliskola ifjúsági könyvtára 10 korona, Hekin- 
ger Ida, Pécs 16 kor., Széky István, Gyöngyös 10 kor., 
Aradi kir. főgymnasium 10 kor., Aradi polg. leányisk. 
10 kor., Aradi állami tanítóképezde 10 korona.

b) E lőfize tések : Zólyomvárosi kaszinó 3 kor. 50 fill., 
Tövisi állami elemi iskola 8 kor., Kaposvári állami fő
gymnasium ifj. könyvtára 8 kor., Fehértemplomi állami 
főgymn. önképző köre 6 kor. 40 fill., Péchy Lászlóné, 
Nagykároly 8 kor., Nagybereznai áll. el. iskola 8 kor., 
Kaposvári áll. főgymn. ifjúsági könyvtára (1905) 8 kor., 
Ippi áll. el. isk. 8 kor., Szilágykövesdi áll. el. iskola 8 
kor., Késmárki áll. polg. és felső keresk. isk. 8 korona, 
Melis István, Szarvas 8 kor., Monostorszegi közs. nép
iskola 8 kor., Győri tanítóképző 8 kor., Nadabulai áll. 
el. isk. 4 kor., Naszódi alapítv. főgymn. 8 kor., Zentai 
közs. főgymn. 4 kor., Kende Ferencz, Szeged 6 korona 
40 fillér, Lugosi isk. nővérek polg. leányiskolája 8 kor., 
Aranyosgyéresi áll. el. iskola 4 kor., Aradi polgári fiú
iskola 6 kor. 80 fillér. Erdőszengyeli áll. el. isk. 2 kor., 
Kaposvári polg. leányiskola 7 kor. 20 fillér.

II. KIMUTATÁSA

az 1906. évi január hó 1-től január hó végéig az U ránia  
m. tud. fo lyó ira t k iadóhivatalában  befolyt tagdíjaknak 

és előfizetéseknek.
a ) T a g d íja k : Hódmezővásárhelyi áll. polg. leányisk. 

10 kor., Oraviczabányai áll. el. isk. 10 korona, Apatini 
közs. el. isk. 10 kor., Weisz Ödön, Budapest 10 kor., 
Keszthelyi községi elemi népiskola 10 kor., Bendl K., 
Gyöngyös 10 kor., Vakok intézete, Budapest 10 kor., 
Budapesti fasori ág. h. ev. főgymn. „Arany János“ köre 
10 kor., Beregszászi áll. el. népiskola 10 kor., Széki 
áll. iskola 10 kor., Bártfai áll. főgymn. 10 kor., Szász
városi áll. polg. leányiskola 10 kor., Magyaróvári áll. 
polg. iskola 10 kor., Kézdivásárhelyi áll. polg. leányisk. 
10 kor., dr. K. Nagy Kajos, Újpest 10 kor., Nagyszől- 
lősi polg. isk. 10 kor , Halmii állami gazdasági felső 
népiskola 10 kor., Munkácsi áll. fiúisk. 10 kor., Eleki 
kaszinó 10 kor., Dobsinai állami polg. fiúisk. 10 kor., 
Hódmezővásárhelyi áll. polg. fiúisk. 10 kor., Szászsebesi 
áll. el. isk. 10 kor. Székelyudvarhelyi áll. polg. leányisk. 
10 kor. Majláthfalvai állami isk. 10 kor., Pőstyéni áll. 
népisk. 10 kor., Köpcsényi áll. el. isk. 10 kor., Zsom
bolyai áll. segély, községi polgári fiúiskola 10 korona, 
Sátoraljaújhelyi áll. el. isk. 10 kor.. Seress Samu, Zilah 
10 kor., Nagykárolyi állami polg. leányiskola 10 kor., 
Budapesti VII. kér. Nagydiófa-utczai polgári fiúiskola 6 
kor. 40 fillér.

b) E lőfizetések : Keszthelyi kath. főgymn. 8 korona, 
Halászy J., Dorogma 4 kor., Máramarosszigeti r. kath. 
algymn. 8 kor., Moóri állami polg. iskola 8 kor., Alsó- 
lendvai áll. polg. iskola 8 kor., Győri állami el. iskola 
8 kor., Stein János, Kolozsvár 12 kor. 80 fill., Stampfel 
Károly, Pozsony 6 kor. 40 fillér, Szászvárosi ev. ref. 
collegium 8 kor., Egri áll. felsőbb leányiskola 8 kor., 
Nagykanizsai, állami polg. leányisk. 8 korona, Glauber

József, Makó 12 korona 80 fillér, Verseczi községi fiú 
népiskola 8 korona, Ulreich János, Dobsina 8 korona, 
Tapolczai állami polg. fiúiskola 8 kor., Nyíregyházai 
ág. h. ev. főgymn. 8 kor., Polatsek-féle könyvkeres
kedés, Temesvár 12 kor. 80 fillér, Kaposvári állami el. 
iskola 8 korona, Csáktornyái áll. polg. fiú- és leány
iskola 8 korona, Resiczabányai polgári iskola 8 korona, 
Petrovics József, Magyaróvár 8 kor., Nagyszebeni áll. 
főgymn. 8 kor., Veszprémi kath. gymn. 8 kor., Patak- 
falvy Domokos, Somogyom 8 kor., Losonczi áll. tanító
képző 8 kor., Reichardsperg J., Marosvásárhely 3 kor. 
60 fillér, Kecskeméti áll. polg. leányisk. 8 kor., Buda
pesti egyetemi könyvtár 8 k o r, Palánkai áll. polg. isk. 
8 kor., Temeskubini községi iskola 8 kor., Kispesti 
áll. el. fiúisk. 8 kor., Székelyföldvári áll. el. isk. 8 kor., 
Temesvári községi el. isk. 8 kor., Pápai állami tanító
képző 8 kor., Erdőszentgyörgyi állami el. népiskola 8 
kor., Fábián Károly, Zenica 8 kor., Temesalmási állami 
iskola 8 kor., Sárisápi állami el. népiskola 8 korona, 
Czirner József, Nagyenyed 7 kor. 20 fillér, Békéscsabai 
állami polg. fiúiskola 8 kor., Pozsonyi evang. lyceum 
8 kor., Csáthy Ferencz, Debreczen 6 korona 40 fillér, 
Szilágykrasznai állami iskola 8 kor., Lippai állami el. 
népisk. 8 kor., Ungvári állami el. népiskola 8 korona, 
Zalatnai áll. polg. leányiskola 8 kor., Szegedi III. kér. 
áll. polg. leányiskola 8 kor., Reichardsperg J., Maros- 
vásárhely 7 kor. 20 fillér, Egri áll. tanítótestület 8 kor., 
Fiumei áll. tengerészeti akadémia 8 kor., Ivánszky Elek, 
Beszterczebánya 6 kor. 40 fillér, Simkó Endre, Sopron 
8 kor., Letanóczky J., Szolnok 8 kor., Sándoregyházai 
áll. el. iskola 8 kor., Hajdúnánási ev. ref. tanítótestület 
8 kor., Budapesti m. kir. honvéd Ludovica-Akadémia 
56 kor., Kovács Gyula, Nagybánya 6 kor. 40 fill., Sebes 
Pál, Budapest 4 kor., Tőketerebesi áll. iskola 8 kor., 
Dolovai állami elemi népiskola 8 kor., Szolnoki állami 
főgymn. tanári könyvtára 6 korona 40 fill., Pozsonyi 
tanítóképző 8 kor., Kőhalmi áll. el. népiskola 8 korona, 
Kolozsi áll. el. népiskola 8 kor., Marosvácsi áll. iskola 
8 kor., Váczi siketnéma intézet 8 kor., Doroghy Ignácz 
Nagybánya 8 kor., Ulmai községi iskola 8 kor., Tordai 
polgári leányiskola 6 kor. 40 fiiér. Hódmezővásárhelyi 
áll. óvónőképző-intézet 6 kor. 40 fillér, Medgyesegyházai 
áll. el. iskola 8 kor., Karánsebesi áll. polgári fiúiskola 
8 kor., Dolovai közs. iskola 8 korona, Gonda József, 
Békés 8 kor., Szent-István-Társulat, Budapest 6 kor. 
40 fillér, Nyerges Dániel, Fülöpszállás 8 korona, Szent- 
gericzei áll. el. isk. 8 kor., Zilahi állami el. isk. 8 kor., 
Kiss Lajos, Zalaegerszeg 8 kor., Titeli áll. polg. fiúisk. 
8 kor., Sztankovics József, Bazin 8 kor., Tordai polg. 
fiúiskola 6 kor. 40 fillér, Bácsszentiváni közs. iskola 8 
kor., Szamosújvári áll. polg. leányiskola 8 kor., Görgény- 
üvegcsüri áll. iskola 8 kor., Marosvásárhelyi állami el. 
iskola 8 kor. 80 fillér, Fogarasi állami főgymn. 6 kor. 
40 fillér, Tokaji áll. polg. iskola 6 kor. 40 fillér.

Rudolf-szobor. Néhai Rudolf trónörökös szobrára 
befolyt: Kovács József 1 kor., Sinczki Julia 1 korona, 
Magdó Etelka 1 kor., N. N. 70 fillér. Összesen 3 kor. 
70 fillér. Hozzá az eddigi 18,168 kor. 79 fillér. Együtt 
18,172 kor. 49 fillér.

Trefort-szobor. Néhai Trefort Ágoston szobrára 
befolyt eddig 9,951 kor. 69 fillér.

Kérelem. Felkérjük t. tagjainkat és előfizetőinket, 
hogy hátralékos díjaikat Cseike Győző miniszt. számvevő
ségi igazgató, egyleti pénztároshoz (V., Hold-u. 16) be
küldeni szíveskedjenek.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.



Magyar tanszerkészítő intézete

F E L D M A N N  G Y U L A
BUDAPEST, VI., FELSŐ-ERDŐSOR 5.

T E L E F O N  17— 23 .

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak 
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

hazai saját gyártmányú 
fizikai, kémiai, természetrajzi 

szabadkézirajzi 
és geometriai tanszereit.

Szakszerű tanácscsal és tájékoztató költség- 
vetéssel 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 zo k ta tá s ü g y i  m in is te r  
a F eldm an n  G yu la -fé le  m a g y a r  m e c h a n ik a i és 
e le c tro 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 rg 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 e m ű  b e s z e r z é s i  fo rrá so k u l a já n lo t t  h a za i  
c z é g  k ö z é  u tó la g o sa n  f e lv e t te .“  „ H iv a ta lo s  
K ö z lö n y “  X . 11.229.

Bármely könyvárusnál kaphatók
AZ URÁNIA KÖNYVTÁR

eddig m egje len t következő  k ö tete i:

I. Magyarország története.
Irta: M arcza li H en r ik .

II. A nemzet gazdálkodása.
Irta: Dr. N y . F a rk a s Géza.

III. H ogyan é sz le lü n k , é rzü n k  é s  m o z g u n k ?
Irta: Dr. T k an lio ffer  L ajos.

III. A rany  lá n o s  je llem e „ E p i ló g u s b a  tü k ré b e n .
Összeállította: S zerem ley  B arna.

V. Modem világtelfogásunk és az ember világhelyzete.
Irta: Dr. P ék á r  K ároly.

Az Uránia-Könyvtárt az 
Uránia Tud. Egyesület adja ki. 

Egy-egy füzet ára 50 fillér.

nÜT T n
Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 
csak az alább felsorolt felolvasásokat kölcsönzi 
ki és pedig a hozzátartozó képekkel és vetítő
lámpával együtt, ú. m .:

1. Madách életéből.
2. Katona József élete.
3. Zrinyi a költő. %
4. Az Alduna.
5. Babilon és a Biblia.
6. Képek Vörösmarty életéből.
7. A Magas Tátra és környéke.
8. A gyümölcs műveléséről és értékesíté

séről.
9. Az Alpesekben és a Rajna völgyén.

10. Délnémet nagyvárosok.
11. Középeürópai nagyvárosok.
12. Budapest.
13. Képek Shakespeare életéből.
14. A fogak ápolása és gyógyítása.
15. Az állattenyésztés.
16. Háziállataink egészségéről.
17. Pompeji és a római élet.
18. Az ősember élete.
19. A tüdővész.
20. Az alkohol.
21. A Föld.
22. Gyermekápolás és gyermekvédelem.
23. Debreczen és vidéke.
24. A Balaton.
25. Romáqok (oláhok).
26. A Vág völgye. \  - •
27. Az első segély.
28. A keletázsiai világforgalom útvonalán.

A kikölcsönzésre vonatkozó föltételek á 
„Tájékoztató“ nyomtatványban vannak felso
rolva, melyet kívánatra mindenkinek megküld

Az „URÁNIA“
M. T. E. titkári hivatala. 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.

^  ' 7  : ; pi
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I n d u l á s  Budapest ny. pályaudvarról
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme n o v á

l.OO kel. őst. Wien, Páris, Ostende,
expr. v. London

(5.45 S Z . V Palota-Újpest
6. SO Dunakeszi Alag
6.35 Szolnok, Szeged
6.45 n Esztergom
6.55 Palota-Újpest
7.05 V . V. Lajosmizse, Kecskemét
7.20 gy. v- Zsolna, Berlin
8.00 Wien
8.05 *8Z. V. Dunakeszi-Alag
8.30 ■ Temesvár, Karánsebrs, 

Báziás
9.20 Wien, Berlin
9.35 Palota-Újpest
9.40 gy- v. Bukarest-Báziás

11.25 S Z . V. Palota-Újpest

D é l u t á n

12.05 S Z . V i Czegléd, Szolnok
12.15 Palota-Újpest
12.25 Nagy-Maros
12.40 Dorog

1.10 Dunakeszi-Alag
1.45 gy- v. Wien, Páris

»2.05 S Z . V. Pilis-Csaba
2.15 Párkány-Nána
2.20 Palota-Újpest
2 25 gy- v. Bukarest, Báziás
2.35 S Z . V . Érsekújvár
2.40 Esztergom
2.45 Czegléd
2.55 Lajosmizse, Kecskemét
4.15 Palota-Újpest
4.25 Nagy-Maros
4.30 Szeged
5.15 gy- Wien
0.10 S Z . V . Palota-Újpest

Párkány-Nána6.20 TI
6.40 Esztergom
6.45 gy- v. Zsolna, Berlin, Pozsony
6.55 S Z . V . Bukarest, Báziás
7.25 V . V . Lajosmizse
7-40 S Z . v. Palota-Újpest

*7.50 Vácz
8.30 Palota-Újpest

10.00 Wien, Páris
10.10 gy- v. Szeged, Báziás, Bukarest
10.20 S Z . V . K.-K. -F élegyháza
10.30 Zsolna, Berlin

“11.20 kel. e. v. Belgrád,Konstantinápoly
*11.30 k. o.e.v. B u k a re s t, K o n s ta n t in á p o ly

* Vasír- és  ü n n e p n a p o k o n  b e z á r ó la g  n o v e m b e r

•9-'g k ö z le k e d ik . •

* C sa k  o k tó b e r  é-s á p r i l is  h ó n a p b a n  k ö z le k e d ik .

3 M in d e n  kedden, c s ü tö r tö k ö n  és  v a s á rn a p o n  kö z
lekedik.

* M in d en szerdán éa sz o m b a to n  k ö z le k ed ik .

Indul ás  Budapest-Józsefváros p. u.-ról
D é l u t á n

*7.00 S Z . V . Péczel

Érkezés Budapest ny. pályaudvarra 
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o n n a n

112-50 k. o. e. v. K o n s ta n t in á p o ly .  B u k a re s t
5.35 S Z . V. Dunakeszi-Alag
«15 ,, Szolnok, Czegléd 

Palota-Újpest6.25 ,,
6,35 Berlin, Zsolna
7.05 tv.sz.sz. Párkány-Nána
7.15 S Z . V. Bukarest, Báziás
7.25 Dorog
7.35 Palota-Újpest
7.45 Páris, Wien
7.50 V. V . Lajosmizse
8.00 S Z . V Dunakeszi-Alag
8.10 Párkány-Nána
8.25 ,, K.-K.-Félegyháza
8.35 Esztergom
9.10 Dunakeszi-Alag
9.25 gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsonv

1« 20 S Z . V . Palota-Újpest
10.50 Érsekújvár
10.55 >1 Szeged

D é l u t á n
12.05 S Z . V. Palota-Újpest
12.55 ,, Palota-Újpest
1.15 gy-v- Bukarest, Verciorova, 

Báziás
1.40 Páris, Wien
2.10 S Z . V. Dunakeszi-Alag
2.35 t t Kecskemét, Lajosmizse
3.05 »S Palota-Újpest
3.55 »> Nagy-Maros
4.15 »» Szolnok, Czegléd
4.30 M Esztergom
5.40 11 Palota-Ujpeét
5.55 »1 Wien, Berlin
6.30 gy-v. Bukarest, Báziás, 

Temesvár
6.50 S Z . V. Palota-Újpest
7.00 gy- v. Wien
7.10 S Z . V. Temesvár, Báziás

»8.10 Pilis-Csaba
8.20 yt Palota-Újpest
8.45 11 Nagy-Maros
9.05 gy- v. Wien
9.15 S Z . V. Esztergom
9.45 gy- v. Berlin, Zsolna

10 15 S Z . V . Palota-Újpest
10.40 t) Szeged, Szolnok

a10.45 Vácz
*10.55 k. e. v. Konstantinápoly,Belgrád
ki.00 kel. őst. London, Ostende, Páris,
11.10

expr. v. Wien
v. v. Kecskemét, Lajosmizse

1 É rk e z ik m in d e n  h é t fő n  és c s ü tö r tö k ö n .
2 V a s á r -  é s  ü n n e p n a p o k o n  b e z á ró la g  n o v e m b e r

19-ig k ö z le k e d ik .

3 C sa k  o k tó b e r  é s  á p r i l i s  hónapban k ö z le k e d ik .
* É rk e z ik m in d e n  k e d d e n , c s ü tö r tö k ö n  és  szom-

b a to n .

Érkezés Budapest-Józsefváros p. u.-ra
D é l e l ő t t

26.00 S Z . V . Péczel

I n d u l á s  Budapest k. pályaudvarról
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o v á

6'29 S Z . V Trieszt, Nagy-Kanizsa
6.45 Wien, Grácz, Sopron,
7.00 gy v. Szabadka
7.10 Ruttka
7.15 SZ. V. Belgrád, Bród
7.25 gy- v. G y u la f e 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 ,  M .-S z ig .
7.35 t i Fehring, Grácz
7.40 „ h a s s a ,  L e m b e rg , M .-S z íg e t
7.50 S Z . V . Kassa
8.00 Gödöllő
8.00 gy- Z á g r á b , F iu m e , T o r in o ,

R ó m a , P é c s , V in k o v ce
8.10 S Z . V. Arad, Brassó
8.15 Z á g r á b , F iu m e , Pécs, B ród
8.35 , , Munkács, M.-Sziget
8.50 gy- Wien, Grácz, Sopron
9.00 S Z . V . Kolozsvár, Brassó, M--

Sziget, Stanisiau
9.35 , , Ruttka, Berlin

11.15 tszsz. Kis-Kőrös

D é l u t á n
12 20 I S Z . V. Győr, Wien,Szombathely
12.35 
1 30

Hatvan, Sátoralja-Ujhely 
Gödöllő

1.50 gy- v. Fehring, Grácz
1.55 S Z . V . Szabadka, B.-Bród

»2.00 gy- v. Arad, Bukarest1
2 ÍO Wien, Páris
2.15 Kassa, Lemberg
2.25 S Z . V. Bicske
2.25 Hatvan
2.35 gy- V. K o lo z s v .,T ö v is ,  S z .-N é m e ti
2.40 S Z . V- Szolnok
3.00 gy- v. Pécs, Eszék, Gyékényes
3.20 B .-B ró d , B e lg ra d , K o n s ta n t .
3.25 v .  V . Paks
3.30 gy- V. Ruttka, Berlin
4.30 S Z . V . Győr
5.20 Gödöllő
5.35 Ruttka, Berlin
5.45 Kolozsvár, Brassó
6.25 Hatvan
6.35 Kis-Kőrös
6 50 gy- v. Z á g r á b ,F iu m e ,R ó m a ,T o r in ó
7.05 S Z . V . M.-Sziget, Stanisiau
7.25 Bicske, Trieszt
8.25 „ Gödöllő
8.30 Z á g r á b ,F iu m e ,P é c s ,  B .-B ród
9,00 Kassa, Csorba
9.15 gy- v . K o lo z s v . ,B u k a r e s t ,  S ta n is l .
9.40 S Z . V . Lemberg, Kassa,M.-Szig.
9.40 Fehring, Grácz

10.00 n Arad, Brassó
10.10 Belgrád, Eszék, B.-Bród
10.30 Wien, Páris
11.10 V . V . Ruttka, Szerencs

1 B e z á r ó la g  n o v e m b e l { - i g ,  a z o n tü l  c sa k  B ra s -
s ó ig  k ö z le k e d ik .

2 C sa k  h é tk ö z n a p o k o n  k ö z le k e d ik .

Indulás Buda-Császárfiirdő kitérőről
D é l e l ő t t

6  14 | sz. v. | Esztergom
D é l u t á n

1220 S Z . V . Dorog
Pilis-CsabaS 1-56

2-2T n Esztergom
6*S(i - Esztergom

É r k e z é s  Budapest k. pályaudvarra
D é l e l ő t t

idő a vonat h o n n a nneme
5.00 t.sz.sz. Mária Radna, Arad,

N.-Várad, Debreczen
5.20 V . V. Berlin, Ruttka
5.45 S Z . V . Stanisiau, M.-Sziget 

Belgrád, Boszna-Bród5.45 t t
6.10 0 Brassó, Arad
6 15 •» Bicske, Gyékényes 

Lemberg,Kassa,M.-Szig. 
Wien, Trieszt

6.35 t t
6.40 t t
7.10 S Z . V . Brassó, Kolozsvár
7.10 t t Kiskőrös
7.25 t t Grácz, Fehring
7.25 »> Gödöllő
7.35 ,, Hatvan
7.50 g y - v. Bukarest, Brassó
7.50 V . V . Paks, Adony-P.-Szabolcs
8.10 S Z . V. E iu m e ,Z á g rá b ,B.-Bród, P é c v
8.15 Csorba, Kassa
8.45 11 Hatvan
8.50 gy-V. T o r in o ,R ó m a ,F iu m e Z á g r á b
9.05 S Z . V. Szolnok
9.10 Győr
9.45 Berlin, Ruttka
9.50 M Szabadka

10.15 t t Nagy-Kanizsa, Trieszt

D é l u t á n
12.10 S Z . V. Gödöllő
12.40 g y - v. Berlin, Ruttka
12.45 S Z . V . W ie n , S o p ro n , S z o m b a th e l)
1.00 g y - v. K o n s ta n t . ,  B e lg r . ,  B .-B ró d

»1.10 Bukarest1 Arad
1.30
1.30

t i Gyékényes, Eszék, Pécs 
Lem1>erg, Kassa

1.45 London, Páris, Wien
1.50 T ö v is , K o lo z sv ., S z .-N e n u
2.10 Grácz, Fehring
3.10 S Z . V. Hatvan, Szerencs
5.40 Gödöllő
6.35 tf Győr
6.40 Brassó, Kolozsvár, Sta-

nislau, Máram.-Sziget
6.55 Belgrád, Bród
7.00 Berlin, Ruttka, Szerencs
7.10 g y -  V. Wien, Grácz
7.20 S Z . V Brassó, Arad
7.55 Fiume, Zágr., Bród, Pécs
8.10 Munkács, M.-Sziget
8.45 Kis-Kőrös
8.50 Csorba, Kassa
9 05 g y - V. Torino, Róma, Fiume,

Zágráb. V inko vce, Pécs
9.10 Berlin, Ruttka
9.30 S Z . V . Wien, Grácz
» 35 g y - v. N ..S z e b e n , K o lo zsv . M .-S xíg .
9.r o t t Grácz, Fehring

ÍO 00 L e m b e rg , K a s s a ,  M .-S z ig e t
10.00 „ Szabadka
10.40 S Z . V . Gödöllő

» Bezárólag nov. 15-ig, azontúl csak Brassótól
közlekedik.

* Csak hétköznapokon közlekedik.

Érkezés Buda-Császárfürdő kitérőbe
D é l e l ő t t

7.17 S Z . V . Dorog
8.45 Esztergom

D é l u t á n
4.39 S Z  V . Esztergom

*8.19 PUiscsaba
9.22 Esztergom
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URÁNIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  FOLYÓI RAT

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET.
f

KÖZLÖNYE

MOLNÁR VIKTOR
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

SZERKESZTIK

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

VII. ÉVFOLYAM 4. SZÁM. 
1906. ÁPR ILIS

M E G J E L E N IK  M I N D E N  H Ó  E L S E J É N  

J U L I U S  É S  A U G U S Z T U S  K IV É T E L É V E L .

=  S Z E R K E S Z T Ő S É G :  
VII., I Z S Ó - U T C Z A  4. SZ.,
H O V A  A  L A P B A  S Z Á N T  K Ö Z L E 

M É N Y E K  É S  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  K Ü L D E N D Ő K .

-------------------------  T A R T A L O M :  -------------------- -----

A közműveltség határainak kiterjesztése. M olnár  V iktor . —  A fonás és szövés története. 
T hiering  O szkár. — A suggestiv nevelés. M ittner  Z o l t á n . — Az N-Sugarakról. 
Z emplén G y ő z ő . — Madagascar állatvilágából, — a . A.— — Művészet és valóság. 
Karádi G yő ző . —  Az Uránia mükereskedés. — Krónika. — Hasznos tudnivalók. —

Könyvszemle.

FIGYELMEZTETÉS. Felhívjuk o lvasó ink  figyelm ét a je len  szám u to lsó  o ldalán
fog la lt K érelem  és Reclamatio  ez. közlem ényeinkre.

E g y e s  sz á m  á ra  8 0  f i llé r . (A jú n iu s ié  1 k o r o n a .)

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

BUDAPEST,  1906.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.%



F e lh ív á s  e lőfizetésre .

A z  Uránia az  1 9 0 6 . é v v e l im m á r  hetedik é v fo ly a 
m á b a  lé p e tt .

Irán ya , c z é lja  e z u tá n  is  a  r é g i m a ra d . A  tu d o m á n y o s  
k ö n y v e k n é l e g y s z e r ű b b  é s  k ö n n y e b b , —  a z  ú js á g o k n á l  
p e d ig  ta r ta lm a sa b b  é s  k o m o ly a b b  o lv a s m á n y t  n y ú jta n i  
ta g tá rsa ín k n a k  s e lő f iz e tő in k n e k .

A  h a to d ik  é v fo ly a m b a n  9 7  n a g y o b b  é s  1 2 8  k ise b b  
k ö z le m é n y  je le n t  m e g  a  t e r m é s z e t ta n , m e n n y is é g ta n ,  
v e g y ta n , c s i lla g á s z a t ,  m e te o r o lo g ia , á lla tta n , n ö v é n y ta n ,  
á sv á n y ta n , fö ld ta n , fö ld r a jz , te c h n ik a , o r v o s tu d o m á n y ,  
b ö lc s é s z e t ,  ir o d a lo m tö r té n e t , s z é p ta n , n e v e lé s tu d o m á n y ,  
tö r té n e le m , m ű v e lő d é s  tö r té n e le m , n ép ra jz , m ű v é s z e te k  
é s  s z é p ir o d a lo m  k ö r é b ő l.

M u n k a tá r sa in k  d ís z e s  so r á b a n  v an n a k : dr. Apáthy Is tv á n , 
dr. Bárány Q e r ő , Bibó I ., Bodnár Z s ig m o n d , Böngérfi J., 
Cholnoky J e n ő , dr. Dézsi L., Dietz L. dr. Dienes P á l, Erdétyi 
P á l, Erődi B é la , dr. Ny. Farkas G e iz a , Hathaimi Gabnay 
F e r e n c z , Gönczi F e r e n c z , dr. Hankó V ilm o s , Hoffmann 
O ttó , Huszár V ilm o s , dr. Kapitány K á lm á n , dr. Kárffy 
Ö d ö n , Kármán F e ren cz , Kiss O ttó , Kovács G á b o r , König 
D é n e s ,  dr. Körösi H e n r ik , dr. Kövesligethy R a d ó , Krécsy 
B é la , Kriesch A la d á r , dr. Kupcsay F e lic iá n , Lehr A lb ert , 
Mahler E d e ,d r . Makay B é la , dr. Márki S á n d o r , Mikola S ., 
Mosdóssy Im re, MóriczZs., ár.Neményi Im re, áx.Nuricsán 
J ó z s e f , dr. b á ró  Nyáry A lb er t , Orbán G y u la , Pap K ároly , 
Pékár G y u la , dr. Pékár K á ro ly , Pécsi A lb e r t , Péterfi T ib o r , 
dr. Prém J ó z s e f ,  Pruzsinszky P á l, Rakodczay P á l, dr. Rátz 
I s tv á n , Szabó L á sz ló , dr. Szádeczky G y u la , Szász Z o ltá n ,  
dr. Szekeres K á lm á n , Rácz D . E n d re , Riedl F r ig y e s , Sajó 
K á ro ly , Szán / T a m á s , dr. Szentpéiery Im re, Szeremley 
B a r n a , dr. Szloényi H u g ó , dr. Szűcs Is tv á n , Tass A n ta l, 
dr. Thanhoffer L a jo s , Thiering O sz k á r , Tóth R e z s ő , Kü s s  
Á rp ád , dr. Visnya A la d á r , dr. Zemplén G y ő z ő  stb .

E n n e k  a  g á rd á n a k  k ö z r e m ű k ö d é s é v e l  jö v ő r e  is  m in 
d e n t  e l fo g u n k  k ö v e tn i, h o g y  a z  Uránia m in é l jo b b a n  
b e t ö l t s e  a  t u d o m á n y o k  é s  m ű v é s z e te k  n é p s z e r ű s ít é s é r e ,  
a z  is m e r e te k  te r je s z té s é r e  irá n y u ló  fe la d a tá t , m in é l jo b b a n  
k ie lé g í t s e  a z  o lv a s ó k  ig é n y e it .  K ü lö n ö s e n  sz á m ítu n k  a 
f ia ta l 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 ^ u ak  b e n n ü n k e t  e z u tá n  is  fe lk e r e s n i.

F o ly ó ir a tu n k  h é z a g p ó t ló  v o ltá n a k  tu d a tá b a n , k érjü k  
a  m ű v e lt  é s  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  s z iv e s  tá m o g a tá sá t .

A z  Urániá-t a z  « U rá n ia  M a g y a r  T u d o m á n y o s  E g y e s ü 
let*  ta g ja i k ü lö n  díj f iz e té s e  n é lk ü l k a p já k ; n e m  e g y e s ü le t i  
ta g o k n a k  az  Uránia e lő f iz e té s i  á ra : e g é s z  é v r e  8  kor.

A z  e lő f iz e té s e k  H o r n y á n s z k y  V ik to r  k ö n y v k ia d ó h iv a 
ta lá h o z  (B u d a p e s t , V ., A k a d é m ia -u tc z a  4 .) in té z e n d ő k .

Az «Uránia» szerkesztősege.

URÁNIA MAGY. TUD. EGYESÜLET.

T I S Z T I K A R :
T i s z t e l e t b e l i  e l n ö k ö k : :

B á r ó  E ö t v ö s  L o r á n d  é s  S z ö g y é n y  M a rich  L á s z ló .

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.

Alapító tag az , ki a z  e g y le t  p é n z tá r á b a  e g y s z e r  s 
m in d e n k o r r a  le g a lá b b  2 0 0  k o r o n á t  f iz e t  (h a  e z  ö s s z e g e t  
r é s z le te k b e n  k ív á n ja  le f iz e tn i, a t e lje s  b e f iz e té s ig  5 #/0-o s  
é v i k a m a to t  is  ta r to z ik  f i z e t n i ) ; rendes tag az, a  ki k ö te 
le z i m a g á t  h á ro m  é v e n  át 1 0  kor. é v i ta g d íja t  f iz e tn i.

M in d e n  e g y e s ü le t i  ta g  a  k ö v e tk e z ő  k e d v e z m é n y e k e t  
é l v e z i :

1 . d íjta la n u l k ap ja  az  e g y e s ü le t  ö s s z e s  k ia d v á n y a it , 
k ö z tü k  a z  « Uránia» cz ím ű  h a v i fo ly ó ir a to t , m e ly n e k  az  
e lő f iz e té s i  d íja  n e m  ta g o k  r é s z é r e  e g y m a g á b a n  év i 8  k o r .;

2 . é v e n k é n t  legalább h a t u ta lv á n y h o z  v a n  jo g a , m e 
ly ek k e l a b e m u ta tó  e lő a d á s o k o n  (p r e m ie r e )  k ívü l az  
U r á n ia -sz ín h á z  e s t i  e lő a d á s a ir a  akár e g y  fö ld s z in t i  v a g y  
e r k é ly s z é k e t , akár e g y  p á h o ly t  5O°/0-o s  á r k e d v e z m é n y  
m e lle t t  v á lth a t ;

3 - r é s z t v e s z  a  h á z i so r s já té k o k b a n , a m e ly e k e n  é v e n -  
k in t m ű v é s z e t i  é s  ip a r m ű v é s z e t i  m ű tá r g y a k a t s o r s o lu n k  k i;

4 . s z a b a d o n  lá to g a th a t ja  a z  e g y e s ü le t  á lta l r e n d e 
l e n d ő  tu d o m á n y o s  f e lo lv a s á s o k a t ,  k iá llítá so k a t stb .

5 . é s  v é g ü l  3 O° /0 á r k e d v e z m é n y b e n  r é s z e s ü l  a z  e g y e 
s ü le t  ú g y n e v e z e t t  v id é k i a c t ió ja  r é s z é r e  b e s z e r z e t t  v e t í tő 
g é p e k  é s  f e lo lv a s á s o k  k ö lc s ö n d íjá n á l.

A  tu d o m á n y t  é s  m ű v é s z e t e t  n é p s z e r ű s ítő  e g y le t ü n k  
fe lv ir á g o z ta tá s a  é r d e k é b e n  k érjü k  a z  U r á n ia  ig e n  t. 
o lv a s ó it ,  h o g y  is m e r ő s e ik e t  a z  e g y le t b e  b e lé p é s r e  b u z 
d íta n i é s  b e lé p é s ü k e t  ak ár a s z e r k e s z tő s é g n e k , akár 
Cseike Győző, m in is z te r i s z á m v e v ő s é g i  ig a z g a tó , e g y e 
s ü le t i  p é n z tá r o sn a k  (B u d a p e s te n , V ., H o ld -u tc z a  1 6 . s z .)  
b e je le n te n i  s z ív e s k e d je n e k .

Az Uránia-egyesiilet elnöksége.

AZ URÁNIA MAGYAR TUD. SZÍNHÁZ RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
K IA D V Á N Y A I :

Spanyolország. Irta: Pékár Gyula.
A XIX. század. „ ,, „
A táncz. ír ta : Pékár Gyula.
Amerika. írta: ifj. Hegedűs Sándor.
Az ember tragédiájáról. írta: Berta Ilona. 
Vörösmarty költészete. Irta: Berta Ilona.

Ara mindegyiknek 40—40 fillér. 

M eg ren d e lh e tő k  az  U rá n ia -s z ín h á z n á l, V ili., K e re p e s i-ú l 21.

„URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ“ 
..........ZZ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. ~ ~

I G A Z G A T Ó S Á G :

E l n ö k :
E l n ö k :  M a t le k o v ic s  S á n d o r  dr. M o ln á r  V ik tor .

Ü g y v e z e t ő  e l n ö k :  M o ln á r  V ik tor .

A  1 e  1 n  ö  k  ö  k :
B e ö th y  Z s o lt  , ó c  L a io s  R á k o s i J e n ő  
I lo s v a y  L a jo s  ^  ̂ Z s i l in s z k y  M ih á ly .

F ő t i t k á r :  K lu p a th y  J e n ő  dr.

T i t k á r o k :
F in á ly  G á b o r  dr. S z á s z  K á ro ly  dr.

J e g y z ő k :

D é r i G y u la  S z ű c s  Istv á n  dr.
S z e k e r e s  K á lm á n  dr. Z e m p lé n  G y ő z ő  dr.

P é n z t á r o s :  M é s z á r o s  K á ro ly  dr.

- E l l e n ő r :  B ö n g é r f i  J á n o s .

K ö n y v t á r o s :  L ö r e n th e y  Im re dr.

B e z s i l la  N á n d o r  dr. 
D e s s e w f f y  A r isz tid  
E r ő d i B é la  dr. 
G e r s te r  B é la  
K lu p a th y  J e n ő  dr.

T  a g  o  k :

K ö v e s lig e th y  R a d ó  dr. 
L ic h te n b e r g  K o rn é l dr. 
R é v a i M ó r  
S c h ille r  H en r ik  dr. 
V á ra d y  G á b o r  dr.

F E L Ü G Y E L Ő  B I Z O T T S Á G :

C s e ik e  G y ő z ő
elnök.

B e z s i l la  Is tv á n  dr. K a n k o v s z k y  A n ta l
Ig m á n d i M ih á ly  R á c z  Is tv á n  dr.

Ü g y v e z e t ő  i g a z g a t ó :
S z a n a  T a m á s .
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N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ URÁNIA M. T. E. K Ö Z L Ö N Y E

E fo ly ó ir a to t  az  E g y e s ü le t  ta g ja i
M O L N Á R  V I K T O R

közreműködésével N e m  ta g o k n a k  e lő f iz e té s i  ára

az  év i i l le tm é n y  f e jé b e n  kapják . szerkesztik
KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

e g y  é v r e  8  k o r o n a

A közműveltség határainak kiterjesztése.
—  M o ln á r  V ik tor  e ln ö k i m e g n y itó ja  a z  U r á n ia -E g y e s ü le t  1906. év i m á r c z iu s  2 1 -é n  tarto tt VII. k ö z g y ű lé s é n . —

Mélyen tisztelt Közgyűlés!

Az „Uránia Magyar Tudományos Egyesület^ hetedik közgyűlése alkalmából szí
vesen üdvözlöm Önöket. Rövid vonásokban ugyan, de világosan és félreérthetetlenül 
vázolni akarom ma azt a feladatot, melyet egyesületünk a többi magyar közművelődési 
társulatok és intézmények sorában, immár eredményes munkásságát számbavéve, teljesít 
és mindinkább teljesíteni hivatott és köteles.

Korunk művelődési törekvéseit főképpen az a vonás jellemzi, hogy lázas buzgó- 
sággal kutatja az utat és módot, miként teheti műveltségének részesévé az egész nem
zetet, társadalmának minden osztályát és tagját egyaránt.

A modern demokratikus államfelfogás, mely az egyéni munka tiszteletén alapul, 
nemcsak a politikai jogosultság körében, hanem a szellemi élet egész terjedelmében 
sem ismer többé kiváltságot. Korunk a közműveltség tekintetében sem tűr oly elzár
kózást, mely válaszfalt állíthat egy haza polgárai közt. A múlt időkben, még a 
lefolyt század egész tartama alatt is, abban látták a haladás ismertető jelét, sőt a 
nemzeti lét biztosítékát, ha a művelődés egyes ágaiban, tudományban, művészetben, 
egy-egy kiváló személyiség fejlődött, a kit restelkedés nélkül említhettünk más népek 
nagyjai mellett. Ma — a tapasztalat tanított reá — hiszszük és valljuk, hogy az 
értelmi világban szakadatlan fejlődés nem az egyesek kiválóságán nyugszik, hanem 
csak a nagy közösség résztvevő munkásságával biztosítható. Nem az által izmosodik 
a nemzet gerincze, ha tudományos intézetekben és társulatokban egyes szaktudomá
nyok ápolásával, részleteiben gyarapítjuk az ismeretek holt tőkéjét; eleven forgalomban 
kell tartani a gondolatok és eszmék összeségét, élénk szellemi mozgalmat létesíteni 
a nemzetnek minden tagjában: az által lesz erős és egyszersmind hajlékony a gerincz 

az értelmi középrend, melyen régi elmélet szerint az állami lét nyugodt fejlődése 
alapul. Egy állam legfelsőbb rétege, a történet sok példáját adja, lehetett többnyire 
idegen hatás alatt oly magas műveltségű, mely messze tűlszárnyalhatta más ország 
felső rétegeinek szellemi szintjét; de azért amaz első áliam valójában műveletlen nép 
hazája volt a másikkal szemben és látszó műveltsége csakhamar elmerült barbar töme
gének árjában. Mert nem a kevesek nagy tudása, sem valamely felső re'teg elszigetelt 
viselkedése jellemzi a nép lelki emelkedettségét, hanem a sokaságnak, a tömegnek 
magatartása a mindennapi élet munkájában, valamint a népmozgalmak áradatéiban.

A köz műveltségének fokmérőjéül rendszerint az írni-olvasni tudók százalékszáma 
szolgál, növekedésével mérlegeli a statistika a közművelődés emelkedését. Ez a fok
mérő azonban, melyet a lassú történeti fejlődés alapján szűk belkormányzati szem
pontok, ajánlottak és egy területileg elzárkózó népre nézve talán elég pontossággal
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alkalmazható — ma már nem talál: elavult Minden nemzet társadalmába a történeti 
élet jelen fokán igen sokféle és különböző művelődésű elemek vegyülnek bele; a kül
földdel való sűrű és szakadatlan érintkezés minden téren meg-meginduló oly szellemi 
áramlatokat idéz elő, melyek a népek művelődési közállapotát folyton változtatják. 
Szunnyadó erők lépnek fel, idegenszerű eszmék terjednek és ezek hatása egyedül ama 
szokásos fokmérővel meg nem mérhető. Valamint a tejmérőn nem mutatkozik változás, 
ha a tejbe finomabb szesz vegyül: épp ügy módosulhat valamely nemzet közműveltsége 
a nélkül, hogy az írni-olvasni tudás százalékos fokmutatója arról beszámolhatna.

Az írás és olvasás kérdésének elterjedése irányadó lehet a közműveltség mérle
gelésére oly körben és fokon, a hol bizonyos értelmi tartalék megőrzése, állandó hagyo
mány átörökítése a művelődés egyedüli czélja. így tartják például Keleten a mohamedán 
világban, főképp vallásos okokból szükségesnek az írás-olvasás megtanulását. A szent 
könyvnek, a koránnak némikép mystikus tartalma, a fanatikus hitnek ereje ajánlja az 
egyesnek, hogy tanulja olvasni s ekként ez a fokmérő nem annyira a műveltségnek, 
mint a vallásosságnak a mutatója. Nyugati műveltségünk köreiben azonban a mérle
gelés ezen módja mindinkább elveszti mutatóképességét. Németországnak például hat 
éven felüli népességében 99-5 százalék, azaz jóformán az egész népesség tud olvasni 
és írni, a német társadalomban tehát az írás-olvasás hova-tovább már nem lehet a 
műveltségi állapotokra nézve a fokmérő, mivel ezentúl nyilván mindig azonos módon 
a legmagasb fokot fogja mutatni. így egy áj, a nemzetközi élet tartalmát is szamba- 
vevő alkalmasabb mérésmódot kell kitalálni, hogy az írás-olvasás tudásán felül, viszont 
a szakkészültség sajátos követelésein alul, jelezze a közműveltségnek azt az átlagát, 
mely nélkül modern államélet, demokratikus közrészvét mellett, el nem gondolható.

Igaz ugyan, magyar földön még nem tud a haza minden polgára olvasni meg 
írni, itt még a művelődés ez első elemei körül is igen nagy munkásság vár a köz
művelődés terén intézőire. Messze maradt el hazánk e tekintetben is Európa kultur- 
államaitól, mert körükben erre nézve csak a 13. helyen áll; még Portugallia és Olasz
ország is megelőz bennünket. Míg Németországban ma 1000 katonaköteles közül csak 5 
nem tud írni és olvasni, nálunk (az 1900. évben) 1000 közül 486 volt található az összes 
népességben, a kik nem értenek az írás-olvasás mesterségéhez. S bizony ettől a képes
ségtől az európai értelemben átlagos műveltségig még számos nagy lépés van, és 
ezeknek megtevésében a közművelődés minden tényezőinek sürgős és szorgos tevé
kenységben kell fáradozniok. Ha nálunk kisebb is az írni-olvasni tudó népréteg, mint 
Németországban s általán a külföldi államok jórészében, ez a körülmény csak ége
tőbben sürget, hogy ez a kisebb, de egyazon műveltségű népréteg fokozottabb törek
véssel vegyen részt a nemzetközi nagy világversenyben és minden erejét megfeszítse, 
hogy a nyugati művelt államok eme versenyéből teljesen ki ne szoríttassék. Miért is 
körültekintőbb gonddal és gyorsabb lépésben kell előbbre vinnünk a művelődés útján 
ezt a kisebb népréteget, az általános európai műveltség felé.

Az új műveltségmérőnek, melyre európai civilisatiónk reászorul, szerény vélemé
nyem szerint két irányban kellene pontos felvilágosítást nyújtani. Az egyik a műve
lődés alapvető munkájára vonatkozik. Fel kell deríteni, mennyiben tudott a közoktatásügy, 
iskolai rendszerében, hozzásimulni a világverseny irányában fejlődő társadalom gya
korlati követeléséhez. Kérdés, hogy előkészítő köziskoláinak kereteiben, alsó és felsőbb 
fokain, kellő terjedelmükben tudnak-e elhelyezkedni a különböző művelődési körök, továbbá, 
hogy a szakiskolák elágazásai mennyiben szolgálják az egyéni tehetségek érvényesü
lését és a nemzeti munkát a világverseny áramlataiban. Azt tapasztaltam, hogy mind
erre nézve a mi iskolarendszerünk sok rendbeli fogyatkozásban szenved és igen gondos, 
körültekintő ápolásra szorul. Azonban az iskola mellett és kívüle nem kevésbbé fontos 
a tájékozódás a körül, mennyiben rendelkezik valamely társadalom oly művelődési 
eszközökkel, melyek nem pusztán, mint az iskola, hagyományok és közmeggyőződések 
ápolására vannak utalva, hanem a folytonos, szünetet nem engedő haladásnak állnak 
szolgálatában. Ma már egy nemzet sem élhet többé magának, a mint magában a 
nemzeti lét belsejében sem élhet elszigetelten egy osztály sem a maga érdekeinek. Min
den eszme, minden törekvés igazát abban bizonyítja, hatékony erejét abban tanúsítja, 
hogy közérdek lehet, sokakat lelkesít, mindenkinek birtokává válhatik. Az eszme akkor
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él, ha a művelődés közkincsévé lesz. S a művelt nemzetek sokszoros és fokozódó 
érintkezéséből szűrődik le az az emberi egyetemes műveltség, melynek intézményei a szak
szerű tudós társulatokon, különféle művészeti egyesületeken kívül főképpen azok a nagy 
vállalkozások, melyek újabban arra alakultak, hogy az iskolák mellett és az iskolai 
éveken túl szolgáltassák mindenki számára a kívánatos tudományos tájékozódást és 
műveltségi gyarapodást. A mai kor embere nem elégedhetik meg a műveltségnek az 
sikolában mért szűk készletével és nem nyughatik meg a szaktudós elszigetelő egy
oldalúságában. Ma minden egyesnek bőviben kell tájékozódnia az ismeretek egész com- 
dlexumában, mely a nemzetek versengő küzdelmében hathatósabb segítség lehet a 
jegyveres erőnél. S nem elég, hogy megszerzésére talán a népnek csak felsőbb osztályai 
vagy egyes vezetői törekedjenek. Ma nemcsak kívánatos, de szükséges, hogy a tudás 
összefűződő szövedékébe mélyebb belátással bírjon minden jóravaló kereskedő, minden 
ügyes iparos és minden valamennyire öntudatos gazdaember, hogy a folyton kiterjedő 
nemzetközi összeköttetésben megállja a helyét.

Ilynemű szempontok, a közműveltség nagy szükségleteinek átérzése volt oka, a 
miért a mi egyesületünk — az Uránia — megalakult. Abban a meggyőződésben, 
hogy múlhatatlan feladatot teljesít, hogy hézagpótló hivatást szolgál, állott az iskolák 
mellé és a közművelődési intézetek közé. A z „Uránia“ munkásságára szükség volt és 
van e hazában, a hol még írni és olvasni se tud mindenki, és ismerétszerzésre annyian 
csak élőszó és szemlélet útján nyerhetnek módot; de szükség van főleg ismeretter
jesztő tevékenységére nálunk azért is, mert fogyatékos tanügyi szervezetünkben nem 
igen juthattak még kellő érvényesülésre korunk oly kívánalmai, melyeket az újabb, 
mindinkább terjedő nemzetközi vonatkozások szabnak minden müveit nép elé. Az 
Uránia végre épp ez okokból nem zárkózik el a tudás és ismeret egyik ága elől sem; 
a tapasztalat és elmélet minden ágának forrásaiból azt a részt meríti ki, melyre köz- 
művelődésünk emelése leginkább rászorul. Nem félműveltség az tehát, a mit terjeszteni 
óhajt, hanem oly alap, az érdeklődés oly dús készlete, melyből minden tudomány és 
minden igaz műveltség iránt komoly törekvés sarjadzhatik.

Ma talán némi önérzettel szabad említenem, hogy egyesületünk e hézagpótló fel
adatának sikeresen megfelelt. Irányadólag hatott első sorban avval, hogy a szemléltető 
módszer hatékonyságának rövid idő alatt kivívta helyét a köztudatban. Mi oda tértünk 
vissza az okulás eszközlésében, a honnan az írás keletkezett —- a képre; s bizony
ságot tettünk róla, hogy a tanítás legtökéletesebb alakjainak is legjobb segítsége az 
az eljárás, a hogyan legelőször kezdték fába faragni vagy kőbe vésni az emberi gondo
latot. Legkönnyebben, leggyorsabban és legjobban szerezhetik meg ekként a társadalom 
széles rétegei, melyek más segítséggel nem igen rendelkeznek, az ismeretek szükséges 
átlagát, műveltségük elemeit. A szemléltetés örök új módszerét azonfelül alkalmazhat
tuk ott is, a hol nemzetiségi különbségek az oktatás egyéb módjait többnyire kizárják 
s a kultúra egyesítő hatását érvényesíthettük a különböző népfajok közt egyéb szét
húzó törekvésekkel szemben.

Nem csekély előnye a szemléltető oktatásnak azonfelül -— a mire különösen 
törekedtünk —- aesthetikai nevelő hatása. Gyönyörűen festett, első rendű művészek által 
készült képeink, melyeket a vászonra vetítünk, tagadhatatlanul gyarapítják a fogékony
ságot a művészi alkotások iránt, s különösen a magyar középosztályban és ifjúságban, 
mely eddigelé ilynemű hatások nélkül műérzékben igen szűkölködött, a gyakorlati 
müvészetpolitikának rakjuk le alapjait, megkönnyítjük a művészetek népszerűsítését.

Ily sikerek talán jogosan és ^szükségszerűleg arra indítanak bennünket, hogy az 
Uránia Tudományos Egyesületnek az általános műveltség szempontjából vezető szerepet 
szánjunk a jövőre nézve hazánk közművelődési egyesületei és társulatai között.

A magyar Tudományos Akadémiát annak idején nemes alapítói avval a czélzattal 
alkották meg, hogy első sorban a nemzeti közművelődést szolgálja. Az Akadémia 
hosszú ideig szem előtt is tartotta e tisztét és nem mulasztotta el a tudomány nép
szerűsítésének feladatait. Ma már azonban a magyar tudomány önállósága, intensivebb 
művelése teljesen lefoglalja a tudós társadalom teljes gondját és egyesületök, az Aka
démia, az elvont, elméleti tudás ápolásában egyenrangú helyre törekedik a külföld 
hasonló természetű intézményei között. Többé nem a nemzeti élet egyetemesebb érdekű,

10*
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hogy úgy mondjuk, népies kívánalmai, hanem a szigorú tudományosság szűkebb, de 
nem kevésbbé jelentőséges követelései állanak szeme előtt. A tudomány értékét 
csekéllené és akadémiánk tevékenységét szállítaná alá az, a ki e miatt az érdemes társa
ságot szemrehányással illetné.

Kétségtelen, hogy épp tudós életünk gyarapodása tette szükségessé az akadémián 
kívül létesült többi tudós társulatainkat; ezek is azonban hova-tovább csak mellékesen 
maradhatnak tényezői egy általánosabb műveltség terjesztésének. A népszerűsítő tevé
kenység maga reászorul, hogy előbb a tudomány művelői teremtsék meg azt, a mi 
népszerűsítendő. Épp ügy szűkül és egyoldalubbá alakul szükségképpen a nemzeti 
élet haladásával a különféle irodalmi társulatok munkássága. Ma túl vagyunk azon a 
kezdetleges időn, mikor az irodalom, mert nemzeti nyelven szólalt meg, fő feladatának 
azt tekintette, hogy a nemzeti lét fentartója legyen, s nemzetünk megváltására vállal
kozzék. Akkor minden író egy-egy apostolnak tarthatta magát, minden előfizetési fel
hívás, valamely költeménykötet érdekében, a hazafias érzésre és áldozatkészségre appellált, 
minden színmű gyengeségéért is a nemzeti felbuzdulástól koldult kíméletet. Ma is 
kétségkívül igaz törekvése az irodalomnak, hogy a nemzeti szellem nyilvánulása legyen; 
de egyrészt több tért követel benne mindinkább az egyéni lélek, a kialakult személyi
ség jogosultsága, másrészt tudjuk, hogy tudománynyal és művészettel együtt csak 
egyik ága és nem összessége a művelődésnek, a művelt elme érdeklődésének, a mint 
még nem régen elődeink gondolták.

A közművelődés egészében, gazdag tartalmában benne foglaltatik a jövendő nem
zedék előkészítése produktiv munkára, a népünkben rejlő minden erőnek felszabadítása, 
minden képességnek harmonikus fejlesztése; benne van az iskolai oktatásnak dás, 
sokágú, nemesítő hatása, de azonfelül hozzá járul magyar alapon műveltségűnknek a 
nemzetközi mérték szerinti fölemelése és sok irányban talán még előbb magyarságunk 
teljes mértékben való kifejtése.

Ily nagy faladatú munkásság irányítására csak szervezett erő vállalkozhatik. Szük
séges hozzá kétségkívül az állam hatalmi tekintélye; reméljük, hogy alkotmányos kere
teiben nem sokára visszanyeri újra actióképességét. Nem lehet el a törvényhozás rész
véte nélkül; hisszük, hogy politikai gondjai mellett lesz érzéke és marad ideje is a nemzeti 
lélek ezen égető kérdései számára. Kívánatos a felvilágosult sajtó közreműködése, 
hogy ébren tartsa a társadalom figyelmét a felmerülő problémák bonyodalmai körül. 
De legfontosabb magának a társadalomnak czélszerű szervezkedése a végső elemzés
ben tulajdonképp reá háramló feladatok megoldására.

Ebben az irányban tárul elém az Uránia-Egyesület hivatása és vezető tiszte. 
Az Uránia a közművelődési egyesületek sorában ma az egyetlen társadalmi szervezet, 
mely az egész országra (sőt még a külföldre is) kiterjeszti működését, a mely a leg
szorosabb összeköttetést tartja fenn a külföld közművelődési, társadalmi és gazdasági 
áramlataival is, azok kölcsönhatásában keresi a nemzeti műveltség gyarapítására érté
kesíthető elemeket; az Uránia az egyetlen hazai szervezet, a mely nem zárkózik el a 
művelt élet egyetlen egy ága, a tudás és ismeret egy iránya, a mesterség és művészet 
egy köre elől sem. Most csak anyagi erőforrásainak gyarapítására kell törekednünk, 
hogy az egész országot állandó szervezettel behálózzuk. Az a lelkesítő hitem, hogy 
mennél nagyobb czélokat tűzünk magunk elé, annál erősebbek is leszünk megvalósí
tásukra, és biztató reményem, hogy a nemzet elismerésében, a közvélemény támoga
tásában meg fogjuk találni fáradozásaink legszebb jutalmát.
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A fonás és szövés  története.

A fonás és szövés eredete a történelem előtti 
idők homályába vész. Nem tudjuk, mikor 
és mily módon találták fel a szövést, minő 

nyers anyagot használtak első ízben és milyenek 
voltak az első szövetek.

Ilyformán jórészt a vad népek szokásainak 
megfigyeléséből levonható feltevésekre vagyunk 
utalva.

Az embereknek bizonyosan nagyon régi idő 
óta szükségük volt mindennemű szalagokra, 
kötelekre, zsinórokra vagy fonalakra: a vadász
nak íjjához, a halásznak hálójához, a földmíves
nek az igás állatok járomba fogásához. Való
színű, hogy szívós fűszálakat használtak először 
erre a czélra, a minthogy láthatjuk, hogy mai nap 
is készítenek ezekből íjjakat és hurkokat. Hogy 
a fűszálak jobban összetartsanak és erősebb 
szalagot képezzenek, több szálat egymás mellé 
helyeztek és egymáshoz sodortak. Rövidebb sza
lagoknál ezt a munkát egy ember is elvégezhette, 
ha a szálak egyik végét megerősítette, másik 
végét megsodorta, de már hosszabb szalagoknál 
két ember kellett, kiknek egyike a szálak egyik 
végét megfogta, a másik a másik végét sodorta. 
A megsodort szalagot azután egy botra csavarták.

Ez az egyszerű eljárás képezte a fonóipar 
kezdetét.

A szövetek készítése valószínűleg későbbi kor 
találmánya. Mert bár a civilisált ember nem 
lehetne el a sokféle ruha, fehérnemű, takaró, 
abrosz, függöny, szőnyeg stb. nélkül, az ősember 
bizonyára nem érezte a szövetek hiányát. Ha 
meleg ruhára volt szüksége, ott volt a különböző 
állatok bundája, melyet sokkal könnyebb volt 
kikészítenie, mint szövetet előállítania.

A szövés alapját a szalagok keresztezése, 
összefonása képezte, úgy a mint azt a kosár
fonásnál, vagy a gyékények, kerítések készíté
sénél mai napig láthatjuk. Talán a véletlen vitte 
rá az embereket, hogy e fonatokat ruhaszövetek 
vagy takarók gyanánt is használják.

Az 1. ábrán a cölöpépítmények korából ránk 
maradt szöveteket láthatunk, a melyek tisztán 
mutatják a fonalak gyékényszerü kötését.

Feltehetjük tehát, hogy a történeti idők hajnal
korában az emberek a fonásban és szövésben 
már bizonyos jártasságra tettek szert.

*

Az első történeti feljegyzéseket a textiliparról 
a chinaiaknál találjuk. A chinai irodalom leg
régibb emlékei szerint Shinong, Fohi császár 
utódja a Kr. e. 3000-ik évben foglalkozott már 
a selyemtenyésztéssel. A selyemszál motollálását 
Sihungshi, Hoangti császár neje találta fel, kit 
halála után emiatt istenítettek. Utána minden 
uralkodó támogatta a selyemipart.

Confucius, China nagy bölcse és vallásalapí
tója említi, hogy az eperfaültetvényeket gátakkal 
védték a Yao folyó áradásai ellen és hogy nagy 
selyemházakat építettek a gubók raktározására 
és a selyem motollálására. A selyemfestésről 
íróik már Kr. e. 2200-ban tesznek említést.

Ju császár 2205-ben Kr. e. a selyemtenyész
tést, melyet addig főleg Shantung tartományban

űztek és a mely az udvar előjogaihoz tartozott, 
szélesebb néprétegek között terjesztette. 800-ban 
Kr. e. Hientong császár elrendelte, hogy minden 
tartomány eperfákat ültessen és gondozzon.

Mivel China más országoktól nagyon elzárkó
zott és féltékenyen őrizte a selyemtenyésztés tit
kát, a selyemipar majdnem három évezreden át 
monopóliuma maradt az országnak. Csak 
Kr. e. 200 évvel jutott a selyemipar a szomszédos 
Koreába és Kr. e. 100 évvel chinai kivándorlók 
útján Japánba.

Kr. e. 140 ben a Han dynastia egy leánya 
nőül ment a mai Bocharában fekvő Chotan állam 
uralkodójához. Hogy kedvencz foglalkozását — 
a selyemhernyók tenyésztését — új otthonában

1. Szövetek a cölöpépítmények korából.

se kelljen nélkülöznie, a szigorú kiviteli tilalmat 
úgy játszotta ki, hogy a selyemhernyó petéit és 
az eperfa magvait egy virágkoszorú kelyheibe 
rejtette és a határon átcsempészte. Ily módon 
meghonosította a selyemtenyésztést Chotanban, 
a honnan az később nyugatra terjedt.

A selyemiparral egykorú, sőt talán korábbi 
eredetű, bár erre nézve történeti adataink nin
csenek, a gyapjú és az állati szőrök feldolgo
zása fonalakká, szövetekké. Hiszen a juh és a 
kecske ősidők óta az ember kedvelt házi állatai 
voltak; erre utalnak a régi mondák és a juh
áldozat általános szokása. Juhtenyésztéssel fog
lalkoztak a babyloniaiak, az indusok, az egyip
tomiak, az arabok, a chinaiak, a zsidók és a 
görögök.

Egyiptomban a legrégibb időkből talált múmiák 
egész a 1 2 . dynastiáig gyapjúszövetekbe voltak 
burkolva. Valószínű, hogy a zsidók Egyiptomban 
ismerték meg a gyapjúszövést.

Mózes pásztor volt Jethro pap mellett és 
a Horeb hegy alján legeltette annak juhait. Dávid 
is pásztorkodott és király korában számos juh- 
nyáj ura volt. Fia Salamon a juhtenyésztésre 
kiváló gondot fordított: Jeruzsálemben gyapjú
vásárokat tartatott, melyekre messze Arábiából 
ellátogattak a vevők. Salamon nagyban elő
mozdította a műipari-, különösen a szőnyeg
szövést; templomaiban remek szőnyegek díszí
tették a falakat és az oltárokat.

A phöniciaiak híresek voltak gyapjúszövő- és 
festő műhelyeikről Tyrusban, Sidonban és gyar
mataik útján tovább terjesztették a gyapjúipart. 
Persia, Assyria, Media rendkívüli juhgazdagsá- 
gáról tanúskodik, hogy egy-egy tartomány éven
ként 1 0 0 , 0 0 0  juhot szolgáltatott az udvar részére. 
Indiában, Tibetben és Chinában inkább a kache- 
mirkecske és a tibeti kecske szőrét dolgozták fel.

A len őshazája valószínűleg Egyiptom. Úgy a 
hieroglyphekből, mint a múmiákon talált sző-
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vetek górcsövi vizsgálatából kitűnik, hogy a len
ipart az egyiptomiak már Kr. e. 2300-ban űzték 
és később a tökély magas fokára emelték. Az 
összes ókori írók egyetértenek abban, hogy őket 
illeti az elsőbbség a len feldolgozásában.

Durvább lenből vitorlavásznat és köteleket, 
finomabb lenből pedig különböző ruhaszöveteket 
készítettek. A legfinomabb lenszövet a „byssus“ 
volt, melyet elhunytak fejének betakarására hasz
náltak ; ez oly finom volt, hogy az elhunyt voná
sait is láttatni engedé és az ókori költők „szőtt 
szellőkhöz hasonlították. Az ehhez használt len 
csak a Nílus deltájában nőtt.

Egyiptomból a lenipar és lentenyésztés Palaes- 
tinába, Babylonba, Phöniciába és Görögországba 
terjedt. Míg a régebbi időkben úgy az alsó, 
mint a felső ruhák gyapjúból készültek, a len
ipar fejlődésével az alsó ruhákhoz inkább len
szöveteket vettek.

A pamuttenyésztés és pamutipar őshazája 
valószínűleg India. A pamutot első ízben Manu 
szent törvénykönyveiben említik, amelyekben 
részletesen le van írva a pamutfonalak készí
tése ; a régi szertartás szerint a brahmanok hom
lokukra három szent szalagot tettek, a melyek 
„karpasi“-ból, azaz pamutból készültek.

Indiából a pamutipar Előázsiába, Iránba, Ará
biába és Egyiptomba terjedt. Az Ó-Testamentom 
több helyen tesz említést a pamutról a szansz- 
krit karpasi név alatt.

Kelet felé csak nagyon lassan terjedhetett a 
pamutipar, mert Marco Polo velenczei keres
kedő, ki a XIII. században China nagy részét 
beutazta, a pamutot csak Fokién tartomány
ban látta.

Nem kell azonban azt hinnünk, hpgy a pamut- 
és gyapjúipar az őskorban kizárólag Ázsia népeire 
szorítkozott. A pamutcserje vadon nő a trópusi 
vidékeken és így más népek is rájöhettek a pamut 
feldolgozására. Afrika benszülöttjei, Borneo, Java, 
Sumatra sziget lakói bizonyára régóta szőttek 
pamutszöveteket. Midőn a spanyolok Mexicót 
elfoglalták, virágzó pamutipart találtak ott, melyr 
nek ősrégi eredete lehetett, mert a mexicóiak 
ismerték az indigo és Cochenille festőanyagok 
használatát és gyönyörű mintás szöveteket tudtak 
előállítani.

Az Európa északi részeiben lakó népek pedig 
bizonyára ismerték a gyapjúszövést; a kelták 
és a germánok már a római hódítások előtt jár
tasak voltak benne.

Láthatjuk ezekből, hogy a legrégibb korsza
kokban többé-kevésbbé minden népnek volt 
textilipara, a selyemipart China, a lenipart 
Egyiptom, a pamutipart India fejlesztette leg
jobban és ezekből az országokból terjedt szét 
ezen iparágak tökéletesebb ismerete és gya
korlása.

Ezekből jutott el Görögországba és a római 
birodalomba is.

Görögországban a juhtenyésztés s így a pász
torélet szintén elterjedt foglalkozás volt; a költők 
is gyakran megénekelték a pásztoréletet és a 
fonás és szövés művészetét. Különösen híres 
volt Attika juhtenyésztése, ahol leginkább tisz
telték Pánt, a pásztorok istenét.

A görögök ruházata sokáig csak durva gyapjú

ból készült. Ez alá jött az ingszerü térdig érő 
„himation“, melyet később lenből készítettek.

A görögök természettudományi ismereteit nagy
ban gyarapította az a sok tudós, aki Nagy Sán
dort hódító hadjárataiban kisérte. Ekkor ismer
kedtek meg a pamut- és selyemszövetekkel is, 
melyekkel nemsokára élénken kereskedtek. A 
pamutszöveteket eredetük szerint „Gangiti“-nek, 
gangesmellékinek nevezték.

A pamutkelméket Indiából a Persa-öböl és 
a Vörös-tenger felé és innen a Földközi-tenger 
vidékére szállították, míg a drága selyemszöve
teket Chinából Indián és Persián keresztül szá
razföldi úton hozták Görögországba.

A görög gyarmatok révén Alsó-Itália népei is 
megismerték a gyapjú- és lenipart. Tarentum, 
Sybaris volt egyideig a juhtenyésztés és gyapjú
ipar központja. Később Róma dominált a gyapjú
iparban. Eleinte itt is, mint másutt, háziipar- 
szerűleg űzték a fonást és szövést és még 
Augustus császárról is mondják, hogy csak olyan 
ruhákat hordott, a miket leányai fontak és szőttek. 
De nemcsak egyszerű ruhákat fontak és szőt
tek gyapjúból, hanem Cicero szerint gyönyörű 
gyapjúszőnyegeket is tudtak készíteni.

Lenszövetekkel később valóságos fényűzést 
űztek a rómaiak; az amphitheatrumokat és ver
senypályákat bíborszínre festett lenponyvákkal 
védték a napsugarak ellen. Különösen kedvelték 
az aranynyal átszőtt drága lenszöveteket, melye
ket Egyptomból hoztak.

A rómaiak ismerték a pamutcserjét is. Plinius 
„Természettanában“ részletesen leírja e cserjét 
Gossypium vagy Xylon név alatt. „Egyiptomban 
nő egy cserje, melyből a xylina nevű szöveteket 
készítik. E cserje kicsiny és gyümölcse mogyoró 
alakú. Ebben szálak vannak, melyeket meg
fonnak. Ezekből szöveteket készítenek, melyeket 
főleg az egyiptomi papok használnak.“

Cicero megemlékszik Malta sziget virágzó 
pamutszövéséről, melyet valószínűleg a phöni- 
ciaiak alapítottak. A festék regalejogot képezett 
és az udvar bíborpamut- és lenszövetekkel nagy 
fényűzést űzött, mig közönséges halandóknak 
meg volt tiltva azoknak viselése.

Caligula volt az első római császár (37—41. 
Kr. u.), aki selyemruhákba öltözködött és azért 
sericatus (selymes) gúnynévvel illették. Ámbár 
csak a nagy uraknak engedték meg a selyem- 
szövetek viselését, nemsokára óriási mértékben 
terjedt a selyemruhák fényűzése, úgy hogy Kr. u. 
a II. és III. században évente mintegy 20 millió 
koronát ( 1 0 0  millió sesterciát) költöttek chinai 
selyemszövetekre. A selyemszövetek akkor oly 
drágák voltak, hogy a takarékos Aurelian császár 
(270. Kr. u.) nejétől megtagadott egy selyem
ruhát, mert súlyát aranynyal mérték.

A rómaiak hallomásból ismerték Chinát, a 
serok országát, de közvetlen kereskedelmi össze
köttetésben nem állottak vele.

A fonó- és szövőipar e korszak végéig házi
ipar volt. A legtöbb országban nők fontak és 
szőttek, mert a férfiak ezt a munkát nem tar
tották volna méltóságukkal összeegyeztethetőnek. 
Csak az egyiptomiaknál volt szokásban, hogy a 
férfiak is szőjjenek. Azokat a munkákat ellen
ben, melyeket nők nehezebben végezhettek, mert
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nagyobb megerőltetést, vagy különös ügyességet 
igényeltek, mint a szövetek kallózását és a fes
tést, inkább férfiak végezték és ezeknél a mun
káknál legelébb fejlődött a háziiparból kézmü- 
és kisipar. Már a phöniciaiaknál külön festők 
voltak; a rómaiaknál rabszolgák és szabadon- 
bocsátottak kallóztak és festettek, a kik később 
külön testületeket alkottak. A festőket „tintores“, 
a kallózókat „fullones“ és a mosókat „lotores“- 
nek nevezték. *

A fonás és szövés technikája az őskorban 
csak nagyon lassan fejlődött. A tulajdonképpeni 

fonás akkor kezdődik, a mikor az összesodrandó 
szálak egyik végét megfogva, a másik végéhez 
követ erősítettek és ezt megpörgették. A kő 
nagyobb tömegénél fogva hosszabb ideig meg
tartotta forgását és összesodorta a reákötött szá
lakat. Időről-időre a követ meg kellett lökni, 
hogy tovább forogjon. Minél hosszabb lett a 
fonal, annál mélyebbre sülyedt a kő és végül a 
földet érte. Hogy tovább lehessen fonni, a fonó
nak egy fára, vagy egy kunyhó tetejére kellett 
másznia és a követ fához, vagy falhoz lódítania, 
hogy forgását megtartsa. Sumatra szigetén ma 
is így fonnak a benszülött nők.

Később rájöhettek az emberek arra, hogy 
czélszerű a megsodort szálakat a kőre felcsa
varni és hogy ezt könnyebben lehessen meg
tenni, hosszúkás, henger- vagy kúpalakú követ, 
vagy fát használtak — a fonókő átalakult fonó
orsóvá (gyalog- vagy sima orsóvá).

Hogy a szálakat megpuhítsák és hajlékonyabbá 
tegyék, megnyálazták, vagy megnedvesítették azo
kat. Ez indíthatta az embereket, hogy növényi 
szálakat, minő a len, vagy kender, először vízben 
áztassák.

Az áztatás megkönnyíti a szálak összesodrását 
és sok esetben csak ez teszi lehetővé a finom 
háncs elkülönítését a durvább kéregtől. A vad 
népek közül nagyon sokan ismerik az áztatást: 
a hinduk a jutánál, a Philippini szigetek őslakói 
a manillakendernél, a maorik Újzeland szige
tén az újzelandi lennél alkalmazzák.

A szálak előkészítése, a nedvesítés, a szálak 
összesodrása és a kész fonal felgombolyítása 
ma is alapját képezi a fonás technikájának és 
a legcomplikáltabb fonógépeknek.

A fonóorsó sok átalakuláson ment át, akár 
alakját, akár anyagát tekintjük. Évezredeken át

2. rí), b) kőorsók; c) agyagorsó; d), é) bronzorsók.

ez volt az embereknek egyetlen fonószerszáma 
és még a Kr. u. első évszázadokig kizárólag ezt 
használták a fonáshoz.

A legrégibb orsókat a kő-, bronz- és vas
korszakból találták. A 2. ábrán egymás mellett 
láthatunk kő- agyag és bronzorsókat.

Később az orsókat fából, ólomból, ónból, 
elefántcsontból vagy más anyagból készítették. 
A 3. ábrán faorsókat látunk, az ábra utolsó

x>

3. Faorsók: v) japán; w) arabs orsó.

orsója egyszerű bambusznád, melyet az arabok 
ma is használnak. A 4. ábrán elefántcsontorsókat 
látunk, minőket a görögök használtak. Hogy az 
orsó jobban forogjon, csigát illesztettek rá, alul, 
felül, vagy középen, vagy külön súlyt akasztottak 
reá. Primitiv népeknél és a háziiparosoknál ma is 
ily egyszerű szerszámmal fonnak, a mit pl. nálunk 
a felvidéken is láthatunk. Az eljárás rendesen 
a következő: a fonó bal kezében tartja a nyers 
anyagból képezett guzsalyt és jobb kezével ki
húzza abból a szálakat. Ezeket ujjaival meg
nedvesíti, egyengeti, összecsavarja és az orsóhoz 
köti. Az orsót ugyancsak jobb kezével folyto-

i

4. Elefántcsontorsók: /), m) ó-görög; rí) olasz orsó.

nosan pörgeti, miközben ujjaival előmozdítja a 
szálak összesodrását. A teljesen megsodort fonalat 
időről-időre az orsóra gombolyítja, „felcséveli“ 
és azután újból kihúzza a nyers szálakat a 
guzsalyból, tehát felváltva sodor és csévél.

A szövés éppoly lassan fejlődött, mint a fonás. 
Midőn hajlékonyabb szálakat kezdtek feldol
gozni, szükségessé vált az egyik irányban haladó 
fonalakat kifeszíteni. E fonalak alkották a láncz- 
fonalakat, amelyek kezdetben függőleges irány
ban haladtak. E fonalakba eleinte kézzel, majd 
pálcza segítségével bekötözték a keresztirányban 
haladó vetülékfonalat. Képünk (5. ábra) ó-egyip-

5. Ó-egyiptomi szövőszék.



152

tömi szövőszéket tüntet fel, melyen a szövés 
alulról felfelé halad és a lánczfonalak fent egy 
pálczához vannak erősítve, melynek segítségével 
kifeszíthetők. A szövők a szövőszék mellett gug
golnak, térdüket mellig felhúzzák és egymásnak 
nyújtják a vetülékfonalat. Egy a 12. dynastia 
korából fenmaradt papyrus élénken ecseteli, mily 
keserves a szövők munkája: „földalatti nedves 
pinczehelyiségekben, melyeket napvilág alig ér, 
reggeltől estig kénytelenek dolgozni, görnyedten 
tartva testüket“. Valószínű, hogy már akkor is 
tudták, hogy mint a lent nedves helyen jobban 
lehet feldolgozni, miért is a szövőszékeket pin- 
czékben állították fel.

A 6. ábrán látható ó-római szövőszék az imént 
leírttól már sokban különbözik. A lánczfonalak 
függőleges irányban haladnak és alul csopor
tokban összekötve kövekhez vannak erősitve, 
melyek a fonalakat feszítik. A szövés alulról 
felfelé halad és a kész szövetet pálczára lehet 
felcsavarni. A lánczfonalak szétválasztásához, a 6

„szádképzéshez“ kétpálczáthasználnak, melyekbe 
a lánczfonalak hurkokkal vannak hozzáfűzve.

A vetülékfonal már külön orsóra van gom
bolyítva és evvel együtt favetélőbe helyezve. 
A mint a vetélőt átdobják a szádon, a fonal 
legömbölyödik az orsóról, miközben az orsó 
forgásba jön. (7. ábra.)

Ma már nem tudjuk, hogy mikor tértek át a 
lánczfonalak vízszintes vezetéséhez. Később álta
lánossá vált ez az elrendezés és csak egyes

7. Ó-római vetélő.

különleges szövőszékeken maradt meg a régebbi 
függőleges elrendezés, mint pl. a gobelin, vagy 
smyrnaszőnyegek készítésénél.

A 8. ábra Smyrna széket ábrázol, melyet a 
Kelet népei valószínűleg már évszázadok óta 
ily alakban használnak. A szövők a függőlege
sen kifeszített lánczfonalak előtt deszkán gug
golnak és a szövés előrehaladásával a deszkát 
is magasabbra és magasabbra emelik.

Később a lánczfonalakat pálczák helyett, 
„nyüstökkel“ választották szét, azaz hurkokkal, 
melyeken a lánczfonalakat átfűzték; a láncz
fonalak rendbentartására pedig „nádbordát“ 
használtak, melylyel a vetülékfonalat a szövet 
széléig simították.

8. Smyrnaszövőszék.

Mind ez újítások a szövőszék történetében 
egy-egy korszakot jelentenek, de ma már nem 
tudjuk megállapítani, hogy e javításokat mikor 
tették.

Képeink a szövőszéket már a fejlődés ké
sőbbi fokozatában mutatják. A 9. ábrán kelet
indiai szövőszéket láthatunk, melynél a láncz 
vízszintesen halad és egyik vége kövekhez van 
kötve. A nyüstök rúdhoz vannak erősítve, melyet 
két fatörzshöz kötnek. A szövő a szövőszék 
előtt ülve lábait egy előre kivájt gödörbe teszi,

és lábaira fűzött hurkok segítségével a nyüstö- 
ket lenyomja.

A festés elemeivel már az ókorban találko
zunk. A vad népek tátowálják és élénk színekkel 
festik testüket. Később ruháikat festették be, 
mihelyt oly anyagból készültek azok, mely alkal
mas volt a festésre.

9. Keletindiai szövőszék.

6.  Ó - r ó m a i  s z ö v ő s z é k .
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Nem tudjuk, hogy melyik népet illeti a festés 
feltalálásának dicsősége. Az egyiptomi múmiákon 
talált szövetek és képek indigó és krappfestés- 
ről tanúskodnak. Herodot szerint a kaukázusi 
népek szétzúzott leveleket vízben feloldottak és 
a szöveteket az oldatba mártották. Indiában való
színűleg már az ókórban ismerték az indigó és 
törökvörös festést.

A phöniciaiak híresek voltak a bíborfestésről, 
mihez a tengerparton található csigák (murex 
trunculus) nedvét használták. A bíboron kívül 
nehány cserző anyagot is ismertek. A gyapjú
festés főhelye Tyros volt.

A rómaiak a már említett festékeken kívül 
a vas- és rézvitriol, a timsó és más cserzőanya
gok használatát ismerték, de a festés techniká
járól nincsenek részletesebb adataink,

A festés mellett a szövetnyomást is nagyon 
rég óta gyakorolták. Valószínű, hogy a szövet
nyomást először a pamutszöveteken alkalmazták 
Kelet-Indiában. Az eljárás olyan lehetett, a minő 
most is dívik Java és Sumatra szigetén „viasz
nyomás“ (batik) néven. Ez nem más, mint hogy a 
szövet egyes részeit olvasztott viaszszal bevonják 
és az egész szövetet a festőiébe mártják. A viasz 
a szövetet megvédi a festék hatásától, úgy hogy 
ez csak a viaszmentes helyeken járja át a szö
vetet.

*

Róma fényűzését és iparát Byzanc örökölte. 
A byzanci császárok alatt már meglehetősen 
meghonosodott a selyemszövés Európában, de 
a nyers anyagot még mindig kénytelenek voltak 
mesés árakon persa kereskedőktől vásárolni. Ez 
indíthatta Justinianus császárt (551. Kr. u.), 
hogy a selyemtenyésztést országában meghono
sítsa. Akadt is két a Basileus rendjéhez tartozó 
szerzetes, a kik korábbi vándorlásaik alatt a 
selyemtenyésztés titkát ellesték; ezek a monda 
szerint átfúrt bambusznádbotjaikban csempész
ték át a selyemhernyó petéit. Valószínű, hogy 
nem Chinából, hanem Chotánból hozták a drága 
titkot, mert zarándokútjokat alig egy év alatt 
tették meg. Justinian nagy hévvel karolta fel a 
selyemhernyótenyésztést és fáradozásai következ
tében a görög selyemipar nagy virágzásnak indult. 
De a selyemipar és a bíborfestés inüipar volt, 
mely kezdetben kizárólag az udvar részére dol
gozott. A papok eleinte pogány szokásnak minő
sítették a selyemszövetek viselését, de később 
szintén megkedvelték a selymet és gazdag oltár- 
terítőket és papi ruhákat készíttettek belőle. A 
német érsekek révén sok ilyen byzanczi szövet 
került Németországba és néhány fenmaradt pél
dány ma is hirdeti a byzanczi selyemszövőipar 
fejlettségét.

A fonó- és szövőipar további fejlesztése a 
mórok és az arabok érdeme. Ispahantól Beirutig 
és később Siciliáig és Spanyolországig virágzó 
selyemtenyésztés és selyem- és pamutipar fejlő
dött alattuk. A sassanida birodalomban, mely 
Babylonia romjain fejlődött, I. Chosroes ural
kodása alatt (531—579.) gyönyörű mintás szö
veteket tudtak készíteni, melyek e kor fejlett 
ízléséről és technikájáról tesznek tanúságot. 
Díszesebb szövetekbe különböző állatokat szőttek

be, melyeknek alkalmazása részben vallásos sym- 
bolumokra vezethető vissza.

II. Roger király görög selyemfonókat és szö
vőket telepített Siciliába és Palermóban nagy 
szövőműhelyt alapított (Hotel de Tiraz), melynek 
négy alosztálya volt, az egyszerű szövetek, az 
atlasz és bársony szövetek, a virágos szövetek 
és a brokát és aranynyal átszőtt szövetek 
részére.

Sicilia szövőipara nagy hatással volt Európa 
és különösen Olaszország későbbi iparára.

Olaszországban Bologna és Lucca volt a 
selyemipar középpontja, különösen Borghesano 
találmánya folytán, mely a selyem motollálását 
megkönnyítette. A luccai selyemipar fejlettségét 
mutatja a 10. ábrán bemutatott szövet a XIII. 
századból.

Később Venezia és Firencze ragadták maguk
hoz az elsőbbséget. Venezia nagy pamutkeres
kedést űzött Kelet-Indiával és pamut- és selyem- 
szöveteket is készített, melyekkel Európa északi

10. Luccai szövet a XIII. századból.

népeivel kereskedett. Hogy nemcsak szövetekkel, 
hanem festékekkel is kereskedtek, mutatja egy 
fenmaradt vámszerződés Velencze és Ferrara 
között, mely indigó és brazilfa szállítására 
vonatkozik.

A pápák Avignonba vitték a selyemipar csíráit.
Midőn I. Ferencz franczia király Milánót 1523- 

ban meghódította, számos milánói munkást Lyonba 
és Déli-Francziaországba telepített. A franczia 
királyok fáradozásai következtében nemsokára 
Lyon lett a selyemipar középpontja.

Szőnyegszövő műhelyek már azelőtt voltak 
Párisban és Arrasban és 1260-ból reánk maradt 
a párisi szőnyegszövő czéh (tapissier saracinois) 
szabályrendelete. I. Ferencz Fontainebleauban 
udvari szőnyegszövőgyárat alapított.

A pamutszövők Veneziából Svájczba és 
innen Németországba vándoroltak, melynek már 
régóta fejlett posztó- és lenipara volt. A német 
lenipar sokat köszönhet a híres Fugger család

it
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nak, melynek megalapítója 1370-ben mint egy
szerű lenszövősegéd vándorolt Augsburgba; 
később e család a lenszövés és kereskedés 
által a leggazdagabb családok egyikévé lett. 
Midőn V. Károlynak Párisban a királyi kincs
tárt mutogatták, büszkén mondotta: „Van egy 
lenszövőm Augsburgban, ki mindezt aranynyal 
meg tudja fizetni.“

A textilipar terjedése Európában jórészt a 
vallási villongásokkal és felekezeti üldözésekkel 
függ össze. A hugenottaüldözés előtt Lyonban
1 2 , 0 0 0  szövőszék volt; az üldözés miatt számos 
szorgalmas selyemmunkás kivándorolt Német
alföldre, Németországba és Angliába. 1550-ben 
Locarnoból a protestánsokat kiüldözte és meg
alapították a svájczi selyemipart. A virágzó német- 
alföldi gyapjúipart, melynek központja Gent, 
Brügge és Antwerpen volt, jórészt tönkretette a 
spanyol inquisitio, mely miatt több mint 1 0 0 , 0 0 0  

takács ment Angliába. Angliában e miatt rohamo
san fejlődött a textilipar és a XVIII. században tett 
nagy találmányok megalapították Anglia nagy 
fölényét ezen a téren.

Később a fejedelmek és kormányok egyes 
országokban rendkívül sokat tettek a textilipar 
föllendítésére.

Colbert, Francziaország híres ministere nagy
ban emelte a gyapjúfestést. Pontosan megszabta, 
minő festékekkel és eljárásokkal kell az egyes 
szöveteket megfesteni, hogy a vevőket meg 
ne csalják. A párisi szőnyegszövő műhely alatta 
érte el virágzását, melyet a Gobelin család 
még a XIV. században alapított; Lebrun festő 
vezetése alatt készültek azok a remek gobelin 
szőnyegek, melyek ma is csodálat tárgyai.

Németországban Nagy Frigyes emelte a selyem
ipart, Oroszországban Nagy Péter a gyapjú- és 
lenipart. Szász Ágoston és II. József felismerve 
az okszerű juhtenyésztés fontosságát, spanyol 
merino-juhokat importáltak és ezzel alapját vetet
ték a szász electoral juhfajnak.

A textilipar mint müipar kezdetben leginkább 
a nagy városokban fejlődött. Páris, Berlin, Lón- n 
dón, Moszkva és Pétervár nemcsak az országok 
politikai fővárosai, hanem a textiliparnak isgócz- 
pontjai voltak. Könnyen megmagyarázható ez 
abból, hogy a textilipar főtámaszát az udvarok 
fényűzésében találta; az udvarok adták a legtöbb 
rendelést, és ezzel anyagilag és szellemileg elő
mozdították a müszövést.

Később a textilipar oly vidékekre húzódott, 
a hol könnyen lehetett a nyers anyaghoz hozzá
jutni. így Németország lenipara leginkább a len
termelő vidékeken — Sziléziában, Westfáliában, 
Poroszországban — fejlődött. Anglia pamutipara 
pedig a kikötővárosok közelében, Liverpoolban, 
Edinburgban. Mióta felfedezték a Kelet-Indiába 
vezető tengeri utat, Venezia kereskedését a portu
gálok, majd a hollandusok és angolok vették át, 
a kik nagy mennyiségű nyers pamutot és sok 
nyomtatott pamutszövetet importáltak Kelet- 
Indiából.

Amerikában még I. Jakab idejében 1622-ben 
tettek kísérletet a pamuttenyésztéssel, a nélkül, 
hogy e kísérletek eredményre vezettek volna. Csak 
a XVIII. század végén vett nagyobb lendületet 
az amerikai pamuttenyésztés.

Az emberek igényei szövetek iránt az egész 
középkorban meglehetős szerények voltak. A XIII. 
században leninget még nagy ritkaságnak tar
tottak. Nagy feltűnést okozott annak idején, hogy
VI. Károly király neje hollandi vászonból készült 
inget kapott kelengyéjéhez.

Abroszokat a rómaiak idejében még nem 
ismertek. Csak a XIII. század körül kezdett 
divatba jönni az abrosz és az asztalkendő.

A textilipar e korszakban házi iparból lassan
ként átalakult kisiparrá. Míg a római birodalom
ban a fonás és szövés majdnem kizárólag a nők 
kötelességét képezte, addig a középkor elején 
leginkább apácza- és szerzetes-kolostorokban 
fontak és szőttek eleinte saját használatra, később 
eladásra és e czélra külön munkásokat fogadtak. 
Ugyanezt tették a földesurak és még nagyobb 
mértékben az udvarok. A középkor vége felé 
azonban a városokban fejlődő czéhek ragadták 
magukhoz az ipart.

A czéhek mindenütt a gyengék azon törek
véséből fejlődtek, hogy egyesülés útján hatalomra 
és polgári szabadságra tegyenek szert. Kelet
kezésük leginkább a fonó- és szövőiparban ész
lelhető. A londoni és oxfordi takácsczéhek pél
dául már I. Henrik alatt nyerték alapszabályaikat. 
A német czéhokiratok közül legrégibbnek tartják 
a paplanlepedő szövők (Bettzichenweber) alapító 
levelét 1149-ből, melyből kitűnik, hogy ez a 
czéh már régebben fennállott. Majdnem épp oly 
régi a lenvászonszövők czéhe.

A czéhek nagyon sokat adtak a czéh által készí
tett árúk jó hírnevére és azért szigorúan ellen
őrizték az árút. így Strassburgban a rövidebb, 
vagy szőrrel kevert posztót elégették. Ulmban 
igen pontos posztószemlét tartottak; ha a vég 
nem volt elég hosszú, bevágták és csak rőf- 
számra lehetetett azt eladni. Az egészen rossz 
posztót a mester hátán szakították el. A nem 
egészen rossz posztót 1 —3 bevágással jelezték 
és minden bevágás pénzbírságot vont maga után.

Poroszországban 1402-ben törvényt hoztak, 
hogy az a posztószövő, a kit hamisítás miatt 
valamely városból elcsaptak, más városban nem 
folytathatja mesterségét.

E szigorú szabályok, a tanonczok kioktatása 
és az egész fegyelem, mely a czéhrendszert 
áthatotta, sokáig biztosította fennállását. Amellett 
a szövőiparosok sok helyen szép vagyont gyűj
töttek és számos városban a posztósok czéhe 
volt a legtekintélyesebb czéh, mely hatalmával 
elég gyakran vissza is élt.

A mily áldásosak voltak a czéhek a fejlődés 
bizonyos korszakában, annyira hátráltatták később 
az ipar erőteljesebb haladását. így pl. a len- és 
gyapjúszövők czéhe haragudott a szövetnyomók 
czéhére, mert ezek szöveteiknek nagy versenyt 
okoztak a Kelet-Indiából importált pamutszöve
tekkel, a melyek alkalmasabbak voltak a nyom
tatáshoz, mint a len- és gyapjúszövetek. Lon
donban ezért 1685-ben a szövők czéhe meg
rohanta a keletindiai társaság pamutszövetrak- 
tárát és földig lerombolta azt. A nyomtatott 
pamutszöveteket kitiltatták és még 1774-ig csak
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lenlánczczal készített szöveteket volt szabad 
nyomatni.

Nálunk Magyarországon Lassan fejlődött ki 
a textilipar.

Nem tekintve az ú. n. udvarnokokat, kik már 
az első királyok alatt az udvar szükségletei 
számára dolgoztak, mint amolyan félszabad ipa
rosok, az első igazi iparosok csak a tatárjárás 
után bevándorolt külföldiek. Erdélybe szászok 
jöttek, a Szepességre flandriaiak vándoroltak be; 
ez utóbbiak igen szorgalmas vászonszövők vol
tak és megalapították a szepesi vászon jó 
hírnevét. A kendert és lent maguk termelték 
és árúikat részben külföldre szállították. Az 
Anjouk alatt a városok megerősödtek és az ipar
nak általában, de különösén a fonó-szövő ipar
nak is székhelyeivé lettek. Pest, Buda, Nagy
szeben, Kolozsvár, Eperjes, Bártfa, Brassó és 
Kassa voltak a szövőipar középpontjai. Budán 
volt pl. posztós, takács, nyíró, kelmefestő, kalló és 
vászonfehérítő czéh. Zsigmond király Kassára 
akarta összpontosítani a parketszövőipart (bar- 
chent) és több rendeletet adott ki, a melyekben eltil
totta, hogy másutt mint Kassán parkettet készít
senek. Kassán volt akkor külön Parchmeister, 
Mangelmeister és Plaichmeister, azaz szövő, 
mángorló, fehérítőmester és azonkívül felügyelők 
(Fürschauer), a kik az árú minőségét ellenőrizték.

A szőnyegszövés emelésére Zsigmond király 
Arrasból szőnyegszövőt hozatott.

Mátyás király fényűző udvara a hazai szövő
iparnak is nagy lendületet adott, de a drága 
selyembrokátokat Veneziából, a finom posztó
kat Németországból hozatta.

Az akkori czéhszabályok a külföldiek mintá
jára a legkisebb részletekig szabályozták a szö
vetek finomságát, szélességét és árát. Az igazi 
magyar ember azonban még jó sokáig az asz- 
szonyokkal készíttette azt, amire szüksége volt szö
vetekben; a takácsok gúny tárgyai voltak, mert 
„munkájuk csak-asszonyoknak való“.

A török hódítások alatt a zsenge textilipar 
alig fejlődött. Az ország elszigeteltsége, a foly
tonos háborúk miatt az iparosok elmaradtak a 
kortól. Bethlen Gábor fejedelem volt ismét az 
első, a ki a Morvaországból kiüldözött anabap
tist a szövők az országba telepítette. A belső 
béke helyreálltával azután a közfigyelem újra az 
ipar felé terelődöti. Az erdélyi diéta több ízben 
felszólalt, hogyaz országban levő császári katona
ságot honi posztóval ruházzák Az 1784. XIV. t.-cz. 
előírja, hogy a magyar katonaság ruhája itthonn 
készüljön, ha ugyanolyan minőségben és árban 
kapható, mint egyebütt.

Mária Terézia a selyemtenyésztést igyekezett 
meghonosíttatni egy Solenghi nevű olasz ember
rel, a ki eleinte Baranyában, majd Slavoniában 
tanította a népet a selyemtenyésztésre. Nagy 
gondot fordított, Mária Terézia az eperfák ülte
tésére és erre vonatkozólag a vármegyékhez 
rendeletet is bocsátott ki. A XVIII. század végén 
a selyem felmotollálása is megindult Temesváron, 
Eszéken és Pancsován.

A fonás és szövés technikája a középkorban 
és az újkor elején csak nagyon lassan haladt 
előre. És ezen nincs is mit csodálni. A tudo
mányok e szomorú korban nem hogy előre

haladtak volna, hanem visszafejlődtek. A ter
mészettudományok azon a fokon maradtak, a 
melyre a görög és római írók emelték őket. 
Sokszor gyermekes meséket terjesztettek, a 
helyett, hogy a természetet alaposan megfi
gyelték volna. Láttuk, hogy a pamutról Plinius- 
nak már nagyon tiszta fogalmai voltak. A 
középkorban a pamutról azt hitték, hogy az 
egy a juhhoz hasonló állatnak szőre, mely állat 
fához van nőve. A képzeletnek e különös 
teremtményét, mely állat és egyúttal növény 
volt, Planta Tartarica Boromez név alatt rész
letesen leírták és lepingálták. (12. ábra.) Még

a XVII. században is hitelre talált e mese, mig 
végre a Kelet-Indiából hazatérő utasok eloszlat
ták azt.

A tudományoknak csekély haladása miatt 
azután az ipar sem fejlődhetett. Mechanikai

13. Indiai motolla.

alapismeretek nélkül nincs meg a lehetőség új 
gépek feltalálására és a régiek javítására.

A kézzel pörgetett orsót Kr. u. a Vili.—X. 
századig általánosan használták. Csak ekkor 
tűnik fel helyette itt-ott a fonókerék. Nem tud
juk, ki alkalmazott először kereket az orsó for
gatására. Lehet, hogy a fonókerék a csévelőkerék 
utánzásából eredt, melyet Indiában már régen 
használtak. A 13. ábrán láthatunk ilyen egyszerű 
motollát, melyen a fonalat a csévéről motollára

11*

12. Planta Tartarica Boromer.
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gombolyítják. Ettől csak egy lépés a kerék
kel hajtott orsó, a minőt a 14. ábra mutat. 
A 15. ábra angol fonó nőt ábrázol a XVI. szá
zadból, a ki az orsót kerékkel hajtja és a fona

lat az orsó tengelyéhez kissé ferde irányban 
vezeti, hogy a fonal a kellő sodrást kapja.

A fonókeréken kezdetben a puszta orsóra 
csévélték és a kész fonalat időről-időre korong 
segítségével letolták. Később az orsóra facsévét 
helyeztek, melyre a fonalat gombolyították és a

15. Angol fonó nő.

fonalat a csévéhez drótszárny segítségével vezették, 
mely a fonalat egyúttal megsodorta. (16. ábra.)

1500 körül a lángeszű Leonardo da Vinci 
fonógépet talált fel, mely már az összes lénye
ges részek csíráit tartalmazza. A 17. ábrában 
a az orsószárny, b az orsó tengelye, mely //-tői

tervei elkallódtak és ha kivitelre kerültek is, 
nagyobb elterjedtséget nem nyertek.

Később 1530-ban, Jürgens nevű kőfaragó 
Wolfenbüttelből fonórokkát szerkesztett, mely 
ugyan sokkal egyszerűbb Leonardo da Vinci 
találmányánál, de általánosan elterjedt.

17. Leonardo da Vinci fonógépe.

Ezen a fonórokkán a munka már folytonos.
Jürgen a kereket lábbal hajtotta, miáltal a 

fonó két keze felszabadult.
A 18. ábrában h a hajtókerék, mely 40—50 

cm. átmérőjű és i zsinór segítségével a g  csigát 
forgatja. A csiga az/csévével egy darabból van 
és azt körülforgatja. A munkás a fonalat itt 
is a guzsalyból húzza és a szárny c nyílásán 
át vezetve a kampóhoz viszi. A csévére felcsa-

nyeri forgását, c a cséve, mely m csigától nyeri 
forgását, i a csapágy a csévetengely részére; 
egy villa, a csévét ide-oda mozgatja. A fonalat 
az orsó szárnyán át vezetik és a csévéhez kötik. 
Úgy az orsó, mint a cséve különböző sebes
ségű forgást nyer, úgy hogy a fonal a sebes
ségkülönbség folytán a csévére reácsévelődik. 
Az akkori háborús időkben Leonardo da Vinci

14. Kerékkel hajtott orsó.

16. Drótszárnyas orsó. 18. Jürgens fonókereke.

varodó fonal maga után húzza a szárnyat, melyet 
súrlódás által fékeznek,hogy valamivel lassabban 
forogjon, mint a cséve. A sebességkülönbség, 
mely a cséve és az orsó fordulásszáma között 
támad, lehetővé teszi a fonal felgombolyodását. 
Hogy a fonal mindig más és más helyre gom- 
bolyíttassék, e czélból a fonalat időről-időre más 
kampóba akasztják.
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A csévelés előrehaladásával a cséve mind
jobban megtelik fonallal és mivel ekkor többet 
csévélhet, fordulatszámának csökkennie kell. 
Ezért később a fonókereket két hajtó csigávál 
látták el és kezdetben a nagyobb, később a 
kisebb kerékkel hajtották az orsót.

A szövőszék ezalatt alig ment át lényeges 
változáson. Az egész haladás az volt, hogy 
a széknek olyan állványt adtak, a melyben 
kényelmesen lehetett ülni és hogy a láncz lefej
téséről és a kész szövet felcsavarásáról gondos
kodtak. A 19. ábrán láthatunk egy a XVI. század
beli szövőszéket.

Nagyobb haladást mutatott a mintás szövé- 
szet. Régebben, ha a szövetben mintát akartak

19. Szövőszék a XVI. századból.

feltüntetni, a Iánczfonalakat kézzel egyenként 
felemelték. Később a Iánczfonalakat nyüst- 
szemekbe húzták és ezeknek zsinórjait egy a 
szövőszék tetején ülő munkás felemelte. Ilyen 
szövőszéken szőnek még ma is Chinában. 
(20. ábra.)

Ennek a szövőszéknek kissé javított alakja 
a csapos szövőszék. Itt a nyüstzsinórok ren
dezőzsinórokkal állanak összeköttetésben, melye
ket eleinte függőlegesen vagy ferdén vezet
nek és azután vízszintes irányban csigákon vagy 
rudakon át vezetve egy laphoz erősítik őket. 
E zsinórok vízszintes részéhez függőleges zsinó
rokat kötöttek, melyeket egy vízszintes deszka 
fúrásain át vezettek, hogy egymást ne zavarják. 
E zsinórok ismét rövidebb zsinórok által fafogók
kal vannak összekötve. Minden újabb mintánál 
más és más módon kellett összekötni a fafogókat 
a függőleges főzsinórokkal. Ha a fogókat meg
húzták, a főzsinórok kissé lehúzták a vízszintes 
zsinórokat, úgy hogy ezek a megerősítési hely 
és a csiga között tompa szöget képeztek. Ennek 
következtében a rendező zsinórok felemelték a 
nyüstzsinórokat. Az így képzett szádon áthajították 
a vetélőt. A szövőmunkáson kívül tehát még 
egy huzó fiú volt szükséges a szövéshez.

A húzószék (Zampelstuhl), melyet valamivel 
később használtak, ettől a húzó szerkezet által 
különbözik. (21. ábra ) A rendező zsinórokról 
itt is függőleges zsinórokat vezetnek a padlóig, 
melyeket ott egy rúdhoz erősítenek. Közéjük a 
minta szerint vízszintes zsinórokat fűznek be 
olyformán, hogy a minta szerint egyes függőleges

zsinórok a vízszintes zsinórok előtt maradnak, 
mások mögöttük. Ha a huzó fiú egy vízszintes 
zsinórt maga felé húz, a zsinór előtti zsinórokat 
megfeszíti, úgy hogy ezek viszont a rendező 
zsinórokat húzzák és egyes Iánczfonalakat kiemel
nek. Miután minden zsinór másként lesz be
szedve, minden vetésnél más és más módon 
emelkednek a lánczfonalak, azaz a szövet min
tás lesz.

A mintás szövetek készítése tehát a közép
korban meglehetős fárasztó és lassú volt. Annál 
inkább kell bámulnunk azokat a szöveteket, 
melyeket ekkor készítettek és melyeknek egy 
példáját a 22. ábrán láthatjuk.

*
A XVIII. század második fele a textilipar 

történetében korszakalkotónak nevezhető. Egész 
sora támadt a feltalálóknak, a kik az eddigi 
fáradságos kézi munkát gépmunkává fejlesztet
ték és ezzel alapját vetették a modern gyár
iparnak.

E nagy feltalálóknak voltak előfutárjaik már 
a XVIII. század első felében is. Ezek között 
említést érdemel John Kay, a gyorsvetélő fel
találója, fia Róbert Kay és Lewis Paul. John 
Kay 1704-ben született Burg mellett Lanca- 
shireben. Miután átvette apja gyapjúszövészetét, 
számos javítást tett, többek között a nádbordát 
vasból készítette. Legnagyobb találmánya a gyors
vetélő volt, melynél a vetélőt ostor segítségével 
lehetett a szövőszék egyik oldaláról a másikra 
hajtani. Később mechanikai szövőszéket és fonó
gépet is szerkesztett. Azonban a munkások ellen
szenve találmányai iránt oly nagy volt, hogy a 
házát megrohanták és az ott lévő gépek min
táit összetörték. Kay Francziaországba menekült

és nagy szegénységben halt meg. Fia Róbert 
Kay a váltóládát találta fel, melylyel lehetővé 
vált több színes vetülékfonalat önműködően 
cserélni.

Lewis Paul 1738-ban szabadalmaztatott egy 
fonógépet, melynél a szalaggá egyesített pamutot, 
vagy gyapjút 2 hengerpáron át vezette és ezáltal 
nyújtotta, azután egy waterorsóval megsodorta 
és csévére csévélte. Birminghamban egy 250

20. Chinai szövőszék.
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orsójú fonógép dolgozott az ő rendszere szerint. 
1759-ben bekövetkezett halála után fonógépét is 
elfelejtették.

Mások szerint nem Lewis, hanem John Wyatt

lett. Hosszas próbálgatások után egy 8 orsós 
fonógépet épített. A fonók azonban, a kik akkor 
minden újítást gyanakodva fogadtak, betörtek 
lakásába és a gépet a bútorokkal együtt össze-

2 1 . Húzószék.

Birminghamből lett volna az első fonógép fel
találója.

Amodern fonóipar tulajdonképpeni megalkotói 
James Hargreaves, Sámuel Crompton, Richard 
Arkwright és Richard Roberts.

Hargreaves (1729—1803.) egyszerű fonó- és 
szövőmester volt Standhillban Blackburn mel-

22. Bársonyszövet a XV. századból.

törték. Hargreaves ekkor Nottinghamba vonult, 
a hol Thomas James segítségével kis fonómühelyt 
alapított. 1770-ben szabadalmaztatta fonógépét, 
melyet a 23. ábrán láthatunk.

A kártolásnál nyert szalagokat a gép aljában 
helyezik el. Innen egy csiptető készüléken át az 
orsókhoz vezetik őket, melyeket vízszintes dob 
és forgató segítségével gyorsan forgatni lehet. 
Kezdetben a csiptető készülék az orsók közelé
ben áll. A munkás a csiptetőt kinyitja, az orsók
tól bizonyos távolságra viszi és itt lezárja. Majd 
még jobban eltávolítja az orsóktól, ez által a 
közte és az orsók közt levő fonalakat kinyújtja és 
az orsók körülforgatása által a fonalakat folyton 
sodorja. Ha a csiptető útjának végére ért, az 
orsókat még tovább forgatja és ezáltal a fona
lakat utánasodorja. Azután a kész fonalat az 
orsókra felgombolyítja, miközben a csiptetővel 
az orsók felé közeledik. Gépét leánya Jenny 
után spinning Jenny-nek nevezte.

Később Hargreaves a gépet annyira tökéle
tesítette, hogy egy gépen 80—100 orsót lehetett 
elhelyezni. A munkások azonban 1779-ben újból 
összerombolták gépeit és Hargreaves nem élvez
hette találmányainak sikereit. Öregkorában guta
ütéstől is megbénult és a szegényekházában 
halt meg.

Richard Arkwright, 1740-ben született Pres- 
tonban (Lancashireban), mint szülei 14 gyermeke 
közül a legifjabb. Eleinte borbélysegéd, majd önálló 
borbély lett Boltonban. Sokat foglalkozott már 
ekkor is egy fonógép eszméjével és Kay órás
sal együtt több régebbi eszme felhasználásával 
sikerült is eszméjét megvalósítani és 1768-ban 
első szabadalmat nyernie fonógépre. 1770-ben
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kis pamutfonógyárat alapított Nottinghamban, 
mely nagyon szépen fejlődött. Később szaba
dalmait megtámadták és a szabadalmi porokét 
el is vesztette. Ennek daczára vagyona folyton 
szaporodott. Az állam nemesi rangra emelte és 
60 éves korában mint többszörös milliomos 
halt meg.

Arkwright gépe (24. ábra) Jürgens fonókere
kének tökéletesbítése. A fonalakat három henger
pár nyújtja, melyek növekvő sebességgel forog
nak ; ezektől a fonalakat az orsókhoz vezetik. 
Az orsók függőlegesen állnak és közös szíjtól 
nyerik forgásukat. A helyett azonban, hogy a 
fonalat mindig más-más kampóra helyeznék, 
úgy mint Jürgens fonókerekénél, az összes csévék 
emelkednek és sülyednek és emiatt a fonal 
a csévének más-más helyére gombolyodik. Az 
egész gépet vízi erő mozgatta és ezért water- 
gépnek azaz vízigépnek nevezték. A gép alapját 
képezi a len-, kender- és pamutfonásnál ma is 
használt waterfonógépeknek.

Sámuel Crompton (1753—1827.) egyesítette 
az eddigi találmányokat és minden eddigi fonó
gépet felülmúlt saját találmányú gépével.

23. Hargreaves fonógépe.

Született Firwoodban Bolton mellett. Korán 
árvaságra jutott, de édes anyja szerény viszonyai
hoz mérten jó nevelést igyekezett neki adnia. 
16 éves korától kezdve 5 évig dolgozott egy 
Hargreaves-féle fonógépen. Ezalatt titokban új 
fonógépet szerkesztett és azzal oly finom fonalat 
font, hogy szomszédjai általánosan megbámul
ták árúját. Gépét mulenak, azaz öszvérnek nevez
ték, mert egyesítette Lewis Paul nyujtóhengereit 
és Hargreaves orsóit. De mig ez utóbbinál az 
orsók állnak, ő az orsókat egy kocsira helyezte, 
melyet az orsókkal ide-oda mozgatott.

Miután fonógépének szerkezetét elárulta, a 
többi fonók csakhamar utánozták azt. Később a 
kártológépet is javította. Találmányai oly gyorsan 
terjedtek, hogy 1811-ben már 4 7 -; millió orsó 
évenként 40 millió font pamutot dolgozott fel 
gépei segítségével. Az angol parlament érdemei
nek elismerése fejében 5000 font sterling (120,000 
korona) jutalmat szavazott meg részére.

Crompton gépénél, melyet a 25. ábra mutat, 
a fonalak a nyujtóhengerek között haladnak és 
az orsók végére csavartatnak. Az orsók kocsira 
vannak helyezve, melyet a gép az orsókkal 
együtt eltávolít a nyujtóhengerektől; az orsók 
körül forgása a fonalakat megsodorja. Ha a kocsi

elérte legtávolabbi helyzetét, a munkás ismét 
közelíti a hengerek felé és az orsókat ugyan
abban az irányban forgatja, mint előbb, úgy 
hogy a fonalak az orsókra gombolyodnak.

A Crompton-féle fonógép, melyet néhány 
évvel feltalálása után Stones mechanikus lénye
gesen javított, e szerint megszakítva működő

24. Arkwright fonógépe.

gép, mely felváltva sodor és csévél. Nem sokára 
az orsók számát egy-egy gépen 130-ra sőt 400-ra 
emelték.

Crompton fonógépének további tökéletesbí
tése körül főként Richard Roberts szerzett érde
met. Richard Roberts született 1789-ben Car- 
reghovaban (Nordwales). Ifjúkorában rajzoló, 
majd esztergályos volt. Azután Manchesterben 
kis üzletet alapított. Számos szabadalmai közül 
legfontosabbak azok, melyek a fonógép moz
gását minden tekintetben önműködővé, a mun
kástól függetlenné tették. A fonógépet ezóta 
nevezik „selfactornak“ azaz automatikus gépnek.

A pamutfonógépek feltalálása kapcsolatban a 
mechanikai szövőszék feltalálásával hatalmas 
lendületet adott Anglia textiliparának. I. Napoleon 
függetleníteni akarván Francziaország textiliparát, 
az angol pamutipar ellensúlyozására a lenipart

25. Crompton fonógépe.

akarta istápolni és egy millió frank díjat tűzött 
ki a lenfonógép feltalálására. E feladatot Girard 
oldotta meg.

Philippe Girard 1775-ben született Lourmarin- 
ban. Édes atyja gondos nevelésben részesíttette. 
A franczia forradalom elűzte családját ősi bir
tokáról és Girard eleinte szappangyárat, majd
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vegyészeti műhelyet alapított, azután tanított és 
1808-ban Párisba ment, a hol több szellemes 
találmányt tett. Alig hogy Napoleon a fent em
lített díjat kitűzte, Girard azonnal hozzálátott 
a munkához és néhány hónappal reá szabadal
maztatta lenfonógépét, mely a feltételeknek tel
jesen megfelelt. De közbejött az orosz háború, 
Napoleon bukása és az egy milliós díjhoz soha
sem jutott. A kereskedelmi és politikai krízis 
Girardot is a bukás szélére sodorta és ő Ausztriába 
vándorolt, a hol újból szerencsét próbált. Majd 
Oroszországba került és mint a lengyel bányá
szat felügyelője működött 1826-tól 1844-ig. Egy 
angolországi utazásánál Leedsben egy lenfonó
gyárban saját gépét látta, melyet volt művezetői 
Angliában szabadalmaztattak. Girard erre emlék
iratban védelmezte találmányai elsőbbségét, mely
nek alapján végre hazájában is elismerték érde
meit. 70 éves korában visszament hazájába, a 
hol 1845-ben meghalt.

*

Ebben az időben a szövés terén is nagy volt 
a haladás. Különösen két irányban észlelhető e z : 
egyrészt a mintás szövetek készítésében, más
részt a gépszövés feltalálásában.

nikával és különböző automaták szerkesztésé
vel foglalkozott. (Leghíresebb automatája egy 
kacsa volt, mely mozgott, evett-ivott, víz alá 
bukott, szárnyait és fejét mozgatta és tolláit fel- 
borzalta.)

A lyoni selyemszövőipar neki köszönheti az 
üvegszemeket, melyeken át a lánczfonalakat 
egyenként vezették. Mintás szövőszéke iránt a 
munkások oly nagy ellenszenvvel viseltettek, 
hogy nem akarták alkalmazni és Vaucanson 
müvét a párisi Conservatoire des arts et mé-

26. Vaucanson gépe.

A mintás szövés terén a nagy találmányok 
előfutárjai Falcon és Vaucanson voltak.

Falcon 1728-ban a szövőszék oldalán elhelye
zett függőleges húzózsinórokat kampókhoz kötötte, 
melyek egy kártyákkal ellátott hasáb felé szorít- 
tattak. Gépe, mely á mintás szövés munkáját 
lényegesen egyszerüsbítette volna, nem igen 
terjedt el.

Vaucanson 1709-ben született Grenobleban, 
egy keztyűs fia volt. Már ifjú korában mecha-

tiersbe helyezte el, a hol feledésbe ment. Szövő
gépénél (26. ábra) a rendező zsinórok platinákra 
vannak függesztve, melyeket vízszintes tűk fog
nak át. A tűs deszka előtt egy mintás dob mozog 
ide-oda, melyet a minta szerint egyes helyeken 
átlyukasztanak. A platinák egy része hátraszorul, 
másik része helyben marad. Ez utóbbiakat egy 
rostély emeli. A mintás dobot minden vetés után 
egy kilincs forgatja.

Vaucanson főérdeme, hogy a késeket közös
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keretbe foglalta és a tűket géppel mozgatta. 
Gépének hátránya azonban a dob, mert e miatt 
a tűket csak szűk helyen lehetett elhelyezni. 
Találmánya különösen annyiban nagy fontos
ságú, hogy később Jacquard ebből merítette esz
méit egy tökéletesebb géphez.

Charles Marie Jacquard 1752-ben született 
Lyonban. Édes atyja egyszerű szövő volt és

Jacquard gyermekkorában mint szövősegéd kény
telen volt zsinórokat húzogatni, mint az az akkori 
mintásszövőszékeken szokásos volt. 20 éves 
korában elvesztette édes atyját; nem sokára rá 
megnősült és egyideig könyvkötéssel foglalko
zott. Később ismét a szövészethez tért vissza, 
de adósságokba keveredett és egyideig mint 
közönséges munkás kereste kenyerét egy kő
fejtőben.

Közbejött a franczia forradalom és Jacquard 
a convent ellen harczolt Lyon többi polgáraival. 
Lyon elestével élete otthon nem lett volna bizton
ságban és azért 17 éves fiával együtt a rajnai 
hadseregbe vétette fel magát. Midőn fia elesett, 
Jacquard visszatért Lyonba, a hol nem sokára 
neje is meghalt. Ezóta találmányainak élt.

Először egy húzószéket szabadalmaztatott, 
1804-ben pedig nagy aranyérmet és 3000 frank 
jutalmat nyert egy hálókészítőgéppel. Ekkor a 
párisi Conservatoire des arts et métiersben adtak 
neki állást, a hol alkalma volt Vaucanson min
tásszövőszékének modelljét látni. Ennek alapján 
feltalálta a később neve után nevezett gépet, 
mely a mintás szövéstönműködővé tette. 1808-ban 
Napoleon császár évi 3000 frank járadékot és 
minden gépe után 50 frank kárpótlást biztosított 
részére. Hogy találmányát jobban értékesíthesse,

Jacquard később Lyonba tért vissza. A mun
kások azonban itt is fellázadtak szövőszéke ellen. 
Idővel az elégületlenség oly magas fogra hágott, 
hogy gépeit nyilvánosan elégették és Jacquardot 
a bíróság elé czipelték. A gyárosok kárpótlást 
követeltek tőle ama károkért, melyeket talál
mánya nekik okozott, azt állítva, hogy a gépével 
készült szövetek hasznavehetetlenek voltak. A 
bíróság előtt Jacquard fényesen bebizonyította, 
hogy a gépe ellen emelt vádak alaptalanok, sőt 
hogy az ő gépével még jobb munkát lehet készí
teni, mint a régiekkel.

Jacquard ezután visszavonult kis falusi bir
tokára Lyon mellé, a hol életének hátralevő 
részét töltötte. 1810-ben a kormány kitüntette 
a becsületrend keresztjével és találmánya nem
sokára oly rohamosan hódított, hogy 1834-ben 
bekövetkezett halálakor Lyonban és környékén 
már 30,000 szövőszéken dolgoztak az ő rend
szere szerint.

Találmányainak főrészei a következők: (27. és 
28. ábra.)

Az egyes lánczfonalakat szemekbe fűzik, ú. n. 
nyíistszálakba; ezekre alul súlyt kötnek, mely 
a fonalat állandóan lehúzza Fölül zsinórt köt
nek a nyüstszálakra, hogy a lánczfonalat emelni 
lehessen. E zsinegek ismét fakampókhoz — pla
tinákhoz (P) — vannak kötve, melyek a szövőszék 
fölött egy külön házikóban foglalnak helyet. 
Minden platina vízszintes dróttüvel van körül
véve, melynek végén rugó van; e rugók a pla
tinákat állandóan az eléje helyezett pengék fölé 
tolják. A pengék emelésével a platinák és így 
a lánczfonalak is emelhetők. Mintás szöveteknél 
azonban csak néhány platina emelendő, miért

28. Jacquardszövőszék.

is a platinák egy részét hátra kell billenteni, 
hogy a pengékbe ne akadjanak. E czélból a 
tűk előtt négyszögü hasáb leng ide-oda, mely
nek oldalai annyiszor vannak kifúrva, ahány dróttü 
van a gépben. A hasábra a minta szerint átlyu
kasztott kemény papirsávot — mintakártyát — 
tesznek, melyet a tűk felé szorítanak. A tűk egy 
részére a papirsáv átlyukasztott részei illeszked-

12

27. Jacquardszövőszék.



nek, s így e tűk helyzetükben megmaradnak és 
a pengék által felemeltetnek; másik részére a hasáb
nak át nem lyukasztott részei illeszkednek és 
így a megfelelő tűk visszaszorulnak, a platinákat 
hátradöntik és ezeket a pengék nem emelik. 
Minden vetésnél a lánczfonalak más sorrendben 
emelendők és így a hasábra mindig más és más 
rnintakártya teendő. Az összes mintakártyák 
össze vannak fűzve; a hasáb kilengése közben 
saját tengelye körül elfordul és a következő 
vetésnél más kártyát szorít a tükre.

Angolországban ezalatt a szövés technikáját 
ismét nagy lépéssel előbbre vitték, de más irány
ban, mint azt Jacquard tette. Mig Jacquard a 
mintás szövést tökéletesítette, Cartwright mecha
nikai úton igyekezett szőni. Ezzel a problémával 
már Leonardo da Vinci foglalkozott a XV. szá
zadban, később de Gennes 1687-ben és Vaucan- 
son 1747-ben, a ki vízi erőt akart a hajtáshoz 
alkalmazni. A feladatot csak Cartwrightnak és 
vele majdnem egyidejűleg Jeffraynak sikerült 
megoldania.

Edmund Cartwright 1743-ban született Marn- 
hamban. Oxfordban theologiát tanult, majd 
segédlelkész lett Bromptonban és mint ilyen 
orvosi tudományokkal is foglalkozott. Arkwright 
találmányai a közfigyelmet a fonógépek és a 
pamutszövés felé irányították és ez indította 
Cartwrightot arra, hogy a szövés mechanikai 
problémájával foglalkozzék. Mivel a szövésben 
teljesen járatlan volt és még szövőszéket sem 
látott működésben, első modellje nagyon nehéz
kes volt; a láncz függőlegesen haladt felülről 
lefelé, a borda roppant nagy súlylyal esett lefelé 
és a vetélőket hatalmas rugók mozgatták. Gépét 
csak két erős ember tudta lassan mozgatni. E 
szövőgépre szabadalmat vett és csak azután 
győződött meg róla, mennyivel könnyebben 
dolgoznak a takácsok a közönséges kézi szövő
széken. Gépét azután átalakította és második 
modellje már olyan volt, mint a későbbi mecha
nikai szövőszékek.

1785-ben Doncasterbe ment, a hol gyárat 
alapított 2 0  szövőszékkel, melyeket eleinte állati 
erővel, később gőzgéppel mozgatott. Mivel nem 
volt elég üzleti szelleme, szövőmühelye nem nagyon 
jövedelmezett, miért is 1790-ben Londonba 
ment, a hol különféle gépeket szabadalmaztatott, 
többek között Fultonnal, a gőzhajó feltalálójával 
egy óramű által mozgatott hajót. 1801-ben a 
parlament találmányait 1 0 , 0 0 0  font sterlinggel 
(240,000 K.) jutalmazta. Élete utolsó éveit falusi 
birtokán töltötte, a hol kenyérdagasztó gépet, 
vetőgépet talált fel. Meghalt 1823-ban 80 éves 
korában.

Vele egy időben, dr. James Jeffray skót 
orvos is szabadalmaztatott egy szövőgépet 
1787-ben, inkább kedvtelésből mint komoly 
czélokból. A szövőgép későbbi átalakítói úgy 
Cartwright, mint Jeffray találmányai alapján 
indultak.

A XIX. század a nagy feltalálók nyomdokain 
haladva a textilipar technikáját még jobban 
tökéletesbítette. A mit ama férfiak lángelméje 
feltalált, azt számos kisebb-nagyobb technikus 
részeiben javítani igyekezett. Legtöbb tennivaló

maradt a szálas anyagok előkészítésénél. Eddig 
azoknak tisztítását, párhúzamosítását, nyújtását, 
kézzel, vagy durva gépekkel végezték. A pamut 
kártolását, a gyapjú fésülését, a len gerebene- 
zését ugyan nehányan igyekeztek gépekkel is 
végezni. Az első kártológépet John Kay szer
kesztette; Cartwright a szövőgép feltalálója, 
gyapjúfésülő gépet is szerkesztett, mely azonban 
a munkások ellenszenve miatt nem terjedhetett.

A gyapjúfésülést vagyis a hosszú és rövid 
szálak elkülönítését csak Sámuel Lister és Josua 
Heilmann oldották meg. Lister 1843-ban gyűrűs 
fésülőgépet szabadalmaztatott, mely később 
Angliában nagyon elterjedt.

Josua Heilmann 1796-ban született Mühl- 
hausenben. Eleinte kereskedő és bankhivatalnok 
volt Párisban, a hol nagybátyja unszolására a 
párisi Conservatoire des arts et métiersben 
képezte ki magát, majd átvette egy pamutfonó
gyár építését és vezetését. Számos fontos talál
mányt tett, így 1828-ban feltalálta a himzőgépet, 
mely találmányáért 1834-ben aranyérmet nyert.

Később hosszú fáradozások után feltalálta a 
fésülőgépet. Nem élhette meg munkájának 
gyümölcsét, mert 1848-ban sorvadásban meg
halt. Halála után néhány évvel egy angol társa
ság 3 millióért vette meg a szabadalmat.

A többi számos feltaláló közül csak a követ
kezőket említjük:

Radcliffe 1802-ben irizelőgépet, Houldsworth 
1825-ben a differentialflyert, Lordbrothers a 
verőgépet, Evan Leigh a léczes kártolót találta fel.

A szövőgépek terén Louis Schönherr és 
Richard Hartmann tettek fontos javításokat.

A festés teljes átalakuláson ment át, mióta 
Runge (1834.) Liebig, Parker, Hoffmann, Kékulé 
és mások a kátrányfestékeket feltalálták és 
ezáltal az eddig kizárólag használt természetes 
festőanyagokat mesterséges festékekkel pótolták.

A fehérítés terén a legnagyobb találmány 
Tennaht gyárosé Glasgowban, a ki 1798-ban 
a chlormeszet alkalmazta a len- és pamutszöve
tek fehérítéséhez.

Az első szövetnyómógépet Perrot találta fel 
1834-ben.

E nagy találmányok, melyek egy időbe estek 
az ipar és közlekedés terén tett korszakalkotó 
találmányokkal — a gőzgép, a gőzhajó, a 
gőzvasut és telegráf feltalálásával — a fonó- és 
szövőipart gyökeresen átalakították. A munká
soknak amaz aggodalma, hogy a fonó- és szövő
gép kenyerüktől fogja őket megfosztani, nem 
bizonyult valónak. Ellenkezőleg, a termelés és 
fogyasztás oly óriási méretekben nőtt, hogy a 
század elején senki sem merte volna azt meg
jósolni. Ennek igazolására álljon itt néhány 
számadat a pamutiparról, mely a fonó- és szövő
ipar összes ágai között leghatalmasabban fejlő
dött és mintegy typusa az egész átalakulásnak.

Északamerikában 1791-ben az évi pamutter
melés 2 miiló font volt, 10 évvel később 40, 
1821-ben 180, 1900-ban 4757 millió font. A ter
melés tehát a XIX. század folyamán 40 millió
ról 4757 millióra vagyis 145-szörös értékére 
emelkedett.

Hasonló méretekben emelkedett a termelés a 
többi országokban, főként Kelet-Indiában és
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Egyiptomban, úgy hogy az évi pamuttermelés 
1900-ban az egész földön mintegy 3260 millió 
kilogramm volt.

E nagy emelkedéssel arányban áll a termelt 
anyagok feldolgozása. Az orsók száma Angol
országban 1833-ban 8  millió, a kézi szövő
székeké 250,000, a szövőgépeké 100,000 volt. 
Ezzel szemben az orsók száma 1900-ban mint
egy 45 millió, a szövőgépeké 650,000 volt.

Az egész föld pamutiparánál az orsók számát 
1 1 0  millióra tehetjük.

A fonás és szövés technikájának nagyszerű 
fejlődése tette csak lehetővé az óriási pamut
mennyiségek feldolgozását. Ha az évente termelt 
pamutot ma is kézzel akarnák megfonni, akkor 
ehhez legalább 40 millió ember kellene, mert 
egy ügyes fonó naponta mintegy */4 kilót, évente 
70—75 kilót fonhat meg. Ugyanannyi kézi szövő 
kellene a megszövéshez és legalább 2 0  miliői 
festő és appretáló munkás a szövetek kikészíté
séhez, úgy hogy egyedül a pamutipar gépei 
több mint száz millió ember munkáját végzik.

Hasonló arányokban fejlődtek a textilipar 
többi ágai. így a selyemipar Lyonban egyma
gában több mint 45,000, Ausztriában 8000, 
Németországban 15,000 szövőszéket foglalkoztat.

A technika fejlődése a termelés socziális 
viszonyait is teljesen átalakította. A kis- és kéz
műipar gyáriparrá fejlődött és ez az átalakulás 
egy iparnál sem ment oly gyorsan, mint a textil
iparban. Mig az ókorban minden család maga 
gondoskodott fonal- és ruhaszükségletéről, a 
középkorban a czéhek vették át a háziipar szere
pét, addig a XIX. században a gyáripar kezdte 
uralmát. Az átalakulási processus szemünk előtt 
folyik le és még most sem fejeződött be végleg. 
Sokszor ugyanabban a városban egymás mellett 
láthatunk háziiparos szövőt, kézi takácsot és 
szövőmunkást.

De alig szenvedhet kétséget, hogy a verseny
ben a gyár lesz a győztes, főleg a tömegterme
lésnél, mig a műipari czikkeknél a kézi szövő 
még egyideig sikerrel versenyezhet a gépekkel.

Magyarország a XIX. században alig tett 
valamit, hogy a textiliparnak e nagyszerű fejlő
déséből a maga részét kivegye. Egyes gyárak 
ugyan már a XVIII. században és a XIX. század 
elején keletkeztek az országban. A legrégibb 
szövőgyár a gácsi, mely 1764-ben keletkezett, 
utána következik a Scherg-féle posztógyár Brassó
ban, mely 1823-ban alapíttatott. Az első selyem
gyárat Valero alapította Pesten; gyára, mely 
nemcsak sima selyemszöveteket, hanem műszöve
teket is készített, — sajnos — nemsokára 
megszűnt.

Az első kékfestő- és kartonnyomógyár a 
Goldberger Samu-féle gyár Budán (1784), az 
első pamutszövőgyár a szászsebesi Baumann-féle 
(1834), az első lenszövőgyár a Regenhart-féle 
gyár N.-Eőrön (1869). Mindez azonban csak 
szórványos gyáralapítások volt, a mit legjobban 
bizonyít, hogy 1880-ig csak 40 textilipari gyár 
keletkezett.

Hogy mily csekély még ma is az ország 
textilipara, kitűnik abból, hogy az orsók száma 
ma is csak mintegy 200,000, mig Angliában 
mint említettem 45 millió.

A nyersanyag-termelésnél egyedül a selyem 
mutat nagyobb lendületet.

1840-ben Széchenyi és Wesselényi buzdí
tották a népet a selyemtenyésztésre; az évi gubó- 
termelés akkor mintegy 400,000 kilóra rúgott. 
Erdélyben Jósika báróné mozdította elő a selyem
tenyésztést. De az 50-es években fellépett 
szemcsekor majdnem teljesen tönkretette a szépen 
megindult selyemtenyésztést és az évi selyem
termelés 2000 kilóra csökkent. Bezerédy István 
érdeme, hogy az alkotmányos élet helyreálltával 
fel tudta kelteni a kormány figyelmét a köz
gazdaságnak e fontos ága iránt, úgy hogy fára
dozásai folytán a selyemtermelés ma már meg
haladja az évi 2  millió kilót.

Thiering Oszkár.

A suggestiv nevelés.
I.

Hogy az olvasónak ne csak érdeklődését, 
hanem rokonszenvét is megnyerjem a 
tárgyalandó thema iránt, előre bocsátom, 

hogy a suggestio szót annak egyszerűbb és 
általánosabb értelmében használom, vagyis nem 
a hypnotikus álomban vett, illetőleg adott sug- 
gestióval fogok foglalkozni. Czélom ugyanis az, 
hogy a szülők és nevelők figyelmét felhívjam a 
lélektannak eddig még némileg homályos, de 
felette érdekes és a nevelés szempontjából első
rendű fontosságú fejezetére.

A lélektan, a mely még néhány évtizeddel 
ezelőtt majdnem tisztán bölcseleti tudomány volt, 
s mint olyan lépten-nyomon botlásoknak volt 
kitéve, mert kevés és felületes tapasztalatból 
indulva ki, okoskodással építette fel a maga 
rendszerét: ma már belépett a természettudo
mányok sorába s mint annak ifjú, de folyton 
erősbödő tagja szorgalmasan figyel, kutat, adatot 
gyűjt, sőt kísérletez, szóval igénybe veszi a 
modern természettudományok minden fegyverét 
és eddigi eredményeit. Lassanként egy új világ 
tárul így fel a lélekbúvár előtt, melynek némely 
tüneményeit csak felületesen, vagy feltevésekkel 
tudja megmagyarázni, de magukat a jelensége
ket, azok lefolyását és legközelebbi okát már meg
lehetős tisztán képes megfigyelni. Már régebben 
sejtették pl., hogy vannak a lelki jelenségek 
között is olyanok, a melyekben annyira benne 
élünk, hogy nem látjuk a fától az erdőt, s a 
melyek csak némely feltűnőbb esetben hívják 
tettre az ember kutató ösztönét.

E jelenségek egyik legérdekesebbje kétségen- 
kívül az, a melyet általában suggestio vagy 
suggerálhatóság elnevezéssel jelölünk.

Bizonyára mindnyájan számos oly lelki átala
kulást ismerünk úgy a magunk, mint mások és 
egész társadalmi rétegek életéből, a melyek szinte 
kézzelfoghatólag bizonyítják, hogy ezen — félig 
még mystikus — psychologiai törvény nagy 
hatalommal uralkodik felettünk.

Érdekes és egyszerű példa erre ruházkodási 
ízlésünk változása. Ki mondhatja el magáról, 
hogy csak nagyjából is saját ízlése szerint öltöz
ködik ? Ki ne mosolyogna eleinte a divatnak

12*
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egy-egy bizarr, lehetetlennek látszó új ötletén, 
s ugyan mégis hányán vannak, a kik ne követ
nék azt rövidebb vagy hosszabb idő múlva! 
Még a legmegrögzöttebb maradi is hódolta divat
nak, mikor a 30 évvel az előtti viseletét elfogadta. 
S a divat suggestiv hatása nem abban áll, hogy 
szerinte öltözködünk, hanem abban, hogy hatal
mába keríti ízlésünket, úgy hogy tetszetősnek, 
szépnek találjuk a mait, a min tegnap talán 
még megbotránkoztunk; s a tegnapi — pedig 
annak idején az is tetszett — lassan-lassan 
csúnyának tűnik fel előttünk.

Hasonló hatással van reánk a sajtó is, az 
irodalmi termékek. Egy-egy merészebb hangú 
kritika, új irányú regény, színdarab, politikai 
vagy bölcseleti czikk egész forradalmat idéz fel 
lelkűnkben s ha az új eszmét az irodalom napi
renden tartja, csodálatosan rövid idő alatt lényeges 
vonásaiban is megváltozik felfogásunk, érzelmünk, 
ízlésünk és elhatározásunk; és ha egyéniségünk 
nem eléggé önálló, annyira átalakulunk, hogy 
mentséget találunk olyan bűnökre, a melyeket 
nem régen még feltétlenül elítéltünk, magasz
tosnak tartunk oly cselekedetet, a melyet azelőtt 
őrültségnek minősítettünk, s szépnek találjuk 
azt a regényt, a melyet a múltkor unottan hagy
tunk félbe.

Számos esetet idézhetnék még a suggestio 
hatalmának illusztrálására, ha e dolgozat szűk 
kerete azt megengedné. Köztük pl. azt, hogy 
az orvos megjelenése, biztató szavai sokszor 
jobb hatással vannak a betegre, mint a rendelt 
csillapító szerek; hogy a bátrak társaságában 
a gyáva is határozottá válik; a mások jó 
kedve, szomorúsága átragad reánk, éhes embe
rek között megjön az étvágyunk, s az orvosi 
lexikon olvasgatása közben százféle betegségi 
tünetet vélünk magunkon észlelni, pedig semmi 
bajunk sincsen. Ilyen pl. az is, hogy az ügyes és 
eredeti reclam mindnyájunkra megteszi hatását.

Az idézett példák, ha elegendők is arra, hogy 
belőlük a suggestio néhány fogalomjegyét elvon
juk, még nem nyújtanak annyit, hogy biztos lélek
tani alapot szolgáltatnának a suggestio valódi 
mibenlétének megállapításához és a nevelés terén 
való gyakorlati alkalmazásához.

Arra a kérdésre, hogy mi a suggestio, kielé
gítő feleletet nem sikerült találnom a vele fog
lalkozó külföldi irodalomban. A legtöbb munka 
megelégszik a szó eredetének és jelentésének 
fejtegetésével; azok pedig, a melyek magának 
a fogalomnak a határait és jegyeit is igyeksze
nek megállapítani, szintén vagy oly általános
ságban mozognak, hogy a nevelő munkájában 
nem szolgálhatnak vezérfonálul, vagy csak egy- 
egy elszigetelt esetből vonattak el, s így termé
szetesen csak néhány hasonló esetben alkalmaz
hatók. Általában pedig valamennyi bizonyos 
mystikus homályban van tartva s nélkülözi azt 
a tiszta, világos és egyszerű köntöst, a mely 
jellemző viselete az igazságnak, jellemzőnek kell 
tehát lennie a suggestiot illető esetben is. A 
helyett tehát, hogy ezen írók meghatározásaiból 
idéznék, inkább végig kalauzolom az olvasót a 
lélektan némely fejezetén, felhíva figyelmét azon 
jelenségekre, a melyek a suggestiónak alapját 
és lényegét képezik s így együtt szemlélve és

gondolkodva majd mintegy magától fog kiala
kulni előttünk a suggestio fogalma, tisztán és 
világosan, menten minden mysticismustól: készen 
arra, hogy szavakba foglaljuk s a gyakorlati 
nevelés terén zsinórmértékül szem előtt tartsuk.

II.
Nevelés alatt — röviden szólva — a gyermek 

felfogó, érzelmi és akarótehetségének öntudatos 
irányítását értjük, végső czélja pedig az erkölcsi 
jellemnek, a lélek legistenibb vonásának, az 
akaró tehetségnek a kialakítása és megszilárdí
tása. A suggestio tehát mint olyan tényező, a mely 
az akarat irányításában fontos szerepet játszik, 
szintén felveendő eszközei közé.

Kisérjük tehát figyelemmel, mely jelenségek 
előzik meg a lélekben az akarat kialakulását.

. . .  Az embert vágyai vezérlik.
Vágyaimnak sólyomszárnya támadt,
S odahagytam ős lakom’ s anyámat. (Petőfi.)

Igenis : akaratunkat, elhatározásunkat és cse
lekedeteinket a vágyak kormányozzák. Ezt a 
lélektani törvényt kell tehát szem előtt tartanunk, 
ha irányítani akarjuk a gyermek akaró tehet
ségét. Vágyakat, és pedig oly vágyakat kell 
felébresztenünk lelkében, a melyek szükségképp 
azt az elhatározást váltják ki bennük, a melyet 
czélul tűztünk ki magunk, illetőleg a gyermek 
elé. A vágyak keletkezését a lélektan úgy vezeti 
le, hogy minden képzet vagy fogalom, akár 
közvetlenül, akár közvetve mások beszéde vagy 
saját emlékezetünk és képzelőtehetségünk által 
felidézve, magával vonszolja az azt eredetileg 
kisérő érzelmet is, a mely, ha kellemes színezetű: 
vágyakozást kelt, hogy újra meg újra megsze
rezzük azt; ha pedig kellemetlen: igyekszik sza
badulni tőle, vagyis idegenkedésben, undorban 
nyilatkozik meg, a mi tulajdonképpen nem egyéb, 
mint negativ irányú vágy.

Lelkűnknek, mint ebből látjuk, ősi jellem
vonása az, hogy igyekszik, vágyakozik alkalom- 
adtán újra és újra valósággá tenni azokat a 
körülményeket (igyekszik oly körülmények közé 
helyezkedni), a melyek az egyszer már átérzett 
kellemes lelki állapotokat előidézték; és meg
fordítva — ösztönszerűleg — ősi mivoltából 
kifolyólag idegenkedik s ellenáll az olyan körül
mények bekövetkezésének, a melyek tapasztalata 
szerint kellemetlen érzelmekkel járnak. Vagy 
mondjuk így: minden képzet, fogalom és eszme, 
a melynek sikerült a lélekben előtérbe lépnie, 
igyekszik ott megmaradni, sőt arra törekszik 
(feltéve mindig, hogy kellemes érzelemmel jár), 
hogy újra valóvá, újra érzékelhetővé váljék, 
vagyis: vágyat szül az eredeti érzékelhesse 
iránt s ez a vágy eredményezi az elhatározást 
s az akaratnak megnyilvánulását, a cselekedetet. 
Pl. a gyermeki lélekben a czukor szó nemcsak 
a czukornak a képzetét, nemcsak annak ízét, 
színét, esetleg alakját idézi emlékezetbe, sőt 
sokkal kevésbbé és mintegy csak a képzettársulás 
kényszere folytán ezeket, hanem inkább azt a 
kellemes élvezetet, a mely a czukor szopogatá- 
sával jár, és főképpen azt a vágyat, hogy ezt 
az élvezetet újra megszerezze, a minek azután 
legközelebbi folyománya a kérés, kunyorálás,
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torkoskodás, vagyis : tett, cselekedet, a mi ha 
sikerül, a gyermek ki van elégítve, mert a lel
kében előtérben álló képzetet sikerült érzetté 
váltania.

Mi következik ebből? Az, hogy a gyermeket 
nevelni — végső czélját véve — akaratát irá
nyítani akarjuk, nekünk is ezt a módot kell 
követnünk. Olyan képzeteket (tág értelemben 
véve) kell elébük idéznünk, és pedig úgy, hogy 
azok tisztán, színesen jelenjenek meg képzele
tükben, a melyek szükségszerüleg váltják ki a 
kívánt érzelmet, vágyat és cselekedetet, illetőleg 
húzódást, tartózkodást és undort.

Egyszerű volna a dolgunk, ha a lélek nem 
volna annyira egyéni jellegű; ha a világról 
minden embernek egyenlő fogalma lenne, a 
minek a folyományaként azután mindnyájunk 
lelki világa egyeznék egymással. A keserű kel
lemetlen lenne mindenkinek, a jó jónak tartat
nék mindenki által, s egy igazság lenne az 
egész földön. Azonban mindenkinek megvan 
a saját egyénisége. Mindenki — ha nem is olyan 
mértékben, mint gondolja — mégis saját szemé
vel nézi a világot s így nem lehetünk bizonyosak 
abban, hogy midőn valamely kívánt lelki álla
potot, érzelmet vagy cselekedetet óhajtván a 
gyermekből kiváltani s e czélból valamely kép
zetet (eseményt stb.) idézünk elébe, nem éppen 
az óhajtottál ellenkező irányú érzelmet, vagy 
tettet fogunk-e felszínre hozni ?

A nevelőnek tehát tapasztaltnak kell lennie, 
ismernie kell az embert általában s különösen 
a reábízott gyermeket. Módot kell találnia arra, 
hogy közel férkőzhessék hozzá s mintegy egybe
olvadjon lelki világa a gyermekével. Rést kell 
tehát keresnünk az emberi lelken, a melyen át 
azt mindjárt első megnyilvánulásaiban hatal
munkba keríthessük, a mit úgy érhetünk el, ha 
már a képzetek alakításánál sem hagyjuk tel
jesen magára, hanem arra törekszünk, hogy képze
teinek alanyi vonásai közé a saját énünkből is 
bele vigyünk néhány jellemzőt.

Tudvalevő ugyanis, hogy a gyermek, de még 
a felnőtt is nemcsak saját érzékszervei nyomán 
szerzi képzeteit, hanem szívesen elfogadja azok 
tapasztalatait, a kik hozzája közel állanak, a 
kikhez vonzódik. Ezen a réven azután a képze 
tekkel járó érzelmek sem a maguk eredetiségé
ben alakulnak ki, hanem megváltozva a környezet 
felfogásához simulva. A sört első megízleléskor 
keserűnek, rossznak tartja a gyermek, de ha 
apja csak néhányszor is hallatja előtte, hogy 
azért az mégis jó, meg nem is olyan nagyon 
keserű: maga is az apjáéhoz hasonló íz-képzetet 
alakít róla, nem húzódik tőle s idővel még a 
pálinkát is jónak találja, akárhogy égeti is a torkát.

A suggestiv nevelésnek (és megrontásnak) a 
nyitja tehát abban rejlik, hogy a nevelőnek 
hatalmában van már a gyermek érzékelését is 
befolyásolni. Ha ugyanis teljesen tárgyilagosan 
érzékelnénk, ha képzeteink s annak folytán egész 
lelki világunk nem bírnának alanyi motívumok
kal is, az emberek legfeljebb csak lelkűk tartal
mának mennyiségét és nem minőségét illetőleg 
különböznének egymástól s a nevelés ideális 
czélja így köddé foszlanék. De mivel már leg
egyszerűbb képzeteinkben is sok subjectiv elem

van, a mely elemek azonban nemcsak éspedig 
javarészben nem az egyénnek, hanem a nevelő
nek és a környezetnek alanyi tulajdonságaiból 
erednek: rés van ütve a leiken, a mely résen 
a nevelő már a legelemibb lelki megnyilvánu
lások idejében behatolhat különösen a gyermeki 
lélekbe, befolyásolhatja annak további fejlődését, 
beleviheti abba a saját alanyát, egész nemzetéét, 
a kereszténységét stb.

Megtalálva így azt a pontot, a melyre támasz
kodva már módosítani tudjuk a gyermek képzetei
nek alanyi jegyeit s azzal egész ismeretvilágát, 
hatalmunkba kerítettük teljes lelkivilágát, mert 
tudvalévő, hogy minden későbbi és magasabb 
lelki jelenségnek az érzetek és képzetek képezik 
alapját. Folytassuk tehát vizsgálódásunkat, bele
vonván abba az érzelmi és akaró tehetséget is, 
hogy végül meg tudjuk állapítani azon törvényt, 
melynek birtokában tervszerűen és öntudatosan 
leszünk képesek a gyermekre hatni psychologiai 
alapon, nem erőszakosan, hanem suggestive.

Mivel azonban a továbbiak megértésére szük
séges, hogy e ponttal teljesen tisztába jöjjünk, 
állapodjunk itt meg és vessünk egy mélyebb 
pillantást a lélek megismerő tehetségének nyil- 
vánulásába és kialakulásába, czélul tűzve ki 
magunk elé annak megvizsgálását: vájjon mennyi 
a tárgyilagos elem képzeteinkben, ismereteinkben 
és egész gondolkozásunkban, másodszor: mennyi 
bennök a valóságban nem oda tartozó, de ben
sőnkben mégis fontos vonásaikat képező alanyi 
(egyéni) motívum, és végül — s ez érdekel 
bennünket legközelebbről — mennyi és milyen 
oly jegyei vannak képzeteinknek, eszméinknek, 
ítéletünknek, szóval egész gondolkodásunknak, 
a melyek sem az egyik, sem a másik csoportba 
nem osztályozhatók. Nem tárgyilagosak, de nem 
is alanyiak, hanem környezetünknek reánk gya
korolt befolyása — suggestiója — révén kerültek 
képzeteink jegyei közé, s a melyek, ha érzéke
lésünk teljesen tárgyilagos lenne, vagy nem, 
vagy más eredeti (nem módosult) alakban kép
ződtek volna ki.

A megismerésnek eredeti és végső formája 
mindig az érzékelés. Az összehasonlítás, elvonás, 
az ítélet, a meghatározás, szóval a gondolkodás, 
mint az ismeret szerzésének további eszközei, 
mind a szemléletet veszik alapul Azonban, ha 
csak a saját szemléletünk körében előforduló 
és tudatunkra jutó — pedig hányról nincsen 
még csak sejtelmünk sem — érzéki csalódáso
kat vesszük is figyelembe, be fogjuk látni, hogy 
érzékszerveink tárgyilagos megbízhatóság dolgá
ban sok kívánni valót hagynak fenn. Az a 
mondás pl., hogy a magam szemével láttam, a 
saját fülemmel hallottam, még nem feltétlenül 
döntő bizonyíték arra, hogy valami úgy történt, 
a mint azt látni vagy hallani véltük. — Hogy 
egy, talán még ismeretlen példát említsek, a 
mikro-telephonnal — más czélból — folytatott 
kísérleteim közben azt tapasztaltam, hogy az 
korántsem adja vissza oly hűen a beszéd elemeit, 
a hangokat, mint azt gondoljuk. A legtöbb hang 
módosulva kerül ki a kagylóból, mások pedig 
teljesen elvesztik jellemöket, érthetetlen zörejjé 
válnak. S mi mégis megértjük a beszédet, tisz
tán hallani véljük az egyes szavakat és az azokat
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alkotó hangokat, pedig kísérletileg meggyőződ
hetünk róla, hogy a beszédhangok jó részét a 
telephon nem tudja kiejteni.

Nagyon hasonló — mondhatnám ugyanazon 
eset áll akkor is, midőn a közönséges beszédet 
hallgatva, a szavak minden elemét hallani vél
jük, pedig nem halljuk, mert sokat közülük ki 
sem mondunk. Meggyőződhetünk ezen állítás 
igazságáról, ha valamely előttünk idegen nyel
ven beszélő egyénnek néhány szavát elkapjuk, 
leírjuk és kiejtjük. Tapasztalni fogjuk, ha utána 
kérdezősködünk, hogy mi az illető szavakat 
egészen másnak hallottuk belőle több hangot 
kihagytunk, vagy mással pótoltunk, mint az a 
társunk, a ki a szóban forgó nyelvet tudja.

Számos más példa hozható még fel többi érzék
szerveink megbízhatatlanságának igazolására és 
arra, hogy érzeteink és képzeteink kialakulására 
nemcsak maga az érzékelt tünemény, nemcsak 
érzékszerveink minősége és állapota, hanem saját 
énünk, lelkűnknek azon időbeli tartalma is befo
lyással van.

Hogy tehát valamely külvilági inger mily 
érzetet szül bennünk, mily képet hagy maga 
után és mily gondolatokat indít meg, az nem 
függ pusztán magától az ingertől, sem érzék
szerveink esetleges állapotától, hanem részt vesz 
a kép megalkotásában saját szellemi énünk is 
és a már meglevő egyéniségéhez idomítja azt. 
Az érzékszerv nem vesz észre minden vonást, 
sokszor a lényegest is átugorja, az emlékezet 
és a képzelet azonban e hiányos vonásokból 
is megrajzolja a képet, ha kell sajátjából pótolja 
a hiányzó részleteket, úgy hogy a kép mégis 
teljes lesz, de nem lesz tárgyilagos, nem fog 
hü mása lenni az eredetinek, mert a lélek bele
szövi a maga alanyát. Fokozottabb mértékben 
áll ez a nyelv útján szerzett képzetekről, amikor 
is az érzékszervek nem érzékelnek közvetlenül 
s így ellenőrző munkájukat csak kisebb fokban 
képesek végezni. 1

Ha képzeteinknek imént vázolt keletkezési 
módjából igyekszünk a suggestio lényegére 
következtetni, azt kell mondanunk, hogy a sug
gestio az a hatás, a mely képzeteinknek nem 
tárgyi jegyeit eredményezi. E hatás forrásait 
illetőleg lehet más egyéntől származó (suggestio), 
vagy saját énünk lelkiállapotának (autosugges- 
tio), tehát nem pusztán a szemlélet tárgyának 
eredménye.

Vonatkoztassuk e kifejezést egyelőre csak a 
lélek megismerő tehetségére, tegyünk néhány 
próbát vele s csak azután térjünk át annak 
tanulmányozására, miként magyarázhatók meg 
vele érzelmi világunkban és az akarótehetség 
körében tapasztalható suggestiv jelenségek.

1 Meg kell itt jegyeznem, hogy ezen jelenségek a 
közönséges értelemben vett érzéki csalódásokkal nem 
tévesztendők össze, mert ez utóbbiak nem lelkünk tar
talmának, hanem az érzékszerveinket közvetlen meg
előzőleg érő erősebb ingerek zavaró utórezgése folytán 
jönnek létre. Pl. az az eset, hogy fagylalt után lan
gyosnak érezzük a 12 fokos ivóvizet, pedig ha fagy
laltot nem ettünk volna, a fogunkba állana, nem egyezik 
meg és nem vonható egy kalap alá az általunk tárgyalt 
esetekkel, azzal pl., hogy egy festmény hátterébe illesz
tett néhány színes paczkát repülő madárnak, legelő 
nyájnak, vagy más valaminek vélünk látni.

Ha igaz az, a mit fentebb a képzetek jegyei
nek származásáról mondottunk, akkor bármely 
találomra kikapott eset elemzésénél fel kell azt 
találnunk s tényleg fel is találhatjuk. Bizonyos 
mértékben mindnyájan elfogultak vagyunk. Más 
szemmel nézzük és másnak is látjuk a hozzánk 
közelebb állókat, mint az idegent. A fűzfapoéta 
nem érzi, hogy sántít a verse, a rossz rím is 
jónak cseng a fülében. A szőlős gazdának a 
maga bora ízlik a legjobban. A magunk mun
káját többre becsüljük, mint a másét. Az anya 
jobbnak tartja édes-, mint mostoha gyermekét 
s ez mind az autosuggestio eredménye, vagyis 
annak, hogy ismereteinket oly jegyekkel felruház
zuk, a melyek nem pusztán a tárgyról szerzet
tek, hanem saját énünkből lettek rájuk ruházva.

Ha pedig összehasonlítanók azt a képet, a 
melyet a szerelmes leány hord szivébe zárva a 
szeretett ifjúról, azzal a képpel, a melyet egy 
lehetőleg elfogulatlan ember (vagy éppen vala
mely ellensége) rajzolna róla, észrevennők, hogy 
az ifjú vonásai, különösen pedig azok, a melyek 
a leány lelkének idegenek, nagyon el vannak 
változtatva, hiányzanak, vagy másokkal vannak 
helyettesítve: olyanokkal, a melyek összhang
ban állanak a leány lelkének tartalmával. Az auto
suggestio hatása tehát ebben az esetben is a 
tárgyi jegyek módosításában és a képzeteknek 
a szemlélő alany lelki tartalmából származó 
alanyi jegyekkel való felruházásában áll.

Az idegen suggestiónak, mely egy második 
személynek, a bennünket környező társadalom
nak, sőt a természeti jelenségeknek, események
nek stb. közvetlen, vagy a nyelv révén való 
közvetett hatása, szintén az autosuggestióhoz 
hasonló képzetmódosító hatása van. Sőt nem
csak az eredmény, hanem a megelőző lelki 
mozgalom is ugyanaz, mert az idegen suggestio 
csak akkor érvényesül, ha felébreszti az auto- 
suggestiót s azután ennek segélyével úgy mű
ködik, mintha teljesen a saját énünkből eredő 
erő lenne. Hatalma is éppen abban rejlik, hogy 
az egyén nem érzi, hogy idegen, sőt azt sem, 

0 hogy saját alanyának nem tárgyilagos, hanem 
subjectiv jegyeivel van dolga, teljesen tárgyi
lagosaknak tartja azokat. Az ú. n. közvélemény 
mindig ezen az úton alakul ki. Ezen az úton 
szerzi az ember az Istenről, a jóról, a rosszról 
való képzeteit. Ezen az úton kerülnek felfogá
sunkba még legegyénibbnek hitt meggyőződé
seink, elveink is. Ezen az úton — vagyis hogy 
képzeteink jegyei közé becsúsztatja a dologról 
való alanyi felfogását — hat reánk a szószékről 
a pap, a kathedráról a tanító, az agilis pártpoli
tikus és a népbolondító demagog is. Milliók 
közül egy ha elmondhatja magáról, hogy meg
győződése a saját meggyőződése és nem készen 
vette azt másoktól s azok ismét másoktól. S ha 
van milliók között egy, az az egy is hontalanná 
válik hazájában s méregpohár vagy kereszt a 
sorsa. Testünk és érzékszerveink még nem fej
lődtek ki annyira, lelkűnkben még nem lobog, 
csak pislog az isteni szikra: képzeteink, isme
reteink és egész gondolkozásunknak csak vékony 
váza felel meg a valóságnak, a többi önma
gunknak és környezetünknek alanyi világából 
vett ruha, melyet mi húsnak és vérnek veszünk,
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büszkék vagyunk rá, mint sajátunkra, pedig 
talán századok óta hordta, el is nyűtte és el 
is dobta azt a lassan haladó emberiségnek az 
a része, a kik szellemileg a felszínen vannak.

*

Ha sikerült eddigi fejtegetésünkkel bevilágí
tani képzeteink és ismereteink világába; ha 
meg tudtuk ott látni azt, hogy tudásunk elemei 
között mily fontos szerepet játszanak azok, a 
melyek nem pusztán a tárgyilagos szemléletnek, 
hanem a magunk énjének, vagy környezetünk
nek alanyi vonásai, vagyis, hogy az autó- és 
az idegensuggestio hatásának eredményei: akkor 
ezen tapasztalatra támaszkodva már könnyebben 
fogjuk megérteni és elemezni tudni azon lelki 
folyamatokat, melyek szellemünk magasabb meg
nyilvánulási formájában, az érzelmek és az akarat 
keletkezése és kialakulásában hasonló alanyi, 
vagy idegen hatás következtében, tehát az auto- 
suggestio és az idegensuggestio által keletkeznek.

Érzelmi világunknak és akarótehetségünknek 
képzeteink képezik az alapját. Képzeteink meg
jelenése az öntudatban jól vagy rosszul eső 
érzelmet szül, ez vágyat vagy undort gerjesztve, 
cselekedetre vagy tartózkodásra indít. Ha valaki 
tehát befolyásolni tud valakit abban az irányban, 
hogy képzeteinek jegyei közé idegeneket is vegyen 
fel — s erre mindenki képes — az nemcsak 
az illető értelmét, hanem kedélyvilágát és aka
ratát is tudja irányítani. Ha pl. valakinek a 
hideg fürdőről való képzetét úgy tudjuk módo
sítani, hogy azt jónak, egészségesnek, szüksé
gesnek sőt kellemesnek tartsa, akkor az illető 
irtózása a hideg víztől félig már le van győzve 
s akaratának megindítása — a vízbe csalás — 
már természetes következményképpen fog sike
rülni.

A suggerálónak azonban a legtöbb esetben 
nem kell ennyire vissza mennie. Mert, ha igaz 
az, hogy képzeteink nem kizárólag a szemlélet 
okozatai, még inkább tapasztaljuk, hogy érzel
meink és az okot képező képzetek (érzetek) 
között sincsen mindig határozott és követke
zetes összefüggés: a mi ma jól esik, az holnap 
undort gerjeszthet és viszont. A mi ma tettre 
indít, az talán tegnap még lehangolt, elcsüg
gesztett. Az érzelmek és az akarat terén is sok 
függ tehát attól, hogy hogyan fogjuk fel a dolgot.

Valamint ismereteink kialakulásában nagy 
szerepet játszik lelkűnknek már meglévő tar
talma, környezetünk véleménye, úgy érzelmeink 
színezetére is döntő befolyással vannak múlt- 
beli érzelmeink, különösen pedig a közelmúlt 
érzelmeinek eredőjét képező hangulatunk, melyek 
autossuggestive hatnak az érzelmek kialakulá
sára ; míg környezetünk víg vagy szomorú volta, 
lelkesedése, hite, szeretete — dühe vagy enge
dékenysége, mint idegen suggestio kerít hatal
mába és ragad magával, reánk erőszakolva, a 
nélkül azonban, hogy éreznők az erőszakot, a 
maga érzelmeit: a félénk hőssé lesz s vakon 
rohan társaival az ágyútűzbe; az anya megta
gadja gyáva gyermekét; s a bűnös a templom 
hangulatának hatása alatt (tárgyi suggestio) 
térdre rogy, bánatot érez szivében, jóvá teszi 
bűnét.

A cselekedetekkel is így vagyunk. Nem kell 
szükségszerüleg előbb a képzetekre, azután az 
érzelmekre és így az akaratra hatni — bár nehe
zebbnek ígérkező esetben a suggerálónak egészen 
ennyire is tanácsos visszanyúlni — hanem több
nyire elég hatással van az akarat irányítására 
más cselekedeteinek a látása, vagy a saját cse
lekvésmódunkra való visszaemlékezés, hogy a 
suggestio, illetőleg autosuggestio jelentkezzék. 
A futó tömeg magával ragad bennünket, ha 
hátranéz a társunk, mi is visszatekintünk. Tak
tusra lépünk, ha szól a katonadob s a színház
ban együtt tapsolunk a tömeggel. Sőt vannak 
megfigyelések, hogy belső szerveink akaratunktól 
nem függő mozgásai is suggerálhatók ezen a 
módon, a mi könnyen megmagyarázható abból 
a kapcsolatból, a mely a test és lélek között 
létezik. Ha pl. mást hányni látunk, magunk is 
hányási ingert érzünk; a szívverésnek a tény
legesnél gyorsabb vagy lassúbb hangos szám
lálása valóban gyorsítólag, illetőleg lassítólag hat 
annak dobogására. Állítólag a test hőmérsékletét 
is lehet ily módon befolyásolni. Az pedig álta
lános tapasztalat, hogy ha valakire, bár csak 
tréfásan is ráfogjuk: ni hogy elpirult!, az illető 
többnyire tényleg a füle hegyéig el fog vörösödni.

Foglaljuk össze már most az eddig mondot
takat. A suggestio az a hatás, a mely ismere
teinknek azon jegyeit, érzelmeinknek azon okát, 
cselekedeteinknek azon rugóit képezi, a melyek 
végelemzésükben nem vezethetők vissza pusztán 
tárgyilagos szemléletre és érzékelésre, hanem 
vagy saját alanyunk (autosuggestio), vagy kör
nyezetünk már meglévő felfogásának, hangula
tának, illetőleg cselekvésmódjának (idegen sug
gestio) révén keletkezik.

Ebből az alapból indulva ki, a következő 
fejezetben keresni fogjuk azokat az eszközöket 
és alkalmazási módjukat, a melyek a nevelőt 
könnyebben és biztosan képesítsék arra, hogy 
saját eszményi felfogását, szivének nemes érzel
meit, akaratának szilárdságát, szóval egész jel
lemét át tudja plántálni a kezére bízott gyer
mekekbe, hogy azok ne úgy nőjjenek fel, mint 
az útszéli kóró, a véletlenre, saját gyenge elmé
jükre, érzékiség felé hajló érzelmeikre és inga
dozó akaratukra támaszkodva.

III.
(A suggestiv nevelésnél szem előtt tartandó gyakorlati 

elvek és szabályok.)

1. Melyik életkor legfogékonyabb a suggestio 
iránt? A suggerálhatóság — bár ez képezi 
az emberi lélek fejlődésképességének alapját — 
nem ereje, hanem gyenge oldala szellemünknek, 
mert nem egyéb, mint az objectivitásnak bizo
nyos fokú hiánya. A fejlett, jó érzékszervekkel 
bíró egyénnek, a ki képes magamagából mint
egy kiemelkedve mentül elfogulatlanabb szem
mel nézni a mindenség változásait, képzetei 
közé nehezebben csúsznak, vagy csúsztathatok 
be olyan jegyek, a melyek nem tárgyi szemlé
letből, vagy legalább is saját alanyából, hanem 
idegen suggestióból erednek. Az ilyen egyén, 
mivel úgy testi, mint lelki életének tüneményeit 
öntudatos szemmel tudja kisérni, könnyebben
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észre veszi az idegen hatást, gyakrabban vissza
utasítja az t: nehezebben suggerálható. Ellenben 
a lelkileg fejletlen, érzékszerveiben, ítéleteiben 
nem bízó gyermek szívesen veszi, ha képzeteinek, 
érzelmeinek kialakításában, vágyainak, szándé
kainak, elhatározásának, szóval egész lelki életé
nek kormányzásában mások is segítségére vannak. 
Mi sem könnyebb tehát, mint az, hogy a gyer
meki lélek munkájának ilyen segítése közben 
belevigyük szemléletébe a magunk szemléletét, 
gondolkodásába a magunk gondolkodását, szí
vébe a magunk érzelmeit, cselekedeteibe a miénk 
utánzását: vagyis hogy suggerálólag hassunk reá.

A felnőttek tehát nehezebben, a gyermekek 
ellenben, különösen 6 — 8  éves korukig könnyeb
ben suggerálhatók. Ezek közül is fogékonyabbak 
a csendes, ú. n. jóindulatú gyermekek, vagyis, 
a kiknek gyenge autosuggeráló erejük van, ellen
tétben az erősebb autosuggestióval bíró nyakas, 
szófogadatlan természetűeknél. Ez utóbbiak sem 
vonhatják ki azonban magukat a nevelő sug- 
gestiója alul, hacsak nyakasságuk nem párosul 
gyenge észbeli tehetséggel és fokozottabb lelki 
érzéketlenséggel. Ezeknél ugyanis csak bővül a 
nevelő munkája, mert nem lévén képes közvet
lenül az akaratra hatni, kénytelen visszakerülni 
oda, a honnan minden suggestiónak, mely a 
drastikus jelzőt nem akarja tűrni maga mellett, 
ki kell indulnia: vagyis a képzetekhez s foko
zatosan az értelmen keresztül, a kellő hangulat 
és vágyakozás felköltése után kell czélját meg
közelítenie.

2. Eljárási fokozatok. A lélektani alapon nyugvó 
suggestiónak ugyanis végig kell haladnia mind
azon fokozatokon, a melyeken átmenne az elérni 
akart lelki productum a maga természetes kifej
lődési fokozataiban. Egy érzelmet pl. nem directe 
kell megváltoztatni a gyermeki lélekben, hanem 
az által, hogy átalakítjuk, beleviszszük azaztokozó 
képzetbe a mi hasonló képzetünk azon voná
sait, a melyek a gyermekében valószínűleg hiá
nyoznak s éppen azért különböző az érzelmük 
a miénktől. Ha e vonások bevitele sikerült, a 
kívánt érzelem suggerálása természetesebb és 
könnyebb lesz, mert a gyermek megváltozott 
felfogása autosuggestiója által segítségünkre lesz, 
különben pedig ellensuggestióként hatna. Épp 
így, ha valamely elhatározást óhajtunk a gyer
mekből kiváltani, szintén követnünk kell a ter
mészetes fokozatokat (nem mint a hypnotizáió) 
s képzeteinek megfelelő átalakítása, az óhajtott 
cselekedetnek rugóját képező érzelmek és vágyak 
felidézése — szóval az autosuggestio igénybe
vétele — útján kell czélunk felé közeledni.

A gyakorlatban, különösen az olyan nevelő
nek, a ki régebben érintkezik tanítványával (apa, 
anya, testvér), e fokozatok átugrása daczára is 
sikerül eredményt felmutatni. Ennek oka abban 
rejlik, hogy ily esetekben a nevelő és a gyermek 
képzetei között már megtörtént a hosszas együtt 
élés következtében az az összesimulás, melyet 
ez a fokozatos eljárás czéloz. Biztos eredményt 
óhajtva azonban, kezdetben mindig, és későbben 
is a nehezebbnek ígérkező esetekben, ajánlatos 
e fokozatokat megtartani, már csak azért is, 
mert a nyers, direct suggestio ha sikerül is, 
soha sem oly maradandó, nem válik a gyermek

vérévé, mert a meg nem változott képzetek 
hatása alatt később mégis csak fellépő ellen- 
autosuggestio lassan-lassan lerontja; a gyermek 
előtt a nevelő veszít erejéből és ha nem tér 
hamar a természetes útra, azon veszi észre magát, 
hogy a gyermek nem leikéből, hanem a kény
szerítő eszközöktől való féltében követi őt. Pedig 
az öntudatos és lelkiismeretes suggestiv neve
lésnek éppen az ad eszményi értéket, hogy a 
nevelés durvább eszközeit: az erőszakolást, a 
félelemkeltést, a jutalmazást és büntetést még 
végső eszközül sem használja.

3. A nap mely szaka legalkalmasabb a sug
gestio közlésére? Ámbár a suggestio sikerének 
legfőbb biztosítéka, hogy eltaláljuk a megfelelő 
hangulatot, mégis úgy fogva fel e lelki tüne
mény mivoltát, a mint azt az előbbi fejezetben 
vázoltuk, természetesnek fogjuk találni, hogy a 
suggestio iránt akkor vagyunk leginkább fogé
konyak, ha testi és lelki erőink némileg fáradtak, 
képzeteink, ítéleteink nem teljesen üdék és biz
tosak : vagyis mentül távolabb vagyunk a reggel
től, tehát este. Az alkony beálltával legfontosabb 
érzékszervünk, a szem elveszti megbízhatóságát, 
minek folytán többi érzékszerveink iránt 
melyeknek működését a szem állandóan ellen
őrzi — sem viseltetünk olyan bizalommal, mint 
a nap többi részében. Kezdjük érezni gyengesé
günket, csökken tárgyilagosságunk, erőt vesznek 
rajtunk érzelmeink, elhatalmasodik képzelőtehet
ségünk, társaság után vágyódunk, könnyebben, 
mondhatnám szívesen engedjük át magunkat a 
mások befolyásának. A gyermek anyjához simul, 
lesi szavát, óhajtja, hogy beszéljen és meséljen 
neki. A felnőtt az estélyeken, a bálban, a szín
házban vagy olvasás közben sokszor öntudatosan 
engedi át magát az idegen suggestiónak: kaczag 
a kaczagókkal, vagy megkönnyezi a Bánk és 
Melinda tragédiáját.

Ha pedig egyedül kénytelen lenni, önlelke 
nehezedik rája: hatalmába keríti az autosug
gestio. Képzetei más, alanyias ruhát váltanak: 
a gond sötétebb színben jelenik meg előtte, a 
remény czifra köntösben; erőt vesznek rajta 
érzelmei: az öröm vagy bánat könnyei áztatják 
párnáját, háiaimát rebeg, bosszút forral, tervez, 
határoz, érzi, hogy akaratereje erősbödik, s más
nap reggel, ha az autosuggestio elég erős volt, 
meglátszik rajta a hatás: képzetei, ítéletei biz
tosabbak lesznek, érzelme határozott színt nyer, 
akarata tettre készszé válik.

Bárki találhat a saját életében is példát arra, 
hogy fontosabb cselekedetei így az éjszaka homá
lyában, az autosuggestiónak való átengedettség 
idején fogamzottak meg és váltak elhatározássá. 
A magyar ember, ha elhatározása ingadozó, 
alszik rá egyet. Az estéli magábaszállás és meg
fontolás (autosuggestio), az a lelki folyamat, 
a mely alatt igyekszik az új képzetet úgy átala
kítani, a dolgot úgy felfogni, hogy az ne legyen 
disharmoniában lelke már meglevő tartalmával. 
Ha ez sikerül neki, enged az autosuggestiónak; 
ha azonban nem tudja az új képzetet (érzelmet, 
tettet), esetleg lelke addigi tartalmát úgy átala
kítani, hogy azok egymással összhangba kerül
jenek, nem tud az autosuggestio érvényesülni s 
elhatározása negativ irányú lesz. Krisztus urunk
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is a Getsemáni kertben éjjel határozta el magát, 
hogy mind halálig kitart tanítása mellett. S a ki 
még néhány órával azelőtt a bús sejtés hangján 
beszélt jövendő elárultatásáról, fenséggel lépett 
a poroszlók elé: „Én vagyok!“

Tapasztalt nevelő, ezeket tudva, vigyázni fog 
arra, hogy oly esetekben, melyeket fontosab
baknak tart, jól megválaszsza a suggestio adá
sának idejét. Az apát és anyát e tekintetben 
már ösztöne is vezeti. Érzi, hogy mikor kis fia 
térdenállva, kulcsolt kezekkel elmondotta esti 
imáját, kell, hogy egy jó szó, egy czirógató 
kézhúzással megdicsérje, vagy jobb viseletre, 
szófogadásra intse őt. Ha ilyenkor az apa bele 
tudna látni gyermeke szívébe, ha látná, mint 
igyekszik az a piczi lélek magáévá tenni azt 
az érzést, azt az akaratot, a mely az apai szóban 
és símogatásban hat reá, nem bízná cselédre 
a gyermek elaltatását, maga ülne melléje s nem 
sajnálna tőle még néhány, a szülői szeretet 
érzelmén át felmelegedett szót.

Hány durva szót, mennyi feddést, büntetést 
vagy kényeztető ígéretet takaríthat meg az a 
szülő, hány kellemetlen perczet távolíthat el 
magától és gyermekétől, ha a kellő pillanatot 
és hangot eltalálva, így suggestive igyekszik 
hatni reá.

Tapasztalatból mondom, hogy a megfelelő 
pillanatot eltalálva, az adandó suggestiót előre 
átgondolva és elemezve, hogy az a lelki jelen
ségek természetes fokozatait kövesse és a miről 
később szólok, a tudást megfelelő technikai 
ügyességgel alkalmazva, rövid idő alatt meg
lepő eredményhez lehet jutni, a mi többszöri 
előhívás után magától rögződik, állandóan 
belevésődve a gyermeki lélekbe. Ideges, moz
gékony gyermeket öntudatos nyugodtságra; a 
restet fürgeségre ; a hanyagot szorgalomra; a 
félénket bátorságra stb. sokkal könnyebb és 
természetesebb a suggestio segélyével, mint juta
lommal vagy fenyegetéssel, esetleg más úton 
rászoktatni. Vannak természetesen kivételek is, 
ha t. i. a psychikai hibáknak mélyebb physio- 
logiai okuk van. De ily esetekben más esz
közök sem vezetnek gyökeres javulásra. Minden
esetre kisértse meg a nevelő a suggestiv eljárást 
s csak azon esetben, ha az nem vezetne czél- 
hoz, vagy ha olyan hibáról volna szó, melynek 
elhagyatásával nem lehet addig várni, míg a 
lassabban működő suggestio eredménye mutat
kozni kezd, használja a durvább eszközöket. 
Ilyen esetekben is lelkiismeretbeli kötelesség 
azonban vissza-visszatérni a suggestióhoz s 
keresni azt a rést a gyermek lelkén, a melyen 
beférkőzve módosítólag tudnánk hatni képze
teire, gondolkozására stb.

4. Az ellen-autosuggestio legyőzése. A sug- 
gerálás grammatikája. Az igazi suggestio nem
csak hogy módosítja képzeteinket, nemcsak át
alakítja egyes jegyeit, de egészen új motívumokat 
is plántál beléjük. Ha tehát azt akarjuk, hogy 
ne fél, hanem lehetőleg teljes munkát végezzünk, 
nem szabad megelégednünk azzal, hogy a gyer
mek elhatározását sikerült megingatni, őt a régi 
és az új cselekvésmód közötti választás iránt 
habozóvá tenni, hanem folytatni kell eljárásunkat 
mindaddig, míg sikerült annyira elfogadtatni

vele a magunk nézetét, hogy a kívánt eredmény 
magától — autosuggestive — nem jelentkezik. 
Általában pedig szigorúan kerülni kell minden 
olyan kifejezést, a mely alkalmat ad arra, hogy 
a gyermeknek saját — éppen legyőzni óhajtott 
felfogása, érzelme vagy szokása kerekedhessék 
felül, mivel ezen képzetek ellen-autosuggestiv 
hatása az eredményt nagyon késleltetné. A nevelő 
tehát a suggestio közlése alatt és máskor is, 
hacsak nem egyenesen a ítélőtehetség fejlesz
tését czélozza, legyen határozott fellépésű, biztos 
hanghordozású és a mire itt néhány szóval ki 
óhajtok terjeszkedni: ne beszéljen hosszú (át 
nem tekinthető) mondatokban, kérdést pedig 
csak akkor tegyen fel, ha bizonyos benne, hogy 
a gyermek habozás nélkül azt fogja felelni, a 
mit a kérdés czéloz. Mondatai tehát legyenek 
rövidek, egyszerűek s hacsak lehet, állító (jelentő) 
módban, esetleg tagadóban. A kérő és kérdő 
alak, mint a mely habozást, a parancsoló pedig, 
mely esetleg reactiót szül, kerülendő. Épp így 
mellőzendők az olyan kifejezések, a melyek a 
gyermek régi hibáit durva jelzők kíséretében 
idézik fel s szégyenítőleg, bátortalanítólag és 
így zavarólag hatnak a már-már jelentkező javu
lási folyamatra. Olyan kifejezések, mint: lusta 
fráter, szófogadatlan kölyök, hazug, naplopó 
stb. még soha senkit a javulás útjára nem térí
tettek. Ellenkezőleg, gyakori emlegetésük sugge- 
rálólag hat, és idővel valóban azzá teszi a 
gyermeket, a mivel jellemezni akarta. Ajánlatos 
ezzel teljesen ellenkezőleg eljárni, s mentül több
ször állítani erős, meggyőző hangon, hogy mi 
jó gyermekek vagyunk; nem mondjuk azt, a 
mi nem igaz; nem veszszük el a másét, mert 
nekünk is fáj, ha a mienket elveszik; tanulunk, 
dolgozunk, mert apa is, anya is, mindenki dol
gozik; szótfogadunk, mert szeretjük az édes 
apát és tudjuk, hogy ő is szeret bennünket és 
csak javunkat akarja. Egyáltalán annak állítása, 
hogy mi jók, nagyok, iskolásfiúk, magyar fiúk, 
tanult gyermekek vagyunk, sohasem ismételhető 
elégszer a nevelő részéről. Az ilyen kérdések 
pedig, hogy: megcsináltad-e a feladatodat, kell-e 
leves, fiam, jösz-e velem sétálni ? stb. teljesen 
elhibázottak. Semmi suggestiv erejük nincs, 
ellenkezőleg arra engedik következtetni a gyer
meket, hogy ő most igent és nemet is válaszol
hat, a mi különben eszébe sem jutna s a kér
dező czéljával is ellenkezik.

Nem ritka az olyan gyermek, a ki a levest 
nem szereti. Kéri, fenyegeti az édesanyja. „Ha 
nem eszel levest, nem kapsz tésztát sem, hanem 
a sarokba állítlak“, mind hiába: a leves csak 
nem válik kedvencz ételévé, sőt néha még 
ellenszenvesebbé teszi ezt az eledelt. Néhány, a 
körülményekhez alkalmazott suggeráló szó ellen
ben rendesen mindjárt az első esetben megteszi 
a hatást, különösen, ha a délelőtt folyamán több
ször visszatérünk reá.

5. A suggestio ne mozogjon általánosságban. 
Az elmondottakon kívül arra is szigorú tekin
tettel kell lenni a nevelőnek, ha suggestiv erejét 
ki akarja fejteni, hogy kerülje az általánosságban 
való beszédet. Ne akarjon egyszerre sokoldalúlag 
hatni a gyermekre. Legyen türelemmel, várja be 
a kínálkozó alkalmat s akkor folyton az elérendő
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czélt tartva szem előtt, ne térjen le se jobbra, 
se balra, se nagy körre ne terjeszkedjék ki. A 
gyermek maga mindig konkrét fogalmakkal gon
dolkozik, érzelmei és vágyai is ilyen irányúak. 
Nem ismeri a jót, a szépet, az igazat, hanem 
csak annak bizonyos eseteit. A nevelőnek is e 
konkrét képzetekre kell hatni. A csintalankodó 
gyermekre való rászólás: ne haszontalankodjál, 
viseld magad szépen, ne csufolódj s más hasonlók, 
ha ugyan hatnak, bizonyosan az utánuk követ
kezni szokott fenyegetésnek, büntetésnek köszön
hetik hatásukat. Ellenben suggestiv ereje, vagyis 
átalakító hatása az ilyen megjegyzéseknek van: 
Jó fiú nem neveti ki, nem csúfolja a szegény 
utczai bolondot sem. Az Isten csapása van azon, 
ne bántsuk mi is. Valamikor régen ő is derék, 
okos ember volt. Volt neki fia, leánya; meg
haltak. Volt háza, kertje: a rossz emberek elvet
ték tőle. Neki is volt jó kedve, de elmúlott; 
volt jó egészsége, most beteg. Sajnálni és segí
teni kell az ilyen szerencsétlent, nem kicsufolni.

6 . A suggestio és a gyermek hangulata. Ha 
igaz az, a mit minden gyakorló nevelő tud, hogy 
munkájának eredményét nem annyira paedagogiai 
tudásának köszönheti, mint inkább annak a tapin
tatnak, a melylyel eltalálja, hogy az általános 
érvényű elveket hogyan lehet aprópénzre váltva 
részleteiben alkalmazni: akkor különösen vigyázni 
kell, hogy a suggestio adásánál minden kicsi
nyesnek látszó körülményt számításba vegyünk, 
így pl. ne fáraszszuk se magunkat, se a gyer
meket akkor, ha nyilvánvaló, hogy czélunk erő
szakoskodás nélkül nem teljesülhet, mert a 
növendék oly hangulatban van, a mely a beha
tások iránt fogékonytalanná teszi. A ki tudja, 
hogy a hangulatok — különösen pedig a gyer
mek hangulatai — milyen fontos szerepet ját
szanak a képzetek kialakulási folyamataiban s 
ez által a lélek minden megnyilvánulási formájá
ban, az könnyen megtalálja ezen szabálynak a 
miértjét. A hangulatok ugyanis — hogy hason
lattal éljek — megfelelnek a hangszerek resonáló 
szekrényeinek: ha jól vannak megválasztva, 
növelik; ha pedig rosszul, akkor csökkentik és p 
lerontják a körükben lefolyó lelkitünemények 
hatóerejét. „Olyan jó kedve van, hogy verebet 
lehetne vele fogatni“ mondja a közmondás, a 
mi más szóval azt az igazságot fejezi ki tréfásan 
túlozva, hogy a megfelelő hangulat eltalálása 
esetén még nevetséges bolondságra is rá lehet 
venni az embert. Viszont, ha nem tudjuk meg
ragadni a kedvező hangulatot, munkánk kárba 
vész, sőt az óhajtottál éppen ellenkező irányú 
visszahatást szülhet. Ha tehát a suggestióval 
eredményt akarunk elérni, nem szabad feled
nünk, hogy annak alapfeltétele a gyermek ked
vező hangulata, mivel főleg a gyermekek azok, 
a kik cselekedeteikben teljesen hangulatuk befo
lyása alatt állanak. Gyermekekkel bánva sokszor 
vétünk e szabály ellen. Türelmetlenkedünk, pedig 
tekintve, hogy a gyermek hangulatai gyorsan 
változnak, csak néhány percznyi késésbe kellene 
belenyugodnunk s megtanulnunk, hogyan kell 
saját hangulatunkon és indulatunkon uralkod
nunk.

Különösen ne akarjuk suggerálni a síró gyer
meket, vagy az olyant, a kin valamely indulat

roham, — pl. akaratoskodás, méreg — vett erőt. 
Az ilyen gyermek annyira befolyása alatt áll az 
indulatoskodást okozó képzetnek, hogy auto- 
suggestiójával a nevelő nem versenyezhet, leg
feljebb a végső testi fenyítékek durva alkalmával 
lehet — látszólagos — eredményt elérni. Egy 
három és fél éves fiúcskát külön ágyra akar
ván szoktatni, mivel az új gyermekágyban nem 
lehetett elaltatni, álmában tették át. Éjjel fel
ébred a gyerek, sír keservesen vissza az anyjá
hoz. Se a szép szó, se a fenyegetés, se a 
pics-pacs nem használt: nem volt eltalálva a 
hangulat. Három éjjel ismétlődött meg e jelenet, 
míg végre a negyedik nap d. e. elővettem a 
gyereket. Éppen vasutast játszott. Ő volt a kalauz, 
a felfordított szék meg a vonat. Együtt tologat
tuk a széket, lyukasztgattuk a jegyeket. Ráterel
tem a beszédet a kalauzra: hogy a kalauz milyen 
derék ember. Vigyáz a vonatra, vigyáz az uta
zókra. Ha pedig a masiniszta megtudja, hogy 
nem derék ember, akkor elkergeti; azt mondja: 
ilyen fiú ne legyen kalauz. A ki kalauz akar 
lenni, az ne akarjon mindig bonbont rágni, az 
tegyen asztalkendőt a nyakába, mikor eszik, és 
ne pityeregjen, ha magában kell aludnia. Palkó 
alszik a mamával, mert ő még kicsi, de te már 
nagy vagy és kalauz, neked külön ágyban kell 
aludnod. Mikor Pestre mentem a vasúton, meg 
is kérdeztem a kalauzt: Mondja kalauz bácsi, a 
mamájával alszik maga? Hogy aludnám— azt 
mondta — van nekem külön szép kis ágyam, 
abban alszom én. A mamával a Palkó alszik, 
mert ő még nagyon kicsi. — Néhány perez alatt 
meglátszott a fiúcska arczán a hatás és este 
maga kívánkozott a saját kis ágyába s azóta 
büszke rá, hogy ő külön ágyban alszik, mert 
ő már nagy fiú. Nem olyan nagy, mint az édes 
apja — szokja mondani — de azért nagy.

Ha nem érnénk rá a suggestióra alkalmas 
hangulatot bevárni, a képzetek és hangulatok 
között levő cserehatás képessé tesz bennünket 
arra, hogy új, kedvderítő képzetek bevitele által 
fokozatosan és öntudatosan magunk változtassuk 
kedvezővé az alany hangulatát. A gyermekkor
ban ez nem jár nagyobb nehézséggel, mert 
tudvalevő, hogy hangulatai amúgy is rövid idő
tartamúak s apró behatásokra is színt változtatnak.

7. A példa suggestiv ereje. Minden kor min
den nevelője egyaránt elismeri a példa nevelő 
hatását. Nem esnénk nagy túlzásba, ha azt állí
tanék, hogy a nevelésnek csak ez az egy igazi 
eszköze van, mert a többi hosszabb vagy rövi- 
debb úton, mind az ember ősi utánzó ösztönére, 
tehát a példa követésére vezethető vissza.

Feleslegesnek tartom tehát e helyen részle
tezni a példának a suggestiv irányú nevelés 
terén való alkalmazását, mert úgy is csak álta
lánosan tudott szabályok ismétlésébe kellene 
bocsátkoznom. Nem mulaszthatom el azonban 
elsőrendű fontosságának hangsúlyozását: a gya
kori rossz példa a legjobb nevelői munkát is 
lerontja; viszont: a kevésbbé ügyes nevelő is 
egészen bizonyosan czélt ér, ha állandóan és 
következetesen jó példával jár elől, a rossz példa 
szemléletétől pedig elvonja növendékét.

A példa vonzóerején alapul, de annál erősebb 
hatása van az alkalomnak, a mely szintén két
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irányban nyilvánulhat meg: a jóra és a rosszra 
vezető alkalomban. Az alkalom tolvajt csinál, 
szokták mondani. Szigorúan ügyelni kell tehát 
a nevelőnek, ha nem akarja, hogy munkája ered
ményét az élet lerontsa, hogy minden rosszra 
vezető alkalmat távol tartson a gyermektől. Külö
nösen óvakodjék olyan faggató kérdések felte
vésétől, melyek a félelem érzelmét keltik fel a 
gyermekben s így a hazugságra suggerálják. 
Tudjuk, hogy a gyermek csak 2—3 éves korá
ban kezd hazudni tanulni. Első hazugságai — 
ha környezete kifogástalan — képzelő tehetségé
nek autosuggestiv hatásai, s mint ilyenek teljesen 
jóhiszeműek és nagyon tapintatos elbánásban 
részesítendők. A későbbiek már nagyrészt a 
környezetnek hazugságra suggeráló kérdezge- 
tései (faggatásai) nyomán keletkeznek. Másfél 
év óta kisérek figyelemmel e szempontból egy 
kis fiúcskát. Hazugságai mindig e két indító ok 
egyikére vezethetők vissza. Ha valamit meg
hagyok neki, vagy valamitől eltiltom, de a mit 
ő mégsem teljesített, csak akkor folyamodik 
hazugsághoz, ha a meghagyás vagy tiltás telje
sítésére vonatkozó utólagos kérdéseimben olyan 
motívumok is vannak, a melyek alkalmasak a 
dorgálástól való félelem érzelmének felkeltésére. 
Ajánlatos tehát olyan esetekben, a mikor előre 
sejthető, hogy a faggatás a gyermeket hazug
ságra fogja vezetni, nem kérdezősködni, hanem 
személyesen járni utána a dolognak — tehát 
nem adni alkalmat a hazugságra — s azután 
is nem büntetés, szidás stb., hanem gyöngéd 
és fokozatos suggestiv eljárással szoktatni a 
gyermeket kötelessége teljesítésére és az igaz
mondásra, mert éppen a büntetéstől való félelem 
az, a mi a hazugságra hangolja.

8 . A nevelő egyéni suggestiv ereje. Régebben 
általános volt, de még ma is eléggé el van 
terjedve laikusok körében az a nézet, hogy a 
suggestiv hatóképesség csak némely kiváltságos 
egyének tulajdonsága. Beszéltek állati magne- 
tismusról s más e félékről, a mely vagy köz
vetlenül, vagy simogatás, érintés által hat egyik 
személyről a másikra. Ma már tudjuk, hogy az 
ilyen magyarázat csak a közönség bolondítására 
szolgált. Nem szabad azonban most sem azt 
hinnünk, hogy az egyén fellépése, mozdulatai, 
hangja, tekintete, viselkedése, szóval külső meg
jelenése nem folynak be a suggestio hatékony
ságára. A régiek felfogásában csak a megokolás 
volt rosszhiszemű, maga a tény nagyrészben 
igaz. Tény, hogy vannak olyan egyének, a kik
nek megjelenése valóban ilyen mystikus hatással 
van különösen a kevésbbé önálló gondolkodású 
emberekre. Ha azonban elfogulatlan szemmel 
vizsgáljuk e hatás forrását, sokkal közönségesebb 
okokban is meg fogjuk azt találni, olyanokban, 
a melyeket bármely művelt ember elsajátíthat, 
s nem kell az állati magnetismus tanához folya
modnunk. Azt fogjuk tapasztalni, hogy az ilyen 
egyénnek pl. országos híre, kellemes arczvonásai, 
öltözködése hivatalának jelvényei, tudása, kelle
mes hangja, meggyőző okoskodási modora, eré
lyes tekintete, határozott fellépése s más hasonló 
tulajdonságai tiszteletet, vonzódást,félelmet, bizal
mat vagy más hasonló érzelmeket keltenek fel 
bennünk s ezen érzelmek képzetmódosító befo

lyása okozza, hogy az illető ténykedései erősebb 
suggestiv hatással vannak reánk. Ugyanazon 
eset áll itt, mint mikor magasállású személyi
ségekkel, művészekkel, világhírű tudósokkal, 
díszruhás katonatisztekkel, papokkal kerülünk 
szembe. Nem tudjuk teljesen elfogulatlan szem
mel nézni őket, hanem csak az általuk felkeltett 
érzelmek színes üvegén keresztül. Mentül műve
letlenebbek és mentül kevésbbé önálló gon- 
dolkozásúak vagyunk, annál nagyobb reánk e 
tényezők hatása. Különösen befolyásolhatók e 
módon tehát a kevésbbé müveit tömeg és a 
gyermekek, a kiknek gondolkozása ritkán terjed 
túl a kézzelfoghatóság határain.

A nevelőnek nem szabad ezen segítő eszkö
zöket figyelmen kívül hagynia, a nélkül azonban, 
hogy szem elől tévesztené, hogy ezen tényezők 
ne csak üres formák legyenek. Igyekezzék tehát 
azt valóban tartalommal betölteni s észrevétetni 
a gyermekekkel, hogy rajta e jelek nemcsak 
külső máz, hanem természetes kifejezője belső 
tartalmának.

Mittner Zoltán.

Az N-sugarakról.

K ét évvel ezelőtt nagy feltűnést keltettek 
Blondlot nancyi physikus kísérletei, melyek
ből egy új, addig ismeretlen sugárzásnak 

létezésére következtetett. Nancy város tisztele
tére el is nevezte ezeket az új sugarakat ív
sugaraknak.

Ezek a láthatatlan N-sugarak Blondlot szerint 
úgyszólván minden fényforrásban benne vannak 
és onnan ismerhetők fel, hogy még ha a fény
forrásokat több centimeternyi faburokkal és fekete 
papírral teljesen elszigeteljük is, más gyönge 
fényforrások fényét valami kevéssel megerősítik. 
Különösen alkalmas felfogó fényforrások az N- 
sugarak kimutatására picziny elektromos szikrák, 
apró gázlángocskák, de legalkalmasabb a phos- 
phorescáló anyaggal (pl. zinksulfiddal, barium- 
platincyaníirrel) borított papirszelet, melyet meg
előzőleg kevés ideig megvilágítottunk, úgy hogy 
gyöngén phosphorescáljon. Ha az ily gyöngén 
phosphorescáló anyagra esnek az N-sugarak, a 
szelet phosphorescálása valamivel erősebb lesz.

Még annak idején volt alkalmam az „Uránia“ 
olvasóival részletesen megismertetni Blondlot 
kísérleteit, 1 melyekkel az N-sugarakat felfedezte 
és megvizsgálta. Blondlot kimutatta, hogy e 
sugarak több tulajdonságukban megegyeznek a 
fényés hősugarakkal, általában az eletromág- 
neses rezgések sugaraival. Egyenes vonalban 
terjednek tova, szabályos törést, visszaverődést, 
polározódást,interferentiát mutatnak. Sőt Blondlot 
azt is kimutatta, hogy a színszóródásnak meg
felelő jelenség is fellép az N-sugaraknál.

Ha ugyanis az N-sugaraknak keskeny pár
huzamos nyalábja aluminium-hasábra esik, a 
hasáb másik oldalán nem egyetlen sugárkéve 
lép ki, hanem széles sugársáv. mely helyenkint 
erősebb, helyenkint gyöngébb, sőt helyenkint

1 L. az „Uránia“ 1904. évfolyamának májusi számát.
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egészen eltűnik. Az N-sugaraknak tehát az alu- 
minium-hasáb segítségével színképét (spectru- 
mát) lehet előállítani, épp úgy, mint a fehér 
fény színképét üveghasábbal. Ebből tehát az 
következnék, hogy egyazon fényforrás igen külön
böző nemű N-sugarat bocsát ki, melyek az alu
minium hasábban különbözőeltérítést szenvednek 
és így válnak szét egymástól.

Arról is szóltam idézett czikkemben, hogy 
Blondlot eme rendkívül érdekes kísérleteinek 
megismétlése más igen ügyes kísérletezőknek 
nem sikerült és különösen igen megbízható német 
és angol physikusok több ízben kijelentették, 
hogy az elektromos szikrának, apró lángoknak 
erősbödését, a phosphorescáló szeletke felvilla
nását nem látták.

Nem sokat lendített a dolgon az sem, hogy 
Blondlot az apró elektromos szikra fényképeit 
is közzétette N-sugarakkal és N-sugarak nélkül 
(e fényképek másolatai szintén láthatók az 
„Uránia“ említett számában), az sem, hogy 
néhány tanítványa hirdette, hogy szintén látta 
a kérdéses sugarakat; Nancy városán kívül alig 
akadt ember, a ki az új sugárzás létezéséről 
meggyőződhetett volna. Kiküldtek ugyan egy 
nemzetközi tudós bizottságot a kérdés megvizs
gálására, de be sem várva a bizottság jelentését, 
a physikusok legnagyobb része már nem hitt 
a jelenségben és még tudományos folyóiratok 
hasábjain sem hiányzottak Blondlot és sugaraira 
vonatkozólag a kétkedő megjegyzések. Sőt kísér
letek történtek arra is, hogy tudományos alapon 
Blondlot megfigyeléseit optikai csalódásokra 
vezessék vissza.

Pedig, ki tudja, nem igazságtalanok-e a „taga
dók“ ítélete? Blondlot mindig hangsúlyozta, 
hogy az apró fényforrások erősbödése igen 
gyönge és igen nagy gyakorlat kell az erősbö- 
dés felismeréséhez. Hátha azoknak, kik Blondlot 
kísérleteit tagadják, nem volt elég türelmük e 
gyakorlat elsajátításához? Erre vall legalább az 
a két dolgozat, melyek a párisi akadémiai érte
sítőjének ezidei január 22-iki számában jelent 
meg.

Különösen fontos az egyik, melyben Mascart 
kiváló párisi physikus, ma az ottani meteoroló
giai intézet igazgatója, ama kísérletekről számol 
be, melyeket Blondlot, Gntton és Virtz-zel 
közösen annak a felderítésére végzett, léteznek-e 
valóban az N-sugarak vagy sem.

E czélból a fényszóródás kísérletét végezték 
el közösen. A fényforrás kellően beburkolt Nernst- 
lámpa volt, erről estek a sugarak az alumínium- 
hasábra, mely a sugarakat szétszórta, úgy hogy 
a lámpából kiinduló vékony fénynyaláb több 
részre bomlott, melyeket Blondlot szerint külön- 
külön lehetett megfigyelni. A megfigyelés úgy 
történt, hogy phosphorescáló anyaggal bevont 
vékony papírszalagot állítottak fel a hasáb
ból állítólag kilépő sugarak útjába, a Nernst- 
lámpa fonalával és a hasáb törő élével pár
huzamosan. A papírszalagot a törő élre merőleges 
síkban megfelelő irányban el lehetett tolni és 
helyzetét pontos beosztáson leolvasni.

Ezen eltologatás közben Mascart leírása sze
rint valóban észre lehetett venni, hogy helyenkint

a papirszelet erősebben phosphorescál; ezek a 
helyzetek felelnének meg a látható fénysugarak 
színképében fellépő vonalaknak.

Az N-sugarak színképében azonban a „vona
lak“ Mascart szerint nem oly élesek, mint pl. 
az izzó gázok kibocsátotta fénysugaraknál, hanem 
elmosódottabb sávok, melyek helyenkint bizo
nyos maximális erősséget mutatnak. Mascart 
utasításai szerint Blondlot, Gntton, Virtz és 
maga Mascart is kíilön-külön beállították a 
phosphorescáló papírlapot, úgy hogy a phos- 
phorescálás legerősebb legyen és Mascart mindig 
leolvasta a szeletke helyzetét a beosztáson. A 
kísérletet természetesen teljes sötétségben végez
ték, úgy hogy Mascarton kívül egyik kisérletező 
sem tudta, hogy akár ő, akár a többiek hová 
állították be a papirszeletet.

A következő táblázat mutatja a világosabb 
helyzeteket a négy különböző kísérletezőnek egy
mástól független leolvasásai szerint a millimeter- 
skálán:

Blondlot 3824 — 391-5 3984
Gutton 387-2 393-9 399-0
Virtz 381-0 3869 392 0 398-2
Mascart 383-4 387-0 3910 3970

A mint látható, a leolvasások meglehetősen 
egyeznek. Ezek után eltolták a millimeterskálát 
és új beállítással újabb kisérletsorozatba kezd
tek. Most minden kisérletező ugyanazon maxi
mumokra kétszer egymásután állította be a 
papirszeletet, még pedig egyszer balról jobbra, 
egyszer jobbról balra közeledve a maximumhoz.

A megegyezés a különböző kísérletezők ered
ményei között olyanforma volt, mint az előbbi 
esetben, Blondlot-nak leolvasásai azonban soka 
nem tértek egymástól több mint fé l milliméterrel.

Mascart kiemeli, hogy saját leolvasásait csak 
hozzávetőlegeseknek tekinti, minthogy a jelenség 
megfigyeléséhez — úgymond — kiváló látó
képesség és igen nagy gyakorlat szükséges.

Különösen bizonyító erővel bír ama körül
mény, hogy Blondlot mérései oly szépen össze
vágtak ; e szerint valóban a gyakorlat hiányának 
kellene betudnunk azt, hogy más kísérletezők a 
jelenségből nem láttak semmit.

Mascart közleményét ama kijelentéssel fejezi 
be, hogy mindenkinek saját ítéletére bízza, hogy 
ezen adatokból az N-sugarak léte vagy nemléte 
felől véleményt alkosson magának.

Ugyancsak a „Comptes rendus des séances 
de l’Académie des Sciences de Paris“ ez idei 
január 15-iki számában Gutton, ki a Mascart 
rendezte négyes megfigyelésben szintén részt 
vett, egy kisérletsorozatról számol be, melyek
ben photographikus úton mutatta ki az N-suga
raknak bizonyos hatását.

Ismeretes, hogy az elektromos szikrák elek
tromos hullámokat keltenek, melyeknek hatása 
alatt kis szikraközökön, melyeket e hullámok 
érnek, szintén szikra ugrik át. A hullámokat 
keltő eredeti szikrát primaer, a hullámok hatása 
alatt létrejövő szikrát secandaer szikrának nevezik.

Blondlot még múlt év márcziusában közzé
tette, hogy, ha N-sugarak érik a primaer szikrát, 
akkor a secundaer szikra csekély gyöngülést mutat.
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Blondlot maga megjegyzi, hogy a gyöngülés 
igen nehezen figyelhető meg. Gutton e czélból 
megkisérlette, vájjon lehetne-e egyöngüléstphoto- 
graphikus úton rögzíteni.

Kísérleti berendezését a mellékelt vázlatos 
rajz mutatja: Az N-sugarak forrása ismét Nernst- 
lámpa volt (A); a sugarak áthaladtak a B deszka
lapon, a C fekete papírlapon s a földbe beve
zetett D aluminiumlemezen. Az M  vizbe áztatott 
papírlap — melyen az N-sugarak nem tudnak 
áthatolni — tetszés szerint körbe volt helyez

hető vagy pedig el volt távolítható. Ha M-et 
eltávolították, az N-sugarak az E primaer szikra
közre estek, mely két egymástól 7/10 millimeter- 
nyire álló sárgarézgömbből állott, melyek Holtz- 
féle villanygép sarkaival voltak összekötve. E 
gépből másodperczenkint 160 szikra ugrott át 
a szikraközön.

A primaer szikraköznek a gömböktől elszige
telt és sürítőkkel összekapcsolt külső fegyver
zete fémdrótok közvetítésével volt összekötve 
az I secundär szikraközzel, melyen ilyenformán 
resonantia útján szintén szikrák ugrottak át. A 
körülbelül V30 millimeter hosszú secundaer szikra 
a primaer szikrától két és fél méternyire volt 
elhelyezve; a Nernst-lámpa és a primär szikra 
közvetlen behatásától a H ólomlemezzel borított 
deszkalap védte. T-ben volt felállítva az A fény- 
érzékeny lemez, melylyel az apró secundaer szikra 
fényképét elő lehetett állítani, egyszer úgy, hogy 
az M  nedves papírlapot közbehelyezte, másszor 
pedig úgy, hogy az M lapot eltávolította. Gutton 
mindkét esetben egy-egy perczig tette ki a lemezt 
a szikra hatásának és kijelenti, hogy összes 
igen nagy számban levő felvételei a leghatáro
zottabban mutatják, hogy az N-sugarak hatása 
alatt a secundaer szikra valóban gyöngébb. Saj
nos, számos felvétele közül egyetlen egyet sem 
közöl, úgy hogy nincs módunkban állítása helyes
ségéről saját szemeinkkel meggyőződni.

Gutton is kiemeli, milyen fáradságos dolog 
oly szabályos szikra előállítása, mely a fény
képen való rögzítésre alkalmas.

Az a kérdés már most, kinek higyjünk? Azok
nak, a kik nem tudták a jelenséget előállítani, 
vagy azoknak, a kik azt állítják, hogy a jelen
séget látták. Senkinek jóhiszeműségében kétel
kedni nem akarunk, másrészt azonban a ter
mészettudósnak nagyon, de nagyon skeptikusnak 
kell lennie, úgy hogy megint kénytelenek vagyunk 
ama se hideg se meleg, de egyedül helyes 
álláspontra helyezkedni: a kérdés még nincs 
eldöntve; csak türelem, a jövő majd itt is meg
hozza a világosságot.

Zemplén Győző.

Madagascar állatvilágából.
(Ragadozó és rovarevő emlősök.)

M adagascarnak és a vele szomszédos Mas- 
carenáknak állatvilága a legérdekesebbek 
közé tartozik az egész földön. Egyik 

főérdekességét teszik azok a kihalt állatfajok, a 
melyeknek kipusztulása a jelen geológiai kor
szakba, sőt egészen a történelmi időkbe esik, 
úgy hogy a tudomány sok esetben kihalásuk 
okait és körülményeit is megállapíthatta.

Ezeket az állatokat csak a fennmaradt cson
tokból, egyeseknél néhány képből vagy leírásból 
ismerjük. Legutóbb Guillaume Grandidier fog
lalta össze újabb ásatások alapján Madagascar

1. A fossza feje.

kihalt állatairól szóló ismereteinket. De a fon
tosabb leleteknek úgy a felsorolása, mini a 
leírása inkább a szorosabb értelemben vett szak- 
tudomány körébe vág, ezért csak a legneveze
tesebbeket említjük meg: a három méter magas 
Aepyornis nevű madarat, melynek egy óriási 
tojása a Nemzeti Múzeumban is látható és az 
óriás-makit, mely majdnem szamárnagyságú volt. 
Evvel itt annál is inkább beérhetjük, mert Mada-

2_. Cryptoprocta ferox vagy fossza.

gascar még élő állatvilágának is megvannak a 
maga nevezetességei: sok olyan átmeneti alak 
él e szigeten, mely nagyrészt másutt nem 
található.

Mint ily átmeneti fajok első sorban a fél
majmok, különösen a maki-félék említendők, 
bár nem kizárólag e sziget sajátjai, de több 
fajuk él itten, mint az egész világon összevéve. E
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5. Lininogale mergulus.

nagyszámú és nagy változatosságot mutató állat
fajok azonban eléggé ismeretesek főleg Brehmnek 
immár magyarul is megjelent nagy munkájából. 
Kevésbbé ismeretesek ellenben Madagascar raga
dozó és rovarevő emlős állatai, a melyek több
nyire szintén oly különböző jellegű vonásokat

3 A fossza talpa.

egyesítenek magukban, hogy rendszertani beosz
tásuk sokáig ingadozó volt, sőt sok esetben 
még máig is az. Ezeket a kevéssé ismert érde
kes állatokat akarjuk az alábbiakban ugyancsak 
Grandidiernek egy közleménye alapján képek
ben is bemutatni.

Különben ezek az állatfajok is legnagyobb
részt kihalófélben levőknek mondhatók, mert, a 
mióta a francziák e szigetet ténylegesen is bir
tokukba vették, minden zegét-zugát felkutatják 
és művelés alá veszik, hogy kincseit kiaknázzák. 
A sziget ugyan elég jelentékeny nagyságú (kevés 
híjján kétszer akkora mint Magyarország), egyes 
részei azonban éghajlat, növényzet, geológiai

Madagascar ragadozói közül némileg isme
retesnek is mondható a Cryptoprocta ferox, 
vagy a benszülöttek nyelvén fossza (1., 2. és 3. 
ábra), mégis első helyen kell említenünk, mert 
nálánál hatalmasabb ragadozó — mint tigris, 
oroszlán, párducz vagy medve — nincs a szi
geten. Hossza mintegy V ii méter, a miből 
70 cm. esik a hosszú farkára. Az emberre nem 
veszélyes, zsákmánya főképp baromfi és egyéb 
madár.

A fossza érdekes átmeneti faj. Régebben 
általánosan az igazi macskafélék családjához 
számították, bár nem ujjonjáró, hanem határo
zottan talponjáró, de újabban inkább a cibet- 
macskafélék családjába sorolják, mint az ős-cibet- 
macskák alcsaládjának egyetlen képviselőjét. 
Valóban egész megjelenése, viselkedése, különö
sen pedig arczkifejezése (1. ábra) és meglehe

tősen behúzható karmai igazi macskára valla
nak. Színe is a pumáéra emlékeztet. E nagyfokú 
külső megegyezés adja a magyarázatát, hogy 
hajlandók voltak eltekinteni attól, hogy a talpa 
egész olyan csupasz, mint a medvéé vagy borzé. 
(3. ábra). E sajátságos alkatú talp és egyálta
lában a kurta lábak, továbbá a hosszú bajusz- 
serték, a tojásdad fülek, valamint a hosszúkásabb 
koponyaalkat ellenben inkább a cibetmacskák 
sajátságai, e mellett az ezekkel való rokonságot 
fontos őslénytani adatok is támogatják. Az ős- 
cibetmacskákat tehát, mint a macskafélék és 
cibetmacskafélék közös törzsének egyenes leszár- 
mazóit foghatjuk fel.

A nélkül, hogy nagyon közönséges volna, 
mindenfelé található az egész szigeten. A ben
szülöttek csodálatos módon félnek tőle és hihe
tetlen mesékkel indokolják félelmüket, a mely 
azonban csak a baromfiudvart illetőleg alapos,

4. Microgale crassipes.

alkat stb. tekintetében oly különbözőségeket tün
tetnek fel, hogy e különféle vidékek szerint 
egészen különálló állatvilágot találunk, mely 
másüvé már nem vonulhat, mert nem találja 
meg azokat a viszonyokat, a melyekhez alkal
mazkodott.
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mert ott gyakran tényleg nagy károkat okoz. 
Ezért, ha hatalmukba ejthetik, nem elégszenek 
meg elpusztításával, hanem előbb válogatott 
kegyetlenséggel kínozzák, mindenekelőtt pedig 
lepörkölik a bajuszát, hogy ez által — a mint 
ők mondják — megbecstelenítsék.

Életmódját illetőleg még mindig gyérek a 
hitelt érdemlő megfigyelések, mert a benszülöt- 
tek tudósításait nagy óvatossággal kell fogadni. 
Szabadban való megfigyelésére kevés alkalom 
kínálkozik, mert igen óvatos éjjeli rabló. Gran- 
didier közleményében főleg a kicsinyekre vonat
kozólag találunk eredeti adatokat. A kicsinyek 
száma 3 vagy 4, anyjuk rendesen valami ledőlt 
vén fatörzs üregében, vagy egymásra omlott 
sziklák közötti lyukban hozza őket a világra, a 
hol előzőleg puha és meleg fészket készített 
a számukra. Néha, főleg a sziget nyugati vidé
kein, a hol nagy kiterjedésű kopár síkságok 
vannak, valamely fa törzsén rendezi be a fész
ket, több méternyi magasságban a föld fölött, 
egy esetleg ott talált lyukban. így helylyel-közzel 
különösen baobab-fákra akadhatunk, a melyek
nek héjját egészen összeszaggatták a fosszák,

6. Eupleres Ooudoti.

a mint fészküket majd elhagyva, majd ismét 
felkeresve, karmaikkal végigkapaszkodtak a tör
zsén. A nőstény figyelmesen és odaadóan viseli 
gondját ivadékainak, a melyeket kezdetben néha 
még a saját apjuk ellen is kénytelen védelmezni. 
Míg a kicsinyek nem tudnak vele menni a 
vadászatra, az anyjuk a zsákmány legjavát hozza 
nekik és állítólag egészen különös módon gon
doskodik szomjuk oltásáról. Azt mondják ugyanis, 
hogy hosszú szőrös farkát a vízbe mártja, aztán 
maga fölé kunkorítva fiainak viszi, kik azt mohón 
nyaldossák. De ez már lehet, hogy az afféle 
mesék közé tartozik, mint az, hogy a tűztől nem 
fél, hanem a lábaival szétkaparja és eloltja.

Madagascar többi ragadozói is érdekes és 
másutt nem található állatok. Mindenekelőtt még 
két cibetmacskafajt találhatunk ott, melyek közül 
egyik a Viverra Schlegeli, közeli rokonságban 
áll az egyik indiai cibetmacskafajjal. A másik
ról, a Viverra fossá-ról pedig nem felesleges 
kiemelni, hogy nem azonos az igazi fosszávai, 
vagyis Cryptoprocta ferox-szál, mert gyakran 
összetévesztik vele. A félreértés onnan ered, 
hogy Fort-Dauphin vidékén, a hol e már igen

ritkává lett faj utolsó példányai találhatók, a 
benszülöttek ezt is fosszának nevezik, mint a 
Cryptoprociát, holott ennél jóval kisebb és nem 
is hasonlít hozzá.

Ezek igazi cibetmacskák, vagyis macskalábúak, 
míg Madagascar többi ragadozói, a melyek szin
tén mind ebbe a családba tartoznak, már a 
cibetmacskafélék kutyalábú alcsaládját képvise

lik, tehát az ichneumonokhoz vagy mangusták- 
hoz állnak legközelebb. Ezek közül a Oalidia 
és Oalidictis (7. ábra) nemek különösen figye
lemreméltók, úgy hogy érdemes volna ügyelni 
arra, hogy ki ne vesszenek, mert még jó szol
gálatokat tehetnének. E csinos kis fajok közül 
ugyanis egyesek oly szelídek, hogy könnyen 
lehetne belőlük házi állatokat nevelni, a melyek 
a patkányfogásban a macskák helyett való
színűleg épp oly jól beválnának, mint az Antil
lákon vagy Indiában a velük rokon mungók. 
Végül még egy érdekes és ritka kisebb raga
dozóról kell megemlékeznünk, az Eupleres Gou- 
doti-ról. Ez is az ichneumonok rokonságába 
tartozik, de fogazat, életmód és táplálék tekinte-

8. Centetes ecaudalus.

tében, mely utóbbi kizárólag földi gilisztákból 
áll, már átmenetet képez a rovarevőkhöz.

A madagascari rovarevő emlősök egy kis 
cziczkány-faj, a Sorex madagascariensis (9 ábra) 
kivételével mind a Centetidák családjába tar
toznak, mely a sziget állatvilágának egyik jellemző 
különlegessége. Közülök a Centetes, Hemicente- 
tes és Ericulus nembeliek igen találóan „sörtés

7. Oalidictis striata.
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9. Sorex inadagascariensis.

hideg és száraz időszakot (áprilistól novembe
rig) álomban tölti el, miután a meleg és nedves 
hónapok alatt, melyek ott a déli félgömbön a 
mi telünk idejére esnek, jó vastag zsírrétegre 
tett szert, mely a hideg ellen is védi és élelmi 
készletül is szolgál. Igen szapora, rendesen 
12 15 kicsinyje van egyszerre. Grandidiernek
egy nőstényen 24 kifejlett emlőt volt alkalma 
számlálni.

Egyedül nagy szaporaságának köszönheti, hogy 
már rég teljesen ki nem pusztult, mert igen 
sok ellensége van az állatok között, a melyek 
ellen hiányos tüskézete nem nyújt kellő védel
met és a menekülésben sem valami ügyes. De 
igen sokat pusztítanak el belőle a benszülöt- 
tek is, a kik húsát kiváló csemegének tartják. 
Ezért már Mauritius és Réunion szigetére is 
áttelepítették, a hol fogságban tartva nevelik és 
hizlalják őket.

A Centetes legközelebbi rokonai az Ericulus, 
mely még jobban hasonlít a mi sündisznónkhoz 
és a Hemicentetes, a mely szintén olyanforma

siinfélék“-nek nevezhetők, mert alakra és élet
módra felettébb hasonlítanak a mi sündisznóink
hoz, csak nem annyira tüskések. Voltaképpen 
háromféle képletet is találhatunk rajtuk: tüskét, 
sörtét és szőrt, mindenféle átmenetben. Igazi 
merev tüskék csak a tarkón és a nyak két 
oldalán vannak, de ezek is aránylag rövidek 
A törzs két oldalán levő tüskeszerü képletek 
hosszabbak ugyan, de vékonyabbak és hajlé
konyabbak s így már inkább sörték. A család 
többi nemei ellenben már egészen puhaszőrüek.

Legrégebben és leginkább ismeretes közülök 
a Centetes eccnidatiis vagy tenrek, a benszülöt- 
tek nyelvén tandrcika. Az összes rovarevő álla
tok között ez a legnagyobb, körülbelül akkora 
mint egy házinyúl, csakhogy zömökebb

Mint a mi sündisznónk, a tenrek is éjjeli 
állat, mely rovarokkal és bizonyos gyökerekkel 
él. Abban is hasonló az életmódja, hogy a

11. Oryzorictes hova.

A puhaszőrű Centetidák a tüskéseknél jóval 
kisebbek, egyikük sem éri el a patkány-nagy
ságot. Ide tartoznak a Geogale és Microgale 
nemek, mely utóbbiak némileg a cziczkányokra

10. Hemicentetes madagascariensis.

alakú, de mégis egészen más külsejű, mert 
fehér vagy sárgás alapon széles fekete sávok
kal van barázdálva (10 ábra)

Míg a Centetes az egész szigeten el van ter
jedve, ez utóbbiak csak a keleti oldalon talál
hatók. 9
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emlékeztetnek (4. ábra), továbbá a Limnogale 
mergulus (5. ábra) mely a vízben él és mind 
a négy lábán úszóhártyával van ellátva, végül 
az Oryzorictes, mely Imernia és Betsileo vidéké
nek rizsföldein földalatti lyukaival jelentékeny 
károkat okoz.

Mindezen kis emlősök életmódja, biológiája 
még nincs pontosan tanulmányozva, kitömve is 
még ritkák az európai múzeumokban, a hova 
nagyobbrészt még csak legújabban kerültek 
belőlük egyes példányok.

—a. A .—

Művészet és valóság.

Minden művészi alkotásnak egy czélja van: 
tetszeni akar. A művésznek munkája 
közben az lebeg a szeme előtt, hogy 

müvével másoknak bizonyos lelki élvezetet sze
rezzen ; a mennyiben ezt a hatást eléri: müve 
sikerült. Művészetének megítélésénél csak egy 
szempont jogosult, az t. i., hogy mennyiben tud 
nekünk ily lelki élvezetet szerezni. Müve e mellett 
hasznos is lehet, például a szobormű lehet czél- 
szerü szökőkút; a regény vagy dráma igen alkal
mas bizonyos eszmék népszerűsítésére; a költő 
tanítója lehet korának. De mindez nyilván mel
lékes, nem a művészet lényegéhez tartozó, hiszen 
másképpen is elérhető. Szökőkutat szobor nél
kül is lehet csinálni, eszméket más módon is 
lehet népszerűsíteni. Azok a művészi alkotások 
akkor is tetszenek, ha egyáltalán semmi hasz
nukat sem látjuk. Platon szerint a tragoediáknak 
veszedelmes hatása van az ifjúságra; de azért 
ezek neki is szépek. A művészetben a közönség 
csak műélvezetet keres; ha ezenkívül még egye
bet is kap, elveszi ezt is ráadásképpen s tesz 
vele, a mit akar. Az okulást, a hasznosat el is 
engedi, de az élvezetet nem.

Műtermék tehát minden olyan emberi alkotás, 
melynek közvetetlen hatása lelki élvezet. De 
míg czéljukban (gyönyörködtetés) a művészetek 
mind megegyeznek, más szempontból nagyon 
lényeges különbséget találunk közöttük. A szob
rászat és festészet mindig valami természeti 
dolgot — élőlényt vagy élettelen tárgyat, jele
netet — ábrázol; szintúgy a költészet is embe
reket, ezek cselekvését, érzelmeit, gondolkodását 
állítja az olvasó vagy hallgató lelke elé. Ezek 
tehát csak utánoznak valami meglevőt. Nem így 
a zene vagy az építészet. A zenemű nem után
zata semminek, csak olyan eredeti, mint például 
a fülemile éneke; egy nagyszerű dómot épp 
oly szemmel nézünk, mint valami égbe meredő 
bérczet. Ezek tehát úgy hatnak lelkünkre, mint 
a valóság; a természet más dolgaitól csak abban 
különböznek, hogy emberi alkotások. Épp úgy 
tetszenek, mint a természet más szép jelenségei. 
De miért tetszenek ama müvek, a melyek csak 
utánzatai a természetnek ? Mi az általuk okozott 
lelki élvezet lényege ?

Ha megnéztünk egy szobrot vagy festményt, 
végig hallgattunk egy drámát s tetszésünket 
ítéletbe akarjuk foglalni, azt mondjuk az illető 
m űre: szép. Ugyanezt mondjuk a természet

jelenségeire is, ha tetszenek. Van szép vidék, 
szép ember, szép a hűség és így tovább. A 
világ, hál’ Istennek, tele van szépségekkel. Mint
hogy pedig a műtermék természeti dolgot ábrá
zol, első pillanatra azt lehetne hinni, hogy azért 
tetszik, mert találó képmása valami szépnek. 
Egy szép asszony jól talált képe azért tetszik, 
mert lelkem elé idézi annak szép arczát, alakját. 
Mikszáth „Szent Péter esernyője“ azért tesz rám 
oly hatást, mert ha az elbeszélt történetnek vala
hogy tanúja lehettem volna, ebben is gyönyör
ködtem volna. Csakhogy a legtöbb művészi 
alkotás éppen nem igazolja azt a feltevést. Hiszen 
ha tanúi lettünk volna Klytaemnestra borzalmas 
férjgyilkosságának, iszonyattal menekültünk volna 
el Agamemnon háza tájékáról; pedig Aischylos 
müve örökszép alkotás. Lear király szomorú 
sorsának, Othello őrjöngő féltékenységének sem 
lettünk volna szívesen tanúi; ellenben Shakes
peare ugyané darabjait a legnagyobb lelki élve
zettel hallgatjuk. A jól ismert Laokoon-szobor- 
csoport, mely Apollo papját két fiával abban a 
helyzetben ábrázolja, midőn minden izmuk a 
kígyók fojtó gyürüdzése és halálos mardosása 
alatt kínokban vonaglik : egyike az ó-kori szobrá
szat legszebb remekeinek. De ugyan kinek tet
szenék egy ily látvány a valóságban? Ki hall
gatná szívesen egy őrült megbomlott lelkének 
kitöréseit? De ugyanazon ember, ki a legnagyobb 
kínokat érezné, ha egy negyedórát kellene ily 
.szerencsétlen ember társaságában töltenie, élve
zetet talál Petőfi Őrültjének olvasásában. Fölös
leges a példákat szaporítani. Ha a nekünk leg
inkább tetsző müvek során végiggondolunk, 
meggyőződhetünk róla, hogy nem mind tetszenék, 
ha nem tudnók, hogy csak ábrázolással és nem 
valósággal van dolgunk. Valamely mű tehát 
nem azért szép, mert szép valóságot ábrázol; 
szépsége egészen független tárgyának szépsé
gétől. A fővárosunkat díszítő (?) szobrok néme
lyike ellen nem az a kifogás, hogy nem szép 
férfiakat ábrázolnak; hiszen arról a művész nem 
tehet, ha valakinek Széchenyink vagy Deákunk 
arcza nem tetszett; azt sem kívánja tőle senki, 
hogy a természet fogyatkozásait megjavítsa. 
Bizonyosan másban van a hiba.

A művészet tárgya lehet tehát valami szép, 
de épp úgy lehet valami közömbös, vagy rút 
is. Oly mű, mely közömbös vagy rút valóságot 
ábrázol, szintén tetszhetik (ha igazán művészi 
alkotás), tehát szép. Világos ebből, hogy a 
„.szép“ a tetszésnek, bizonyos lelki élvezetnek 
az okát jelenti általában; de másnemű az a 
tetszés, a melyet egy mű s megint más az, a 
melyet valami természeti dolog kelt bennünk. 
Vagyis természeti szép és művészi szép két tel
jesen különböző fogalom. Fontos dolog, hogy 
e kétféle szépet jól megkülönböztessük, a mit 
rendesen nem szoktak megtenni, ezzel is növelve 
azt a homályt, mely éppen a művészet alap
kérdéseit oly titokzatosakká teszi.

Ha a szép, melynek kifejezése minden művé
szetnek egyetlen sajátos czélja,, nem azonos a 
természetben előforduló széppel, mi hát akkor 
a művészi szép ?

Tudjuk, hogy a mű (szobor, kép, költemény) 
természeti dolgot ábrázol. Az ábrázolást itt égé
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szén tág értelemben vesszük: a mű a maga 
különös természete szerint tárgyakat, eseménye
ket, érzelmeket, hangulatokat igyekszik lelkünk 
elé állítani. Ez az ábrázolás azonban sohasem 
egészen h ü ; a mü sohasem teljes mása a ter
mészetben levő eredetijének, csak éppen, hogy 
hasonlít hozzá egy bizonyos fokig. Lenbach Liszt 
Ferenczét a legnaivabb néző sem téveszthette 
össze semmi körülmények között az élő Liszt
tel. A panoptikumok legtökéletesebb viaszbábja, 
mely a csalódásig hűen utánozza az élő embert, 
úgy hogy a néző esetleg meg is szólítja: egy
általán nem tesz művészi hatást, tehát nem 
szép. A művészet „nem a való", mint Arany 
mondja, „hanem annak égi mása!“ De mit 
értünk ezen? Talán a valónál valami szebbet?

Ott állok Kolozsvár főterén s elmerülök Fadrusz 
nagy müvének nézésébe. Ez a lovasalak két
ségkívül nem egészen olyan, mint az élő Mátyás 
király. De minél tovább nézem, annál inkább 
azt hiszem, hogy ő maga van előttem testestül- 
lelkestül: középszerű, de izmos termetével, magas 
homlokával, erős orrával, sugárzó szemével. Még 
többet is látok: ezt a királyt népe imádja, mert 
igazságos; retteg tőle a gonosz, mert a mire 
rásujt öklével, annak össze kell törnie; a merre 
lova fékjét fordítja, ott diadalmasan lobog a 
magyar zászló; lelke fönséges gondolatokkal 
birkózik; talán már a következő pillanatban 
kimondja a szót, melyre valahol messze meg
rendül a föld . . . Egészen elbűvölve állok 
dicsőséges királyom előtt, a ki „királyok között 
lön hatalmas, népe között nagy bizodalmas“. 
Már-már kitör ajkamon a lelkesedés kiáltása, 
mikor egy arra robogó kocsi zaja magamhoz 
térít. Ocsúdok s látom, hogy Fadrusz szobra 
előtt állok. Mi történt hát velem voltaképpen ? 
Képzeletem dolgozott oly erővel, hogy eközben 
megfeledkeztem mindenről magam körül s azt 
hittem, hogy képzeletem alkotása valóság. Mi 
okozta azt, hogy józan fővel és szívvel ennyire 
átengedtem magamat képzeletem játékának ? Nem 
más, mint az az ércz-szobor. A művész nem 
adta Mátyás király teljes mását, de müve lökést és 
irányt adott képzeletemnek, hogy mindabból, a mit 
valaha a nagy királyról hallottam, magam alkos
sam meg az igazi Mátyás királyt. Ö csak bizo
nyos támasztékpontokat adott, csak jelzett bizo
nyos lelki tulajdonságokat; a többit mind a 
képzeletemre bízta, hogy az adott alapon én 
alkossam tovább a magam módja szerint. Ha 
tehát számot vetek magammal, hogy mi is történt 
a lelkemben ama szobormű hatása alatt, a 
következőt találom : a művész néhai való Mátyás 
király számos testi és lelki sajátságai közül oly
képpen ábrázolt néhányat művében, hogy meg
fogta velük képzeletemet s valósággal arra kény
szerítette, hogy a hiányzót pótolja, a vázlatot 
kiegészítse. Képzeletemnek ez élénk játékát kel
lemes érzés kisérte.

Ugyanilyen eredményre jutok, ha bármilyen 
más műnek lelkemre való hatását vizsgálom. 
Egy festmény — legyen az arczkép, tájkép vagy 
valamely jelenet ábrázolása — tulajdonképpen 
nagyon keveset ábrázol magából a tárgyból: 
színét, árnyalatait, a különböző lelki állapotokat 
rendesen kisérő testi elváltozásokat (arczkifeje-

zés, mozdulatok). Mindez igen kevés a valóság
hoz képest, de tökéletesen elég lehet arra, hogy 
a néző képzelete megalkossa belőle az ábrázolt 
dolgot egész teljességében. Képzeletünk dolgo
zik, tehát gyönyörködünk. A regényíró bármily 
körülményesen beszélje is el történetét, csak 
vázlatát adja az igazi életnek. Néhány vonással 
megrajzol egy alakot, helyzetet; elmondja sor
sának egy-két mozzanatából a legszükségesebbet. 
Az olvasó aztán csinálja tovább. Az ő lelkében 
a regény alakjai élő emberek; sorsuk adataiból 
egy egész élet épül ki gazdag tartalommal; 
egész korszakok, milliónyi ember sokféle vágyai
val, szenvedéseivel, stb. Ha valahogy hűen le 
lehetne írni mindazt, a mi ott rajzik az olvasó 
lelkében, mikor ott ül regényébe mélyedve: 
vájjon hány könyvre való telnék ki belőle ! . . .

Über allen Gipfeln 
1st Ruh ;
In allen Wipfeln 
Spürest Du 
Kaum einen Hauch.
Die Vögelein schweigen im Walde,
Warte nur, balde 
Ruhest Du auch !

Olvasom segy csendes tiszta nyári éjnek bűbájos 
varázsa ringatja lelkemet. Az édes-fájó hangulat 
egy sóhajba vagy könybe olvad, de tollal le 
nem írható. Goethe megírta. Dehogy is írta ! 
Három dolgot mond el mindössze: csend van, 
a szellő nem lengedez, a madarak hallgatnak. 
Aztán még: hogy nemsokára én is nyughatom. 
Igazán parányi ahhoz képest, a mit képzeletem 
alkotott belőle! A színek, képek, hangok, édes 
és fájó érzések ezen csodálatos egybeolvadásá
ból semmi sincs a dalban. A dalt mégis mindig 
megújuló, sőt korommal egyre növekedő gyö
nyörűséggel olvasom. Mindjárt tetszett, a mi
kor először olvastam, de mennyivel más hatása 
van m ost! A dal ugyanaz maradt, de változott 
a lélek, mely abból a pár adatból a hangulatok 
egész világát varázsolja elő. Most már egészen 
más ez : Warte nur, balde — Ruhest Du auch!... 
Bizonyos tehát, hogy nem az okoz nekem gyö
nyörűséget, a mit a költő rövid dalában elmond ; 
magain szerzem azt magamnak, mikor képze
letem tovább szövögeti azt a néhány szálat 
színes szövedékké. De az is bizonyos, hogy ha 
a költő mást mond, vagy ugyanazt másképp 
mondja: bennem is más hangulat támad.

Talán meglátjuk már a felhozott példákban 
is azt, a mit kerestünk.

A mü hatása alatt támadt kellemes érzésnek 
közvetetlen oka képzeletünk ama játéka, mely 
a műben kifejezett alapon és irányban alakokat, 
jeleneteket, érzelmeket teremt. Vagyis maga az 
élénk elképzelés lelki munkája a műélvezet valódi 
oka. Ugyanaz a kellemes érzés, a mely álmo
dozásainkat kiséri, mikor azokat a könnyen 
szétfoszló légvárakat építgetjük. Azonos a gyer
mekjáték örömeivel. 1 Ajátékban a gyermek-művész 
és közönség egy személyben. Az igazi katoná-

1 Itt természetesen csak bizonyos játékokról lehet 
szó, a melyekben a gyermek a nagyokat utánozza : kato- 
násdi, babajáték, főzés, iskola, stb. Más játékokban a 
testmozgás mulattatja a gyermeket.
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ból ábrázol valamit : kardot, csákót, kimért moz
dulatokat. Ez a művészete. Hogy aztán a fa
kardot éles aczélkardnak, a papircsákót igazi 
csákónak s magát valóságos katonának képzeli: 
ez már az ő műélvezete. Az emberrel veleszü
letett, hogy valaminek élénk elképzelése gyö
nyörködtet.

Ezek szerint műélvezet alatt azon kellemes 
érzést kell érteni, mely képzeletünknek valamely 
mű által megindított játékát kiséri. Művészileg 
szép minden emberi alkotás, a mely képzele
tünket egy meghatározott irányban élénk moz
gásba tudja hozni.

Ebből tisztán meglátszik, hogy lényeges különb
ség van a természetben előforduló szép és a 
művészeti szép között. A természeti szépnél a 
szemlélet (maga a tárgy) az élvezet oka: az a 
tájék, virág, arcz, a mit látok. A művészeti szép
nél ellenben nem a szemlélet (nem maga az 
illető mű), hanem az elképzelés, vagyis lelki 
működés. Nem a műben gyönyörködünk, hanem 
képzeletünk játékát kiséri valami kellemes érzés. 
A mű csak lökést és irányt ad képzeletünknek. 
Szépsége tehát egészen attól függ, hogy mily 
erővel tudja képzeletünket megindítani.

Elképzelni közömbös és rút dolgokat is lehet. 
Egy fonnyadt emberi arcz, egy züllött rongyos 
alak nem szép. De az a lelki munka, a melylyel 
a művész ecsetvonásai alapján ugyanazt az 
arczot vagy alakot elképzelem, élvezetet okoz; 
tehát az ezeket ábrázoló kép szép. A mű szép
sége teljesen független tárgyának szépségétől. 
Nem szép tárgyat ábrázoló mű lehet szép és 
szép tárgyat egész hűen utánzó mű lehet nem 
szép. A valóság azért tetszik, mert szép; a 
művész alkotása, mert képzeletünket foglalkoz
tatja. (A szép-nek itt egészen más értéke 
van.)

A műélvezet tehát tisztán az ábrázolás mód
jától függ, de azért tagadhatatlan, hogy magá
nak a tárgynak is van valami hatása lelkünkre. 
Csakhogy ez már nem a mű hatása. A mű meg
ragadja lelkünket s munkára bírja; élénken 
elképzelünk (átérzünk) valamit annyira, hogy 
képzeletünk szülötte abban a pillanatban olyan, 
mint valami élő dolog. Ez aztán úgy hat ránk, 
mint a valóság dolgai: tetszik vagy nem tetszik. 
A kétféle érzés, t. i. az elképzelést kisérő élve
zet és a már elképzelt. Tehát kész, való tárgy
nak ránk gyakorolt hatása egybeolvad; egyik 
elnyomhatja a másikat.

A műélvezet teljesen meg van közönbös (sem 
szép, sem rút) dolgok elképzelésében : Egy ved
lett, elhagyott útszéli csárda bizony nem szép, 
de esetleg nem is rút. Közömbösen haladnánk 
el mellette, ügyet se vetve rá, meg arra a dom
bon álló kőszentre, kinek kopott tarisznya lóg 
a nyakában. De Petőfi olyan képét festi a kivül- 
belül szomorú csárdának, hogy képzeletem 
önkénytelenül munkába fog, s előttem áll az 
egész. Élvezetem zavartalan. Ez az élvezet akkor 
is megvan, ha a művész kényszerít, hogy valami 
visszataszító dolgot képzeljek el. Csakhogy élve
zetem nem lesz tiszta, mert egy-kettőre készen 
vagyok munkámmal s ennek eredménye, mintha 
valóság volna, undorral vagy iszonyattal tölt el. 
Az elképzelésből származó műélvezetet elfojtotta

a valóság szemléletéből eredő kellemetlen érzés. 
Ilyen műre áll az a látszólagos ellenmondás: 
szép, de nem tetszik. Zola regényei számos 
tanulságos példát adnak rá. Egyes alakjai, jele
netei művészileg vannak megírva, mert élénken 
tudják a dolgot elképzeltetni; a hatás mégis 
kellemetlen, mert az elképzelt, tehát élő, való 
jelenet vagy alak undorító.

Mégis ábrázol a művészet rút tárgyakat, melyek 
tiszta műélvezetet okoznak, a mint ezt az elmél
kedésünk elején felhozott példák is bizonyítják. 
Ez azért lehetséges, mert az igazi művész 
föltétien ura a közönség képzeletének; nem csak 
megindítja, de vezeti is, a merre neki tetszik, 
mint a hortobágyi csikós a szilaj lovat. Rákény
szeríti, hogy rút tárgyakat elképzeljen, a nélkül, 
hogy ezek undorító részleteivel bíbelődjék. Hogy 
ilyen oldalai is vannak a tárgynak, azt csak 
később tudjuk meg, ha róla elmélkedünk, de a 
inü hatása alatt eszünkbe se jutottak. Mert min
dig többet látunk ugyan, mint a mennyi a mű
ben valóban benne van, de mindig csak azt, 
a mit a művész akar.

Fokozódik élvezetünk, ha az ábrázolt tárgy 
maga is szép. Gyönyörködtet a milói Venus 
elképzelése, fokozza ezt a gyönyörűséget a meg
elevenedett tökéletes női szépség szemlélése. 
Egészben véve a mű kellemes hatása sokkal 
nagyobb, mint egy éppen annyi művészettel 
készült, de például az öreg Sokratest ábrázoló 
szobor. E kellemesebb hatásnak azonban csak 
egyik eleme a művészi hatás. Semmiesetre sem 
szabad azt hinnünk, hogy valamely művészi 
alkotás azért szebb egy másiknál, mert szebb 
dolgot ábrázol. Az a nézet, hogy a természet 
szépségeinek ábrázolása a művészet legmagasabb 
foka, teljesen ellentmond a művészet lényegé
nek. A művészet minden időben, legalsó fokán 
épp úgy, mint virágzása idején, vegyesen ábrá
zolt szép és nem szép tárgyakat. A fejlődés, a 
tökéletesedés az ábrázolás módjában van. A 
művészet mértéke csak az lehet, hogyan tud 
lelkünk elé állítani valamit, hogyan tud képze
letünkön uralkodni ? Hogy mit állít lelkünk elé, 
az jellemző a művészre, mert megtudjuk, hogy 
milyen tárgyak érdeklik, de művészetére nézve 
egészen közömbös. Sőt a magukban is szép 
tárgyak ábrázolása annyival könnyebb, mert a 
tárgy szépsége pótolja a művészi szép fogyat
kozásait; könnyen megtéveszti a közönség íté
letét, mely nem választja el a művészi hatást 
a tárgy hatásától. Egy érdekes tetszetős történet 
gyarlóbb előadásban is okozhat élvezetet. Ellen
ben nem szép tárgyat csak nagy művészettel 
lehet úgy ábrázolni, hogy tiszta élvezetet okozzon, 
mert ez esetben csakis a művészi szép érvé
nyesül, csak az elképzelés gyönyörködtet. Gyön
gyösi, Dugonics nagyon tetszettek, pedig gyönge 
művészek voltak, mert a miről írtak, az amúgy 
is tetszetős. Tiszta lelkek szerelmes epekedése 
és boldogsága, az ármány felsülése, hősi dicső
ség — mind oly dolgok, hogy elég elmondani: 
„gyerek ezt hallgatja örömmel“. De hogy olyan 
dolgok ábrázolásában gyönyörködjünk, a melye
ket sok emberöltő érdekteleneknek, unalmasak
nak tartott, mint például a szikes, kopár puszta 
düledező csárdáival, szegénylegényeivel stb.,
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ahhoz Istentől való művész kell, a ki korlát- 
talanul uralkodik képzeletünkön.

Ha az olyan ábrázolást nevezzük szépnek, a 
melyet élénken tudunk valónak elképzelni, akkor 
feltámad egy másik kérdés: mitől függ ez az 
élénk képzelődés?

Az emberi képzelet a tapasztalásból táplál
kozik. Festhet káprázatos, sohsem látott képeket, 
de mindig csak jól ismert elemekből. A vakon 
született bizonyosan álmában sem lát szivárványt, 
épp úgy, mint a hogy a sarkvidéki eszkimó 
sem ábrándozik soha tropikus őserdőkről. Lel
künk természetéből következik, hogy bármilyen 
remekmű csak annak tetszhetik, vagyis csak annak 
a képzeletét bírhatja alkotó munkára, a ki az 
ábrázolt dolgot, vagy legalább egyes elemeit 
külön-ktilön ismeri. Műélvezete annál nagyobb 
lesz, minél jobban ismeri. A kinek mostoha 
sorsa nem engedte meg, hogy valaha egy tiszta 
nő szivébe bepillantson, a ki nem ismeri az 
anyai szeretet tengermélységét, annak Rafael 
Madonnái bizony nem ábrázolnak egyebet egy- 
egy szép női arcznál. Goethe Prometheusát 
csak az élvezi igazán, a ki maga is volt már 
istenséggel szembeszálló, ember voltára büszke 
lázadó. Ez, alaptételünkből világos, mert hiszen 
minden mű csak vázlat, melyet nekünk magunk
ból kell kiegészítenünk, a hol pedig hiányzik a 
kiegészítéshez szükséges anyag, ott süketeknek 
zeng Orpheus s czéltalanul koptatja vésőjét 
Phidias. Nemcsak Shakespeare lelke volt csodá
latosan gazdag, nem szegényebb azé sem, a ki 
Shakespeare müveit igazán élvezni tudja; a 
különbség csak annyi, hogy a költő azt, a mit 
lelkében átélt, művészi alakba tudta önteni.

Ezért nem lehet egy művészetnek sem egye
temes hatása. Minden mű a közönségnek csak 
bizonyos körére számíthat, azokra t. i., a kik 
a műélvezet előbb említett feltételét bírják. A 
mely mű általánosabban ismert dolgot ábrázol, 
annak nagyobb a közönsége. így az ember testi 
és lelki tulajdonságaival a művészetek legérde
kesebb tárgya. Vannak oly emberi sajátságok, 
a melyek egész nemünkkel közösek; az a mű 
tehát, mely ilyeneket ábrázol, a legtöbb élvezőre 
számíthat. De ez nem azt jelenti, hogy legna
gyobb élvezetet is nyújt.

A legáltalánosabb emberi tulajdonságok is 
csak leglényegesebb tartalmukban közösek az 
egész emberiséggel és egyeseknél sokféleképpen 
módosulnak. Például: minden ember tud vala
miért lelkesülni, de az emberek nagyon külön
bözőképpen lelkesednek. Ha már egy érzés is 
ennyire különböző, mennyivel több változata 
van még az ember egész lelki alkatának. Nincs 
két teljesen azonos falevél. De e határtalan 
különféleség mellett is vannak nagy embertöme
gek, a kiknek érzés- és gondolatvilága a legtöbb 
pontban megegyező, de erősen különbözik más 
tömegek lelki világától; tehát egészen sajátos. 
Hiszen lelki alkatunk milyenségét igen nagy 
mértékben a föld, a melyen élünk, élményeink 
s más külső körülmények határozzák meg. Ter
mészetes, hogy az ugyanazon viszonyok között 
élő emberek lelke is hasonló, mint a hogy pél
dául a forró égöv számtalanul sokféle növény
zetének is van valami közös jelleme, mely

szembetűnően különbözik a zord éghajlat alatt 
tenyésző növények jellemétől. Ezért beszélünk 
külön nemzeti lélekről. A hazaszeretet például 
közös emberi vonás, de egészen más a hatal
mas, gazdag nép honszeretete, mint az olyané, 
a melyre „egy ezredévi szenvedés“ szomorú 
emlékei nehezülnek; amannak hazaszeretete 
magasztos büszkeség, emezé féltő aggodalom, 
emésztő szenvedély. Most már az a művész, a 
ki egészen általános emberit akar ábrázolni, 
kénytelen minden sajátos nemzeti vonást elhagyni 
s csak azt ábrázolni, a mi tárgyában mindenütt 
állandó; előbbi példánk szerint az elvont haza
szeretetei a büszkeség és keserűség érzelmei 
nélkül. Hatása egyetemes lesz, de sokkal gyön
gébb, mintha valami sajátosat ábrázolt volna. 
Mindenkinek képzeletére hatni fog ugyan, de 
igen kevéssé foglalkoztatja azt. A csak közös 
emberi vonásokból álló lélek sokkal színtelenebb, 
mint a sokféle sajátossággal meghatározott nem
zeti lélek. Amannak elképzelése egyszerűbb, mint 
emezé, mint a hogy egy egyenes vonal elkép
zelése is egyszerűbb szellemi munka, mint a 
különféle vonalakból álló idom elgondolása. 
Minthogy pedig a műélvezet képzeletünk élénk 
játékának az eredménye, természetesen erősebb 
képzeletjátéknak nagyobb műélvezet is felel meg. 
A nemzeti tartalom a művészetben tehát nem
csak hazafiság, hanem művészeti kérdés is. Való
ban, az irodalom például akkor mutat fel elő
ször örökbecsű alkotásokat, mikor a sajátos 
nemzeti lélek igaz képére ismerünk benne.

Ugyanígy vagyunk a művész egyéniségével is. 
Annál nagyobb lesz a költő hatása, minél sajáto
sabb, egyénibb színe van érzelmeinek, a melyek
ről nekünk énekel. De ha annyira sajátos egyé
niség, hogy az élet bizonyos körülményei között 
egész mást s másképp érez, mint a legtöbb 
ember, akkor énekelhet a maga gyönyörűségére, 
mert nem talál közönséget, a mely az ő idegen 
érzelemvilágát élénken elképzelni tudná.

Az élénk elképzelés egyik feltétele tehát a 
közönségben van; a másikat magában a műben 
kell keresnünk. Akárhányszor ábrázol valamely 
mű jól ismert dolgot, mégsem hozza mozgásba 
képzeletünket, vagyis nem szép. Miért ? Mi a 
művészi alkotás titka?

Az ábrázolandó tárgy (cselekvés, érzés) a 
maga teljességében él a művész lelkében, mi
kor munkájába kezd. Czélja, hogy a közön
séggel ugyanúgy elképzeltesse tárgyát, a mint 
ő látja vagy érzi. Képzelete alkotását nem önt
heti át lelkűnkbe, nem testesítheti meg művé
ben sem, mert nem tud teremteni, csak utá
nozni. De még ha volna is hatalma tárgyát hűen 
lemásolni, akkor sem tenné. Mert ha az egészet 
adná, a közönségnek nem maradna más feladata, 
mint szemlélni-, úgy állana müve előtt, mint a 
valóság valamely jelensége előtt. Nem maradna 
elképzelni való. Mit tesz tehát a művész, hogy 
czélját elérje? A lelkében élő képből csak bizo
nyos fővonalakat ábrázol, a melyeket a közön
ség képzelete szinte ösztönszerüleg kiegészít, 
mint a hogy az ember valamely Syllogismus 
praemissáit hallva, önkénytelenül levonja belő
lük a conclusiót. Vagyis megragadja a közön
ség képzeletét s megindítja abba az irányba, a
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merre akarja. Ebben áll művészete. Kétszer alkot: 
egyszer lélekben valami igazat, teljeset, élőt; 
másodszor ennek a közönség által kiegészítendő 
vázlatát kőben, színekkel vagy szóval. A közön
ség visszafelé csinálja ugyanazt: a vázlatból a 
valóságot. Minden mű tehát csak vázlat, de 
olyan vázlat, melyet képzeletünk könnyen kiegé
szíthet. Mi e vázlat tartalma?

Annak, a mit a művész ábrázolni akar, számos 
jellemző sajátsága van. A czukor például: édes, 
fehér, kemény, nehéz, olvadó stb.; még össze
tettebbek az emberi cselekvések okaikkal és 
hatásukkal; legösszetettebb az emberi lélek. 
Mivel azt akarja, hogy tárgyát valónak képzel
jük el, vagyis annak összes, vagy legtöbb saját
ságait lássuk, azért oly sajátságokat kell ábrázolnia, 
a melyek a többiekkel szoros kapcsolatban 
vannak, úgy hogy ha az egyiket látjuk, a többit 
rögtön hozzáképzeíjük. Minden dolognak vannak 
ilyen tartalmas f jellemző vonásai. Az embert 
jellemző sajátságok között a magasság kevésbbé 
tartalmas: alig tudjuk más sajátságokkal kap
csolatba hozni. Az izmos már többet m ond: 
mindjárt hozzágondoljuk az illető egyén mellé
nek, karjának kidomborodó formáit, kemény
ségét, erejét, sőt bátor fellépését is.

A művész egész művészete abban áll, hogy 
felismerje s hűen ábrázolja ezeket a tartalmas 
vonásokat. A kontár pontosan bemázolja az 
arczvonásokat, szálankint odarajzolja a hajat, 
szakállt s müvére alig lehet ráismerni; a művész 
ellenben egy-két vonalat vet a papírra s előt
tünk áll az ember, csakhogy éppen meg nem 
szólal. Vegyük, hogy egy embert akarok elkép- 
zeltetni, a mint édes hajnali álmát alussza. Mily 
sokat kellene elmondanom: tagjai helyzetét, 
arczának kipirulását, szabályos mély lélegzet- 
vételét stb., de hogyan fessem meg azt a kel
lemes érzést, a mely alvómnak egész valóját 
eltölti ? Egy-két tartalmas vonás az egészet 
lelkünk elé állítja. Toldihoz eljön az édes álom 
pillangó képében :

. . . Lelopódzott a fiú fejére,
Két szárnyát teríté annak két szemére.
Aztán álommézet csókolt ajakára,
A kit mákvirágból gyüjte éjszakára.
Bűvös-bájos mézet, úgy hogy édességén 
Tiszta nyál csordult ki Toldi szája végén ..

Kevéssel mily sokat mond itt a költő, mert 
ebben a kevésben minden egyéb benne van. 
A ki így alszik, az mélyen, szabályosan lélegzik, 
arczán az álom pírja, melege stb., szóval a leg
élénkebben el tudjuk képzelni az alvó Toldit. 
A Niobe szoborcsoporton látjuk az anya fájdal
mát, mikor a kegyetlen isten szeme előtt nyilazza 
le gyermekeit, kiket oly büszke szeretettel sze
retett ; életét adná érettük; de mégsem törik, 
össze kínjában, tehetetlenségében, szembe néz 
hatalmas ellenfelének, félig mint könyörgő, de 
még inkább mint vádló a bűntelenség fensőbb- 
ségével . . . Mindezt csak a néző képzeli el az 
anya testtartása, karjának mozdulata, összeszo
rított ajkai s fölemelt feje nyomán.

Minél tartalmasabb jellemző vonásokat tud 
a művész ábrázolni, annál tökéletesebb lesz 
élvezetünk, mert sok dolgot ad képzeletünknek 
s mégis azt látjuk, a mit ő akart. Goethe három

vonással festi a méla, csendes, bűbájos nyári 
éjszakát, mert azok oly tartalmasak, hogy mind
egyikük egy egész raj másnemű sajátsággal 
van kapcsolatban; mikor aztán hozzáteszi: „Warte 
nur, balde — Ruhest Du auch !“ . . . nemcsak az 
éjszakát képzeltük el, hanem magunkat is, a 
mint ott állunk a tiszta csendes éjben, szivünk
ben forró szenvedélyekkel, tervektől lázas fővel 
s egyszerre lelkünkre száll az elmúlás bús 
melancholiája . . .  A mit egész tisztán látunk, 
sohsem hat úgy, mint a mit inkább csak sejtünk. 
Ez olyan általános emberi sajátság, a melylyel 
a művésznek mindig számolnia kell.

Kisebb lesz élvezetünk, ha a mű a tartalmas 
jellemző sajátságokon kívül sok olyant is ábrázol, 
a mely az előbbiekből úgy is következnék, tehát 
fölösleges. Ha a inü túlsókat ad a valóból, 
képzeletünknek ahg marad valami feladata. A 
szobrász ritkán esik ebbe a hibába ; anyagának 
nyersesége, a kifejezés eszközeinek korlátoltsága 
úgy sem engedik meg, hogy mindent szemlél
tessen. Ábrázolja az alakot, de a test színét, 
az arcz legjellemzőbb részének, a szemnek 
fényét, kifejezését, az egész alak megelevenítését 
a néző képzeletére bízza. A lélek elképzelésére 
csak kevés külső tartalmas vonás ábrázolásával 
adhat képzeletünknek lökést: a test tartásával, 
a tagok helyzetével, egyes izmok erősebb kidom
borításával. Hasonlóképpen a festészet is csak 
a körvonalakban, a színekben, egy bizonyos 
helyzetben adhatja a valóságot. Mindezt térbe 
helyezni, az adott helyzetből ennek előzményét 
és folytatását (mozgás) megszerkeszteni, bizo
nyos vonásokból a lelket meglátni: mindez, 
tehát a legtöbb, a néző képzeletének a mun
kája. A festőt inkább az a veszély környékezi, 
hogy kevesebb tartalmas jellemző vonást ad, 
mint a mennyire képzeletünknek szüksége van, 
hogy ugyanazt alkossa meg, a mi a művész 
lelkében élt. Van olyan festmény, a mely való
ságos rébusz; úgy vagyunk vele, mint a palócz 
a sajttal, melyet keréknek nézett, pedig kulacs volt. 
A költészet legkönnyebben esik a sokatmondás 
hibájába, főképpen a dráma (verismus), mert 
ebben a színészek játéka, a darab kiállítása 
különben is sok elképzelni valót szemléltet. A 
mely darabban költő és színész vállvetve oly 
élethüségre törekszenek, hogy a közönség kép
zeletmunkája fölöslegessé válik, ott alig lesz 
műélvezet s ennek helyébe a valóság szemléle
téből eredő élvezet vagy bosszankodás lép a 
látottak vagy hallottak természete szerint.

Valamely műnek megtévesztésig menő élet- 
hűsége egyáltalán nem jelenti alkotójának nagy 
művészetét, hanem csak utánzó képességét. Ä 
puszta utánzás pedig nem művészet.

A művész szándékosan eltér a valóságtól. 
Először azért, mert csak részben adja a való
ságot, t. i. ennek csak néhány sajátságát; másod
szor azért, mert olyan tartalmas, erős jellemző 
sajátságokat fejez ki, a melyek a valónak nem 
állandó sajátságai, de a műben szükségesek, 
hogy képzeletünk olyannak alkossa meg a való
ságot, a milyennek a művész látta. A festő 
például kékesszínünek festi a hegyet, pedig a 
hegy a valóságban nem kék, de ez olyan tar
talmas jellemző vonás, a melyből a néző azon
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nal megalkotja magának ama hegy magassá
gának, távolságának a képét s azt a hangulatot 
is, a melyet az ily messze fekvő nagy hegységbe 
való kilátás lelkűnkben ébreszteni szokott. Mátyás 
talán nem úgy ülte meg a lovat, a mint a Fadrusz 
szobraábrázolja, arczának a kifejezése is más lehe
tett, de ezen vonások nélkül a néző képzelete nem 
tudná magának az erélyes, hatalmas, dicső király 
képét megalkotni. Az ember bizonyos helyzet
ben talán másképpen beszélne, mint a regény 
vagy dráma hőse, de azok a szók a legalkal
masabbak arra, hogy az illető személy lelki 
állapotát elképzeljük. A valóságban számos oldal
ról látjuk a dolgokat s megismerhetjük összes 
tulaj donságaikat, a művész ellenben csak bizo
nyos helyzetben mutatja be tárgyát, de azt akarja 
mégis, hogy az egészet lássuk. Megmásítja hát 
a valót, hogy müve annál valószínűbb legyen. 
Vagyis a művészet eszményit. Ezen tehát nem 
a valóság szebbítését kell érteni, nem is a mű
alkotás munkájának valami külön részét, hanem 
magát az alkotás munkáját. A művész t. i. 
művét a valónak néhány jellemző s tartalma
sabb vonásából alkotja meg, a melyek alkal
masak arra, hogy általuk a teljes valót elkép- 
zeltesse. Ilyen értelemben minden műtermék 
eszményített valóság. A művészet semmi egyéb, 
mint helyes ábrázolás. Az ábrázolás helyessége 
abban áll, hogy a mű tárgyának legtartalma
sabb vonásait tüntesse fel és sem többet, sem 
kevesebbet annál, mint a mennyi eleven s hatá
rozott irányú képzeletjáték előidézéséhez szük
séges.

A művészet tehát nem ad lelkűnknek új tar
talmat. Nem emel fel egy tisztább, szebb, tehát 
hazug világba; de általa jobban, igazabban 
látjuk a valóságot. Újjá és érdekessé varázsolja 
a rég ismertet és unalmasat. Föleleveníti lelkünk 
elfakuló emlékeit; általa újra éljük életünket: 
leszünk ismét jók, erősek, eszmékért hevülők, 
habár csak rövid időre is, a kik már megtanultunk 
rosszak s önzők lenni; rég elfeledett érzelmek 
dobogtatják meg elfásult szívünket s szemünkben 
ismét megcsillannak réges-régen elsírt könnyeink. 
Ez a művészet jótékony, semmi mással nem 
pótolható hatása.

Karádi Győző.

A z  Uránia mükereskedés.
Az Uránia műkereskedés alapítása ügyében 

kiküldött bizottság 1905 október 30-iki ülésében 
a részvénytársaság tervezetét a következőképpen 
állapította meg:

AZ U R Á N I A  M Ű K E R E S K E D É S  
TERVEZETE.

Az Uránia műkereskedésnek czélja az, hogy 
a hazai képző- és iparművészeti alkotásoknak 
kelendőségét s általában a magyar művészi tevé
kenységnek értékesítését a rendelkezésére álló 
eszközökkel előmozdítsa, a közönségnek a mű
vészetek iránt való érdeklődését állandóan ébren 
tartsa s művészi értelmét fejleszsze.

Ezt a czélt az Uránia műkereskedés a követ
kező eszközökkel akarja elérni:

a) Részvénytőkéjének és a kieszközlendő 
állami segítségnek igénybevételével Budapesten,
IV. kér., Kigyótér, a királyi bérpalotában állandó 
mükereskedést tart fönn, a melyben a képző
művészet és az iparművészet körébe tartozó mű
tárgyakat árusítja és ezeknek egy részét időnkint 
árverés alá bocsátja. Részvénytőkéjének fölhasz
nálásával, de az állami segítség igénybevétele 
nélkül műértékkel bíró hagyatékokat is átvesz, 
azokat elárusítja és árverésre bocsátja;

b) egyes hazai művészek munkáiból collectiv 
kiállításokat és

c) a vidéki központokon, valamint hazai für
dőhelyeken eladásokkal egybekötött időleges 
kiállításokat rendez;

d) kiállítási helyiségeiben esetleg művészeti 
múzeumainkban a művészi ismeretek terjesztése 
végett időnkint conférence-okat tart s közben
jár, hogy

e) kiválóbb művészeink műtermeiket bizonyos 
napokon — esetleg belépődíj ellenében — a 
nagyközönségnek megnyissák, továbbá, hogy

/ )  magánosok birtokában levő művészi gyűj
temények is időnkint a közönség által meg
tekinthetők legyenek;

g) figyelemmel kiséri a hazai újabb köz- és 
magánépítkezéseket, valamint a templomok, ko
lostorok, nyilvános dísztermek stb.-nek díszítési 
és restaurálási munkálatait a végből, hogy ideje
korán közbenjárásával az erre hivatott művé
szeinknek munkát szerezzen s elejét vegye annak, 
hogy kontárok, vagy külföldiek kapják a meg
bízást ;

h) felajánlja közvetítését a megrendelők és 
művészek között mindennemű művészi munkára, 
ú. m .: arczképeknek, másolatoknak, falfestészeti 
munkáknak, plaquetteknek, síremlékeknek, czég- 
tábláknak, plakátoknak, vignettáknak, reklám
szobroknak, alkalmi díszítéseknek, emléktárgyak
nak és minden egyéb, a művészet körébe tar
tozó munkáknak stb. készítésére;

í) állandó összeköttetést tart fönn a Magyar 
Iparművészeti Társulattal, hogy a Társulat köz
bejöttével készült eladható iparművészeti tár
gyakból minta-collectiót tarthasson a mükeres- 
kedésben ;

j )  időnkint, különösen pedig árverések előtt 
esetleg illustrált katalógust ad ki a bizománybán 
levő, illetőleg árverés alá kerülő műtárgyakról, 
a melyet széles körben terjeszt. E mellett az 
Uránia folyóiratban, valamint a napi sajtó és 
szaklapok útján állandóan tájékoztatja a közön
séget, a mükereskedés tevékenységének főbb 
mozzanatairól.

A mükereskedés üzleti szabályzatára vonat
kozólag több módosítást nyújtottak be, s a sza
bályzatnak ezekhez képest való átdolgozására 
fölkérték Wodianer, Györgyi, Ligeti és Magyar- 
Mannheimer urakat. Nevezettek az 1906 január 
17 éré összehívott ülésen mutatták be munká
latukat, mely egész terjedelmében a következő
leg szól:
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AZ U R Á N I A  M Ű K E R E S K E D É S  

ÜZLETI SZABÁLYZATA.

1 . A részvénytársaságnak üzleti tőkéül szolgál':
a) a részvénytőke,
b) az állam, illetve Az Uránia Magyar Tudo

mányos Egyesület által előlegezett forgótőke. 
A részvénytöke után megfelelő üzleti eredmény 
esetén a részvényeseknek legfeljebb 4 %-c>s osz
talék fizethető, az ezen felül megmaradó nyere
ségtöbblet iránt a műkereskedés r.-t. alapszabályai 
határoznak.

2. Az üzleti tőke 70%-ának megfelelő összeg
ből az igazgatóság

a) vásárolhat vagy megrendelhet műtárgyakat 
készpénzfizetés mellett,

b) vásárolhat vagy megrendelhet műtárgya
kat olyképpen, hogy a megállapított vételárnak 
egy részét az átvételkor előlegképpen fizeti ki, 
a fenmaradó részt pedig csak akkor, ha az illető 
műtárgyat eladja;

c) kölcsönt adhat a bizományba elfogadott 
műtárgyakra.

3. Az Uránia mükereskedésben csakis mű
vészi színvonalon álló művészi munkák, ú. m. 
rajzok, festmények, szoborművek, iparművészeti 
tárgyak állíthatók ki. A mükereskedésbe való 
felvétel felett mindenkor egy, legfeljebb öttagú 
biráló-bizottság dönt.

Ugyanez a biráló-bizottság tesz javaslatot az 
összegekre nézve, és a vásárlások, megrendelések, 
előlegek és kölcsönök ügyeiben, végérvényesen 
azonban csak az igazgatóság dönt.

4. Az eladási árt, a mely minden egyes 
műtárgyon szemmelláthatóan feltüntetendő, — a 
bizománybán lévő tárgyaknál azoknak tulajdo
nosa állapítja meg. A mennyiben azonban a 
biráló-bizottság a bejelentett árt túlságosan magas
nak tartaná, a művészt erre figyelmezteti, sőt ha 
figyelmeztetésének foganatja nem volna, a mű
tárgynak felvételét megtagadhatja.

A megvásárolt műtárgyak eladási árát — az 
esetben is, ha annak vételárát az Uránia csak 
részben, előlegként fizette volna le az Uránia 
igazgatósága, tekintet nélkül a beszerzési árra, 
szabadon állapíthatja meg.

A kölcsönnel terhelt műtárgyaknak bolti árát 
a biráló-bizottság javaslata alapján mindenkor 
az Uránia műkereskedés igazgatósága állapítja 
meg. Ehhez azonban — esetleges pereskedés 
kikerülése végett — mindenkor az illető művész
nek írásos beleegyezése veendő, valamint ugyan
csak írásos nyilatkozata arra nézve, hogy min
denben aláveti magát az Uránia műkereskedés 
üzleti szabályzatának.

5. A kölcsönösszeg egyénenként az 1000 
koronát semmi körülmény között sem haladhatja 
túl. Az adott kölcsön egy évi lejáratra szól, a 
mely időn belül az bármikor visszafizethető. 
Kamat fejében a kölcsönösszeg után 4% jár az 
Uránia mükereskedésnek.

6 . A kölcsönösszeg az időközi kamatokkal 
együtt azonnal esedékessé válik, ha az a mű
tárgy, a mely a kölcsön fedezetéül szolgál, 
eladatik, s ennélfogva az Uránia r.-t. levonja 
követelését a vételárból. A mennyiben az illető 
művésznek nem egy, hanem több műtárgya van

a műkereskedésben, ezek mindaddig, míg a 
mükereskedésben vannak, mindenkor egyetem
legesen fedezetül szolgálnak az adott kölcsönre. 
Ha e műtárgyak közül csak egy adatnék el, 
akkor a vételárból az egész kölcsönnek csak 
az a részlete vonható le, a mely az eladott 
műtárgy netto ára 30%-ának felel meg.

7. Az Uránia mükereskedésnek közvetítésé
vel árverésen kívül eladott, vagy közvetítésével 
megrendelt képzőművészeti munkáknál (rajzok, 
festmények, szoborművek) a bolti (eladási) árt 
véve alapul 2 0 %> azaz húsz százalék juta
lék jár.

Eladáskor ennek az eladási jutaléknak levo
násával fenmaradó netto ár, — a mennyiben 
azt kölcsön nem terheli — nyomban kifize
tendő. Az iparművészeti tárgyaknak eladási juta
léka esetről-esetre külön állapítandó meg.

8 . Ha kölcsönnel terhelt műtárgyaknak az 
átvételtől számított egy éven belül nem akadna 
vevőjök, s az adósként szereplő művész a köl
csönt sem fizetné vissza, az Uránia műkeres
kedés őt fölszólítja, hogy cserélje ki az eladat
lanul maradt tárgyat másért, amelyet a 3-ik 
pontban említett biráló-bizottság legalább is oly 
értékben fogad el, mint a milyen az előbbi volt. 
Ellenkező esetben az Uránia műkereskedés jogo
sítva van arra, hogy a szóban forgó műtárgyat, 
vagy tárgyakat külön felhatalmazás nélkül árve
rés alá bocsássa. Ekkor azok esetleg az esedé
kessé vált kölcsönösszegen, beleértve a kama
tokat is — eladhatók. A mennyiben e műtárgyakat 
ezen a kiállítási áron sem lehetne értékesíteni, 
az Uránia műkereskedés követelését az illető 
művészszel szemben bírói úton is érvényesítheti.

9. A bizománybán levő műtárgyak közül az 
Uránia mükereskedés csak azokat bocsáthatja 
árverésre, a melyeknek tulajdonosa ehhez hozzá
járul és az eladási árat megszabja.

10. Az árveréseken a bizománybán levő tár
gyaknál az Uránia a neki járó jutalékot az illető 
tárgyak tulajdonosaival együttesen, közös meg
állapodás alapján esetről-esetre külön állapítja 
meg. A kölcsönnel terhelt műtárgyaknál, a mennyi
ben azok a kölcsön lejárata után bocsáttatnak 
árverésre, az eladás esetére a 7. pontban meg
állapított eladási jutalék jár az Urániának.

11 . Ha valamely, az Uránia műkereskedésben 
bizománybán levő műtárgyra vevő jelentkezik, a 
ki kiköti, hogy a vételárt részletekben fizethesse, 
a részletfizetésre való elárusításhoz az illető 
műtárgy tulajdonosának külön beleegyezése szük
séges. A mennyiben ő ezt előzetesen nem adta 
volna meg, erre külön felszólítandó s ha hozzá
járulását megadja, ő viseli az eladással járó 
koczkázatot. A befolyt részletekből az Uránia 
mükereskedés elsősorban az eladási jutalékot 
vonhatja le.

A kölcsönnel terhelt műtárgyaknál a koczká
zatot a kölcsön és az időközi kamatok erejéig 
az Uránia mükereskedés, azontúl a műtárgy 
tulajdonosa viseli.

A készpénzzel megvásárolt és oly műtárgyak
nál, a melyek vételárának csak egy részét az 
Uránia mükereskedés előlegképpen adta, a rész
letfizetéssel járó koczkázat természetszerűen egye
dül az Uránia mükereskedést terheli. Ennél
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fogva a vételárnak az előlegen felül eső hátra
lékos része azonnal kifizetendő, ha az illető 
műtárgyat az Uránia részletfizetésre adja oda a 
vevőnek.

*

A szervező-bizottság a felolvasott üzleti sza
bályzatot tárgyalás után egész terjedelmében 
elfogadta.

Ezután következett az Uránia mükereskedés 
részvénytársaság megalakulása.

Az alakuló ülésen elfogadott alapszabályzat 
egyik pontja szintén kimondja, hogy a részvény- 
tőke után a részvényeseket csak legfeljebb 4%-os 
osztalék illetheti, az ezenfelül megmaradó nye
reségtöbblet kisebb részben tartalékalap képzé
sére szolgál, nagyobb részét pedig az eladott 
műtárgyak arányában a művészek további java
dalmazására, valamint művészeti czélok támo
gatására fordítják.

KRÓNIKA.
Az Uránia vidéki működése. Márczius havában 35 

helyen 73 előadást tartottak az Uránia magy.-tud. egye
sület felolvasásaiból. Legtöbbször az Alkoholt adták elő, 
mely 13 helyen került felolvasásra. 7 helyen a Buda
pestet, 6 helyen a Tüdővészt adták elő, 5 helyen a Tátra, 
Pompéji ősember és a Balatont. — Az Alduna 4, — a 
háziállatok és a Vág völgye 3, Vörösmarthy, Délnémet 
nagyvárosok, Közép-Európa, Állattenyésztés, Föld, Gyer
mekvédelem, Első segély 2, Katona, Gyümölcstermelés, 
Alpes, Shakespeare, 1—1 helyen került előadásra. Az 
Uránia-egyesület fővárosi előadó-állomásán a József
városi Munkásotthonban (Vili. kér. Elöljáróság palotája) 
márczius havában előadásra került Pompéji, Vág völgye, 
Délnémet városok és Zrínyi, a költő.

Az előadók névsora a következő:
Dr. Nagy Kálmán (Siikösd). Budapest, Gyermek- 

védelem, Alduna, Ősember.
Honvéd-hadapród iskola (Pécs), Shakespeare, Vörös

marty. o
Dózsa Imre (Pancsova), Alkohol.
Ajtay Gyula (Hódmezővásárhely), Alkohol.
Dr. Zakariás János (Brassó), Háziállatok egészsége, 

Első segély, Alkohol, Gyermekvédelem, Vág völgye.
Kaufslein Antal (Nagyszombat), Alkohol, Balaton, 

Vág völgye, Budapest.
Ciortea Aurél (Brassó), Alkohol, Tüdővész.
Reőthy Szilárd (Perecsény), Budapest, Pompéji, Házi

állatok, Tüdővész.
Összhang dalegylel (Kolozsvár), Tátra, Vörösmarty, 

Balaton, Föld.
Dr. Vos Antal (Bártfa), Tüdővész.
Homoky István (Abony), Délnémet nagyvárosok.
Görög Joachim (Gyergyó Szt.-Miklós), Alkohol, Buda

pest.
Ruyer Ferencz (Apatin), Alkohol.
Dr. Radu János (Bród), Állattenyésztés, Gyümölcs

művelés.
Kálmán Elek (Siklós), Balaton.
P en  Gyula (Csóka), Föld, Ősember.
Simon Béla (Pécs), Ősember.
Klacskó István (Nagy-Károly), Pompéji.
Török Lajos (Diósad), Budapest, Állattenyésztés.

Sze'prélhy Béla (Brassó), Tüdővész.
Veres Árpád (Zenta), Katona József élete.
Horváth György (Nagy-Kanizsa), Közép-Európa.
Kovács Sándor (Marcali), Tátra, Alduna, Pompéji, 

Alkohol, Budapest.
Dr. Takács Izsó (Szarvas), Alkohol.
Zorkóczy Ede (Losoncz), Tüdővész, Alkohol, Első 

segély.
Wirker István (Nagy-Rőcze), Balaton, Háziállatok 

egészsége, Alkohol..
Kéri Elek (Tapolcza), Alkohol, Alpes, Tátra.
Gerencsér István (Kolozsvár), Pompéji, Ősember, 

Közép-Európa.
Doczkalik Jenő (Felső-Meczenzéf , Pompéji, Alduna.
Tokos Izsák (Makó), Balaton, Alduna, Vág völgye.

Józscfföherczeg szanatórium (Budapesti, Tüdővész.
Gyenis Antal (Dombóvár), Tátra.
Patárik Balázs (Nagy-Szalonta), Budapest, Alduna.
Kehrer Károly (Elek), Ősember.
Kada Mihály (Szent-Endre), Délnémet nagyvárosok, 

Tátra.

Uránia-Szinház. Az Uránia-Szinház legutóbbi be
mutatója Ráth Istvánnak „London“ czímü munkája volt. 
Ráth István nem új ember az Uránia közönsége előtt 
s neve már régebbi darabjai nyomán kezesség volt arra 
nézve, hogy újabb darabjában is érvényre juttatta előkelő 
írói qualitásait. És valóban, minden habozás nélkül el
mondhatjuk, hogy London czímü müvében hü maradt jó 
hírnevéhez. Nem adott sivár, száraz útleírást, nem adott 
unalmas statisztikát, sem meséket, a milyenekkel a távol
ból jöttek szoktak előállani. Úgy éreztük magunkat, 
mintha egy londoni benszülött, a ki szülővárosának 
minden zegét-zugát, minden nagyságát és minden kicsiny
ségét, minden gazdagságát és minden szegénységét ala
posan ismeri, minket karonfogva végigvezet, néhol végig- 
kocsikáztat a londoni világ tekervényes útain. Egy kel
lemes tanulmányutat tettünk az ő társaságában, a nélkül, 
hogy a megtanultak agyunkra nyomasztólag hatnának s 
a nélkül, hogy e kirándulás fáradalmaitól megfájultak 
volna tagjaink. Ráthnak minden szava nem is azt a be
nyomást tette ránk, mintha nekünk egy hazánkfia mon
daná el a londoni dolgokat; el tudta velünk hitetni, 
hogy ő az a benszülött, a ki mindjárt az első szakaszban 
arra ajánlkozott, hogy végigvezessen London utczáin. 
Ebben a szakaszban megismerjük a monumentális várost 
a maga óriási arányaival, középületeivel, gyönyörű terei
vel, sétányaival és ligeteivel. Remek színes és mozgó
fényképek elevenítik meg szemeink előtt Anglia fővárosát. 
És a képek egymásutánja egy pillanatig sem zavar
ják meg a nézőt a nyert benyomások megrögzíthetésé- 
ben, mert Ráth István gondoskodott arról, hogy a képe
ket kisérő szöveg mintegy harmonikus egészszé színezze 
egybe a benyomások képtöredékeit. A sorok között fel- 
csillámló egészséges és sohsem drastikus humor, továbbá 
poetikus hasonlatok és ötletek azok, a melyekkel ezt az 
egybefoglalást eléri s a közönségben azt a hitet kelti, 
hogy a dolgokat nem részletekben kapta, hanem egy
szerre, csaknem egyszeri pillantásra. Az első szakasz
nak mintegy 50 képe közül itt csak a Tower-hidat, a 
British Múzeumot, a Szent Pál székesegyházat, a West
minster Abbeyt, a parlamentet, a Hyde-parkot említjük 
meg, a melyeknek impozáns és nagyszabású volta a 
közönséget őszintén magával ragadta.

Az első felvonásnak inkább panoramikus jellegétől 
jóval elüt s érdeklődésünket is sokkal inkább magával 
ragadja a második szakasz, a melyben szerző London
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nyomorát és büntanyáit tárgyalja. Ez a rész igen gazdag 
úgy a tanulságos, mint a legmegindítóbb részletekben. 
London sociális élete vonul fel előttünk s mi feszült 
figyelemmel hallgattunk minden szóra. Kár, hogy a szerző 
nem aknázta jobban ki a második szakasz anyagát. Lett 
volna elég mit elmondania, hiszen, ha ezen a földön 
valamelyik városnak sociális életét bonczolni, magya
rázni és abból consenquentiákat levonni lehet, úgy Lon
don erre bizonyára a legalkalmasabb. A második szakasz 
gazdag anyagát a szerző valamivel mélyebben, valamivel 
komolyabban tárgyalhatta volna; kissé igen sietett az 
elmondanivalóival. A nyomor és bűn tanyáinak szomorú 
képei egymagukban nem hatottak elég megérzékelhető- 
leg. A képekhez jobban meggyőző szavak kellettek 
volna.

A darab harmadik részében a londoniak mulatságait, 
mulatóhelyeit, szórakozásait írja le és mutatja be a 
szerző. Látjuk a munkában kifáradt londonit nevetni, 
tánczolni, játszani, hogy mindezek után újra munkába 
álljon. Szépnek, harmonikusnak ismertük meg a munka
bíró és munkája után tisztességesen megélni tudó lon
doninak az életét. És ez az élet nem is olyan önző, 
fukar élet, a mint azt sokan képzelik. A londoninak 
jó szive is van ; gondol felebarátjára, törődik a nyomo
rultakkal, a szegényekkel, a betegekkel, a munkanél
küliekkel. London valóságos bölcsője a sok jótékony 
egyesületeknek és hazája a jót akaró reformátoroknak.

Ráth István meg lehet elégedve a sikerrel, a melyet 
darabjával elért. Darabjával gazdagította ismereteinket 
s még azok is hálásak voltak neki, a kik Londonban 
jártak, a kik Londont a valóságban már látták is. Ezek 
részére a darab kedves emlékek visszaidézője és már- 
már elfelejtett dolgok feltámasztója volt. A darab bizo
nyára sokáig fog a műsoron maradni. /{ j

A tengernyálkásodás tüneménye. Vannak a tenger 
életében időszakok, a mikor kedvező körülmények között 
bizonyos növény- és állatképletek, a melyek a planktonok 
csoportjába valók, oly nagy mennyiségben lépnek fel, 
hogy már csak egyiktől is a tenger felülete jellemző színt 
ölt. Ezek leginkább egysejtű növények, algák A tricho- 
desmium erythraeum a Vörös tenger színét adja meg, 
a trichodesmium thiebauti a tenger, vizének sárga színt 
kölcsönöz, ismét más algák okozzák a zöld vagy barna 
vízszínt. Ismerünk olyan evezőlábú rákokat vagy tengeri 
sün lárvákat is, melyek hasonló jelenségeket okoznak. 
A tenger fénylését is rendkívül apró és tömegesen meg
jelenő állatok és növények idézik elő.

A szóban forgó tünemény már 1904 nyarán lépett 
fel, de teljes mivoltában 1905 július havában volt lát
ható a Quarnerón, a fiumei és a triesti öbölben és 
Istria nyugati partja mentén, a hol mindenütt óriási 
mennyiségű nyálkatömeg úszkált. A nyálkatömeg a Peri- 
dineák rendjéhez tartozó ostoros véglények családjából 
származtak, főként a Peridineum nemből. A protisták, 
vagyis az egysejtű növényi és állati lények összessége 
alkalomadtán burkot ölt magára, s nyugvó sejt álla
potba merül. Nemsokára szaporodás áll be, még pedig 
osztódás útján a protista sejtben, a mihez kedvezőtlen 
körülmények hozzájárulása szükséges. A triesti öbölben 
úszkáló Peridineák a hatalmas nyári esőzés folytán meg- 
édesült tengervízben az említett állapotváltozásra kény
szerültek. A levált burok nyálkás természetű és vízben 
felduzzad.

A Peridineák csupán ilyen nyálkatömegekben voltak 
kimutathatók, a melyek a lapos tengerpart mentén, átlát
szó bőrke gyanánt úszkáltak a felszínen, vagy a víz

foszlányokká tépte őket s így lebegtek a felszín köze
lében.

A tünemény második phasisa ezután következett: a 
tenger felületén úszkáló nyálkás anyagok 5—6 méter mély
ségbe sülyedtek és mint hosszú szálak avagy egész cso
móban lebegtek a vízben. Ebben az alakban lepték el a 
triesti öblöt s környékét oly feltűnő nagy mennyiségben.1 
Természetes tehát, hogy a tenger jellegének megváltozta
tásához is hozzájárultak. Úgy látszott, mintha felhőkkel 
borított égboltozat tükröződnék vissza s sűrű gomoly- 
felhők, majd meg cirrusfelhők takarták volna az eget. 
Éj idején, hullámzáskor vagy evezőcsapások nyomában 
gyönyörű zöld színben fénylett a tenger, mint általában 
mindennemű mechanikai inger után.

A mélységben úszkáló nyálkák mikroskopiai vizsgá
lata azt a meglepő tényt derítette ki, hogy bennök dia- 
tomeák (növények), Peridineák s más planktonszervezetek 
is tanyát ütöttek. A Diatomeák a sík part mentén előfor
duló algák, melyek a nyálkatömegekben a szaporodás
nak kedvező talajra találtak. Ezek, valamint a plankton 
állatok közül a kicsiny rákok, sőt halacskák is belea
kadtak a Peridineák nyálkaburkába és a tenger vize 
elsodorta őket.

A tengernyálkásodás harmadik és utolsó részlete azt 
a képet mutatta, a midőn az úszó nyálkatömegek lassan
ként a tenger fenekére sülyedtek s ott vastag réteget 
alkottak, melyet a további felbomlás ismét eltüntetett. 
A jelenség néhány hétig tartott s ez idő közben roppant 
sok plankton pusztult el. A nyálkában kicsiny haltete
meket is találtak. A míg a jelenség tartott, a halászok 
nagy károkat szenvedtek, mert a nyálka betömte a háló 
részeit, s mivel éppen nyár idejére, sardellafogásra 
esett, hatalmas kárt okozott a szegény halásznépnek ez 
a „tengerbetegség“ (malatia del mare), a hogy találóan 
elnevezték s valóban szerencse, hogy nem minden esz
tendőben, hanem csupán nagyobb időszakonként ész
lelhető.

Nemcsak csodáljuk e szokatlan s nagyméretű jelen
séget, hanem tartunk is tőle, mert sok ember létfentar- 
tásának érdekkörébe ütközik, s az is igaz, hogy a végtelen 
apró Peridineák sok életnek vetnek véget és sok pro- 
toplasmát pusztítanak el, de ez semmi egyéb, mint 
szerepcsere a természet körforgásában.

Jegyzőkönyv
az Uránia Magyar Tudományos Egyesületnek 1906. évi 
márczius hó 21-én Budapesten, Kerepesi-út 21. sz. a. 
helyiségében Molnár Viktor elnöklete alatt tartott évi 

rendes közgyűléséről.

Jelen voltak : Antos Mihály, Bányász László dr , Bön- 
gérfi János, Dapsy László, Darvai Móricz dr., Deáky 
Sándor, Demjanovics Emil dr., Déri Gyula, Erődi Béla, 
Finály Gábor dr., Igmándi Mihály, Jacobi Károly, Józsa 
Mihály, Klupathy Jenő dr., Körösi Henrik dr., Létmányi 
Nándor dr., Mauks Károly dr., Medveczky Lajos, Mészá
ros Károly dr., Morvay Győző, Neiszer Antal dr., Rátz 
István dr., Sebestyén Károly dr., Siegescu József dr., 
Szabó Ödön, Szász Károly dr., Szekeres Kálmán dr., 
Szuchy Endre, Szűcs István dr., Tímár Pál, Újvári 
Béla, Zemplén Győző dr., stb. stb.

Molnár Viktor elnök az ülést 5 órakor meg-

1 A tüneményt az osztrák ,, Adria“ természetvizsgáló társaság 
„Argó“ nevű hajójáról kisérték szemmel s ez adatokat a nevezett 
társaság dolgoztatta fel.
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nyitja és megállapítja, hogy azt szabályszerű időben és 
módon hívta össze, úgyszintén megállapítja a határozat- 
képességet, minthogy 25-nél több tag jelent meg. A 
jegyzőkönyv írásával megbízza Déri Gyulát, hitelesíté
sére felkéri Erődi Béla és Rácz István tagokat.

Ezután előterjesztette elnöki jelentését hosszabb 
beszéd kíséretében, melyet a közgyűlés a tetszésnek 
több ízben felhangzó jeleivel vett tudomásul. (L. 145. 1.)

Utána Klupathy Jenő dr. főtitkár terjesztette elő az 
elmúlt évről szóló titkári jelentést.

E jelentés egész terjedelmében így szól:
Tisztelt közgyűlés ! Az imént elhangzott fényes elnöki 

megnyitó után, mely Egyesületünk törekvései és ered
ményeinek kulturális jelentőségéről világos képet nyújt, az 
én feladatom igen egyszerű, mert kiegészítésül csak a 
lefolyt évi működésünk adatait kell felsorolnom. Első
nek kell megemlítenem azt az alkotó mozgalmat, melyet 
az Uránia elnöke Egyesületünk kebelében indított meg 
s innen kiterjedve egy nagy jelentőségű új Társaság, az 
Uránia mükereskedés megalapításához vezetett.

Évek óta gyakran halljuk egy oldalról a panaszt, 
hogy Magyarország nem hazája a képzőművészetnek, 
hogy a magyar közönség festőinek, szobrászainak nem 
adja meg a megélhetéshez szükséges eszközöket, mert 
nem vásárolják meg a műalkotásokat; másrészt pedig 
a mentséget, hogy a művészek nincsenek tekintettel a 
közönség igényeire és vagyoni helyzetére. Ez a kölcsö
nös meg nem értés s az ebből származó művészeti pangás 
kulturális bajai indították Egyesületünk elnökségét a múlt 
év őszén arra, hogy terjedelmes és beható emlékiratot 
intézzen a közoktatásügyi Miniszter úrhoz, melyben fel
tárja a bajok okait s az orvoslás módozatául a művé
szetek népszerűsítése érdekében egy a nyerészkedés 
kizárásával létesítendő mükereskedés alapítását aján
lotta. Lukács György dr., akkori vallás- és közoktatásügyi 
Miniszter úr látva a kérdés megoldásának fontosságát, 
felkarolta az eszmét s az ügy beható megbeszélésére 
1905 október 17-ére értekezletet hívott össze, melynek 
eredményeként megalakult az „Uránia műkereskedés 
részvénytársaság“ s ez 1906. január 10-én már meg is 
nyitotta a Kígyó-téren kiváló csínnal berendezett helyi
ségeiben az Uránia mükereskedést, melytől bizalommal 
várjuk a művészetek népszerűsítéséhez helyes irányban 
való kifejlesztését: a művészi ízlés, a formaérzés elterjesz
tését a nép széles rétegeiben s ezzel a lélek nemesíté
sének, az ideális törekvések megbecsülésének a magyar
ság nagy tömegében való kifejlődését. Örömmel és 
szívből üdvözöljük e testvéregyesületet, mint ugyanannak 
az erős alkotó akaratnak szülöttjét, mely Egyesületünket is 
bizton vezeti céljai felé és annak jövő fejlődésére nézve 
is egyúttal biztosítékot látunk abban, hogy ügyvivő 
elnökünk nemcsak megalapította ezt az új kulturális 
intézményt, hanem annak továbbra is kiváló munkása 
marad.

Áttérve most már t. közgyűlés a mi egyesületi tevé
kenységünkre a vidéki actió és a folyóiratról kell beszá
molnom.

A vidéki actió várakozásainknak megfelelően fejlő
dik s sociális kulturéletünknek előreláthatólag a leg
fontosabb tényezővé válik rövid időn belül.

A múlt évi jelentésemben 17 felolvasás elkészüléséről 
szólhattam. Ezekhez 1905-ben a következő 10 felolvasás 
készült el: 18. Az ősember élete, írta Orosz Endre, 46 kép
pel. — 19. A tüdővész, írta dr. Juba Adolf, 59 képpel. — 
20. Az alkohol, irta dr. Stein Fülöp, 39 képpel. — 21. 
A Föld, írta dr. Szekeres Kálmán, 39 képpel. — 22. 
Gyermekápolás és gyermekvédelem, írta dr. Kendi Finály

György, 40 képpel. — 23. Debreczen, írta Déri Gyula, 
54 képpel. — 24. A Balaton, írta Déri Gyula, 66 képpel.
— 25. Románok (Oláhok), írta dr. Alexics György, 21 
képpel. — 26. A Vág völgye, írta Déri Gyula, 60 kép
pel. — 27. Az első segély, írta dr. Kovách Aladár, 25 
képpel.

E 10 felolvasáshoz tehát 449 képre volt szükségünk, 
a melyekről 1493 diapositív készült. Minthogy az Uránia- 
színház fényképésze nem győzte a munkát, kénytelenek 
voltunk a diapositiv képek jelentékeny részét más módon 
beszerezni. És pedig 134 darabot Klösz György és fia 
czéggel, 270 darabot egy debreczeni műkedvelővel (Nagy- 
révi Haranghy György) készíttettünk el, 55 darabot 
Calderoni és társa czégtől, 94 darabot Erdélyi fényké
pésztől szereztünk be, úgy hogy az Uránia-színház 
fényképésze az 1493-ból csak 940 darabot csinált, tehát 
2-szer annyit, mint 1904-ben.

A z 1905. é v  fo ly a m á n  e lk é s z ü lt  f e lo lv a s á s o k  fen t  
k ö z ö lt  s o r o z a ta  a z t  i s  m u ta tja , h o g y  a  m ú lt  k ö z g y ű lé s e n  
a d o tt  p r o g r a m m o t n em  tu d tu k  t e lje s e n  m e g v a ló s íta n i.  
A z o tt  íg é r t  14 f e lo lv a s á s b ó l  6  m é g  m o s t  s in c s  k é s z e n .  
E z  a  k e lle m e t le n  ta p a s z ta la t  arra  ö s z tö n z ö t t ,  h o g y  a  
k ia d o tt  m e g b íz á s o k  sz á m á r a  v a ló  te k in te t  n é lk ü l arra  
ig y e k e z z ü n k , h o g y  m in é l tö b b  új m e g b íz á s t  a d ju n k  ki, 
m ert íg y  e g y ik -m á s ik  m u n k a tá r su n k  k é s é s e  n e m  fo g ja  

a s o r o z a t  to v á b b h a la d á s á t  m e g a k a s z ta n i. E z e n  a z  a la p o n  
r é s z in t  a  m ú lt é v  fo ly a m á n , r é s z in t  m á r 1 9 0 6 -b a n  a  
k ö v e tk e z ő  m e g b íz á s o k a t  a d tu k  k i :  1. A  h o n fo g la lá s  é s  
a v e z é r e k , írja  dr. L é tm á n y i N á n d o r . —  2 . A  H u n y a d y a k  
k o ra , írja  J ú n iu s . —  3 . A  m o h á c s i v é s z ,  írja J ú n iu s . —  
4 . E r d é ly  tö r té n e te ,  írja dr. A n g y a l D á v id . —  5. 1848 , 
írja Z s e d é n y i  A la d á r . —  6 . H o r v á t -S z la v o n o r s z á g , írja  
S á g i E r n ő . — 7 . A  T is z a ,  írják  S á g i J á n o s  é s  S z a la y  
K á ro ly . —- 8 . A g ö r ö g ö k , irja L a tk ó c z y  M ih á ly . —  9 . A  
lo v a g k o r  é s  a  k e r e s z t e s  h á b o r ú k , irja  J ú n iu s . —  10. 
É s z a k a m e r ik a , írja dr. E r ő d i B é la . —  11. A fr ik a , írja  
Z s e d é n y i  A la d á r . —  12. E g y ip to m , írja  H ajn a l D e z s ő .  —  
13. A k e le tá z s ia i  v i lá g fo r g a lo m  ú tv o n a lá n , írja  dr. 
S c h w ic k e r  B r ú n ó . —  14. A n g o lo r s z á g , írja  Z s e d é n y i  A la 
d ár. —  15. H u n -m a g y a r  m o n d á k , írja G a a l M ó z e s . —  
16. A  k u ru cz  k ö l t é s z e t  é s  M ik e s , írja J ú n iu s . —  17. 
Á rp á d k o r i é p í t é s z e t  é s  18. A n jo u - é s  H u n y a d y -k o r i é p í 
t é s z e t ,  írja G e r e c z e  P é te r . — 19. A  k irá ly i p a lo ta , írja  
C s á n y i K á ro ly . — 2 0 . A  m a g y a r  p é n z v e r é s  é s  é r e m m e ts z é s ,  
írja dr. Z im m e r m a n n  L a jo s . —  2 1 . A  h a d s e r e g  é s  a  
h o n v é d s é g ,  írja Z s e d é n y i  A la d á r . —  2 2 . A  v e g y ta n  é s  
e r e d m é n y e i ,  írja  dr. S c h e it z  P á l. —  23 . A z  e m b e r  s z e r 
v e z e t e ,  írja dr. P é k á r  M ih á ly . —  24 . A z  é lő lé n y e k  f e j lő 
d é s e ,  írja  dr G o r k a  S á n d o r . —  2 5 . A z ő s v i lá g i  lé n y e k ,  
irja dr. L ő r e n th e y  Im re. —  26 . A g y a g  é s  p o r c z e llá n ip a r ,  
írja  P e tr ik  L a jo s . —  27. A  já té k ip a r  é s  2 8 . A  fa ip a r , 
írja G a u l K á ro ly . —  2 9 . A  b ő r ip a r , írja  K lem p  G u s z tá v .
— 30. A homoki szőlő, írja dr. Perényi József. — 31. 
Az iparnövények, írja dr. Károly Rezső. — 32. A tej
gazdaság, írja dr. Koerfer István. — 33. A magyar föld 
zenéje, írja dr. Molnár Géza.

E 33 felolvasás közül az 1—6., 8—12. és 14—32. 
számúak megfelelnek az „Uránia“ 1904. évi folyamának 
461 — 464. lapján közölt tervezetnek. A 7. és 13. számúak, 
mint földrajzi monographiák, szintén e tervezet keretébe 
illenek bele, csak a 33. számú felolvasás tér el a ter
vezettől, de megírását egyesületünk művészeti szakosz
tálya óhajtotta.

Szakosztályaink közül csak a természetrajzi és a 
történelmi stb. szakosztály adta helyeslő hozzájárulását 
a tervezethez, a többi szakosztálytól, sajnos, írásbeli 
véleményt nem kaptunk pedig nagyon kívánatos lenne,
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hogy szakosztályaink magukat az előadásokat is meg
vizsgálják s az esetleges hiányokra figyelmeztessenek.

Múlt évi jelentésemben szó volt a vidéki előadások 
olcsóbbá tételéről Sajnos, a postai szállítás diját mér
sékelni még most sem sikerült, bárha ezt illetőleg ismé
telten tettünk lépéseket. Ily körülmények közt nem 
maradt más hátra, mint a saját díjaink mérséklése. És 
e tekintetben elmentünk úgyszólván a végső határig, a 
mennyiben a kölcsöndíjakat 50 százalékkal szállítottuk 
le. Kezdetben ugyanis vetítőkészüléket heti 3 koronáért 
adtunk kölcsön, ez évben heti 2 koronáért s a képsoro
zatok 1 kor. 50 fill, heti kölcsöndíját is leszállítottuk 1 
koronára. Sőt az Uránia egyesület tagjaival szemben 
még tovább mentünk, a mennyiben számukra ezekből 
a mérsékelt díjakból még további 30 százalék enged
ményt tettünk. Ismételjük, hogy a díjmérséklésekkel 
elértük a végső határt, elannyira, hogy ezekből csak 
éppen a kezelési költségek és befektetéseink kamatjai 
vannak fedezve és így egyesületünk teljes jogosultság
gal hirdetheti, hogy vidéki működése éppen úgy mint 
egyéb tevékenysége az üzleti vállalatok nyerészkedő 
irányzatától mindenképpen távol áll. Szükségesnek tart
juk ezt különösen kiemelni, főképpen azért, mert az 
utóbbi időben tudomásunkra jutott, hogy egyes üzleti 
vállalatok tulajdonosai az Uránia sikereire való tekin
tetből hasonló czélú intézmény alapítását tervezték. Ter
vük azonban a kísérletezés stádiumán túl nem juthatott, 
éppen annál a körülménynél fogva, hogy egyesületünk 
olcsó díjaival a versenyt előreláthatólag meg nem 
bírhatták volna.

Az elmúlt évben vetítőkészülékeink számát nem 
emeltük, minthogy a velünk összeköttetésben álló egye
sületek saját maguk szereznek be vetítőket. Meglevő 12 
készülékünket azonban átalakíttattuk és valamennyit 
Mitalámpával szereltük fel, melynek használhatósága 
ma már teljesen beigazolódott. E nagy fényerejü bor- 
szeszégetők kezelése ellen sehol sem merült fel panasz, 
a használati utasítás alapján mindenütt tudtak vele 
bánni és a jelentések szerint oly helyiségekben is meg
felelt a czélnak, a hova 350—400 néző fért be.

Felolvasásaink számának szaporodásával egyre több 
és több fővárosi egyesület fordult hozzánk előadások 
rendezése végett. Bárha egyesületünk főképpen a vidék 
szellemi szükségleteinek kielégítését tűzte ki czélul, 
abból indulván ki, hogy a fővárosban úgyis elegendő 
számú előadást rendező intézmény van s ezeknek ver
senyt támasztani nem elsőrendű közművelődési érdek, 
mindazáltal szükségesnek mutatkozott, hogy az Uránia 
m. tudományos egyesületnek a fővárosban legalább egy 
állomása legyen, a hol működését bemutatván, a többi 
hasonló czélú intézmény közt helyet biztosíthasson 
magának. A fővárosi állomás létesítésére már a múlt 
évben tettünk kísérletet, és pedig, mint 1905-ik évi 
jelentésünkben felemlítettük, a II. kerületi iparos segé
dek egyesületében, továbbá az V. kerületi munkáskaszi
nóban rendeztettünk nehány előadást. Ezek külső sike
rével meg lehettünk ugyan elégedve, de egyik egyesületben 
sem találtuk meg azt a hallgatóságot, a melyről felté
telezhető lett volna, hogy előadásainkból a további 
tanulásra való ösztönzést meríti és így tulajdonképpeni 
czélunk elérésére a maguk részéről a szükséges lépé
seket megteszik. Más talaj és más réteg után kellett 
néznünk és örömmel jelenthetjük, hogy fáradozásainkat 
ebben az évben teljes siker koronázta.

Összeköttetésbe léptünk ugyanis a Józsefvárosi M un- 
kásoííhon-nal, melynek a VIII-ik kerületi elöljáróság épü
letében vannak igen tágas és a czélnak minden tekin

tetben megfelelő helyiségei, melyeket a főváros egyenesen 
a Munkásotthon számára építtetett és ingyen bocsátott 
rendelkezésére. A Munkásotthont az Általános Jótékony- 
sági Egyesület alapította s tíz évi fennállása alatt 4000 
kötetet meghaladó könyvtárral szerelte föl. Az olvasó
termek esti 6 órától 10-ig vannak nyitva és azokat hét
köznapokon is átlag 3—400 munkás keresi föl. Ily 
egyesületben sikeres működést remélhetünk, miért is az 
elnökség a hozzáintézett kérésre készséggel engedélyezte 
az előadások megkezdését és megbízásából De'rí Gyula, 
egyesületünk jegyzője január, február és márczius havá
ban eddigelé összesen hat földrajzi előadást tartott az 
egyesület felolvasó-termében, mindenkor mintegy 400 
hallgató előtt. Igen örvendetes jelenségképpen emlitjük 
fel azt a tapasztalatot, hogy az előadások befejezése 
után a hallgatóság az olvasó-szobákba vonult, s a könyv
tárból rendszerint olyan müveket vett ki olvasás végett, 
a melyek az előadás tárgyaival összefüggésben állottak, 
sőt a vasárnap délutánonkint tartott előadásoknak ezt 
a hatását egész héten át megérezte a könyvtár. Szóval 
fővárosi állomásunk kérdése megoldottnak tekinthető, 
annál inkább, mert a Munkásotthont támogató VIII. kér. 
elöljáróság előadásaink czéljára fölajánlotta az elöljáró
ság dísztermét, s a képvetítés tökéletessé tételére azt 
villamosvezetékkel is felszereltette.

A vidéki működés kiterjedéséről hű képet nyújtanak 
a havi kimutatások, melyeket folyóiratunk minden szá
mában közlünk, s a melyekből kitűnik, hogy a múlt 
év márczius 1-től ez évi február hó 28-ig, vagyis 12 hónap 
alatt 156 helyen rendeztünk előadást, míg az 1904 5. 
éyek hasonló időszakában csak 119 helyen. Az idén tehát 
37-tel több helységbe hatoltunk be, mint tavaly. Elő
adásaink száma is jelentékenyen, 89-el emelkedett: 
348-ra a tavalyi 259 helyett. Kiosztottunk 20,880 füzetet 
vagyjs 7980 al többet, mint a múlt évben. Hallgatóink 
száma pedig mintegy 40,000-re tehető, a múlt évi 
25,000-hez képest.

E számok fényesen igazolják, hogy az Egyesületünk 
a legteljesebben megfelel kitűzött czéljának: a kultúrá
nak a nép nagy tömegébe való kiterjesztésének.

Különösen kiemelendőnek tartjuk, hogy a szemléltető 
oktatásnak az Uránia-egyesület által életbeléptetett rend
szere magára vonta dr. Sism anovnak, Bulgária közok
tatásügyi ministerének figyelmét, ki is levélben felkérte 
Molnár Viktort, egyesületünk elnökét, hogy tájékoztassa 
őt részletesebben az intézmény szervezete felől. Az elnök 
úr a legnagyobb készséggel bocsátotta Sismanov minis
ter rendelkezésére a különböző ismeretkörökből már 
elkészült felolvasásokat vetítő képsorozatokkal együtt. 
Még 25-én elküldtük Szófiába a Budapest, a Magas 
Tátra, az Ősember élete, Pompeji és a Római élet és 
Shakespeare czímű felolvasásainkat, melyeket a miniszter 
Bulgária összes középiskoláiban bemutattatott. Bertha  
Sándor, Párisban élő hazánkfiának pedig május hóban 
küldtük el a Budapest és az Alduna czímű képsoroza
tainkat, ki is azokat a párisi magyar egyesületben, 
továbbá Angersben bemutatta. Itthon a nemzetiségi vidé
keken teszünk nagy előhaladást. Az idén a bánsági 
német földművelő-egyesületbe hatoltunk be, úgyszintén 
megjelentünk ismét a románok és a tótok közt és min
denütt sikereket értünk el. A nyári szünet idejében Per- 
je'ssy Lajos dr. verseczi tanár kísérletet tett a fü rd ő elő 
adásokkal és igen szép eredményt ért el Feketehegyen, 
hol a fürdőközönség számára hét előadást tartott.

Az előadások rendezése körül ebben az évben is 
leginkább a néptanítói kar lelkes tagjai tüntették ki 
magukat. Ők számos helyen a falusi ifjúsági egyesüle



188

tekben tartottak előadást, hova a felnőtt lakosságot is 
meghívták és a siker sohasem maradt el. Középiskolai 
tanárok részben tanítványaik számára, részben a kaszi
nókban és olvasó-körökben tartottak előadásokat. Pécsen 
külön Népakadémiát alapítottak, melyben a munkások 
számára sorozatos előadásokat tartanak, ezek közt több 
Uránia-felolvasás került sorra. Ugyancsak Pécsen a 
honvéd-hadapród-iskola növendékei számára is több 
Uránia-elöadást rendezett az iskola parancsnoksága.

Mindebből tisztelt Közgyűlés megnyugvással látjuk, 
hogy a vidéki actió helyes irányban és biztosan halad 
kitűzött czélunk felé s ezért engedjék meg, hogy e helyen 
köszönetét mondjak dr. Finály Gábor titkár és Déri 
Gyula jegyző uraknak, a kiknek a siker elérésében jó 
részük van.

Folyóiratunk, t. Közgyűlés az elmúlt évben is a meg
szabott 32 ív terjedelemben változatos tartalommal jelent 
meg s tagjaink és előfizetőink növekedő érdeklődése és 
elismerése bizonyítja, hogy atudományok gyakorlati 
irányú népszerűsítése a helyes irány, melyet követve, nem
csak egyes szűkebb körök, de a nép szélesebb réte
geihez is hozzáférhetünk és terjesztve a tudásban 
való művelődést nagyban és hathatósan munkálkodunk 
hazánk jólétén : tudatossá és fejlődésképessé téve dol
gozó polgárai nagy tömegét. A társadalmi életműködés 
mai állapotában a tudományok népszerűsítésének főfel
adata csak az lehet, hogy a tudás fegyvereivel segítse 
a dolgozó embert munkája elvégzésében és tökéletesí
tésében. Viszont a szaktudás kifejleszti az emberben a 
művelődés hajlamát s jótékonyan hat az elvont tudo
mányok fejlődésére is, növeli annak a munkásait. Öröm
mel tapasztaljuk, hogy nyomunkban most már régibb 
hasor.irányú kulturális intézmények is eljutottak ennek 
a belátásához és működésüket ebben a szellemben 
kiegészíteni szándékoznak.

Gyakorlati szempontból meggondolandó az is, hogy 
nem volna-e czélszerübb, ha folyóiratunk rövidebb, egy
előre kétheti közökben jelenne meg, hogy ily módon 
egyenletesebb s rendszeresebbé tennők a tudományos 
ismeretek közlését s így a közönség érdeklődését is. 
Azt tartom, hogy az ily irányú olvasmányok gyakoribbá 
tétele' nagy mértékben hozzájárul ahhoz, hogy az lassan
ként mindennapi szükségletté váljék s ezzel a közfelfogás 
gyökeres átalakuláson menjen keresztül.

Ám, e változtatással, még ha az egész évi terjedel
met csak kevéssel növelnök is, pl. 40 ívre emelnénk, 
tetemesen több kiadás és fáradság jár; viszont azonban 
remélhetjük, hogy a folyóirat ily kibővítése annak roha
mosabb elterjedését vonná maga után s így helyrebil
lentené a mérleget. Úgy gondolom, t. tagtársaink szívesen 
veszik, ha az Elnökség majd elérkezettnek látja e vál
tozás életbeléptetését.

Örömmel tapasztaljuk, hogy tagjaink és előfizetőink 
száma t. Közgyűlés, fokozatosan gyarapodik. A tagok 
száma, az 1905. év végével 1151 volt, 1906. évben belé
pett 40 új tag, tehát együtt 1191, úgy hogy az 1904. év 
vége óta a gyarapodás 105.

Az előfizetők száma az 1905 év végével 238 volt, 
1906. évben jelentkezett új előfizetők száma 88, együtt 
326, gyarapodás tehát az 1904. év vége óta 88.

Alapító tagok sorába léptek: báró Biedermann Rezső,* 
báró Biedermann Rezsöné,* özv. dr. Brauner Alfrédné 
és Rosenfeld Gyula. Ezzel az alapító tagok száma 45-re 
emelkedett.

* 1000—1000 koronával.

De fájdalom, veszteséget is kell jelentenem, a halál 
legjobbjaink közül is többeket elragadt sorainkból. Sipeki 
Balás Árpád, Bornemisza Boldizsár, Czigler Győző, 
dr. Esztegár László, György Aladár, Lipthay Sándor, 
Papi Veres Ferencz és Radó Géza tagtársaink elhunytát 
gyászoljuk. Érdemes tisztviselőink emlékének az Elnök 
úr kegyelettel adózik még e közgyűlésen, legyen szabad 
mégis mindnyája elvesztése miatt érzett őszinte fájdal
mas érzésünknek e helyütt is kifejezést adni.

A kegyeletes megemlékezés két más ténye : a Rudolf- 
és Tréfort-szobor ügye szintén a végleges megvalósítás 
felé közeledik. Az első már munkában van, a Tréfort 
szobor-alap pedig a tisztelői által az Uránia-színházban 
rendezett irodalmi esték jövedelme révén rövid időn 
belül szintén akkora lesz, hogy méltó emlék hirdetheti 
kultúránk e nagy tevékenységű vezéralakjának érdemeit.

És ezzel, t. Közgyűlés, jelentésem végére értem. Azt 
hiszem, az ez évi működés felsorolt adatai fényesen iga
zolják, hogy Egyesületünk az újonnan fejlődő, a dolgozó 
magyar társadalom kialakításában komoly tényezővé 
lett, a nemzet zömére való hatása mindinkább erősebbé 
válik s így Egyesületünk jelentősége évről-évre nő. Adja 
Isten, hogy ez a fejlődés minden várakozásunkat felül
múlja s mielőbb az erős, munkás, öntudatos magyar 
társadalom nagyarányú mozgalmáról számolhassunk be 
e helyen. Kérem a tisztelt Közgyűlést, hogy e jelenté
semet tudomásul venni szíveskedjék.

Elnök: A közgyűlés a főtitkári jelentést, melyből az 
egyesület haladásáról értesült, örömmel veszi tudo
másul s a főtitkárnak sikeres működéséért köszönetét 
szavaz.

Elnök jelenti, hogy Cseike Győző pénztáros akadá
lyozva van a megjelenésben, azért felkéri dr. Mészáros 
Károly urat az 1905. évi pénztári eredményről szóló 
kimutatás előterjesztésére.

A kimutatás szerint 1905. évben a bevétel volt 41,925 K 
87 f., a kiadás 41,293 K 97 f., s így a maradvány 631 K
90 f.

A pénztári eredmény kapcsán utal arra, hogy tag
díjak, előfizetések és hirdetési díjak czímen befolyt 
10,391 K 28 f., ha ehhez hozzávesszük a még kint 
levő tagdíjakat, az összeredmény 12,766 K 28 f., míg 
az Uránia folyóirat költsége 12,452 K 99 f., az ered
mény tehát azt mutatja, hogy a folyóiratot önköltségen 
nyújthatja már az egyesület pártolóinak.

A vagyonkimutatás szerint az egyesület vagyona 
29,828 K 27 f.-t tesz ki, gyarapodás tehát az 1904. évi 
átlaggal szemben 3342 K 22 f.

A Rudolf- és Trefort-szobor alapok álladéka 19.420 K 
48 f. Befolyt az 1905. év folyamán előbbire 1654 K, 
utóbbira 2144 K 40 f.

Az egyesület törzsvagyonát a Magyar Földhitelinté
zet őrzi.

Kéri előadó, hogy a közgyűlés ezt a jelentést tudo
másul venni és Cseike Győző pénztáros részére a föl
mentést megadni szíveskedjék.

Molnár Viktor elnök kimondja a határozatot, mely 
szerint a közgyűlés Cseike Győző pénztáros jelentését 
tudomásul veszi, neki és Klupathy főtitkárnak, mint 
helyettes ellenőrnek a fölmentvényt megadja, s kifejtett 
tevékenységekért neki elismerő köszönetét mond.

Dr. Mészáros Károly tag előadja az egyesület 1906. évi 
előirányzatát, mely szerint a bevétel 19,000 K, a kiadás 
pedig 25120 K, a hiány tehát 6120 K, mely azonban
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rendkívüli bevételekből fedezhető lesz. Kéri ennek tár
gyalását és elfogadását.

Molnár Viktor elnök kimondja határozatképp, hogy a 
közgyűlés a bemutatott előirányzatot elfogadja és az 
annak megfelelő gazdálkodásra utasítja az elnökséget.

A közgyűlés e jelentést tudomásul veszi és a pénz
kezelést illető felmentést megszavazza.

Elnök jelenti, hogy Cseike Győző, az egyesület pénz
tárosa másirányú elfoglaltsága miatt tisztéről lemondott. 
Eddigi működéséért az egyesülettől szintén köszönetét 
és elismerést érdemel, a minek a közgyűlés nevében 
ezennel kifejezést ad. (Helyeslés.)

A közgyűlés ezután Mészáros Károly drt az egyesü
let pénztárosává választja.

Elnök: Az ellenőri állás is megüresedett György 
Aladár halálával. György Aladár elhunyta a magyar 
közéletnek úgyszólván minden körét fájdalommal töltötte 
el, melyet bizonyára átérez egyesületünk minden tagja 
is. A közgyűlés úgy határoz, hogy részvéte jegyző

könyvbe iktattassék, s arról György Aladár hozzátartozói 
hivatalos átiratban értesíttessenek.

A közgyűlés az ellenőri állásra Böngérfi János dr 
választja meg.

Elnök: indítványozza, hogy harmadik elnöki állásra 
Lukács György dr. volt közoktatásügyi minisztert válasz
szák meg.

A közgyűlés az indítványt egyhangúlag elfogadja.
Elnök: meleg szavakkal megemlékszik Kisfaludi 

Lipthay Sándor műegyetemi tanár és egyesületi tag halá
láról.

A közgyűlés elhatározza, hogy a veszteség miatt érzett 
fájdalmának jegyzőkönyvi kifejezést ad és ezt az elhunyt 
családjával is közleni fogja.

Erödl Béla d r .: Úgy az imént elhangzott magas szín
vonalú és eszmékben gazdag tartalmú elnöki beszédből, 
valamint a titkári jelentésből arról győződtünk meg 
mindnyájan, hogy az Uránia, e nagyjelentőségű közműve-

Az Uránia M. Tud. E gyesület pénztári kim utatása 1905. évre.

B e v é t e l
Ö s s z e g

K 1 f-

M ú lt é v i p é n z m a r a d v á n y ......................................... 132 5 9
H ir d e té s i d í j a k .................................. . . . . 1 0 0 —

V is s z a f iz e te t t  e l ő l e g ...................................................... 5 0 0 —

A la p ító  t ő k é k ................................................................... 2 5 6 0 —

V id ék i a c t ió r a  s u b v e n c i ó ........................................ 3 0 0 0 —

R u d o lf- s z o b o r r a  b e f o l y t ......................................... 1654 —

R u d o lf- s z o b o r r a  ta k a r é k p é n z tá r b ó l . . . 6 4 3 0 —

T a k a r é k p é n z tá r b ó l k iv é t e te t t .................................. 5 0 0 0 — •

T a g d íja k  . • ............................................................. 8 1 0 7 —

E lő f iz e t é s i  d í j a k ............................................................ 2 1 8 4 2 8
V id é k i a c t ió  b e v é t e l e ............................................... 2 4 6 3 2 0
P o r t ó m e g t é r í t é s ............................................................ 3 4 8
F ö ld h ite lin té z e t tő l  k i v é t e t e t t .................................. 1570 —

T r e fo r t - s z o b o r r a  b e fo ly t  . • ...........................
K a m a to k :

ta k a r é k p é n z tá r tó l . . . . 126  K 0 2  f. 
fö ld h it e l in té z e ttő l  . . . .  9 4 2  „ 4 2  „

2 1 4 4 4 0

p o s t a k a r é k p é n z t á r tó l . . . 8  „ 4 8  „ 1076 9 2
Á l l a m s e g é l y ............................................................. 5 0 0 0

Ö s s z e s  b e v é te l  . . .

1

4 1 9 2 5 8 7

IK i  a. d  á. s
Összeg
K f.

Előlegek .......................................................... 500I
Uránia folyóirat:

n y o m d a ........................  7624 K. 61 f.
c l i c h é k ........................ 1372 „ 06 „
írói díjak........................ 3456 „ 32 „ 12452

-

99
Tagdíjszedő ju ta lé k a ................................. 138 —

Postatakarékpénztárba té te te tt ................... 8 48
Rudolf-szoborra takarékpénztárba . . . 1090 90
Takarékpénztárba helyeztetett...................
Uránia színházi részvényekre...................

5000
2000 _

P o stak ö ltség ek ........................................... 136 30
Különfélék..................................................... 369 80
Szolga díja . . . .  . . 48 —

Pénztárnok ju ta lo m d íja ............................. 600 —

Egyesületi nyomtatványokra........................ 566 —
Vidéki actio :

t i t k á r .................................. 500 K -  f.
vetítő gépekre....................1427 „ 40 „
írói díjak............................  1260 „ — „
diaposit. és fényképek . . 1122 „ 04 „ 
posta,csomagolás és szállít. 708 „ 51 „
ju talm ak.............................150 „ — „
n y o m d a .............................1536 „ 63 „
vegyesek . ......................... 262 „ 60 „ 6957 18

Földhitelintézetbe helyeztetett................... 918 42
Trefort-szoborra takarékpénztárba . . . 1423 90
Rudolf-szoborra pályadíj és részletfizetés. 8500 —

Földhitelintézeti őrzési díj . . . 24 —

Takarékpénztárba (alapítók)........................ 560

Összes kiadás . . . 41293 97
Pénzm aradvány...................................... • 631 90

Együtt . . . .

1
41925 87

Budapesten, 1906. évi márczius hó 12-én

Dr. Klupathy }enő s. k. Molnár Viktor s. k.
h. ellenőr. ügyvivő elnök.

Cseike Győző s. k.
pénztárnok.
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lődési intézményünk nemcsak hogy napról-napra foko
zatosan fejlődik, de úgyszólván rohamosan halad a 
tökéletesedés útján. Örömmel hallottuk, hogy az ismeret- 
terjesztés terén mily számottevő és nagyértékü culturális 
munkát végzett s ezzel úgy a hazában, mint a külföldön 
mily sikereket ért el. Hézagot pótló közművelődési tevé
kenység ez, melynek eredményei még csak ezután fog
nak a maguk nagyságában mutatkozni. Mi azonban, a kik 
e munkálkodást közelről látjuk és módunkban van meg
ítélni annak a közel jövőben elmaradhatatlan fejlődését, 
már most indíttatva érezzük magunkat, hogy érte el
ismerésünknek és hálás köszönetünknek adjunk kifeje
zést elsősorban buzgó, odaadó és önzetlen elnökünknek, 
Molnár Viktornak (hosszantartó éljenzés), ki az Uránia- 
egyesület müködésétfáradhatatlan szorgalommal irányítja, 
annak mindennemű ügyeit szeretettel gondozza és ezzel 
mindnyájunknak példát, örömet és kedvet ád arra, hogy 
az egyesület felvirágoztatásában mi is közreműködjünk. 
Mindnyájunknak érzelmeit tolmácsolom, midőn indít
ványozom, hogy szeretett elnökünknek jegyzőkönyvi 
köszönetét mondjunk. (Hosszantartó éljenzés.)

Elnök: Köszöni az elismerő szavakat, melyeket Erődi 
Béla hozzá és tisztviselőtársaihoz intézett. Válaszul e 
lekötelező nyilatkozatokra ismételni kénytelen, a mit 
hasonló alkalommal több ízben hangoztatott, hogy t. i. 
az a munka, a melyet az Uránia ügyeinek intézésében 
a tisztikarral együtt kifejt, az egyesület vezetőinek úgy
szólván életszükséglete, melynek teljesítése mindnyá
junkat örömmel és gyönyörűséggel tölt el.

Az a meggyőződés hevíti a tisztikart, hogy e munka 
révén a magyar közmüvelődésügyre egykor nagy haszon 
fog háramlani s hogy közel az idő* mikor a mi lel
kesedésünk, a melylyel az Urániát felkaroljuk, mi
hamarabb át fog ragadni a társadalom széles köreire, 
s ennek az lesz a következménye, hogy mindegyre töb
ben és többen fognak sorakozni zászlónk alá. Még 
egyszer köszönetét mond az elismerő szavakért és kéri 
a közgyűlés tagjait, hogy a munkából részüket kivéve, 
az egyesületet továbbra is támogassák nagy czéljai el
érésében. (Éljenzés.)

Mindezek után még nehány előterjesztést kíván 
tenni. A Rudolf-szoborügyben jelenti, hogy Ligeti Miklós 
a pályázati mintán kívánt változtatásokat megtette, úgy, 
hogy azt a bizottság elfogadta és Ligetit véglegesen 
megbízta a szobor elkészítésével. Ligeti 250 cm. magas
ságú mintával nemsokára készen lesz, úgy, hogy öszszel 
a szobrot le lehet leplezni. A Trefort-szoborra is oly 
összeg gyűlt egybe, hogy a pályázatot nemsokára ki 
lehet írni.

Az Uránia mükereskcdés részvénytársaság megalaku
lásáról és az egyesülethez való viszonyáról is tájékoz
tatni kívánja a közgyűlést. A két intézmény között való 
kapcsolat abban áll, hogy az Uránia egyesület az állam
segélyből egy 1000 koronás mükereskedési részvényt 
vásárolt, a mi által lehetővé tették, hogy az egyesület 
megbízottja benne legyen a részvénytársaság igazgató
ságában és annak működését ellenőrizze. A közoktatás- 
ügyi miniszter 30,000 korona forgótőkét előlegezett a 
mükereskedésnek. Ezt az Uránia-egyesület vette át és 
kezeli mindaddig, a míg a részvénytársaságnak átadhatja. 
Ennek az összegnek az a rendeltetése, hogy belőle olcsó 
áron vásároljanak mübecscsel bíró képeket és azokat 
olcsó áron adhassák el a közönségnek.

Az Uránia Színház fényképező műterme az egyesület
nek egész éven át rendelkezésére állott, úgy, hogy a 
képsorozatok legnagyobbrészben itt készültek. A mű
terem vezetője Zittkovszky Béla e tekintetben a követel

ményeknek teljes megelégedésre tett eleget, miért is 
számára az eddigi 150 korona tiszteletdíjat az idén is 
megszavaztatni kéri.

A közgyűlés a jelentéseket örömmel veszi tudomásul 
és Zittkovszky Bélának a 150 korona tiszteletdíjat meg
szavazza.

Elnök: Indítványozza, hogy Bertha Ilona úrhölgyet 
tiszteletbeli taggá válaszszák, a taggyüjtés körül kifejtett 
érdemei elismeréséül, a mennyiben 100 tagnál többet 
gyűjtött s ezenkívül az egyesület minden mozgalmában 
tevékeny részt vett, így a szobrok alapjára is jelentékeny 
összeget gyűjtött.

A közgyűlés Bertha Ilonát tiszteletbeli taggá választja.
Végül az elnök köszönetét mondott a koimányható- 

ságoknak, melyek az egyesületet támogatták, a sajtónak, 
mely az Uránia sikerét mindenben előmozdítani törek
szik, nemkülönben az egyesületi tagoknak, s az ülést be
rekeszti.

Kelt, mint fent.

Molnár Viktor s. k., Déri Gyula s. k.,
elnök. jegyző.

Az „Uránia“ M agy. Tud. E gyesü let vagyon 
kim utatása az 1905. év végével.

T á r g y
Összeg
K f

Földhitelintézeti záloglevelek:
4n/0-os talajjav. záloglev. 11,000 K 
4°/0-os korona-záloglevél 11,4000 „ 22,400 _
4°/0-os koronajáradéki kötvény. . . 
4°/0-os koronajárad. kötvény (Szemák

200

István alap ítványa)........................ 500 —
Hátralékos alapító tőkék :

Újlaki B é la ........................160 K
B.-hunyadi iskolák . . . 160 „ 320

Alapító tőkék takarékpénztárban . . . 560 —

Postatakarékpénztárban........................ 436 62
Földhitelintézetnél................................. 226 14
L e l t á r ..................................................... 120 —

Uránia-színházi részvények................... 3300 —

Tagdíj-hátralék...................................... 2375 —

Pénzmaradvány...................................... 631 90
Összesen . . . . 31,069 66

Le a vidéki actió nyomdai tartozását . 1241 39
Marad . . . . 29,828 27

Alapok:

Rudolf-szobor és Trefort-szobor javára
takarékpénztárban............................. 19,420 48

E g y ü tt ................... 49,248 75

Budapest, 1906. évi márczius hó 14-én.
1

Molnár Viktor s. k.
ügyvivő elnök.

Dr. Klupathy Jenő s. k. Cseike Győző s. k.
h. ellenőr. pénztárnok.
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HASZNOS TUDNIVALÓK.
A k é z  fe r tő t le n ít é s e .  Nem is képzeljük el, hogy 

bakteriológiai szempontból milyen piszkos lehet az ember 
keze. Állandó érintkezésben lévén bútorokkal s minden
féle egyéb tárgygyal, a kéz bőre valósággal el van 
árasztva mikrobákkal. Wigara egy kórház ápolóinak 
kezét vizsgálta meg s négyszögcentimeterenként 1200— 
2400 baktériumot konstatált. A szám óriási, de hozzá 
kell tennünk, hogy e mikrobák legnagyobb része 
nem okoz betegségeket.

Rendes körülmények közt jelentékeny mennyiségű 
baktérium van a kézen; az epidermis félig levált részecskéi 
alatt, a köröm alatt valóságos mikrobacoloniák vannak, 
a mik csudálatos gyorsan terjesztik a ragályt, a mikor 
legkevésbbé gondoljuk. És ezeknek a mikrobáknak a 
szívóssága igen nagy; gondos mosások, fertőtlenítő folya
dékba mártás után sem teljesen tiszta a kéz.

A sebészek nagyon jól tudják, hogy milyen gonddal 
kell a kéznek ezt a toilettejét elvégezni; és akárhány 
van köztük, a ki látva a pathogenikus elemek elpusz
títhatatlan voltát, operatióhoz kaucsukkeztyűt használ. 
Ez tulajdonképpen annak a beismerése, hogy nem tud
nak teljes tisztaságot elérni; a miben mindenesetre van 
némi túlzás, mert ha nem minden fertőtlenítő szer alkal
mas a kéz teljes fertőtlenítésére, mindenesetre van egy 
pár, a mi teljes bizalommal használható.

Dr. Leedham Green kimutatta, hogy az összes ismert 
fertőtlenítő szerek közt az alkoloshigany oldatok bizto
sítják a legteljesebb tisztaságot (tehát a sublimat, bijo- 
dür, higanycyanür, vagy akármelyik más praeparatum). 
Az agar-culturák igen tanulságosan mutatják a szer 
hathatós voltát. Azok a lemezek, a melyekbe egy csupán 
szappannal és meleg vízzel mosott kéz bőrhulladékát 
oltották be, mikrobatelepekkel úgy el vannak árasztva, mint 
a himlős arcza kiütéssel. A szappannal és vízzel mosott, 
azután sublimát alkoholos oldatba mártott kéz lemezén 
alig van két-három mikrobatelep; és egy olyan sorban, 
a hol a kezet esetenként kálihypermanganáttal, azután 
alkoholos szappanoldattal, majd methylalkohollal és 
sublimatoldattal mossuk, a lemezek fogyószámú bak- 
teriumtelepeket mutatnak.

A következtetést könnyű levonni, s ha nem is vég
zünk operatiót, hanem ha sebet kell bekötni, sebesültet, 
gyermekágyast, ragályos beteget kezelni, de a gyermekek 
kezelése közben is, ha azt akarjuk, hogy kezünk tiszta 
legyen, mossuk meg előbb meleg vízben, aztán alkoholos 
sublimáttal (1:1000). így biztosan elpusztítunk minden 
bacillust, minden betegségokozó mikrobát és nem leszünk 
a ragály széthordozói.

KÖNYVSZEMLE.
B á ró  E ö tv ö s  J ó z s e f  e m lé k e z e te .  Ünnepi beszéd, 

írta és az Eötvös-alapnak 1906. évi február hó 2-án 
tartott Eötvös-ünnepén felolvasta dr. Radnai Rezső. 
Franklin-Társulatnyomdája. — Eötvös Józsefről nem lehet 
eleget írnunk — hozzá tanulni járni, őt magunk elé 
eszményképül állítani: öröm és kötelesség. Legutóbb 
Radnai Rezső — a magyar közoktatásügynek jeles mun
kása — újította fel Eötvös emlékezetét abban a nemes 
lelkesedéssel, érdekes felfogássalírt kis beszédben, a 
mely igazán megérdemelte, hogy nyomtatásban meg- 
rögzittessék. Radnai egészében tekinti Eötvös alakját,

méltatja működését s nem habozik kijelenteni abbeli 
meggyőződését, hogy Eötvös Magyarország legnagyobb 
humanistája. „Ebben fejeződik ki — írja Radnai — 
legtalálóbban az ő egyénisége; ez vezeti egy czélban 
össze pályájának különböző útjait; ebből táplálkozik 
bölcselmi életfelfogása; ez ad örök becset költészeté
nek, sőt a neki, mint államférfiúnak és politikusnak 
felrótt tévedések szintén ebben találják nemcsak ma
gyarázatukat, de egyszersmind igazolásukat is. Radnai, 
felfogása helyességének bebizonyításában igen érdekes 
fejtegetésekbe bocsátkozik. Különösen megkapja a figyel
met a párhuzam Eötvös és Madách, a Rarthausi és az 
Ember Tragédiája közt. A végén pedig szerző a követ
kezőkben foglalja össze fejtegetéseit Eötvösről: „Tör- 
ténetphilosophiai bölcsesége a polgárok érvényesülését a 
nemzet keretébe állította; a nemzetek történeti hivatását 
és jövőjét abba az eredményes munkába helyezte, mely- 
lyel az emberiség közös czélját mozdítják elő és az embe
riséget az egyénben ölelve át.“ A kik nem voltak jelen 
e tanulmány felolvasásán, azoknak valóban érdemes az 
alig 23 lapra terjedő füzetkét elolvasni. — ly.

Az a n g o l  lá n g e lm é k r ő l igen érdekes munkát írt 
Havelock Ellis} H. Ellis tulajdonképpen általában a 
lángész psychologiájával és anthropologiájával foglal
kozik, tehát azon a csapáson halad, a melyen Gálion 
tört utat Öröklött lángész2 czímű híres, sok tekintetben 
alapvető munkájával. Ellis azonban sokkal szélesebb 
alapon fogott a lángész ilyetén tanulmányozásához s 
mint értesülünk, oly anyag gyűlt össze, hogy több, három 
vagy négy kötetben láthat majd napvilágot. Addig is 
külön adta ki e kötetet az angol lángelmékről, mint 
melyek az angol olvasókat leginkább, legközelebbről 
érdeklik.

A bevezetésben saját módszeréről szól, melyet ezirá- 
nyú kutatásaiban követett s törekszik igazolni a követett 
eljárást. A modern tudás teljes körültekintésével tanul
mányozta az igazán érdekes kérdést s így szükségképpen 
eredményei is nem kevésbbé érdekesek. Az angol láng
elméknek egész szótárát adja, kellően meglatolva, hogy 
kiket számítson ide, de azután pontosan összeállít róluk, 
családjukról minden értékesíthető adatot. Érdekes ered
ményeinek csak főbbjeire mutathatunk itt rá. Az angol 
és skót kereszteződést nem találja előnyösnek a láng
elmék szempontjából. Annál érdekesebb, hogy az angol 
és ir kereszteződése adná a legjobb anyagot. Minden
esetre sajátos jelenség, mert hisz tudvalevőleg két nagyon 
ellentétes népelemmel állunk itt szemben. Az erős ellen
tétek azonban — természetesen a faji keverődhetés 
határán belül, nem úgy mint a fehér és fekete Ameriká
ban, — úgy látszik előnyös kereszteződést eredményez
hetnek. Igen jó anyag a walesi, ebből az eredetileg kelta 
elemből került ki Shakespeare, Darwin, Macaulay, meg
annyi igazi nagyság. Az angol-dán keverék nem efféle 
lángelmék létrehozatalára alkalmas, hanem tengerésze
ket, utazókat, műszaki embereket, újítókat adott bőven; 
nem irodalmi, hanem exact lángelméket, a kiknek leg
nagyobbja Newton volt.

Sok egyéb érdekes eredménye közül kiemeljük még, 
hogy a középszerűségből kiemelkedett családoknál nagyon 
sokszor már e kiemelkedéskor (emergentia) megkezdődik 
a fajromlás, a degeneratio. Mély bepillantást ád az ered
mény a tájbiológiái tényékbe. Jellemző a lángelmét ter-

1 Havelock Ellis: A Study of British Genius. London, Hurst and 
Blackett, 1904.

- 2 Francis Galton: Hereditary Genius, its laws and consequences. 1869.
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melő családokra a fiúk vagy a leányok uralkodó volta, 
praedominantiája, azaz hogy csak fiúk vannak a család
ban, vagy csak leányok. Jellemzőnek találta e családok
nál a sok gyermeket, átlagszámba hatot. Mind e jellem
vonások bizonyos közös sajátságokul tűnnek fel a lángészt 
termelő és az idegesen terhelteket létrehozó családoknál. 
Ezek magára a fajra vonatkozó fajbiologiai tények.

Magát a lángelmét is, mint egyént szoros vizsgálat 
alá vette. Sokszor jellemzőnek találta a gyermekkorban 
a testi gyöngeséget, alsóbb rendüséget. Ezt ugyan azután 
kinövik s annál nagyobb energiával rendelkeznek Ezt 
a fejlődő energia-gazdagságot eleinte sokszor nyers 
módon használják fel, de később mindinkább értelmi 
energiává alakul át. Mindenki, a ki ez érdekes kérdé
sekről közelebbről óhajt hallani — olvasni, csak igaz 
élvezettel olvashatja ez alapos, derék, igazán modern 
tudományos munkát.

Dr. Pékár Károly. * 3 * * * * * * 10

Tagdíjak és előfizetések.

I. KIMUTATÁSA
az 1906. évi február hó 23-tól 1906. évi márcz. hó 
24-ig az egyesület pénztárába befolyt tagdíjaknak és elő

fizetéseknek.

a) Tagdíjak: Magyar-pécskai áll. el. iskola 10 K, 
Czeglédi áll. főgymn. 10 K, Bodola Lajos, Budapest 
10 K, Szabadszállási közs. iskola 10 K, Salgótarjáni közs. 
polg. fiú- és leányiskola 10 K, Újpesti Attila-utczai áll. 
el. leányiskola 10 K, Huszti áll. el. iskola 10 K, Szilvás- 
apátii ifjúsági egyesület 10 K, Nagyszőllősi áll. el. iskola 
10 K, Bokor Irma, Budapest 10 K, Heckl Antal, Buda
pest 10 K, Széky István, Gyöngyös 10 K, dr. Mészáros 
Károly, Budapest 10 K, Miklós Gergely, Budapest 10 K, 
Mecenzéfi áll. népiskola 10 K, Pankotai áll. el. iskola 
5 K, Klacskó István, Nagykároly 10 K, Rimaszombati 
áll. polg. leányiskola 9 K, Budapesti VII. kér. polg. iskola
3 K 60 f, Kevermesi áll. el. iskola 10 K, Zsibói áll. el. 
iskola 10 K, gróf Apponyi Lajosné, szül. Scherthoss M.
grófnő, Budapest 10 K, Tiszolci áll. iskola 10 K, Iglói
áll. tanítóképezde 10 K, Vámfalui áll. el. iskola 10 K,
Kőszegi Gyula, Balatonfüred 10 K, Görög Joachim,
Gyergyószentmiklós 10 K, Szamosujvári áll. főgymn. 
(1905, 1906) 19 K, TrattnerEde, Budapest 10 K, Abauj- 
szántói áll. el. iskola 10 K, Sz. Szabó Géza, Csíkszereda 
10 K, Újpesti Lőrincz-utczai áll. el. leányiskola 10 K,
Popper Istvánné, Budapest 10 K, dr. Goldberger Leóné
Budapest 10 K, Györgyei Illésné, Budapest 10 K, Rényi 
Oszkár, Budapest 10 K, Wolski László, Budapest 10 K, 
Wolszky Szida, Budapest 10 K, Pinkái áll. el. iskola
10 K, Marcalii kath. ifj. egyesület 10 K, Újpesti Ferenc- 
József-téri áll. el. leányiskola 10 K, Nagyváradi községi 
polgári fiúiskola 10 K, Görgényszentimrei áll. el. iskola 
(1905—1906) 20 K, dr. Raisz Aladár, Budapest 10 K, 
Tordaszentlászlói áll. el. iskola 10 K, Gálszécsi áll. el. 
iskola (Andor Pál igazgató) 5 K, „Honszeretet“ páholy 
(Drescher Béla) Baja 10 K, Szanki áll. el. iskola 10 K.

b) Előfizetések: Ráczalmási áll. el. iskola 8 K, Kolozs
vári áll. el. fiú- és leányiskola 8 K. Kolozsvári keres
kedelmi akadémia 4 K, Nagykanizsai áll. iskolák 18 K, 
Nyárádmogyorósi közs. el. népiskola 8 K, Bürgezdi áll. 
el. népiskola 8 K, Ótordai áll. el. iskola 8 K, Vármezői 
áll. el. iskola 8 K, Sinfalvi áll. el. iskola 8 K, Breznó- 
bányai áll. el. iskola 8 K, Zoványi közs. el. iskola 8 K.

II. KIMUTATÁSA

az 1906. évi február hó 1-től február hó végéig az Uránia 
m. tud. folyóirat kiadóhivatalában befolyt tagdíjaknak 

és előfizetéseknek.
a) Tagdíjak: Tárnok Gyula, Komárom 10 K, Várhelyi 

F, Versecz 10 K, Sz.-nagyfalui áll. el.-népiskola 10 K,Zsab- 
lyai közs. el. iskola 10 K, dr. Munráth Károly, Bpest 
30 K, Jászberényi áll. főgymn. tanári könyvtára 10 K, 
Jászberényi áll. főgymn. ifjúsági könyvtára 10 K, Sza- 
kolczai gymn. 10 K, Kibekné Lieber Etelka, Brassó 30 K, 
Kézdivásárhelyi r. kath. főgymn. 20 K, Újpanáti áll. isk. 
10 K, Óbessenyői iskola-könyvtár 10 K, Óradnai áll. 
népiskola 10 K, Erzsébetfalvai áll. el. iskola 10 K, Rozs
nyói ág. h. ev. polg leányiskola 10 K, Király Károly, 
Miskolcz 10 K, Miskolczi polg. leányiskola 10 K.

b) Előfizetések: TenkeyJózsef, Nagyvárad 8 ^T örök- 
becsei áll. el. iskola 8 K, Verseczi városi polg. leány
iskola 8 K, Filtsch J., Nagyszeben 8 K, Medgyesbodzási 
áll. el. iskola 6 K 40 f, Toroczkószentgyörgyi áll. iskola 
8 K, Győri áll. segélyezett közs. polgári fiúiskola 6 K 
40 f, Nagy Etelka, Sz.-Kraszna 2 K, Fiumei áll. felsőbb 
leányiskola 8 K, Pinkafői áll. polg. iskola 8 K, Bpesti 
fehérvári-úti el. iskola 8 K, Szendrey Margit, Oláhlápos- 
bánya 4 K, Kolozsvári áll. tanítóképző 8 K, Soproni áll. 
főreáliskola 8 K, Steiner Ilona, Sopron 6 K 40 f, Bereg
szászi áll. főgymn. 6 K 40 f, Brassói r. kath. főgymn. 
tanári könyvtára 6 K 40 f, Iglói áll. polg. iskola 8 K, 
Dognácskai áll. el. iskola 8 K, Csókfalvai áll. el. iskola 
8 K, Lőcsei áll. felsőbb leányiskola 6 K 40 f, Kiskún- 
dorozsmai áll. el. iskola 8 K, Ungvári kir. kath. főgymn. 
6 K 40 f, Hajdúnánási ev. ref. főgymn. 8 K, Fiumei áll. 
polg. fiúiskola 6 K 40 f.

Rudolf-szobor. Néhai Rudolf trónörökös szobrára 
befolyt 18,172 K 49 f. Levonandó Ligeti Miklós szob
rásznak kifizetett 8,000 K, marad 10,172 K 49 f.

Trefort-szobor. Néhai Trefort Ágoston szobrára 
befolyt eddig 9,951 K 69 f.

KÉRELEM.

Felkérjük t. tagjainkat és előfizetőinket, 
hogy hátralékos díjaikat és pedig közvet
lenül dr. Mészáros Károly min. szám- 
vizsgáló, egyleti pénztárosnak (V., Hold-u. 
16.) beküldeni szíveskedjenek.

RECLAMATIO.

Elmaradt lappéldányok reclamálása köz
vetlenül a kiadóhivatalnál (VI., Aradi-u. 
i 4 .) és legfeljebb 15 napon belül eszköz- 
lendő, különben a hiány pótlása módunk
ban nem állhat.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI ÜDVÁRI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN



r aMagyar tanszerkészítő intézete

F E L D M A N N  G Y U L A
EUDAPEST, VI., FEIySŐ-ERDŐSOR 5.

T E L E F O N  1 7 — 23.

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak 
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

hazai- saját gyártmányú 
fizikai, kémiai, természetrajzi 

szabadkézirajzi 
és geometriai tanszereit.

Szakszerű tanáescsal és tájékoztató költség- 
vetéssel 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 zo k ta tá s ü g y i  m in is te r  
a F e ld m a n n  G yu 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 rg 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 e m ű  b e s z e r z é s i  fo r r á so k u l a já n lo t t  h a za i  
c z é g  k ö z é  u tó la g o sa n  f e lv e t te .“  , , H iv a ta lo s  
K ö z lö n y “  X . 11.229.

Bármely könyvárusnál kaphatók
AZ URÁNIA KÖNYVTÁR

eddig m egje len t következő  k ö te te i:

I. Magyarország története.
Irta: M arcza li H e n rik .

II. A nemzet gazdálkodása.
Irta: Dr. N y . F a rk a s  Géza.

III. H ogyan é sz le lü n k , é rzü n k  és  m o z g u n k ?
Irta: Dr. T k an h offer  L ajos.

IV. A lan y  lá n o s  je llem e „ E p i ló g u s b a  tü k ré b e n .
Összeállította: Szeremley Barna.

V. Modem világiellogásunk és az ember világhelyzete.
Irta: Dr. P ék á r  K ároly.

Az Uránia-Könyvtárt az 
Uránia Tud. Egyesület adja ki. 

Efly-egy füzet ára 50 fillér.

ín
Uránia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 
csak az alább felsorolt felolvasásokat kölcsönzi 
ki és pedig a hozzátartozó képekkel és vetítő
lámpával együtt, ú. m .:

1. Madách életéből.
2. Katona József élete.
3. Zrínyi a költő.
4. Az Alduna.
5. Babilon és a Biblia.
6. Képek Vörösmarty életéből.
7. A Magas Tátra és környéke.
8. A gyümölcs műveléséről és értékesité- 

séről.
9. Az Alpesekben és a Rajna völgyén.

10. Délnémet nagyvárosok.
11. Középeurópai nagyvárosok.
12. Budapest.
13. Képek Shakespeare életéből.
14. A fogak ápolása és gyógyítása.
15. Az állattenyésztés.
16. Háziállataink egészségéről.
17. Pompeji és a római élet.
18. Az ősember élete.
19. A tüdő vész.
20. Az alkohol.
21. A Föld.
22. Gyermekápolás és gyermekvédelem.
23. Debreczen és vidéke.
24. A Balaton.
25. Románok (oláhok).
26. A Vág völgye.
27. Az első segély.
28. A keletázsiai világforgalom útvonalán.

A kikölcsönzésre vonatkozó föltételek a 
„Tájékoztató“ nyomtatványban vannak felso
rolva, melyet kívánatra mindenkinek megküld

Az „URÁNIA“
M. T. E. titkári hivatala. 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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=  FOLYTON VÁLTAKOZÓ =
ÁLLANDÓ MÜKIÁLLÍTÁS

hazai képzőm űvészeti tárgyakból:
=  o la jfestm én yek , aquarellek , p a ste llek , =  
tollrajzok , szobrok, ip a rm ű v észeti tárgyak.

A kiállított tárgyak első rangú művészi becscsel bírnak s igen 
jutányos árban vásárolhatók. Különösen előnyös a Mükeres- 
kedés által a művészektől megvett és beszerzési áron eladásra 
-----  ---  kerülő művészeti értékű tárgyak vétele. ------ -

A tárgyak rész letfizetésre  is  vásárolhatók . 
B e lé p ő  díj 20 fillér. V éte lk én y sze r  n in cs.
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idő 0 'onat 
neme n o v a

1.00 kel. őst. Wien, Páris, Ostende,
expr. v. London

5.45 sz. V Palota-Újpest
6 .30 9 Dunakeszi Alag
6 .3 5 9 Szolnok, Szeged
6 .4 5 Esztergom
6 .5 5 Palota-Újpest
7 .0 5 v. v. Lajosmizse, Kecskemét
7 .2 0 g y - v- Zsolna, Berlin
8 .00 Wien
8 .0 5 sz V. Dunakeszi-Alag
8 .30 Temesvár, Karánsebes

Báziás
9 .2 0 Wien, Berlin
9 .35 n Palota-Újpest
9 .10 g y - v. Bukarest-Báziás

1 1.25 SZ. V. Palota-Újpest

D é l u t á n

12.05 SZ. V. Czegléd, Szolnok
12.15 Palota-Újpest
12.25 Nagy-Maros
12.40 •* • Dorog

1.10 Dunakeszi-Alag
1.45 g y - v- Wien, Páris

»2.05 sz. V. Pilis-Csaba
2.15 • Párkány-Nán 1
2 .20 Palota-Újpest
2 25 g y - v- Bukarest, Báziás
2 .3 5 SZ. V. Érsekújvár
2 .40 Esztergom
2 .45 Czegléd
2 .55 Lajosmizse, Kecskemét
4.15 Palota-Újpest

. 4 .25 Nagy-Maros
4 .3 0 Szeged
5.15 g y - Wien
6.10 sz. V. Palota-Újpest
6 .20 Párkány-Nána
6 .4 0 Esztergom
6.45 gy - Zsolna, Berlin, Pozsony
6 .5 5 SZ. V. Bukarest, Báziás
7 .2 5 V. V. Lajosmizse
7-40 SZ. V Palota-Újpest

*7.50 Vácz
8 .3 0 Palota-Újpest

10.00 Wien, Páris
10.10 g y - v. Szeged, Báziás, Bukarest
10.20 bZ.  V. K.-K.-Félegyháza
10.30 Zsolna, Berlin

»11.20 kel. e. v. Belgrád,Konstantinápoly
<11.30 k.o.e.v. Bukarest, Konstantinápoly

* Vasár- is ünnepnapokon bezárólag november
19-ig közlekedik.

* Csak október is április hónapban közlekedik.
8 Minden kedden, csütörtökön is vasárnapon köz-

iekedik
« Minden szerdán ia szombaton közlekedik.

I n d u l á 8 Budapest-Józsefváros p. u.-ról
D é l u t á n

I *7.00 S Z . V. Péczel

idő a vonat 
neme onnan

1 2 - 5 0  k
5 .3 5
6.15  
6 .85
6.35  
7 .05  t'
7.15
7 .25
7 .35  
7 .45  
7 .5 0  
8.00 
8.10
8 .25
8 .35
0.10
9 .25

k« 20
10.50
10.55

. o. e. v. 
sz. v.

r.sz.sz. 
sz. v.

V. V. 
SZ. V

gy- v .
S Z . V.

»»

K o n s ta n t in á p o ly ,  Bnkares. 
Dunakeszi-Alag 
Szolnok, Czegléd 
Palota-Újpest 
Berlin, Zsolna 
Párkány-Nána 
Bukarest, Báziás 
Dorog
Palota-Újpest
Páris, Wien
Lajosmizse
Dunakeszi-Alag
Párkány-Nána
K.-K.-Félegyháza .
Esztergom
Dunakeszi-AJag
Berlin, Zsolna, Pozsony
Palota-Újpest
Érsekújvár
Szeged

Délután
12.05 S Z . V. 
12.55

1.15 g y .  v .

1 40
2.10
2 .35
3.05
3.55  
4.15
4.30  
5 .4 0
5.55
6.30 g y
6 .50
7 .00
7.10

* 8.10
8.20
8.45  
9 .05  
0.15
9 .45  

10 15 
10.40

»10.45
«10.5511.00

11 .10

s z .  V.
- g y -  v.

S Z . V.

g y ”  v.
S Z . V.
gy. v.
S Z . V .

k. e. v. 
kel. őst. 
expr. v.

V V .

Palota-Újpest 
Palota-Újpest 
Bukarest, Verciorova, 

Báziás 
Páris, Wien 
Dunakeszi-Alag 
Kecskemét, Lajosmizse 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Wien, Berlin 
Bukarest, Báziás, 

Temesvár 
Palota-Újpest 
Wien
Temesvár, Báziás
Pilis-Csaba
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Wien
Esztergom
Berlin, Zsolna
Palota-Újpest
Szeged, Szolnok
Vácz
Konstantinápoly.Beigi u 
London, Ostende, Páris, 

Wien
Kecskemét, Lajosmizse

1 É rk e z ik  m in d e n  h é t f ő n  i s  c s ü tö r tö k ö n .
9 V a s á r -  é s  ü n n e p n a p o k o n  b e z á ró la g  n o v e n ib e i  

19- ig  k ö z le k e d ik .

a C sa k  o k tó b e r  é s  á p r i l is  h ó n a p b a n  k ö z le k e d ik .

« É rk e z ik  m in d e n  k e d d e n , c s ü tö r tö k ö n  és  szom 
b a to n .

É r k e z é s  Budapest-JózseTváros p. u.-ra
D é l e l ő t t

26.0« Péczel

t t r v a o t  • ö u o a t i s s r  t .  pSiyauUveífffl
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o v á

«•20 s z .  V T r i e s z t ,  N a g y - K a n iz s a
6 .4 5 Wien, Grácz, Sopron,
7 0 0 gy- v . Szabadka
7.10 Ruttka
7.15 SZ  V. Belgrád, Bród
7 .2 5 g y -  v - G y u la f e h é r v á r ,N a g y s z e b e n , 

K o lo z s v á r ,T ö v is ,  M .-S z ig .
7.35 ,, Fehring, Grácz
7 .4 0 ,, K a ssa , L e m b e rg , M .-S z ig e i
7 .50 S Z . V. Kassa
8 .00 , t Gödöllő
8 .0 0 g y - v Z á g r á b , F iu m e , T o r in o , 

R ó m a , P écs , V in k o v ce
8.10 S Z . V. Arad, Brassó
8.15 • Z á g r á b , F iu m e , P é c s ,  B ród
8.35 Jt Munkács, M.-Sziget
8 .50 g y - v W i e n ,  Grácz, Sopron
9.00 S Z . V. Kolozsvár, Brassó, M.- 

Sziget, Stanislau
9 .35 Ruttka, Berlin

11.15 tszsz. Kis-Kőrös

D é l u t á n
1 2 .2 0 S Z ,  V . Győr, Wien,Szombathely
1 2 . 3 5 , , Hatvan, Sátoralja-Ujhe)y

1 . 3 0 Gödöllő
1 . 5 0 gy- v Fehring, Grácz
1 . 5 5 S Z . V . Szabadka, B.-Bród

‘ 2 .0 0 gy- v. Arad, Bukarest1
2  10 Wien, Páris
2 . 1 5 Kassa, Lemberg
2 . 2 5 S Z .  V . Bicske
2 . 2 5 Hatvan
2 . 3 5 gy- v. h o lo z s v . ,  T ö v is ,  S z .-N é m e ti
2 . 4 0 S Z . V Szolnok
3 . 0 0 gy- v . Pécs, Eszék, Gyékényes
3 . 2 0 B .-B ró d , B e lg rá d , K o n s ta n t.
3 . 2 5 v .  V . Paks ,

3  3 0 gy v. Ruttka, Berlin
4 . 3 0 S Z .  V . Győr
5 . 2 0 Gödöllő
5 . 3 5 Ruttka, Berlin
5 . 4 » Kolozsvár, Brassó
6 . 2 5 Hatvan
6 . 3 5 Kis-Kőrös
6 . 5 0 gy. V, Z á g rá b , F iu m e ,R ó m a ,T o r  inó
7 . 0 5 S Z . V. M.-Sziget, Stanislau
7 . 2 5 Bicske, Trieszt
8 . 2 5 ■ Gödöllő
8 . 3 0 Z á g r á b ,F iu m e ,P é c s ,  B .-Brt-
9 . 0 0 Kassa, Csorba
9 . 1 5 gy. v. K o lo zsv ., B u k a re s t  S ta n is  .

9 . 4 0 S Z .  V . Lemberg, Kassa,iM.-Szig
9 . 4 0 Fehring, Grácz

IO  OO Arad, Brassó
1 0 .1 0 Belgrád, Eszék, B.-Bród
1 0 . 3 0 Wien, Páris
1 1 .1 0 V . V. Ruttka, Szerencs

1 B e z á ró la g  n o v e m b e r  i f - i g ,  a z o n tú l  csa k  B ras-
s ó ig  k ö z le k e d ik .9 C sa k  h é tk ö z n a p o k o n  k ö z le k e d ik .

I n d u l á 5 B u d a -C s á s z á r fü r d ö  k ité r ő r ő l
D e l e l ő t t

«  1 4  1 sz. V. Esztergom
D é l u t á n

1 2 -2 0 SZ- V . Dorog
‘ 1 5 6 Piiis-Csabi

2  2 9 „ Esztergom
6 - 3 0 n Esztergom

Fr* e i és Budapest k. pályaudvarra
D é 1 a 1 ő 11

idő a vonat 
neme h o n n a n

5.00 t.sz.sz. Mária Radna, Arad, 
N.-Várad, Debreczen

5.20 V. V Berlin, Ruttka
5.45 SZ  V. Stanislau, M.-Sziget
5 .45 ,, Belgrád, Boszna-Bfód 

‘Brassó, Arad6.10
6 15 ,, Bicske, Gyékényes
6 .35 ,, Lemberg, Kassa,M.-Szig,
6 .4 0 ,, Wien, Trieszt
7.10 S Z . V. Brassó, Kolozsvár
7.10 ,, Kiskőrös 

Grácz, Fehring7 .25 ,,
7 .2 5 ,, Gödöllő
7 .35 ,, Hatvan
7 .50 gy- v. Bukarest, Brassó
7 .50 V . V. Paks, Adony-P.-Szabolcs
8.10 s z .  V Fiume,Zágráb,B.-Bród, l'ccs
8.15 Csorba, Kassa
8 .45 ,, Hatvan
8 .5 0 gy v 1 ormo,Róma,FiumeZágráb
9.05 sz v. Szolnok
9 .10 >> Győr
9 .4 5 Berlin, Ruttka
9 .50 . t Szabadka

10.15 ” Nagy-Kanizsa, Trieszt

D e l  u 1 a 11
12.10 SZ. V. Gödöllő
12.40 gy- v Berlin, Ruttka
12.45 S Z . V. Wien, bopron, Szombathely

1.00 gy- v. Konstant., Belgr., B.-Bród
> 1.10 Bukarest* Arad

1.30 Gyékényes, Eszék, Pécs
1.30 Lemberg, Kassa
1.45 London, Páris, Wien
1.50 1 Óvis, Koloz&v Sz.-Nvmeti
2.10 Grácz, Fehring
3.10 S Z . V Hatvan, Szerencs
5 .40 Gödöllő
6 .35 M Győr .
6 .40 » Brassó, Kolozsvár, Sta

nislau, Máram.-Sziget
6 .55 t f Belgrad, Bród
7 .0 0 Berlin, Ruttka, Szerencs
7.10 g y - v Wien, Grácz
7 .20 SZ  V Brassó, Arad
7 .5 5 Fiume, Zágr., Bród, Pécs
8 10 Munkács, M -Sziget
8 .4 5 Kis-Kőrös
8 .5 0 Csorba, Kassa
9 06 g y  v- Torino, Róma, Fiume, 

Zágráb, Vinkovce, Pécs
9.10 Berlin, Ruttka
9 .30 S Z . V . Wien, Grácz
9 35 gy- v. N.-Szeben, Kolozsv. M.-S*íg.
9.50 Grácz, Fehring

10 00 f| Lemberg, K a s s a ,  M .-S z ig e t
10.00 Szabadka
10.40 S Z . V . GödöUÓ

‘ Bezárólag nov. 15 -ig, azontül csak Brassótól
közlekedik.

* Csak hétköznapokon közlekedik.

t r k e i é s  Buda-Császárfürdő kitérőbe
D é l e l ő t t

7". 17 S Z . V. Dorog
8 .45 ___tl____ Esztergom

D é l u t á n
4 .39 8 Z . T . Esztergom

»8.19 Pillscsaba
9.22 Esztergom
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URÁNIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  FOLYÓI RAT

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET»
KÖZLÖNYE

M O L N Á R  V I K T O R
K Ö ZR EM Ű K Ö D ÉSÉV EL

SZERKESZTIK

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

VII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM. 
1906. M Á J U S  _ _ _______

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

=  S Z E R K E S Z T Ő S É G :  
VII., I Z S Ó - U T C Z A  4. SZ.,
HOVA A LAPBA S Z ÁNT  K Ö ZLE
M É N Y E K  ÉS A FO L Y Ó IR A T O K  
C SER EPÉLD Á N Y A I KÜLDENDŐK.

------- -----------------  T A R T A L O M :  --------------------------

Népünk balítéletei és hiedelmei 200 évvel ezelőtt. Pruzsinszky Pál. — A tátrai tavak 
élete. Q uint József. — Vörösmarty a színészetről. Kelemen Béla. — Az emberi beszéd 
vizsgálata. N—e. — Hogyan utazzunk mi magyar asszonyok? Isaák Mártha. —
A Macalube Girgenti mellett. Viator. — A somnambulismusról. D r. D ienes Pál. —  
Régi classikus festők műveinek vizsgálata mikroskoppal. —oqy—. — A mai puskapor
félék és robbanó anyagok. Ifj. Csopey László. — Forgách Zsuzsánna. Böngérfi János.

— Krónika. — Könyvszemle.

FIGYELMEZTETÉS. Felhívjuk o lvasó ink  figyelm ét a je len  szám u to lsó  o ldalán
fog lalt Kérelem  és Reclamatio  ez. közlem ényeinkre.

Egyes szám ára 80 fillér. (A júniusié 1 korona.)

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

%
BUDAPEST, 1906.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.



F e lh ív á s  e lőfizetésre.
*

Az Uránia az 1906. évvel immár hetedik évfolya
mába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad. A tudományos 
könyveknél egyszerűbb és könnyebb, — az újságoknál 
pedig tartalmasabb és komolyabb olvasmányt nyújtani 
tagtársainknak s előfizetőinknek.

A hatodik évfolyamban 97 nagyobb és 128 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
ásványtan, földtan, földrajz, technika, orvostudomány, 
bölcsészet, irodalomtörténet, széptan, neveléstudomány, 
történelem, művelődés történelem, néprajz, művészetek 
és szépirodalom köréből.

Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apálhy István, 
dr. Bárány Gerő, Bibó I., Bodnár Zsigmond, Böngérfi J., 
Cholnoky Jenő, dr. Dézsi L., Dietz L. dr. Dienes Pál, Erdélyi 
Pál, Erödi Béla, dr. Ny. Farkas Geiza, Hathalmi Gabnay 
Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó Vilmos, Hoffmann 
Ottó, Huszár Vilmos, dr. Kapitány Kálmán, dr. Kárffy 
Ödön, Kármán Ferencz, Kiss Ottó, Kovács Gábor, König 
Dénes, dr. Körösi Henrik, dr. Kövesligethy Radó, Krécsy 
Béla, Kriesch Aladár, dr. Kapcsay Felicián, Lehr Albert, 
Mahler Ede,dr. Makay Béla, dr. Márki Sándor, Mikola S., 
Mosdóssy Imre, Móricz Zs., dr.Neményi Imre, dr.Nuricsán 
József, dr. báró Nyáry Albert, Orbán Gyula, Pap Károly, 
Pékár Gyula, dr. Pékár Károly, Pécsi Albert, Péterfi Tibor, 
dr. Prém József, Pruzsinszky Pál, Rakodczay Pál, dr. Rátz 
István, Szabó László, dr. Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, 
dr. Szekeres Kálmán, Rácz D. Endre, Riedl Frigyes, Sajó 
Károly, Szana Tamás, dr. Szenlpétery Imre, Szeremley 
Barna, dr. Szterényi Hugó, dr. Szűcs István, Tass Antal, 
dr. Thanhoffer Lajos, Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Köss 
Árpád, dr. Visnya Aladár, dr. Zemplén Győző 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 irónemzedékre, hogy dolgozataikkal minél gyak
rabban fcgnak bennünket ezután is felkeresni.

Folyóiratunk hézagpótló voltának tudatában, kérjük 
a művelt és tanulni vágyó magyar közönség további 
odaadó szives támogatását.

Az Urániá-izz «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi 
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8 kor.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Felhívás belépésre az Uránia-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 

mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/0-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni 

. Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az «Uránia» czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;

2. évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az 
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy 
erkélyszéket, akár egy páholyt 50°/0-os árkedvezmény 
mellett válthat;

3. résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken éven- 
kint művészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunk ki;

4. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

5. és végül 3ou/0 árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
Mészáros Károly dr., számvizsgáló, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesülel elnöksége.

AZ URÁNIA MAGYAR TUD. SZÍNHÁZ RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG
K IA D V Á N Y A I :

Spanyolország. Irta: Pékár Gyula.
A XIX. század. „ „ „
A táncz. írta: Pékár Gyula.
Amerika. írta: ifj. Hegedűs Sándor.
Az ember tragédiájáról. írta. Berta Ilona. 
Vörösmarty költészete. Irta: Berta Ilona.

Ára mindegyiknek 40—40 fillér. 

M e g ren d e lh e tő k  az U rá n ia -s z ín h á z n á l, VIII., K e re p e s i-ú t 21.

URÁNIA MAGY. TUD. EGYESÜLET. „URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ“
-------részvénytársaság . —

T I S Z T I KAR:
T is z te le tb e li  e ln ö k ö k :

Báró Eötvös Loránd és Szögyény Marich László.
El nökök:

Lukács György dr., Matlekovics Sándor dr. és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

A 1 e 1 n ö k ö k:
Beöthy Zsolt 
Uosvay Lajos Lóczy Lajos Rákosi Jenő 

Zsilinszky Mihály.
F ő t i t k á r :  Klupathy Jenő dr.

T i t k á r o k :
Finály Gábor dr. Szász Károly dr.

J e g y z ő k :
Déri Gyula Szűcs István dr.
Szekeres Kálmán dr. Zemplén Győző dr.

P é n z t á r o s :  Mészáros Károly dr.
E l l e n ő r :  Böngérfi János.

K ö n y v t á r o s :  Lörenthey Imre dr.

I G A Z G A T Ó S Á G :

El nök:
Molnár Viktor.

T a g o k :
Bezsilla Nándor dr. 
Dessewffy Arisztid 
Erödi Béla dr. 
Gerster Béla 
Klupathy Jenő dr.

Kövesligethy I âdó dr. 
Lichtenberg Kornél dr. 
Révai Mór 
Schiller Henrik dr. 
Várady Gábor dr.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:
Cseike Győző

elnök.

Bezsilla István dr. Kankovszky Antal
Igmándi Mihály Rácz István dr.

Ügyvezető igazgató:
Szana Tamás.



VII. évf. 5. szám .

u r á n Ta
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ URÁNIA M. T. E. K Ö Z L Ö N Y E

1906. m ájus.

E folyóiratot az Egyesület tagjai
M O L N Á R  V I K T O R  

közreműködésével Nem tagoknak előfizetési ára
az évi illetmény fejében kapják. szerkesztik

KLUPATHYJF.NŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY
egy évre 8 korona

Népünk balítéleteí és hiedelmei 
200 évvel ezelőtt.

Sokszor olvassuk és halljuk emlegetni, hogy 
műveltségűnk újabb keletű; ennek igaz
ságáról közvetlenül szerezhetünk meggyőző

dést, ha hazaiviszonyainkata török hódoltságutáni 
időkben tanulmányozzuk. A népességében szer
telenül megfogyatkozott ország, műveltség tekin
tetében — különösen a nép alsóbb nagy réte
geit tekintve — kezdetleges állapotra jutva lépett 
át a XVIII. századba. A népnek műveltségi viszo
nyait szemügyre véve — az előítéleteknek, a babo
nának szertelen elterjedése vonja magára méltán 
a figyelmet. Jellemző az akkori viszonyokra nézve 
annak a sárospataki tanárnak az esete, a ki a 
physikát tanítván, néhány külföldről hozott (való
színűleg igen primitiv) kísérleti eszközzel pró- 
báltaaphysikai törvényeket kimutatni. Ugyan meg
járta ! Varázsló hírébe került, azt mondották róla, 
hogy az ördöggel lépett szövetségre, persze fel 
is hagyott az efféle veszedelmes experimentá- 
lással. Avagy ki nem hallotta volna tudós Hat
vaninak, a debreczeni bűbájos professornak hírét? 
Orvos, bölcsész és physikus volt egy személyben ; 
természettani kísérletei révén képtelen hírek kaptak 
róla szárnyra: tűzokádó sárkányok által körül
véve, a halottakat megidézte, a szultán ebédjét 
szobájába varázsolta, a levegőben járt s mindezt 
azért tehette meg könnyű szerrel, mert az ördög
nek volt kenyeres pajtása. Hogy is mondja róla 
Arany ?

„Mi sors vár rád a csillagokban,
A csíziónál tudja jobban.
Bölcsek kövét régóta bírja,
Nap- s holdfogyatkozást megírja.

Télen, szobában, érlel dinnyét,
Csiklándni a vendégek ínyét,
S az asztallábból, mint varázslás 
Csapon dől a tokaji máslás“.

Csudaviselt dolgainál is talán nagyobb csuda 
az, hogy nem került boszorkánymesterség miatt 
pörbe, afféle pörbe, a milyennel csaknem az 
egész XVIII. századon át találkozunk s a mely 
porokét megdöbbenés nélkül olvasni nem lehet.

A XVIII. század elején — de később is — 
virágkorát élte hazánkban a kuruzslás. Jellemző, 
hogy még maga Károlyi Sándor gr. is inkább 
bízott a kuruzsló asszonyok tudományában, mint 
az orvosokban. Szatmári Sámuel uramnak, az 
úrfi (Károlyi Ferencz gr.) gondviselőjének szívére 
köti: „Ha midőn pedig emberi gyarlóság szerint

egészségébe valami változás lenne... Tolvay 
Gáborné, vagy Balogh Györgyné asszonyomnak 
hírül adván, az mennyire javallják, külső orvos
sággal orvosoltassék. Ha pedig Isten rá mérné 
és meghimlőznék, megnevezett betsiiletes asszo
nyokat consultáld s doctori orvosságokkal ne 
vesztegessék, mert a feleségemet is annyi, hogy 
meg nem ölték, hanem házi orvossággal, ú. m .: 
gyöngy-klárispornak italával, lencse vizével, sáfrá- 
nyos vízzel etc. “ 1 Károlyi Sándornak idősebb 
fia (Laczi) nagyon sokáig betegeskedett; senki 
sem tudott a szegény fiatal emberen segíteni, 
persze próbálkoznak mindenféle tudománynyal. 
A többi között az Erdélyből hazavergődő katonák 
egy kolozsvári öregasszonyt ajánlanak, a ki „életét 
köti belé, hogy az úrfiút meggyógyítja, ha szinte 
tíz esztendeje is, hogy őt gyötri ama nyavalya“. 
De maguk a hadfiak is tudnak (vajmi hathatós) 
orvosságot ajánlani! Vegyen be a beteg „Sátán 
lőtte füvet1 „akár borban, akár más alkalmatos
ságban“. Azután e füvet keverjék „Te mondád 
fűvel“ meg foghagymával, „edgyiitt tegyék egy 
nagy mázas fazékba, töltsenek vizet rá, azután 
azon fazékra más fazekat birítsanak rá“. A hadfi 
szerint persze az imigyen képződött lé erős 
orvosság a nyavalya ellen, ezzel kell az „úrfiú“ 
fejét megmosni, azután a megmaradt lé vízzel 
föleresztetvén, kilenczszer kell a beteget meg- 
füröszteni abban. Ez az orvosság igen jó: „Balka 
Pál is így gyógyult meg“ . 2

Ma talán már el sem tudjuk képzelni, meny
nyire általános volt a kuruzslásban való hit a 
nép között. A tudós asszony különböző füveivel 
(hosszú élet füve, jámborság füve, szerelemfű 
gyökere), csudatévő szereivel (harmatvíz, sárkány
tej, angyalolaj, szerelemjószagú, búbánatkenőcs, 
liliomlé) és varázsvesszejével mindent meg tudott 
gyógyítani, de mindent meg is tudott rontani. 
Tudott pl. szerelmet kelteni, de ki is tudta azt 
oltani. Azért panaszkodik valahol a boszorkányos 
praktika miatt az ifjú:

„Bűvös vessző, suhintásod fáj nekem,
Mert azóta az én rózsám hütelen“.

A boszorkányok praktikáiban katonáék is hit
tek, még pedig nemcsak a közvitézek, hanem 
fölfelé a generálisokig. Mikes Mihály gr. székely 
generális 1707. november 17-én a többi között 
így ír Rákóczinak: „Itt felséges uram mind a

1 Eble: „Gróf Károlyi Ferencz és kora“ I. 119. 1.
2 U. o. 160.

13
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papok, de kivált a boszorkányok derekasint biz
tatnak, hogy Isten kegyelmességéből az magyaré 
lesz a victoria“ . 1 Az Érmelléken jóravaló, szak
értő boszorkányok lehettek; az ungi Orosz Pál 
tábornok valami betegség által gyötörtetvén — 
mint 1707. június 5-én Bercsényihez küldött 
levelében jelzi — lerándul e vidékre, hogy vala
melyik boszorkánynyal consultáljon. „Lefordulok 
az Ér mellé valamely boszorkányhoz — vagy 
árt, vagy használ“ .'1 2 Egyébként e vidék nemcsak 
a boszorkányi tudományban otthonos vénasszo
nyairól volt akkoriban ismeretes, hanem egyéb 
csuda dolgairól is nevezetes volt, pl. voltak arra
felé könyező képek, a mi egyébként akkortájt 
másutt sem volt valami nagy ritkaság, a többi 
között Kassán Loyola Ignácz képe sírt (1706), 
Surány mellett pedig a Boldog asszony képe 
vérzett, még pedig néhány napig, sőt 1709-ben 
valamelyik templomnak falai — mert időközben 
a templomból raktárt csináltak — vért izzadtak. 
Igaz, hogy Szentpéteri I. dandárnok azt állította, 
hogy az nem vér, hanem csak vörös festék, 
de hát az embereknek jobban tetszik az, a mi 
csudálatosabb.

Rákóczi két rendbeli hadi regulái a jó erköl
csök fenntartásán őrködvén „az ország törvé
nyében feltett halálkemény büntetés alatt“ tiltják 
az ördöngösséget, boszorkányságot. „Az ördögi 
mesterséget űzök, kik abban találtatnak, hogy 
az ördögre bízzák egészen magokat — megbizo
nyosodván rájok — tűzzel elevenen megéget
téinek“ . 3

Nem hagyható szó nélkül, hogy az evangé
likusok ezen korbeli zsinata (a rózsahegyi 1707. 
április 3 7) a többi között ezzel a kérdéssel is
foglalkozott: „Hogyan kell védekezni akisértetek 
ellen ? Olyan kísértetekről beszéltek itt komolyan, 
a melyek visszajárnak a sírból s a szegény 
élőket gyötrik. A zsinat nem látta szükségesnek, 
hogy a baj megakadályoztatása végett a holttest 
feje levágassák; a bajon imádsággal kell segí
teni, lévén az egész nem egyéb, mint „az ördögnek 
incselkedése“ . 4

A zsinat által ajánlott óvszerrel a babonás 
nép nem elégedett meg, helylyel-közzel egy-egy 
ítélet, hatósági intézkedés szinte megdöbbentő 
világot vet a nép hiszékenységére. Mennyit szen
vedhetett, mennyi csudálatos rendszabályt eszel
hetett ki a tudatlanság, arra nézve némi tájé
kozást nyújt Deés városának 1742. augusztus 
18-iki deliberatuma. Sok baja volt e nemes város 
magistratusának a „suspecta personákkal“, afféle 
nyugtalan lelkekkel, a kik nem akartak bele
nyugodni abba, hogy immár innen elköltöztek; 
haza-haza jártak, sok félelmet és bajokat okozván. 
Végre is a magistratus ama „personákra“ nézve 
így „concludált“ : „Felásatásokra exmittáltatnak 
senator Bodokába András, Bátori Szabó István 
stb., kik még ma felássák őket s ha azon sus- 
pitio iránt való criteriumok ú. m. ha az arculat
jában pirosság van, vagy valami elevenség, ha

1 Századok: 1881 . 120 1. Thaly K. czikke : Jóslatok 
és hiedelmek a R.-korban.

2 U. o.
3 U. o.
4 Zsilinszky M. Egy forr. zsinat tört. 57. 1.

a karónak beléjek való veretése után valami 
víznek kiütése a karó nyoma után expiriáltatnék, 
a Nemes tanácsnak referáljanak. Minthogy pedig 
ezen fejjebb írt suspecta szeméjeken a megírt 
criteriumok felásás után bába Piiába bizonyosan 
comperiáltattak, azért concludáltatott, hogy sír
jából kivétessék, a törvényfához vitessék és ott 
hóhér által megégettessék“ . 1

A kor babonára való hajlama a legjobban 
ama évtizedek boszorkánypöreiben tükröződik 
vissza; valóban csodálatraméltó az a könnyűség, 
a melylyel a bírák a legképtelenebb vádaknak 
hitelt adnak s az a felületesség, a melylyel az íté
letet kimondják. Egy 1705. januárius 30-án Nagy- 
Bányán kelt jegyzőkönyvi határozatban, mely 
három asszonyra mondja ki a halálos ítéletet, 
az indokolás megcsúfolása minden indokolásnak: 
„Elegendőképpen megvilágosodván és megbizo
nyosodván a ti Isten ellen való gonosz csele
kedetitek, varázslástok, bűvöléstek, bájolástok, 
ördögi mesterségtek, boszorkányságtok“. Miben 
világosodott meg mindez „elegendőképen , erre 
nézve annyit tudunk meg e jegyzőkönyvből, hogy 
„hiteles tanuk sok ízben látták ezen ördögi mes
terségek gyakorlását“ s hogy már előbb vízben 
megpróbáltatván „abban le nem mentek“. Eme 
bizonyságok alapján „az ördögi mesterséget űző 
boszorkányok“ a Kákás mezőn megégettettek.'2

Az 1723. szeptember 24-én Deésen felvett 
jegyzőkönyv — úgy mint a többiek is általában — 
igen gyenge az érvek dolgában. „Mészáros Mária 
Simon Gergelyné ellen hites férjének relatiójá- 
ból constatált boszorkánysága, a midőn keservesen 
panaszolta, hogy felesége nyilvánvaló boszor
kány ; nem tudja, mit csináljon vélle, mert csak 
azon veszi észre, oda lesz éjszakának idején az 
ágyból. . .  sokszor hajnal felé lutskosan jön haza; 
sokakat fenyegetett, félszegséget, halált okozott. 
Tehát minden elkövethető próbák alá vettessék, 
elsőben feje védessék, azután tűzbe megéget
tessék“ . 3

Egy ugyancsak Deésen két évvel később hasonló 
perben meghozott halálos ítélet a bevezető sorok 
után így hangzik: „Az actio pedig satis doce- 
álta az Incta boszorkányságát, fenyegetődzését 
és sokaknak megnyomatását, azért, hogy tűzzel 
megégettessék, ítéltetett“.

Vannak természetesen hosszú indokolásokkal 
ellátott ítéletek is, a melyek felölelnek minden 
vádat, azok összes ú. n. bizonyítékaikkal együtt; 
ezek talán a legszomorúbb emlékei és bizony
ságai ama évtizedek elmaradott állapotának.

A Miskolcz városában 1717 november 29-én 
kimondott ítélet hosszasan foglalkozik a vádakkal: 
„A jelenlevő Lengyel Tamásné Virág Kata és 
Tóth Istvánná Sigó Kata bűvös, bájos igriczi 
boszorkány asszonyok... külön-kíilön való helye
ken, időkben és alkalmatosságokkal ördögökkel 
való czimborálások szerint, sokakat elrontani 
ifjú és öreg renden levőket megnyergelvén, s

1 Pataky Ferencznek a .Vasárnapi Újság 1862. évi 
35. sz. köz lőtt deliberátuma.

2 N.-bánya 1705. jan. 30 iki jegyzőkönyve. Megjelent 
„Hazánk és a Külföld“-ben 1866. 28. sz.

3 Deés város jegyzőkönyve a Vasárnapi Újság 1862. 
35. számában.



195

rajtuk nagy hegyeken és völgyeken nyargalózván 
magukat és más terheket hordoztatni merész
kedtek“. Elmondja továbbá ezen ítélet, hogy a 
nevezett boszorkányszemélyek „bizonyos alkal
matossággal két ízben is“. Gombos Istók nevű 
18 éves ifjú legényt keményen és erősen bezárt 
istállóból bizonyos „zárlyukon“ kiragadták, egy 
mocsár fenekén hagyták, „és számok szerint 
10 napig némává tették“. A vádpontok között 
azt is fölhozzák, hogy „tekenős békákká válván, 
vendégeskedésre nézve Duna vizét átúszni meré
szeltek“ . 1

Úgylátszik, mintha a babonás hiszékenységet
legalább egyelőre — az idő sem tudta volna 

csökkenteni; ha a század második felében álta
lában ritkábbak is az efféle perek, de képtelen 
babonákban való hitnek általános elterjedését 
ezek éppen úgy mutatják, mint az előbbiek. Ott 
van pl. a marosvásárhelyi boszorkányper. Csak
nem 30—40 év választja el ezt azoktól, a melyekről 
fentebb említést tettünk, de lényegileg e között 
és azok között különbség nincsen. A szóban- 
forgó marosvásárhelyi pör ítélete tizenkét kemény 
pontban összeállítja a bíróság elé állított „bába
ságot gyakorolt Farkas Borbára nevű öreg asz- 
szony“ bűneit, a ki „divinarum, humanarum 
legum reverentia et timore spretis diversis in 
locis, temporibus et occasioinibus. . .  utálatos, 
de irtóztató bűvös-bájos boszorkányi véteknek 
nemében magát elegyíteni, abban élni s leled- 
zeni . . .  nem átallotta s nem szégyellette. Miután 
a vádak „per longum et latum satis superque 
rumináltattak“, a fatensek fassioi s mindkét rész
ről végbe vitt hosszas allegatioi“ meghallgatást 
nyertek, a hosszas „fassióknak serieséből kijön“ :
1 . Farkas Borbára sokakat fenyegetett, és sokak
nak ártott is, mert megnyomta őket sőt, néme
lyeknek „e captiva“ kezét-lábát is megzsugorí
totta ; 2 . az „accusált captiva üvegablaka tán- 
gyériyukán természeti testével, köntösével“ más 
házába „bébútt“ ; 3. némelyeknek gyermekét 
kemenczéje kürtője táján magára„hupuczáltatta“ ;
4. ajtó bezárva a kürtőn bé bútt, a személyt 
megnyomta és eltűnt; 5. lúd képibe „által tűnt“ ; 
6 . jövendölt az asszony-embernek a mássából, 
hogy hány gyermeke lesz; 7. gyermekágyban 
levő asszonyembernek gyermekét vecsernye táj
ban el akarván vinni, midőn az beteg érette 
kiáltott volna, előle eltűnt. A fentebb említett 
1 2  vádpontok közül ezek voltak a súlyosabbak, 
mert a többi olyan, hogy mint vád nem is szere
pelhet1 2 (pl. „maga mondotta azt is, hogy ha a 
szüléshez — mint említve volt, a „captiva“ szü
lésznő volt, — nem őt hívják, megbánják). Ezek
nek felsorolása után az ítélet: „Ezek és ezekhez 
hasonló ártalmas gonosz cselekedeteit contra leges 
patrias et praecepta divina hütök után feles faten
sek megerősítvén . .. tetszett a törvénynek, hogy 
az praesens captiva, Farkas Borbára primum et 
ante omnia vízi próbára vettetvén, ad extra- 
dandos socios et socias complices megtorturáz- 
tassék és annak utána in terroréin et exemplum 
aliorum et aliarum in simili crimine degentium

1 A Hírnök 1842. évi 13. száma.
2 Kuruzslása következtében a gyermek a kürtő tájékán 

magától tánczolni kezdett.

hominum megégettessék és meghaljon fiatque 
executio, mox et de facto“ . 1

A magyarországi boszorkánypereknek híre ter
mészetesen a külföldre is eljutott s az akkori 
külföldi hirjapokban is itt-ott van efféle közle
mény. Az „Öffentliche wöchentliche Post-Zeitung 
in Frankfurt Am Main“ 1728. évi 72. száma 
hosszasabban számol be valamelyik magyar- 
országi tiszamelléki községben lefolyt pörről. 
A német czikk leírja, hogy a bűnösöket a per 
folyama alatt először „megmérték“, még pedig 
vizen és mérlegen. A vízbe dobatván, daczára, 
hogy kezeiket összekötözték — „bűvös mester
ségük szerint“ fennmaradtak. Ezután mérlegre 
kellett ülniök s csudálat! „egy izmos, vastag 
asszony nem nyomott többet másfél latnál, férje, 
ki hasonlóképpen nem volt a legkisebb emberek 
közül való, nem volt nehezebb 5 köntingnél. 
Ezután leírja a német lap az ítélet végrehajtását, 
6  boszorkánymestert és 7 boszorkányasszonyt 
égettek meg, „köztük volt a múlt évi és minden
kitől becsült 80 esztendős biró is, „a ki a jeles 
autó da fé-nak kitűnő díszéül szolgált“. Három 
máglyát állítottak föl egy órányira a várostól a 
Tisza mentiben; mindegyiknek a közepén egy 
karó volt leásva. A három farakást egyszerre 
meggyujtják, ezek erősen égtek, de a gonosz
tevők még mintegy egy negyed óráig éltek. A 
német czikk a megégetés processusának leírása 
után elmondja, hogy még ugyanazon községben 
pör alatt vannak nyolczan, ezeket már megúsz
tatták, meg is mérték. Van közöttük egy viselős 
asszony is, „a ki a megégetett személyek vallo
mása szerint a sátánnal társalkodóit. Tegnap 
ismét húsz darab (Stück) fogatott be“ . 2

A század második felében az 1768-ik évben 
Sopronban folyt boszorkányper annyival inkább 
megérdemli a figyelmet, mert ennek vallatási 
jegyzőkönyve a legterjedelmesebb s mert ebbe 
maga Mária Terézia királynő is beleszólt. A biró 
kérdéseiben az a jellemző, hogy azokból az ő 
boszorkányságban való hite tükröződik vissza, 
míg a vádlott feleletei a maguk egyszerűségével 
ragadják meg a figyelmet.

A boszorkánysággal vádolt Kosnyák, vagy 
másnéven Vlasovits Ilona az általános kérdé
sekre elmondja, hogy hol született, minő vallású 
s hogy „a mint gondolja“ 40 esztendős. A jegyző
könyvből hadd álljon itt néhány kérdés s a 
vádlottnak azokra adott felete.

— Mért fogattál be ?
Hogy sógorasszonyom boszorkánynak 

mondott.
— Te néked valamely közöd vagyon az ördög

gel, hol tanultad és tudod-e, hogy az ördög, a 
ki téged tanított, melly formán, mit adott ? és 
holl ? Volt-e más valaki jelen ?

— Semmi közöm az ördöggel nincs.
— Horvát-Zsadányban lakozó Pavetitsnének 

kiscsöcsömő gyermekét, mikor étszakának idején 
el akartad vinni, be lévén az ajtó szögezve, 
hogyan mehettél be a szobába?

1 A jegyzőkönyv közölve van a Hon és Külföld-ben 
1842. 11. sz.

2 Az idézett lap közleményét ismertette a Társal
kodó. 1833. évf. 343. lap.

13*
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Azon gyermek felől semmit sem tudok s 
ott nem voltam.

— Miért gyötrötted Groszner János feleségét 
és leányát? Groszner Magdolnát; mióltától fogva 
és miképpen gyötrötted azon személlyeket, meg- 
ereszthetsz-é nékiek és mi módon lehet meg
ereszteni (a büvölés alól feloldani)? Kívüled pedig
len más valaki segíthet-é általod megrontott 
személlyen, minémü mesterséggel és hogyan 
segíthetnél azon? Kik tanítottak azon mester
ségre, írásba vagyon-é azon tudomány tenálad, 
avagy csak szóval taníttattál meg?

— Én soha Groszner János feleségét és leá
nyát Groszner Magdolnát nem gyötörtem és sem 
nem árthatok, sem nem segíthetek rajta semmi
vel sem, mesterséget nem tudok.

- Mi okokra való nézve vagy te oly hatalmas, 
hogy sokféléknek parancsolsz, mibül áll azon 
hatalmad és kitíil vetted ?

— Én senkinek sem parancsolok és senkitől 
hatalmam nincs.

—• Miért löletted el hideggel Hersaul Pált 
peresznyei szőllőpásztort és miképpen vetted el 
annak hallását ?

— Én ellenem senki sem bizonyíthatja, hogy 
Hersaul Pál szőllőpásztorra hideglölést bocsá
tottam, meg hallását el vettem volna, hanem azt 
a sógor asszony költötte rám.

— Miképpen vehetted magadra más asszony 
ábrázattyát, mi okból kellett Groszner Magdolná
nál megjelenni ? Miért tartanak közönségesen 
boszorkánynak ?

— Semmi ábrázatot nem vettem magamra, 
semmiképpen Groszner Magdolnánál meg nem 
jelentem és rám senki is nem mondhattya, hanem 
csak csupán Groszner Magdolna és boszorkány
nak is csupán csak az ő rokonsága és a kik szájá
ból hallották tartanak“ . 1

Az egész vallomás azt a benyomást teszi az 
olvasóra, hogy az egész per néhány babonás 
és talán még hozzá rosszindulatú asszony plety
kájából eredt, mert a mint látszik, az emberek 
minden képtelenséget elhinni hajlandók voltak.

Önkénytelenül az a kérdés merül fel, hogy a 
kormány összetett kezekkel nézte-e ezen ször
nyűségeket, a melyekben a vádlók nyomorúsága, 
elfogultsága csaknem annyira meglepő, mint a 
mily mértékben megindító a vádlottak sorsa? 
Talán semmi sem mutatja a babonának uralmát 
a XVIII. század első felében, mint az, hogy az 
efféle vádakkal szemben ama század első felében 
semmi erélyesebb intézkedés nem történik.
III. Károly 1728 október 28-iki Szeged városá
hoz intézett leirata e tárgyban nyilván csupán 
csak az efféle pereknek külső formai ügyeire 
vonatkozik, mert hiszen a boszorkánypörök fenn
akadás nélkül folytak tovább. Azonban Mária 
Terézia már teljes erélylyel lépett föl e babo- 
naság szülte veszedelem ellen. Első idevonatkozó 
intézkedése 1756-ban odairányul, hogy az efféle 
vádakkal szemben a bírák a lehető legnagyobb 
körültekintéssel, óvatossággal járjanak el, az íté
letet pedig annak végrehajtása előtt a legfelsőbb 
helyre felterjeszszék. Két év múlva a királyné

1 Közölte a Sopron 1876. évi 34. száma e czím alatt: 
„Az utolsó boszorkány Sopronmegyében*.

e rendeletet olyaténképpen módosítja, hogy már 
a per felvétele előtt is tegyenek arról jelentést, 
míg végre 1768-ban elrendelte, hogy csakis a 
legkétségtelenebb bizonyítékok és más kapcso
latos bűnesetek nyomán kezdjék meg a vizs
gálatot.

Visszatérve Kosnyák Ilona esetére, világos, 
hogy az 1756-iki rendelet értelmében a vallo- 
mási jegyzőkönyvet a legfelsőbb helyre föl kel
lett terjeszteni. A felterjesztés és a mellécsatolt 
vallató kihallgatási jegyzőkönyv minden való
színűség szerint kínos hatást gyakorolt odafent, 
legalább erre enged következtetni azon körül
mény, hogy a helytartótanács útján felterjesztett 
iratokra a válasz már tizenkét nap múlva vissza
érkezett.

A leirat reámutat arra, hogy ezen és efféle 
jelentések világosan mutatják, miszerint e szemé
lyek üres feltevések alapján kerülnek börtönbe, 
a hol a szerencsétlenek képzelődéseikben meg- 
erősbülnek. Más tekintetben is kiszámíthatatlan 
az efféle perek káros hatása: ingert és alkalmat 
adnak a hiszékenységre. A kegyelmes királyi 
leirat elrendeli, hogy „az említett bebörtönzött 
asszonyt, minden további letartóztatás nélkül“ 
bocsássák szabadon. így kerülte ki szegény Kos
nyák, aliter Viasovits Ilona a tüzhalált. A fel
világosodás szellője már megérintette a maga
sabb társadalmi rétegeket, az alsóbbakban azon
ban még sokáig megmaradt a babona és a 
hiszékenység Ha a boszorkányperek ama ren
delet következtében megszűntek is, de az embert, 
állatot megrontó, rémes éjszakákon kóborló 
boszorkányokban való hit még ezután is sok 
bajt okozott az embereknek.

Az érintett perek nemcsak azon kor babona- 
ságáról beszélnek, hanem bizonyos hideg, érzé
ketlen lelkületről is tesznek bizonyságot; nem 
szólal meg azokban az irgalomnak legcsekélyebb 
hangja sem. Ne gondolja senki, hogy csak az 
érintett boszorkánypereket vitték ilyen brutális 
szigorúsággal. Az akkori status prudentia igen 
fontosnak tartotta a nép érdekében -- azt 
(a mit különben egyik másik ítélet expressis 
verbis ki is emel), hogy „a bevett praxis szerint 
másoknak elrettentő és irtóztató példát statuál
jon“. Az ítélet megindokolása lehet helylyel- 
közzel gyönge, a vizsgálat felületes, de ama nép
nevelési szempont csaknem mindenütt érvényre 
emelkedik. Haraszti Tamás, veréczi lakos ellen 
pl. az a vád merül fel, hogy parázna, tolvaj, 
káromkodó, miért is a törvény felette így határoz : 
„Noha paráznaságáért fővételt, lopásáért akasztó
fát érdemelt volna, mindazonáltal az Úr Isten 
ellen való káromkodásáért, mások példájára és 
Isten eö nagy Felsége haragjának lecsendesíté- 
sére kővel veressék agyon, praemissa tarnen 
tortúra“. A „noha“ után a kővel való agyon- 
veretés nem egészen logikusan következik, a 
sententia első és utolsó része lazán van egy
máshoz téve, csak egy marad ki az ítéletből 
szilárdan : „kővel veressék agyon“, persze „prae
missa tarnen tortúra“. A kisebb bűnökkel, még 
az afféle rossz szokásokkal szemben is ilyen 
kérlelhetetlen szigorral járnak el. Moldován 
Mihály deési lakost 1742 a „feles fatensek“ 
azzal vádolják, hogy — valószínűleg mikor



indulatba jön — ezt kiabálja: disznóteremtette, 
sőt indulatjában még az ördögöt, meg a menny
követ is emlegeti, miért is a tanács az igazságot 
irgalmassággal kívánván megelegyíteni“, a bűnöst 
a piaczon „keményen“ megpálczáztatta s a nemes 
városból kiűzi. 1

Volt-e sikere ennek az eljárásnak, a nyilvános 
és kegyetlenül végrehajtott büntetések javítot
ták-e a népet, erről a szanaszét barangoló rabló
bandákon kívül a városok határaiban emelkedő 
akasztófák — a milyenek még a múlt század 
első felében sem mentek ritkaságszámba — 
nyújthatnak tájékozást.

Az ember hivatása oszlatni a tudatlanságot 
s hinteni a tudás magvait, „hogy ember, állat 
szelídüljön s a szeretet és jótét vetése soka
sodjék“. Megtette-e az ember kötelességét e 
téren az utóbbi század alatt? Tegyünk össze
hasonlítást a múlt és a jelen között és azt kell 
felelnünk: igen.

Pruzsinszky Pál.

A tátrai tavak élete.2
(Dolgozat a Paedagogium biológiai laboratóriumából.)

A hindu mythologia szerint a vízből ébredt 
életre a teremtő erő, a szellemek ősatyja 
Brahma, ki éles elméjével kétfelé osztja 

azt s egyik részből teremti az eget, másikból a 
földet. A természet e sohasem nyugvó eleme: 
a víz a hinduknál a teremtés titokzatos erőit 
rejti magában; a bölcsőjében ringadozó embe
riséget elragadja s az Istenét, létét, mindenét 
tőle származtatja. Félelem, csodálat s ragaszko
dással közeledik a hindu vizeihez, mert szép a 
víz s hatalmas, élénkséget s változatosságot szül 
mindenütt, de különösen ott, hol a tőle elszakadt 
szárazzal újra meg újra ölelkezik.

Van-e megkapóbb jelenség, mint midőn az ég 
meredő sziklafalakon, hó s jégen, nyaktörő szirt- 
halmokon áttörve egyszerre szép színtjátszó ten
gerszemet pillantunk meg?

A tátrai tavak, tengerszemek vidor, pajkos 
lányai, komor jeges szülének, mely évezredeken 
át vájta, súrolta a föld hátát, hogy utódjainak 
puha kellemes fészket rakjon. Ott születtek ők 
fenn a kristálypalotában az égnek meredő csú
csokon s ezer meg ezer tavaszon pergett köny- 
nyük, míg megérkezett a megváltás ideje s le
kerültek a kies völgybe.

A jégkorszakban Tátránk magasabb csúcsain 
gletscherek voltak; ezek maradványai pedig a 
tengerszemek, melyek vagy a lecsúszandó glet
scherek vég-morenain mint morenatavak — Halas, 
Csorbái, Poprádi tó — vagy a jég vájó hatása, 
erosio által keletkeztek, pl. Tengerszem, Jegestó. 
E korban alakultak ki a Tátra kies völgyei, s 
azokban a tavak, hogy mennyien, azt talán az 
öreg Kriván tudná megmondani. Hogy több

1 Deés, 1742 decz. 10-én felvett jegyzőkönyvéből. 
Közölte Pataky Ferencz, a Vas. Ujs. 1865. 19. szcámában.

s Felolvasta a szerző a Paedagogium természettudo
mányi szakcsoportja 111-éves hallgatóinak az 1904. évi 
tanulmányi kirándulások beszámolóján.

volt, mint manap, bizonyítja számos kiszáradt, 
feltöltött tómedencze, mint a Christelau, virágos 
rét, s az a körülmény, hogy a megmaradt tó is 
mind apadóban van. A tavak apadásának okai 
a tavaszi árak nivelláló hatása s a lefolyás éven
kénti sülyedése; ennek következménye pedig a 
fenék emelkedése s a felszín leszállása. A Poprádi 
tó még Wahlenberg idejében 1813-ban nagyobb 
lehetett, mint legalább leírásaiból következtet
hetjük s tényleg meg is találták a maival majd
nem szemben 8  m. magasban a régi lefolyást. 
Daczára, hogy sorsuk ily mostoha, mégis szép 
számmal fenn maradtak a tátrai tavak. Manap 
115-öt ismerünk, ezek közül 37 az északi, 78 
a déli oldalon fekszik. Nevüket rendesen leg
jellemzőbb tulajdonságaik alapján kapják. így 
szín szerint van vörös, fehér, zöld, kék, fekete s 
sárga tó. Függhet a színeződés a fenék minemű- 
ségétől, a környezet növényzetétől vagy az égbolt 
színétől. Nagy szerepet játszik még a mélység, 
illetőleg a víz fényelnyelő képessége. A tavak 
vize többnyire kristálytiszta, átlátszó, hőmérsék
letük 15° C-on túl nem emelkedik, de ezt a 
hőmérsékletet is csak az alsóbb tavakban talál
juk. Míg a magasabbak vize többnyire 0U körül 
van, azért ezek az évek legnagyobb részében 
félig vagy teljesen be vannak fagyva.

A tavak mélységét illetőleg nagyon téves 
nézetek vannak a nép között elterjedve. Len
gyelország évkönyveiben még Szaniszló Ágoston 
idejéből — 1780 — vannak feljegyzések, hogy 
a Halas-tóban egy az Adriai tengerben elsüllyedt 
hajó maradványait halászták ki, mit akkor Krakkó 
piaczán közszemlére ki is tettek. Liptómegyében 
hasonló monda kering a nép között. Egy utazó 
az Atlanti-Óceánban hajótörést szenvedett, min
den útikészlete odaveszett, ő azonban szerencsésen 
megmenekült. Évek múlva hazánkba vetődött az 
idegen s meglátogatta a szép csorbái fürdőt. A 
csorbái vendéglős kedveskedni akart úri vendé
gének s ezüst evőkészletét szedte elő. Az idegen 
nagy meglepetéssel ismerte fel az Atlanti Óceán 
fenekén gondolt eszközeit. Kérdezősködésére 
elmondta a vendéglős, hogy múlt évben egy 
paraszt piros táskát halászott ki a tóból s abban 
találták az eszközöket. Felkeresték a parasztot, 
ki padlásáról előszedte a piros táskát, melynek 
egyik titkos fiókjából az odacsoportosuló nép 
ámulására, ép, sértetlen ezresbankókat szedett 
elő az idegen. De nemcsak a nép ajkán, hanem 
a tudományban is kétes hírek keringtek a tenger
szemekről. Az osztrákok 1751-ben tudós expe- 
ditiót küldtek a Tátrába, hogy a tavakban 
tanulmányozzák a tenger ár-apály jelenségét. 
A Kárpát-egyesület évkönyvének első számaiban 
következőket olvastam: „Hogy a Halas-tóban 
sok pisztráng található, ismeretes, különösen 
estefelé ezrével ugrálnak a felszínre az úgylát
szik éhező állatkák, s rovarok után kapkodnak. 
Azonkívül a tóból néha felemelkednek nagy 
állatok, melyek a partokon legelésző juhnyájak- 
ból rabolnak egyes darabokat. Úgy látszik itt 
is tengeri kígyó mutatkozott“.

Ma már, hála a Kárpátegyesület munkásságá
nak, ismerjük a tátrai tavak legnagyobb részének 
mélységét. Legmélyebb a Nagytó a Lengyel 
öttó csoportjában 78 m., Tengerszem 77 m.
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Halastó 395 m., Csorbai-tó 207 m., Poprádi 
tó 96-4 m. E tavak mélysége ingadozik s foly
ton fogy. A tavak nem nagy kiterjedésüek, leg
nagyobb a Nagytó 34 H., Halastó 33 H., Czar- 
nystav 22‘87 H., Tengerszem 21’32 H., Csorbái 
tó 204 H. Van még 3—4 nagyobb tó, a többi 
5 H. s ennél jóval kisebb.

Ezek a Tátra tavai, rányomta ugyan a geo
lógus az egyformaság bélyegét, gletscher marad
ványainak mondja egyszerűen; és mégis minde- 
nike mily különböző jellegű. Mint anya kebléről 
leszakadt testvérek, kiket a sors eltérő utakra 
vezetett. Egyik kopár sziklafalak között kietlen 
omladékmederben ragyogtatja kristálytiszta tük
rét; másik zöld mohok ölén dús növényzet 
között ütött tanyát s környezete szép és válto
zatos. Százados fenyők lehajló ágai fürödnek 
hullámaiban s zöld lombozatuk a víz színében 
csodásán vegyítve, a belopódzó napsugarak 
aranyával s az ég azúrjával pompás színben 
ragyog. S azt mondják élettelenek e tavak. Igen, 
élettelen a felületes szemlélő előtt, kit a kör
nyezet leköt s legfeljebb egy futólagos tekintetet 
vet a tó hullámaira, avagy a fenekén pihenő sima 
kavicsokra.

Nem úgy a természetbarát előtt, ki megtanulta 
a csillagok ragyogásában, madár dalában s 
virág fakadásában imádni, de az élet s létérti 
küzdelem kutatásában ismerni a természetet. 
Kivetkőzve a köznapi gondolkodásból, lelke
sítve vallása igéjétől: „Nincs enyészet, nincs 
halál, csak folytonos átalakulás van s minden 
parány él!“ — tanul s kutat. S csakugyan meg
elevenednek szemei előtt a fenék porszemei 
ragyogó quarczkristálykák mászkálnak ide s tova, 
átlátszó üvegtestü liliputanok lebegnek a vízben, 
ím a hívőnek, ki ragaszkodással járul a termé
szet oltárához, mily csodás aquariummal ked
veskednek a lenge nymphák. A tó csendes nyugvó 
vize megelevenedik s abban a legkülönbözőbb 
állati s növényi szervezetek születése, létérti küz
delme s megsemmisülése folyik le. A nagy alsóbb 
tavakban ide-oda úszkáló vízi szárnyasok hul
lámbarázdákat szántanak a felszínen. A fény
árban lebegő vízsodró-bogár (Gyrinus natator) 
s különböző merülyfélékre tarka színezetű pisz
trángok vadásznak. Pisztrángot a Halas, Csorbái 
s Poprádi tóban láttam, még pedig kétféle él 
e tavakban: a nagyobb sebespisztráng (Trutta 
fario L.) és a hegyesorrú lazacz pisztráng (Trutta 
salar L.). E halnak manap külön irodalma, külön 
ipara, sőt ennél is több, erkölcsi jelentősége 
van, sajnos, nem a magyarság földjén. „Anglia 
legelőkelőbb szellemei hódoltak s hódolnak ma 
is a pisztránghorgászatnak, e testedző, lelket erő
sítő sportnak. A horgászó ánglius tiszta fővel, 
felfrissítve végzi azt, mit élvezetnek tart s mi 
valóban az is; a mulatozók faja kimerül és lel- 
kileg-testileg satnyul a maga élvezetétől. Szigony, 
duga, dynamit, farszák, meszelés kiirtották e 
halat a magyar vizekből, pedig kevés országnak 
van annyi pisztrángnak való vize, mint hazánk
nak, de hozzátehetjük kevés országé van annyira 
elnéptelenedve, mint a mi országunké; pusz
taság az, a mi a nemzet vagyonosodásának for
rása lehetne s fájdalom, oka nem is kezdetle
gesség, hanem hanyatlás.“ Ugyancsak e tavak

partjaihoz közel lomha hegyi tritonok (Molge 
alpestris Laur.) czammognak a fenékiszapban, 
körülöttük a tó tükörén kecses tánczot lejtő 
szitakötők vérszomjas lárvái leskelődnek zsák
mányra. A fövény közt kis fadarabok lassú meg
fontolással méregetik a tófenéket. Nem is fadara
bok, hisz lábuk is van, ezek a tegzesek lárvái, 
melyek az iszap fa-, levél- s fűhulladékaiból építik 
fel csöves házukat. Ha kiveszszük a vízből, 
visszahúzódnak a csőbe, de gyufaszállal köny- 
nyen kitessékelhetjük onnét. Egész testük puha, 
védetlen s immár megértettük a természet bölcs 
gondoskodását, azért bújik a gyámoltalan lény 
a csőbe, hogy megóvja életét a körülötte les- 
kelődő ezer meg ezer ellenségtől. Dobjuk csak 
vissza a vízbe, rémülten szökik egy védettebb 
helyre s újra kezdi a ház építését. Testéből 
kocsonyás nedvet bocsát ki, melylyel a tova- 
hengeredés közben reátapadó hulladékot össze
ragasztja. Néhány óra alatt kész az új hajlék 
s lakója boldogan lubiczkol az iszapban.

Ilyen tegzes lárvákat az összes tavakban 
találtam. Még a Zavrat-hágó alatti Fagyos-tó jég
törmelékei közt is oly nagy számmal voltak, 
hogy élőnek látszott a tó feneke. A Halas-tóban a 
Wierzejski-től ismertetett durványos szivacsot 
Ephydatia Mülleri Liebk. stöbb tóban egy csene- 
vész mohaállatot (Fredericella sultana Blumb.) a 
Csorbái tóban czölöpökön pedig egy kicsi csigát 
Ancyllus fluviatilis Müll.gyűjtöttem. Azonkívül szá
mos férget is sikerült itt összehalásznom. Ilyenek 
a nyolczszenüípióca (Nephelis octoculatu Bergm.), 
a lapos ormányos pióca (Clepsine marginata 
Mull.), az állónadály (Aulostoma gulo Moqu), 
sodró, fonal, sörtelábií férgek stb.

Ezek az állatkák nagyságuk s színpompájuk
kal, avagy élénkségükkel magukra vonják a 
kutató figyelmét s mindenkitől fellelhetők. E 
kép azonban még impozánsabbá válik, ha 
szemünket nagyítóval, a biológia e hatalmas 
eszközével, melylyel annyi dicső győzelmet ara
tott a megismerés terén, felfegyverezzük s a tó 
mélyebb vízrétegeit vizsgáljuk. Algák, parányi 
véglények, férgek s alsóbbrendű rákok milliárdjai 
kötik le figyelmünket. Minden egyes egyén lázas 
buzgalommal igyekszik a létérti küzdelem dicső 
babérját egyén és faj fennmaradását biztosítani. 
Élete hetekre, néha csak órákra kiterjed s mégis 
számottevő, szorosan összefügg a többiével, azt 
elősegíti, attól függ s teljessé teszi a tó életét. 
Gondoljunk csak saját magunkra. Testünk él, 
mozog, kezünkkel lábunkkal munkát végzünk s 
mégis a vérsejtek, az a millió meg millió lázas 
sürgés-forgásban lévő korongocska az, mely 
anyagcsere útján teszi lehetővé az életet, a szer
vek mozgását.

így van ez a tónál is, az a számtalan parányi 
lény kútforrása az életnek. A színpompában 
ragyogó pisztráng, a sebesröptü szitakötő s sok 
állat, melyben a tó életének nyilvánulását látjuk, 
nem volnának e parányi lények gondoskodása 
nélkül. De tovább megyek, maga a tó is e 
lényeknek köszönheti egészségét, sőt talán meg
maradását. Nélkülük posvány, rothadó lé, fekély 
volna a föld testén. Nem részrehajlás vagy a 
természet e törpéi iránt való ragaszkodásom 
tesz oly lelkes szószólójukká. Pillantsunk a tó éle
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tének titkos műhelyébe s megértünk mindent. A 
chlorophyllt tartalmazó egysejtű algák a vízben el
nyelt szénsav s nitrogént szénhydrátok, illetőleg 
fehérje vegyiiletekké, protoplasmavá alakítják. Ez 
óriási lépés, szervetlen anyagok átalakultak szer
vesekké. Ezeket az alga testében felraktározza, de 
már egy következő pillanatban ott fuldoklik egy 
bolharák bélcsövében; az felemészti s gyara
podik: a bolharákot is azonban egy nálánál 
erősebb felfalja. így egyik a másik halálával 
biztosítja életét. Kölcsönös felfalások révén mint 
nagyobb anyag kerül össze, míg végre a pisztráng, 
a tó királya érdemesnek találja étvágya kielégí
tésére. Ez a tó élete mint Mikrokosmos, de részt 
vesz a világegyetem életében is s annak kiegészítő 
része. Az állatok élete folytonos anyagveszteség
gel jár, melyet a tó vizének gázelnyelő képessége 
nem tud pótolni. Ez végre is a szervezetek közti 
egyensúly megbomlására vezetne.

Disharmoniát azonban nem tűr a természet, 
időnkénti viharok s esőzések oly szerves anya
gokat sodornak a tóba, melyek bomlási termé
kei pótolják az esetleg felmerülő hiányokat.

A földön lakó emberek bizonyos helyhez 
ragaszkodnak, a magyar rónáját, a svájczi bér
ezed, az angol tengerét imádja. Van azonban 
számos oly nép is, mely hazátlanul bolyong e 
világon, mindenütt feltalálható, alkalmazkodva a 
helyi viszonyokhoz. A tóban is más népek lakják 
a száraz partjait, mások a nyílt tükröt s a fenék 
regióit. De találunk itt is jött-ment népséget, 
mely mindenütt fel üti tanyáját, de hazája sehol 
sincs. Mint mikroahasverusok vándorolnak egész 
életükön át s mindig ott találhatók, a hol leg
könnyebben csíphető el egy-egy zsíros falat. 
E nehány kóbor családot kivéve, szigorúan külö
nül el a littoralis vagy parti, bathybikus vagy 
fenék és pellagikus vagy nyílt tükri fauna és 
flora. E testvéries megosztoszkodás a szülő, 
gondviselő s majdan elhantaló anya keblén, nem
csak a tó életében s anyagcseréjében játszik 
fontos szerepet, hanem az egyes egyebekre is 
reányomja bélyegét. Ennek tanulmányozása, kuta
tása is egy lépés az élet problémájának meg
oldásához.

Hatalmas tényezők e kedves paránykák a tó 
és világegyetem életében s méltán megérdemlik, 
hogy foglalkozzunk velük. Annál is inkább, mert 
létüket alig 2 0 0  év, az összetett mikroskop fel
találása óta ismerjük. S a róluk szóló tudomány 
még gyermekezipőiben járja be a világot.

A Tátra tavainak mikroorganismusait eddig 
három ember vizsgálta: Wierzejski Antal krakkói 
egyetemi tanár, ki 1880-81-ben mintegy 30, 
főleg galicziai tavat kutott át. Eredményeit 
1883-ban publikálta lengyel nyelven Krakkóban 
s ezen dolgozataiban számos a magyar tenger
szemekre is fontos adatot találunk, mivel hét 
magyar tó életét is közölte. Utána 94-ben 
dr. Daday Jenő műegyetemi tanár gyűjtött 13 
tátrai tóban s vizsgálatait 97-ben a földmívelés- 
ügyi minister megbízásából .,A magyarországi 
tavak halainak természetes tápláléka“ czímü 
munkájában közölte. Mindkét kutató számos 
megfigyelést tett s a mennyire egyszeri átkutatás 
megengedi, széles látókörrel ismertették a tavak 
életét, főleg faunistikai szempontból. De ez

nem azt jelenti, hogy evvel ki van merítve 
a tárgy. Hisz mindkét kutató együtt 14 tóban 
gyűjtött, pedig van 78. De még ugyanazon 
tavakban is minél tovább kutatunk, annál 
nagyobb lesz az új ismeretlen alakok száma; 
szinte kimeríthetetlen sokaságuk. Meg aztán tud
juk, hogy a növények épp oly nagy számban 
fordulnak elő e kis világban, mint az állatok s 
ezekből még ezideig csak Schumann közölt 
„Die Diatomacen der Hohen Tátra“ czímü mun
kájában kizárólag kovamoszatokat. A növényvilág
nak csak egyes osztályai iránt vonzódnak az oly

1. ábra. Pediastruin pertusum Kg. (300 n.)

emberek is, kik különben a természet alkotá
saiban tudnak gyönyörködni. Főleg azokat kere
sik fel s gyűjtik, melyek feltűnő színpompájuk 
vagy alakjuk által könnyen felismerhetők.

Én néhány szóval akarom a figyelmet oly 
növényi szervezetek iránt felkelteni, melyek, 
habár érdekes vonzó vonásokban igen gazdagok, 
kicsinységük miatt többnyire ismeretlenek. Pedig 
azok sarkpontjai az életnek; mert ha tekintetbe 
veszsziik, hogy az állat- s növényország leg
egyszerűbb alakjai vízben élnek s a természetes 
kiválasztás alapján ezekből fejlődtek a felsőbb 
szervezetek, az első életet a vízben kell keres
nünk. De hol, a növényeknél vagy az állatoknál ? 
Erre már határozott feleletet nem adhatunk, 
annál kevésbbé, mert találunk oly szervezeteket, 
melyek hovátartozása fölött a botanikusok s 
zoológusok még manap is vitatkoznak. Ez pedig 
a mellett tanúskodik, hogy az élet közös gócz- 
pontból indult ki, ebből nőtt ki egyfelől az állat
ország, másfelől a növényország hatalmas törzse. 
Elvitázhatatlan azonban, hogy az élet első rúgója

2. ábra. Oonatozygon asperimi Rbli. (390 n.)

az asszimilálás, szervetlen testek szervesekké való 
átalakításában rejlik.

Itt vannak a teremtés parányi tyrannusai s 
titánjai, a baktériumok mindenütt gyűjtik sere
geiket, hol szerves testek bomlásnak indulnak. 
Ezek a tó közegészségi bizottságát képezik.

Az 1. és2. ábrán láthatók a Pediastrum és Desmi- 
dium (csillagmoszat) fajok, a legszebb mikroskopi 
lények, melyek ragyogó színpompájukkal, ékes
kednek. A diatomák egysejtű algák, melyeknek 
kovapánczélja két oldalán kisebb-nagyobb csa- 
tornácskákkal, erekkel, bütykökkel elragadó raj
zokat mutatnak. Az egyes növénykék vagy bevo
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natot képeznek a tó fenekén, vagy szabadon 
lebegnek annak tükrén.

Nagy hajlamot mutatnak kolónia alapítására 
vagy hosszú lánczokban úszkálnak, vagy egész 
rögökbe összeragadva találjuk őket a tó fenekén. 
Csinos vázuktól soha el nem válnak, az bölcsőjük 
s majdan koporsójuk is. Haláluk után ezen 
koporsók egymásra halmozódnak s évezredek 
alatt hegyet is építenek. Földünk számos helyein 
találni ily Diatoma-hegyeket, Tokaj vesszei pedig 
e koporsókból szívják a mennyei nektárt.

A vizsgálódásra az anyagot részint magam, 
társaimmal gyűjtöttem tátrai excursiónkon 1903 
őszén, részint pedig dr. Vángel Jenő, szeretett 
tanárom, a ki 1897-ik évi gyűjtéséből hét oly tóból 
bocsájtott rendelkezésre anyagot, melyekben ez 
ideig nem gyűjtött senki. Jelen alkalommal 21 
tóból közölhetek adatokat, de ezeket, különösen 
a kovás moszatokra vonatkozókat, később fogom 
kiegészíteni.

Az általam meghatározott fajok:
A fölsorolásban használt rövidítések magyarázata. 

Batitzfalvi-tó (Ba.); Békás-tó (Bé.); Csorbái-tó (Cs.); 
Döller-tó (D ); Fagyos-tó (Fa.); Fekete-tó (Fk.); Felkai-tó 
(FI.); Furkota-tó (Fu); Halas-tó (H.); Hármas-tó a kis 
tarpatakban (Há.); Hincó-tó (Hi); Lengyel öttó közül a 
Nagytó (Ln.); Poprádi-tó (P.); Szt.-lványi-tó (Sz.); Öt 
növér-tó a nagy tarpatakban (Nt. 1.); Hosszú-tó a nagy 
tarpatakban (Nt. 2.); Kanalas torma-tó a nagy tarpatak
ban (Nt. 3.); Tengerszem-tó (T.); Vancsó-tó (V.);.Wahlen- 
berg-tó (W.); Zerge-tó (Z.).

Thallophyta (60 faj.)
Merismopedia glauca (E) Naeg. (Cs., Ha., P„) — 

Stigonema ocellatum (Dillw) Thuret. (Cs., Nt. 1.) — Cyclo- 
tella operculata Kg. (Cs.) — Melosira variáns Ag. (Cs., 
P.) — M. granulata Ralfs. (Cs., P., W.) - M. crenulata 
Kg. (Cs., Fa., Ln., Nt. 3.) — Eunotia lunaris Grun. (FI., 
P , T.) E. lunaris var. subarcuata Grun. (Cs.) E. 
arcus E. (Cs., P.) — Epithemia surgida Kg (Cs. Fu., P., 
T.) Tabellaria flocculosa Kg. (Cs., H., P.,) Fragi- 
laria virescens Ralfs. (Cs., Nt. 2.) — F. construens Grun. 3

Grun. (Cs., P.) — N. rhynchocephala Kg. (Há., P.) — 
Vanheurckia rhomboides Bréb. (Cs., P.) — Cosmarium 
botrytis Menegh. (Ba., Bé., Cs., Fa., Fl., H., P., Nt. 3., 
V., Z ) — C. margaritiferum Menegh. (Cs., D., H., Hi., 
P., Sz., Nt. 3 , T.) — Enastrum didelta Ralfs. (Cs., H., 
P., Nt. 3.) — E. verrucosum E. (Cs., P.) — E. oblon- 
gum Ralfs. (Cs., H., Nt. 2) — Microsterias Crux-meli- 
tensis Ralfs. (Cs., Ln., P., Nt. 3.) — M. rotata Ralfs. (C s, 
H.., H i, P., Nt. 3.) — Closterium moniliferum 2. (V.) —
C. striolatum E. (Cs. Fk., H., P.) — C. acerosum E. 
(Cs., Fu., H , P., W.) — C. rostratum E. (Cs., H., P.)
— C. Leibleinii Kg. (B a, Cs., H., P.) — C parvulum 
Naeg. (Ha.) — Spondylosium depressum Arch. (H., Z.)
— Desmidium Schwartzii Ag. (Cs., D., P.) — D. hexa- 
ceros (H.) — Gonatozygon asperum Rbk. (Cs„ Fa.) 
Hyalotheca dissiliens Bréb. (P., Sz., T.) — Zygnema 
stellinum Ag. (Cs., P.) — Spirogyra sp V (Cs., P., Nt. 3.)
— Pediastrum pertusum Kg. (Fl., H., W.) Bulbochaeta 
pygmaea Pringsh. (T., W.)

Protozoa (20 faj.)
Zoothamnium affine Stein. (Fa., Hi.) — Cothurnia 

imberbis E. (Nt. 1.) — Cothurniopsis vaga Schrank. 
(Nt. 1.) — Cerutium hirundinella M. O. Fr. (Cs., H., P., 
Z.) Peridinium tabellatum E. (Cs., H., P ) — Cla- 
thrulina elegáns Cienk. (H., T ) — Cyphoderia marga- 
ritaceae Schlumb. (H., V.) — Trinema enchelys E. (Fa., 
H, Nt. 3 , T., V.) — Euglypha alveolata Duj. (Fa., H, 
P., Nt. 3., T., V., W.) — Difflugia globulosa Duj. (Cs., 
Fa., Fk., Fu., H, Há., Lu., P., Nt. 2., Nt. 3., T., V., W.)

D. pyriformis Petry (Cs., Fa., H., Ln., P., Nt. 3., T.)
D. constricta E. (D., Fl., H , P.) — D. acuminata E. 

(Cs., H., P., Nt. 2., V.) — Lecquercusia spiralis Schlumb 
(Cs., H., P.) — Quadrula symmetrica Fr. E. Schm. (H., 
Ha., P.) — Nebela collaris Leidy (H., P., Z.) — N. cari- 
nata Leidy (H., P.) Hyalosphenia tincta Leidy (Cs., 
H.) — Centropyxis aculeata Stein (Cs., Fu., H., P., Nt. 3., 
T., W.) — Arcella vulgaris E. (Cs., Fk., Fu , H., Ln., 
P., V.).

Spongia és Coelcnterata (2 faj.)
Ephydatia Mülleri Lieberkühn (H ) — Hydra grisea 

L. (P).
Vermes (20 faj.)

Stephanoceras Eichhornii E. (P.) — Conochilus vol- 
vox E. (Cs., H.) — Rotifer vulgaris Schrank (C , Fk., 
H., P.) — R. macrurus E. (Cs., Fk., FI.) — Asplanchna prio- 
donte grosse.(Cs.,H.,P.,T.) — A. Brigthwelli Gosse(D.,H.,

(P.) — Synedra Vaucheria Kg. (Cs.) — Diatoma vulgare 
Bory. (Cs., P., Sz., Nt. 2.) — Surirella ovata Kg. (Cs., 
P.) S. splendida Kg. (Ln., P., V.) — Nitzschia palea 
(Kg.) W. Sm. (Cs. P.) — Hantzschia amphioxys Grun. 
(Cs., Nt. 2.) — Achnanthes minutissima Kg. (Fu , P., Z.) 
— Gomphonema insigne Greg. (Cs.) — G. constrictum
E. (Cs., H., Ln.) — Cocconeis pediculus var. minor Kg. 
(Cs., P.) — Encyonema prostratum Ralfs. (Cs., P.) — 
Cymbella Ehrenbergii Kg. (Cs., P.) — C. lanceolata Kirchn. 
(Cs., P.) — Amphora pediculus Grun. (FL, P., Sz.) — 
A. ovális Kg. (H., P., Sz.) — Navicula maior Kg. (Cs., 
Fl.. H., Hi., Ln., P., Nt. 3., W.) — N. viridis Kg. (Cs., 
H., P.) — N. Brebissonii Kg. (Cs.) — N. borealis Grun. 
(Cs.) — N. oblonga Kg. (Cs., Fu., P.) — N. cuspidata 
Kg. (P.) — N. acrosphaera Kg. (Cs.) — N. atomoides

Ln., P.,T.) — MonocercarattusE. (P.)—Mastigocercarattus 
E. (H., Nt. 3.) — Synchaeta tremula E. (P.) — Polyarthra 
platyptera E. (H,, P.) — Proales decipiens E. (P., W.)
— Euchlanis dilatata E. (H., P., Nt. 2., T ) — Catyphna 
lima E. (Cs., H., P.) — Monostyla lunaris E. (D., Nt. 2.)
— Colurus uncinatus E. (Cs., P.) — Anura aculeata E. 
(Cs.) — A. longispina E. (Cs., H., P.) — Chaetonotus 
larus M. O. Fr. (Fa.) — Ch. maximus E. (F a , H., Há.)
— Fredericella sultana Blumb. (H., Cs., P ).

Arthropoda (25 faj.)
Polyphemus pediculus De-Geer (H., P.) — Chydorus 

sphaericus M. O. Fr. (Cs., D., Fa., Fk., H., H i, Ln., P., 
Sz., Nt. 2., T.) — Ch. latus Sars. (D.) — Pleuroxus exci- 
nus Fisch. (Cs., P.) — P. nasus Baird. (Fl., P.) — Alona

3. ábra. a) Difflugia acuminuta E. (150 n.), b) Nebela collaris Leidy (250 n.), c) Quadrula symmetrica F. E. (200 n.) n = m ag .
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quadrangularis M. O. Fr. (Fl., H., H á, Hi., P., T., W.)
— A. oblonga M. P. E (H., P.) — A. affinis Leidy(Cs., 
H., Hi., P , Nt. 2., Nt. 3.) — Acroperus leucocephalns 
Koch. (Cs., Hi., Ln., P , T.) — Bosmina longirostris M
O. Fr. (Cs., D., H,, P.) — Ceriodaphnia rotunda Sars. 
(Cs., P.,) — Simnocephalus vetulus M O. Fr. (Cs.) — 
Daphnia pulex De-Geer. (Cs., Sz , W., Z.) — D. pennata 
M. O. Fr. (Fk., Fl.. H . Ha., Hi , P ) — D. caudata Sars. 
(Cs., Fk.. Sz.) — Hopedium gibberum Zadd. (H., P., 
T.) — Daphnella brachyura Liévin (H.) — Cyclops 
strenuus Fisch. (Cs., D., H., Hi., P., V.) — C. viridis 
Jurine (P., V.) — C, vernalis Fisch. (Cs., H.. P.) — C. 
serrulatus Fisch. (Cs , H., Ln., P . Z.) -  Canthocamptus 
pygmaeus Sars (Cs.) — Diaptomus gracilis Sars (Cs.,
P. ) — Macrobiotus macronyx Duj. (D., Ln., P , W.)
— Nesaea sp.? (P.).

4. ábra. Cyphoderia ma'rgaritacea Sclilumbg. (400 n.) ev. =  lüktető 
hólyag, n =  mag.

A megvizsgált állatok a Protozoák, férgek s 
ízeltlábúak csoportjába tartoznak. Közülük csak 
néhányat fogok ismertetni.

A 3. ábra mutatja a Difflugiák typusát. Tes
tük egy csepp protoplasma, mely kis házikóban 
húzódik meg. Legaísóbbrendű szervezetek ezek 
s mégis mily csodás már művészetük. Egyik 
apró quarczhomokszemcsékből, másik Diatomák 
vázából építi házát s a nagy természet ösztö
nétől segítve, mind művészettel utánozza apja 
hajlékát. Csak évszázadokban születik egy-egy 
lángész, mely levetve ősei conservativ szelle
mét, szabadon, önállóan épít, új családot 
alapít s utódjaival új stylt vezet e lények épí
tészetébe. A tudós nagyítóján bámulja e lili- 
pután óriási szellemét s bár ráismer benne az 
ősök utódjára, megjutalmazza geniusát s új biro
dalmát, új családját új névvel vezeti a tudo
mány folieseibe. így keletkeztek évezredek óta 
e szűk körön belül is ósdi s modern családok. 
A Quadrula-család csupa négyszögü quarcztáb- 
lácskákból, a Nebela köralakú szemcsékből, közte 
ragyogó Diatomakkal építi házát. Mindkettő 
a tófenék iszapjában lakik, nagyon nehéz hoz 
zájuk férni, az eddigi kutatók nem is látták 
őket, nekem azonban sikerült több Ízben, kiilö-

5 ábra. Arcella vulgaris E. (200 n.)

nősen a Poprádi és Halastó iszapjában mindkettőt 
Difflugiák társaságában fellelni.

A 4. ábrán látható Cyphoderia hatszögletű 
téglákból építi házát.

Ezekkel rokonságban van még az Arcella, (5. ábra) 
ez azonban már egész más módon jár el. Házát 
ötszögletü prismákból kupolaszerűén építi fel s 
gázregulatort tart benne, melynek segítségével

a fenékről hirtelen fel tud emelkedni. Ezen csa
ládoknak van egy közös ősük, mely még máig 
is nomád életeiéi, házat nem épít; ez az amoeba, 
mely annyi tanulmány tárgyát képezi. Haeckel 
szerint ez az ősi csira minden állat apja s így 
az emberiségnek is legrégibb őse. Ez is ott él 
a civilisáltabb rokonsággal együtt a tó fenekén 
az iszapban. S még boldog, hogy évezredek 
múlva, tévutakon elcsigázott, elfáradt utódjaiból 
a XX. század embere végre leereszkedik hozzá 
s felismeri benne a nagy őst, a ki meghódította 
e világot az állati életnek.

Az 6. ábrán a Csorbái tóban nagy számban 
található Peridinum s Ceratiumot mutatja, ezek 
már kiemelkednek az iszapból s a tó tükörén 
korbácsolják hosszú ostorukkal a vizet. Lakásuk 
fényesebb az előbbiekénél, ők maguk azonban 
még mindig egysejtű, nyúlékony protoplasma- 
tömegek, Protozoák. Ilyen Protozoát 20 félét 
határoztam meg, többnyire eddig ismeretlen 
lelőhelyről, több pedig egészen új a Tátra mikro- 
faunájára.

Valamennyi lény életének kettős a czélja: a 
faj s az egyén fentartása. A véglényeknél e kettős

b

6. ábra. a) Peridinimn tabulatum E. (450 n.) b) Ceratiiim hirundinella 
M. O. Fr. (265 e.)

czélt egyetlen sejt szolgálta. Vannak azonban 
állatok, melyek teste több sejtből áll s azok 
egyrésze a faj másrésze az egyén fenmaradását 
biztosítja. Ezeket a tudomány metazoáknak nevezi. 
Ilyeneket nagy számmal találunk a tó lakói között.

A 7. ábrán kerekes férgeket látunk, ilyet 
19 félét találtam. Ezek sajátszerű állatkák, sokáig 
nem is tudták hová sorozni. Újabban azonban 
a férgek egy olyan kastot képeznek, melybe 
boldog boldogtalant soroznak, nincs szigorúan 
körülvonalazva. Ide kerültek tehát a kerekes 
férgek is, pedig egy cseppet sem hasonlítanak 
a férgekhez. Nagyon emanczipált népség. Höl
gyei, mint valami modern amazonok lépnek az 
élet küzdő terére s biztosítják a nemzet fen
maradását. Boldog az a kutató, ki férfit látha
tott. Gyámoltalan ficzkó, szervei, szája, gyomra, 
bele, kerékszervc hiányzik; nem is táplálkozik

14
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natot képeznek a tó fenekén, vagy szabadon 
lebegnek annak tükrén.

Nagy hajlamot mutatnak kolónia alapítására 
vagy hosszú lánczokban úszkálnak, vagy egész 
rögökbe összeragadva találjuk őket a tó fenekén. 
Csinos vázuktól soha el nem válnak, az bölcsőjük 
s majdan koporsójuk is. Haláluk után ezen 
koporsók egymásra halmozódnak s évezredek 
alatt hegyet is építenek. Földünk számos helyein 
találni ily Diatoma-hegyeket, Tokaj vesszei pedig 
e koporsókból szívják a mennyei nektárt.

A vizsgálódásra az anyagot részint magam, 
társaimmal gyűjtöttem tátrai excursiónkon 1903 
őszén, részint pedig dr. Vángel Jenő, szeretett 
tanárom, a ki 1897-ik évi gyűjtéséből hét oly tóból 
bocsájtott rendelkezésre anyagot, melyekben ez 
ideig nem gyűjtött senki. Jelen alkalommal 21 
tóból közölhetek adatokat, de ezeket, különösen 
a kovás moszatokra vonatkozókat, később fogom 
kiegészíteni.

Az általam meghatározott fajok:
A fölsorolásban használt rövidítések magyarázata. 

Batitzfalvi-tó (Ba.); Békás-tó (Bé.); Csorbái-tó (Cs.); 
Döller-tó (D ); Fagyos-tó (Fa.); Fekete-tó (Fk.); Felkai-tó 
(FI.); Furkota-tó (Fu); Halas-tó (H.); Hármas-tó a kis 
tarpatakban (Há.); Hincó-tó (Hi); Lengyel öttó közül a 
Nagytó (Ln.); Poprádi-tó (P.); Szt.-Iványi-tó (Sz.); Öt 
növér-tó a nagy tarpatakban (Nt. 1); Hosszú-tó a nagy 
tarpatakhan (Nt. 2.); Kanalas torma-tó a nagy tarpatak
ban (Nt. 3.); Tengerszem-tó (T.); Vancsó-tó (V.); Wahlen- 
berg-tó (W.); Zerge-tó (Z.).

Thallophyta (60 faj.)
Merismopedia glauca (E) Naeg. (Cs., Ha., P.,) 

Stigonema ocellatum (Dillw) Thuret (Cs., Nt. 1.)— Cyclo- 
tella operculata Kg. (Cs.) — Melosira variáns Ag. (Cs., 
P.) — M. granulata Ralfs. (Cs., P., W.) M. crenulata 
Kg. (Cs., Fa., Ln., Nt. 3.) — Eunotia lunaris Grun. (FI., 
P , T.) — E. lunaris var. subarcuata Grun. (Cs.) E. 
arcus E. (Cs., P.) — Epithemia surgida Kg (Cs. Fu., P., 
T.) Tabellaria flocculosa Kg. (Cs., H., P.,) Fragi- 
laria virescens Ralfs. (Cs., Nt. 2.) — F. construens Grun.

Grun. (Cs., P.) — N. rhynchocephala Kg. (Há., P.) -  
Vanheurckia rhomboides Bréb. (Cs., P.) — Cosmarium 
botrytis Menegh. (Ba., Bé., Cs., Fa., Fl., H., P., Nt. 3., 
V., Z ) — C. margaritiferum Menegh. (Cs., D., H., Hi., 
P., Sz., Nt. 3 , T.) — Enastrum didelta Ralfs. (Cs., H., 
P., Nt. 3.) — E. verrucosum E. (Cs., P.) — E. oblon- 
gum Ralfs. (Cs., H., Nt. 2) — Microsterias Crux-meli- 
tensis Ralfs. (Cs., Ln., P., Nt. 3.) — M. rotata Ralfs. (C s. 
H.,. H i, P., Nt. 3.) — Closterium moniliferum 2. (V.) —
C. striolatum E. (Cs. Fk., H., P.) — C. acerosum E. 
(Cs., Fu.. H, P., W.) — C. rostratum E. (Cs., H., P.)
— C. Leibleinii Kg. (B a, Cs., H., P.) — C parvulum 
Naeg. (Há.) — Spondylosium depressum Arch. (H., Z.)
— Desmidium Schwartzii Ag. (Cs., D., P.) — D. hexa- 
ceros (H.) — Gonatozygon asperum Rbk. (Cs., Fa.) 
Hyalotheca dissiliens Bréb. (P., Sz , T.) — Zygnema 
stellinum Ag. (Cs., P.) — Spirogyra sp ?(Cs., P., Nt. 3.)
— Pediastrum pertusum Kg. (Fl., H., W.) — Bulbochaeta 
pygmaea Pringsh. (T., W.)

Protozoa (20 faj)
Zoothamnium affine Stein. (Fa., Hi.) — Cothurnia 

imberbis E. (Nt. 1.) — Cothurniopsis vaga Schrank. 
(Nt. 1.) — Cerutium hirundinella M. O. Fr. (Cs., H., P., 
Z.) Peridinium tabellatum E. (Cs., H., P ) — Cla- 
thrulina elegáns Cienk. (H., T.) — Cyphoderia marga- 
ritaceae Schlumb. (H., V.) — Trinema enchelys E. (Fa., 
H, Nt. 3 , T., V.) — Euglypha alveolata Duj. (Fa., H, 
P., Nt. 3., T., V., W.) — Difflugia globulosa Duj. (Cs., 
Fa., Fk., Fu., H, Há., Lu., P , Nt. 2., Nt. 3., T., V.,W.)

D. pyriformis Petry (Cs., Fa., H., Ln., P., Nt. 3., T.) 
D. constricta E. (D., Fl., H., P.) — D. acuminata E. 

(Cs., H., P., Nt. 2., V.) — Lecquercusia spiralis Schlumb 
(Cs., H., P.) — Quadrula symmetrica Fr. E. Schrn. (H., 
Ha., P.) — Nebela collaris Leidy (H., P., Z.) — N. cari- 
nata Leidy (H., P.) — Hyalosphenia tincta Leidy (Cs., 
H.) — Centropyxis aculeata Stein (Cs., Fu., H., P., Nt. 3., 
T., W.) — Arcella vulgaris E. (Cs., Fk., Fu , H.. Ln., 
P., V.).

Spongia cs Coelcnterata (2 faj.)
Ephydatia Miilleri Lieberkühn (H ) — Hydra grisea 

L. (P.).
Vermes (20 faj.)

Stephanoceras Eichhornii E. (P.) — Conochilus vol- 
vox E. (Cs., H.) — Rotifer vulgaris Schrank (C , Fk., 
H., P.) R. macrurus E. (Cs., Fk , FI.) — Asplanchna prio- 
donte grosse.(Cs.,H.,P.,T.) A. Brigthwelli Gosse(D.,H.,

(P.) — Synedra Vaucheria Kg. (Cs.) — Diatoma vulgare 
Bory. (Cs., P., Sz., Nt. 2.) — Surirella ovata Kg. (Cs., 
P.) S. splendida Kg. (Ln., P., V.) — Nitzschia palea 
(Kg.) W. Sm. (Cs. P.) — Hantzschia amphioxys Grun. 
(Cs., Nt. 2.) — Achnanthes minutissima Kg. (Fu , P., Z.) 
-  Gomphonema insigne Greg. (Cs.) — G. constrictum

E. (Cs., H., Ln.) — Cocconeis pediculus var. minor Kg. 
(Cs., P.) — Encyonema prostratum Ralfs. (Cs., P.) — 
Cymbella Ehrenbergii Kg. (Cs., P.) — C. lanceolata Kirchn. 
(Cs., P.) — Amphora pediculus Grun. (Fl., P., Sz.) — 
A. ovális Kg. (H., P., Sz.) — Navicula maior Kg. (Cs., 
Fl., H., Hi., Ln., P., Nt. 3., W.) — N. viridis Kg. (Cs., 
H., P.) — N. Brebissonii Kg. (Cs.) — N. borealis Grun. 
(Cs.) — N. oblonga Kg. (Cs., Fu., P.) — N. cuspidata 
Kg. (P.) — N. acrosphaera Kg. (Cs.) — N. atomoides

Ln., P.,T.) — MonocercarattusE. (P.)—Mastigocercarattus 
E. (H., Nt. 3.) — Synchaeta tremula E. (P.) — Polyarthra 
platyptera E. (H., P.) — Proales decipiens E. (P., W.)
— Euchlanis dilatata E. (H., P., Nt. 2., T ) — Catyphna 
luna E. (Cs., H., P.) — Monostyla lunaris E. (D., Nt. 2.)

Colurus uncinatus E. (Cs., P.) — Anura aculeata E. 
(Cs.) — A. longispina E. (Cs., H., P.) — Chaetonotus 
larus M. O. Fr. (Fa.) — Ch. maximus E. (F a , H., Há.)
— Fredericella sultana Blumb. (H., Cs., P ).

Arthropoda (25 faj.)
Polyphemus pediculus De-Geer (H., P.) — Chydorus 

sphaericus M. O. Fr. (Cs., D., Fa., Fk., H., H i, Ln., P., 
Sz., Nt. 2., T.) — Ch. latus Sars. (D.) — Pleuroxus exci- 
nus Fisch. (Cs., P.) — P. nasus Baird. (Fl., P.) —Alona

U U c

3. ábra. a) Difflugia acuminuta E. (150 n.), 0) Nebela collaris Leidy (250 n.), c) Quadrula symmetrica F. E. (200 n.) n— mag.
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lepő a tó egyes helyein lakók öltözködése s 
viselkedése. A partokon a köznép tarka rikító 
színű öltözködését látjuk. Alkatuk itt tömzsi, 
viruló, csattog az egészségtől s fáradhatlanul 
szorgoskodnak zöldséges kertjeikben. A nyílt 
tükör nagyúri, sáppadt kisasszonyai ezüstös át
látszó üvegruhában lejtenek tündéri tánczot.

E fürge, szemkápráztató tarka bohémok tár
saságában azok incselkedését megvetve, meg
fontoló komolysággal czammog egy-egy medve- 
állatka. Teste tagolatlan, minta 8 . ábrán látható,

8. Macrobiotus macronyx Duj. bőrébe rakott petékkel 100 n.

négy pár lába van s ennek alapján, valamint 
fejlődése révén a pókfélékhez sorolják, de külső 
megjelenésében ugyancsak eltér tőlük. Emésztési 
szervei kifejlődtek, külön légzési s vérkeringési 
szervei azonban nincsenek. Minden része nagy
mérvű degeneratiót mutat; egyedüli képviselője 
családjának. Nagy petéit nem meri a hullámokra 
bízni; tehetetlenségénél fogva pedig nem bír 
fészekre valót összehordani. Anyai szeretet s 
áldozatkészségtől indítva, nemes áldozatot hoz 
utódjainak, fajának; leveti saját bőrét s annak 
biztos védelme alatt hagyja a petéit. Oly szülői 
gondoskodás ez, melynek párját nem igen találjuk 
az állatországban. Ezen mindenesetre érdekesállat
kát Daday a késmárki Háromszögtó és kis tarpa
taki Negyedik tóban találta. Nekem sikerült ezen
kívül a Poprádi, Wahlenbergi, Döller- és Nagy
tóban (lengyel öt tó) kimutatni.

A tátrai tavak élete semmiesetre sem mond
ható oly gazdagnak, mint pl. egy síkvidéki tóé; 
de életereje fokozható ápolással s kulturális 
forrássá tehető.

Hogy kerültek ezek az állatkák s növénykék a 
tóba, mely úgyszólván el van zárva a sziklák között. 
Önként ősnemzésre gondolunk; a tó iszapjából 
keltek életre; minő egyszerű magyarázat. De nem 
úgy van, ma már nem hiszünk ily fantasztikus 
dolgokat, tudjuk mindnyájan nagyon jól, hogy 
élő csak élőből lehet Tehát idehozta valaki e 
lényeket. Emberi kéz munkája nem lehet, hisz 
az ember alig ismeri e világot. Akkor tehát a 
tó többi látogatói, vizi madarak, bogarak, avagy 
a szél hozhatták ide.

Az alsó tavakban iszap, fonalmoszat, ürülék 
stb. által, mely a rovarok s madarak testéhez 
tapad, kerülnek e szervezetek egyik helyről a 
másikra. Ott fenn pedig, hol a madár sem jár 
s örökös jégtörmelék úszkál a tó vizében, oda 
a szél szárnyain kerül az élet.

Károsak-e a mikroorganismusok, hajtanak-e 
hasznot, jut-e általában szerepük a természet 
háztartásában? Közvetve ők biztosítják a halá

szatot, mert mennél több rák s kerekes féreg 
van valamely tóban, annál több hal él benne. 
Hogy pedig sok-e a hal, avagy kevés valamely 
tóban, az az embert is érdekli. Ha Csorbán egy 
adag pisztrángért nem 5, hanem 1 koronát kér
tek volna, bizonyára azt ettünk volna, így pedig 
beértük egy rostélyossal. S mi ennek az oka? 
Az, hogy a Hortobágyon több a fű, mint a csorbái 
tóban a vízi bolha.

A mikroorganismusok képezik tehát a halak 
legelőit, szaporítsuk azokat s lesz hal bőven. 
Hogy ezt megtehessük, ismerni kell őket. A lim- 
nobiologiai kutatások alapján meg is indult kül
földön a mesterséges haltenyésztés; kívánatos, 
hogy kövessük a jó példát.

Quint József.

Vörösmarty a színészetről.

Vörösmarty dramaturgiai lapjait forgatva, — 
kár, hogy oly kevesen forgatják! — meg
ragadja figyelmünket az az ellentét, mely 

a költőnek képzeletvilága és kritikai tevékenysége 
közt mutatkozik. Amabban csupa lázas izgatott
ság, zabolátlan csapongás,forrongó hév; emebben 
bölcs mérséklet, tárgyilagosság, igazságszeretet. 
Szinte bámulatos ítéletének finomsága, biztos
sága, felsőbbsége. Róla is elmondhatjuk, a mit 
Riedl Aranyról ír: a legerősebb józanság és a 
legnagyobb ihlet sajátosan vegyült benne.

Vörösmartynak, a költőnek érdemeit sokan és 
sokszor méltatták. Kevesebb szó esett róla mint 
damaturgról és színházi kritikusról. Pedig az 
elsők, a vezetők sorában harczolt, hogy színé
szetünket kiemelje a német ízlés szolgaságából 
s hogy színházunkat azzá tegye, a minek lennie 
kell: a magyar szellem és magyaros ízlés isko
lájává.

1837. aug. 22-én nyílt meg a főváros első, 
állandó magyar színháza, az ideiglenesnek ter
vezett múzsatemplom, melyet az 1839—40-iki 
országgyűlés nemzetivé emelt. A megnyitó elő
adásra — Pestmegye szülészeti választmányának 
kértére — Vörösmarty írt prológust. Az Árpád 
ébredésé-ben lelkes szavakkal hirdette a színpad 
hivatását. Nem csoda, hogy szívesen vállalkozott 
arra is, hogy az új színháznak első kritikusa 
legyen.

Ekkor már vezére volt irodalmunknak. Bajza 
Józseffel és Toidy Ferenczczel alkotta azt a trium
virátust, mely Kisfaludy Károly örökébe lépett s 
irodalmi életünket vezette. Ugyanabban az évben, 
melyben a pesti színház megnyílt, indította meg 
a triumvirátus nagy jelentőségre jutott folyóiratát, 
az Athenaeuniot. Ennek szerkesztője s kritikai 
részének lelke Bajza volt s ő lett volna hivatva 
a Játékszíni krónika rovatának vezetésére is. 
Ekkor már félelmes kritikus hírében állott: drama
turgiai polémiáival szétrombolta egy csomó kontár 
színi bírálónak a tekintélyét és egészségesebb 
elveket hangoztatva, színészeinket is, közönségün
ket is a művészet komolyabb felfogására oktatta. 
Munkásságát egyelőre nem folytathatta. Színház- 
igazgatónak választották s mint ilyen nem írhatott 
bírálatokat. így Vörösmartyra hárult a színi kriti-

14*
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kus tiszte s ő csakugyan diadalra is segítette a 
Bajzától hirdetett eszméket.

Melyek voltak ez eszmék? Mily szempontok 
azok, melyek Vörösmarty színi kritikáiban ki
domborodnak ?

Elsőben is a színpad jelentőségének felisme
rése és megbecsülése.

Jól tudja, hogy a drámairodalom fejlődése 
csak úgy várható, ha állandó színházunk van. 
„Soha még drámai literatura nem virágzott szín
ház nélkül; ellenben, hol színi élet van: jeles 
s részint nagy s remek müvek állottának elő. 
A színi előadás tudniillik azon álló törvényszék, 
mely rögtönös tapsaival sorsot határoz a kiállított 
elmemüvek fölött, azon iskola, hol az író mind 
saját, mind idegen botlások s tökélyek után 
képezheti magát s valami ritka vegyíiletü nyere
séget vészén, tanulságot és lelkesedést egyszer
smind ; a közönség pedig örömest ámul híven 
s élénken ábrázolt bajokon, melyek nem őt 
nyomják s nevet bohóságokat s fonák erkölcsö
ket, melyeket szabad nem sajátjainak hinnie“. 
Éppen azért „tanulságos a színi előadás nemcsak 
a szerzőre, hanem egyéb íróra nézve is s szük
séges, ha jó drámát akarunk, a tökéletes szín
ház; éppen nem csudálkozhatunk, hajó drámáink 
száma oly kicsiny: mert eddig színházunk nem 
volt“.

Ha a színháznak ekkora a fontossága irodalmi 
szempontból, nem csekélyebb az tisztán erkölcsi 
tekintetben sem s éppen azért megkívánhatjuk 
tagjaitól, legyenek áthatva hivatásuk komolysá
gától. „A színjátszás igen nagy s komoly fel
adás, — mondja egyik bírálatában -— itt az 
életet kell játszani jó s bal óráiban s az ilyen 
játék felér a legkomolyabb foglalkozással is, 
talán elmondhatjuk: minden művészetek között 
a legnehezebb . . . Hány van annyi színjátszó 
között, kit művésznek mondhatunk? Alig egy- 
kettő ! E magas s ritka dísz elérésére komoly 
törekvés kell“. Ebben a józan kritikának támo
gatnia kell a színészt. Nem a magasztalás a fel
adata, hiszen a hazafias dédelgetés korán már 
túl vagyunk. Régibb bírálóink csak dicsérni tud
tak. S mi lett a haszna ? A dicsőített vidéki 
nagyságok közül akárhánynyal megtörtént, hogy 
a fővárosi színpadon bukás érte. így járt az a 
híres Pergő Czelesztin, kiről egy régi hírlapunk 
azt írta, hogy Hamletben „oly tökéletességet 
mutatott, hogy őtet a Németországból idejött 
leghíresebb művészekkel egy arányba helyheztetni 
senki sem kételkedett“, s mikor 1835. okt. 31-én 
ezt a szerepét Budán játszotta, a Honmüvész 
már azt írta, hogy soha Hamletet ennél rosszabbul 
nem adták. Hasonló sors érte Balog István komi
kust és másokat. Ilyen bukásról számol be Vörös
marty is 1837. okt. 26-ikáról szóló bírálatában: 
„Tanúi voltunk egy sok tekintetben sajnos meg- 
bukásnak. Pályné, kit már Budáról ismerünk, de 
ki azóta az országban hírlapok szerint, szanaszét 
remekelt, megérkezett. . . Fellép Borgia Lucretia 
szerepében s alig tíz-húsz szava meggyőz ben
nünket, hogy mind azon dicséret, mely felőle 
országszerte hangzott, borzasztó hazugság . . . 
Megrovatást érdemelne Pályné azon vakmerő
ségért, hogy ily szerepben fellépni nem retteg, 
ha azon gondolatunk nem ötlenék, hogy inkább

idétlen magasztalói érdemelnek gáncsot s kár- 
hoztatást“.

A kritikának tehát nem lehet czélja a magasz
talás, a művészi hiúság dédelgetése. Más a fel
adata : ..módot nyújtani az önmegismerésre, a mi 
egyedül biztos alapja minden haladásnak.“ Az 
ilyen szigorú, de igazságos kritika a színészt 
„óvni fogja az elbizottságtól, a tespedéstől, ha 
arra körülményei s talán legjobb akaratú dicsérői 
hajlandóvá tennék“.

S mit tegyen az, a kit a bírálat ok nélkül 
bosszantani és keseríteni talál ? Erre gyönyörű 
szavakkal válaszol Vörösmarty azokban a taná
csaiban, melyeket egy fiatal színésznőnek, Kom- 
lóssy Idának ad : „Ön ekkor mit teszen? bosszút 
áll . . . de nemesen. Józan szorgalommal, lelké
nek egész erejével azon lesz, hogy a pályát, 
melyen indult, dicséretesen járja meg; ügyekezni 
fog kitalálni az igaz ösvényt s arról sem dicséret 
által leszédíttetni, sem gáncsok miatt visszaret
tenni ; szerényen, de bizodalommal fokonként, 
nem ugrándozva, fog felhaladni a lépcsőn, mely 
a művészet templomához visz: művelni fogja 
elméjét (s ez különösen figyelmet érdemel), neme
síteni és szilárdítani erkölcsét jó társaság, olva
sás, tehetségét kifejteni művészetéhez illő gyakor
lások által; szóval, ügyekezni fog, hogy ne csak 
színésznő, hanem müveit hölgy is legyen“. Vége
zetre még egy tanácsot ad neki: „Minden jót 
bízvást megtanulhat ön a régiektől; de egy rosz- 
szat ne tanuljon meg: a kritika feletti sopánko- 
dást és érzelgéseket. Ön azt kívánta a kritikusnak, 
hogy vesszen e l; a kritikus önnek jó szerencsét 
s az égnek minden áldásait kívánja cserében a 
hosszú pályához!“ Komoly és nemes intelmek, 
méltók, hogy művészeink ma is olvassák és 
szivükbe véssék! De színi kritikusaink is tanul
hatnak a Vörösmarty bírálataiból: ha mást talán 
nem, pártatlanságot, mérsékletet és lelkesedést 
mindenesetre.

A mennyire felismerte és méltányolta Vörös
marty a játékszín irodalmi és erkölcsi hivatását, 
épp annyira érezte nemzeti szempontból való fon
tosságát is. „A színház — mondja egyik bírá
latában — a nyelv iskolája“. Éppen ezért első 
szempontja mindig az, hogyan beszéli a színész 
a nyelvet? s nem szűnik meg művészeinket a 
magyaros, értelmes, tiszta beszédre figyelmeztetni. 
Szükség is volt rá nagyon. Bajza még 1842-ben 
is panaszkodik, hogy „nemzeti színházunkban 
érthetetlenül beszélni divat“. Pedig hát kétség 
sem férhet hozzá, hogy — mint Vörösmarty 
mondja — „színésznek, mielőtt kezét vagy lábát 
mozdítaná, hatalmába kell ejteni a beszédet: 
különben elválhatatlanul megrögzik hibáiban 
s van-e gonoszabb hiba színen, mint rosszul 
szólani ?“ „Szeretnők színészeinknek eléggé érté
sökre adni: mennyire alapja a jó beszéd minden 
jó játéknak s mennyire jól esik tiszta, világos 
értelemmel bíró beszédet hallani“. Hogy az értel
mes beszéd mily fontos dolog, mutatja az is, 
hogy „az életben is örömest értekezünk bármi 
együgyű emberrel, ha értelmesen beszél; mert 
legalább tudjuk: hányadán vagyunk; míg a zavart 
beszéd untat és boszont“ . . .

De hát mik voltak a színészek hibái ? Volt 
idő, — mondja Vörösmarty, — midőn délczeg
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termettel, harsány hanggal fellépni érdemnek s a 
művészetben főnek tartatott. Most szigorúbb lön 
a kor kivánata: az emberek érteni szeretnék leg
alább, minek tapsoljanak. S ebben, fájdalom, 
éppen oly müveknél nem részesülhetünk, melyek 
tartalma azt leginkább megérdemlené . . .  Gyak
ran már a fordító nem bír eredetijével . . .; de 
hol elég szerencsés vala is, ha az nem egészen 
mindennapi gondolat, melyet színészeink saját 
nyelvükre átfordíthatnának, bizonyosan csak felé- 
ből-harmadából s vagy toldva, vagy megnyesve 
fogjuk azt tőlük hallani, valódi nyomorékját annak, 
a mi valósággal . . . Hathat-e valaki, a kit nem 
értettünk? Nem az operák, paródiák, bohózatok 
iránti előszeretet, korunk elfajult ízlése, nem 
egyéb ellenséges körülmények; hanem ezen érthe- 
tetlenség a komoly színdarabok megölő betűje. 
A józan ember kifárad, a művelt, a lelkes fel
lázad, ha előtte órákig érthetlen, összefüggés 
nélküli dolgokat fecsegnek. Rossz játékot eltűrünk 
hazafiságból, érthetetlent nem.“ Közelebbről is 
rámutat a bajra: „Valami gyilkos, természetien, 
magyartalan szóharapdálás, szóhabarás s elsza- 
porázás kezd divatba jönni némely színészeink
nél, hogy egy szótag sem mondatik ki Isten 
igazában. S ez a szóhabarás főképp a Lendvay- 
párnak hibája. A társalkodási nyelvnek ugyan 

írja Vörösmarty — nem kell lassúnak, hebe- 
gőneksvontatódnak lenni; de éppen oly kevéssé 
elhabartnak, elszaporázottnak s kivált érthetet
lennek. S aztán szép-e, magyaros-e ezen elhabart, 
siettetett beszéd ? Sem egy, sem más. Minden 
nyelv úgy szép, ha saját törvényei szerint beszél
tetik. Mit mondana a német, ha színészei minden 
syllabát magyarosan így szavalnának: lé-ben, 
ver-gé-ben ? Bizonyosan rútnak tartaná, mert 
nála az en és ver rövidek s mintegy elnyeletnek. 
Egészen ellenkező törvénye van a magyar nyelv
nek ; itt minden szótagot tisztán ki kell mondani, 
itt semmit elnyelni, összerántani nem szabad s 
itt minden rövidítés csak a kihagyásban áll (ha 
azt a szokás megengedi) p. o. gazda asszony =  
gazd’asszony; egyébiránt mindent, a mi írva van, 
épen, tisztán ki is kell mondani. Ajánlja, vegyék 
színészeink Egressy szavalását mintának s han
gos, értelmes felolvasás útján igyekezzenek a 
magyartalan szóhabarástól leszokni. Az értelmet
lenül beszélőket lépten-nyomon figyelmezteti 
hibájukra: Barthát s a Lendvay-párt leggyak
rabban. Minden lehetőt megtesz, a mit kritikus 
tehet, hogy a bajon segítsen. Gondja mindenre 
kiterjed. Igyekezzenek színészeink természetesen 
beszélni; ne álljanak féloldalt, hanem lehetőleg 
szemközt a nézővel s lépjenek ki az előszínre 
legalább középig; vigyázzanak a periódusok 
tagolására, tartsanak szünetet a mondatok közt, 
a hol kell; ne ejtsék az őrzi-1 őrszi-nek, a jól 
van-t joll van-nak; kör, jog  helyett ne mond
janak kor-1 és jó g -o \; az idegen szavakat és 
neveket ejtsék helyesen, a mire útbaigazítást is 
ad stb. Mily gyönge lábon állhatott színészeink 
tanultsága, ha a kritikusnak ily apró-cseprő dol
gokkal kellett bíbelődnie! Pedig e hibákat jó
részt már Bajza is megbélyegezte 1836-ban a Dra
maturgiai és logikai leczkék első czikkében s 
mégis 1842-ben újra csak azt mondhatja, hogy a 
beszédmüvészetben a leggyöngébbek színészeink.

„Hány van színészeink közt, ki csak a gyönyörű 
magyar szót értelmesen, tisztán, úgy, miként azt 
Isten megteremtette, ejtené ? Kivéve egy-két igen 
keveset, vagy hadarnak, vagy nyersen, művelet
len szájjal, minden nemesség nélkül ejtik a szót; 
vannak, kik még a tájszólástól sem bírtak meg- 
menekedni. Pedig mennyire van még mindezektől 
a szavalási művészet, mely tiszta, érthető, vál
tozatos, jellemző és kifejezéssel teljes“.

A művészi szavalás kérdését is sokszor érinti 
Vörösmarty. Álláspontja ugyanaz, mint Bajzáé, ki 
Dramaturgiai leczkéiben egy egész fejezetet szentelt 
e kérdésnek. Nem való az, hogy a verset nagyobb 
pathos-szal és lelkesebben kell szavalni, mint a 
prózát. A pathos a tartalomtól függ, nem pedig 
a formától. Igyekezzenek a színészek behatolni 
a szavalandó költemény értelmébe s ekkor fogják 
tudni, melyik szóra és kifejezésre kell több vagy 
kevesebb erőt fordítani. Ne legyen rá gondjuk, 
kitünik-e a hallgatónak az előadás verses for
mája, igyekezzenek a költő értelmét felfogni, a 
szavakat tisztán kiejteni és megfelelően hangoz
tatni, akkor nem fog elveszni a dictio harmó
niája. Mihelyt a színész a vers kitüntetésére 
iparkodik, hamisan fog intonálni s éneklésbe 
esik. Ez az éneklés kétféle lehet: vagy úgy tesz 
a színész, hogy minden egyes vers első felét 
magasabb, a másik felét pedig mélyebb hangon 
mondja el, vagy úgy, hogy a verseket párosával 
veszi s az elsőt emelkedett, a másodikat sülyedő 
hangon deklamálja. Ez az emelkedés és süllye
dés okozza az éneklést s azért a színész ne ver
senként, hanem az interpunctio szerint reczi- 
tálja a beszédet. Az éneklés általános hibája 
volt színészeinknek. Mint Vörösmarty mondja, 
„gyakran jobb színészeink előadásában még 
prózai műveknél is bizonyos éneklés divatozik“. 
Még a verset sem szabad énekelve szavalni, 
hiszen „az úgynevezett énekléstől ment s szaba
tos versszavalásban valami saját, mondhatatlan 
báj van, mely azt a próza fölött megkülönböz
teti, valami könnyű folyamatosság, akadálytalan 
ömledezés“. Meg is rója az éneklő szavalatot 
Laborfalvynál, Lászlónál, Pálynénál. Az utóbbiról 
így szól: „Beszédében, szavalásában egy szikra 
természet sincs. A nyelv, melyet ő beszél, nem 
emberi; olyan, mintha madár tanulta volna el, 
mely a tanultból természetes hangjába gyakran 
visszaesik. Valami kiállhatatlanul bántó van ezen 
hangnyeggetésben: ez a régi iskola éneklős 
játékmódja, mely egymást váltó hamis hangjaival 
a halló fülét kínpadra feszíti“. Erről a „nótára 
beszélő“ régi játékmodorról itt részletesebben 
kell szólnom.

Régi iskola, új iskola: ezeket az elnevezéseket, 
a mennyire megállapítható, a Honmüvész hozta 
forgalomba s Bajza fejtette ki alaposabban a Dra
maturgiai leczkék-ben. Úgylátszik, nem annyira 
más játékstylt, mint inkább bizonyos modoros
ságot, mely sokszor éppen a styl hiányát takarta, 
tekintettek a régi iskola ismertető vonásának. 
Hogy miként és mikor alakult a régi iskola, 
Bajza nem tudja megmondani. Kétségkívül igaza 
van abban, hogy a kotzebuei, ifflandi stb. sirán
kozó, érzelgős színművek előadása nagy befo
lyással lehetett a keletkezésére. A hazai német 
színészet révén talán a weimari idealistikus
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iskolának hagyományai is hatottak rá, melyeket 
természetesen nem a maguk goethei tisztaságá
ban, hanem a vándorcsapatok által terjesztett 
hamis másolatban ismertek meg színészeink. 
Goethe, a német színpadon uralkodó nyers natu- 
ralismussal ellentétben az antik művészet szép
ségét és összhangzatosságát állította színészei 
elé követendő mintaképül. A szép, méltóságos 
megjelenés és a választékos előadásmód volt a 
fődolog. Amaz persze feszességre és élettelen- 
ségre, emez éneklős szavalatra vezetett. Goethe 
megkövetelte színészeitől, hogy a verssorok végén 
szünetet tartsanak, még akkor is, ha ott értelmi 
szünet nincs. így szinte lehetetlen az éneklést 
elkerülni. Fejletlenebb ízlésű színészt a vers úgyis 
könnyen csábít éneklésre s a nagyközönség is 
szebbnek találja ezt, mint a természetes vers
mondást. Nincs mit csodálkoznunk rajta, hogy 
színészetünk gyermekkorában ez a németes modor 
annyira kapós volt, hogy még oly nagy tehetsé
gek is, minők Kántorné, Déryné, Egressy Gábor, 
többé-kevésbbé hatása alatt állottak. Érdekes 
példa rá Szentpétery is, ki a hősi szerepekben 
nem tud a régi modor békóiból szabadulni, míg 
egyéb szerepeiben — Bajza szavai szerint — 
mindaz, a mit mond és cselekszik, annyira ter
mészetes, mintha nem szerepéből, hanem saját 
leikéből keletkezett volna éppen azon perczben, 
midőn mondá és tévé. Kell-e ennél nagyobb 
dicséret ?

Vörösmarty is szembeállítja a régi és új isko
lákat. Egy vendégszereplő színészről ezt írja: 
„habozni látszik a régi s új iskola között, nem 
bírva annak megrázó erejét, nagyszerűségét, mint 
Kántorné sikerültebb játékaiban tapasztaltuk, nem 
ennek természetességét, mely nemben a pesti 
színpad több jó példányt mutat“. Üldözi az ál- 
pathost s a kántoros hangrezegtetést is, a melyek 
sokszor együttjárnak az éneklős szavalattal és 
gyakran óvja a játékszókat a modorosság hibá
jától, mely üres külsőségekre vezet.

Bajza és Vörösmarty a természetes szavalatot 
s ezzel együtt a természetes játékot sürgetik. 
Hogy mily határig, azt bajos volna megállapítani. 
Bajza szereti a színészeket figyelmeztetni, hogy 
színpadon vannak, „hol nem mezítelen valósá
got, hanem az élet művészileg megnemesített 
képeit kell visszatükrözni“ s több ízben hibáztja 
Egressynek túlságosan realistikus játékát: „mit 
némelyek parlagiságnak, én azonban művésziet- 
len természetességnek vélek nevezhetni“. Ugyan
így Vörösmarty. A naturalismusnak ő sem barátja. 
Fáncsynak egy ízben ezt a tanácsot ad ja: „A 
természetet sohasem kell egész a kellemetlenig, 
visszatetszőig utánozni; a haldoklónak, ha töre
dezett hangon nem tud szólani, elég halkan, 
vagy érthető sugalom hangján, vagy rövid sza
kaszokban mondani beszédét“. Megrója Barthá- 
nak ízléstelen naturalismusát Lábszíj szerepében. 
Megyerinek túlzott hebegését a Pártütők-ben; 
némely színészünk előadásának köznapiságát, 
prózaiságát s ennek ellenében megköveteli az 
előadás „nemességét és tisztaságát, melynek a 
művészetben sohasem szabad hibáznia“. Leg
nagyobb dicsérete, hogy a színész természetesen 
játszott. Szentpéteryről mondja egy alkalommal: 
„Játékát a legjobb értelemben természetesnek

lehet mondani, sőt azt nem kételkednénk mes
terinek, remeknek is nyilvánítani, ha e hamar 
elkoptatható kifejezéseknél az előbbit többnek 
nem tartanók“. Természetességökért dicséri Me
gyerit, Udvarhelyit, Egressyt is, míg Komáromyt 
és Dérynét éppen ebben a tekintetben kifogá
solja.

A mint latjuk, az Athenaeum a művészileg 
megnemesített természetességnek volt harczosa. 
A természetes, de nem köznapi beszédet és a 
természetes actiót sürgette, mint az illusió-keltés 
főeszközeit. A stylkülönbségek iránt azonban 
finom érzéke volt Vörösmartynak: tudta, hogy 
más a komoly drámai styl természetessége s más 
a vígjátéké. Komoly műben nincsenek helyükön 
a bohózatos darabba illő mozdulatok; a római 
öltözet classikai egyszerűsége sajátos mozdula
tokat s csaknem szoborszerüen szabályos álláso
kat kíván s miként a testtartásban, a beszédben 
is az erőnek, energiának feltüntetése mellett is 
nyugalomnak s méltóságnak kell uralkodnia, ha 
egészen különböző szellemű és divatú korokat 
összekeverni s egyikből a másikba természetle
nül átugrani nem akarunk. Míg a komoly dráma 
nyelve általában eszményibb, nemesebb s éppen 
azért kevésbbé egyénítő, a vígjátékban, hol a 
múzsa az élet hétköznapi köntösét ölti fel, a 
közönséges életből vett tárgynak megfelelően a 
beszédnek is sajátszerűbbnek, hol finomabbnak, 
hol aljasabbnak kell lennie. Itt nagy hasznát lehet 
venni a tájszólásoknak s használható „azon beszéd 
is, mely idegenek szájában nemzeteik különbsége 
szerint sajátságos hibákkal változatos“, mint pl. a 
németes, tótos, zsidós stb. beszéd. Dialektusaink, 
színjátszóink részéről nagyobb figyelmet, gondot 
érdemelnek, mint eddig reájok fordítva volt. „Még 
eddig dialektust egyet sem hallottam jól utánozva, 
— mondja Vörösmarty, — idegen szóejtést pedig 
csak a tótost Megyeritől s talán a németest 
Kovácsnétól“. Mivel színészeink nem ismerik 
eléggé a magyar nyelv dialektusait, Vörösmarty 
az Elméleti töredékek V. szakaszában hosszabb 
ismertetést ad róluk. Ezt az ismertetést később, 
kissé megbővítve, Egressy Gábor fölvette A szí
nészet könyvé- be.

Már a ruházatban nem követel Vörösmarty 
nagyobb realismust. „Valamint másban, a ter
mészetet csak némi távolságban kell utánozni, 
ezt hisszük tartandónak a színi öltözetről is. 
Abban mindenkor kell lenni valami művészi tisz
taságnak; még akkor is, midőn p. o. a színész 
rondát, tisztátalant játszik . . . Továbbá valami 
általánosnak kell a színi öltözetben lenni, mire 
a néző ráismerhessen. Az igen aprólékos után
zások, kivált a régibb korból, mind szükségtele
nek, mind igen költségesek“. Mégis „a színház 
az öltözetek hív másolója“ kell hogy legyen s 
éppen azért szükséges, hogy népies darabokban 
a köznépet saját öltözetében, gatyában léptessék 
fel. A nők öltözködésénél a „csín és Ízletesség, 
de nem pompa és érték“ legyen irányadó. Ezért 
hibáztatja, hogy színésznőink „többet pompáz
nak, mint helyzetök megengedi s talán a színé
szet kívánja“. Ez annyival nagyobb baj, mivel 
a drága új ruhákban a legtöbben feszélyezve 
érzik magukat s ez meglátszik a játékukon. 
Mennyivel követelőbbek vagyunk ma már ilyen
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dolgokban, mint a nemzeti színház első törzs- 
közönsége lehetett!

Követelőbbek vagyunk összjáték tekintetében 
is. Winds Adolf, az előadás egységes voltát, az 
összjátékot a színművészet kategorikus impeja- 
tivusának nevezi s érdekesen fejtegeti jelentő
ségét. Különösen azt hangoztatja, hogy az en
semble csakis hosszú, szerves fejlődésnek lehet 
eredménye. Erről Vörösmarty korában természe
tesen nem lehetett szó. A vándorszínészet leg- 
fölebb az egyes tehetségek érvényesülésére nyújt 
módot, együttest nem teremthet. Még a kiválóbb 
tehetség sem fejlődhetett művészi irányban, mert 
hiszen folyton és mindenfélét kellett játszania. 
A szerepek tanulmányozására, gondosabb kidol
gozására nem jutott idő. Kántorné, a nagyhírű 
Lady Macbeth játszotta Mézeskalácsos Rózát is. 
Megyeri, Udvarhelyi és a többiek a tragédiától 
le a bohózatig minden műfajban szerepeltek. 
Bizony tanulatlan genie-k voltak a mi vándor- 
színészeink legjelesebbjei is. De hát kitől is 
tanulhattak volna? Hiszen soká nem volt kriti
kánk sem, mely magasabb szempontok szerint 
irányította volna az egyesek munkálkodását és 
gondot fordított volna együttműködésükre.

Vörösmarty ebben a tekintetben is nevelőleg 
hatott színészeinkre. Talált rajtuk elég gyalulni 
valót. „Játszani és játszani hagyni, törvény a 
színészetben“ — mondja Barthának, a ki sok
szor nem tudja, mit kell mondania és tennie s 
ezáltal a társait zavarja. A hol összevágó beszé
det kellene hallani, ott értelmetlenül összezagy- 
vált tereferélést kapunk, egyik a másik szerepébe 
vág vagy azt el is mondja, néha mindketten 
ugyanazt elmondják, többnyire pedig untató vagy 
inkább bosszantó szünetek után, mintegy vas 
fogóval húzva jő a rég várt szó, melynek talán 
könnyű tréfát kell vala szereznie. Éppen azért 
a csoportozásokra nagy gondot kell fordítani s 
lelkiismeretesen készülni kell rá. Bosszantó, ha 
négyen-öten rosszul csoportosulva, egymásnak 
útját állják s csak úgy találomra foglalják el a 
színt. Furcsa az is, hogy a dámák nem ügyelnek 
a megjelenő herczegek üdvözlésére. Mindenre 
ügyelni kell a próbákon. A jó összjáték érde
kében szükséges, hogy a színészek jól tudják 
szerepeiket, hiszen a szereptudás a színészet 
abc-je. Kívánatos, hogy az elsőrendű tagok kis 
szerepeket is elvállaljanak, valamint az is, hogy 
a fiatal színésznők ne irtózzanak az öreg szere
pektől. Az ily hiúság ellenkezik a színművészettel 
s éppen az összjáték szenved miatta leginkább.

Gyulai e szavakkal fejezi be Vörösmarty szín
bírálói munkásságának méltatását: „Diadalra 
segítette az ifjabb színészek irányát, kik az üres 
pathos, az affectált hang és arczjáték helyett 
természetesb és jellemzőbb ábrázolásra töreked
tek. Ez mind helyes volt, hanem azzal, hogy 
sokkal több erélyt tanúsított az álpathos üldö
zésében, mint a valódi támogatásában, némikép 
ő is előkészítette azt a nem éppen örvendetes 
fordulatot, mely színészetünket a nagy styl helyett 
mindinkább ragadta a genre felé“.

Foglalkozzunk egy kissé ezzel a váddal. A 
nagy styl nem lehet más, mint a verses darabok, 
főképp a tragédia stylje. Tehát a szavaló elő
adás, ellentétben a társalgó, csevegő, köznapibb

előadással, mely a genre-styl kelléke. Emez köze
lebb áll az élethez, de ez még nem jelenti azt, 
hogy a nagy styl is nem lehetne természetes. 
De éppen itt a nehézség: mint a művészetek 
más ágaiban, a színészetben is a természetesnek 
fogalma folytonosan változik. Vörösmartynak 
Egressy játéka olykor nagyon is természetes volt, 
ma — a Dusék, Novellik, Zacconik korában bizo
nyára nem találnók annak. Rossinál, Zacconinál 
a vers, mint ilyen, megszűnt. De még sem vált 
merő prózává. A vers beosztása, gondolatmenete 
annyira sajátos, hogy bármennyire igyekezzék is 
a színész természetesen elmondani, egy csepp 
festőiség, egy csepp plasztika, egy kis zene be 
fog lopózni előadásába. Itt némely mozdulatot, 
amott a hangot tovább, hosszasabban ki kell 
tartania, mint a próza előadásánál tenné. Szóval, 
a vers nem puszta külsősége a műnek, hanem 
alakító tényezője a gondolat megnyilvánulásának 
és ezért a színész a legnagyobb erőlködéssel 
sem tudja kiküszöbölni. Nem is kívánatos, hogy 
tudja. Még ma is hallani a vádat, hogy a nem
zeti színház tagjai túlságosan „szavalnak“, „éne
kelnek“. Mennyivel inkább kellett ezt Vörösmarty 
korában tenniök! Hiszen akkor a vers, a roman
tika, a nagy styl még uralkodott a lelkeken. 
S hogy uralma megrendült, aligha Vörösmarty 
okozta. Hiszen látjuk, mily finom érzéke volt a 
színpadi styl dolgaiban; mennyire mérsékeltek 
követelései a természetesség tekintetében; mint 
üldözte a beszédnek, a versfelmondásnak köz- 
napiságát, prózaiságát. Kedvencz színésze a 
komoly szakmában Egressy volt, kinek játékában 
pedig — minden természetesség mellett is — 
a plasztika, a festőiség dominált. Vörösmarty 
tehát már azért sem tehetett kárt a nagy stylben, 
mert ezt nálunk éppen azok a színészek kép
viselték, kik jórészt az ő nevelő befolyása alatt 
fejlődtek: Egressy, Lendvay, Laborfalvy Róza. 
A mit ő üldözött, nem az igazi nagy styl volt, 
hanem ennek az a paródiája, melyet a „régi iskola“ 
híveinél találunk.

De hát mi okozta a nagy styl háttérbe szo
rulását, vagy helyesebben: a genre-styl térfogla
lását? Azt hiszem, nem a kritikusokat, hanem 
a költőket és a közönséget éri a felelősség. A 
tragikai styltől a genrehez kellett fordulnia a 
színészetnek, mert az irodalom is ehhez fordult. 
A népies elem diadalmasan bevonult a színpadra, 
megszületett a népszínmű s vele a népies alakok 
nagy raja árasztotta el a színpadot. Úgy hiszem, 
ezen a réven hatalmasodott el a genre a színé
szetben. Különben is a nagy styl a maga nemes
ségével és fenségével mindenkor az „előkelő 
idegen“ szerepére volt kárhoztatva. A közönség 
ízléséhez a genre áll közel, melyet nálunk a 
czigány, bor és táncz szeretete is támogatott. 
Hiszen jellemző, hogy Dérynének Miskolczon egy 
ízben azt kiáltották fel a nézőtérről, mikor drámai 
szerepet játszott, hogy: „inkább énekeljen“.

Rámutattam a főbb elvekre és szempontokra, 
melyek Vörösmartyt színbírálói működésében 
vezették. Csak pár évre terjedt ez a tevékeny
sége. A színház igazgatói gyorsan változtak s 
csakhamar oly irány honosodott meg az új mű- 
intézet falai közt, melyet Vörösmartyék károsnak 
tartottak a nemzeti dráma fejlődése szempont-
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jából. Az Athenaeum hadat izent az opera- és 
primadonna-cultusnak, a miért aztán a censu- 
rával gyűlt meg a baja. A lap az üldözésre azzal 
felelt, hogy megszüntette a kritikai rovatot s 
1839. április 28-tól kezdve nem közölt színbírá
latot 1841. január 1 -ig. Csak midőn a pesti szín
ház országossá emelkedett s új igazgató-bizott
ságot kapott, vette föl újra bírálói tollát Vörös
marty, de már nem egyedül, hanem Bajzával 
felváltva vezette a rovatot 1842-ig, mikor egé
szen átengedte társának Lapjuk 1843-ban meg
szűnt, de a szerkesztők azzal a tudattal búcsúz
hattak a közönségtől, hogy missiójukat betöltötték: 
a magyar színészetnek és magyar drámának 
nemzetibbé tételét derekasan elősegítették. A 
„Végszódban örömmel jelenti Bajza, hogy a lap 
még megérte azt az időpontot, mikor a magyar 
színházban a magyar szellem kezd túlnyomó 
lenni. Elmondja, mennyit kellett e czélért küz
deniük, mennyi rágalomnak, kisebbítésnek, meg
támadásnak voltak kitéve, „csupán a miatt, hogy 
kimondottuk, miképpen magyar színházban a 
nemzetiség a főczél“. Egy időben valósággal 
már elnyomással fenyegette a magyar színházban 
az idegen opera a drámát, „s íme, néhány év 
alatt mi nagyot fordult a koczka. Oly nagy 
közönséget becsődíteni, oly feltűnő tetszést foly
vást, sűrű előadások után is gerjeszteni, mint a 
Tisztújítás, Szökött katona, Országgyűlési szál
lás, jelenleg sem opera, sem a valaha nagy ked
vességben állott német bohózat sem képesek 
többé“. Ez igen jó jel s e jelben intve vagyunk, 
hogy nekünk mindenben saját magunkból kell 
kifejlenünk, hogy minden külföldieskedés nálunk 
csak ideiglen díszlő növény. „írók, színészek, 
igazgatók! — így végzi Bajza búcsúsorait, — 
íme, nyílni kezd előttetek a pálya, melyen a 
koszorúk legszebbikét nyerhetni el, értsétek meg 
a kor intését. Mi annak reményében zárjuk be 
M. J. Krónikánkat, hogy a Tisztájitás pesti szín
házunk életében egy új korszak kezdője volt, 
mely nemsokára eszközöket idézend elő, miknél 
fogva színészetünk az leszen, minek rendelteté
sénél fogva lennie kell: egyik hatalmas támosz- 
lopa lételünk legfőbb eszközének, a nemzeti
ségnek.“

Ez irányban hatott Vörösmarty is. Elméleti 
dolgozataiban és színi bírálataiban egyaránt a 
német befolyás ellen küzd, olykor inkább csak 
ösztönszerüen és elburkoltan, de többnyire ön
tudatosan és nyíltan. A színpadunkat elözönlő 
német dráma-termékekkel Shakespearetés a fran- 
czia romantikusok darabjait állítja szembe. Isme
retes az a mondása, hogy Shakespeare jó for
dítása a leggazdagabb szépliteraturának is fölér 
legalább felével. Kétségtelen, hogy drámaíróink 
az új mintákból sokat tanultak, főképp színszerű
ség tekintetében. De nemcsak drámairodalmunkra 
volt Vörösmarty jótékony hatással bírálataival, 
színészetünk is sokat köszönhet neki. Láttuk, 
egyrészt a természetességet, másrészt a magya
rosabb szellemet sürgette. Mindkettőre nagy 
szüksége volt színészetünknek, mely sokáig egé
szen a németesség befolyása alatt állott. Külsőleg 
már előbb kivívta győzelmét a magyar színészet 
a német fölött. Megküzdött a közönség részvét
lenségével s előítéleteivel; pártfogókat, híveket

szerzett s a nemzeti színház felállításával oly 
erősséget nyert a fővárosban, a honnan sikerrel 
folytathatta a mérkőzést szívós ellenfelével, mely
nek a politikai hatalom is támasza volt. így a 
főváros magyar színészete igazi culturális külde
tést teljesített, a mennyiben a magyarosodásnak 
úttörője, a nemzeti szellemnek fejlesztője lett. 
De hogy ezt a küldetését végezhesse, magának 
is le kellett vetkőznie az idegen befolyást, magyarrá 
kellett válnia ízig-vérig. Ez meg is történt, még 
pedig jórészt Vörösmarty lángszellemének áldásos
hatása alatt. Kelemen Béla.

Az emberi beszéd vizsgálata.

A beszéd az ember legsajátosabb működése, 
melynek ismerete, törvényeinek megálla
pítása mindenkor a legnagyobb mértékben 

foglalkoztatta az emberiséget. Hiszen műveltsé
günknek alapját egészen a legújabb korig jórészt 
ez képezte: a nyelvtudomány. A mint a ter
mészettudományok fejlődtek, mindinkább előtérbe 
lép az emberi tudás ezen ágának is természet- 
tudományi vizsgálata. És bizonynyal ez van hivatva 
a beszéd fejlődéstörténetének megállapítására. 
A hangszervek mozgásai beszéd közben azon
ban oly bonyolultak, hogy kikutatásukra több 
vizsgálati módszer alkalmazása szükséges. Beszéd 
közben mozog ajkunk, nyelvünk, a szájpad
lás és a gége, gyakran a kifejező izmaink is. 
Azután az emberi beszédnek sajátos jellemzői 
vannak, melyek határozottan megkülönböztetik 
a hangszerek hangjától. Ezért nagy kérdés az, 
hogy mi az emberi hang igazi természete és 
hogy mi a több szótagból álló szavak physikai

1. A beszélő szerkezet különböző részleteinek együttes észlelése: a 
levegő szívása az orron át (1), a gége mozgása (2), az ajak mozgása (3).

összetétele? Azt is kieszelték, hogy a nyelv 
javítható olyan jelek és symbolumok által, melyek 
jelzik, hogy hogy kellene tagoló- és hangszer
vünknek működni egy adott hang kiejtésére, és 
így physiologiai módszert lehetne megállapítani 
a beszédnek nagyságban, intensitásban és alak
ban változó hangjelek által való kifejezésére. 
Láthatjuk tehát, hogy a kísérleti phonetikának 
nagy tere áll nyitva a kutatás előtt s ez nem
csak tudományos, de gyakorlati szempontból is 
érdekes. A tárgy természeténél fogva úgy látszik,
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2. Az orriireg (R. n), gége (V. 1) és a szájüreg (M. 1) mozgásai a 
különböző hangoknál.

hogy e problémák tárgyalására a graphikus- 
módszer a legalkalmasabb.

1875-ben Havet és Rosapelly1 kísérleteztek 
Marey tanár párisi laboratóriumában; ők egy- 3

intensitását tüntették fel. A lég kitódulása az 
orrból megmozgatta a szájpadlást; ezt a moz
gást az egyik orrlyukba vezetett kaucsukcső 
jelezte, melynek másik vége a dobbal volt 
összekötve. (1. ábra.) A gégére kis elektro
mágneses készüléket tettek, és a gége rezgései 
szerint indíttatván és záródván az áram, ez a 
készülék a gégemozgást egy másik dobra leírta. 
Az ajkak mozgását egy emelő által össze
nyomható kaucsukgömb jelezte, mely a nyomást 
egy harmadik dobra vitte át, a mint az az ábrán 
látható.

Ez a módszer a mássalhangzókat jellemző 
rajzok nyerésére alkalmasnak bizonyult de a 
magánhangzókra alkalmazva igen is egyforma 
eredményeket adott. Azt is megfigyelték, hogy 
ha az egyik dob nem működik, például a 
gége mozgását jelző, bizonyos mássalhangzók 
görbéi igen hasonlók voltak. így a p-é olyan 
mint a b-é, a mennyiben az ajaknál és az orron 
levő nyomások egyezők, de b-nél a gége is 
rezeg, /7-nél nem. A 2-ik ábra az rz-hangnak 
különböző mássalhangzók előtt vagy után való 
kiejtéséből nyert görbéket mutatja. Ezekben a 
rajzokban (Pn) az orrban levő légnyomást, (VI) 
a gége rezgéseit és (Ml) a száj mozgását jelzi. 
Öt példa van «-nak mássalhangzókkal combi- 
nált kiejtésére. Ha az orron nem tódul ki levegő, 
(pn) vízszintes-egyenes vonal; ha van légkiömlés, 
akkor a vonal egy helyt felemelkedik, mint 
A-3-ban, am és ma-nál. Ha (VI) sinusvonal 
alakú, a gége rezeg; ha nem rezeg, a vonal 
egyenes. Megfigyelhetjük, hogy a gége némely 
esetben az egész kísérlet alatt rezeg, másokban 
a rezgés megszakítódik. (Aj — B x). Az ajkak moz
gása (Ml)-ben olyan görbét rajzol, melynek 
amplitúdója változik az ajkak kisebb-nagyobb 
közelsége és a száj részleges vagy teljes becsuká-

3. Az arczkifejezés változásai beszédközben (Tiz kép 1 másodpeicz alatt.)

idejüleg figyelték meg a levegő nyomását az 
orron, az ajkak mozgását és a gége rezgéseit. 
E czélra szolgáló berendezésüket alkalmazták 
ezen mozgásoknak a Marey dobjára való átvite
lére, a melyet úgy helyeztek el, hogy a befeke
tített dob felületén három egymás fölött álló 
görbe rajzolódott le, mely görbék az illető 
szervek mozgásainak lefolyását, tartamát és

^ravaux de Laboratoire de M. Marey.

sának tartama szerint. Ezeket a hangjeleket 
„phon“-oknak nevezzük.

Ez a kísérlet kitűnő példa a graphikus 
módszernek a beszéddel járó mozgásokra való 
alkalmazására. Ezt a módszert sokban tökéle
tesítette Rousselot1 a College de France-ban, 
a hol most külön laboratórium van phonetikai

1 Rousselot „Principes de Phonétique Experimen
tale“ 1897.

15
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kísérletekre. Marey, a kinek kísérletei tudva
levőleg nagyban elősegítették a kynematograph 
fejlődését, 1888 óta pillanatfölvételeket alkal
mazott az arczvonások azon tűnő változásainak 
rögzítésére, melyeknek összege a beszélő arczá- 
nak kifejezést ad beszéd közben. A 3. ábrán 
egy beszélő asszony arczkifejezésének változásai

4 - Demeny photophonja. A  iivegkorongon vannak a képek, B  lyng- 
gatoi-korong, L  lampa, O  lencse.

láthatók fél másodperczig tartó beszéd alatt. 
Ha ezeket a képeket gyors egymásután vetítjük 
egy lámpával, (4. ábra) az ernyőn élő, kifejező arcz 
lesz. Marichelle nagy sikert ért el oly módon, 
hogy ilyen „beszélő-mozgások“ képeit mutatja 
a süket-némáknak, hogy azokat utánozzák.

Érdekes megemlíteni azokat a törekvéseket, 
melyeket physikusok és physiologusok tettek, 
hogy megkapják a hang, illetve beszéd okozta 
nyomásokat a levegőben. 1858-ban Leon Scott 
feltalálta a phonautographot. (5. ábra.) Ősfor
májában igen tökéletlen rajzokat adott ez 
a szerszám, de mégis igen érdekes, mint a

5. Scott phonautographja. A parabolikus resonator, a végén finom 
hártyával zárva, melyhez könnyű emelőkar simul. C henger kormozott 
papírral van bevonva, melyre az emelő vége a rezgés görbéjét Írja, 

ha a hengert forgatjuk.

phonograph előfutára. Sokat javította a phon
autographot a párisi König Rudolf. Donders 
használta először magánhangzók vizsgálására 
1868-ban. Nemsokára ezután Barlow készített 
hasonló eszközt, a logograph-ot, a mely nem 
egyéb, mint egy hártya, melyhez könnyű, de 
szilárd emelő van erősítve a hártya szélén fekvő 
támponttal, míg a hangmozgás a hártya köze

pére hatott. Ez a készülék nagy pontossággal 
jelezte a hártyán fellépő nyomásváltozásokat. 
(6 ., 7. és 8 . ábra példák.) A 6 . ábrán a hártya 
A-ná\ nyugalomban van; B -nél a b mássalhangzó 
gyors kiejtése folytán az emelő felemelkedik s a 
most következő e hangzót hosszas rezgés jelzi. A 7. 
ábra az e b rajzát mutatja; A az e hangzó; B  az 
ajkak zárása a mássalhangzó elkezdésekor; ez a 
zárás tart C-ben, míg D a szájban összenyomott 
levegő rugalmasságának eredménye. A 8 . ábrán 
b e b van rögzítve, ebben az előbbiek elemeit 
látjuk. A logograph különben csak a mással
hangzókat mutatja, a magánhangzók rajza igen 
tökéletlen.

Még pontosabb jelzőkészüléket kerestek, és 
Schneebeli 1878-ban a 8 . ábrán látható készü
léket szerkesztette. Egy pergament-hártya köze
péből vékony, de szilárd aczéllemez emelkedik 
ki; ehhez az alja körül másik aczéllemez van 
kapcsolva, mely vízszintesen nyúlik be a hártyát 
tartó aczélgyürü széléről. A hártya mozgásainak 
amplitúdója ötszörösen nagyobbodik, mert az 
emelő könnyűsége a tehetetlenség hatását a mini-

8 b e  b  szótag görbéje.

mumra szorítja. Ezen módon nyert görbéket mutat 
a 1 0 . ábra.

Hensen egy „beszédíró“ (Sprachzeichner)nevü, 
igen érzékeny műszert szerkesztett a hártya finom 
rezgéseinek mérésére. Rögtön megérthetjük ezt, ha 
megnézzük a 11 , 12. és 13. ábrákat. Wendeler 
ezzel az eszközzel igen értékes méréseket végzett 
mássalhangzókon, Marteus magán- és kettős
hangzókon, Pipping magánhangzókon.

Ezek nagyjában a mechanikus szerkezetek, 
melyeket egy hártya mozgásainak jelzésére készí
tettek. Bármilyen finomaknak látszanak is ezek, 
egyik sem ment a hibától, a mit a súlyos test
részek tehetetlensége okoz; ezért folyton új készü
lékeken gondolkoztak. 1862-ben König Rudolf 
bemutatta új módszerét, melylyel a hártya moz
gását manometrikus lángok által tette láthatóvá. 
A készülék annyira ismeretes, hogy részletes 
leírása itt fölösleges. Csövön át gázt vezetünk 
egy kis faszekrénybe, melynek belsejét vékony 
hártya osztja ketté. A gáz a szekrény jobb felébe 
húzódik, s innen egy kis égetőbe, a hol meg- 
gyujtjuk. Ha tölcséren át hanghullámokat veze
tünk a szekrény bal felébe, a választóhártya 
rezegni kezd, a minek következménye a nyo
másváltozás, és a jobb részben levő gáz meg- 
ritkulása, s a láng reszketni kezd, minden 
rezgéskor fel- és lemozog. A hang rezgésé
nek láthatóvá tételére Wheatstone módszerét 
alkalmazzuk, mely abból áll, hogy a lángokat 
forgó tükörrel elkülönítjük, s ekkor a tükrön
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sinusvonal alakú szalagot látunk. A szalagot 
függélyes vonalak kisebb-nagyobb fogakra bont 
ják. A ritkább nagyobb fogak az összetett hang 
alaphangjának, a kisebbek pedig a harmonikus 
felhangoknak felelnek meg, melyek a magán
hangzót meghatározó összetett hangszerkezetében 
fellépnek.

Ezek a láng-alakok csak egy pillanatra tűnnek 
fel, s így nehezen észlelhetők, ezért sokat kísér
leteztek, hogy lephotographálják azokat. Először 
Gerhardt kísérletté ezt meg 1877-ben. Cyanogén- 
lángot használt; az elég szegényes eredményt 
a 16. ábra mutatja. Doumer carburált hydro- 
gént oxigénben égetve fényes lángot állított elő, s 
ugyanő ezen vizsgálatokba chronophotograplhkus 
módszert vezetett be, úgy, hogy egy ismert magas
ságú hangvilla által mozgatott láng képét repro
dukálta. Marage, kinek kísérleteire még vissza
térünk, acetylénnel töltve meg a szekrénykét, 
fénylő lángot nyer. Ilyen láng képeit mutatja 
a 17. ábra. Megfigyelhetjük, hogy a forgó

9. Schneebeli emelője a hang leírására.

tükörben látszó manométeres lángok mind fer
dék, mert mind egyidejűleg vízszintes és füg
gélyes eltolást szenvednek és minél gyorsabban 
forog a tükör, annál nagyobb az elhajlás. A 
hangot úgy is elemezték, hogy egy rezgő tükörről 
visszavert fénysugarat fényképeztek le. Régen, de 
még fényképezés nélkül, ilyenforma módszerrel 
vizsgálta a pulsust Czermak, s 1879-ben Blake 
tükröt talált fel a beszéd ilyen jelzésére. Kis ércz- 
lemezt használt, melynek közepében kis horogra 
kapcsolódott egy két csavaron finoman lengő, 
könnyű tükör. (18. ábra.) Fénysugarat bocsátunk 
convex lencsén át a tükörre; az visszaverő
dés után másik lencsén megy át és a mozgás a 
fényképező lemezre esik. így éles, határozott képe
ket kapunk. (19. ábra.) A hangzó hangjaiból így 
nyert görbék amplitúdója 25 milliméter, míg a 
tüköré csak 0,125 milliméter.

Rigollot és Chavanon 1883-ban készítették a 
20. ábrában látható tükörszerkezetet, Hermann 
1889-ben hasonló egyszerű készülékkel nyerte a 
2 1 -ik ábrán látható rajzokat.

Ideális módszert talált fel a rezgések jelzé
sére Rops (1893); ehhez nem kell rezgőhártya 
vagy bőr, vagy bármi más anyag, a minek 
tehetetlensége csökkenti a pontosságot. (2 2 . ábra.)

A módszer a fényhullámok interferentia hatá

sainak fényképezésén alapul. Az A fényforrásból 
kiinduló sugarak a q q lencséken áthaladva pár
huzamosak lesznek. Ekkor átmennek a d nyí
láson és a diaphragmán levő b lyukon, s az / 
lencse összegyűjti őket, úgy, hogy az st sárgaréz
lapra esnek. A sugár kettőre bomlik a, és a.2 
párhuzamos sugarakra; a levegőn át megy  ̂
míg a2 a g  tubuson megy keresztül, a melynek

1 /1 /1 /1 A /1 /IA 4 /1 /1 /1 /1 /1 /1  u  
r

10. Schneebeli írójával felvett görbék.

hossza 15 cm., és két végét a h és h{ üveg
lapok zárják be. A tubustól nehány cm.-re 
van az i resonator; ebbe mondjuk bele a hangzót, 
ezzel légritkulásokat és sűrüdéseket okozva, me
lyek megzavarják a h hx (a.2) sugarakat, míg a 

csövön kivülmenő (a,) sugár változatlan marad. 
A két sugár s^-őn újra egyesül; majd átmenve 
a c objectiven és z lencsén, áthatolnak egy 
szekrényke nyílásán és ráesnek a T  dob érzékeny 
papirlemezére. A másodlagos visszaverődést a 
b.2 diaphragma akadályozza meg. Ilyképen szép 
rajzokat kapunk a resonatorba mondott vagy éne
kelt hangzókról.

Az Edison 1877-ben feltalált phonographja, s 
Edison, Graham Bell és másoknak azon tett 
javításai lehetővé tették ezen eszköz alkalmazását 
a phonetikai vizsgálatokra. Fleeming Jenkin és 
Ewing 1878-ban módot találtak a phonograph

11. Hensen eszköze, d faprisma, c üveg g  kormozott üveg, ab tartók.

dobjának lemezén levő lenyomati görbék le- 
jelzésére, s ezeket a görbéket harmonikus ana- 
lysisnek vetették alá.

Ugyanakkor A. M. Mayer is megpróbálta ezt. 
Folytatta a próbálkozást Hermann 1890-ben, s 
neki a viasz-hengeres phonograph segélyével 
sikerült érdekes görbéket készíteni. Hogy meg-

15*
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kapja a viaszhenger rajzainak fényképeit, egy, 
a phonograph rezgő lemezéhez erősített kis tü
körről visszavert fénysugarat ejtett az érzékeny 
lemezre, míg a phonograph működött. 1891-ben 
nagy pontossággal mérte meg Boeke a viasz
henger jeleinek dimensióit, s ebből állította

12. Hensen író-emelője, g a kormozott üveg, b fa-toll.

össze a megfelelő görbét. Ezt a módszert alkal
mazta Marichelle is. 1895-ben Me Kendrick le
fényképezte a phonograph viaszhengerének jeleit, 
s 1896-ban az ismeretes syphon-jelző (syphon 
recorder) mintájára jelzőkészüléket talált fel a 
görbék nagyítására. Scripture Yaleben, 1899-ben 
gramophonnal tanulmányozta a magánhangzó
hangokat. A gramophon korongjának jeleit szel
lemes mechanikai találmánya segélyével gör
békbe írta át, s ezeken kimerítő elemzést vég
zett. Végre Marage mesteri értekezéseiben a 
magánhangzó-hangok egész anyagát újra át
vizsgálta cronophotographiai úton, s egy saját 
találmányú, e czélra készült syréna segélyével.

A leírt kísérleti módszerek főképp a magán
hangzók mivoltának felderítésére irányulnak. Mi 
adja meg egy magánhangzó hangjának meg
különböztető sajátságát? Hogy lehet az, hogy 
ráismerünk a magánhangzóra énekben és beszéd
ben? Hogy lehet az, hogy ugyanazon magán
hangzót egy skálán végigénekelve, a hang ma
gasságától függetlenül meg tudjuk állapítani a 
magánhangzó ugyanazonosságát?

A magánhangzók sajátosságainak tudományos 
nyomozása Willissel kezdődik 1829-ben; ő a 
gégét egy fuvolával helyettesítette, mely fölé egy, 
a fuvola valamely harmonikus felhangjának meg-

q

13. Hensen írójának összeköttetése a rezgő lemezről (q).

felelő resonatort helyezett el. A magánhangzók 
hangjait úgy is megkísérelte utánozni, hogy egy 
fogaskerékhez ruganyos tollat tartott, s a magán
hangzókat így sorozta: ou, o, a, e, i (angol). 
Mindig összetett hangot kapott, a mely egyforma 
magas maradt, míg a kerék egyforma gyorsan

forgott. Most már a kereket egyenlő gyorsa
sággal forgatva, a rezgetett toll hosszúságát 
változtatta, s így a különböző magánhangzókat 
elég pontossággal meg tudta különböztetni.

1854-ben Grassmann a következő elméletet 
fejtette ki: A hangszálak rezgései a szájüregben 
resonantiát keltenek; a tonalitás a száj kinyitásá
nak mértéke szerint változik, mert ez határozza 
meg, hogy a gégében keletkező alaphang melyik 
felhangjai fejlődhetnek ki. E szerint a gégében 
létrejövő alaphangnak a szájüreg resonantiái által 
keltett harmonikus felhangjai adják meg sajátos 
jellegét. Grassmann a magánhangzókat a ben- 
nök foglalt harmonikus felhangok szerint így 
csoportosította:

Az a hangzó kiejtésekor a száj tágra nyílik, 
s az alaphang és nyolcz felhang hangzik; a 
harmadik oszlopban ellenben csak egy harmo
nikus hangzik, a mely emelkedik, a mint ón
ból u és /-re megyünk. A második oszlop 
hangjai átmenetiek az első és harmadikéi közt.

14. König-eszköze. A gáztartó a vékony lemezzel 2 részre van osztva, 
az egyik a szájhoz, a másik a gázlánghoz vezet. M forgó tükör.

így fí-ról o-t ejtve megyünk át on-ra, a-ról 
eu-val //-ra, a-ról f-vel /-re.

Donders kimutatta, hogy a szájíireg, mikor 
egy magánhangzót akarunk kiejteni, eqy bizonyos 
magasságú hangra van hangolva, akár egy reso
nator és hogy a különböző magánhangzóknak 
megfelelő szájüreg-alakok különböző magasságú 
hangra resonálnak. Ezt ő a különböző magán
hangzók suttogásakor a szájban keletkező saját
ságos zörejek vizsgálatánál fedezte fel. A száj- 
üreg ekkor úgy fuvódik, mint az orgonasíp, s 
resonantiája erősíti a megfelelő részhangokat az 
ismeretes szélfuvás-szerü zajjá. Ezután Helm
holtz vette fel a kérdés fonalát. Analysis és 
synthesis egyformán segítette munkájában. A 
magánhangzókat ismeretes resonatoraival ele
mezte (ebben nagy segítségére volt éles hallása); 
ezután egy magánhangzót alkotó hangoknak 
megfelelő hangvillák hangjait igyekezett com- 
binálni, úgy, hogy az illető magánhangzót nyerje. 
De kísérletének ez a második fele sehogy sem 
akart sikerülni. Ezen kisérletekből a magánhang
zók keletkezésének két elméletét vezette le Helm-



holtz. Az első az, hogy, mint minden hang
szernél, úgy a beszéd magánhangzójának hang
színe is alaphangtól függ, melyet bizonyos számú 
rész- vagy felhangok kísérnek, melyeket az 
alaphanggal együtt a hangszálak hoznak létre, 
s a hangszálak felett levő üregek megerősítenek. 
Ezt az elméletet halomra döntötte a phonograph. 
Ha a phonographnak meghatározott gyorsaság
gal mozgó hengerébe énekelünk be egy magán
hangzót, akkor a magánhangzót a phonograph 
tisztán adja vissza, míg egyforma gyorsan mű
ködik, de mindjárt megváltozik a magánhangzó 
jellege és pedig csaknem afelismerhetetlenségig, 
ha a gyorsaságot növeljük.

Marey említi, hogy ő meg Donders figyelték 
meg ezt Párisban tartózkodásuk alatt, mikor a

15. König-iángok képei 2 síp keverék hangjai esetében.

phonographot — nem sokkal felfedezése után 
nyilvánosan ismertették. Donders énekelte bele 
a hangzókat a készülékbe, s akkor megbízta az 
operátort, hogy visszaadáskor változtassa a henger 
sebességét. Ekkor az a átment o-ba, az e ou-ba. 
így a phonograph, míg a hangszerek hangját 
teljesen azonosan adja vissza, a magánhangzók 
jellegét megváltoztatja. Ez a sajátos jelleg vagy 
tulajdonság nem függhet tehát a szájüregben 
megerősödött felhangoktól, melyek az alaphang 
egyszerű többszörösei, s így Helmholtz első 
elmélete elesik. így jutott Helmholtz a máso
dik elmélethez. Minden magánhangzót egy bizo
nyos harmonikus vagy részhang jellemez, mely
nek magassága állandó, tehát független attól a 
magasságtól, melyen a hangzót kimondjuk vagy 
énekeljük. Helmholtz és König ezután kísérlet

sorozatot hajtottak végre ezen jellemző részhang 
magasságának meghatározására, s íme a két 
kitűnő megfigyelő adataiban óriási különbségek 
mutatkoztak, melyek néha teljes három felhan
got tettek ki.

A következő lépés a phonograph viaszhen-

lö Cyamgen rezgő-láng.

gerének jeleit, melyeket magánhangzó bele- 
éneklése idézett elő, sinusos-görbékbe átírni, 
és ezeket hangtanilag elemezni. Egyszerűbb 
esetekben nem nehéz megkapni a görbét, mely 
több sinusos-görbe coordinátáinak algebrai ösz- 
szege; sokkal nehezebb a fordított művelet, t i. 
a görbék elemzése. Fleeming Jenkin és Ewing, 
utóbb Schneebeli, Hermann, Pipping és Hensen 
összeköttetésbe hozták ezt Fourier elméletével 
és Ohm törvényével. Különösen Hermann foglal
kozott sokat genialis módszere segélyével, ezen 
fényképészeti találmánynyal kapott görbék elem
zésévei, és ugyancsak ő módosította Helmholtz 
elméletét. Megállapította, hogy a szájüreg füg
getlenül hozza létre a harmonikus fel- vagy 
részlethangot, mely nem áll meghatározott vi
szonyban a gégében létrejött alaphanggal. Rá 
nézve a magánhangzó speciális acustikai tüne
mény, mely egy speciális részhang, vagy „ala
kító“, vagy „jellemző“ (formant, characteristique) 
hozzájárulásától függ. E „jellemző“ magassága 
változhatik egy kevéssé a nélkül, hogy a magán
hangzó megváltoznék. Az a hangzóra például 
a „jellemző“ változhatik f a r töl /«4-ig, még 
ugyanazon személynél is. Ezenfelül még azt is 
megpróbálta Hermann, hogy synthetikusan állítsa 
elő a magánhangzókat, de ezt nem sikerült tel
jesen elérnie.

Tehát három elméletünk van: 1. a Helm- 
holtzé (ma már megczáfolva), hogy a részhan
gok magassága az alaphangénak egyszerű több
szörösei; 2. Helmholtz második elmélete, hogy 
a jellemző részhang magassága állandó, és az 
alaphang magasságával meghatározott viszony

17. Acetylen rezgő-láng képe az O hang és 54 teljes rezgés esetében-

ban áll; és 3. a Hermann elmélete, mely szerint 
a jellemző részhang magassága nem egészen 
állandó.

Ezen elméletek összeegyeztetésének nehézsége 
sok búvár buzgalmát táplálta, s különösen Marage 
volt szerencsés a hangzók természetének kuta
tásában. Mindenekelőtt a Helmholtz második 
elméletét bírálta, kiemelve, hogy a hangzók syn- 
thetikus összeállításának sikertelensége erősen
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ellene bizonyít. így, bár ou, o és a hangzók olyan 
hangvillákkal, melyek magassága az alaphang 
részhangjaiéval egyező, valamennyire előállítha
tok, de e-t és i-1 éppen nem lehet előállítani. 
Ezután a Hermann elmélete ellen tesz ellenve
tést az ellen, hogy a magánhangzó egy száj- 
üregbeli félbeszakadó, oscilláló hang; először is, 
hogy a magánhangzónak a phonograph viasz
hengerén való jelzése nagy hibákkal jár, mert 
a száj, a cső, légkamara és rezgőkorong mind 
nagyon befolyásolják a magánhangzót; másod
szor, hogy a Fourier-theorémájával történő elem
zés feltételezi, hogy a hangzó-görbék egyszerű 
görbék superpositiói, pedig éppen ez a bebizo
nyítandó ; harmadszor, hogy az ezen módszer
rel nyert adatokból a magánhangzók előállí
tása semmivel sem sikerült jobban Hermannak, 
mint a magáéval Helmholtznak, Marage ezután 
kifejti saját módszerét, mely egy általa feltalált 
s a König manométeres lángjainak elvén alapuló 
készüléken alapszik, mely egyszerűségében ment 
minden hibaforrástól, mert nincs benne se száj, 
se cső, se bőr. A lángot acetylén-gázzal fénye
sítve a lángképeket lefényképezte, s minden 
kísérletnél chronophotometriai méréseket tettek. 
Kísérletei azt mutatják, hogy az i, u, ou láng
képei egy lángot mutatnak, e, eu és o kettőt,

a hármat. Ez az osztályozás teljesen egye
zik a Grassmannéval. Ha a készülékek egy
szerűsítésével minden hibaforrást eltávolítunk, 
adott magasságban minden hangzó mindig ugyan
azt a képet adja. A kép folytonos, periódusos 
görbe, a másodperczenkénti periódusok száma 
a gége alaphang-magasságától függ, a görbék 
alakja az, a mi a magánhangzót jellemzi. Ugyan
azon magánhangzónál a periódus a magasság
gal változik. Ha a magasság a rendes beszédé
hez közel van, a periódus igen kevéssel vál
tozik. De ha énekeljük a hangzót, a jelenség 
megváltozik: a periódus eltűnik, a míg a gége
hang hallik. (?) Marage a hangzókat azután elő 
is állította synthetikus úton, és pedig meglehetős 
sikerrel. Resonatorral végzett első kísérletei nem 
voltak kielégítőek; elő tudott állítani ou, o és 
a-1, de e és i-1 nem. Mindamellett bebizonyította, 
hogy a hang előállítására a resonatort az éne
kelt a hangmagasságnak harmadik harmoniku
sára kell hangolni; e, eu és o akkor sikerült 
legjobban, ha a resonator a második részhangot 
adja; /, u és uo utánozhatok, de nem valami jól, 
ha a resonator unisono szól az alaphanghoz. 
Marage végre egy elektromotor által forgatott 
syrénát construált, melyben két korong van, az 
egyik korongon háromszögletű ablak volt. A 
levegőt nyomással ebbe a nyílásba hajtjuk, s 
innen a másik korongra, mely az előállítandó 
magánhangzónak megfelelő számú és csopor
tosításéi nyílással van ellátva. így a előállításá

nál ezen a korongon négy csoport van, egyenkínt 
három háromszögalakú, hasadékszerü ablakkal; 
o és e előállításakor a korongon öt csoport 
van, mindegyik két hasadékból áll; i és ou-nál 
sok hasadék van, a nélkül, hogy ezek csopor
tokba volnának tömörítve. A hasadékok nagyok 
o és ö//-hoz, kicsinyek £-hez és l-hez. Ezután 
az emberi száj- és orriireg mintájára szekrény-

20. Rigollot és Chavenon „palmopticus“ készüléke. E F collodium 
hártya, M tükör a c dróton, H  csavarral igazítható, p kis cautchouc 

lapocska (csillapító) T  beszélő cső.

kéket készített, s ezekről maszkokat és fejdara
bokat mintázott, melyeket a syrénafölé helyezett, 
úgy, hogy a syrénából kiáramló levegő az álarcz 
üregein ment keresztül. Úgy találta, hogy ha a 
levegőt csak 7 cm. víznyomás hajtja át a min
tára, a magánhangzó jól felismerhető, mintegy 
suttogva hallik. Marage úgy gondolja, hogy a 
magánhangzó képződésekor a hangszálak víz
szintes síkban rezegnek, s kisebb-nagyobb közel
ségükkel szabályozzák a levegő kiáramlását.

Ha a lég három kis fuvással áramlik ki, úgy, 
hogy a fuvások közt kis idő telik el, akkor a 
hang származik; a hangszálaknak a lehelletek 
alatt végzett rezgései egyenlő számúak a mon
dott vagy énekelt hangzó magasságának rezgés
számával. Ha a száj-resonator unisonoban van 
a rezgések összegével, akkor a hang tisztán 
keletkezik. Ha a resonator (akár mesterséges, 
akár természetes, mint a szájüreg) e magasság 
harmadik felhangjára resonál, elváltozott a-1 
kapunk; e és o-ra a második felhang kell, és 
egyik hangról a másra történő átmeneteihez csak 
a szájnyílást kell megváltoztatni. így a-ra nézve, 
ha az alaphang rezgésszáma n, a resonatoré 3  n\
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lg. Blake tükör-készülékével felvett rezgés-alakok.

e és 0-ra, ha az alaphang n \  a resonatoré 2 n l \ i 
és u-ra a resonator unisono szól. Ha ez a viszony 
nincs meg, a hangzó jellege nagyon megváltozik, 
így, ha a syréna a-1 mond, és az ou-hoz való 
lemezt használjuk, az a megváltozik. Ez egyezik 
az énektanárok azon tapasztalatával, hogy egy 
rosszúl énekelt hangzó egy más hangzó számára 
előkészített szájüregbe bocsátott hangzó-hang.

18. Blake tükör-készüléke.
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Marage arra is rájött, midőn syrénája hangjait 
manométeres módszerrel vizsgálta, hogy a meg
jelenő lángképek teljesen analog-viselkedésüek, 
t. i. ö-ra három lángból álló csoportok, e, eu\ 
és ö-ra kettősök, i, u és ou-ra egyszerűek j e 
lennek meg. Tehát a hangzók egy időközi (meg
szakadó) gége- és légrezgésnek tulajdonítandók, 
a mit a szájüreg erősít és ou, o, a, e, i hang
zókat hoz létre, ha ez unisonoban van a rezgések 
összegével, átalakul és más hangzókat ad, ha 
az uniso nincs meg; és a megszakadások száma 
adja az alaphangot, melyen a hangzót kiejtettük. 
Ha csak a szájüreg működik, a hang suttogó; 
ha csak a gége, a hang éneklés; ha mind a 
kettő, a hang beszédhang. Marage nagy sikerrel 
alkalmazta módszerét a hallás vizsgálatára a 
nem egészen süket-némáknál. Iratait egyszerű
ség és alaposság jellemzi.

De az új phonetikai kutatásoknak a hangzók 
tanulmányozása nem egyedüli eredménye. Nap
jainkban kiváló tudósok, mint Pipping, Scripture, 
Lloyd, a mássalhangzókat elemzik. Meyer a 
Hermann laboratóriumában a beszéd szóinak, 
szótagjainak és mondatainak magasságát tanul
mányozta. Marichelle ugyanezt phonographikus 
rajzokkal teszi. A tárgynak gyakorlati értéke 
abban van, hogy a megszerzett ismeretek képessé 
teszik a süket-némák tanítóit arra, hogy tanít
ványaikat beszélőszerveik használatára úgy tanít
hassák meg, hogy azok elkerülhetik azoknak a 
némáknak monoton beszédmódját, a kik csak az 
ajkmozgás megfigyeléséből tanultak beszélni.

Még csak a Jespersen kiváló monographiáját 
kell felemlítenünk. Ez a phonetika tanulmányozá
sának egy a hangokat jelző tudományos nomen- 
clatura által való megkönnyítése, úgy, hogy a 
mint a vegyész betűkkel és ábrákkal jelzi egy 
összetett test minőségét, úgy a phonetika tanul
mányozójának is legyenek jelei egy szó hangjainak 
kifejezésére. Mellville Bell látható jel-beszéde 
egy hang kiejtésénél szükséges physiologiai moz
gásokat vagy felveendő állásokat tartalmazta; 
de Jespersen jelei betűk és képek. Mindamellett, 
hogy e betűk és képek használhatók legyenek,

22. Rops-eszköze a hangzók vizsgálatára.

kell valami physiologiai vonatkozásuknak lenni. 
Szigorúan véve, jelei nem is hangokat, hanem 
hang-elemeket jeleznek. így, az oly egyszerűnek 
látszó m hang physiologiai eredménye a követ
kező műveleteknek: a) zárt ajak; b) a nyelv
hegynek a száj végén való tartása; c) a nyelv 
felületét nem emeljük a szájpadlás felé; d ) az 
orrüreget nyitva tartjuk; e) a hangszálak rezeg
nek; / )  a tüdőből levegőt fujunk ki. Jespersen 
kísérlete nem hangok, de hangelemek analpha-

betikus írásának, jelzésének mondható. Jelenleg 
még nagyon mesterséges, de úgy látszik, hogy 
„phonetikai finomságoknak könnyű és határo
zott írásmódja lesz“., Az lesz a phonetikusnak, 
a mi a mineralogusnak a maga jelzése. A beszéd
hangok algebrája.

Egy fénykép-museum felállításáról, a mely a 
múlt törekvések látható mutatója lenne, sokszor

beszelnek. A photographia epp úgy lentartja az 
elmúlt idők tüneményeit, mint az írás a letűnt 
korok gondolatait; az a látásnak, a mi az írás 
a gondolatnak. S ha van közöttük különbség, az 
a fényképezés javára szól. Az írás alá van vetve 
oly conventióknak, a miktől a fényképezés sza
bad; az írás valamely nemzet nyelvén, a kép az 
emberiség nyelvén szól.

De ha kell lenni a szem számára fénykép- 
museumnak, miért ne legyen a fül számára 
phonographokból álló hang-museum? Mily ke
véssé ismerhetjük megírott jellemzésekből az ó 
Sanskrit hangzását, vagy hogy hogy hangzott a 
Demosthenes görög, a Ciceró latin beszéde! Nem 
volna e fölötte érdekes különböző régi kiejtése
ket és nyelvet hallani? Minden tájszólást fel 
kellene venni és félretenni jövő épülésre, s ekkor 
megtettük a fülnek azt, a mit megtettünk a 
szemért. Ily phonographikus felvételek gyűjte
ménye a nyelvtudományt is kétségtelenül előre 
vinné.

Hogyan utazzunk mi, magyar 
asszonyok ?

Az utazás egyáltalában nagyon sajátságos 
valami. A ki benyomások iránti fogékony- 

 ̂ ságát „túlzás“ által el nem veszítette, 
megérezheti az utazásnak egyik sajátosságát, az 
alatt a nehány óra alatt is, míg a sírna Alföld
ről a hegyes Tátrába szalad föl vele a gőzkocsi. 
Megérti, hogy a szélsőségek hogyan találkoznak. 
Hogy a mi nagyszerű, két teljesen ellentétes 
vidékben is, az voltaképpen egyre megy ki.

És különösebb még az utazásban az, hogy 
az embert vonzza, viszi valami: innen, amoda. 
Nem a közlekedési eszközök. Az egyszerű szán
dék, a parancsoló szükség, az ellenállhatatlan

2 1 . Az O hangzó görbéi kerékhangokkal.
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vágy. Viszi a szomszéd faluba, a másik megyébe, 
délvidékre, idegen földrészekre. Viszi dolgozni, 
szórakozni, pihenni. Más viszonyok közé. Embe
rek és tárgyak, növények és állatok új világ
alakulásába, új központul. Mert a világ köz
pontját, önmagára nézve, a maga személyében 
elviszi az ember mindenüvé; s a körülmények 
alakító hatását mindenütt a maga valójához 
mérten fogadja és ellensúlyozza. Madagascar 
szigetén épp úgy, mint Két-hegy-mög gömöri 
kis községben — mondjuk. Tíz esztendeig járt 
kelt, utazott valaki, s visszatér. Egészen a régi! 
mondjuk csodálkozva, elfeledvén, hogy az vitte 
és hozta, a minek „réginek“ kell benne marad
nia, minden külsőség alatt.

Viszi és hozza az embereket az utazás. Hozza 
messziről, éjjel nappal, kitérés és haladékosko- 
dás nélkül: s egy nagy vasúti állomás kupolája 
alatt nyüzsgő embertömegben, ezer közül egy
nek, fiúnak vagy apának, testvérnek vagy jegyes
nek az istenhozott szava, százezer kilométernyi 
út czéljának bizonyul. Egyik porszem vonzotta 
a másik porszemet.

Egy csillagász-hasonlat jut eszembe. A föld
golyó aránylag simább egy márvány tekegolyó
nál. Az ember, egy ember, a porszemnek hányad 
része ezen a golyón ? Úgy képzelem, mintha 
óriási távlatból nézném, a mint ez a piczike, 
csak a képzelet erejével látható pont megmoz
dul. Követem az útját. Viszi valami erő, váro
soknak, falvaknak nevezett apró torlódásokon 
keresztül-kasul; erdőségeknek nevezett foltok 
szélén tűnik el s bukkanik ki túlnan újból; 
szemmel alig látható magaslatokra viszi föl s 
hozza le valami eszköz; más pontok nyüzsgé
séből kerül ki megint; hajóalkotmányokra kapasz
kodik, hogy átszelje a nagy vizeket, majd más 
módon viteti magát, tovább megy mindaddig, 
míg meg nem kerülte az egész szörnyű nagy, 
a térben lebegő gömböt, körül nem utazta a 
világot. A kis pont akkor megnyugszik, s egy 
elenyésző kis helyen izeg-mozog tovább.

De van egy másik szempont, melyből az 
emberek az utazást többnyire értékelik és foly
tatják. A szomszéd kocsira ül és bemegy a 
városba adni, venni, vagy szórakozni. A szomszéd- 
asszonyok kiállanak a kapuba, megcsodálják, 
megbírálják a tettet, — botránkoznak, óbégat- 
nak. S ennyiből áll. Kis czél, kicsinyes birálga- 
tás és megvan az — utazás.

E két szélső szempont között — mindkettő 
csak éppen érinti az utazás lényegét — van 
még száz és ezer más szempont; éppen annyi
féle, a hány ember nézi.

*

Engem a legközvetlenebbül az asszonyok és 
kivált a magyar asszony utazása érdekel most.

Kellett, hogy a „magyar háziasszony“ — ez 
volt eddig legkitüntetőbb s egyúttal némileg 
kicsinyítő jelzőnk — szintén elinduljon arra az 
útra, arra a felfedezésekkel teli új világba vezető 
útra, melyet annyi idegen nemzetiségű nő lépése 
csaknem országúttá vert már, de nekünk még 
annyira szokatlan és új, hogy majd olyan, mintha

járatlan vadonba vinné, a ki elindul rajta. 1 

Magyar asszonynak, férfinak, egyáltalában fáz 
Amerika-járó tótokról nem szólva) még sokkal 
nagyobb a földgolyó, mint a milyennek lennie 
kellene, ha — theoriában és praxisban — jobban 
megismerkednének vele.

De az a világ, a hol a mi asszonyaink rend
szerint világot látni járnak, továbbra is vad, 
idegen marad nekik. Az a kicsinyke kis föld
darab, a mit ők bejárnak: Abbazzia (nekünk ez 
már utazás) Riviera, Ostende, Olaszország Nápo- 
lyig, legföljebb még Páris, London, Konstanti
nápoly — nem mond nekik semmi újat. De hogy 
is? Más asszonyok, (dajkák módjára, kik meg
rágják a kenyérhajat a fogatlan babának) már 
rég megrágták a benyomásokat és regényben, 
útleírásban, vázlatokban ízetlen „csócsa“ --ként 
beadtak a mi asszonyainknak — mindent. Nem 
is mernének valami mást, újat meglátni! Pedig 
nincs olyan darabka föld, a magunk falujától 
elkezdve, mely még száz titkot ne rejtegetne, 
kivált a gyengén látók előtt. .. Mehetnénk mi, 
kevés kivétellel, akár Csodántúliába, csak úgy 
jönnénk vissza, a hogy elmentünk, vagy jó 
magyarán szólva — még úgyabban.

Miért? Mert a legsemmitmondóbb egyénisé
günket visszük utazni. Azt, a melyik bele van 
szorítva divatokba, modorokba, szokásokba és 
nem tud színvonalt változtatni: sem idehaza, 
sem idegenben. Nem vagyunk eléggé müveitek 
az eredményes utazáshoz. A mely kívánatos 
műveltség nem annyira több (csak alaposabb) 
ismeretet követelne tőlünk, mint inkább egyéni
ségünk fölszabadítását, gondolkozásunknak ere
deti, tehát eredményes útra terelését. Mihelyt 
gondolkozni tudunk, látni is fogunk új és mély 
dolgokat, . . . „melyekről nem szólhat az, ha ki 
leszállóit a magasból“ (Dante).

Ám az nem is szükséges éppen. Elbeszélni 
éppen legmélységesebb benyomásait, nem min
denkinek adatott. Elég, az átlagnak, az, ha egy 
új színárnyalattal színesebb, gazdagabb lelki
világgal tér meg az idegenből, a mi itthon meg
tetszik mindennapi cselekedetein. Hisz ma már 
egyáltalában nem szokás az „eszményt“ olyan 
nagyon messzire helyezni a mindennapiságtól. Az 
úgynevezett nagy czélok kezdenek sajátságosán 
összeolvadni szeretettel folytatott apró foglal
kozásainkkal. Tudjuk már azt is, hogy nem 
okvetlenül szükséges, hogy fölszerelt karavánok
kal vágjunk neki a homoksivatagnak, hol nem 
jelzi „kerékvágás“ az utat arra, hogy figyelemre
méltót tapasztaljunk. Új néptörzs felfedezése 
sem követelmény többé. Sőt még csak azt sem 
kívánjuk, hogy rendkívül színes, élénk, „phan- 
tásia-képekben“ varázsolja elibénk valaki, a mit 
nem is látott. Sajátságos ellentmondás, hogy 
azért a természetes, magától értetődő dolgokat 
sem tudjuk figyelmeztetés nélkül élvezni és érté
kelni. Semmiben. De kivált ebben a szóban 
forgó esetben, a tulajdonképpen egyedül értékes 
valóságokat, az utazó magyar asszony. Magyai 
asszonyról szólok, de értem a ma utazók leg-

1 Mocsáry Béláné, Kozmutza Kornélné stb. az út
törők.

2 A megrágott étel.
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nagyobb részét: nőt, férfit, minden nemzetiség
ből; hogy kivált magunkról szólok, onnan van, 
hogy szerintem minden közjónak kiindulási 
pontja a : javítsd meg magadat!

Valljuk be, van rajtunk javítani való.
Hogy csak az utazásban mikor fejlődik ízlé

sünk a kellő színvonalig, igazán titok. Jövünk, 
megyünk, s teljességgel nem tudjuk az elibénk 
kerülő dolgokat úgy megnézni, hogy súlyukról 
kellő fogalmunk legyen. A fölösleges látnivalók 
szörnyű tolakodását éppenséggel nem tudjuk 
megakadályozni. Úgy teszünk idegenben is, mint 
itthon, engedjük, hogy értéktelenségek bástyája 
fogja el előlünk a friss levegőt és tágabb kilátást. 
Elnézzük, hogy a helyes dolgok helyes ered
ményei a polyva közé keveredjenek, a hol 
gyakran nagy fáradsággal kell újból fölkeresni 
őket . . .

Utazásokról szólva, gyakran megakaszt az a 
kérdés, hogy lehet-e egyáltalán valaminő komoly 
eredményről beszélni akkor, ha az utazás czélja 
csak kedvtelés, időtöltés, szórakozás vagy minek 
nevezzük?

Ez a helytelen megmérése a dolgoknak.
A bizonyos czéllal hamarább megtörténhet, 

hogy elmellőzzük, míg a benső vágynak, hogy lás
sunk, tapasztaljunk, talán üdülve szemlélődjünk 
csupán, eredménye mindig van. Kell lennie. Mert 
az őszinte érdeklődés, hogy úgy mondjam, 
végzeíszerűleg: felfedezéssel jár. Akár akarjuk, 
akár nem. Az magától értetődik, hogy ennek az 
érdeklődésnek nem szabad túlságosan elszóró
dónak lenni. De nem is az, ha az utazó nő, 
kiről ebben az esetben szó van, látásért nem 
folyamodik minduntalan mások útbaigazításához, 
hanem néz és figyel, a hogy látnia és figyelnie 
neki adatott.

Elkerülhetetlen ebben az esetben, hogy egy 
vagy nehány fő pontra ne irányuljon a figyelme. 
Ha aztán ehhez az eredeti látáshoz válogatni 
tudás is járul, elég minden, csak nem rossz 
értelmében vett műveltség, hogy abból, a mit 
látott, következtetni tudjon: kész az eredmény. 
Az megint más, ha egy ügyes fodrászifjú járja a 
nagyvilágot, ki szenvedélyesen szereti a mestersé
gét és egyéb iránt nincsen érzéke, az mindenütt 
csak a rendbeszedendő fejeket fogja látni és a 
Ceylon-szigetbeli singhaléz asszonyok csinos, 
formás fejdísze vagy utánzandó modell, vagy 
irigység tárgya lesz előtte, vagy izgatja az 
önhittségét, hogy ő azt mennyivel különbül 
tudná megcsinálni!

Nem így értem az egyéniség érvényesülését 
az utazásban, s kivált a női egyéniségét.

Úgy értem, hogy ha egy jószivü, növényt 
kedvelő, szabatos valóságokat értékelni tudó nő 
— a ki otthon lehet jó háziasszony is — több
szörösen útra kel csupa merő kedvtelésből, 
bizonyosak lehetünk róla, hogy értékes és egy
öntetű eredményt fogunk kapni, a minek komoly 
hasznát vehetjük, ha nem keressük mindenáron 
a czélt: mértéknek.

Persze, ha egy nő azzal indul világnak, hogy 
fellármázza az öt világrészt valami legújabb 
egyesület nevében, s az elkövetkezendő női 
uralom jelszavával megborzongatja a teremtés

legfeketébb urainak a hátát is, akkor semmi
ségnek látszik, hogy betévedt Havannában egy 
gyermekkórházba is és feljegyezte róla, hogy: 
európai színvonalú. De, ha a némely női szív
ben oly meleg anyai ösztön elviszi őt szinte 
öntudatlanul minden útjába eső gyermekkór
házba, s a barnabőrű, vagy a fekete, vagy sárga 
színű „kis gyermekek“, újból és újból mélyen 
meghatják, a mint mosolytalan arczczal, csodál
kozó, ijedt, vagy csak nagyon szomorú, nagyon 
szemrehányó tekintettel ott feküsznek az „euró
pai színvonalú kórházterem“ ágyacskáiban, vagy 
fáradtan álldogálnak az üdülők az ágy végén, 
akár csak a mi szegény, beteg, fehér kicsikéink: 
akkor ebből a meghatottságból és érdeklődés
ből bizonyára lesz: valami. Az összehasonlítá
sokból tapasztalat lesz, sok tapasztalatból még 
mélyebb érdeklődés és valamiféle tudás is, a 
miből aztán néha eszme pattan k i; vagy egy
szerűen helyes következtetések kiindulási pontja 
lesz mások okulására is. Talán haza jőve Magyar- 
országba, eszébe jut annak a nőnek az István- 
úti gyermekkórház, mélyebb és alaposabb érdek
lődéssel néz ott körül, mint különben tette 
volna, s talán itt, a „mi gyermekeink" között 
ragadja meg teljes erővel lelkét a gyermekszen
vedés közös volta az egész világon, és egy
szerre fölgyúl benne a vágy, hogy ennek a 
szenvedésnek a forrását betömni segítsen. S a 
talán henye, talán sok idővel rendelkező, eset
leg magányos asszony egyszerre foglalkozást 
talál akár egy életre szólót. Bizonyára szép 
eredménye a „csak“ kedvtelésből folytatott 
utazásnak!

Ez csak egy találomra kiragadott példa és 
nem kötelező senkire, hogy utazásainak ered
ménye éppen ez legyen. Van ezer egyéb. Az 
azonban bizonyos, hogy az utazás az ember
baráti érzések nagy élesztője. Egy sokat utazott 
magyar asszonytól tudom, hogy semmi sem 
hozza olyan közel az embereket egymáshoz, 
rangot, kort és nyelvet nem tekintve, mintha 
hetekig egymáshoz tartozóknak érzik magukat 
a tengeren, ég és víz között. Nem mintha az 
emberi gyöngeségek teljesen elmosódnának. A 
majom majom marad, a hyéna hyéna, még ha 
annyi időt töltöttek is dupla ketreczben, de az 
embereket a közös sors, az egymásra utaltság, 
a közös kilátások határozottan összesimítják, 
ha mindez nem tart túlsokáig. Milyen tág tere 
nyílik egy nyílt eszű magyar asszonynak a gyü
mölcsöző megfigyelésekre ilyen hajó-utakon! 
Nem kicsinyességeket értek. Egy-egy érdekes 
ismerkedés is bányája lehet a lelki kincsek
nek. Az érdemes gondolatok kicserélése mindig 
mind a két részre gyarapodással jár. Sajnos, az 
efféle szellemi eredményekből is nagyon keveset 
hoz haza az utazó asszonyok átlaga. Ha fiatal, 
flirtet rendez be magának, hogy teljék az idő. 
Ha idősebb, növeli egyoldalú tapasztalatai töme
gét a többi ember rosszaságáról. Kevés asszony 
keres nőtársakat, hogy esetleg megismerkedjék 
általuk egy idegen ország bensőbb, a női lélek
ben visszatükröződő civilisatiójával, emberbaráti 
intézményeivel, a női tevékenység formáival és 
czéljaival. Ennek persze megint a nem eléggé 
alapos műveltség is útját állja. Idegen nyelven
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többnyire csak csevegni tudunk. 1 De meg 
meg kell vallanunk — azoknak az asszonyok
nak éppen, a kik utazhatnak, az érdeklődése 
nem is jár ilyen mélyen. Becsüljük meg a kivé
teleket! "Azokat, kiknek nincsen is szükségük 
rá, hogy különösebben keressék az okulást, 
mert mindenből, a mit csak látnak, hallanak, 
le tudnak vonni valami maradandót . . .

Az az asszony is érhet el „nagyot“ utazásá
ban, a kinek a tanult dolgok iránt nincsen 
érzéke; a ki jár-kel és mindenütt csak az embert 
keresi. Ennek is hasznára lehet, ha már látta a 
varrógép mellett a magyar parasztlányt, az a 
három szerecsen hölgy, kik atyjuk pálmalevéllel 
födött bahamájában kezelik a Singer-varrógépet. 
Ő előtte is nyílnak távlatok, mikor egyik fa j  
emberét a másikkal hasonlítja össze és legkülön
bözőbb szokásaikban közös eredetre bukkan. 
Vagy az a jótékony nő, a kit az Ínség borzal
masan nagyszerű fogalma tart lekötve, hogy 
megtanulja különböző országok Ínségeit látva 
és tanulmányozva, hogy emberi gyarlóság öltö
zik ebbe a köntösbe, hogy kevésbbé büntetésre- 
méltónak lássék! Nem egyesek gyarlósága éppen, 
hanem nagy, közös, emberi hibák, mik egyes 
gyönge tagjaira mint Ínség hárulnak át . . . És 
micsoda roppant és érdekes világot ismerhet 
meg az is, a ki a magához hasonlót, a nőt, a 
testvért keresi csupán. A ki a női sorsokat 
látogatja itt - ott mindenütt, a gyermeklányi, 
asszonyi, özvegyi, anyai sorsot, a társadalmi 
nő, a társasági nő sorsát. Figyel és összehason
lít, kutat, válogat és mérlegel, mindezt nem 
nagyképüsködve, de természetes, minden erőlte- 
tettség nélkül való érdeklődésből. Nagyot tanul 
az is. Visszajön a maga hazájába és házába, 
de úgy hiszem nem feminista eszmékkel, vagy 
ha igen, annak legértékesebb formájával, mely 
oda jegeczesedik, hogy: tökéletesedjünk a szere- 
tetben, asszonyok! Az ilyen asszony majd, itthon, 
megfogja a kétségbeesés szélén tévedező húgá
nak a kezét — hisz annyiféle asszonysorsot 
látva megérti — és nem tanítónői arczczal, (érzi, 
hogy ahhoz nincs joga) csak szeretetből támo
gatja a jobb felé. Talán eljut jártában-keltében 
a szükséges alázatosságnak arra a fokára is, 
hogy megérezze, ez csak kölcsön, melyre, hogy 
neki visszafizessék, talán már holnap rászorul.

Hány asszony van ilyen nagylelkű, tág lát
szató, szívben művelt Magyarországon ? Hány
nak kelne el az utazás edző fürdője? Csak 
azért, ha nem egyébért, hogy a makacs egy
oldalúságból, melylyel az emberi dolgokat lát
ják, kigyógyuljanak s tudjanak jelszavak nélkül 
asszony-emberek lenni.

És mindeddig az utazásról, úgy látszik, csak 
a humanitás szempontjából szólottunk. Azért 
fektettünk reá különös súlyt, mert éppen erről 
az oldalról méltányolják legkevésbbé. Hol van 
még a vidéklátás, a művészet keresése, az újfajta 
termények élvezése, a más éghajlatok behatása, 
a növényszeretet kielégülése, a mi mind hozzá
tartozik az utazás örömeihez, hogy a fáradsá
gáról, hátrányairól ne szóljunk? Minderről szin

1 Pedig egy nemzetközi nyelvre még komoly szük
ségünk van.

tén lehetne egy sort tárgyalni a mi magyar 
asszonyainkkal, a kik utaznak. Mindennek az 
élvezéséhez szintén valami gyönge, furcsa, nem
zetközi ízlést visznek ki ők, a helyett, hogy 
magyar természetüknek az eredetiségét csatolva 
egyéni ízlésükhöz és nem „megnevelt“, de ki
művelt lelki képességeikhez őszinte és mély 
érdekkel tudnának még az ismert Abbazziában 
is új dolgokat meglátni, a Louvre-ról, Róma 
templomairól és Velencze köveiről nem szólva.

Mi az, hogy Svájczból vagy a Rajna mellől 
— pedig ez a kettő, úgy tudom, a geographia 
nyomán csodálatosan más és más — egyforma 
szavakkal térnek vissza az emberek, vagyis az 
asszonyok? Szép volt, nagyszerű volt, ez és ez az 
eset esett meg, de színekről, formákról, hangula
tokról semmi. Milyen jól esik München képcsar
nokairól egy tizennégy éves gyermekleánynyal 
beszélni, a ki nem tudja, mi az a valeur, de 
már otthon képben látott mindent. Professionátus 
festőknél inkább megérzi a kép lelkét. Már a ki 
mint meglett nő, nem alkalomadtán kerül a fes
tők városába — Augsburg, Dresda is kötelező 
egyúttal, Kölnnel valahogy összecsatolva — az 
már készülettel menjen. Nem Baedecker-készü- 
lettel, ámbár mellékletül, vagy emlékezés fei- 
frissítőnek igen elkel ez is. Menjen úgy oda, 
hogy előre tudja, mit akar látni. Szenteljen több 
időt München tanulmányozásának előbb, mint 
a mennyit abban a városban tölteni fog. Ez 
egyáltalában szabály. Oly régi, szükséges és jó 
szabály, hogy szinte fölösleges lenne felemlí
teni, ha fölösleges lenne. Úgy vagyunk ezzel, 
mint az emberekkel. Idegen arcz meglep. Jó 
és legjobb ismerős arczának: ezer mondani
valója van.

Ezt ne feledjük el, ha utazni indulunk, s ne 
féltsük benyomásaink frissességét ismereteinktől. 
Csak a száraz adathalmazokra épített tudálékos
ság ártalmas, a benső megismerkedés tárgyunk
kal soha. És kivált elkel utóbb benyomásaink 
rendbeszedése, s hogy megint kedves hason
latommal éljek, a látott dolgok súlyának lemérése. 
Tanuljunk meg értékelni. Isteni szó az, hogy: 
mindeneket megbíráljatok, s a mi jó, azt meg
tartsátok. Ő, az Erő is úgy teremt folyvást, hogy 
a mi fölöslegessé lett, mindig elhagyja.

Mielőtt befejezném, még valamit. Az, hogy 
hová megyünk utazni, csak annyiból fontos, 
a mennyiben rokonszenvünk előre és határo
zottan tudtunkra adja: a szemünk, a lelkünk 
hol nyílik meg majd legkivált a meglátni, a 
megszeretni való dolgoknak. Máskülönben indo
kolatlan a görcsös ragaszkodás ehhez vagy 
amahhoz az útirányhoz . . . Értve, hogy több
nyire mi is oda akarunk utazni, minden helye
sebb ok nélkül, hol már különböző nemzetiségű 
barátnőink az unalomig eleget jártak vagy még 
nem jártak.

Nem gúnyolódom, ez tény. Öntudatlan sug
gests. Nem mintha magunkat kelletinél kicsi
nyesebbeknek látnám; de mert egyáltalán nem 
divat még közöttünk, hogy egy utazást előre 
ki- és átgondoljunk: mikor pénzünk és időnk 
van, s kedvünk akad hozzá, elindulunk a járt 
nyomon minden egyéni inspiratio nélkül. Nem 
mondom, kellett az is, hogy kezdetben így utaz-
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Zunk. De miért ne utazzunk a jövőben más
képp, helyesebben ? A kit Velencze nem vonz 
különösebben, miért nem kereskedik Magyar- 
országon ? A ki hazajővén, nem igen érti, hogy 
mi varázslatos volt a tenger mormolásán, men
jen esetleg fenyőzúgást hallgatni a Tátrába. 
H a  pedig valakit a vágya messze vonz, ne 
riadjon vissza mindjárt, ha három ember meg
csóválja a fejét. De, mondom, magyar asszony
nak azért nem muszáj Ausztrália elhagyatottab- 
bik szigetvilágát fölkeresni, hogy érzésben, isme
retben, gazdagabb lelkivilággal térjen meg haza .. 
munkásabb, humánusabb, szebb életet élni.

Az tény, hogy minden magyar nő, ki lelke 
jobbik részét viszi utazni, felejthetetlen emlé
kekkel fog megtérni, hogy egy jó l utazó magyar 
asszonyunkat idézzem pl. Ceylon szigetéről:

„. . . És mégis, az emberi lélek kifürkészhet- 
len titka, a honvágy, ez édenben lepett meg 
engemet, és a haragosan hullámzó tengeren 
ezer veszély között lebegő szárnyain hozott 
vissza kis otthononba. De egyszersmind utazá
som emlékei szebbé tették az életet, kedvesebbé 
az emberi társadalom alkotta világot és erőt 
kölcsönöztek a továbbkiizdéshez.“

Ez az utazás czélja. Ez.
Még sokat mondhatnék róla, de jobbat nem.

Isaák Mártha.

A Macalube Gírgentí mellett.

A Siciliát látogató turisták közül aránylag 
csak igen kevesen keresik fel a Macalubet, 
— valószínűleg, mert a Baedekerek sem 

igen részesítik figyelemben, — a hol pedig a 
természetnek egy igazán csodálatraméltó játéká
ban lehet gyönyörködni: a rettenetes vulkánok
nak ártatlan utánzataiban, a melyek alakjukat és 
működésüket tekintve, bámulatosan tökéletesek, 
csak egészen kicsinyek és tüzes láva helyett 
iszapot, híg sarat okádnak. E kis iszapvulkánok, 
úgylátszik, már több mint l 1/? ezer esztendő óta 
vannak szakadatlanul működésben, mert már 
Solinus is (Kr. u. 3. században) is kétségbe nem 
vonható módon írja le földrajzában ezt a helyet, 
Agrigentum, a mai Girgenti mellett, a hol — 
mint ő mondja — „a föld földet okádik (terram 
terra evomit).“

A mi az odajutást illeti, vasúton mehetünk 
Aragona-Caldare állomásig, mely Girgentitől mint
egy 10 kilométernyire van. A kicsiny állomás- 
épület egész magányosan fekszik, a legközelebbi 
város Aragona, pár kilométernyire van tőle, Cal- 
dare még messzebb. Az állomástól kelet-délkelet 
felé elindulva, csakhamar teljesen kopár és ter
méketlen területre jutunk, melyen kerekded dom
bok váltakoznak lankás völgyelésekkel. Minél 
jobban haladunk előre, annál szárazabb és ki- 
égettebb a vidék. A talaj agyagos és repedezett, 
a gyep satnya és fakó, helyenkint egészen ki
pusztult. Egy órai gyaloglás után egy valamivel 
emelkedettebb szürkés dombot pillantunk meg: 
ez a Macalube, a melynek tetején mintegy 50 
bámulatos tökéletességgel kialakult kis kráter 
látható. (3. kép.)

E kis kráterek méretei különbözők, átmérőik 
10-től egészen 60 cm.-ig váltakoznak A nagyob
bak általában a tető közelében találhatók, de 
nem ezek a legszebbek és legtökéletesebbek, 
hanem a 20—25 centimeteresek. A kúpok, me
lyek e kráterecskék közül az időszakonként ki
buggyanó iszapból lerakodtak, alacsonyak, olda
luk lankás, alapjuk szélesen elterülő. A szép 
kerekded szájnyilású üregek többé-kevésbbé híg 
agyaggal vannak megtöltve, mely időnkint belső 
gázok folytán forrongásba jő. É gázbuborékok 
oly hirtelen hevességgel törnek elő, hogy a híg 
agyag kiárad s egy ideig mint parányi szürke 
lávafolyam ömlik tova lassan egy vagy több 
ágban. A kifolyás azonban csakhamar gyengül, 
majd teljesen megszűnik, míg a gázok újból fel 
nem buggyannak. A váladék sűrűsége igen külön
böző, vannak nyílások, a melyekből csak zava
ros víz buggyan ki. Jellemző azonban, hogy e 
váladékok mindig gyengén sótartalmúak. Hőmér
sékletük csak éppen hogy langyos.

E sajátságos természeti tünemény a nyár 
közepe táján, úgy augusztusban mutatkozik a 
legtökéletesebben. Ilyenkor rendesen az összes 
kráterek működésben vannak. Működésük leg
nagyobbrészt időszaki, kráterenkint változó gya
korisággal. A perzselő nap hatása alatt a kifolyá
sok hamar száradnak, majd repedezni, hámlani 
kezdenek és fehér só virágzik ki rajtuk, úgy hogy 
a Macalube egy része egész deresnek látszik. 
(1. kép.) Különösen érdekes, hogy a nagyobb 
kúpok lejtőin ilyenkor kis fiók-kráterek nyílnak 
meg, a melyekből szintén fortyogva tör elő az 
agyag és kisebb patakokban folydogál tovább. 
Az ilyen kúpocskák mintegy az Aetnát mutatják 
be takaros kisebbítésben. Egyáltalában a Maca
lube egész működő része oly tetszetős dombor
zatot mutat, hogy önkéntelenül is a legnagyobb

1. Kivirágzással borított, repedezett domboldal.

óvatossággal járunk-kelünk rajta, nehogy otromba 
lábnyomok hátrahagyásával tönkre tegyük az 
egésznek természetes varázsát.

E sajátságos geológiai jelenség közepe táján 
a felszín nagyjában sík, a kráterek szélesebbek, 
szegélyeik kevésbbé emelkedettek, a kifolyások 
bőségesebbek. Itt már nem keletkeznek külön 
folyócskák, a kifolyások egymásba ömlenek, össze
folynak s a középen az agyag szétterül. (2. kép.) 
Ezt ahelyetlegtanácsosabbelkeriilni,mertazember 
ott könnyen elsüllyedhetne. Különben az egész 
talaj nem valami szilárd, sok helyen elegendő a
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kis kúpok oldalán elmenni, hogy lépteink nyo
mása alatt az agyag a kráterben emelkedésnek 
induljon.

A nyár vége felé, a mikor a szép idők melege 
által kiszárított sár idöközönkint bedugaszolja a 
kráterek szájnyílásait, egész kis vulkáni erup- 
tióknak lehetünk tanúi, mert a meggyűlendő gázok 
csakhamar nagyobb nyomásra tesznek szert s

2. A Macalube középső része.

erőszakos lökéssel törnek elő, szétrobbantván a 
sárdugót. Ilyenkor rendesen szélesebb és szabály
talanabb kráterek nyílnak meg és bőségesebb 
kiömlések áradnak szét. A téli esők ellenben tel
jesen elmossák a kis kúpokat s az egész térség 
sáros mocsárrá változik, melyből fortyogva, 
sivítva törnek elő a gázbuborékok.

Mi a magyarázata ennek a sajátszerü termé
szeti jelenségnek? Önkéntelenül is a vulkános
ságra kell első sorban gondolnunk, mint a mely
nek ez valami gyengébb nyilvánulása. És valóban 
a tudósvilág egy jó része hajlandó is ezt a jelensé
get a föld e hatalmas életnyilvánulásaival azono
sítani. így többek közt Reclus is, a ki egyenesen a 
legrettenetesebben pusztító vulkánikus iszapkitöré
sekkel veti őket össze, a midőn így ír róluk: „Azok 
a kis dudorodások, melyeket különösen iszapvul
kánoknak, vagy a vizeik által gyakran lerakott sók 
miatt sős vulkánoknak (salses) neveznek, olyan 
kúpok, melyek, kivévén a nagyságot, semmiben 
sem különböznek az Andesek vagy Jáva hatalmas 
vulkánjaitól. Mint eme nagy hegyek, ők is meg
rengetik és fölszaggatják a földet, hogy a beléjük 
zárt anyagokat kihajtsák; vagy bőségben okád
nak gázokat és gőzöket, saját váladékaikból 
növelik lejtőiket, helyet cserélnek, megváltoztat
ják a kráterjöket s kitöréseik alkalmával meg
semmisítik csúcsaikat; végül a salsák közül is 
némelyek szakadatlan működésben vannak, míg 
mások meg-megpihennek és azután ismét kifa
kadnak.“ Figyelemreméltó megegyezés még az 
is, hogy „ezeknek apró kúpjai is különösen a 
tengerpartok közelében emelkednek“, mint a láva
vulkánoké.

E nagyfokú megegyezés a külső nyilvánulá- 
sokban tényleg igen csábító s a szóbanforgó 
felfogás eléggé indokolt is, mert a mint már 
Humboldt is kiemelte a Kosmos-äban, „az át
menetek oly jól vannak a természetben szabá
lyozva, hogy a vulkán és az iszapokádó s ez

utóbbi meg a hévforrás között nem tudunk lénye
ges különbséget felfedezni“. Tényleg vannak 
másutt kiemelkedőbb kúppal bíró iszapvulkánok 
is mindenféle méretekben, némelyeknél tompa 
moraj is hallható, egyesek magasabb hőmérsék
letűek, sőt olyanok is vannak, a melyekkel gyú
lékony gázoknak, tehát tűznek, lángnak kitörése 
is párosul.

A míg tehát nincs általánosan elfogadott biz
tos magyarázata a tulajdonképpeni tűzhányók vul
kánosságának, minden attól függ, hogy ezt hogyan 
fogjuk fel, miféle hypothesist vagy definitiót 
veszünk alapul. Ha a vulkánosság okát a Föld 
mélyebben fekvő, nagyobb nyomás alatt levő és 
magasabb hőmérsékletű rétegeiben keressük, 
kétségtelen, hogy a Macaluben észlelhető jelen
ségek nem tartoznak ebbe a körbe, mert a mint 
behatóbb vizsgálattal könnyen meg lehet állapí
tani, oly chemiai erők hatásának az eredményei, 
a melyek egészen csendesen működnek, meg
lehetősen a felszín közelében. A jelenség ugyanis 
a legnagyobb valószínűség szerint a környékbeli 
kéntelérek képződésével kapcsolatos. A Girgenti 
tartomány kéntermő helyei ugyanis nem vul
kánikus eredetűek, mert az Aetna tömbjét kivéve, 
az egész sziget üledékes jellegű. A kén itt a 
legelfogadhatóbb magyarázat szerint a gipszből, 
vagyis kénsavas mészből keletkezett szerves anya
gok bomlástermékeinek redukáló behatása alatt. 
Valóban, a környék sok helyén még most is 
megvan a gipsz a maga eredetiségében s a kénét 
bezáró rétegekben viszont mindenütt meg lehet 
találni a mészkarbonátot, mint másik bomlási 
maradékot. E földalatti lassú vegyfolyamatnál a 
szerves anyagokból különféle gázok, főleg szén- 
hydrogének válnak szabaddá, melyek a felszínre 
jutni törekszenek. Ilynemű gázfejlődés majdnem 
minden mocsaras vidéken észlelhető, de az össze- 
gyülemlett gázbuborékok a talaj hézagai között 
csakhamar megtalálják az utat, míg itt — és ez 
a lényeges — egészen sajátságos köriilmények-

3. Ikerkráterek a tető tájékán.

kel találkoznak : útjokban különféle sókat és fölös 
szénsavattartalmazóvizekreakadnak, a melyeknek 
segítségével meg tudják puhítani a felettük levő 
agyagréteget, mely különben áthatlan volna rájuk 
nézve. így képződnek az agyag kimosása, illetve 
hígítása által az egyes áttörések, a melyeken át 
azonban mindig csak időszakonkint tudnak fel-
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szabadulni a gázok, miután összehalmozódva 
kellő erőre tettek szert. Ez a körülmény szüli 
azután azt a sajátszerű játékot, mely oly meg
lepően hű képe az igazi vulkánok működésének.

Ilyen „hideg“ iszapvulkánok vannak még 
ugyancsak Siciliában Paterno mellett, magán az 
Appenini félszigeten pedig Sassuno és Sassuolo 
határában. Viator.

A somnambulísmusról.1

A czím értelmével jöjjünk először tisztába, 
mert tudományos értelme tágabb, mint az, 
melyet a közhasználat tulajdonít neki. A 

„holdkórosság“, az „alvajárás“ csak egyik faj
tája a somnambulismusnak. Somnambulismuson 
értenünk kell minden oly lelkiállapotot, melyben 
az egyén normális „én“-je eltűnik, hogy más, 
esetleg újra megjelenő, néha előhívható „én“-nek 
adjon helyet. Tehát somnambulismusban van a 
kettős tudatú egyén második állapotában, a hyp- 
notizált, az alvajáró.

Ezen a téren 25—30 esztendős a kutatás 
csupán és már is gazdag eredményeket tud fel
mutatni. A francziák vezetnek s az angolok is 
nagyon sok és érdekes adatot szolgáltattak már. 
Hysteriás betegek szorgalmas vizsgálata a lélek
tan olyan kérdéseibe engedett bepillantást, melyek
ről csak egy-két évtized előtt alig mertünk volna 
álmodni. Az én-nek (ego) philosophiában és 
paedagogiában oly sokat feszegetett kérdése jut 
lépésröl-lépésre közelebb a megértetéshez. Mindez 
a következőkből világosabb leszen. 2

Az első lökést a kutatás megindulásához 
néhány szembeszökő, önként jelentkező eset adta, 
melyet jól-rosszul megfigyelt adatokban találunk 
feljegyezve orvosi krónikák között.

A múlt czikkemben3 futólagos példaképpen 
említett eset (Mary Reynolds-é) elég világos képet 
ad az egyéniség-váltakozások önkényes jelent
kezéséről. A teljesség kedvéért itt is felhozok 
egy esetet M. Azam feljegyzésében egy Felida 
nevű kis varrónőről.

Felida 14 éves volt csak, mikor első szemé
lyiségváltozása történt. Ezentúl teste felváltva 
állott két személy szolgálatában. Egyik bús, szót- 
lan, másik élénk, beszédes. Egyikből a másikba 
való átmenet öntudatlansággal járt s csak per- 
ezekig tartott. A két személyt absolut emlékezet
szakadás választotta el, úgy hogy bármelyik álla
pot uralkodott rajta, a másik állapotából semmire 
sem emlékezett s csak környezetének elbeszélé
séből tudta, hogy ő „némelykor más személy, 
mint most“. Semmi más rendellenesség nem 
mutatkozott a lelki életében s bármelyik szemé
lyében mindenki teljesen normálisnak találta.

Dufay szintén feljegyezte egyik betegéről, R. 
L. kisasszonyról, ki gyermekkora óta alvajáró 
volt, hogy fiatal és érett korban személyiség- 
változásai voltak olyan éles szervezeti különbsé-

1 Soinnus == álom, alvás, — ambulo =  sétálok.
2 Janet: Automatisine Psycliique. — Binet: Les 

alterations de la personnalité és La suggestibilité.“
:i A kísérleti psychologiáról. Dienes Pál dr.

gekkel, hogy míg I. állapotában csak szemüveggel 
tudott olvasni vagy dolgozni, II. állapotában 
jobban látott a homályosságban és szemüvegét 
nem ismerte a magáénak. Gyakran érte az át
menet munkaközben az asztalnál, mikor feje 
előrehanyatlott pár pillanatra és II. énjében térve 
magához, nyugodtan levette szemüvegét s az 
asztal alá tartva munkáját, a homályban folytatta 
varrását.

Vannak ily többszemélyü lények, a kiknek 
második állapota nem normális. A II. személyben 
egészen külön idea-csapat uralkodik és még 
érzékszervei is zárva vannak mindazzal szemben, 
a mi nincs összefüggésben ama kiválasztott 
eszmekörrel.

Ennek a formának igazi typusa Mesnet publi- 
katiójában egy Bazeilles R. nevű katonaember, 
a ki Sedannál sebet kapott, jobb keze és jobb 
lába paralysálódott és ájulásából három hét múlva 
tért magához. Sok hányattatás után került szi
gorú orvosi megfigyelés alá, melynek egy-két 
megkapó eredményét meg akarom említeni.

Az I. állapotban normális. Előre nem látható 
időben, észrevétlenül, egy pillanat alatt megy át 
a II. állapotba. Érzékszervei bezárulnak minden 
külső iránt, nem látja, nem hallja környezetét 
és tisztán personális életet él. Emlékezetének 
egy csomó adata teljesen leköti lelki világát és 
elzárkózik a szervezete is mindentől, a mi azzal 
nem függ össze. Egyetlen módon lehet érintkezni 
vele: az izomérzetei nyomán. Azzal irányítani 
lehet a belső, személyi életét.

Hasonló esetet figyeltek meg M. Charcot és 
tanítványai egy hysteriás férfin, a kit hypnosissal 
lehetett a II. állapotába juttatni. Izomérzetek nyo
mán irányítható volt. Odaterelték egy íróasztalhoz 
és tollat nyomtak a kezébe, (riporter volt azelőtt) 
mire ő szorgalmasan írni kezdett és teleírt 1 2  

oldalt. Mikor fölébresztették, természetesen nem 
emlékezett semmire. Később újból hypnotisálva, 
mikor pennát kapott és papirost, 13-assal szá
mozva az oldalt, folytatta az írást, mintha egy 
pillanattal előbb hagyta volna abba. Tehát az 
emlékezet közvetlenül kapcsolja a II. állapotokat 
egygyé. Még 20 napi szünet után is habozás nél
kül folytatta a 2 0  nappal ezelőtt félbenhagyott 
mondatot. Ugyanezen egyéntől a személyi élet 
zártságára is érdekes adathoz jutottak.

Több papírlapot tettek elébe s egy-két sor 
után óvatosan elhúzták az első lapot keze alól. 
Nem vette észre a csínyt és nyugodtan folytatta 
az írást a második papírlap megfelelő helyén. 
Ezt ismételték vele, míg csak az utolsó papír
laphoz jutottak, melynek így már csak az aljára 
került egy sor. A medium aztán figyelmesen 
végignézte az üres papírlapot, helyenkint egy 
vesszőt, egy pontot, egy vonást tett a csakis általa 
látott betűkre, melyeket az egyes papírlapokon 
elszórt írásával összehasonlítva, látták, hogy a 
papírlapok megfelelő helyein csakugyan szükség 
volt a kimaradt vesszőkre, pontokra, vonalkákra. 
A medium tehát nem azt látja, a mi körülötte 
van, hanem tekintet nélkül azokra, csupán a 
saját belső életének adatait, az érzékszervek tel
jesen a lelki élet rabszolgáivá szegődnek s ez 
eredményezi azt a tökéletesen zárt személyi életet.

Ezeknek a hysteriában önként jelentkező sze
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mélyváltozásoknak s a velük járó többszörös 
tudatnak két jellemzője van. A két tudat között 
1 . emlékezet-szakadás van és 2 . az egyéniség, a 
Charakter teljes megváltozása tapasztalható, a mit 
olykor anormális tünetek is kisérnek.

Ezek a feljegyzések természetesen újabb kele
tűek. A múlt században éltek az alanyaik mind. 
Nem mintha azelőtt nem lettek volna több
személy ü hysteriás emberek. Voltak, csakhogy nem 
váltak tudományos megfigyelés tárgyaivá, hanem 
egyszerűen ördögtől megszálltaknak, boszorká
nyoknak nyilvánították őket, a kikre nézve jó sze
rencse volt, ha meg nem égették a „tiszta“ lelkek, 
az ördög incselkedéseitől magukat megmentendő.

Az emberiség értelmi haladása azonban útját 
állta a babonának. A szokatlan dolgok megszűn
tek csodákul tekintetni, tudományos vizsgálatnak 
lettek tárgyaivá. A különös, a rendkívüli lelki 
tüneményeket nem tulajdonították többé ördögök, 
gonosz szellemek garázdálkodásainak. A vissza
riadó borzadás helyett tudásra vágyó érdeklő
déssel fordultak e rendellenes alakulások felé s 
bíróságok, ördögűzők helyett orvosok, lélekbúvá
rok kezébe jutottak a kérdéses egyének.

A komolyan érdeklődő kutatásra ily véletlen 
s megkapó esetek felhíván a figyelmet, tervszerű, 
előkészített megfigyelések, kísérletezések kerültek 
sorra. Ma az elmebajosok kórházai az orvos- 
tudományt, a lélektant nagyértékű anyaggal gaz
dagítják s így a mellett, hogy a szerencsétlenül 
járt egyesek a gyógyulás lehetőségéhez jutnak, 
kóreseteikkel a nagy egésznek, az emberiségnek 
szolgáltatnak tudománybővítő s így az élet meg
könnyítését is szolgáló ismeret-anyagot.

Tárgyunkhoz térve, az így tapasztaltak után 
rövid és meglepő kísérletek mutattak rá arra, 
hogy az olykor önkényesen előlépő második sze
mély hypnotisálással bármikor előhívható. A 
könnyen hypnotisálhatóembereknek hajlandósága 
van az ily tudatmegoszlásra, de a hajlam nem 
oly erős, hogy a tudatmegoszlás önként jelent
kezzék.

A hypnotisált ember más egyéniség, mint nor
mális állapotban. A Somnambulismus állapota 
azonban nem hoz mindig új charaktert, mint az 
önként nyilvánuló esetekben láttuk. Az emlékezet
szakadás sem kölcsönös. Normális énje ugyan 
nem emlékszik somnambulikus énjére, de ez gyak
ran tud amarról, emlegeti is, de a „másikának 
nevezi és harmadik személyben beszél róla. Ilyen 
eset a természetes, önkényes somnambulismusban 
is adódik. Felida II. emlékszik Felida II. és 
Felida I-re. De Felida I. csak önmagára emlékszik.

A mesterséges somnambulismusban sikerült 
kimutatni, hogy bármelyik személy legyen is az 
uralkodó, a másik személy lappangva tovább él 
alatta. Pl. somnambulismusban parancsot kap a 
medium, hogy „ha majd felébred“, azaz normá
lis énje visszatér, írjon le bizonyos szókat. E 
parancsot nem teljesíthetné, ha somnambulikus 
énje a normális én visszatérte után is nem lap
pangna a tudat hátterében cselekvésre készen. 
Fölébredés után a médium tényleg leírja a paran
csolt szókat „öntudatlanul“, vagyis jelenleg ural
kodó énje nem tud róla; a cselekvést ugyanis 
a most szolgaságra kárhoztatott, de tettre paran
csolt somnambulikus én végzi. Újra somnambulis-

inusba ejtve, emlékszik rá, mit írt somnambulikus 
énje a normális én uralma alatt, de tudta nél
kül. Ezt a tüneményt még jobban ki lehet éle
síteni. Hypnosisban számokat diktálunk a médium
nak s megparancsoljuk, hogy azonnal adja össze 
őket s a művelet végezte előtt fölébresztjük, azaz 
normális énjét hívjuk vissza. A médium akadály
talanul folytatja az összeadást a nélkül, hogy 
tudna róla, mert nem az uralkodó, hanem az 
éppen háttérbe szorított énje végezi.

így átmentünk az egymást felváltó személyi
ségek vizsgálatáról az egyidejűek vizsgálatára. 
Az uralmon levő én mellett, azaz tulajdonképpen 
ezen én alatt élő második személyt alsóbb tudat
nak, subegónak, subconsciensnek, második sze
mélynek lehet és fogjuk is felváltva nevezni.

Az ily subegónak megjelenési formái és föl
tételei közül kettőt ismerünk különösen.

Egyik a hysterikus érzéketlensége vagy moz
gásra képtelensége valamelyik tagnak, a mit a 
subego megnyilatkozása eszközéül szokott válasz
tani. Ez a hysterikus érzéketlenség (anaesthesia) 
vagy mozgásképtelenség (paralysis) csak a fő
személyre, az uralkodó egóra nézve áll fenn. 
A szubego érzi és mozgathatja a paralysálódott, 
anaesthetikus testrészt. Néhány igen szembeszökő 
példát sorolok fel.

Hysteriás asszony érzéketlen karját ernyő födi 
el a szeme elől. Ezt az óvóintézkedést mindig 
meg kell tenni. Nem látván a kart, nem tudja, 
milyen helyzetben van az. Elmozdítását nem 
veszi észre, tűszúrást nem érez meg rajta.

Ráteszszük az érzéketlen kezet egy gyufatar
tóra. Az kivesz egy szál gyufát, meggyújtja s 
nem engedi az ujjáig égni, mikor a láng közel 
ér, ledobja. A főego nem tud semmit az egész
ről, a mozgás a subego munkája volt.

Tollat adunk az anaesthesiás kézbe, az íráshoz 
fog, a főego nem tud róla semmit. Meg lehet 
tanítani az érzéketlen tagot bizonyos mozgásokra. 
Kis nyomást gyakorlunk a kézfejre s utána „a“ 
betű írására vezetjük a kezet. Ezt egynéhányszor 
ismételve s több vagy kevesebb idő múlva a 
kis nyomásra a kéz önként leírja az „a“ betűt. 
Tehát a subego tanítható. Emlékszik és associál. 
Mindez a főego legkisebb tudomása nélkül tör
ténik.

A subego előhívásának még egy föltételét 
ismerjük s ez a főego szórakozottá tétele. E szóra
kozottságot legalkalmasabban úgy érhetni el, 
hogy erősen kihívjuk a főego figyelmét egyetlen 
tárgyra s ez önként elvonja azt minden más 
egyébtől. A figyelem egy bizonyos tárgyra nézve 
élesíti az érzékeinket, tompítja azokat a többi 
tárgyakra nézve, így bizonyos fokú ideiglenes 
érzéketlenséget okozván azokban, alkalmassá 
teszi őket arra, hogy a subego megnyilatkozá
sának eszközévé legyenek. Úgy hogy a szóra
kozottság tulajdonképpen átmeneti, ideiglenes 
anaesthesia bizonyos dolgokkal szemben, az 
anaesthesia pedig bizonyos szervek állandó szó
rakozottsága.

Ilyen eset volt Janet híres Lucy-jében Adrien 
nevű subego megteremtése, mely először Lucy 
nagyfokú szórakoztatása alatt jelentkezett. így 
sikerült Janetnak kísérletileg, mesterségesen elő
állítani ugyanoly természetű subegot, mint a
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minőt a természet Felidában s a többiekben 
alkotott.

E subegóknak emlékezete van, rendesen a 
főegóra is emlékszik. Egyéni ízlésük is van, mert 
nem minden kísérletező szavára hajtanak.

Nagyon érdekes feladat vizsgálni ez együtt
élő személyek egymásra való hatását. Annyit 
láttunk, hogy a subego majd mindig tud a 
főegóról, de ez arról sohasem. Mégis gyakran 
vesz át tőle bizonyos hatásokat, melyekről nem 
tudja, hogy kölcsönözte azokat.

A hysteriások automatikus írása vet ide nagyon 
érdekes világosságot. A főegóval gondoltatok 
egy szót. Ránézünk az anaesthetikus kézre s az 
írja nagy ügygyel-bajjal a szót. A medium csudál- 
kozik, hogy kitaláltuk, mire gondolt, mert nem 
tudja, hogy a subegója elárulta. A medium 
valami szót keres az emlékezetében, természe
tesen csak főegója emlékezetében keresheti, az 
lévén az uralkodó. A sikertelen kutatás alatt 
megesik, hogy a subego az anaesthetikus kézzel 
leíratja a keresett szót, a subego emlékezeté
ben megvolt, csak a főego nem tudott hozzá
jutni. A főego megadta a keresés-irányt s a 
subego megtalálta a keresettet. A főego túlzott 
megerőltetésének az is lehet a következménye, 
hogy a subego előlép, felszedve annak nem lelt 
ideáit, azaz a medium somnambulismusba eshetik 
önként; ily alkalommal a subego átveszi az 
uralmat az egész test fölött.

Ezekben nehány esetet láttunk arra nézve, 
hogyan hathat a főego a subegóra a nélkül, 
hogy maga tudna róla. A fordítottjára is van
nak esetek. A subego hat a főegóra s ez átveszi 
a hatást ismét a nélkül, hogy tudna róla.

Kérjük a médiumot, hogy gondoljon egy 
tetszésszerinti számra s közben öt gombostű- 
szúrást ejtünk ernyő mögé rejtett érzéketlen kezén. 
A medium az ötös számot fogja mondani azzal 
a biztos érzéssel, hogy szabadon választott. Pedig 
neki az ötös számra kellett gondolni, a mit a 
subego a szúrásokon kiolvasott és készen adott 
át a főegónak a nélkül, hogy a főego tudná, 
hogy nem önmagából merített. És ezt meg lehet 
ismételni akárhányszor s akármilyen számmal, 
az alany mindig a szabad választás érzésével 
fogja kimondani a subego által neki nyújtott 
számot. (A szabad akarat elméletének hívei, jó 
volna, ha a sok között ezt is meggondolnák 
egy kicsit.) A subego hatása a főegora elmehet 
egészen a hallucinatióig. Hysterikus lány érzé
ketlen nyakszirtjére rézkorongot nyomnak, melyen 
valami relief is van. A lány természetesen nem 
érzi a nyomást, hanem hirtelen arról kezd panasz
kodni, hogy a szeme karikákat hány, fémkoron
gokat lát maga előtt. A nyomást a nyakszirten 
növelik. A lány kijelenti, hogy rajz is van a 
karikákban s papírra teszi a látomásának kópiá
ját s a rajz nagyságra, alakjára nézve teljesen 
megfelel a nyakszirtre nyomott fémkorongnak a 
rajta levő relieffel együtt. A subego itt átvett 
egy tapintás-érzetet s azt látásérzet alakjában 
adta át a főegónak.

Látjuk ezekből, hogy az együttélő, két sze
mély elválasztódása nem teljes. Az egymásról- 
nemtudás nem is föltétlenül kölcsönös. A főego 
azonban sohasem tud a subegóról. Hanem egy

mást befolyásolják, egymásnak kezére játszanak 
vagy ellene működnek; egymásra-hatásuk köl
csönös, csak egymásról-tudásuk nem az.

Az ilyen élesen jelentkező önkényes vagy elő
idézett személy-kettőződések csak túlfeszített, 
rendellenes, zavart idegéletű egyéneknél tapasz
talhatók. Normális idegzetűek, azaz egészséges 
emberek közt is találunk azonban analog tüne
teket, természetesen lefokozottabb mértékben.

Két angol psychologus, Solomon és Stein, tettek 
e téren nagyfontosságú kísérleteket. Egymást 
használták medium gyanánt s megfigyeléseik 
finomsága megbecsülhetlenné teszi eredményei
ket. A második személy előhívására különböző, 
igen érdekes módszereket használtak, melyek
nek czélpontja mindig az alany szórakozottá 
tétele volt —- a mennyiben a medium egész
séges lévén, anaesthetikus tagok nem álltak a sub
ego rendelkezésére.

E szórakozottság a legközvetlenebbül azzal 
volt elérhető, hogy érdekes, a figyelmet erősen 
foglalkoztató olvasmányt adtak az illető kezébe 
s annak kötelessége volt minden figyelmét erő
sen az olvasmányra összpontosítani s lehetőleg 
nem törődni az ernyő mögé rejtett másik kezé
vel, mely a kísérlet czéljaira volt szánva. Magát 
ezt az oda nem figyelést is csak nehéz és hosz- 
szas gyakorlással lehetett elsajátítani. Eleinte, 
mihelyt a kísérletező érintette az ernyő mögött 
levő kezet, az alany rögtön észrevette és figyelme 
odafordult. Lassankint azonban mindenféle csa
lással és furfanggal el lehetett érni a kérdéses 
kéz teljes szórakozottságát, a főego elfoglalta 
magát az olvasmánynyal teljesen.

A subego fokozatosan fejleszthető volt. Első 
megnyilatkozása az volt, hogy a kéz, mely előbb 
vezetésre írt függőleges vonalkákat, elbocsátás 
után magától folytatta tovább a vonalkák írását. 
Ugyanígy kis körök rajzolására is rá lehetett 
bírni, végre pedig az általa egyszer leíratott 
betűt magára hagyva, tovább írta; mindezt a 
nélkül, hogy az olvasmányban elmerült főego 
tudott volna róla.

A legalacsonyabb fokú lelki functio, a sub
ego első megnyilatkozás-formája: az utánzás. 
Magasabb fok bizonyos jelnek bizonyos más 
jelhez való kapcsolása, pl. a kézre gyakorolt 
nyomáshoz hözzátanul valami betűt, úgy hogy 
a nyomás után magától leírja a betűt. Ebben 
már emlékezés, associálás van. Mindez még 
csak értelmetlen jelekre vonatkozik Azonban 
igen gondos és hosszas kísérletezés után sike
rült a két angolnak odáig ;fejleszteni a subegó- 
ját, hogy suttogó beszédre (mely az olvasó főego 
figyelmének kihívására nem volt elég erős, de 
a subego tudomásul vette) a subego értelmes 
válaszokat adott az ernyő mögött levő kéznek 
írásra használása által.

így tehát a főego szórakozottá tétele segített 
kifejleszteni egy subegót egészséges idegzetű 
emberben. Természetesen ez a kísérlet hosszú 
kitartó munkát követel és nem is sikerül min
denkinek.

A ki látott spiritista-kisérleteket, az itt bizo
nyosan rágondol. És teljes joggal. Mert az asztal
kával, a talárral stb.-vel való társalgás egyszerűen 
nem más, mint a kettős tudat alapkisérlete. Máso
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dikego kifejlesztésére hajlandó lelki alkatú embe
rek a spiritisták „jó médiumai“. Mert lássuk, 
mi történik ott tulajdonképpen. A medium leül és 
kezét a forintra teszi, a mely abc-körben mozog
hat, vagy pennát fog a kezébe stb. Azután vár, 
míg valami „szellem“ megjelenik. A várt pil
lanatot a forint vagy toll megmozdulása jelzi. 
A medium vagy a jelenlevők kérdést tesznek a 
jelentkező szellem kilétére nézve. A forint vagy 
a penna természetesen mond valami nevet a 
maga módján. És így foly a társalgás a „szel
lememéi tovább, a tárgy gazdag a túlvilági 
életre vonatkozó adatokban, meghalt ismerősök, 
rokonok, ismert nagy szellemek beszélnek kép
telen együgyűségeket és esnek sokszor óriási 
következetlenségekbe, melyeknek ezer jóakaraté 
magyarázatát próbálják adni az igazhívő spiri
tisták.

A magyarázat önként értődik. A medium sub- 
egójával társalog. A kevéssé fejlett médiumok 
subegója ostoba, korlátolt és esetlen tréfákkal 
traktálja a társaságot. A subego általában erő
sen suggestibilis lévén, nagyon természetes, hogy 
ha a hozzátartozó főego (a medium uralkodó 
énje) szellemek megnyilatkozását várja, a sub
ego valami elhalt személy nevét fogja bejelen
teni s annak személyében beszél olyanforma 
fokban és szellemben, a minőben a főego ismeri 
az illető elhalt egyéniségét; legfeljebb annyiban 
mondhat róla többet, a mennyiben bizonyos, a 
főego által elfelejtett, de a subegóban fenmaradt 
emlékképek segíthetnek a színezésben.

Gyakorlással — mint ezt a spiritisták is 
tanítják — mindenki válhatik jó médiummá. Ez 
a mi nyelvünkön annyit jelent, hogy gyakorlás
sal majd mindenki fejleszthet ki subegót magá
ban. Az ilyen romantikus illusióval kifejlesztett 
subego természetesen mindenféle egyéni átala
kulásokat szenved s a főego öntudatlan sug- 
gestiójára különböző személyeknek képzeli magát 
s azok módjára nyilatkozik.

Ilyen személy-transformatiókat kísérletileg,terv
szerűen is lehet előidézni a subegón, úgy t. i., 
hogy a suggestio ne a főegótól, hanem kívül
ről, idegen személytől származzék.

Hypnosisban tudvalevőleg a subego kereke
dik felül, hatalmába ejti az egész testet s azt 
használhatja a nyert suggestiók szerint így lehet 
a subegónak kijelenteni, hogy ő földmíves és 
kapálni fog, hogy szobalány és seperni fog, 
hogy énekesnő és dalolni fog s egész énje a 
ráparancsolt helyzethez alkalmazkodik. Ugyan
így régibb énünket elő lehet hívni suggestioval. 
A hypnosisban uralomra hívott subegónak, ha azt 
mondjuk : „ön most; három éves“, akkor elkezd 
selypítve beszélni, a főego által rég elfeledett 
gyermekkori emlékek adataiból egész környezet 
aíakul körülötte, melyben három éves korában 
élt, a ház, a kert,t az emberek abból az élet
korból gyűlnek eléje, játékszerekkel bíbelődik s 
fél a veréstől. A gyermekkor részlet-adatai, a 
legapróbb történetkék is előkerülnek az emlé
kezetnek bemohosodott, megsemmisültnek hitt 
rejtekeiből a suggestio kényszerítő szavára, vilá
gos bizonyítékául annak, hogy semmi sem |inegy 
át a leiken nyom nélkül s az elfeledettek nem 
váltak semmivé, van kényszer, a mi előhozza

őket, csak a normális egonak közönséges asso- 
ciatiói nem elég erősek többé megjelentetésükre. 
Tudatéletünk egyetlen pillanata sem telik el a 
nélkül, hogy idegrendszerünkben mindenkorra 
megmaradó nyomot ne hagyna hátra, maga e 
nyom változik csupán, úgy t. i., hogy eleinte 
könnyen kis akarásra vagy önként is visszalép 
a lelki életbe az átélt, mint emlék, később önként 
nem, hívásra sem jő vissza normális tudatföl
tételek mellett, de a subego, az elnyomott én 
őrzi az adatokat s elég erős parancsra meg is 
mutatja azokat.

Nagyon érdekesek a subegónak azok a hatásai, 
melyek valami nyert parancs folytán a főegót 
tévedésbe viszi. Ezek a példák mutatják leg
inkább a subego titkos működését, befolyásait 
a főego életében.

A subegóval való közlekedésre a hypnosis 
legalkalmasabb állapot, mert akkor nemcsak egy- 
egy testrészre, hanem az egész testre terjed ki 
a subego uralma, azaz a subego és főego ideig
lenesen szerepet cserélnek.

Hypnosisban tehát azt parancsoljuk a médium
nak, hogy „fölébredéskor“ ezen a tiszta lapon 
arczképet fog látni. Ennek a parancsnak igazi 
értelme az, hogy a subego, mely most ural
kodik s a rendeletet átveszi, kötelessége lesz a 
főegót, annak visszatérésekor, valami módon 
rászedni olyan értelemben, hogy az a muta
tandó üres lapon arczképet lásson. A dolog ter
mészetesen sikerül. A „magához tért“ medium 
teljes meggyőződéssel állítja, hogy a kérdéses 
papírlapon arczkép van. Hogy azonban a sub
ego tisztában van a csalással, arról meg lehet 
győződni, mihelyt sikerül őt valami módon a 
a főego uralma alatt megszólaltatni (pl. auto
matikus írással). A subego t. i. ki fogja jelen
teni, hogy a kérdéses papírlap bizony tiszta 
fehér és nincs rajta semmi, csak a főego lát 
képet rajta. A kísérletnek ezt a kritikus részét 
Janet végezte el először, a mi kétségtelenné 
tette, hogy a suggerált hallucinatió csak a főego 
hallucinatiója, a subego, mely átvette a paran
csot, teljesen tisztában van a körülményekkel.

A subego még más módokon is rászedheti 
a főegót. Negativ hallucinatiónak lehetne nevezni 
azt a tüneményt, mikor a főego nem lát meg 
valamit, a mi ott van, ellentétben azzal az eset
tel, mikor meglát valamit, a mi nincs ott. Meg 
lehet tiltani hypnosisban a subegónak, hogy 
lásson valamit, azaz rá lehet parancsolni, hogy 
a főegónak ne engedje látni ezt vagy amazt a 
kiszemelt tárgyat.

Nagyon sok érdekes esetet lehet itt felsorolni. 
Pl. megparancsoljuk a hypnotisáltnak, hogy „föl
ébredés után“ ne lássa többé ezt a vörös koczkát 
az asztalon. Azután fölébresztjük a médiumot 
és a subego tényleg nem engedi látni a főegó
nak azt a koczkát. Egyenes rámutatásra i s : 
„Mi van ott?“ a medium nem lát semmit. Ehhez 
érdekes tünet járul. Erősen nézetjük az illetőt 
arra a helyre, a hol a koczka áll. Ha soká 
merően néz a vörös koczkára, melyet nem lát, 
egyszerre csak megpillant ott egy zöld koczkát. 
A tilalom csak a vörös koczkára vonatkozott s 
a hosszas nézésben a vörös színre elfáradt szem 
a zöld színt már meglátta. Nagyon fontos meg
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figyelés ez, melyből az következik, hogy a sug
gests a látásban nem a látószerv végkészülékét, 
a szem retináját akadályozta meg (az felvette 
az ingert, mert a zöld reactióval fáradság jelét 
adta), hanem a suggestiv parancs az idegcen
trumnak szólt, melyhez a szem hasztalan szál
lította az ingert, az nem vette tudomásul. Hasonló 
bizonyítékot szolgáltat egy másik eset. A parancs 
egy fehér papírlapon húzott fekete vonalkára 
vonatkozik, melyet a fölébredés után a medium 
tényleg nem lát. Most kettőző lencsét teszünk a 
medium elé s azon keresztül nézetjük a vonal
kát. A medium az egyik vonalat látja, és pedig 
a lencse által eltolt vonalat. A parancs csak az 
egyik vonalra szólt, a kettőzésből származó máso
diknak az észrevételére már nincs gát a tudat
ban, s így látja a médium a két vonal egyikét 
csupán.

Az észre-nem-vevés parancsa vonatkozhatik 
egyénre is. Ha hypnosisban a subego olyan 
értelmű parancsot vett át, hogy fölébredéskor 
ne lássa ezt vagy ezt az urat, akkor a medium 
nem fogja látni, azt az embert, hangját, lépteit 
nem hallja, érintéseit nem érzi. Hogy azonban 
csak a főego ily érzéketlen vele szemben, az 
kiderül onnan, hogy újabb hypnosissal előhíva 
a subegót, az részletesen el fog beszélni min
dent, a mit az imént a főego uralma alatt tör
tént s a főego által észre nem vett személy min
den tettéről a subego híven be tud számolni.

Sőt a subegónak még finomabb megkülön
böztetésekre is lehet képessége, olyanokra, melyek 
a főego számára lehetetlenek. Egyenlő nagyságú, 
alakú, teljesen sima és tiszta kártyalapok közül 
egyet a visszáján a magunk számára a medium 
tudtán kívül megjelölünk s aztán a médiumnak 
parancsot adunk, hogy ezt a kártyát fölébredése 
után ne lássa — és nem fogja látni. A subego 
kiválasztja az egyforma fehér lapok közül azt, 
a melyiknek látását megtiltotta a kísérletező, kivá
lasztja oly apró különbség vagy jel alapján, mely 
a normális egóra nézve észrevehetetlen s annak a 
kártyának a látásában megakadályozza a főegót. 
Természetesen e megakadályozás módjáról, esz
közeiről halvány fogalmunk sincs, nem is sejt
jük, minő titkos folyamatok árán hat a subego 
a főegóra, csak a hatást magát látjuk s azt 
tudjuk, hogy a subegótól kell származnia, mely 
a suggestiót átvette, továbbá apró jelekből követ
keztetjük, hogy az akadályozás czentrális helyen 
történik.

A subego még összetettebb műveletekre is 
hajlandó. Hypnosisban meg lehet parancsolni 
neki, hogy fölébredés után ne lássa többé pl. 
azokat a kártyákat, melyekre a hatnak egész 
számú többszörösei vannak följegyezve. Hogy 
e parancsnak a subego eleget tehessen, neki 
minden egyes szám megpillantásakor osztani 
kell hattal s a hol nem kap maradékot, ott a 
számot viselő kártyát nem szabad a főego tuda
tába engednie. Ennek a kísérletnek a sikere 
tehát erősen fejlett subegót föltételez, a minő 
csak a hysteriás vagy más idegbántalmaktól érin
tett egyéneknél lehetséges.

E számolással rokon tünet a subego időmérő 
functiója. Vannak bizonyos határozott lejáratú 
suggestiók, pl. hypnozisban adott parancs: „Ön

három hónap múlva meg fog jelenni e helyen.“ 
A parancs teljesíthetése követeli, hogy a sub
ego számlálja a napokat, a hónapokat, míg a 
kívánt határidő el nem érkezik Vagy. Janet 
mutatványa: „Ön felébred, s a mint 1 2  ütést 
hall, a 12-ik ütésnél újból el fog aludni.“ A 
medium fölébred, főegója élénken társalog a 
környezőkkel, az ütések megkezdődnek, a főego 
meg sem hallja őket, de a subego igenis hallja, 
mert a 1 2 -ik ütésnél a parancs értelmében átveszi 
az uralmat a főegótól, vagyis, mint rendeltetett: 
a medium elalszik.

Lehet részletes parancsot adni, p l.: „Ön az 
5-ik ütésnél fel fog kelni a székről, a 8 -iknál 
kiissza azt a pohár vizet, a 1 0 -iknél leül és a 
15-iknél elalszik.“ S a medium a leghívebb 
pontossággal hajtja végre a rendeletet, feláll, 
iszik, leül, a nélkül, hogy e cselekvéseiről az 
uralmon levő főegónak csak sejtelme is volna 
— mint a hogyan nincs tudomása a suggestióra 
végzett legkomplikáltabb cselekedetekről sem, 
bármily hihetetlennek hangozzék is ez azok előtt, 
a kiknek nem volt alkalmuk látni hypnosisban 
parancsolt tettek végrehajtását. A főego nem 
tudja, mi történik az organismussal, habár a 
lelki életben ő van felül — mert az organis- 
must a cselekvés tartamára a subego kerítette 
hatalmába s a subegóban történtekről a főego 
nem tud soha.

Láttunk az előbbiekben egy tényhalmazt bizo
nyos módon rendbeszedve. Szokatlan, meglepő 
és a tudomány számára elég új tények, vizs
gálatuk története rövid, néhány évtized, vala
mely tudományos kutatás életkorául tekintve, 
gyermekkor csupán. Ezen és ilyenféle tények 
azok, melyek az álmodásnak segítve, megszül
ték az emberi köztudatban a testtől külön élni 
képes „szellem“ fogalmát és egyszer meglévén 
e fogalom, fogadtattak el minden szokatlan, 
érthetetlen tény okául valami szellemi beavat
kozást. És mikor a spiritisták a mozgó asz
talka, forint, penna stb. adatait túlvilági lény
től, szellemtől eredőnek hiszik s azt a szellemet 
képzelik a kérdéses tárgyak mozgató okául, 
ugyanazt a hibát követik el, mint az amazulu, 
mikor nem értvén az árnyéknak látható, s a 
tapintás alól mégis tovasikló voltát, azt egysze
rűen az ember „lelkének“ nevezi, a mi este 
elalváskor elhagyja a testet és vándorolni megy 
s a vándorútjában tapasztaltak az ember álmai. 
Az amazulu jól látja, hogy csak nappal van 
árnyék, napsütésben élesebb, mint félhomályban, 
tehát nagyon egyszerű volna az árnyék „okául“ 
a napot tekinteni, vagy legalább is a világos
ságot. De nem. Az ő szellemekben való hittel 
praedisponált értelme így okoskodik. Az a foly
ton nyomomban levő árnyék, az a lelkem (nincs 
is külön szava a kettőre, tehát csak valami 
európai nyelven okoskodhatnék ily szavakkal, 
de értelme ez), s nappal látom, mert világos 
van, homályban nem látszik, aztán csakhamar 
el is megy tőlem észrevétlenül, ha éjszakára 
lenyugodtam.

Tehát az érthetetlen tény magyarázatára a 
szellemet használja, erőszakkal iktatja közbe az 
ok (napfény) és okozat (árnyék) közé.

A spiritisták sem tesznek egyebet. A tallé
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ron a medium keze van, a mozgatást tehát 
legközvetlenebb dolog volna a médiumtól szár
maztatni. De a medium állítja, hogy neki semmi 
része sincs a mozgatásban. Ezt az érthetetlen 
dolgot a spiritista egyszerűen úgy teszi érthe
tővé, hogy odagondol egy szellemet. Az ember
nek ősi tulajdonsága szellemek munkájául tekin
teni azt, a mit nem ért meg. S ez az ős-tulaj
donság még a huszadik században is felüti a 
fejét. Valami természetes úton magyarázható 
tudatmegoszlás helyett inkább túlvilági lényt 
fogadnak el magyarázatul. A szellem-megnyi
latkozás valószínűbbnek látszik annál, hogy az 
alany mozgassa a forintot a nélkül, hogy tudná. 
Sőt azok a spiritisták, a kik ismerik a kettős
tudatok elméletét, azok se mondanak le a szel
lemről, hanem egyszerűen azt állítják, hogy a 
subegót lefoglalta a szellem, s ez sokkal egye
nesebb magyarázatul tűnik előttünk fel, mint 
az, hogy a subego egyszerűen fölvette a szel
lem álruháját. A dolog ugyanaz, mint az ama- 
zulunál. A napfény és árnyék közé könnyebb 
érthetőség szempontjából odaiktatódik a szel
lem s itt a forint stb. mozgása és a subego 
akarása közé megint csak odaiktatódik a szel
lem. Hogyne, mikor olyan édes dolog elmerülni 
gyermekálmainkba, elhinni őket újból egy-egy 
pillanatra, odalopni magunkat abba a színes, 
tündérektől, szellemektől népes csodavilágba, a 
melynek a létéből „hidegen“ ábrándít ki az 
értelem-adta kérlelhetetlen tudás. Az embériség 
játszik még, próbál hinni és álmodni újra, pró
bálja megtartani a veszni induló szellemvilágot, 
mert még gyönge szilárdan szembenézni az 
igazsággal. A mesekorszak csábítja még, de a 
gondolkodás a lélek komoly fele előrenéz s ott 
a komoly, az őszinte tudás, az álmok nélkül 
való igazság várja. Nem „hidegebb“ és nem 
kevésbbé szép az az álmoknál. Az igaz valójá
ban látott világ a maga hatalmas, szigorú, 
átlátott rendjével fölemelőbb, nagyszerűbb lesz 
a mesealakokkal benépesítettnél. Fogunk mesélni 
akkor is, nem halnak ki a poéták a tudósokért, 
de tudni fogjuk, hogy a mese nem igaz, mint 
a felnövő gyermek, a ki majdnem jobban élvezi 
a meséjét, mikor már nem hisz benne. A tudás 
se fogja kiszorítni a költészetet, csupán az lesz 
a haladás, hogy költött dolgok nem próbálnak 
többé tudománynyá válni. Ennek a tisztult 
értelmű emberiségnek ethikát adni, ez lesz még 
a századok fejlődésének óriási és mindenesetre 
betölthető feladata.

De messze tértünk a tárgytól. Az itt adott 
tényeknek mai tudományoselrendezésétés magya
rázatát kell még vázolnunk.

E tudatmegoszlásbeli jelenségeknek elméletét 
Janet körülbelül így formulázza. Lelki éle
tünknek, tudatfolyásunknak vannak elhanyagolt 
elemei, a melyek nagyon különböző okoknál 
fogva ritkán, vagy éppen nem lépnek acíióba. 
Tudatunk söpredékének, szemetjének nevezhet- 
nők az ilyen lelki tartalmakat. E használatlan, 
mondhatni gazdátlan tudatelemek egészséges, 
normális lélekben rendesen elszórva maradnak, 
mert nem gyűltek fel elég nagy számban s így 
nem elég erősek arra, hogy újabb egységgé 
tömörüljenek. E tömörülés megakadályozója

egyrészt az alany által összetartott tudatélmé
nyekből s azok szokásaiból álló egyéniség vagy 
személyiség, mely ha elég erős, nagyon kevés 
tudatelemet szór el és juttat ilyen tudaton kívüli 
gazdátlan állapotra. Oly lelki alkatok tehát, 
melyekben a lelki élet elemei szorosan tömö
rülnek egygyé, nehezen hajlandók a tudatmeg
oszlás jelenségeinek mutatására. A minél több 
tudátelemet szétszóró szórakozottságot nehezen 
veszik be s így a másik tudat legalsóbb fokú 
jelentkezésének is eleve útját vágják.

Az új tudat első jelentkezésében még nem 
személyiség. Valamilyen nyilvánulás, mely csak 
negative van meghatározva azzal, hogy nem 
tartozik a személyhez, mely mellett mutatkozik 
Bizonyos ideig való fejlődés után válik, legalább 
is válhatik személyiséggé. Lucy második sze
mélyének, Adriennek megalakulását láttuk a múlt 
czikkben. 1 Sőt láttuk ott bizonyos, a személylyé 
válással szemben való ellenkezésnek is nyomát. 
A jelentkező második tudat ellenezte, hogy 
nevet adjanak neki s csak másodszori bizta
tásra vette föl az Adrien nevet.

Tehát minden normális lélekben megvannak 
a második tudat legprimitívebb elemei, a főtu
dattól elhanyagolt, a főszemélytől gazdátlanul 
hagyott tudatelemek2 Különös kedvező körül
mények között e szétszórt elemek második sze
mélylyé organisálódhatnak. Ilyen kiváltságos körül
mények néha általunk ismeretlen módon, a 
természettől adódnak s egész váratlanul önként 
kap oly erőre az elszórt tudatelemek integráló
dásából előállt új személy, hogy elnyomja az 
addig uralkodó főszemélyt, mint ezt Marynél, 
Felidánál láttuk. Az így diadalra jutott új személy 
uralma azonban nem örökös, mintha csak az 
elnyomatásban a másik új erőre kapna, felül
kerekedik újra s így váltogatják egymást titok
zatos okszövevények eredményeképpen.

Az elszórt tudatelemek személylyé szervező
désére kedvező föltételeket adnak a hypnotikus 
hatások is. Hogy a hypnosisban miféle hatás 
árán miféle szervi változások közvetítik az e 
szerveződésre előnyös psychologiai föltételeket, 
arról sejtelmünk sincsen, a kutatás mai eszkö
zeinek ezt a kérdést föltenni nonsens. Isme
rünk bizonyos psychikai hatásokat, melyekre a 
második személy psychologiai mivoltában meg
jelenik. De hogy miféle organikus változások 
kötik össze időben a két általunk ismert szélső 
jelenséget, ahhoz nincs módunkban hozzáférni. 
Annyit tudunk csupán, hogy a hypnosis köny- 
nyen és gyorsan alakít új személyt.

A tudatsöpredék személylyé alakításának elég 
módját ismerik a spiritisták. A változó külső 
módot mindenütt ugyanazon alaperő kiséri, az 
önsuggestio, mit a spiritisták így szeretnek 
formulázni : „Hinni kell a szellemekben; a ki 
nem hisz bennök, annak nem jelentkeznek“. 
Természetes, mert az híjával van a subego 
kifejlesztéséhez annyira szükséges önsugges- 
tiónak.

így könnyen érthetővé lesz a gyakorlatlan

' A kísérleti psychologiáról. Dienes Pál dr. 
2 V. ö, Uránia 1906. „A kettős öntudat.“
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spiritisták üléseinek ki nem elégítő volta, a 
jelentkező „szelleminek ostoba, Ízléstelen, durva 
beszédei, a sok immoralitás a nyilatkozatokban, 
a hazugságok, rosszakaratú rászedések, a mik
kel a barátságosan meginvitált szellemek még 
anyaghoz nőtt társaikat mulattatják. A fejletlén 
subegók a tudat szemetjéből vannak alkotva, 
az elhanyagolt, szétszórt, fölösleges tudatelemek
ből s csak hosszú ápolás után tehetnek szert 
jóravaló tartalomra, azért nincs komolyan vehető 
értelmi, érzelmi világuk, a legnagyobb mérték
ben következetlenek, logikájuk semmi, a morál 
teljesen ismeretlen előttük, hazudnak, ocsmány
ságokat beszélnek, és aztán letagadják minden 
szavukat és befolyásolhatók a legeslegnagyobb 
mértékben. Azt az egyéniséget veszik fel, a 
melyiket rájuk szuggerálják, teljesen azzá for
málódnak a suggestio hatására, az akarat és 
Charakter gyöngeségének szélső határán álló sze
mélyek, s elég erős hatásokra tetszőleges irányba 
és tetszőleges fokig fejleszthetők.

Mindezek a tények a személyiség kérdését 
új, azelőtt ismeretlen világításba helyezték. A 
második személy uralomra jutását kísérő lélek
tani tények, a személyiség, az én kialakulásá
nak magyarázatában segítő adatokká váltak.

Az új személy kialakulását gyakran kiséri 
az emlékezet megszakadása, vagyis a régi sze
mély tudattartalmainak teljes eltűnése, mint ezt 
Mary Reynolds esete mutatja. Mary 11. szemé
lyének első pillanatában lelkileg olyan volt, mint az 
újszülött gyermek. Az ő két személyét absolut 
és kölcsönös emlékezet-szakadás választotta el. 
Más esetek azonban mutatják, hogy az emlé
kezet megszakadása nem szükséges az új sze
mély alakulásához. Felida második személye 
teljesen emlékszik az elsőnek tudattartalmaira, 
de ezen emlékezés nem hívja sajátjának ama 
tudattartalmakat, sőt ellenkezőleg, külön sze
mélyhez tartozónak véli azokat, melyet úgy 
emleget, hogy „a másik“. Tehát az emlékezet foly
tonossága mellett is alakulhat új személy, így 
az emlékezet-szakadás új személy keletkezésé
nek nem mulhatlanul szükséges feltétele.

De nem is elégséges. Mert valaki elveszítheti 
az emlékezetét a nélkül, hogy új egyéniséggé 
akarna alakulni. Ezekből a jelenségekből csak 
annyit látunk, hogy emlékezet-szakadás és új 
személy keletkezése néha együtt jár, azaz, 
hogy a valami módon uralomra jutó második 
ego néha elnyom a főegóra vonatkozó minden 
emlékezést, máskor megtartja azt, de a személy
közösség teljes kizárásával.

Az ujonjött személyt az emlékezet-szakadáson 
kívül charakter-változás is választhatja el a régi
től. Mary első személye szomorú, csendes, 
második személye, vad eleven, szilaj. Felidá- 
nak is élénkebb a második személye, mint az 
első. A charakterváltozás még nyíltan physikai 
tulajdonságokra is kiterjed. R. L. rendesen rövid
látó és második személye élesen lát, mint a sas.

Azonban a charakter-változás sem látszik ele
gendőnek a két személy ily szigorú szétválasz
tására. a minőnek az mutatkozik a látott ese
tekben. A kutatásnak újabb, finomabb szálait 
kell továbbfűzni. Az említett két angol már 
adott valamit hozzá.

Maguk szerepelvén medium gyanánt, — 
mint már említettük, — alkalmuk volt a leg
finomabb megfigyelésekre, melyekről valami a 
lélektanban járatlan alany alig számolhatott 
volna be. Ama bizonyos kézmozgásokban, a 
melyekkel a subegót szervezni és megnyilat
koztatni akarták, figyelték azt a pontot, idő
pillanatot, melyben a mozgást megszűnünk saját 
személyünktől eredőnek tekinteni. Minden moz
gás végzésében ugyanis négy szakaszt lehet 
megkülönböztetni, (melyek némelyike a tudat
talanba is sülyedhet). A tényleges mozgást meg
előzi a végzendő mozgás képe a lélekben: tud
juk, hogy most ilyen és ilyen mozgást terve
zünk. Ezt követi a mozgás akarása, a motori
kus impulsio, a mi a mozgás közvetlen előz
ménye s egyenesen vonja maga után a mozgás 
végrehajtását, s a keresztülvitelt követi a moz
gás elvégzett voltának kielégítő tudata.

A teljesen tudatos és az énhez tartozó moz
gások mindegyikének lefolyásában megvan e 
négy phasis. A subego előhívására kívánatos 
szórakozottság először is az első phasist tün
teti el, azaz a mozgás formájának előre való 
képzelését. Közönségesen szólva, az alany úgy 
érzi, hogy minden terv nélkül, gépiesen, de 
maga mozgatja a kezét a kis vonalkák, körök 
írására. A mozgás tudatosságának ez a foka, 
ha gyakran és hosszasan ismétlődik, lassan- 
kint idegenné válik az alany személyiségére 
nézve. Ez a személytelenné válás a motorikus 
impulsio eltűnésekor történik. Az alany teljes 
tudatában van a mozgásnak, melyet a keze 
végez, de a mozgás-szándék híján azt állítja, 
hogy az egész dolog nem az ő személyétől 
származik. Itt van az ego határa. Az alany érzi, 
látja, hogy a keze mozog, de úgy érzi, mintha 
azt valami idegen erő mozgatná, melyre az ő 
személyi akarásának semmi befolyása nincsen.

Eddig jutnak el a kísérletezésben a spiritis
ták. Az éntől különvált tudat mozgásai ezek, 
melyek gyakorlással e tudatból alakult másik 
én megnyilatkoztatására lesznek alkalmasak.

Solomon és Stein e kísérlete nagyon fontos 
és nagyon finom megfigyelést tartalmaz. A leg
erősebb én-alkotó tényezőben, a mozgásfolya
matban találta meg az én határát, melyen az 
új tudat először üti fel fejét. S ez az ego-határ 
a mozgásfolyamatban a motorikus impulsio, a 
mozgás-szándék.

Ez a kísérlet nagyon alkalmas az én és a 
tudat fogalmának szétválasztására, mely két dolog 
éppen nem ugyanaz. A gyakori zavar onnan 
származik, hogy a közönséges lelki tapasztala
tok eseteiben a kettő mindig együtt szerepel. 
Ha valamiről tudatom van, azt én tudom. így 
a két lelki tényező szétválasztása absurdumnak 
látszik. De éppen az utóbb leírt kísérletben 
látjuk, hogy a fejlődés legalacsonyabb fokán 
levő tudatok személytelenek s ilyennek kell föl
tételeznünk az újszülött tudatállapotát is. Tudat- 
tény, tudat, ez a legelemibb alapfogalom, a 
melyre psychologiai s ezzel physikai világfelfo
gásunkat is alapítanunk kell. Tudattények az 
alapjelenségek, melyekből fejlődik énünk, a világ, 
szóval minden, a mit levőnek mondunk. Tehát 
személytelen, „én“-télén tudatról beszélni nem
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absurdum, minden tudatnak ilyennek kell lenni 
fejlődésének legalsó fokán.

Hasonló módon lehet szólni tudattalan énről. 
Ez a kifejezés azonban viszonylagos. Minden 
én-nek van tudata, saját tudata, mert az én 
maga tudatjelenségekből épül. A „tudattalan“ 
elnevezés az ént csak egy másik énhez viszo
nyítva érheti jogosan. T. i. szokás, lehet a tör
ténetesen elnyomatásban élő ént tudattalannak 
nevezni, mert az uralkodó, a főego nem tud 
róla s közönségesen csak az uralmon levő én 
tudatát fogadjuk el tudatosnak, az elnyomott 
én saját tudata ehhez viszonyítva a „nem tuda
tos“, a „tudattalan“. Tehát a „tudattalan én“ 
szigorúan értelmezve lehetetlenség, de a másik 
én tudatához viszonyított értelemben lehet hasz
nálni, természetesen a szóhasználat jelentésének 
teljes tudatában

És így eljutottunk az én, a személyiség 
lélektani értelmezésének formulázásához. A philo- 
sophusok, metaphysikusok karmai között annyit 
vergődött és megkínzott Ego, az a mystikus 
valami, az a különleges entitás, az az érthetetlen 
lény, mely tud magáról, emlékszik önmagára s 
szembeállítja magával azt a másik nagy való
ságot, a külvilágot, az a psychologus kezében 
érthetővé, egyszerűvé leszen. Ezek az esetek itt 
hangosan magyaráznak. Az én nem más, mint 
bizonyostudattartalmak összerendeződése egygyé 
szerveződése. A lemaradt tudatfoszlányokból új 
én szerveződhetik. Ribot így mondja röviden : 
„Le moi est une coordination“. Ez a psycho
logus szempontja s a psychologusé az egyet
len szempont. Az igazsághoz vezető kutatás
irány csak a lélektani lehet.

Nem mintha elbizakodnunk lehetne abban, 
hogy megtaláltuk az ego-magyarázatot. Nem, 
az ént még nem magyarázta meg a tudomány. 
De azon az úton van, melyen e magyarázatot 
meglelni egyedül lehetséges. És az út tudatos 
kijelölése a francziák érdeme. Le moi est une 
coordination. Igen, de mi rendez, mily hatók 
teremtik e coordinatiót és mily eszközökkel? 
Rá kell mutatni azokra a tudattényekre, melyek
nek részük van e csodálatos elrendeződés létre
jöttében, éles szemmel meglátni a rendeződés 
törvényszerűségeit, ez e feladata közel jövőben 
a psychologiának, melyre még sok szép és 
nagyértékű munka vár.

Dr. Dienes Pál.

Régi classíkus festők müveinek 
vizsgálata míkroskoppal.

AXIV., XV. és XVI-ik századbeli mesterek 
technikájának kipuhatolására irányult kísér
letek mindezideig nem vezettek egységes 

módszerhez, részben azért, mert nagyrészt a 
művészek többé-kevésbbé megbízható ítéletén, 
másrészt rendkívül ügyes helyreállítók (restau
rátorok) amaz ítéletén alapultak, a melyet az 
illetők a különböző festékrétegek leválasztása, 
vagy azoknak más alapra való átvitele közben 
a rétegek hátlapjáról maguknak alkottak. Sem 
ez az eljárás, sem a régi mesterek hátrahagyott

kéziratai mint például Heraclius, Theophilus, 
Plinius idevágó feljegyzései, vagy a strassburgi, 
luccai és bolognai kéziratok nem nyújtanak tiszta 
képet arról, hogy milyen is lehetett régi mestereink

I. Tizian. A vászon és festék 10-szeres nagyítással felülről nézve. 
h világos vörös egész csokoládé-barnáig.

festéstnódja, s főként annak kiderítésén fáradoz
tak hiába, hogy mi adja meg azt a ragyogó 
színezést, a melyet századok sem homályosítot- 
tak el. Mert annyi tény, hogy a festészet tech
nikája a classikus korszakban a maitól elütő 
volt. A régi mesterek más festőanyagokkal, de 
különösen más kötőanyagokkal dolgoztak, s 
mindezekkel mi már nem bírunk; azonfelül az 
alapszín ráfestésének módja, egészen sajátságos

2. Tizian. Alapozás hátulról nézve.

technikája a szándékkal homályos stylusban írt 
kéziratokból többé meg nem állapítható.

Nagy, neves festőink kortársai a tizennegyedik, 
tizenötödik és tizenhatodik században akként 
írnak, hogy a festők a még azon mód nedves 
festékre is tudtak festeni és már felrakott festé
keiket valamely szer hozzáadása által tetszés
szerinti hosszú ideig nedves állapotban tarthat
ták meg, vagy, a mi ezzel egyértelmű, bármily

3. Tizian. Alapozás és szí.-.ezés féloldalt nézve 80-szoros nagyításnál. 
Felületi szín narancssárga (n), d, sötétbarna alapozás.

rövid időn belül megszáríthatták. Az eredeti 
festékszín semminemű változást sem mutatott s 
firnájszra sem volt szükség, ha a festést folytatni 
akarták.
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A festékek keverése, a színek megválasztása 
és felrakásának módja minden egyes mester- 
iskolában más-más volt s ez adta meg az isko
lának a jellegét, így keletkeztek azok a müalko-

u

4. Tintoretto. Gyerniekkéz színezése keresztmetszetben 50-szeres 
nagyításban. Felületi szín jobboldalon húsvörös, baloldalon sárga. 

V (vörös), s (sárga), b (barna).

tások, a melyek hollandi, flandriai, velenczei, 
ó-német stb. összefoglaló kifejezéseken értendők. 
A festékrétegek elhelyezésének módja jóformán 
ismeretlen előttünk. Ezért örömmel kell üdvö
zölnünk azt az új módszert, melynek úttörője

5. Perugino 1446—1524. Keresztmetszet. A törés fényes, mint a 
törött üveg. Felületi szín sötétvörös (sv).

dr. E. Raehlmann tanár, a ki régi festmények 
darabjait nagyítóval vizsgálta meg s az ered
mények után ítélve, módszere nagyon alkalmas
nak látszik a homályos kérdés megvilágítására. 
Eddig is igen sok fontos esetben nyújtott alapos

6. Németalföldi iskola 1640 (Jan Both). Az ég a láthatárhoz közel. 
Keresztmetszet 40-szeres nagyítással. Szín kékeszöld (z), barna (6)

tájékozást, a mint azt kutatásai összefoglalásából 
látni fogjuk.

Első ízben 1901-ben próbálkozott meg Raehl
mann új módszerével: ekkor egy müncheni festő
egyesület1 megbízásából állítólag rizspapirosra

lyet a chinai festők gyalúforgács vékonyságú 
lemezekben hántottak le. Ilyenformán természetes 

festési alapra tettek szert, s erre az alkalmazott 
festékek tömörebb, be nem hatoló anyagokkal 
keverve voltak ráfestve és elosztva.

Ostwald, a lipcsei egyetem neves tanára 
szintén úgy vélekedett (függetlenül Raehlmann- 
tól, kinek kísérleteit nem ismerte), hogy az olaj- 
festmények mikroskoppal való megbirálása czélra 
vezető. Ostwald eljárásának lényege az, hogy a 
festmény valamely darabkáját alkalmas módon 
beágyazza és belőle vékony szeleteket hasít. Ez 
az eljárás feltétlenül sikerrel járna, ha a szeletek 
készítése az anyag optikai megváltozásával nem 
járna. Raehlmann kísérletet tett Ostwald mód
szerével, de eredménytelenül, e helyett arra a 
meglepő felfedezésre jutott, hogy ha egy régi fest
mény valamely darabját élére állítjuk s a kereszt- 
metszet természetes törési felületét ráeső fény
ben nézzük, akkor 30—40-szeres nagyításnál a 
festmény összes rétegein világosan keresztüllátunk, 
egyes simán törött helyeken még 150 — 180-szoros 
nagyításnál is megállapíthatjuk a különböző 
festékrétegek összetételét s felismerhetjük a festék
keverék alkotó részeit.

E vizsgálatoknál a mikrochemiai kezelést is 
igénybe kell vennünk. Az alapfestésből meg a 
felette lévő rétegekből a festékrészecskék absolut 
alkoholban, sósavban, benzolban való mosással, 
főzéssel, olvasztással és elégetéssel kiválasztód
nak, míg más anyagoknak csupán jelenlétét tud
juk kimutatni, de ez is elég, mert eképpen bizo
nyos fontos anyagoknak, nevezetesen olajnak, 
gumminak vagy gyantának a jelenlétét vagy hiá
nyát megállapíthatjuk.

Ezeknek a kísérleteknek legfontosabb ered
ménye már most abban csúcsosodik ki, hogy a 
mikroskop segítségével a kép keresztmetszetén 
véges-végig követhetjük a különböző rétegek 
egymáshoz illeszkedésének sorrendjét a vászon
tól a firnájszig, anélkül, hogy a rétegek leválasz
tásával bajlódnunk kellene.

A festmény egyes rétegeiről ezeket mondhat
juk. Szóljunk elsősorban a vászonról. Az ifjabb 
Tizian, azután Tintoretto és Bordone (Fáris) 
egy-egy festményének darabjait vizsgálva, a 
Tiziánéról nyomban megállapíthatjuk, hogy vastag 
kenderszálakból kötél módjára összecsavart fona-

7a és 7b. Németalföldi 1640. (]au Both) Ugyanaz a kép a színréteg féloldalt nézve 40-szeres nagyítással. a =  felső, b -  alsó lap, n (narancs-
sárga, b (kék).

festett chinai képeket vizgált meg s kiderítette, 
hogy a papiros voltaképpen nem hengerezett 
rizskeményítőből való, hanem bambusvelő, me-

1 A kutatás eredményei megtalálhatók a „Berichte 
der Deutschen Ges. für rationelles Malverfahren (1901)“- 
ben és „Umschau“ 1905, 44. számában.

tokból készült (1. ábra). A közök teljesen kitölt- 
vék világosabb avagy sötétebb, a barnavöröstől 
a csokoládészínig változó tömeggel s ez éles 
határolás nélkül illeszkedik be az alapfestésbe. 
Az átitatás nagy mennyiségű gyantával történt, 
s oly szoros kapcsolat van közte és az alap
festés között, hogy a kettőnek egymástól való



elválasztásakor szálcsomók és vászonfoszlányok 
maradnak függve az alapfestésen. (2. ábra.)

Az alapfestés az olasz festők művein rend
kívül vastag, néhol háromszorosa a vászon
vastagságnak. A festék a világos barnától a 
sötétig váltakozó anyag, nagyobbrészt gyanta-

8. Ó-német festő a XIII-ik századból. Felületi szín barna b (kék), 
v (vörös).

neműek, meg azután kréta, sok liszt vagy 
keményítő, gummi és egy kevés enyv. Az alap
festés észrevétlenül simul az átitatás anyagához 
s ennélfogva a vászont kitöltő anyagok és az 
alapfestés között szoros kapcsolat van.

A festékréteg az olasz festők képein a leg
bensőbben összefügg az alapfestéssel. A festék
réteg helyenként csupán egyetlenegy, hébekorba 
több is van s úgy fekszenek egymás felett, hogy 
a legalsó a felsőkön még áttetszik. Közvetlen 
keveréssel ilyen keverékfestéket elérni nem lehetett 
volna. A hússzínt Tintoretto csokoiádészínü 
alapon úgy ábrázolta, hogy vastag, üvegszerüen 
áttetsző sárga színt rakott reá s ehhez a bőr 
színének utánzására vörös festéket kevert, mely
nek egyes részecskéi már50-szeres nagyításnál 
is tisztán felismerhetők a sárga közegben. (4. ábra.)

A festékrétegben sem gyanta, sem olajok nem 
lelhetők fel; tojásfehérjét és gummit kevertek a 
festékhez.

Egy Perugino modorában készült képen a 
ruha vörös színe egy teljesen átlátszó közbe
toldás, melynek olyan a törése, mint a vörös 
üvegé. Valószínűleg vörös növénylakk, a mely 
absolut alkoholban oldható, tehát gyantában 
oldott vörös festékanyag. (5. ábra.)

Vegyük szem ügyre a németalföldi iskola egyik 
alkotását, Jan Both hollandi tájképét s vizsgál
juk meg az ég egy darabját, közel a látóhatár
hoz. Színe kékes-zöld. A vászon vékonyabb, de 
szintén gyantával van átitatva, mint az olasz 
festőké, csakhogy a színe az más: világos sárga. 
Az alapfestés színes és vékony, az alapszín

9. Ó-német .festő a Xlll-ik századból. Szín: szürke z (zöld); n =  
közömbös zöld.

barna, benne világosszürke és vörös pontok 
különböztethetők meg. (6. ábra.) Az alapfestés
ben a gyantán kívül még agyagra, ólomfehérre, 
keményítőlisztre és krétára akadhatunk. A fes
tékréteg kettős és egymás fölé vannak helyezve;

az első párhuzamos az alapfestéssel és simán 
halad, élesen elválasztva az utóbbitól. (6. ábra.)

Felette 3 — 4-szer olyan vastag üvegszerüen 
átlátszó kék szín van, valószínűleg ultramarin 
(7. ábra.)

\ A kék és sárga réteg, melyek egymáson 
nyugösznak, a barnás vörös alapon sajátságos 
fényhatást eredményeznek, a mely élénken vissza
tükrözi az ég színezetét, közel a látóhatárhoz. 
Egyik másik németalföldi mester a három festék
réteget úgy rakta egymásra, hogy középsőül egy 
elválasztó, színtelen s tökéletesen átlátszó réteget 
alkalmazott.

Térjünk át végre az ó-német fafestésre. A képek 
a XIII. század szülöttei s részben aranynyal van
nak ékesítve. Az alapfestés kréta, felette enyv-

10. Ó-német festő a XIII-ik századból. Szín : közép aranybarna, jobb
oldal sötét (s), bal zöldes (z).

rétegektől elválasztva festékrétegek következnek, 
néha három, máskor meg csak kettő. A felület 
színe, azaz a kép ama helye, melyet mikro- 
skoppal vizsgálunk, összetett és a festékréteg 
optikai hatásán alapul, minthogy egyik a mási
kon keresztüllátszik. (8. és 9. ábra.)

Határozottan ki kell emelnünk, hogy a mélyebb 
réteg, az „aláfestés“, nem mindenütt ugyanazon

11. Ó-német festő a XIII-ik századból. Felülnézet. Szín: barnás
sárga (b), aranyfénynyel (a).

színű, így például ott, a hol a felső réteg arany, 
alatta vastag réteg czinóbervörös, esetleg helyen
ként húsvörös és sárga van.

Az aranyozást tojásfehérje és aranylemezkék 
segítségével végezték, néhol aranyport használ
tak, sőt olykor-olykor a felső festékrétegbe is 
juttattak belőle egy keveset. A használt festékek 
javarészt növényi eredetűek, a kötőanyag tojás- 
fehérje és gummi.

A mikrochemiai vizsgálatok legfeltűnőbb ered
ménye e szerint az, hogy az említett mesterek az 
olajat mint festőanyagot, helyesebben mint a
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festékek kötőanyagát teljesen mellőzték, noha a 
régi vények, melyek a szóbanforgó mesterektől 
származnak, gyakorta szólnak róla. De ha kissé 
figyelmesebben tanulmányozzuk írásaikat, azt 
fogjuk kiolvashatni belőlük, hogy az olajat gura- 
mival, tojássárgájával, gyantákkal, leggyakrabban 
ólomfehérrel és ólomoxyddal összekeverték és 
főzték, eközben pedig az olaj firnájszszé alakul 
és így más lesz a feladata, mint a mikor egészen 
friss állapotban, teszem azt a modern festészet
ben összekeverik a festékekkel és vászonra rak
ják. Vagyis a régiek nem festettek olajjal, leg
alább is nem olyan értelemben, mint a hogyan 
mai nap olajfestésről beszélünk.

A mikroskop nyújtotta másik nevezetes ered
mény a határolásra vonatkozik: a hollandi és 
német festők a színeket élesen határolt rétegek
ben rakták fe l és átlátszóságukat a fényhatás 
emelésére használták ki. A hollandi festők 
különösen értettek ahhoz, hogy a rétegek chemiai 
felbomlását és megváltozását megakadályozzák 
olyatén módon, hogy vékony átlátszó és elvá
lasztó réteget helyeztek két-két festékréteg közé.

— °gy—

A mai puskaporfélék és robbanó 
anyagok.

A hadi használatra készült puskapor és a rob
banó anyagok, valamint azoknak che
miai összetétele, úgy annak előállítása 

egyike a legrejtélyesebb dolgoknak, melynek nyitját 
minden állam szorgosan rejtegeti. Azonkívül a 
puskapor használatakor fellépő chemiai és physi- 
kai jelenségek annyira komplikált természetűek, 
hogy azok beható vizsgálat és sok tapasztalás 
nélkül egyáltalán helyesen meg nem ítélhetők.

A puskaporféléket két csoportra oszthatjuk: 
1. mechanikailag kevert, 2. chemiai puskaporra. 
Az utóbbi fölénye az előbbi felett nagyobb hatóké
pességében rejlik, továbbá a fü s t elmaradásában, 
mely a gyorstüzelő ágyúk teljes kihasználá
sát csak napjainkban tette lehetővé; hatá
sában sokkal egyenletesebb, nem annyira érzé
keny és pormentes. Hátránya a meglehetősen 
magas ár, és az anyag nagy elhasználása. (Az 
ágyúcsövek kiégése.)

A mechanikailag előállított puskapor alkotó 
részei, mint ismeretes, salétrom, kén, szén. E 
három alkotó rész aránya a régi katonai lőpor
ban a következő volt: salétrom 74—78%, kén 
9—12*5%, szén 10—16%. Robbantó porban 
az arány változik, KNO.. 60—75%, S 10—15%, 
C 12—21-5%.

Csakis a kálisalétrom (KNO.,) jöhet figyelembe, 
mert a natronsalétrom erősen hygroskopikus ter
mészetű. Különböző raffináló módszereken megy 
keresztül, s végül centrifugáló gépen szárítják.

A kén csak mint rudas kén használható, 
mert a kénvirág S 02 tartalmú.

A szénnek porosusnak, könnyen gyullandó- 
nak kell lenni, s főkelléke, hogy kevés hamut 
hagyjon vissza.

Az anyagokat külön-külön megőrlik s dobok

ban összekeverik. Ezt vízgőz hozzávezetésével 
szokás tenni s utána az anyagot formákban 
szárítják.

Az így megszáradt anyagot ismét porrá törik 
s víznyomású préssel sűrítik. A nyomást addig 
fokozzák, míg 1 cnr-ra 25—30 kgr. nyomás 
esik. A puskaport aztán szemecskéző gépekbe 
teszik s itt nyeri a szemecske alakot, azután 
nagyság szerint osztályozzák őket és megszá
rítják. Végül polírozzák a szemeket, vagyis bőr
dobokban ide-oda rázzák.

Az ágyúknál használatos prismatikus lőpor 
ugyanilyen, csakhogy a nedves anyagot hydrau- 
likus sajtóval prisma alakúvá préselik.

Alak szerint feloszthatjuk: szemecskés vagy 
prismatikus, szín szerint fekete vagy barna 
puskaporra.

A chemiai úton készített puskaporok feloszt
hatok: alak szerint lemez, koczka, csöves puska
porra stb., összetételük szerint főképpen nitro
glycerin és nitrocellulose puskaporokra (lőgyapot.)

A nitroglycerint 1847-ben fedezték fel, azonban 
csak 1860-ban gondolt a svéd mérnök Nobel 
arra, hogy robbanó hatását kihasználja. A nitro
glycerint akkor Nobel robbanó olajának nevezték. 
1863-ban szerezte meg Nobel az első szabadalmat 
ezen anyagnak a folyékony állapotban való haszná
latára. A nitroglycerin tulajdonképen nem nitro- 
vegyület,\\&x\zm a salétromsav és a glycerin egyik 
estere s összetétele C,SH5 (N03);5. Előállítható, 
ha glycerint kénsav és salétromsav erősen hűtött 
keverékébe öntünk. Rövid idő alatt olajszerű 
folyadékot nyerünk, mely vízzel a felesleges 
savtól megtisztítható. Ütésre, rázásra heves rob
banás áll be.

Eleinte bányákban igen szívesen használ
ták, mivel azonban több szörnyű baleset tör
tént, ismét visszatértek a fekete puskaporhoz. 
Nobel eközben folyton robbanó anyagának 
javításán dolgozott, s végre arra a gondolatra 
jött, hogy a nitroglycerint szilárd állapotba viszi 
át oly módon, hogy azt kvarczhomokkal fel
itatja. így állt elő a dynamit, mely kezdetben 
igen hiányosan működött, s melyet a nitroglycerin 
gyártásakor tett későbbi javításokkal tökéletesítet
tek. A dynamit 75% nitroglycerint tartalmaz. 
A nitroglycerint számos olyan anyaghoz lehet 
kötni, melyeknek sajátosságuk, azt hatásosan 
megtartani, s ilyen módon sokféle dynamitot 
lehet készíteni; ide tartoznak pl. a robbanógelatina, 
a gelinit, a puskaporszeríí dynamit, a grisoatin 
stb. E robbanó anyagok katonai szempontból 
mégis kevésbbé értékesek, mert őket a pikrin- 
savval helyettesíteni lehetett, melyről alább szó
lam fogunk.

A nitrocellnloset 1832-ben Braconnot chemi- 
kus fedezte fel, de csak 1838-ban állapította 
meg Pelouze, hogy a salétromsavnak cellulo- 
sera való hatásából keletkező anyag 180°-nál 
meggyullad, s hogy ütésre erős robbanás követ
kezik. A lőgyapot erősen nitrizált cellulose. 
Tulajdonképpen mi a cellulose s mit értünk 
nitrizálás alatt? A cellulose nem más, mint a 
növényi sejtek sejtfalát képező réteg főalkató- 
része (CyH^O ). Tisztán előállítható három eljá
rással, ú. m. natronlúg-, suliit- és elektromos 
eljárással.
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Vegyük a natronlúgeljárást. A szétroncsolt 
növényi sejteket vízzel kimossuk, 1% kénsav
ban kifőzzük s azután 1% natronlúggal a többi 
felesleges anyagtól megtisztítjuk, így némi hamu
val szennyezett celluloset kapunk. Teljesen tiszta 
celluloset kapunk, ha gyapotot benzinnel vagy 
aetherrel zsírtalanítunk.

A celluloset csak rézoxydammoniak oldja s 
belőle a savak pehely alakban ismét kiválasztják.

A salétromsav, salétrom- és kénsav keverék 
s végül a kaliumnitrat és kénsavkeverékében 
képződő salétromsav a celluloset, különösen a 
gyapotot, nitrátokká alakítja át, melyeknek neve, 
bár helytelenül, nitrocellulose. Ha egy cellulose 
molekula (C0Hi0O.) két vagy három nitrat 
(— NO;.) csoportot vesz fel, előláll a di- és 
trinitrocellulose, melyek alkohol és aether keve
rékében oldódnak s a kollodiumot adják.

A cellulosenak nitrat-csoporttal való egyesí
tése a nitrizálás.

A di- és trinitrocellulose-keveréket kollodium- 
gyapot-nak vagy pyroxylin-nek nevezik. Ha az 
anyag háromnál több nitrát-csoportot vesz fel, 
mely nyolczig történhet, a lőgyapotot nyerjük, 
mely aetheralkoholban oldhatatlan.

A lőgyapot feloldva nitroglycerinben a rob- 
banógelatinát adja. A lőgyapot és kámforkeve
réke szarűnemű anyagot alkot, mely erősen 
plastikus anyag; ez a celluloid. Összetétele 
körülbelül 66% lőgyapot és 33% kámfor.

Az 1845—46. évben a lőgyapot előállításának 
módja annyira javult, hogy gyári előállítása lehet
séges volt. Az új anyag általános érdeklődés tár
gyát képezte, de Franczia- és Angolországban 
történt szerencsétlenségek elterjedésére gátlólag 
hatottak. Mindazonáltal a lőgyapot előállítását 
tovább folytatták az angol Stonmarket és Welt- 
ham-Abbey gyárak és a franczia Moulin-Blac. 
A lőgyapotot 1884. évig vagy pehely alakban 
vagy igen gyengén összenyomva készítették, s 
kizárólag, mint brisant robbanó anyagot mérnöki 
munkáknál, továbbá shrapnellek és torpedóknál 
használták, mig Vieille kutatásai kimutatták, hogy 
a teljes elégése elérhető. Ettől az időtől kezdődik 
a kis kaliberű fegyverek használata, s a füst
nélküli lőpor életbelépése. Mihamar rájöttek arra, 
hogy nem csak az összetétel, hanem a készítési 
mód is jelentékeny hatással van a robbanó 
anyagra.

Már azelőtt is próbáltak gyenge füstű lőport 
előállítani. így keletkezett az ammonum-nitrat- 
tartalmú Brugére-puskapor és a csokoládé- 
színű puskapor (fekete puskapor kevés kénnel). 
Jelenleg a franczia állam a B. puskaporon kívül 
más nitrátos puskaport készít ágyúk részére, 
melyet B. N. jelöl, s a következő összetételű: 
lőgyapot 70 rész, bariumnitrat 20 rész, kalium- 
nitrat 10 rész. Azonkívül a Bruneau mérnök fel
találta J-puskaport is készítik, mely 83 rész 
lőgyapot és 17 rész ammoniumbichromatból áll, 
állítólag igen állandó, csak igen finom nem 
tapadó szennyet hagy.

Németországban a haditengerészet nitrogly- 
cerinpuskaport, a szárazföldi katonaság nitro- 
celluloset használ.

Az Angolországban használatos cordit 58% 
nitroglycerin, 37% nitrocellulose és 5% vaselin-

ből áll. Az újabb fajta cordit, cordit M . D . jel
zéssel 30% nitroglycerint tartalmaz. A vaselin 
csak mint holt anyag szerepel, mely az anyag 
munkaképességét nem befolyásolja, hanem arra 
való, hogy a robbanó anyag explosiv hőmér
sékletét csökkentse. Mert éppen Angolországban 
a cordittal való lövöldözés következtében az 
ágyúcsövek belsejében a robbanó anyag nem 
várt hatását észlelték, úgy hogy az angol ten
gerészet egyik polemistája még nem régen azt 
írta, hogy a cordit kiégető hatásáról rossz hírű. 
S mint az angol lapokból ismerjük, az angol 
tengeri nehéz ágyúknál a jutalomlövésekkor 
az ágyúcső kimélése szempontjából a töltés %-ról 
V,-re szállíttatott. Már régebben írta egy angol 
tüzérségi könyv, hogy a cordit explosiv melege 
az ágyúcsövek kiégésére igen nagy hatással van. 
A töltőüreg falán az érez mintegy elmosódnak 
látszik, a nagy meleg következtében megolvad, 
s az ilyen kiégéseket megakadályozni a tüzérek 
legnagyobb gonddal igyekeznek.

A puskapor ezen hatása az ágyú csövének 
belső felületére, a mely lövésről-lövésre a foly
ton nagyobbodó elhasználás következtében végre 
kiég, okozza, hogy a teljesen ép ágyú mily 
hosszú életű. Hogy ez egyike a legfontosabb 
dolgoknak, könnyen belátható. Bár a hely
zetet jól-rosszul ismerő írók már sokat írtak 
erről, mégis igen kevés a szakszerű ismertetés. 
S hogy ez így van, természetes, mert az álla
moknak s ágyúkészítőknek nincs érdekükben, 
az ő jó vagy rossz, de saját zsebükre tett tapasz
talataikat a nyilvánosság számára átengedni. 
Ezen irányban esetleges sikernek, a háborúban 
való győzelem lehet az eredménye, s elvégre is 
ez a fegyvernek a czélja.

A puskapor káros hatásainak nagy sokasá
gából még egyre mutatok rá, mert ez a lai 
kusnak a füstnélküli lőpor hatását igen ért
hetően magyarázza. Azt az esetet értjük, a 
mely az Egyesült-Államokban az utóbbi évek
ben fordult elő, hogy a nehéz ágyúcső szája 
lepattant. A súlyos esetek arra vezethetők vissza, 
hogy olyan ágyúkkal lőttek füstnélküli lőporral, 
melyek az előbbi fekete puskaporhoz voltak 
készítve. A régi puskapor az explosio pillanatá
ban hirtelen nagy nyomást okozott, mely a 
löveg mögött a csőben hirtelen csökkent; ezért 
voltak a régi csövek rövidek, hátul igen vasta
gok, s elől meglehetős gyengék. Az új füstnél
küli puskaporfélék aránylag lassabban égnek el. 
Az explosiónál keletkező gáznyoinás nem oly 
hirtelen növekszik, de a lövegnek a csőben való 
mozgása alatt folyton tart; ezért az új cső hosz- 
szabb, hátul aránylag vékony, de elől meglehe
tős vastag. Hogy a gyengébb csövek szájának 
lepattanását a füstnélküli lőporral való lövéskor 
az amerikaiak megakadályozzák, az előírt töltés 
nagyságát csökkentették, ezzel természetesen az 
ágyúk hordereje is kisebb lett.

Eddig a lőporral (a löveget hajtó erővel) fog
lalkoztunk; még a robbantó anyagokról kell 
szólanunk, melyek a lövegbe töltve azt felrob
bantják, s ezzel a czélon a kívánt hatást érik 
el. A robbanó lövegek robbantó anyagának a 
detonatióban kell hatnia, ellentétben az előbbiek
kel, melyek hatása az explosióban rejlik. Ennek
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oka tulajdonképpen nem más, mint gyorsított 
elégés; természetszerűleg nagy nyomás áll elő, 
de tulajdonképpen nem rögtön történik. A deto- 
nationál a robbanó anyag igen gyorsan gázzá 
alakul, s ezzel a robbanó erő maximumát éri el, 
az úgy nevezett brisant hatást. A legtöbb, 
modern, háborúban használt robbanó anyag 
főrésze pikrinsav, melyet először a franczia 
melinit-ben használtak. A melinit pontos össze
tételét titokban tartják. Annyi azonban ismeretes, 
hogy főalkotórésze pikrinsav. A megolvasztott 
pikrinsav rázkódások iránt kevésbbé érzékeny, 
s ezért a detonatiójához egy másik robbanó 
anyagra, az úgynevezett detonatio előkészítőre, 
pl. száraz lőgyapotra van szükség, mely a gyutacs 
és a tulajdonképpeni robbanó töltés között foglal 
helyet. Ezzel ellentétben a kristályos prikrinsav 
rázás vagy dörzsölés iránt igen érzékeny. A 
pikrinsav nem más, mint trinitrophenol, vagyis 
QkLOH (N 02):!. Előállítható, ha a phenolsavat 
(karbolsav) C„H.-,OH nitrizálunk.

A pikrinsav egyik legfontosabb sója képezi 
az alapját a gyengefüstű pikrat-puskapornak. 
A pikrinsav explosiv sóit KNCE-mal keverik s 
megnedvesítik a tömeget. Majd hydraulikus 
présbe kerül, szemecskékre osztják, rostálják, 
fényesítik és szárítják.

A Trinitrotoluol új robbanó anyag, mely 
Németországból származik. Világos-sárga tömeg, 
melyet a lüttichi kiállításon lehetett először látni. 
Állítólag sokkal jobban összepréselhető, mint az 
eddigi robbanó anyagaink, s hogy gázzá ala
kulása s robbanó ereje óriási nagy, minek követ
keztében a löveget az eddiginél sokkal több 
hatásos részre tudja szakítani. A trinitrotoulolt 
CjEE (CH.) N 02),j analog módon készítik
toulolból, mint a trinitrophenolt phenolból. Hogy 
a robbanó anyagot mennyiben vezették be, avagy 
használják-e, erre természetesen feleletet nem 
adhatunk.

Itáliában mint töltést a pertit-zt, Angliában 
a lyddit-e.t használják, melyek mind lényegük
ben pikrinsavból állnak. Magyarország-Ausztriá
ban ammonal-i és écrasit-e.i használnak, melyek 
nitrokresylsavas ammonium tartalmúak. Apikrin- 
savval homolog a trinitrokresolsav C,H4 (OH) 
(N02):5, mely szintén fontos robbanó anyag. 
A Cresylite nem más, mint megolvasztott trinitro- 
kresol s az écrasit ennek egy  ̂ammonium sója. 
Az Eszakamerikai Egyesült-Államok a hatha- 
mit-et, maximit-ei és dunit-et használják, mely
nek alapanyaga valószínűleg szintén pikrinsav. 
Ezekhez járul még a keletázsiai háború alatt 
megismert schimose.

Ez a robbanó anyag, melyet Schimose japán 
tanár készített éppen olyan feltűnést keltett, 
mint a búr háborúban az angol lyddit-granát. 
Azonban erről is csak igen kevés biztos adat 
maradt; feltehetjük, hogy a schimose anyaga 
szintén pikrinsav, mely nagyobb használhatóság 
kedvéért némely előttünk ismeretlen anyaggal 
van keverve. Egy angol lap a schimoseval 
való kísérletről közli, hogy bár robbanó ereje 
óriási, mégis veszély nélkül kezelhető. Bele 
lőtt puskagolyó nem gyújtja meg, nyílt tűzön 
meggyújtható, de ekkor olyan lassan ég, hogy 
vízzel eloltható. Állítólag a többi robbanó anyag

hygroskopikus hátrányaival nem bír s csak 
felényire olyan drága, mint a lőgyapot. Egy 
marok schimose egy 4 cm. vastag vaslemezt 
képes átütni. Egy schimoseval töltött robbanó 
iöveg a detonatiókor 2000—3000 darabra sza
kadt szét. Ismeretes az eset, hogy az orosz 
„Narryag“ fedélzetén egy matrózt egy schi- 
mose-granátnak több mint 160 darabja talált el. 
Ezzel ellentétben más források a schimose hatá
sát nem teszik nagyra, így különösen a tábori 
tüzérségnél, mely kisebb lövegeket használ. Orosz 
részről, mint az a lydditnél is előfordult, azt 
mondják, hogy a schimose mérgező gázokat 
fejleszt és így a genfi conventióval ellenkezik. 
Mind ezekből a nézetekből, melyek számos vál
tozatban csaknem minden újságban olvashatók 
voltak, nem lehet magunknak tiszta képet alkot
nunk a schimoseról és használhatóságáról, ha 
pontosabb adatok, pl. kaliber, súly, a lövegek 
anyaga és fajtája, a robbanó anyag mennyisége 
stb. nincsen pontosan megadva. Remélhető azon
ban, hogy egy olyan fontos háború után, mint 
az orosz-japán volt, az irodalomból egyet-mást 
pontosan megtudhatunk a jelenkor ezen egyik 
kiváló találmányáról.

Ifj. Csopey László.

Forgách Zsuzsánna.
1582-1632.

- Első közlemény. —

Valahányszor egy-egy érdekházasság szomorú 
végéről értesülök, vagy olvasom a mester
ségesen összeboronált házasfelek siralmas 

válópöreit: mindig eszembe jut a szépséges, de 
szerencsétlen Forgách Zsuzsánna könnyekig meg
ható története..........

A gács-ghymesi Forgách-család nemzetünk 
történetében hajdan kiváló szerepet játszott. Déd- 
ősei: az Ivánkák, már Imre királyunk idejében 
az ország legelőkelőbb főurai közé tartoztak. 
Egyik Ivánka mentette meg a távol keleten, a 
Jordán partján II. Endre király életét s ezért 
jutalmul a jordánföldi előnevet kapta. A derék 
apának méltó fiai: János és Endre, a család 
régi dicsőségét, fényét, hírét, jónevét csak öreg
bítették. Mind a ketten IV. Béla király kísérői
hez csatlakoztak a szerencsétlen muhi ütközet 
után. Saját életük koczkáztatásával lehetővé tet
ték a boldogtalan király menekülését. Mikor a 
koronás fő alól kilőtték lovát, Ivánka Endre a 
saját lovát adta oda neki; s mikor egyszer 
csak elmaradt híveitől az elfáradt bujdosó király 
és hasztalan keresték mindenfelé: Ivánka János 
felszaladt egy hegyre s nagy rakás forgácsot 
gyújtott meg. Béla észrevette a tüzet, s így fel
találta embereit. János a tett emlékéül fölvette 
a Forgách nevet, melyre unokája: Miklós új 
fényt hozott. Ugyanis a Csák Máté zászlaja alatt
III. Endre árvájának, Erzsébetnek, jogait védte 
az Anjouk ellen. Ezért elvesztette Ghymest, 
melyet csak Balázs kapott vissza Mária királyné
tól. Azóta a Forgáchoké Ghymes, melynek falai 
között született életképünk hőse : Zsuzsánna. 

Csodálom, hogy költő lantja nem zengett még
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a mostohasorsú nagyasszonyról. Igaz, hogy tüze
tes életrajzának írója: Deák Farkas is csak 
mintegy húsz évvel ezelőtt bocsáthatta nyilvá
nosságra érdekes munkáját, s a róla szóló iro
dalom nagyon szegény:1 de életében kétízben 
is az egész ország az ő nevétől lett hangossá 
s még törvényt is hoztak róla. Úgy látszik, 
hamar elfeledték, mert Forgách Zsuzsánna ese
tében csak magában álló családi tragédiát lát
tak, vagy akartak látni.

Ha a régi várkastélyok, az ősi falak szólhat
nának : mennyi eltitkolt keserűségről, a könnyek 
záporának mily végtelen sokaságáról regélhet
nének !

Zsuzsánna idejében nem sokat kérdezték a 
hajadon leányokat: szereted-e vőlegényedet? 
Ha akadt a szülőknek és rokonságnak tetsző 
kérő, metgörtént az eljegyzés. A jobbára gyer
meklányok dehogy ellenkeztek volna szülőik
kel ! A leányok engedelmességhez voltak szok
tatva s a szülői tekintély félelmetes hatalom 
volt.

Ismerkedjünk meg tehát Forgách Zsuzsánna 
életével. Azt hiszem, nem csalódom, hogy szo
morú sorsában nem egy előkelő magyar asszony 
osztozott az ő korában. A vértanuság nyomá
ban áldás fakad; méltó, hogy róla emlékezzünk.

I. Az otthon.
Forgách Imrének,a trencsénvármegyei főispán

nak és feleségének : Zrínyi Katalinnak, a sziget
vári hős leányának, hat leánygyermeket és egy 
fiúcskát adott az Ég. A fiúcska : Simon öt éves 
korában (1585-ben), a leányok közül Dorottya 
pedig már egy éves korában elhunyt. Életben 
maradtak: Mária (szül. 1577), Ilona (sz. 1578), 
Zsuzsánna (sz. 1582), Judith (sz. 1583) és 
Juliánná (sz. 1584).

Az édesanya 1585-ben őseihez költözött s 
árván hagyta hátra serdületlen gyermekeit. A 
vigasztalan férj anyát keresett kicsinyeinek s 
feleségül vette Lauenburg Szidónia herczegnőt. 
Alig egy évi házasság után ez is meghalt.

A szegény apa most egyik rokonát, Zay Péter- 
nét, szül. Poltári Soós Kalára asszonyt fogadta 
házába s reá bízta a gyermekek nevelését. Az 
asszony igen jól bánt a gyermekekkel, úgy hogy 
azok őszintén szerették s édesanyjoknak nevez
ték. De még sem volt édesanya. Ki is pótol
hatná a szülőanyát? Vájjon a fényes nap vilá
gosságával és melegével fölér-e a legtökéletesebb 
mesterséges világítás is?

Kis Zsuzsannánk tehát nélkülözte az édes
anya véghetetlen szeretetének és gondosságá
nak melegségét, derűjét. Soós Kalára felügyelete 
mellett telt-mult az idő. A család nem lakott 
állandóan egy helyütt; megfordultak Ghymesen, 
Brunóczon, Bitsén, Komjátin. A legtöbb időt 
mégis a komjáti várban töltötték.

1 Forgách Zsuzsánna. írta Deák Farkas. Budapest. 
Méhner Vilmos kiadása. 1885. Ára 1 frt ,80 kr. 
Magyar hölgycsarnok. Forgách Zsuzsánna. írta Nagy 
Iván. (Hölgyfutár 1851. évf. 258.) — Forgách Zsuzsánna. 
(Történeti beszély.) Magyar Néplap 1856. évf. 18. sz. 
142—143. lap.) írója ismeretlen. — A szép Forgách 
Zsuzsánna. Tört. elbeszélés. írta Horváth Lajos. Buda
pest. Hornyánszky V. 1903. %

A leánykák ugyan katholikusok voltak, de 
atyjok buzgó protestáns. Minden másodnapon 
hol a városi prédikátor, hol a tanító jelent meg 
a várban, a kik a leánykákkal a bibliát olvas
tatták : Mózes könyveit, Szent Dávid zsoltárait, 
az evangélistákat s az egyházi éneklésre is sor 
került. Később „nagyszakállú katholikus papok“, 
szerzetesek is bejártak hozzájuk, szent képeket 
osztogattak nekik s imádságokra tanították őket.

Ha szabad idejök volt, a jó Soós Kalára 
asszony bevitte a gyermekeket a kertbe sétálni, 
elvezette őket a zakatoló malmokhoz, a mor
moló patakok partjára s néha még a szomszéd
ságba is ellátogattak. Másszor a kerti lugasban 
varrtak, hímeztek, csipkeveréssel s egyéb kézi 
munkákkal foglalkoztak.

Télvíz idején a szobában rekedtek. A XVI. 
századbeli várak általában nélkülözték a kényel
met. A lakószobák jobbára kicsinyek voltak s a 
nagy lovagteremben béke idején gabonát tar
tottak, háborús időben pedig a katonaság tanyá
zott benne.

A szobák ajtai, ablakai rosszul záródtak, a 
réseken vígan fujdogált be a zord északi szél, 
ezért a család kénytelen volt a tűz köré tele
pedni.

Mindenki örült a lanyha tavasznak. Legkivált 
Soós Kalára asszony és Forgách Zsuzánna. 
Mindketten szerettek kertészkedni: virágokat 
ültetgetni, ápolgatni, a veteményes és gyümöl
csös kertben forgolódni.

A szabad természeten kívül a zenéért is rajon
gott a kis Zsuzsánna és kedvelője volt a táncz
nak. Zayné tudtával és beleegyezésével egy 
Gyurka nevű agg harczos gyakran eljárt hoz
zájuk az esti órákban s oly ügyesen játszott 
vergináján,1 a mellett dalolt, hogy a leánykák, 
kivált Zsuzska, elhallgatta volna, míg a világ 
s még két nap. Néha tánczra is perdültek. 
Zsuzska még a vén zenész ujjfogásait is szemé
vel majd elnyelte s végtelenül örült, mikor a 
hangszer került s ő is játszhatott rajta.

Még nem volt tíz éves s már is pompásan 
tudta verni a verginát. Nemcsak az apa, a nevelő
anya is nagyra volt a leány zenei tehetségével.

— Csak egyszer halljon valami nótát az én 
Zsuzsánnám — dicsekedett vele Zayné asszo
nyom — úgy utána fújja, akár a jó kántor.

Eközben Mária fölserdült. Révay Péter meg
kérte kezét s az alig tizenhat esztendős leány 
nem ellenkezett. A jegyváltás után néhány hónap
pal megtartották a lakodalmat s a fiatal pár 
Szklabinya várába utazott.

Nemsokára Ilona is menyasszonynyá, majd 
Osztrosits feleségévé lett, a kivel Illaván tele
pedett le.

Azután a legszebb leányra: Zsuzsánnára került 
a sor. Nem ment olyan korán férjhez, mint nén- 
jei s mint abban az időben általában szokás 
volt, mégis még csak tizenhetedik évében járt, 
mikor Révay Ferencz számára megkérték.

Zsuzsánnának nem volt kedve Révayhoz csa
tolni élete pályáját, mert a kézfogót egyszer el 
kellett halasztani s mikor mégis megtörtént (1597.

1 A vergina, gitárhoz hasonló hangszer.
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május 18.), csak egy év múlva vihette haza a 
vőlegény. (1598. ápr. 25.)

A házasság főleg Zsuzsánna büszke nénjének: 
Máriának volt a műve, a ki sógorát: Révay 
Ferenczet minden erejével pártolta.

II. A menyecske.
Zsuzsánnát ura: Révay Ferencz a turóczvár- 

megyei Szklabinya várába vitte, a hol akkor az 
ifjú asszony nénje Mária és sógora: Révay Péter 
is lakott.

A Révayak Boszniából vándoroltak be hazánkba 
még az Árpádok trónrajutásának kezdetén s 
hosszú századokon át sok jeles fiat és honleányt 
adtak e hazának.

Már a XV. század végétől kezdve a Révay 
családnak minden tagja, férfi és nő egyaránt, 
tudott írni.

Nagy dolog volt ez akkor! Francziaországban 
még a XVI. század végén is akárhány írástudatlan 
testőr volt s nálunk még a XVII. században is 
akadtak írástudatlan előkelő úrasszonyok.

Szklabinya vára alsó, közép és felső  várra 
oszlott s igen régi időből származott. A hagyo
mány szerint még az Árpádok előtt épült. Anny- 
bizonyos, hogy Mátyás és János királyaink örö
mest tartózkodtak itt. A vadban gazdag vidéken 
kénytik-kedvtikre vadászhattak.

A Révayak birtokába a XVI. század derekán 
került a szklabinyai vár a hozzátartozó urada
lommal együtt. I. Ferdinánd király ugyanis 1561 - 
ben ajándékozta oda Révay Ferencznek, kedvelt 
nádori helytartójának.

Szklabinya kies vidéke bizonyára jó hatással 
volt Forgách Zsuzsánna fogékony lelkére. A ki 
a természetet annyira szerette, örömmel üdvözöl
hette a vadregényes Kárpátok illatos fenyveseit.

Bár férjét nem szerette s nénje, sógora unszo
lására, édes atyja határozott kívánságára esküdött 
meg Révayval: avval a föltett szándékkal lépte 
át új hajléka küszöbét, hogy urának hű felesége 
lesz s mint jó gazdasszony válik díszére házának.

Szenvedélyes és durva férje mindent elrontott. 
A mézeshetek még el sem múltak, már ütlegelni 
kezdte a menyecskét.

Forgách Imrét, a jó apát balsejtelem gyö
törte. Alig távozott a fiatal pár Komjátiból, 
levelet [írt vejének. Figyelmeztette, hogy érzé- 
kenylelkü leányát becsülje meg és igyekezzék 
kedvében járni. ,,Ha egyetértés, kölcsönös enge
dékenység lesz köztetek — írja — jól lesz 
dolgod, Isten és emberek előtt kedves leszel, 
boldog állapotnak fogsz örvendeni, ha nem, 
te leszel a legszerencsétlenebb halandó e föl
dön s túl a más világon“.

Beszélhetett a boldogtalan embernek. Révay 
Ferencz mértéktelen borivásnak adta fejét s 
ha lerészegedett, kötekedett, házsártoskodott, a 
ki elébe került, ütötte-verte s még feleségét sem 
kímélte.

A szép asszony galambszelid lelkülete elein- 
tén minden méltatlanságot, durvaságot, bántal- 
mat eltűrt. Bánatát, sérelmeit titkon hulló köny- 
nyeibe fojtotta. Sem édes atyjának, sem nevelő 
anyjának, sem testvéreinek, de a világnak sem 
volt szabad még csak sejtenie se boldogtalan
ságát.

Urával szemben udvarias, kedves s mintegy 
kedvét keresi. Egy évi házasság után, mikor 
már elég része volt férje durva bántalmazásai
ban, még mindig így ir élete megrontójának :

— Éltig való szolgálatomat ajánlom Kdnek 
mint szerelmes uramnak, az hatalmas Úr Isten
től kívánok Kdnek jó egészséget, hosszú életet 
és minden kívánta javait nagy boldogul meg
adatni. Szerelmes uram az Kd levelét én nekem 
megadták, kiből megértettem, hogy Kd jó egész
ségben vagyon, kit nagy szivem szerint akarom, 
én es hála az Úr Istennek egészségben vagyok. 
Én édes szerelmes uram egyebet nem írhatok 
Kdnek, hanem aznap, mely nap megadák az 
Kd levelét, érkezett uram atyám levele is, kiben 
tudakozik az mi egészségünk felől. Én meg
írtam, hogy Kd nincsen itten, valami kevés cse
resznyét küldtem neki és valami kevés szarvas- 
gombát. Azt is írja, hogy beteg, azért kérem 
Kdét, mint szerelmes uramat, Kd visszajövet 
térjen be, hozzá és látogassa meg, Komjátin 
vagyon. Én édes szerelmes uram Kdét igen 
kérem, semmit el ne felejtse az vásárlás dol
gába és Kd írjon énnekem mindenképen az 
Kd állapotját. Asszonyom néném is szolgálatját 
ajánlja Kdnek és azon kér Kdét, hogy Kd kala
pos-süveget vegyen, feketét ő magának, az kis 
úrnak és az Klazsonkának valami szebb színűt 
nem feketét. Ezzel a hatalmas Úristen tartsa 
Kdét jó egészségben és adja, hogy hamar idő
ben láthassuk egymást jó egészségben. Költ 
Szernyiczén 3 juhi anno 1599“ .

Forgách Zsuzsánna egy évi borzasztó szen
vedés után még mindig reménykedik ura jobb 
belátásában. Hátha megjavul a durva, nyers, 
erőszakos férfiú, ki részegeskedésében botrányt 
botrányra halmoz! Ismételten ,,én édes szerel
mes uram“-nak mondja, kivánja, hogy a hatal
mas Úr Isten tartsa meg jó egészségben s a 
boldog viszontlátás után vágyakozik.

Férje csak nem akar megjavulni. Zsuzsánna 
tovább tűr és fájdalmát, keserűségét eltitkolja, 
elrejti a világ elől.

Á munkában keresett és talált enyhülést. 
Legkedvesebb foglalkozása volt a kertészkedés, 
veteményes, gyümölcsös és virágos kertjében egy
aránt szorgalmatoskodott. Legkedvesebb virágja 
volt a rózsa. Ha a szobába szorult: varrt, híme
zett, kötött, horgolt. Néha dalolt, verselt, sőt 
íánczra is perdült leányaival. Megesett, hogy a 
Vág vizén tutajon elvitette magát lllaváig Ilona 
nénjéhez ; meglátogatta nevelő- anyját Soós Kalá- 
rát. Olykor kilovagolt. Szóval nagy lelki erőre valló 
magatartásával igyekezett részint jó kedélyhangu
latát megőrizni, részint búbánatának magábafojtá- 
sával a világot félrevezetni.

1600 nov. 28-ika fordulópont a szerencsétlen 
asszony életében. Révay Gáborné Thurzó Katalin 
meghalt s temetésére messze vidékekről is jöttek 
a rokonok, ismerősök és barátok Szklabinyára. 
A többek között ott volt ifjú Bakics Péter, közeli 
rokona Révay Ferencznek.

Böngérfi János.
(Folyt, köv.)



236

KRÓNIKA.
Uránia Színház . . . „Karneval'1, írta Csudáky Ber

talan. Bemutató előadása április hó 25-én. A farsangi 
ünnepek történeti fejlődését akarja velünk Csudáky meg
ismertetni a „Karnevar-ban. Darabját történeti vissza
pillantással vezeti be. Karneval herczeg ősével: Dionysos 
bemutatásával kezdődik az első szakasz s látjuk, hogy 
miként alakul át Dionysos az idők folyamán Bacchussá, 
míg végre hosszas vándorlás után Bacchusból megszüle
tik a mai Karneval. Mindenképpen érdekes ez a meta
morphosis s a Csudáky darabjának talán legnagyobb 
érdeme az, hogy a vígság, a dévajság isteneinek ezt az 
átvedlését históriai és művészettörténeti adatok alapján 
igyekezett megmagyarázni. Dionysost még az Olympuson 
találjuk, az olympusi múzsák seregétől körülvéve. Dionysos 
még tiszta, ártatlan gyermek. A Bacchus udvarában már 
zajosabb az élet. Itt látjuk sürögni, forogni, nevetni, tán- 
czolni, danolni és korhelykedni a bacchanáliák jól ismert 
alakjait, Bacchus bizalmasait, barátait, barátnőit, pohár
nokait : a satyrokat, a nymphákat, a menadokat és a 
puffadthasú, röhögő, rút syléneket. És Karneval her- 
czegnek is megvan a maga udvara, mint elődeinek. 
Vannak udvaronczai, vannak udvarhölgyei: a szakállas 
Pantalone, a kedves Arlecchino, a fürgelábú, szerelmes 
Pierrot, a bájos Pulcinellák,Pierrette-ek és ezeknek összes 
társai. De nemcsak Dionysos változott az évszázadok 
folyamán, változtak az egykori dionysiák is. Rómában 
már bacchanáliákká, lupercáliákká, saturnaliákká s nem 
egyszer aljas orgiákká fajulnak a dionysiák. Még a Flo- 
ráliák tisztes ünnepeit is korhelyek kurjongatása és részeg 
nők tobzódása szentségteleniti meg s a római nép Flóra 
istennőnek is boros kancsóval hódol. A második és a 
harmadik szakaszban az ünnepélyességek további átala
kulásával ismertet meg a szerző. Velencze, Róma Milano 
és Nápoly farsangi mulatságai, körmenetei már nemcsak 
a görög és a római ünnepélyektől, hanem egymás között 
is különböznek. Az olasz Karneválon a hanyatlás tüne
tei mutatkoznak s vigságában több az erőltetettség, több 
az üzleti érdek, mint a szívből és lélekből kicsapó 
őszinte jókedv. Az olasz Karneval ünnepélyeiben alig 
van igazi művészi forma és nemesítő ízlés. A nápolyi 
karnevál pedig, szertelenségeinél fogva, majdnem Bacchust 
utánozza. Az egyetlen Firenze az a város, a hol Kar
neval még a jóízlés s a művészet köntösében mulat és 
udvarol. A harmadik szakaszban a szerző a franczia és 
német Karnevált mutatja be s végül elbúcsúzik Kar
neváltól.

Hálás és kedves thémát választott Csudáky feldol
gozásra. Igyekezett is kiaknázni tárgyának dús anyagát 
s darabjának egyes pontjai le is bilincselték a nagy
számú közönség figyelmét. S ezt még nagyobb mérték
ben is elérhette volna, ha az egybegyűjtött anyagot 
egységesebben, néhol decensebbül és szellemesebben 
dolgozta volna fel. Csudáky bebizonyította már nem 
egy alkalommal, hogy igen szellemesen is tud írni, 
ebben a darabjában azonban nem érte utói eddigi 
sikereit. A darab egyébként általában eléggé tetszett a 
közönségnek. A bemutatott képek és mozgófényképek 
között sok szépet is találtunk. k. f

Molnár Viktor emlék-serleg. Alig egy pár éve
annak, hogy Molnár Viktor a kultúra néhány lelkes 
munkását és önzetlen támogatóját maga köré gyűjtve, 
megalapította az Uránia-szinházat. Új ösvényen, új esz
közökkel népszerűsíteni a tudományos ismereteket: ez 
volt a kitűzött czél. Megtörni a közönség közönyét, új

irodalmi formát keresni, melylyel a szivekhez és elmék
hez lehessen férkőzni, megküzdeni ezer és ezer aka
dállyal, hogy szilárd alapokon meg lehessen alkotlni egy 
új intézményt: ez volt az út a czélhoz. S ma, midőn 
az Uránia már mint elismert tényező áll a magyar 
tudás és ízlés fejlesztésének nagy munkájában, az inté
zet igazgatósága és felügyelő bizottsága elérkezettnek

találta az időt arra, hogy Molnár Viktornak maradandó 
emléket állítson a színház megalapítása és felvirágoz
tatása körül szerzett elévülhetetlen érdemeiért. Klupathy 
Jenő dr. indítványára elhatározta, hogy elnökének tisz
teletére emlék serleget alapít, melyet évenkint egy meg
határozott napon a vezetőség erre kiszemelt tagja Mol
nár Viktorra köszöntsön, kinek ernyedetlen és önzetlen 
fáradozása juttatta el a legnehezebb válságokon és 
küzdelmeken keresztül az Urániát arra a színvonalra, 
melyen ma áll. E határozat alapján ifj. Herpka Károly 
iparművészeti iskolai tanárt bízták meg a serleg elké
szítésével, ki az emléktárgyat vert ezüstből alkotta meg 
XVII. századbeli magyar stylusban, teljesen a híres 
erdélyi „verejtékes“ serlegek mására. E remekművű 
alkotást kis pajzsok díszítik, melyek mindegyikére a 
színház igazgatósága és felügyelő-bizottsága egy-egy 
tagjának neve van bevésve. A serleget egy e czélra 
rendezett szeretet-lakomán avatták föl, melyen az ünnepi 
beszédet Erődi Béla dr. udvari tanácsos, az igazgató
ság alelnöke mondotta.

Pierre Curie Halála. A Gondviselés útjai kifürkész- 
hetetlenek. A Természet mintha néha őrjöngő rohamában 
lenne s legbecsesebb alkotásait is, melyeket az emberiség 
kitartó munkával teremtett, egy pillanat alatt semmisíti
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meg. Ilyen önfeledt pillanatai voltak úgylátszik a közel
múltban, a mikor egy kitörésével Nápoly szép vidékét 
fenyegette meg végveszéllyel, majd egy rázkódásával 
San-Franciscót tette rommá és végre, mikor a véletlen 
balesetek bambán forgó kerekét egy nagy tudós — ,a 
rádium egyik felfedezőjének : Curie Péternek finom agy
velején vitte keresztül.

Curie ápr. 19-én délután lakásáról gyalog ment a 
Quai des Grands Augustins-en lakó kiadójához és a mikor 
ott végzett dolgával, ugyancsak gyalogszerrel folytatta

A Curie-házaspár nevét, életét, a rádium nagyszerű 
felfedezését, mely a tudományos felfedezések és kutatá
sok mindenkorra classikus példája marad, olvasóink jól 
ismerik. Abból az alkalomból, hogy 1903-ban a Nobel- 
díjban részesültek H. Becquerel-el együtt, sokat foglal
kozott az egész müveit világ a Curie-házaspár tudomá
nyos munkálkodásával. Életük története külsőségeiben 
egyszerű. Curie Péter (született 1859 május 15-én) dol
gozott a nagy elmék kitartásával és ebben is élete párja 
volt a felesége: Sklodovska Mária, lengyel származású

Curie és felesége a laboratóriumban.

útját. így jutott az élénk forgalmú rue Dauphineba és a 
mikor ennek a szűk és forgalmas utczának egyik olda
láról a másikra igyekezett át, közel a túlsó járdához, 
megcsúszott a vizes aszfalton — egész nap aprószemü 
eső permetezett '— és elesett. Ebben a pillanatban 
ért oda egy nehéz teherkocsi, melyet két mecklenburgi 
húzott. Estében Curie a baloldali ló gyeplője után kapott, 
de a ló megijedt a mozdulattól és a szíj kicsúszott Curie 
kezéből, a ki most már másodszor is elvesztve az egyen
súlyt, lebukott. A kocsis hasztalan akarta féken tartani 
a nekivadult mecklenburgit, az még egyet ágaskodott, aztán 
annál gyilkosabban rántotta továbbb a kocsit. Az első 
kerék csak érintette az áldozat fejét, a hátulsó azonban 
a kocsi egész nagy terhével rágördült a tudós finom 
koponyájára. Mire segítségére jöttek, Curie már halott 
volt. A mai physikusok egyik legnevezetesebbjén gázolt 
keresztül a vak véletlen.

tanítónő, a kivel a Sorbonne laboratóriumában találko
zott, a hol Curie a laboratórium vezetője volt. E minő
ségében a pontos mérések mestere lett, (szerkesztett is 
pár ilyen érzékeny eszközt: mérleget, elektrométert) s 
ezzel megszerezte azt a biztos ítéletet, mely a természet 
egyik legnagyobb rejtélyének : a radioactivitásnak a kuta
tására és a rádium felfedezésére képesítette. A hogy a 
rádiumot a feleségével felfedezték, az a czéltudatos termé
szettudományi gondolkodás és következtetés egyik leg
szebb példája, összemérhető bármelyik nagy felfedezéssel.

1896 vége felé A. Becquerel bizonyos phosphores- 
káló és fluoreskáló anyagokkal végzett kísérletei köz
ben arra a felfedezésre jutott, hogy az uránium és vegyü- 
letei állandóan és minden külső hatás nélkül sugarakat 
bocsátanak ki magukból, a melyek igen hasonlítanak 
úgy a kathod, mint a Röntgen-sugarakhoz. Ezek a sugarak 
keresztül hatolnak minden közegen, legyen az akár
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szilárd, akár cseppfolyós, akár légnemű. 1898-ban Curie 
asszony ettől különállóan felfedezte, hogy a thoriumnak1 
is hasonló tulajdonságai vannak. Curie asszony ezek 
után ezt a tulajdonságot radio-activitásnak nevezte el, 
az ezzel a tulajdonsággal bíró anyagokat pedig radio- 
activ anyagoknak s ez anyagok sugarait pedig Becquerel- 
sugaraknak nevezte el. Curie asszony kísérletei során 
rájött, a hogy e két fém összes vegyületei is radio-activok, 
még pedig abban az arányban, a mennyit e fémekből 
tartalmaznak, tehát egyik vegyület sem radio-activabb, 
mint e fémek maguk. Curiék ebből azt következtették, 
hogy a radio-activitás csak az uránium és thorium tulaj
donsága, melyet azok vegyiileteikbe is átvisznek vagyis 
a radio-activitás az uránium és thoriumnak atomikus 
tulajdonsága. Mikor utóbb is a nagy kitartású asszony 
folytatta kísérleteit, észrevette, hogy semmi más ismert 
elemnek nincs radio-activitása, hanem bizonyos érczek 
is radio-activok, még pedig meglepetéssel tapasztalta, 
hogy egyesek, mint pl. a joachimsthali és más szurok- 
érczek erősebben radio-activok, mint akár az uránium, 
akár a thorium. Ebből világos volt előttük, hogy ha 
helyes az okoskodásuk, ezt csak egy új az eddigieknél 
radio-activabb ismeretlen elem okozhatja, mely a szurok- 
érczben foglaltatik.

Hosszas, kitartó, rendkívül fárasztó és éles elmét 
igénylő kísérletezéssel sikerült is nekik ezt az új elemet 
illetve chlorid és bromidját kis mennyiségben előállítani 
s annak atomsúlyát is megállapítani (225). Ezt az új 
elemet nevezték el rádium nak. Ezenkívül még egy másik, 
ettől különböző radio-activanyagot is kiválasztottak, melyet 
szintén elemnek tartottak s ezt polorium nak neveztek el

A rádium felfedezése közben Curie és a felesége 
az anyagok felismerésére oly érdekes vizsgálati mód
szereket dolgoztak ki, a melyek magukban is nagyjelen- 
tőségüek. A radio-activ anyagoknak e tulajdonságuk 
alapján ma milliószorta kisebb mennyiségét lehet ki
mutatni, mint a többiekét a színképelemzés útján, mely 
addig a legérzékenyebb módszer az anyag kimutatására. 
Azóta Curie a radium tulajdonságainak kutatására szánta 
kivételes munkaerejét és a sikerek elismerése sem 
maradt el.

Egyszerű reális gondolkodása csak azokat az elisme
réseket méltányolta, a melyek munkájában elősegítették. 
A kitüntetéseket nem kereste, de örömmel fogadta a 
Sorbonne-on a tanári széket és a laboratóriumot, a hol 
tudományos munkáin fokozott mértékben dolgozhatott. 
Nem fiatalon, de teljes erejében érte el ezt a megfelelő 
munkakört s akkor törte le a legszebb reményeket ez a 
kegyetlen baleset.

Temetése egyszerű volt, mint élete. Felesége, a ki 
néma megadással viselte el a nagy csapást, mely élete, 
lelke, tudása és sikerei társától fosztotta meg — csak 
gyermekeivel, és Curie öreg atyjával kisérte utolsó 
útjában, de velük volt lélekben az egész müveit világ 
részvétével, gyászolva az emberi szellem óriási vesz
teségét. k. j .

1 Az uránium fehér fémfényű test, poralakban fekete, sűrűsége 
18 7 (az aranyé 19 2). A thorium fém sötétszürke por, sűrűsége 11, 
tehát körülbelül akkora, mint az ezüsté. Levegőn hevítve meggyulad 
és erős fénynyel ég. Atomsúlya 232, tehát az urániumé (239) után 
a legnagyobb.

KÖNYVSZEMLE.
„ N é p m í v e lé s . “ 1 E czímen új havi folyóirat indult 

meg ez év elején, Bárczy István és Wcszely Ödön szer
kesztésében. A czím maga jelzi már az irányt és fel
adatot, a melyben haladni, a melyre törni ez az új 
folyóirat akar. S az első füzet első czikke, a mit — előszó 
gyanánt — az egyik szerkesztő, Bárczy István, röviden, 
de igen szépen írt meg, — phrasisok nélkül ad tartalmas 
programmot, utalva arra, hogy az igazi népmívelésnek 
nem szabad egyoldalú politikai, nemzetiségi, felekezeti 
vagy más irányzatokat szolgálni, hanem annak valódii 
komoly czélja nem lehet m ás: „mint a népben az egész 
ember tökéletesítése“. Alább pedig azt mondja: „Magun
kat így nevelve, vezessük rá a népet az egyedül ered
ményes culturális munkára: az önművelésre . . . .  Nyissuk 
meg számára a tiszta, igaz emberi műveltség kifogy
hatatlan bőségszaruját. . . .“

E komoly, megszívlelendő szavak után pedig, a mit 
az 1—2. kettős füzet, könyvszámba menő vaskos kötet
ben nyújt: abban, a czikkek nagy számában, sokfélesé
gében, a bennük elénk táruló világban és a bőven ömlő 
gondolatokban hatalmasan ki van fejtve ennek ez új 
folyóiratnak gazdag programmja, bővebb magyarázó 
szavak nélkül ki van fejezve az a culturális kérdések 
iránti kiváló érzék, az a pezsgő energia, az az értékes 
tapasztalat, az a nagy tudás, a mivel a szerkesztők 
rendelkeznek s be van igazolva, hogy íme, ez irányú 
irodalmunkban ez az új folyóirat nagy hézagot pótol.

Az első füzetek igen gazdag tartalmából kiemelhet
jük Fináczy Ernő érdekes czikkét, a S zá z  esztendő előtt 
czímüt, melyben a Ferencz király által jóváhagyott máso
dik Ratio Educationis-ról szól s mely czikk ellen az az 
egyetlen kifogásunk, hogy czímében a kétségbeejtő 
budapesti magyarságnak egy — fájdalom — igen gya
kori, de a hamisítatlan magyar nyelvérzéket mindig erő
sen sértő kifejezése dísztelenkedik. Jól magyarul S zá z  
esztendővel ezelőtt lett volna a czím.

Nagyon okos az A m brus Zoltán czikke : A színház  
m int nevelő, melynek veleje az, hogy a „színház igen 
jó nevelő lehet, de egy kissé megbízhatatlan nevelő. A 
leginkább megbízható nevelő : a jó könyv. — Megkapja 
érdeklődésünket W olfner Pálnak H ogyan tanítsunk tör
ténelmet ez. kitünően megírt czikke, melyben az elemi 
iskolai történettanítás valóban igen sok nagy hiányára 
rámutatva, példaképpen idézi szerző egyik tankönyvből 
Széchenyi István működésének csakugyan semmitmondó, 
velőtlen ismertetését s aztán mindjárt bemutatja, hogy 
hogyan kellett volna azt az ismertetést megírni. És 
néhány rövid sorban igazán oly tartalmasán, a gyermek 
eszéhez és leikéhez mérten szól Széchenyiről, hogy ked
vünk jön arra bíztatni a jeles fiatal író t: írja meg a nép
iskola számára a történeti könyvet! — Helyes dolgokat 
mond el R iedl Frigyes a tankönyvek illustrálásáról 
nagyon figyelemre méltó Benedek Elek czikke a N épiskolai 
és népkönyvtárak-xó\, s végül nem hagyhatjuk említés 
nélkül Kriesch Aladár czikket, mely A m agyar nép művé
szetének iövője czímen lelkesít, hogy törekedjünk „igaz 
lélekkel s minden erőnkkel arra, hogy megvessük a 
nép számára alapját egy újabb, fejlettebb és öntuda- 
tosabb culturának és akkor ebben helyet kell és helyet

1 Népmívelés. Havi folyóirat. Szerkesztik: Bárczy István és 
Wessely Ödön. Ötíves füzetekben jelenik meg minden hónap végén. 
Előfizetési ár egész évre 20 koicna, tanároknak, tanítóknak, község 
és körjegyzőknek 20°/o engedmény. Szerkesztőség és kiadóhivatal • 
Budapest, IV., Egyetem-utcza 4.
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is fog találni az az újabb művészet, mely szebb és 
fényesebb folytatása leszen az elmúltnak.“

Az említetteken kívül K árm án  Mórtól, gróf Teleki 
Sándortól, G árdonyi Gézától, Sebestyénné Stetina Ilonától, 
Gutenberg Páltól, dr. N á ra y-S za b ó  Sándortól, W iidner 
Ödöntől s még sokaktól vannak úgy tárgy, mint kidol
gozás tekintetében igen értékes czikkek. Ilyen gazdag 
tartalommal talán nem is jelenhetik meg a Népmívelés 
mindig, de ha megmarad azon az úton, a melyre rálépett, — 
ha az a lelkesedés, az a tudás, az a mindenre kiter
jedő gond fogja vezetni a szerkesztőket, a melyekről az 
első füzetekben tanúbizonyságot tettek, — akkor kétség
telen, hogy folyóiratuk határozott nyeresége lesz irodal
munknak, kiváló tényezője culturális előhaladásunknak.

A czél, a melyre a N épm ívelés tör, az U ránia czélja 
is. Eszközeink közt is vannak közösek. Legyen szabad 
tehát testvéri szeretetteljes hangon üdvözölnünk az új 
folyóiratot, melyre nem féltékenységgel, hanem örömmel 
és büszkeséggel tekintünk.

- l y .  * 10

Tagdíjak és előfizetések.

I. KIMUTATÁSA

az 1906. évi márczius hó 25-től 1906. évi április hó 
24-ig a z egyesület pénztárába  befolyt tagdíjaknak és elő

fizetéseknek.

a) A la p ító -ta g d íja k : Dr. Lányi József Konopischt200 K.
b) T a g d íja k : Kézdivásárhelyi áll. el. iskola 10 K, 

Szarvasi áll. polg. leányisk. 10 K, Újpesti Toldy-utczai 
áll. el fiúiskola 10 K, Nagysajói áll. el. iskola 10 K, 
Holéczy Gyula Nagykároly 10 K, Jeszenszky Alajos Nyitra 
10 K, Szakálházai áll. el. iskola 10 K, Dr. Vályi Sándor, 
Budapest 10 K, Greszler Jenő Budapest 10 K, Hesz 
Mátyás Nagyszeben 10 K, Késmárki ev. lyceum 10 K, 
Dorner Béla Budapest 10 K, Galambos László Budapest 
10 K, Szilágyi Jolán Mezőtúr 10 K, Himesch Margit 
Budapest 10 K, Verseci magyar ifjúsági önképzőegye- 
sület 10 K, Thiering Oszkár Késmárk 10 K, Arányi Olivér 
10 K, Angeli Róbert 10 K, Ascher István 10 K, B. Aba- 
Lehel 10 K, Bauer Ernő 10 K, Dr. Csorba Ferencz 10 K, 
Dr. báró Dániel Ernő 10 K, Dr. Gotthard Zsigmond 
10 K, Gosztony Aladár 10 K, Dr. Gönci Mór 10 K, 
Halász Ferencz 10 K, Dr. Hertelendy László 10 K, Dr. 
Jankovich György 10 K, Dr. Imre Miklós 10 K, 
Körösi Henrik 10 K, Kálóczy Zoltán 10 K, Lázár Károly 
10 K, Dr. K. Lippich Elek 10 K, Madách Emánuel 10 K 
Dr. Majovszky Pál 10 K, Dr. Morlin Emil 10 K, Mlinkó 
László 10 K, Matskássy József 10 K, Dr. Nagy Árpád
10 K, Dr. Neményi Imre 10 K, Dr. Neiszer Antal 10 K, 
Dr. Németh Arthur 10 K, Péterfy József 10 K, Schindler 
Arthur 10 K, Dr. Náray-Szabó Sándor 10 K, Strömpl 
János 10 K, Dr. Schwöder Ervin 10 K, Vaniek László 
10 K, Dr. Wolff Nándor 10 K, Molnár Viktor 10 K, 
Szilágysomlyói áll. felső leányisk. 10 K, Felsőmuzslyai 
áll. iskola 10 K, Alpár Ignácz 10 K, Antos Mihály 10 K, 
Állatorvostan-hallgatók köre 20 K, Dr. Antal Gyula 10 K, 
Andreetti Anselm 10 K, Ágoston Gyula 10 K, Álgya 
Sándor 10 K, Berényi Jenő 10 K, Bérezik Árpád 10 K, 
Dr. Bezsilla Nándor 10 K, Berecz Antal 20 K, Bcnkő 
Kálmán 10 K, Budapesti III. kér. áll. gymn. 10 K, Búig 
Miksa 10 K, Bradács Kálmán 10 K, Bánki Doriát 10 K,

Barta Arthur 10 K, Czenner József 10 K, Czekkel Ferenc 
10 K, Csabai Béla 10 K, Dr. Csatári Lajos 10 K, Dr. 
Csillag Gyula 10 K, Csudáky Bertalan 10 K, Dr. Dömötör 
László 10 K, Deáky Sándor 10 K, Demkó Dezső 10 K, 
Dr. Engel Brúnó 10 K, Dr. Erödi Béla 10 K, Eichenwald 
Ernő 10 K, Ernszt Lajos 10 K, Dr. Entz Géza 10 K, 
Dr. Fauser Árpád 10 K, Fabora Gusztáv 10 K, Fölser 
István 10 K, Farnady József 10 K, Fittler Kamill 10 K, 
Dr. Farkas Géza 10 K, Faragó Irma 10 K, Özv. Gundele 
Jenőné 10 K, Dr. Gaál Jenő 10 K, Hülyék áll. intézete 
10 K, Dr. Herczel Manó 10 K, Dr. Hoffmann Frigyes 
10 K, Hamburger Aladár 10 K, Dr. Horváth Géza 10 K, 
Heinrich Gábor 10 K, Héder Sándor 10 K, Jónás Ödön 
10 K, Kovács S. Aladár 10 K, Klein H. János 10 K,
Dr. gróf Klebersberg Kunó 10 K, Kiss Béla 10 K, Kemény 
Ferencz 10 K, Kerndl Antal 10 K, Dr. Kobler Ferencz 10 K, 
Kiszely Géza 10 K, Dr. Kadic Ottokár 10 K, Kakass 
Kálmán 10 K, Kíiffer Béla 10 K, Kelemen Dávid 10 K, 
Dr. Kakucsy György 10 K, Dr. Kövess Emil 10 K,
Leipold János 10 K, Dr. Lőrenthey Imre 10 K, Méhely 
Lajos 10 K, Masirievics György 10 K, Márkus Lajos 
10 K, Marx János 10 K, Dr. Markbreit Gyula 10 K,
Mosdóssy Imre 10 K, Nagy Irén 10 K, Nagy Sándor 10 K, 
Gróf Nádasdy Ferencz 10 K, Oheroly János 10 K, Dr. 
Policzer Gyuláné 10 K, Peres Sándor 10 K, Papp Károly 
10 K, Pintér Zsigmond 10 K, Radisics Jenő 10 K,
Rakovszky Géza 10 K, Stuckheil Gusztáv 10 K, Sebestyénné 
Stettina Ilona 10 K, Dr. Szekeres Kálmán 10 K, Özv. 
Szarvas Gáborné 10 K, Simon Dezső 10 K, Schön József 
10 K, Dr. Sebestyén Károly 10 K, Selevér József 10 K. 
Stromszky Sándor 10 K, Dr. Szterényi Hugó 10 K, iíj. 
Szily Kálmán 10 K, Szontagh Aranka 10 K, Tímár Pál 
10 K, Dr. Töry József 10 K, Todoreszku Gyula 10 K, 
Dr. Waldapfel János 10 K, Dr. Wenczel Tivadar 10 K. 
Dr. Verédy Károly 10 K, Budapesti 11. kér. tanítónő- 
képezö intézet 10 K, Zsifkovics Lajos 10 K, Dr. Axaméthy 
Lajos 10 K, Aranyosi Miksa 10 K, Adler Károly 10 K, 
Agorasztó Miklós 10 K, Dr. Adler József 10 K, Adler- 
Bancaláry Hedvig 10 K, Andor Ottó 10 K, Aigner Emilia 
10 K, Augusztin Jenő 10 K, Adorján Antal 10 K, Bródy 
Miksa 10 K, Dr. Bródy Samu 10 K, Bátory György 10 K, 
Dr Berzeviczy Albert 10 K, Banovics Kajetán 10 K, 
Budai polgári kör 10 K, Beöthy Zsolt 10 K, Budapesti 
V. kér. áll. főgymn. 10 K, Bíró Zsigmond 10 K, Békeffy 
Géza 10 K, Dr. Bene Ödön 10 K. Dr. Balás Béla 10 K, 
Dr. Burger Árpád 10 K, Budapesti V. kér. áll. főreál
iskola 10 K, Dr. Babes Emil 10 K, Budapesti VI kér. 
áll. főgymn. 10 K, Dr. Bugsch Gusztáv 10 K, Bognár 
Etelka 10 K, Czakó Adolf 10 K, Cserháti Jenő 10 K, 
Dr. Csengery Gyula 10 K, Dr. Domonyi Mór 10 K, Dr. 
Dézsi Lajos 10 K, Degré Andor 10 K, Dr. Darányi Gyula 
10 K, Dr. Dömötör Béla 10 K, Dietz Lajos 10 K, Dán 
Béla 10 K, Dr. Demjanovich Emil 10 K, Dr. Erdély 
Sándor 10 K, „Erzsébet“ nőiskola 10 K, Egyesült lipót
városi polgári kör 10 K, Dr. Fraenkel Sándor 10 K, 
Fink Arthur 10 K, lovag Fáik Zsigmond 10 K, Fischer 
Henrik 10 K, Dr. Fittler Dezső 10 K, Dr. Fialka Gusztáv 
10 K, Dr. Fejér Aladár 10 K, Gulden A. Konrád 10 K, 
Dr. Gold Simon 10 K, Glósz Ferencz 10 K, Gyulányi 
Béla 10 K, Gábel József 10 K, Geőcze Sarolta 10 K, 
Dr. Hajós Zsigmond 10 K. Hausmann Alajos 10 K, 
Hegedűs Károly 10 K, Dr. Havas Adolf 10 K, Dr. Hutyra 
Ferencz 10 K, Dr. Hirschler Ágoston 10 K, Dr. Heinrich 
Gusztáv 10 K, Herman Teréz 10 K, Hollós Dezső 10 K, 
Herpy Arnold 10 K, Hoffmann Ottó 10 K, Dr. Haupt 
Albert 10 K, Hutter Tivadar 10 K, Hopp Ferencz 10 K, 
Herodek Károly 10 K, Dr. Hevesi Simon 10 K, Dr. Haller
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Károly 10 K, Józsa Mihály 10 K, Dr. Jánossy Béla 10 K, 
Jacobi Károly 10 K, Dr. Jankovich János 10 K, Dr. Juhász 
Pál 10 K, Dr. Joób Lajos 10 K, Dr. Jármai Gyula 20 K 
Dr. llosvay Bálint 10 K, Igmándy Mihály 10 K, Janza 
Nándor 10 K, Jovanovits Istvánné 10 K, Klein J. D. 10 K, 
Krécsy Béla 10 K, Keleti Mátyás 10 K, Dr. Klupathy 
Jenő 10 K, Katonáné Thuránszky Irén 10 K, Dr. Kertész 
Kálmán 10 K, Dr. Katona Lajos 10 K, Korb Flóris 10 K, 
Dr. Kövesligethy Radó 10 K, Kovács Gyula 10 K, Dr. 
Keller István 10 K, Kollerich Lajos 10 K, Kollerich Géza 
10 K, Dr. Kovács Ernő 10 K, Kövess György 10 K, 
Kommer József 10 K, Kálnoky Károly 10 K, Dr. Korch- 
máros Kálmán 10 K, Komlósy Lajos 10 K, Kardos Ignácz 
10 K, Kertész Tibor 10 K, Kellner Jenő 10 K, Kozma 
Géza 10 K, Lévay Henrikné báróné 10 K, Lázárné Kaszt- 
ner Janka 10 K, Lindenbaum Mór 10 K, Dr. Lendl 
Adolf 10 K, Dr. Lukachich Béla 10 K, Lukács Sándor 
10 K, Liptay Pál 10 K, Mihalovich Ödön 10 K, Dr. Mika 
Sándor 10 K, Dr. Matlekovics Sándor 10 K, Dr. Molnár 
Imre 10 K, Dr. Mangold Ármin 10 K, Dr. Medve Kálmán 
10 K, Mészáros Loránd 10 K, Molnár Gábor 10 K, Máthé 
György 10 K, Mittelmann Nándor 10 K, Medveczky Arthur 
10 K, Malatinszky Györgyné 10 K, Mann Rózsika 10 K, 
Nagy Gábor 10 K. Nádasdy Gergely 10 K, Dr. Neményi 
Gusztáv 10 K, Özv. Nendtvich Gusztávné 10 K, Nagy 
Károly 10 K, Odor Emilia 10 K, Dr. Oláh Dezső 10 K, 
Orsz. nöképző egyesület 10 K, Orbán Gyula 10 K, Pecz 
Samu 10 K, Pékár Dezső 10 K, Dr. Pertik Ottó 10 K, 
Pfeiffer Kálmán 10 K, Dr. Preysz Kornél 10 K, Dr. 
Pálffy Richárd 10 K, Dr. Pollák Imre 10 K, Polereczky 
Jolán 10 K, Papp Géza 10 K, Poloczik Jánosné 10 K, 
Petényi Venczel 10 K, Papp Elek 10 K, Dr. Rényi József 
10 K, Rados Gusztáv 10 K, Radó Gyula 10 K, Dr. Rátz 
István 10, Dr. Rose Henrik 10 K, Riedl Frigyes 10 K, 
Rüster Béla 10 K. Rády Andor 10 K, Dr. Rakovszky 
Géza 10 K, Dr. Rácsay Géza 10 K, Rózsavölgyi Gyula 
10 K, Sámuel Ferenczné 10 K, Szana Tamás 10 K, 
Szénássy Béla 10 K, Szalay Imre 10 K, Dr. Schiller Hen
rik 10 K, Szily Kálmán 10 K, Dr. Schulek Vilmos 10 K, 
Dr. Schack Béla 10 K, Dr. Szász Béla 10 K, özv. Sólyom 
Sándorné 10 K, Dr. Szerdahelyi Jenő 10 K, Segesváry 
Jenő 10 K, Dr. Szarvasy Imre 10 K, Dr. Szelényi Aladár 
10 K, Szerb György 10 K, Szentgyörgyi Imre 10 K, Dr. 
Siegescu József 10 K, Szavkay Ede 10 K, Dr. Steffanits 
István 10 K, Singer és Wolfner 10 K, Szele Róbert 10 K, 
Simon Ignáczné 10 K, Szedő Dániel 10 K, Dr. Scholtz 
Oszkár 10 K, Dr. Sebes József 10 K, Szedő Gáspár 10 K, 
Szitnyay Elek 10 K, Orsz. színmüv. akadémia 10 K, 
Trautmann Henrik 10 K, Dr. Thanhoffer Lajos 10 K, 
Dr. Takács György 10 K, Toldy Géza 10 K, Dr. Tőry 
Gusztáv 10 K, Tőry Emil 10 K, Törley József 10 K, 
Dr. Tóth Béla 10 K, Teleky Ferencz 10 K, Uher Ödön 
10 K, Dr. Varga Gyula 10 K, Vámos Dezső 10 K, Vavrik 
Antal 10 K, Vas Ferencz 10 K, Wodianer Arthur 10 K, 
Weisz Károly 10 K, Wittmann Ferencz 10 K, Weisz Ber- 
thold 10 K, Waltersdorfer Pál 10 K, Weszelszky Gyula 
10 K, Wallon Dezső 10 K, Wenckheim Ilona grófnő 10 K, 
Zipernovszky Károly 10 K, Zsedényi Béla 10 K, Zöllner 
Erzsébet 10 K, Dr. Zandegiacomo Marzer Kálmán 20 K, 
Rosenfeld Aladár 10 K, Watzesch Janka Győr 10 K, 
Dr. Széchy Károlyné Herculesfürdő 10 K, Felsőmuzslyai 
áll. el. iskola 10 K, Kassai áll. főreáliskolai „Eötvös“ 
önképzőkör 10 K.

c) Előfizetések: Marosvásárhelyi ev. ref. elemi és 
polgári leányiskola 4 K, Makói községi el. iskola 8 K, 
Vajdahunyadi polgári olvasóegylet 3 K 60 f, Pinkafői 
áll. polg. iskola 8 K, Simkó Endre Sopron 4 K, Egri

kaszinó 1 K 80 f, lllyefalvi áll. iskola 8 K, Nagykőrösi 
ev. ref. főgymn. tanári kara 8 K, Kercsedi áll. iskola 
8 K, Nagy Etelka Kraszna 2 K 60 f.

II. KIMUTATÁSA

az 1906. évi márcz. hó 1-től márcz. hó végéig az Uránia 
m. tud. folyóirat kiadóhivatalában befolyt tagdíjaknak 

és előfizetéseknek.
a) Tagdíjak: Vajdahunyadi áll. el. iskola 10 K. Brassói 

belvárosi áll. el. leányiskola 10 K, Brassói belvárosi áll el. 
fiúiskola 10 K, Aradi Weitzer János-utcai községi elemi 
B fiúiskola 10 K, Nagyági áll. elemi iskola 10 K, Mun
kácsi áll. főgymnasium 10 K, Polonkai áll. népiskola 10 K.

b) Előfizetések . Kecskeméti községi tanítótestület 8 K, 
Dr. Vasvári Ernő, Temesvár 8 K, Bonchidai áll. iskola 
8 K, Dévai áll. polg. leányiskola 8 K, Lévai áll. tanító
képző 8 K. Sárospataki áll. tanítóképző 8 K, Magyar- 
régeni áll. el. népiskola 8 K, Lévai kegyesrendi főgym
nasium 7 K 16 f, Zilahi áll. polg. leányiskola 8 K, 
Varannói áll. népiskola 6 K 40 f, Sátoraljaújhelyi áll. 
polg. leányiskola 6 K 40 f, Budapesti Margit-utcai elemi 
iskolai tanítótestület 6 K 40, Székesfehérvári cisterci r. 
főgymnasium 8 K, Budapesti III. kér. áll. főgymnasium 
6 K 40 f, Vajdaszentiváni áll. elemi iskola 8 K, Székely
udvarhelyi áll. főreáliskola olvasóköre 2 K, egyes 
eladás 8 K 40 f.

R u d o l f - s z o b o r .  Néhai Rudolf trónörökös szobrára 
befolyt 10,172 K 49 f.

T r e f o r t - s z o b o r .  Néhai Trefort Ágoston szobrára 
befolyt. 9951 K 69 f.

KÉRELEM.

Felkérjük t. tagjainkat és előfizetőinket, 
hogy hátralékos díjaikat és pedig közvet
lenül dr. Mészáros Károly min. szám- 
vizsgáló, egyleti pénztárosnak (V., Hold-u. 
16.) beküldeni szíveskedjenek.

RECLAMATIO.

Elmaradt lappéldányok reclamálása köz
vetlenül a kiadóhivatalnál (VI., Aradi-u. 
i 4.) és legfeljebb 15 napon belül eszköz- 
lendő, különben a hiány pótlása módunk
ban nem állhat.

H irdetések. Hirdetéseknek a folyóiratban 
közzététele iránt az egyesület pénztárosa (V., 
Hold-utcza 16. sz.) ad felvilágosítást.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.



Magyar tanszerkészítő intézete

F E L D M A N N  G Y U L A
B U D A P E ST , VI., FELSŐ -ERDŐ SO R 5.

T E L E F O N  1 7 — 2 3 .

M in d e n  irán yú  isk o la  v e z e tő in e k , ta n á ra in a k  
é s  ta n ító in a k  s z iv e s  f ig y e lm é b e  a já n lja

hazai saját gyártmányú 
fizikai, kémiai, természetrajzi 

szabadkézirajzi 
és geometriai tanszereit.

S za k sze rű  ta n á c sc s a l é s .  tá jé k o z ta tó  k ö lts é g -  

v e t é s s e l  s z o lg á l  isk o lá k  f e ls z e r e lé s é n é l .

Újabb szerkezetű tanszerek elkészítését és 
tanszerek javítását elvállalja, mechanikai és 
üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.

„ A  m . k ir . va llás- és k ö z o k ta tá s ü g y i  m ip is te r  
a F eldm an n  G yu la -fé le  m a g y a r  m e c h a n ik a i és 
e le c trö 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 rg 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 e m ű  b e s z e r z é s i  fo r r á so k u l a já n lo t t  h a za i  
c z é g  k ö z é  u tó la g o sa n  f e l v e t t e „ H i v a t a l o s  
K ö z lö n y “  X . 11.22.9.

Bármely könyvárusnál kaphatók
AZ URÁNIA KÖNYVTÁR

eddig m egje len t következő k ö tete i:

I. Magyarország története.
Irta: M arcza li H en r ik .

II. A nemzet gazdálkodása.
Irta: Dr. N y . F a rk a s G éza.

i l l .  Hogyan é sz le lü n k , é rzü n k  és  m o z g u n k ?
Irta: Dr. T h an h offer  L ajos.

IV. A rany  lá n o s  je llem e „ E p i ló g u s b a  tü k ré b e n .
Összeállította: S zerem ley  B arn a .

V. Modern világfelfogásunk és az ember világhelyzete.
Irta: Dr. P ék á r  K ároly.

Az Uránia-Könyvtárt az 
Uránia Tud. Egyesület adja ki. 

Egy-egy füzet ára 50 fillér.

*M/
♦M/M/
♦
¥♦V/v!/
♦
'V*w\!/V♦
♦
#*
wwi
vl/vl/**♦

i□ Uránia Magyar Tudományos Egyesület í r

A z U rá n ia  M a g y a r  T u d o m á n y o s  E g y e s ü le t  
c s a k  a z  a lá b b  f e ls o r o lt  f e lo lv a s á s o k a t  k ö lc s ö n z i  
ki é s  p e d ig  a  h o z z á ta r to z ó  k é p e k k e l é s  v e t í tő 
lá m p á v a l e g y ü tt , ú . m . :

1. Madách életéből.
2. Katona József élete.
3. Zrínyi a költő.
4. Az Alduna.
5. Babilon és a Biblia.
6. Képek Vörösmarty életéből.
7. A Magas Tátra és környéke.
8. A gyümölcs műveléséről és értékesíté

séről.
9. Az Alpesekben és a Rajna völgyén.

10. Délnémet nagyvárosok.
11. Középeurópai nagyvárosok.
12. Budapest.
13. Képek Shakespeare életéből.
14. A fogak ápolása és gyógyítása.
15. Az állattenyésztés.
16. Háziállataink egészségéről.
17. Pompeji és a római élet.
18. Az ősember élete.
19. A tüdővész.
20. Az alkohol.
21. A Föld.
22. Gyermekápolás és gyermekvédelem.
23. Debrecen.
24. A Balaton.
25. Románok (oláhok).
26. A Vág völgye.
27. Az első segély.
28. A keletázsiai világforgalom útvonalán.
29. A magyar föld zenéje.
30. Egyiptom.

A kikölcsönzésre vonatkozó föltételek a 
„Tájékoztató“ nyomtatványban vannak felso
rolva, melyet kívánatra mindenkinek megküld

Az „URÁNIA“
M . T . E . titk ári h iv a ta la . 

B u d a p e s t ,  V II., I z s ó -u . 4 .

5 1

^„URÁNIA“ MÜKERESKEDÉS
BUDAPEST, IV., KIGYÓ-TÉR 1. Sä Sä S  

=  FOLYTON VÁLTAKOZÓ =
Á L L A N D Ó  M Ü K I Á L L Í T Á S

hazai képzőművészeti tárgyakból:
=  o la jfestm én yek , aq uarellek , p a ste llek , =  
tollrajzok , szobrok, ip a rm ű v észeti tárgyak.

A kiállított tárgyak első rangú művészi becscsel bírnak s igen 
jutányos árban vásárolhatók. Különösen előnyös a Műkeres
kedés által a művészektől megvett és beszerzési áron eladásra 
= =  kerülő művészeti értékű tárgyak vétele, rrr.. -- .

A tárgyak rész letfizetésre  is  vásárolhatók .
B e lé p ő  díj 20 fillér. V éte lk én y sze r  n in cs.

i  .....................^



MA
GY

AR
 K

IR
. Á

LL
AM

VA
SU

TA
K 

NY
ÁR

I 
ME

NE
TR

EN
Dj

[ i iy g u u iiiw
D é l e l ő t t

idő a vo n a t 
nem e h o v á

1.00 kel. őst. Wien, Páris, Ostende,
exp r. v. London

5.45 sz . V Palota-Újpest
6.00 Érsekújvár
6.15 Göd
6.35 Szeged, Szolnok
6.40 Lajosmizse, Kecskemét
6.45 n Esztergom
6.55 Palota-Újpest
7.20 gy . v. Zsolna, Berlin
* .o o Wien
8.05 SZ. V. Dunakeszi-Alag
8.30 Temesvár, Karánsebes,

Báziás
8.50 Vácz, N.-Maros

79.05 Piliscsaba
9.20 Wien, Berlin
9.35 Paiota-Ujpest
9.40 S J - V. Bukarest-Báziás

11.25 SZ. V. Paiota-Ujpest
• 11.35 Nagy-Maros
11.40 motv. Lajostnizse, Kecskemét

D é l u t á n
12.05 SZ. V. Czegléd, Szolnok
12.15 Paiota-Ujpest
12.25 Nagy-Maros
12.40 Dorog

1.10 Dunakeszi-Alag
22.05 sz! v. Pilis-Csaba
2.15 Párkány-Nána
2.20 Paiota-Ujpest
2 25 gy. v. Bukarest, Báziás
2.30 sz . v . Érsekújvár
2.40 Esztergom
2.45 Czegléd
2.50 motv. Lajosmizse, Kecskemét
3.00 gy- v - Wien, Páris

*3.20 sz. V. Paiota-Ujpest
4.15 Paiota-Ujpest
4.25 Nagv-Maros
4.30 Szeged
4.35 Lajosmizse
5.15 gy. v. Wien
5.20 SZ. V. Nagy-Maros
6 .1 0 Paiota-Ujpest
6 .2 0 Párkány-Nána
6.30 Czegléd
6.40 Esztergom
6.45 Bukarest, Báziás
6.55 gy.’ v. Zsolna, B e r l i n ,  Pozsony
7.15 S Z . V. Paiota-Ujpest

*7.50 Vácz, N.-Maros
* 8 .0 0 Vácz

8 . 2 0 motv. Lajosmizse, Kecskemét
8.30 SZ. V. Paiota-Ujpest

10.00 Wien, Páris
10.10 g y - ▼. Szeged, Báziás, Bukarest
10.30 SZ. V. Zsolna, Berlin
10.35 K.-K. -F élegyháza

B10 40 Paiota-Ujpest
* 11.20 kel. e. v. Belgrád,Konstantinápoly
• 11.30 k.o.e.v. B u k a r e s t ,  K o n s t a n t i n á p o l y

1 V a s á r - és  ü n n e p n a p o k o n  m á j u s  20- t ó l  közi
* V a s á r . és ü n n e p n a p o k o n  m á ju s  20- tó l  kö zi .
•  V a s á r - és ü n n e p n a p o k o n  b e z á r ó l a g  s z e p te m b e r

Q-jg k o zl e ke d i l i .
* M á ju s b a n  cs a k  V á c z ig  k ö z l e k e d ik .
8 M in d e n  k e d d e n ,  c s ü t ö r t ö k ö n  és  v a s á r n a p o n  közi .
•  M in d e n sz e r d á n  é s  s z o m b a t o n  köz l e k ed ik .
7 V a s á r -  é s  ü n n e p n a p o k o n  m á j u s  6 - t ó l  köz l e k e d ik .

idő a vonat 
neme h o n n a n

• 12-50
4.18
5.35
5.45
6.15
6.25
6.35 
6.55 
7.05
7.15
7.25
7.35
7.45 
8.00

*8.10
8.15
8.25
8.35
8.45 
9.10 
9.2 .»

10.20
10.50
10.55

k. 0 e. v.
S Z . V.

»»

>»

tV .S Z .S Z . 
S Z . V

f f
11
11
11
1»

motv. 
S Z . V.

11
>1

g y -  v.
S Z . V.

11
11

K o n s t a n t i n á p o l y ,  B u k a r e s t
Paiota-Ujpest 
Dunakeszi Alag 
Czegléd
Szolnok, Czegléd
Paiota-Ujpest
Berlin, Zsolna
Lajosmizse
Párkány-Nána
Bukarest, Báziás
Dorog
Paiota-Ujpest 
Páris, Wien
Göd
Nagy-Maros
Kecskemét, Lajosmizse
K. -K. -F élegyháza
Esztergom
Párkány-Nána
DunakeSzi-Alag
Berlin, Zsolna, Pozsony
Paiota-Ujpest
Érsekújvár
Szeged

D é l u t á n

12.05 S Z . V. Paiota-Ujpest
12.55 ,, Paiota-Ujpest

1.15 g y -  y - Bukarest, Báziás
1.20 S Z . V. Vácz, N.-Maros
1 40 g y - v - Páris, Wien
1.55 motv. Kecskemét, Lajosmizse
2.10 S Z . V. Dunakeszi-Alag
3.05 >1 Paiota-Ujpest
3.55 Nagy-Maros

*4.05 Paiota-Ujpest
4.15 11 Szolnok, Czegléd
4.30 11 Esztergom
5.40 11 Paiota-Ujpest

« 5.45 Nagy-Maros
5.55 Wien, Berlin
6 30 g y -  v. Bukarest, Báziás,
6.50 S Z . V. Paiota-Ujpest
7.00 g y -  v- Wien
7.10 S Z . V. * Temesvár, Báziás
7.50 Nagy-Maros

8 8.10 Pilis-Csaba
8.20 Paiota-Ujpest
8.45 ti Párkány-Nána
8.55 „ Kecskemét, Lajosmizse
9.05 g y -  v. Wien
9.15 S Z . V . Esztergom
»45 g y -  v. Berlin, Zsolna

*10.05 S Z . V. Pilis-Csaba
10.15 11 Paiota-Ujpest

310.30 V á c z
10.40 11 Szeged
10.45 Nagy-Maros

* 10.55 k. e. v. Konstantinápoly,Belgrád
11.00 kel. őst. London, Ostende, Páris,

expr v. Wien
11.15 motv. Kecskemét, Lajosmizse

* 11.20 S Z . V. Paiota-Ujpest
11.30 11 Érsekújvár

1 É rk e z ik m i n d e n  h é t f ő n  és c s ü t ö r t ö k ö n .
* J ú n i u s i - t ö l  k ö z l e k e d i k .
* V a s á r - é s  ü n n e p n a p o k o n  m á j u s  20- tó l  b e z á ró -

l a g  s z e p te m b e r  9- i g  k ö z l e k e d ik .
4 V a s á r - és  ü n n e p n a p o k o n  m á j u s  20- t ó l  kö zi .
* Ér k e zi k m i n d e n  k e d d e n ,  c s ü t .  és s z o m b a t o n .
ö V a s á r - és ü n n e p n a p o k o n  m á j u s  6-tól k ö z le k e d ik .

In 0

D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o v á

• 615 sz. V Hatvan
6.20 , Nagy-Kanizsa, Trieszt
6.45 Wien, Grácz, Sopron,
7.00 gy v. Uividék, Zimony
7.10 ,, Ruttka
7.15 S Z -  V .* Belgrád, Bród
7.25 gy v. Gyulafehérvár,Nagyszeben. 

Kolozsvár,Tövis, Stanislau
7.35 ,, Fehring, Grácz
7.40 ,, Kassa, Lemberg, M.-Szigei
7.45 S Z .  V . Gödöllő
8.00 g y - v . Zágráb, Fiume, Torino, 

Kóma, Pécs, Vinkovce
8.00 S Z .  V . Arad, Brassó
8.10 Kassa, Csorba
8.15 Zágráb, Fiume, Pécs, Bród
8.35 Munkács, M.-Sziget
8.50 gy- v. Wien, Grácz, Sopron

• 8.55 S Z .  V . Bicske
9.00 Kolozsvár, Brassó, M.-

Sziget, Stanislau
9.35 Ruttka, Berlin

11.15 tszsz. Kis-Kőrös

D é l u t á n

12.20 S Z .  V. Szombathely, Wien
12.20 „ Arad, Tövis, P.-Ladány
12.35 Hatvan, Szerencs
1 30 Gödöllő
1.50 g y - v - Fehring, Grácz
1.55 S Z .  V . Szabadka, B.-Bród

* 2.00 gy- y - Arad, Bukarest1
2 Í O W ien, Páris
2.15 t> Kassa, Lemberg
2 25 S Z .  V . Bicske
2.25 Hatvan
2.35 gy- y - Kolozsv.,Tövis, Sz.-Németi
2.40 S Z .  V . Szolnok

•2 50 Gödöllő
3.00 gy - v. Pécs, Eszék, Gyékényes
3.20 B.-Bród Belgrád Konstant.
3.25 v. V . Paks
3.30 g y - v. Ruttka, Berlin
4.30 S Z .  V. Győr
5.20 G ödöllő
5.35 . Ruttka, Berlin
5.45 Kolozsvár, Brassó
6.25 Hatvan
6.25 Kis-Kőrös
6.50 g y - y- Zágráb, Fiume,Róma,Torino
7.05 S Z .  V . M.-Sziget, Stanislau
7.15 Bicske, Trieszt
8.15 G ödöllő
8.30 Zágráb,Fiume,Pécs, B -Bród
8.45 K assa, Csorba
9.15 g y ’. ’y . Kolozsv.,Bukarest, Stanisl. 

Lemberg, Kassa,M.-Szig.9.40 S Z . V .
9.40 Fehring, Grácz10.00 A rad , B ra s s ó

Í O  OO B elg rád , Eszék, B .-B ród
10.30 Wien, Paris

* 11.00 g y .  v. Kassa, Csorba, Lemberg
11.10 V . V. Ruttka, Szerencs

1 Vasár- és ünnepn apókon május 2 0 -tól bezáró-
lag szeptember j-ig közlekedik.

2 Május havában csak Brassóból közlekedik.
3 Indul Budapestről május 31 tői.
1 Csak hétköznapokon közlekedik.

--- - - - - T 75 T zés Budapest k. pályaudvarra 
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o n n a n

5.00 t.sz.sz. ^Mária Radna, Arad, 
N.-Várad, Debreczen

5 20 V. V. Berlin, Ruttka
5.45 sz. V. Stanislau, M.-Sziget
5.45 Belgrád, Boszna-Bród
6.10 Brassó, Arad
6 15 »I Bicske, Gyékényes
6.35 Lemberg, Kassa, M.-Szig.
6.40 Wien, Trieszt

16.50 g y - v. Csorba
7.10 SZ. V. Gödöllő
7.10 Kiskőrös
7.20 Brassó, Kolozsvár
7.25 >1 Grácz, Fehring
7.35 , Hatvan
7.50 g y - v Bukarest, Brassó
7.50 V. V. Paks, Adony-P.-Szabolcs
8.10 SZ. V. F iu m e , Z á g r á b .  B. -B ró d,  P éc s  

Csorba, Kassa8.15
8.30 Szolnok
8.45 Hatvan
8.50 g y -  y- T o r  m o , R ó m a ,  F i u m e Z á g r á b
9.10 SZ. V. Győr
9.45 „ Berlin, Ruttka
9.50 yt Szabadka

10.15 f f Trieszt, Nagy-Kanizsa

D é l u t á n

12.10 SZ. V. Gödöllő
12.25 Tövis, Arad, P.-Ladány
12.40 g y - v Berlin, Ruttka
12.45 SZ. V. W i e n ,  S o p r o n ,  S z o m b a t h e h

1.00 g y - v. K o n s t a n t , ,  B e l g r . ,  B .- U r ó d
* 1.10 Bukarest, Arad
1.30 Gyékényes, Eszék, Pécs
1.30 Lemberg, Kassa
1.45 London, Páris, Wien
1.50 T ö v i s ,  K o lo z s v . ,  S z . -N é m e t i
2.10 t f Grácz, Fehring
3.10 SZ. V. Hatvan, Szerencs
5.40 „ Gödöllő
6.35 Győr
6.40 t f Brassó, Kolozsvár, Sta

nislau, Máram.-Sziget 
Belgrád, Bród6.55 f f

7.00 Berlin, Ruttka, Szerencs
7.10 ej- y- Wien, Grácz
7.20 SZ- V. Brassó, Arad

* 7.50 Gödöllő
7.55 Fiume, Zágr., Bród, Pécs
8 10 ,, Munkács, M -Sziget
8.45 Bicske
8.50 Csorba, Kassa
9 05 gy- v. Torino, Róma, Fiume, 

Zágráb,Vinkovce, Pécs
9.10 Berlin, Ruttka
9.30 SZ. V. Wien, Grácz
9.35 gy--v. N . - S z e b e n , K o lo z s v .  S ta n i s l .
9.50 Grácz, Fehring

10.00 Zimony, Újvidék
10.10 M u n k á c s ,  K a s s a ,  M .- S z ig e t
10.35 SZ. V. Gödöllő
10.50 , , Nagy-Káta

» 11.00 Bicske
* 11.10 f f Hatvan

1 É r k e z i k B u d a p e s t r e  j ú n i u s  i - t ő l .

* M á ju s  h a v á b a n  c s a k  B r a s s ó t ó l  k ö z l e k e d i k .
* V a s á r - és  ü n n e p n a p o k o n  m á j u s  20- t ó l  b e z á r ó -

l a g  s z e p te m b e r  9- i g  k ö z l e k e d ik .

4 C s a k  h é t k ö z n a p o k o n  kö zl e k ed ik .
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URÁNIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  FOLYÓI RAT

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET.
KÖZLÖNYE

MOLNÁR VIKTOR
K Ö Z R E M Ű K Ö D É S É V E L

S Z E R K E S Z T I K

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

VII. ÉVFOLYAM6—8. SZÁM. 
1906. JÚNIUS-AUGUSZTUS

M E G J E L E N IK  M I N D E N  H Ó  E L S E J É N  

J U L I U S  É S  A U G U S Z T U S  K IV É T E L É V E L .

SZERKESZTŐSÉG: 
VII., IZSÓ-UTCZA 4. SZ.,
H O V A  A  L A P B A  S Z Á N T  K Ö Z L E 

M É N Y E K  É S  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  K Ü L D E N D Ő K .

-------------------------  T A R T A L O M :  -------- -----------------

Budapesti magyarság. Legifj. Szász Károly. — Oszwald általános érdekű előadásai. 
Ó háty Levente. — Pompei. Lovcsányi Gyula. — A Vesuvio 1906. április 4—8 -iki 
kitörése. Lóczy Lajos. — Bocskay István. Pruzsinszky Pál. — Új turbinás gőzhajók.
V. A. — Mik befolyásolják az akaratot? Kun Kálmán. — Az aranyról a . A. — Az 
írott kép szerkezete. D r. Kapitány Kálmán. — A német és az amerikai egyetemek. K. —
Malta. Tóth Rezső. — A napfoltok. —gy-------Forgách Zsuzsánna. II. — Böngérfi János.
— Négyszázéves királyi levelek. D r. Pékár Károly. — Krónika. — Hasznos tudni

valók. — Könyvszemle.

FIGYELMEZTETÉS. Felhívjuk o lvasó ink  figyelm ét a je len  szám u to lsó  o ldalán
fog lalt K érelem  és Recíamatio  ez. közlem ényeinkre.

E g y e s  s z á m  á r a  8 0  f i l l é r .  (A  j ú n i u s i é  1 k o r o n a . )

A f o l y ó i r a t  c z i k k e i n e k  é s  k é p e i n e k  u t á n n y o m á s a  c s a k i s  a  f o r r á s  m e g n e v e z é s é v e l  t ö r t é n h e t i k .

BUDAPEST, 1906.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.



F e lh ív á s  e lőfizetésre . Felhívás belépésre az Uránia-egyletbe. ■

Az Uránia az 1906. évvel immár hetedik évfolya
mába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad. A tudományos 
könyveknél egyszerűbb és könnyebb, — az újságoknál 
pedig tartalmasabb és komolyabb olvasmányt nyújtani 
tagtársainknak s előfizetőinknek.

A hatodik évfolyamban 97 nagyobb és 128 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
ásványtan, földtan, földrajz, technika, orvostudomány, 
bölcsészet, irodalomtörténet, széptan, neveléstudomány, 
történelem, művelődés történelem, néprajz, művészetek 
és szépirodalom köréből.

Munkatársainkdiszes sorában vannak: dr. Apálhy István, 
dr. Bárány Gerő, Bibó I., Bodnár Zsigmond, Böngérfi J., 
Cholnoky Jenő, dr. Dézsi L, Dietz L.dr. Dienes Pál, Erdélyi 
Pál, Erődi Béla, dr. Ny. Farkas Geiza, Hathalmi Gabnay 
Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó Vilmos, Hoffmann 
Ottó, Huszár Vilmos, dr. Kapitány Kálmán, dr. Kárffy 
Ödön, Kármán Ferencz, Kiss Ottó, Kovács Gábor, König 
Dénes, dr. Körösi Henrik, dr. Kövesligethy Radó, Krécsy 
Béla, Kriesch Aladár, dr. Kupcsay Felicián, Lehr Albert, 
Lóczy Lajos, Mahler Ede, dr. Makay Béla, dr. Márki Sándor, 
Mikola S., Mosdóssy Imre, Móricz Zs., dr. Neményi Imre, 
ár.Nuricsán]., dr. b.NyáryAlbert, OrbánGy., Pap Károly, 
Pékár Gyula, dr. Pékár Károly, Pécsi Albert, Péterfi Tibor, 
dr. Prém József, Pruzsinszky Pál, Rakodczay Pál, dr. Rátz 
István, Szabó László, dr. Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, 
dr. Szekeres Kálmán, Rácz D. Endre, Riedl Frigyes, Sajó 
Károly, Szana Tamás, dr. Szenipétery Imre, Szeremley 
Barna, dr. Szterényi Hugó, dr. Szűcs István, Tass Antal, 
dr. Thanhoffer Lajos, Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Köss 
Árpád, dr. Visnya Aladár, dr. Zemplén Győző 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 «Uránia» szerkesztősége.

Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 
mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/0-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az «Uránia» czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;

2. évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az 
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy 
erkélyszéket, akár egy páholyt 5O°/0-os árkedvezmény 
mellett válthat;

3. résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken éven- 
kintművészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunkki;

4. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

5. és végül 3O°/0 árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánái.

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 
Mészáros Károly dr., számvizsgáló, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesiilet elnöksége.

ÍH

í  1 — 10

S c n o T T O i a  e r n o
^ B U D A P E S T ,  VI., f lNDRÁSSy-ÚT 2.

R U G O y S N T B  ä R L i l B Z ,  
MI NDENF ÉL E KÉNV'ELMI ÉS  

B E T E G á P O L B S I  SZ E RE K.  
á R J E G y Z É K

I N G y E N  É S  B É R M E N T V E .
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URÁNIA MAOY. TUD. EGYESÜLET.

T I S Z T I K A R :

Ti szte l etbel i  e lnökök:
Báró Eötvös Loránd és Szögyény Marich László.

E l n ö k ö k :
Lukács György dr., Matlekovics Sándor dr. és 

Molnár Viktor (ügyvezető elnök).
A 1 e 1 n ö k ö k:

Beöthy Zsolt 
Ilosvay Lajos Lóczy Lajos Rákosi Jenő 

Zsilinszky Mihály.
F ő t i t k á r :  Klupathy Jenő dr.

Finály Gábor dr.
T i t k á r o k :

Szász Károly dr.
J e g y z ő k :

Déri Gyula Szűcs István ,dr.
Szekeres Kálmán dr. Zemplén Győző dr.

P é n z t á r o s :  Mészáros Károly dr.
E l l e n ő r :  Böngérfi János. 

K ö n y v t á r o s :  Lörenthey Imre dr.

., URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ“ 
~  RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. — T..

I G A Z G A T Ó S Á G :

El nök:  
Molnár Viktor.

T a g o k :
Bezsilla Nándor dr. 
Dessewffy Arisztid 
Erődi Béla dr. 
Gerster Béla 
Klupathy Jenő dr.

Kövesligethy Radó dr. 
Lichtenberg Kornél dr. 
Révai Mór 
Schiller Henrik dr. 
Várady Gábor dr.

F E L Ü G Y E L Ő  B I Z O T T S Á G :

Cseike Győző
elnök.

Bezsilla István dr. Kankovszky Antal
Igmándi Mihály Rácz István dr.

Ügyvezető igazgató:
Szana Tamás.



VII. évf. 1906. június—augusztus. 6—8. szám.

URANIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ URÁNIA M. T. E. K Ö Z L Ö N Y E

E folyóiratot az Egyesület tagjai
M O L N Á R  V I K T O R

közreműködésével Nem tagoknak előfizetési ára
az évi illetmény fejében kapják. szerkesztik

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY
egy évre 8 korona

„Budapesti magyarság“.

Aczímben lévő kifejezést idéző jel közé fog
laltam, mert a budapesti magyarság külön
leges fogalom, és pedig — fájdalom — 

olyan valamit jelent, a mi nem válik dicsősé
gére se Budapestnek, se a magyarnak.

Úgy kellene lenni — s mily szép is lenne — 
hogy Budapest, a magyar székes-főváros, mely 
talán minden másban első helye az országnak, 
magyarság dolgában is vezetne. De nem így 
van. Mert itt van ugyan a legtöbb magyar az 
ország minden városa között, de az itteni magyar
ság oly rossz magyarsággal beszéli apáink nyelvét, 
hogy arra nem csak büszkék nem lehetünk, de 
sőt valósággal szégyenkeznünk kell miatta. Az 
úgyszólván napról-napra lobogóbb lánggal égő 
nemzeti érzés mai idejében sokszor és sokan 
szóvá tették már ezt, — de erről nem lehet 
elégszer beszélni. Nyelvészeti folyóirataink — 
köztük különösen a korra talán legfiatalabb, 
de érdemben már is igen gazdag Magyar Nyelv, 
a Magyar Nyelvtudományi Társaság derék szerve, 
melynek vezetői olyan tiszteletreméltóan komoly 
magyar érzéssel és olyan felettébb megbecsü
lendő magyar nyelvérzékkel végzik dolgukat 
— mondom, — a nyelvünkkel szakszerűen fog
lalkozó folyóiratok, unos-untalan szóvá teszik 
azt a hajmeresztő budapesti magyarságot, a mely 
utczán és kávéházakban, társaságokban és hiva
talokban, újságokban és könyvekben, minden 
rendű és rangú egyének ajkán és tolla hegyén 
napról-napra kisért, fájdalmat okozva magyar fül
nek és magyar szívnek egyaránt; egyik-másik 
napilap hasábjain is — bár sokszor a szomszéd 
hasábokon szörnyű magyarság borzaszt — meg
jelenik egy-egy komoly, megszívlelendő czikk, 
ostorozva a magyartalanságokat; színmagyar tár
saságokban is gyakran felmerül a panasz, hogy 
a budapesti magyar már magyarul se tu d ; de 
mind ez a sok megrovás, ostorozás, panasz 
kevésnek mutatkozik, szemben azzal a rengeteg 
sok idegenszerűséggel általában, és németesség
gel különösen, — azzal a sok rossz mondat
fűzéssel, lépten-nyomon felötlő szórendi hibákkal, 
túlzott mérvben használt idegen szavakkal — a 
mik a budapesti magyarok beszédében burján- 
zanak.

Nemcsak nem fölösleges, de egyenesen szük
séges minden helyet, időt és alkalmat felhasz

nálni, a magyartalanságok elleni erős küzdelemre. 
Mennyi hangzatos jelszó és nemes tűz, s mennyi 
komoly gondolat és hathatós tett — mindennek 
érdekében, a mi magyar, legyen az akár állami, 
akár társadalmi intézmény, — akár ipari czikk, 
akár kereskedelmi vállalkozás. Helyes, fontos, 
üdvös ez mind. De mert a nemzet legelső sorban 
ugye bizony mégis csak — nyelvében él, ezt a 
nyelvet a maga eredeti tisztaságában megőrizni, 
illetőleg — különösen itt Budapesten — eredeti 
tisztaságába visszavezetni: legelső rendű érdek, 
legszentebb hazafiúi kötelesség. Kötelessége min
den erős, tiszta magyar nyelvérzékű embernek 
síkra szállani a maga bármily csekély egyéni 
befolyásával is, a magyar beszédnek igazán 
magyarossá tétele érdekében, — viszont a kiknek 
a leczke szól, tartsák kötelességüknek a jó indulatú 
tanácsot nem csak elfogadni, de azt egyenesen 
keresni, mint a hogy keresik például a boltok
ban a magyar posztót, magyar czipőt — magyar 
tulipánt.

Budapesti magyarságé. Istenem, ha ez azt 
jelentené, a mit jelentenie kellene, — hogy a 
magyar fővárosban azt az irodalmi magyar nyelvet 
beszélik, a melyen Petőfi, Arany és Jókai írtak, 
s a mely zamatos, parasztosság és rikító tájszók 
nélkül, — eredeti és fordulatos, szenvelgés és 
különczködés nélkül, — finom, s magas szín
vonalú, de világért sem idegenszerű ! Úgy kellene 
lenni eszményileg, hogy a főváros nyelvileg is 
felszívjon magába — az ország különböző vidé
keiről— mindent, a mi jó, a mi igazán magyaros, 
s azt egy hatalmas, erőteljes, egyenletes magyar 
nyelvvé dolgozza föl, és pedig nem csak az írók 
szűk köre, hanem egyszersmind a nagyközönség 
számára.

De nem így van. Hanem úgy van, hogy Buda
pest népe egy, általában véve színtelen, — rész
leteiben pedig németességekkel, időtlenségekkel, 
torzításokkal, ízléstelenségekkel, sőt sokszor értel
metlenségekkel teljes magyar nyelvet beszél, a 
mely az irodalomban jóformán csak a torzalakok 
ajkán szólalhat meg, s a melyet az itt élő, de 
jó magyar nyelvérzékét e Babylonban is meg
őrzött ember, s a vidékről feljövök borzalommal 
hallanak.

Mi az oka ennek?
Sok minden! Legelső sorban talán az, hogy
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Budapest régi népe német volt, ma is igen-igen 
sok még a pesti oldalon is, de a budain aránylag 
még inkább, a német eredetű olyan család, a 
melyben az öregek mind máig németül gondol
koznak, imádkoznak és számolnak — ez az anya
nyelv legjobb próbája — s jóízűen, bizalmasan 
csak ezen a nyelven tudnak és szeretnek beszélni, 
és magyar beszédükben — annak budapesti jel
legén kívül — a folytonos német idézetekkel, 
szólásokkal árulják el, hogy az eszük egészen 
németesen jár, s nyelvük is németre fordul köny- 
nyebben. Nagyon természetes, hogy ezeknek a 
családoknak gyermekei — habár maguk már 
szívesebben és könnyebben beszélnek is magyarul, 
mely nyelv iskoláiknak s baráti köreiknek is 
nyelve — színmagyaroknak semmi szín alatt se 
mondhatók. Mindenesetre szép és sokszor egé
szen jogos és igaz is az a szokásos mondás, 
hogy „mindegy, akármilyen nyelvet beszél valaki, 
csak a szíve legyen magyar“, — de az egészen 
bizonyos, hogy egészen jó és igazán szépen 
csak az tudhat és beszélhet magyarul, a ki egészen 
kis korától kezdve tősgyökeres magyar környe
zetben növekedett. Hiába mond nekem akárki 
mást — ezt a valóságot elvitatni nem lehet.

Nem akarom én ezzel más anyanyelvű, vagy 
nem magyar vidékről származott kedves honfi
társaimat bántani, sérteni. Ments Isten! Ismétlem, 
az én nézetem szerint is lehet jó magyar ember 
még az is, a ki csak törve beszéli a világnak 
ezt az egyik leghangzatosabb nyelvét; de ismét
lem azt is, ismétlem százszor is, ha kell, hogy 
jól magyarul — a szónak magasabb értelmében 
-— nem beszélhet az, a kinek gyermekévei nem 
tősgyökeres magyar környezetben teltek el. Ha 
Petrovics Sándort a jó sors — és pedig nem
csak az ő jó sorsát, hanem a magyar nemzetét 
is értem — szoknyás gyerek korában el nem 
viszi a Kunságba, Félegyházára, meg Szabad- 
szállásra, hanem ott szorítja a tót telepesek Kis- 
Kőrösében, vagy felhajtja édes anyjának tót szülő
falujába, avagy a német színezetű Pestre veti, 
sohase lett volna belőle Petőfi! Nem véletlen 
az, hogy a magyar irodalom nagynevű munkásai 
kivétel nélkül a magyar vidék fiai. És ne hozza 
fel nekem senki a Toldy Ferencz példáját, — 
mert az se bizonyít az én meg nem alkuvóc. állás
pontom ellen. Toldy Ferencz örök büszkesége 
ugyan a magyar irodalomtörténetnek — a mit 
voltaképpen ő teremtett meg, - ezt vallom én 
is, és rajongok Toldyért. De az ő nyelve sohase 
vált zamatos magyarrá, s hogy ez nem kisebbíti 
érdemeit, az azért van, mert ő nem volt s nem 
is akart a szépirodalomnak munkása lenni, hanem 
történetírója lett, vagyis a tudományos irodalmat 
művelte, a melyben ámbár szintén felettébb kívá
natos a színmagyar nyelv, mégsem oly elsőrangú 
kellék, mint a költészetben, a melynek a nyelv 
nem csak formája és anyaga, de jórészt lényege is.

Nos tehát, a budapesti rossz magyarság egyik 
oka az eredetileg német családoknak még most 
is nagy számában kereshető.

Egy másik ok, a melynek hangoztatása és 
kiszínezése miatt bizonyára sok olvasóm szána
kozva le fog engem kicsinyelni, de én ennek 
tudatában sem hallgatom azt e l: az irtózatos 
túlzásba vitt — gouvernante- vagy Zw/zz/f-rendszer.

És itt a magyarnak — bár eredetileg okos 
szándékkal induló szokásáról, de valójában óriás 
hibájáról kell beszélnünk.

Kiki annyi ember, ahány nyelvet tud — ezt 
szeretik a magyarok hangoztatni. Az angolok persze 
nem mondanak ilyent, — no de jól van, — két
ségtelen, hogy a nyelvtudás igen szép és értékes 
dolog, s nyelvünk társtalan, elszigetelt voltára 
tekintettel nekünk magyaroknak igazán kell tanul
nunk és tudnunk legalább egy nyugat-európai 
modern nyelvet, legelső sorban a németet, hogy 
európai műveltséget szerezhessünk magunknak, 
olvasással és utazással.

A czél, a szándék, tehát, a mely a szülőket 
arra ösztönzi, hogy gyermekeiket idegen nyelvre 
taníttassák, helyes. De hogyan törekednek e 
czélra? Úgy, hogy a három esztendős gyerek 
mellé már német dajkát fogadnak, s a tehető
sebbek pár év múlva már franczia kisaszony- 
nyal is kísérleteznek.

No hát, ez ellen a rendszer ellen akarok én 
küzdeni! Sokkal óriásibbnak látom ugyan a 
bajt, merném mondani: bűnt, a mit ezzel a rend
szerrel édes honi nyelvünk ellen — különösen 
Budapesten — elkövetnek, — s a magam erejét 
igazán sokkal kisebbnek érzem és tudom, sem
hogy felszólalásomtól — még ha sokszor meg
ismételném is — valami számba vehető sikert 
remélhetnék. De ez még nem ok arra, hogy 
hallgassak; mert ha csak egy-két embert is meg 
tudnék nyerni a magam nézetének, — ha csak 
legalább néhány magyart neki buzdíthatnék, hogy 
a maga családjában szakítson azzal a kétségbe-- 
ejtően túlzásba vitt gouvernante-rendszerrel, a 
mely fővárosunk lakóinak nyelvérzékét most 
mételyként sorvasztja és pusztítja: már sokat 
tettem.

Megdönthetetlen hitem, s ezt hirdetem, hogy 
tíz éven alul nincs még a gyermek nyelvérzéke 
annyira fejlődve és erősödve, hogy idegen nyelv 
tanulása által az anyanyelv tanulása és tudása 
ne szenvedne az egész életre kiható, soha helyre 
nem hozható kárt. Mi annak a kis gyermeknek 
az anyanyelvi szókincse ?! Mily teljesen semmi 
annak nyelvtani tudása?! Mily roppant ingatag 
annak egész nyelvérzéke! Ennek a fejlődésben 
lévő nyelvérzéknek az idegen nyelvtanulás az, 
a mi a fejlődő testnek — mondjuk: az alkohol, 
vagy a nicotin. S nehogy elbutuljon a kis gyermek, 
szülője védi őt az alkoholtól, meg a nicotintól,
— de viszont gyömöszöli belé a német szót, 
meg a francziát, nehogy buta maradjon!

Igen remek példát tudok erre a feje tetején 
álló rendszerre. Boldogult édes apám beszélte
— a maga igen komoly nemzeti érzésében nagy 
megbotránkozással, hogy egyszer — talán 8 — 1 0  

évvel ezelőtt — egy igen előkelő főrangú úri
asszonynál tévén látogatást, egyszer csak beszalad 
a szobába a ház 3—4 éves csemetéje, s édes 
apám pár kedveskedő szóval fordulván hozzá, 
és az a nemértés jeleivel fogadván a megszólí
tást, — a nagyrangú mama boldog és önelégült 
mosolylyal jegyzé meg, hogy a kedves kicsike 
csak angolul tud. „Hiszen magyarul lesz még 
ideje megtanulni“ — tette hozzá. Édes apámmal 
forgott a világ — s hangjában az elpalástol- 
hatatlan bosszúság reszketett még akkor is,
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mikor ezt a „kedves“ történetkét nekünk otthon 
elbeszélte.

Az én kis fészkemben a gyerekeknek nem 
szabad tíz esztendős koruk előtt más nyelvet 
tanulniok, mint a magyart. Ne mondja senki, 
hogy hiszen azt megtanulják három-négy esz
tendős korukra. Dehogy tanulják! Még tíz esz- 
tendős korukra sem tanulják meg úgy és any- 
nyira, a hogyan és a mennyire egy magyar 
embernek azt tudnia illik és kell, — de tíz esz
tendős korukig általában annyira mégis meg
erősödik nyelvérzékük, hogy akkor aztán nagyobb 
veszedelem nélkül kezdhetnek más nyelv tanulá
sába. Igaz, hogy mikor leánykám — végezvén 
az elemi iskolát, melyből akkor már a német 
nyelv igen bölcsen teljesen kitiltatott — a felsőbb 
leányiskolába került, sok nehézséggel találta magát 
szemben, mert társai közt ő lévén az egyetlen, 
a ki egyetlen szót se tudott németül, — igen nagy 
küzkodéssel haladhatott csak valamennyire is 
a német nyelvtanulásban. Most már harmadik 
esztendeje tanulja, még nem tud valami nagyon 
sokat, de még mindig elég fiatal arra, hogy nagy 
leány korára elég jól megtanulja a németet. Egy
ről pedig egészen bizonyos vagyok: arról, hogy 
a magyar nyelvet korához és eszmeköréhez képest 
szépen, magyarosan beszéli, s mind tökélete
sebben fogja beszélni.

És ez semmi? — kérdem azoktól, a kik nin
csenek velem egy nézeten.

Kérem, ez igen is valami. De az igen nagy 
hibája a magyarnak, hogy azt soha se szégyenli, 
ha anyanyelvét a németességek gyorsan forgó 
kerekeibe töri, hanem ha egy társaságban vala
kinek kedvéért németül kell keszélni és ő nem 
tud elég jól németül, azt szégyenli, röstelkedik 
miatta. Ha olyan valaki kerül a társaságba — 
pedig édes Istenem hányszor előfordul — a ki 
ámbár évtizedek óta szívja a magyar levegőt 
és eszi a magyar kenyeret, mégsem érezte és 
ismerte kötelességének, megtanulni magyarul — 
a jó magyarok világért se éreztetik neheztelé
süket azzal a magyarul beszélni nem tudó vagy 
esetleg nem akaró honfitárssal, s nem igye
keznek vele megértetni, hogy az ő magyarul 
nem beszélése legalább is illetlenség — hanem 
mind elkezdenek németül fecsegni, s ebbeli — 
sokszor izzadságos — igyekezetükben (magam 
is — pirulva vallom be — hányszor izzadtam 
így) túltesznek egymáson — igen rosszul és igen 
ostobául magyarázott udvariasságból, törvén és 
ropogtatván azt a német szót kínos-keservesen.

Mert ez a z ! Ez a dolog legnevetségesebb 
oldala ! Hogy azok a kora gyerekségüktől németül 
és francziául tanuló magyar ifjak és kisasszo
nyok — mire felcseperednek — nem tudnak a 
sok idegen nyelvtanulás miatt tisztességesen 
magyarul, de nem tudnak tökéletesen — németül 
és francziául sem.

No és ha mindenki annyi ember, a hány 
nyelvet tud, — ugyan mit ér az az ember, a 
ki egy nyelvet se beszél egészen jól ?! Mit ér 
az a magyar ember —, oh pedig mennyi van a 
budapesti társaságban — a ki oly irtózatos 
magyarsággal beszél, hogy jó nyelvérzékü ember
nek kín hallgatni, s a mellett pl. egy német 
levelet sem tud megírni, hogy abban meg ne

hemzsegne a sok magyaros mondatszerkezet és 
a sok szórendi hiba.

Ez is baj, legalább is hiányosság, mint arra 
már fentebb rámutattam. Mert — s ezt ismétlem
— én nem akarok a Chauvinismus féktelen pari
pájára pattanni, és nem az idegen nyelvtanulás 
ellen izgatok, én nem a művelődés határainak 
szűkítése mellett beszélek, — én csak az idegen 
nyelvtanulás helytelen és magában véve is czél- 
szerütlen módszere ellen, — és magyar anya
nyelvűnknek magyar fővárosunkban való ápolása, 
tisztasága, helyreállítása és megőrzése érdekében 
buzgók, buzdítok.

A budapesti rossz magyarság terjedését —
— hogy egy harmadik okra térjek — nagyban 
elősegíti az az általános léhaság, erkölcsi laza 
felfogás, a mely a társaságban — különösen az 
utóbbi másfél évtizedben lábra kapott, s mely 
félelmesen hódító útjában a nyelvre is rávetette 
magát. Léhaság, Ízetlenség, pongyolaság ma az 
uralkodó a fiatalok társalgásában, mely tulaj
donságok teljesen ellenkeznek a magyar termé
szettel és hagyománynyal, s nyelvünket tiszta
ságából, komolyságából, szépségéből kivetkőz- 
tetni segítik. Nem vagyok én nagyképű ember,
— dehogy vagyok ! Sőt elemem a vidámság, — 
s jókedvű társaságok jóízű tréfáit, sőt pajzán 
hamiskás hangját is igen szeretem. De a mai 
sétányok, kávéházak és „jour“-ok nyelvét nem 
tudom hallgatni megbotránkozás, sőt gyakran 
utálat nélkül. Bérezik Árpád, a kedves vígjáték
író, ki utóbbi időbeli czikkeiben oly lelkesen 
kél síkra minden érdekében, a mi magyar, — 
pompásan kigúnyolja ezt a jour-nyelvet Az udvari 
tanácsos czímű vígjátékban. A míg csak a darabot 
tekintjük, igen mulatságosnak tarthatjuk aBalkay 
nevű ficsur beszédmodorát, de ha eszünkbe jut, 
hogy: hohó, ezt a nyelvet nem Bérezik találta 
ki a mi mulattatásunkra, hanem ezt a nyelvet 
a budapesti élet termelte, s ezt beszéli az arany 
ifjúság úton-útfélen, s annyira vérévé vált az, 
hogy más társalgási nyelve nincsen is már — 
akkor valóban el kell szomorodnunk, annak tuda
tában, hogy ezek az ízléstelen szóficzamok is 
mily nagy mértékben hozzájárulnak nyelvünk ron
tásához !

Az említett okok s közülök a tiszta magyar 
néppel való érintkezés ritkasága, és még néhány 
körülmény — különösen az országból Buda
pestre sereglő sok nemzetiség, s nemzetiségi 
vidékű magyarok itt csoportosulása — játszanak 
közre abban, hogy a szánalmas budapesti magyar
ság megszületett. Hogy aztán ez a rossz magyar
ság szinte hihetetlen gyorsasággal és fel nem 
tartóztatható erővel terjed Budapest ingatag nyelv
érzékű népe között — társadalmi rangkülönb
ség nélkül — abban igen nagy részük van az 
újabb íróknak, s különösen az újságíróknak.

Újságaink igazán hemzsegnek a magyartalan
ságoktól. Ezt újabban Lehr Albert, ez a páratlan 
nyelvérzékű nyelvészünk, — Kenedi Géza, az 
elmés újságíró, — Tóth Béla, a maga zamatosán 
magyaros irályával, — s az imént idéztem lelkes 
Bérezik Árpád — czikkekben, felolvasásokban
— sokszor kimutatták. Újságot ma már Buda
pesten mindenki olvas, a szellemi aristokratáktól 
le az utczaseprőig. (E határon belül igen sokan,
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még az úgynevezett szellemi életet élők közül 
is, kizárólag újságot olvasnak, könyvet soha.) 
Hogy pedig az újságnak mily magával ragadó 
ereje van, s hogy a hibák iránt általában mily 
fogékony az ember, a nyelvhibák iránt pedig 
különösen — azt, azt hiszem nem kell bizonyítgat
nom. így aztán természetes, hogy az újságban 
olvasott rossz kifejezések, szók óriási gyorsa
sággal mennek át Budapest majdnem milliónyi 
népének ajakára, onnét pedig gondolkozásába. 
Lehr Albert pár száz embertől olvasott havi 
folyóiratok hasábjain — a „Magyar Nyelv“-ben 
és a „Budapesti Szemlédben küzd a „révén“ 
kifejezésnek értelmetlen zagyva módon elburján
zott túlságos használata ellen; igen, de egy 
bizonyára sok ezer előfizetővel dicsekedő elő
kelő napilap, Az Újság kevéssel rá azt írja sport
rovatában, hogy : „a ferenczvárosiak félidőnként 
négy-négy goalt rúgtak Gorszky és Braun révén“,
— s persze, hogy így a révén révén a rossz 
kifejezések burjánja vígan terjed tovább!

Nincs nap, hogy az újságok kisebb-nagyobb 
ünnepség-ekrő\ ne írjanak, mikor ünnep-rö\, vagy 
az ok nélkül üldözött képzővel alkotott iinne- 
pély-x<S\ kellene beszélniük; minduntalan meg
emlékeznek a pár nap előtt, meg a tíz év előtt tör
tént dolgokról, a melyek valójában pár nappal 
ezelőtt meg tíz évvel ezelőtt estek meg; szüntelenül 
olvashatjuk hasábjaikon a létére kifejezést, de 
egészen rosszul használva: pl. gazdag ember 
létére sokat adott, — szegény ember létére keveset 
költött stb .; — pedig a létére kifejezéssel a 
magyar csakis ellentétet fejezhet ki, s így leg
feljebb azt mondhatja, hogy : gazdag ember létére 
semmit se adott, — szegény ember létére sokat 
költött stb .; említsem-e, hogy az iczi-piczi is 
szócskáról soha se tudják, hová tegyék a mon
datban, s a legtöbb esetben rossz helyre teszik, 

avagy fölhozzam-e a kérdő e szócskának 
immár úgy látszik kiirthatatlanná vált helytelen 
használatát: nem-e voltál ott, — meg-e van a 
pénzed ? stb.

De nem akarok igazságtalan lenni, nem akarom 
szerény felszólalásomat irányzatosan kiszínezni. 
Nem csak az újságok hemzsegnek nyelvi hibáktól,
— szépirodalmi könyveink is telvék velők. Nem 
rendszeres, tüzetes bírálatot írok most, csak pél- 
dákat hozok fel. S hogy előkelő íróra hivat
kozzam, hadd említsem Herczeg Ferenczet — 
sine ira et studio. Herczeget méltán tartják kiváló 
tehetségnek az újabb prózai elbeszélő irodalom 
terén; én valósággal vezető-szellemnek tartom

mint a hogy egyszer — gondolom — Rákosi 
Jenő írta ezt róla. Nem habozom egyben bámula
tomat kifejezni, hogy Herczeg — a ki köztudo
másúlag nem magyar anyanyelvű ember, s talán 
négy esztendős koráig egy kukkott se tudott 
magyarul: olyan erőteljes, színes fordulatos, 
magyaros nyelven tud írni, mint pl. legpompá
sabb regényében a Pogány-ban, — s leghatalma
sabb színpadi müvében, Bizáncz-ban. Minden 
munkáját — kicsit és nagyot — mindig nagy 
élvezettel olvasom, de az írón — a mely olvasás 
közben mindig kezemben van — bizony elég 
sokat mozog az ő könyveinek lapszélén, tör
lésre ítélve pl. az a, az névelőnek — egész 
seregét. Megengedem, hogy csak részben írható

fel nyelvérzéki hibának, — részben talán tudatos 
modorosság Herczegnél a névelőnek túlzásba, 
és igen gyakran az értelem rovására menő hasz
nálata. Csak úgy találomra írom most ki A hon
szerző czímű regényéből ezeket: „........a bágyadt
szem ét... félig csukottan tartotta“, — „a sűrű 
haja már szürke volt“, — „a szürke és merev
tekintetű szem e... elárulta“, — stb. Ezeknek a 
mondatoknak a megjelölt névelő egészen nevet
séges értelmet a d ; azt, hogy az illetőnek egyik 
szeme bágyadt volt, a másik nem, és ő a bágyadt 
szemét csukva tartotta (és nem csukottan, mert 
a magyar a szemét csukva, és nem csukottan,
— az ajtaját nyitva, s nem nyitottan tartja, és 
a felesége is verve jó, és nem verten); a második 
mondatban is azt mondja a névelő, hogy két
féle haja volt az illetőnek, s a sűrű haja már 
szürke volt; a harmadikban meg, hogy csak 
egyik szeme volt az illetőnek szürke, de volt 
egy nem szürke szeme is. íme, mennyi sok 
furcsaságot mond egy egy betűből álló szócska, 
ha semmi keresni valója sincs azon a helyen!

Újabban — talán mert Herczeg divatossá tette
— Mikszáth is sokkal több névelőt használ 
mint kellene, és pedig nemcsak parasztos for
mában — a Pista, a Sándor, a Gaál, a Kerekes
— a mikor elvégre csak fölösleges a névelő, 
nagyobb kárt nem tesz — hanem igen sokszor 
a fentebb idéztem helyekhez hasonló értelem- 
zavaró módon.

A kisebb írókról, a kik ezt a két vezért min
denképpen követni igyekeznek, nem is szólok, 
elég az hozzá, hogy ez a sok nyomtatott nem 
helyén való névelő igen megzavarja az olvasó- 
közönség nyelvét, s terjed a névelő, akár csak 
a bacillus!

Újságíróknak vagy szépíróknak a bűne-e, hogy 
a de és hanem közti különbség iránti érzék is 
teljesen kiveszőben van, — helyesebben: írók 
és beszélők ma már a hanem helyett is leg
többször a de szóval élnek. Igen jeles nyelv- 
művészeknél is — fájdalommal és bosszúsággal 
tapasztaltam ezt!

Bosszantanak azok a budapesti írók is, a kik 
igen jó magyar nyelvérzékünek akarván magokat 
mutatni, brass«/ templomról; rozsny«/ püspök
ről, mákai választókról szólnak, — nem érezvén 
a különbséget a Brassai, Rozsnyay és Makay 
családnevek, — s a brassói, rozsnyói és makói
— jelzők közt.

Az irodalmi termékek magyarságáról, illetőleg 
rossz magyarságáról szólván, természetesen nem 
hagyhatjuk említetlenül a tudományos könyveket 
sem. Tudósaink — kevés kivétellel — valósággal 
nem tudnak magyarul írni. Nagy baj! Mert ha
— mint fentebb Toldy esetében jeleztem — a 
tudományos irodalomban a jó nyelv nem is 
éppen olyan lényegbe vágó követelmény, mint 
a szépíróknál — mégis kétségtelen, hogy tudós 
könyvektől is méltán elvárhatjuk, hogy kifogás
talan magyarsággal legyenek írva. S e tekintetben 
igen-igen sok kívánni valót hagynak hátra ama 
könyveink, melyek magyar nyelven hivatvák a 
tudományt terjeszteni. Es pedig nemcsak azok
nak a tudományszakoknak művelői közt van 
sok rossz író, a melyek — hogy úgy mondjam — 
a nyelvtudománytól aránylag távolabb esnek,
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hanem bizony a nyelvészet, s fájdalom még a 
magyar nyelvészet tudósai közt is, s a magyar 
irodalomtörténet munkásainak sorában is vannak, 
a kik — ne vétessék zokon ez a czikornyátlan 
kifejezés : nem tudnak magyarul. Tudják azok 
a nyelvtant, megtanulták — dicséretes buzga
lommal — annak írott szabályait, hanem, vagy 
mert nem magyar anyanyelvűek, vagy mert gyenge 
nyelvérzékük következtében a környezet megron
totta nyelvüket—igazán jól magyarul nem tudnak. 
Fájdalom, Magyar Tudományos Akadémiánk 
vezető köreiben sem tud mindenki egészen töké
letesen magyarul, s ez az oka, hogy az Aka
démia kiadásában megjelenő munkákban is elő
fordul erős és biztos nyelvérzék hiányára valló 
magyartalanság.

Tudományos irodalmunk irányának részben 
színtelen, részben magyartalan volta annyira köz
ismereti!, hogy egyáltalában nem szorul bizonyí
tásra. Nem is akarok ennél a pontnál tovább 
időzni, hanem inkább egy további tünetre, az 
idegen szavaknak túlságos mértékben, fölösleges 
módon használatra akarok rámutatni, a mit a 
tudósok is nagy előszeretettel űznek, de náluk 
e tekintetben még igazán van mentség, mert a 
tudománynak sok, az összes művelt népekkel 
közös szava, kifejezése van. De a napi sajtó 
munkásai, és a közélet szereplői is igen gyakran 
tetszelegnek maguknak idegen szavak feltűnően 
gyakori használatában, pedig ugyanazt a fogal
mat a legtöbbször ki lehetne fejezni jó magyar 
szóval. Képviselőházi beszédekben különösen 
hemzseg a sok idegen szó, részben tudálékos
ságból, részben negédességből, részben pedig 
pongyolaságból meg nemtörődömségből. S szinte 
nevetséges, hogy ha valaki egy-egy, addig még 
nem nagyon gyakran használt idegen szót fel
kap, annak használata — az újság ingerénél 
fogva — mint terjed el, futó tüzként. Egy időben 
minduntalan reconsideratio tárgyává tett minden 
képviselő úr mindent, — máskor a spontán, — 
majd a palliativ szónak volt igen nagy keletje 
és divatja, pedig ezek helyett igen szépen lehe
tett volna jó magyar szavakat, kifejezéseket hasz
nálni, éppen úgy, mint a minduntalan röpködő 
prestige, agitatio, informatio, momentum, pro- 
positio, conflictus, dispositio, partialis, com- 
plexutn, expediens, evidens, controversia, orgá
num, consequentia, garantia, intentio, pressio, 
omnipotentia, concessio, decretál, intolerantia stb. 
stb., — csupán csak példákul felhozott szavak 
helyett. Igaz, hogy az idegen szók használata 
magában véve még nem hamisítja meg a magyar 
nyelv szellemét, mint a hogy például a Kisfaludy 
Károly híres Perföldy fiskálisa (A kérők czímü 
vígjátékában) sem vét voltaképpen a nyelvszel
lem ellen, mikor aqnoscálja a spectabilis úr 
gratiá-ját, s assecurálja a kisasszonyt, hogy 
szívét mindeddig conserválta, — decidálván, hogy 
szívéből procedál, praemittálván ott, ha a meri
tumban megegyezhet, — s bizonyára sokkal 
nagyobb erőszakot követ el nyelvérzékünk ellen 
az a budapesti magyar, a ki bár azt sem tudja, 
tneg-e van még a vagyona, még sem szünteti 
be házában — Sas-utcza három szám alatt — a 
sok ünnepséget, hanem barátjának — ki erköl
csökben rá hasonlít, testben azonban rosszul

kinéz, s a ki sokszor van nála meghíva, kiadós 
vacsorákat ad, lehúzván ajtajáról a kulcsot, mint 
három év előtt, mikor a neje el volt utazva, a 
gyermeke pedig cl lett küldve és barátja azt 
írta neki: „Holnap eljövök hozzád“, stb. stb.; 
mondom, igaz, hogy ez a csupa magyar szóval 
élő hazafi magyartalanabbá beszél, mint a fen
tebb idéztem deákos ügyvéd — mégis, ebből 
nem következik az, hogy akkor hát csak hasz
náljuk bátran az idegen szavakat. Az idegenszerű
ségek feltétlenül kiküszöbölendők, de kerüljük az 
idegen szavakat is, a hol csak lehet, mert azok 
gyakori használata is ha más nem: legalább 
is szépséghiba a mi édes, szép nyelvünk külső 
formáján.

íme, mennyi kóros tünet, a mikre a fen
tebbiekben rámutattam, s melyek így — ha nem 
rendszeresen tárgyaltam is őket — igazolják, 
hogy budapesti magyarság-ró\ szólva, — igen 
súlyos idült bajról beszélünk. Ez ellen a baj ellen 
egyik napról a másikra ható orvosságot nem 
találhatunk. Hosszú időre, komoly kitartásra, 
nehéz küzdelemre van szükség, ha Budapest 
népe meg akar tanulni jól magyarul.

Mit is kellene hát e végből tenniök? Nos 
hát menjenek a jó budapestiek sokszor szín
magyar vidékekre, tartózkodjanak ott huzamo
sabb ideig, — s ne a helybeli lapszerkesztőkkel 
és farsangoló kisasszonyokkal, hanem a régi 
jó tekintetes urakkal, tisztes nagyasszonyokkal, 
meg a nép derék fiaival érintkezzenek s beszél
jenek minél többet.

Ha pedig szobalányra, dajkára van szüksége 
a budapesti családfőnek, ne irkáljon Steyerbe 
és Österreichba, — de még Szepesbe és Sze- 
benbe se, — hanem minél magyarabb vidék 
zamatosnyelvű leányát hozassa föl s állítsa gyer
mekei mellé, hogy azok hadd tanuljanak meg 
jól magyarul. Franczia és német kisasszonyok
kal pedig világért se tárgyaljon addig, míg gyer
mekei meg nem gyarapodtak annyira magyar 
nyelvtudásban — komolyabb s magasabb érte
lemben véve ezt a szót — hogy a német és 
franczia ostromnak diadalmasan ellenállhatnak.

És olvassák a derék budapestiek, minél gyak
rabban, minél nagyobb odaadással magyar remek
íróinkat, köztük különösen Aranyt, — Arany
nak nemcsak verseit, hanem prózáját is, s ne 
csak olvassák, hanem gondolkozzanak is rajta, 
s tanuljanak tőle. Majd talán másik czikkben 
fogok beszélni általában a könyv-ről, a könyv 
megbecsüléséről, a könyvolvasásról, hogy el
mondjam, a mi e tekintetben szivemen fekszik; 
most csak a budapesti megromlott nyelvérzék 
megjavítása érdekében ajánlom a minden, de 
különösen nyelvi tekintetben egészen kifogás
talan könyvek olvasását. Ha Arany és Petőfi 
munkái kincses bányák — pedig bizonyára azok 
— a budapesti ember csak hogy éppen jár e 
bányák fölött, s bele-bele tekint az aknákba, 
vagy legfeljebb le-leszáll beléjük, kíváncsiság
ból, mulatságból, hébe-korba; de arra már se 
kedve, se türelme, se ideje, hogy munkásává 
váljék e kincses bányáknak, gyűjtve bennök — 
eleinte talán némi fáradsággal — azután fel
hozva belőlük az ott szinte kifogyhatatlan meny- 
nyiségben és megbecsülhetetlen értékben pihenő
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szellemi, nyelvi kincseket. Mennyire ráférne Buda
pest népére Arany és Petőfi hamisítatlan, zama
tos magyar nyelvének tanulmányozása, — sza
vaiknak, mondatszerkezeteiknek, fordulataiknak 
ellesése, eltanulása. Nem akarok dörögni a divatos 
operette-ek és bohózatok ellen — erről a tárgyról 
is lehetne különben czikkezni — de egy-egy ilyen 
fölkapott, s a nyelv rontását gyakran szintén 
elősegítő operette-nek tizedszer megnézése helyett 
bizony jobban tenné sok budapesti úrfi és kis
asszony, ha elolvasná — mondjuk — Toldi-1, 
másodszor, feltéve, hogy tanuló korában egy
szer már végig olvasta!

A mint az ipar terén újabban határozott táma
dás jelei kezdenek mutatkozni — ha ugyan 
nem megint szalmatűzről van szó — minden 
ellen, a mi nem magyar — támadjunk kitartóan, 
komoly szándékkal, okos módon, nyelvünk tiszta
ságának megvédése, visszavívása érdekében, 
minden azt gátló idegenszerűség ellen. Magyar 
anyanyelvűnket tökéletesen, tisztán, jól, szépen, 
zengzetesen beszélni itt az ország szivében: leg
első kötelessége a főváros lakóinak, s hogy e 
téren megalkuvásnak, szemet hunyásnak, közö
nyösségnek, nagyképűségnek helye nincs — 
ebből a felfogásomból nem engedek egy szemer
nyit sem !

Ebben a felfogásban végzem — Aranynyal — :
„Nem szégyellem, nem is bánom,
Hogy, ha írnom kelle már,
Magyaros lett irományom,
S hazám földén túl se’ já r . . . “

Mert — és legutoljára megint csak Aranyt 
idézem:

„Nekem áldott az a bölcső,
Mely magyarrá ringatott!“

Legifj. Szász Károly.

Ostwald általános érdekű előadásai.
I.

Az energia s átalakulásai. — A chemiai energiáról. —
A tudományos materialismus legyőzése : a mechanikai

felfogás helyébe lépő energetikus világfelfogás.
r
Általános érdekű értekezések és előadások1 <?

ZA czímen adta ki Ostwald, a híres német 
4 1 .  chemikus, korunk egyik legérdekesebb 
gondolkodója közérdekű előadásait. Tudvalevőleg 
egyike ama ritka szaktudósoknak, a kik nagyon 
szeretnek philosophiával is foglalkozni. E tekin
tetben Berthelotra, a nagy franczia chemikusra 
emlékeztet, a ki szintén kiváló, általános érdekű 
czikkeket is írt. 2 Ostwald nemcsak philosophiai 
előadásokat tartott a Terniészetphilosophiáról, 3 

hanem állandóan szerkeszt is egy folyóiratot 
A természetphilosophia évkönyvei4 czímen.

1 Wilhelm Ostwald: Abhandlungen und Vorträge 
allgemeinen Inhaltes (1887—1903). Leipzig, Veit & 
Comp., 1904.

s Berthelot: La Science idéale et la Science positive.
3 Wilhelm Ostwald: Vorlesungen über Naturphilo

sophie gehalten im Sommer 1901 an der Universität 
Leipzig. 2. Aufl. Leipzig, Veit & Comp., 1902.

4 Annalen der Naturphilosophie herausgegeben von 
Wilhelm Ostwald. Leipzig, Veit & Comp.

Annál érdekesebb nemrég megjelent közérdekű 
előadásaival egy kissé foglalkoznunk, természe
tesen csak azokra terjeszkedvén ki, a melyek
nek tárgya nem tartozik szorosabban a chemia 
körébe, amelyek általános, philosophiai érdeküek.

Előadásait az angol Ramsaynak ajánlotta 
„szíves barátsággal“. Mint az előszóban maga 
mondja, nem idői sorrendben állította össze, 
mert így a tartalom sokfélesége nagyon zavarta 
volna az olvasót, hanem tárgy szerint többféle 
csoportba foglalja össze. Az ellenvélemények 
polémiájára nem terjeszkedett ki, mert szerinte 
többet ér az ifjú nemzedéket az új eszméknek 
megnyerni, mint a határozott ellenfelek meg
győzésével bajlódni. Mint az energetika híve 
bűnnek tartja az ily energia-pazarlást s mivel 
a még rendelkezésére álló energiáról, ennek 
korlátoltságáról a legkisebb illusióba sem rin
gatja magát, arra fordítja, a hol legtöbbet hasz
nálhat. Ily czéllal lát e könyv is napvilágot.

Az első rész hat előadása az általános és a 
physikai chemiával foglalkozik, mely tudomány
nak mai alakjában való kifejlesztésében különö
sen Németországban nagy szerepe volt magá
nak Ostwaldnak, hiszen gondoljuk meg csak, 
hogy az első modern chemiai laboratórium, a 
Liebig-féle Giessenben csak 1824-ben nyílt meg. 
A modern chemia kifejlődése nem oly régi s 
ebben nagy része van magának Ostwaldnak is, 
joggal hivatkozik erre az előszóban. A második 
rész előadásai az elektrochemia köréből valók, 
a hol megint az alapvetők közt foglal helyet 
Ostwald is . 1 A harmadik rész előadásai az ener
getikával foglalkoznak vagy egyébként philoso
phiai tárgyúak. Ezek érdekelnek itt minket leg
közelebbről. A negyedik rész összefoglaló czíme 
a technikát és nemzetgazdaságtant jelöli ki az 
itt levő előadások tárgyául s végre az utolsó 
ötödik rész „életrajz“ czímen emlékbeszédeket 
foglal magában híres chemikusokról, így Ritter- 
ről, Mitscherlichről, Stohmannról, Wiedemannról, 
van’t Hoffról, Bunsenról és Wislicenusról.

Az Energetika és Philosophia czímü rész 
első két előadása az energiáról szól. Az első 
Az energia és vándorlásai (1887) czímen a 
tudományok haladását és a tudományos határ- 
területeket igen jól megérzékítő képpel kezdődik. 
Gondoljunk — mondja Ostwald — valamely 
szárazföld keletkezésére, amint az óczeánból a 
tengerfenék lassankint kiemelkedik. Eleinte csak 
itt-ott tűnnek elő egyes csúcsok, mint szigetek, 
a melyeknek egymással semmi összefüggésük 
sincs. Itt az elmetudományok, a melyeket Ost
wald inkább akarattudományoknak nevezne, ott 
a természettudományok. ,.A kettő közt a nem
tudás mélységes tengere, a melyen fiatalos hév
vel dagadnak a philosophiai rendszerek vitorlái, 
a melyek többnyire elvesznek a végtelenbe, 
vagy a biztos ismeret kemény szirtjein szen
vednek hajótörést, mialatt csak keveseknek van 
hajlandóságuk és képességük ugyanott megbíz
ható talajt keresni és találni vasmacska-vetés 
czéljából.“

E pompás képet Ostwald tovább is folytatja

1 Wilhelm Ostwald: Elektrochemie, ihre Geschichte 
und Lehre. Leipzig, Veit & Comp, 1896.
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s így jön rá a tudomány határterületeire. 
A főcsúcsokhoz lassankint mellékszigetek csat
lakoznak, eleinte kíilön-külön, később már össze
függésben is egymással, a mint a vizek lefoly
nak. Bármily sok sziget is bukkanjon ki, jól 
tudjuk, hogy alul mind összefüggnek s égy 
ugyanazon talaj részei, noha jelenleg össze
függésük nem látható. így vagyunk az egyes 
tudományterületekkel is. Sőt mennél több szi
get tűnik fel, annál biztosabbak vagyunk, hogy 
az őket összekötő alsóbb rész is annál rövidebb 
időn belül fel fog tűnni. Hogy ki fogja ezt és 
mikor megpillantani, az a tudományra nézve 
mindegy. „A fő az, hogy meg vagyunk győ
ződve ez összefüggések létezéséről s arról is, 
hogy közeledünk hozzájok.“ E tudat csak bátor
ságot önthet belénk, mert mindenki tudhatja így, 
hogy fáradozásának eredménye egy nagy egész
nek része, s hogy az egésznek javára szolgál.

Az egyesek munkája fokról-fokra mind nagyobb 
tudományterületet ölel fel s így mindinkább 
közelednek az egyes tudományok határai egy
máshoz, sőt itt-ott már át is nyúlnak egy
másba. Ezek az úgynevezett határterületek, a 
melyeket — mint tudjuk — Helmholtz neve
zett így el. E határterületek egyszerre tulajdon
képpen két tudományhoz tartoznak s így össze
függésüket, egységüket, sokkal jobban bizo
nyítják, mint bármi egyéb. Ilyen például a 
physikai chemia, a minek épp Ostwald kiváló 
képviselője. E tudomány feladatai — mondja 
Ostwald — chemiaiak, a megoldásukra szol
gáló eszközök physikaiak. De a physikának is 
van ennek megfelelő határterülete, a mit rende
sen molecularis physikának neveznek, a mely
ben elegendő chemiai ismeret nélkül lehetetlen 
előrehaladni. A két terület oly sokszorosan össze
függ egymással, hogy elválasztásuk merőben 
külsőség.

Az a sajátságos most már, hogy e határ- 
területek éppenséggel nem mellékesebb, félre
esőbb kérdésekkel foglalkoznak, mint ezt talán 
a név után gondolni hajlandók volnánk, hanem 
épp az általánosabb, fontosabb kérdéseket tár
gyalják. így a molecularis physika feladata 
sokkal általánosabb fontosságú, mint például 
az optikáé. Nem egyetlen egy tényező jelensé
geiről van itt szó, hanem az összes physikai 
jelenségek elpusztíthatatlan hordozójának, az 
anyagnak benső természetéről és szerkezetéről 
van szó. S annál inkább oldhatunk meg efféle 
kérdéseket, ily határterületeket, mennél több
félék a két tudományágtól nyert eszközeink.

Ily napjainkban megoldott kérdés volt a 
physikai chemiában, vagy, mint Ostwald elne
vezte, az általános chemiában a chemiai rokon
ság természetének és törvényeinek kérdése. Hogy 
a vas levegőn veresrozsda lesz, a réz zöld
rozsda, a szőllőlé bor, később meg eczet, az 
olaj, a fa elégnek, hogy az efféle jelenségek 
egy osztályba tartoznak, már Hippokrates is 
átlátta, úgy látszik, s az ezeket előidéző okra 
használta a chemiai rokonság nevet. Már maga 
a jelenségek ilyetén osztályozása is mindig 
jelentős tudományos tény, ha azok a képzetek, 
a melyeket Hippokrates az okról alkotott, idő
vel tarthatatlanoknak is bizonyultak.

Az energia megmaradásának elve magában 
foglalja az anyag megmaradásának elvét. Ezt 
az elvet a chemiában már Lavoisier kimondta, 
mikor azt a tételt állapította meg, hogy. semmi
féle chemiai folyamatnál sem változik meg a 
jelenlévő anyagok összes mennyisége. De — 
folytatja Ostwald — nemcsak az anyag összes 
mennyisége nem változik, hanem a 70 közül ott 
levő egyes elemek összes mennyisége sem. 
A teremthetetlenségés elpusztíthat atlanság, vagyis 
röviden a megmaradás, a persistentla tulajdon
ságát nemcsak az anyagnak, hanem mind eme 
eddig felfedezett 70 elemnek sajátjául kell tar
tanunk. Mind e mellett korunknak kedvelt gon
dolata, hogy ez elemek is összetételei volnának

Wilhelm Ostwald.

valami ősanyagnak vagy néhány ősanyagnak, 
a hydrogent akarták ilyennek tekinteni. Ostwald 
szerint semmi positiv adatunk nincs erre. Ha 
összetettek is, egyenrangú összetételek, úgy 
hogy egyiküknek szétbontása a többiek szét- 
bonthatóságának is bizonyítékát adná.

A mily korlátolt így vándorlásaiban, átala
kulásaiban az anyag, oly sokszerű átalakulá
saiban az energia. Eddig ismert főfajai: a 
mechanikai, hő, villamos és chemiai energia. 
Mindenikük bármelyikükbe quantitative átala
kítható. Ostwald szerint ez összefüggések isme
rete a legfontosabb lépés a mérő természet- 
tudományok terén az utolsó félszázad alatt.
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Korunk egész physikája csak ezeknek kiépíté
sén dolgozik.

A mechanikai és a villamos energia teljesen 
átalakíthatok egymásba, épp úgy előre, mint 
vissza. Ezért, hogy úgy mondjuk, egyfajtájúak 
s ezt a fajtát — mondja Ostwald — elsőnek 
nevezzük. A másik két fajta, a chemiai s a 
hőenergia a teljes átalakíthatóságnak ugyanama 
viszonyában állnak egymással szemben, egy
fajtájúak, ezek teszik a második fajtát. Mecha
nikai vagy villamos energia igen könnyen ala
kítható át ugyan hővé, de fordítva legalább 
teljesen sohasem lehetséges. Az átalakulások 
egyenértékűségének, aequivalentiájának törvénye 
ugyan csorbát nem szenved, hanem az átala
kulás csak részleges.

Soká kérdéses volt melyik fajtához tartozik 
a chemiai energia, mivel az energiaalakok e 
rangbeli rendjével sem igen foglalkoztak. A che
miai energia átalakuló képessége igen korlátolt. 
Mechanikus energiát nem tudunk chemiaivá 
átalakítani, villamos energiát is csak bizonyos 
körülmények között. Chemiai energiát teljesen 
átalakíthatunk thermikussá, s a dissociatió-jelen- 
ségek ismerete óta legalább elvileg a fordított 
átalakulásnak sem áll semmi útjában. A chemiai 
energia tehát a hő-energia fajtájából való s 
ezért nem alakítható át teljesen mechanikai vagy 
villamos energiává. A két energiafajta tehát 
nem egymás mellé rendelt. Az első a magasabb 
rangú, mert az átalakulásoknál az elsőnél sza
badok vagyunk, a másodiknál szolgák vagyunk. 
Mennél nagyobb a hőfok, a hőnek annál nagyobb 
része alakítható át mechanikai vagy villamos 
energiává. Épp így vagyunk a chemiai ener
giával is, ennek is megvan az a sajátságos foko- 
zati értéke, ez a chemiai rokonság.

A hippokratesi felfogás, hogy hasonló hason
lóval, rokon a rokonnal kapcsolódik, a komoly 
bírálatot nem állotta meg. A másik felfogás az, 
Empedokles-féle, mely a szeretet és gyűlölet 
egyéni tulajdonságaival és akaratösztönzeteivel 
felruházott atomokkal magyarázott mindent, 
ugyan a vonzó és taszító erők módosult alak
jában, napjainkig tartotta magát a chemikusok- 
nál. Tudományosan a XVIII. század második 
felében foglalta tételbe e felfogást a svéd che- 
mikus Torbern Bergmann. Ez a felfogás volt a 
chemiában az anthropomorph felfogás. E fel
fogást tette magáévá Goethe is, ahogy némely 
írásában nyomát is lathatjuk.

Bergmann tehat úgy gondolta, hogy az anya
gok kölcsönhatása ama erőtől függ, a melyet 
egymásra gyakorolnak. Ha két anyagnak haj
landósága volt egy harmadikkal egyesülni, akkor 
— ezt a triviális képet használja Ostwald — 
úgy viselkedtek, mint két kutya egy csonton, 
a ki bírja, marja, az erősebb viszi el. E nyers 
felfogás ellen kelt ki a XVIII. század végén a 
lángeszű chemikus: Claude Louis Berthollet. 
A mechanika tudományosan kifejlődött erő
fogalmát vitte be a chemiába is s a tömegtől 
és a távolságtól való függéseivel érvényesítette 
ott is. így előre megmondhatta a jelenségek 
egész sorozatát, a melyek kortársai elől el vol
tak zárva. Az erősebbik nyers joga helyébe a 
kielégítést találó különféle működő erők sok

rétű játékát tette. A XIX. század elején Richter 
és Dalion felfedezték a chemiai összetételará
nyok quantitativ törvényeit, a melyeket azután 
felül nem múlt lelkiismeretességgel vizsgált meg 
és állapított meg Berzelius. Liebig meg meg
nyitotta a szerves chemia kincseit, melyeknek 
gyűjtésén ma is dolgozunk. 1867-ben két nor
vég kutató, Quldberg és Waage Berthollet gon
dolatait szabatos mathematikai alakba öltöztet
ték s a nyert egyenleteket megvizsgálták és 
igazolták. Ugyanekkor Bergmannak már száz
éves rokonság-tanítását felelevenítette a franczia 
Bcrthelot a thermochemia hatalmas fegyverének 
védelmében. E két felfogás áll most is egymás
sal szemben, az egyik szerint csak az erősebb 
joga dönt, a mit hőtermelés árul el, a másik 
szerint minden chemiai összeütközés végre min
dig kiegyenlítődést hoz létre. A kettő közül 
Ostwald a második, a Berthollet-féle felfogás 
mellett nyilatkozik, mert ez csak újabb és újabb 
eredményekhez vezet, holott amaz sok ténynyel 
is ellenmondásban áll. Ha ugyanis Berthelot 
szerint a chemiai folyamatok mindig oly irány
ban történnek, hogy a lehető legnagyobb hő
mennyiség fejlődjék, akkor a hőnek alsóbb- 
rangú energiának kellene lennie, mert csak 
alsóbb energiákba való átalakulásra látunk ilyen 
törekvést. De mint tudjuk, a hő egyenrangú 
energia a chemiaival. Sokkal elfogadhatóbb 
tehát Berthollet felfogása, hogy az összes lehető 
összetételek megvannak és pedig oly mennyi
ségben, mint ezt az adott viszonyok feltételezik. 
Mathematikai formulázása e tételnek a tapasz
talatban számtalanszor beigazolódott. A chemiai 
átalakulásoknál tehát anyagátalakulásokkal van 
dolgunk, de sokszor energiaátalakulásokkal is.

II.

E sorozat második előadása a chemiai ener
giáról szól. Ha más energiáknál is megkülön
böztetünk különféle nagyságot, Helm1 szavával 
intensitast, a mit mérni is tudunk, akkor a 
chemiai energiánál is így kellene feltételeznünk 
s a hogy a hőt a thermometerrel mérjük, a 
térfogat, a volumenenergiát a manometerrel, 
a villamos energiát az elektrometerrel, úgy 
kellene chemometerrel mérni a chemiai energiát, 
ami megmutatná, hogy chemiai egyensúly van 
vagy reactió várható. Jöjjünk tisztába először a 
chemiai energiával. Chemiai energia az, ami a 
chemiai folyamatoknál, vagyis az anyag átvál
tozásainál fejlődik vagy felvétetik. A szerint, 
hogy a reactiónál keletkező anyagok több-keve
sebb energiát tartalmaznak, mint az eredeti 
anyagok, felvétetik energia vagy szabadon bocsát- 
tatik. Nekünk csak e különbségek jutnak tudo
másunkra — hangsúlyozza Ostwald — az egyes 
anyagok chemiai energiájának absolut értéke 
teljesen hozzáférhetetlen nekünk.

Az intensitastényezőn kívül minden energiá
nak még egy tényezője is van, a melyet Ost
wald ajánlatára capacitasnak nevezhetünk, annak 
az energiamennyiségnek, a mely adott inten-

1 Dr. Georg Helm: Die Energetik nach ihrer 
geschichtlichen Entwickelung, Leipzig, Veit & Comp. 1898.
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sitasváltozásnál az illető jelenségkörben nyilat
kozik. E két tényező tehát az energia erőfoka 
és mennyisége vagy munkaképessse'ge, az inten- 
sitas és a capaciías. Zárt képződményben, a 
melynek határain át se be, se ki nem megy, 
energia, a capacitasértékek állandóak maradnak. 
E tételt Le Chatelier mondotta ki. A chemiai 
energia intensitasmennyiségét az energia (capa- 
citas) hányadában kapjuk meg, vagyis annak a 
munkának felel meg, a mi bizonyos anyag- 
mennyiségnek egyik állapotból másik állapotba 
hozatalához szükséges, elosztva ez anyagmeny- 
nyiséggel. A chemiai intensitasértékek tehát 
absolut módon meg nem határozhatók, csak az 
értéknek két határozott állapotra vonatkozó 
különbségei mérhetők meg. E chemiai inten- 
sitasmennyiséget nevezte Willard Gibbs „chemiai 
potentialis“-nak. Egyensúlyállapotnál egyenlő 
intensitasokat kell feltételeznünk s így is van 
a dolog.

Tisztába jővén a chemiai energia intensitas- 
tényezőjével, a mérésére való chemometer meg
szerkesztésének még mindig nagy gyakorlati 
akadály állja útját. Ez a chemiai értékek sok
félesége és összehasonlíthatatlansága. A vas és 
oxygén például semmi közvetetlen arányt nem 
adnak egymással. Az egyetlen összefüggés az, 
a mit a chemiai reactio-egyenletek fejeznek ki, 
így: vas -f- oxygen =  vasoxyd. Közvetetlen átala
kulásviszony sincs a vas és az oxygen közt, 
hanem csak a vas, oxygen és vasoxyd három 
anyaga közt és pedig az, hogy az első kettőből 
a harmadik alkotható és viszont a vasoxydból 
vas és oxygen. A szokásos kifejezés, hogy a 
vasoxyd vasból és oxygenből áll, helytelen, 
mert nem szabatos. A chemiai capacitasmeny- 
nyiségeknek sincs tehát közös mértékük. Ost- 
wald tehát odajut okoskodásában, hogy ha 
volna is chemometerünk, akkor egygyel mit 
sem tehetnénk, 70-re volna szükségünk, külön 
minden egyes elemre, s akkor is végre mégsem 
volna módunkban az oxygen-chemometer adatait 
a hydrogen-chemometeréivel összevetni, stb.

Ha így általános és absolut chemometer nem 
lehetséges, mégis lehetséges közvetett úton bizo
nyos, a chemiai energiával kapcsolatos más 
energiafajtával ily összehasonlítások mértékét 
kifejezni. E czélra a legalkalmasabb a villamos 
energia. A Faraday-ié\z törvény szerint sok 
chemiai jelenség szoros kapcsolatban van villa
mos folyamatokkal és pedig ez összefüggés 
olyan, hogy a villamos energia capacitasmeny- 
nyiségei arányosak a chemiai energia capacitas- 
mennyiségeivel és pedig a különféle anyagok
nál is a chemiailag egyenértékű mennyiségeknek 
megfelelő villamos mennyiségek mindig ugyan
azok. így az elektrometer szolgál chemo méter
nek. így van bizonyos általános mértékünk a 
chemiai potentialisról, vagyis a chemiai rokon
ságról. Az efféle mérések terén még nagyon 
sok a tennivaló.

III.

A harmadik előadás a tudományos materia- 
lisnuis legyőzéséről szól. A tudományos mate- 
rialismus, mely mindent anyagra és mozgásra, 
az „atomok mechanikájára“ vezet vissza, a

mechanistikus világnézet Ostwald szerint nem 
felel meg czéljának, kétségtelen és általában 
elismert igazságokkalállellenmondásban. Helyébe 
ő az energetikai világfelfogást tenné a kísérleti 
tudományok alapján való nyugodt megfontolás 
és tekintet nélkül való vizsgálódás folytán. Erről 
szólván magát az árboczkosárban kötelességét 
teljesítő matrózhoz hasonlítja, a ki „örvény 
elől“ kiáltásával az egész nagy hajó útját elte
reli. Ő is kiált s kinek-kinek tetszésére bízva 
tudományos futásán az ő vészkiáltására változ
tatni, ha nem hiszi, hogy valóság, hanem csak 
csalóka látszat, a mit ő lát.

A jelenségek világában a hasonlót a hasonló 
mellé sorozzuk, a közöset keressük a sokféle
ségben. így jutunk a jelenségek osztályozásá
hoz, ettől s rendszerhez, ettől a természeti tör
vényhez és az általános Jogalomhoz.

Ezek segítségével előre meg tudjuk mondani 
a lehetőségeket. Ez eljárásunkban mindig nem 
változó mennyiségeket, úgynevezett invariánsokat 
keresünk. A tudományok története ily invarián
sok, ily nem-változók felfedezéséből és kidol
gozásából áll, mint Ostwald mondja, ezek az 
emberi megismerés útjának mérföldkövei. Ily 
általános jelentőségű nem-változóra akadtunk a 
mérték fogalmában. Ez adja az astronomiai 
törvények constansait, de nem kevésbbé válto
zatlannak bizonyul a testek legmélyrehatóbb 
változásaiban, a chemiai folyamatokban is. Ezért 
volt a fogalom Ostwald szerint alkalmas arra, 
hogy a természettudományi törvényszerűség 
középpontjává tegyük. Egymagában szegény volt 
tartalom dolgában, de kibővítették a tulajdon
ságok fogalmával. így keletkezett az anyag 
fogalma, a mivel összekötjük a súlyt, a térfog
lalást, a chemiai tulajdonságokat stb. és a 
tömeg megmaradásánakphysikai törvénye helyébe 
az anyag megmaradásának metaphysikai axió
mája lépett. Csakhogy mind ezzel egész rakás 
hypothetikus elem került be ez eredetileg hypo- 
thesisektől ment fogalomba. Ez a nyugodt anyag 
azonban nem volt elég a változó, fejlődő világ 
magyarázatára, még egy fogalom kellett s ezt 
a tudományos physika megalapítója, Galilei az 
erő, az állandó mozgások fogalmában találta. 
Galilei a szabad és a csúsztatott esés változó 
jelenségeire nézve igen fontos invariánst fede
zett fel, a magában állandó nehézkedés hatá
sainak összegeződéséből teljes magyarázatát adta 
e jelenségeknek. S hogy mily nagy fontosságú 
volt e fogalom, kitűnt azután Newtonnál, a ki 
Galilei fogalmát, az erőt a távolságok függvé
nyének tekintve ezzel a látható csillagvilág 
összességét meghódította a tudománynak, mint 
Ostwald mondja. Kiegészítették ezt a XIX. szá
zad elején kiváló franczia astronomusok még 
azzal, hogy az égi testek typikus mozgásformái
tól való eltérések, zavarok ugyan e törvényből 
magyarázhatók. Természetes volt most már a 
várakozás, hogy ez az elmélet, mely a csillag
világok mozgásait ily tökéletesen magyarázta, 
az atomok apró világának jelenségeihez is a 
legjobb magyarázattal fog szolgálni, így kelet
kezett a mechanistikus természetfelfogás. E 
világfelfogás classikus kifejezést nyert a Laplace- 
féle „világformulá“-ban.
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Nem veszik észre, hogy mindez felette hypo- 
thetikus, sőt metaphysikai dolog. Hogy a nem 
mechanikai folyamatok, mint a hő, sugárzás, 
villamosság, magnetismus, a Chemismus tényleg 
mechanikaiak, a mint ez elméletből folyik, 
egyik esetben sem nyert tényleges beigazolást. 
Mindez csak hypothesis. Sőt itt is, ott is ellen
mondásokra akadunk, amik arra mutatnak, hogy 
az efféle mechanikai elméletek egykor hajótörést 
fognak szenvedni a tudomány történetében. így 
vesztette hitelét a Newton-féle részecskéket kilö
vellő mechanikai fényelmélet, mikor az inter- 
ferentia és a polarisatio jelenségeinek magya
rázatára alkalmatlannak bizonyult s helyébe az 
erre alkalmas Huygens- és Euler-féle rezgés
elmélet lépett. De a rezgéselméletnek is, mint 
mechanikai elméletnek meg voltak számlálva 
napjai, mert — mint Ostwald mondja — 
napjainkban minden nagyobb pompa nélkül 
eltemették s az elektromágnest fényelmélet 
váltotta fel. Itt is az elmélet mechanikai alkotó
részei miatt vallott kudarczot. Lord Kelvin kiszá
mította, hogy az oly tulajdonságokkal bíró közeg, 
mint a milyennek a feltételezett aethernek kel
lett volna lennie, egyáltalán nem lehet stabil, 
vagyis, hogy physikai léte nem lehet. Hertz, a 
kinek ez új elmélet annyit köszönhet, viszont 
nem akart benne mást látni, mint hat differen- 
tiális egyenlet rendszerét. Ez legjobban mutatja 
a mechanikai elméletek maradandó értékének 
illusorius voltát. Sokkal inkább arra tanítottak 
meg, hogyan nem kell eljárnunk.

Ha pedig hiú és koczkáztatott vállalkozásnak 
látszik a physikai jelenségeket mechanikailag 
magyarázni, akkor a mechanistikus világszer
kezet gondolatának félretételével a materialis- 
tikus világfelfogás is elveszti Ostwald szerint 
alapját. A szerves életre meg még kevésbbé 
alkalmazhatók a mechanistikus elméletek, itt 
még jobban előtérbe lépnek az elvi ellenmon
dások. S Ostwald szerint az az állítás, hogy az 
összes természeti jelenségek első sorban mecha
nikaiakra vihetők vissza, még csak hasznavehető 
dolgozó hypothesisnek sem nevezhető, puszta 
tévedés csupán. A mechanikai egyenletekben 
az időérték felcserélhető, a folyamat előre, vissza 
lefolyhatik. A természeti jelenségek tényleg meg
fordíthatatlanok, így például az életjelenségek s 
ezzel — Ostwald szerint a materialismusra 
nézve kimondottuk ítéletünket.

Az atomok mechanikájával való magyarázat
tal véglegesen le kell számolnunk s a mecha
nikai világfelfogás helyébe az energetikait kell 
tennünk, melynek alapjait már a múlt század
ban J. R. Mayer, Joule és Helmholtz rakták le, 
felfedezvén a különböző természeti erők egyen
értékűségét. Mayer már 63 év előtt megtette 
ezt, de megzavarta gondolatainak tisztaságát 
sokáig az, a mit a mechanikai világfelfogás bele
magyarázott, a sok hypothesis. Vetkezzük le 
ezeket, térjünk vissza az eredeti igazsághoz — 
hirdeti Ostwald. Mindazt, a mit a tapasztalat
ból a physikai világról megismerünk, érzékeink 
útján szerezzük, megfontolandó már most Ost
wald szerint, hogy az érzékszervek a köztük s 
a környezet közt levő energiakülönbségekre 
reagálnak. Oly világban, mely testünkkel egy

hőfokú volna, a hőről nem volna tapasztalatunk, 
így nincs érzetünk az állandó atmosphaeranyo- 
másról. Le kell mondanunk az anyagról, mint 
az energia hordozójáról, mert — mondja Ost
wald — ilyesmiről semmi tapasztalatunk sincs. 
S ebben emlékeztet Ostwald eredeti felfogása 
Berkeleyre, a ki tudvalevőleg épp így tagadta 
az efféle energiahordozó önálló anyagnak léte
zését. Joggal hangsúlyozza Ostwald, hogy mindaz, 
a mit a külvilágról tapasztalunk, csak energia- 
viszonyok, miért veszünk fel mégis más vala
mit, anyagot is ? Erre azt felelték neki, — foly
tatja érdekesen Ostwald — hogy az energia 
mégis csak gondolt valami, abstractum, holott 
az anyag a valóság. Fordítva ! — feleli Ostwald 
— az anyag gondolatszülemény, a mit meg
lehetősen tökéletlenül alkottunk magunknak, 
hogy a jelenségek változásában a maradandót 
feltüntessük. A valóságos, a mi ránk hat, az 
energia. A mit az anyagról mondunk, az az 
energia fogalmában már benne foglaltatik, e 
mennyiséggel tehát a jelenségek összességét fel
tüntethetjük. „A mi az anyag fogalmában rejlik, 
először a tömeg, vagyis mozgásenergiára való 
capacitas, továbbá térfogat, vagyis volumen
energia, továbbá súly, vagyis az általános nehéz
kedésben nyilvánuló különösfajta helyzetenergía 
és végre a chemiai tulajdonságok, vagyis a 
chemiai energia. Mindig csak energiáról van 
szó, és ha ennek különféle fajtáit az anyagtól 
elgondoljuk, semmi sem marad hátra, még a 
tér sem, a melyet elfoglalt, mert ez is csak 
azzal az energiafelhasználással jött tudomá
sunkra, a mely ahhoz szükséges volt, hogy 
belehatoljon. így tehát az anyag semmi egyéb, 
mint különféle energiáknak térbelileg összeren
dezett csoportja, s mindazt, a mit róla ki aka
runk jelenteni, csak az energiákról jelentjük ki. 
Szórul-szóra adtuk ez érdekes és fontos helyet, 
mely az új, energetikus felfogást oly élesen 
jellemzi. Találó például említi, hogy a botütés
nél nem a botot, hanem az energiát érezzük, 
épp így, ha magunk ütődünk bele. Mindig csak 
az energiaállapotok különbségeit érezzük meg. 
A mit eddig erő és anyagfogalmakkal jelöltünk, 
sokkal jobban jelölhetjük az energiafogalommal; 
ama tulajdonságokat és törvényeket, a melyeket 
azoknak tulajdonítottunk, erre kell átruháznunk 
s ezzel eltűnnek az eddigi ellenmondások.

Az energetikus felfogással lehetséges, Ost
wald szerinti hypothesis nélkül való természet- 
tudomány. Ez lenne a Kirchhoff követelte igazi, 
a természetmagyarázat helyébe lépő leírása a 
jelenségeknek. Csak idő, tér, energia volnának az 
általános értékek, a melyek minden téren össze
mérhetők, minden egyenlet energiamennyiségek 
egyenlete volna. 1 Előadása végén azonban OsL 
wald készséggel vallja be, hogy ez az energetikus 
felfogás, bár nagy haladást jelent a tudomány 
történetében, azért ez sem elegendő a természet 
megértésére. Lesznek bizonyos dolgok, mint már 
most is látható, a melyek más elvek jelenlétére 
utalnak, a melyek túljárnak az energetika elvein.

1 Ez összefüggéseket s az energetikus felfogást részle
tesen megvilágította azután Vorlesungen über Natur
philosophie (Leipzig, Veit & Comp., 1902) czímü elő
adásaiban.
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Az idő problémája. — Az energetika philosophiai jelen
tősége. — Biológia és chemia.

A sorozat következő előadása „Az idő pro
blémája“ czímet viseli. Az általános chemia 
tapasztalati területéről ad elő — mint mondja 
— az idő általános, philosophiai problémájához 
való adalékot. Minden történő dolog időbeli. 
Még Newton is az időt valami objectivnek 
tekintette s főmunkájában 1 külön szól absolut 
és külön empirikus időről, mely utóbbi szerinte 
az előbbiben benne foglaltatik. Kantnak az 
érdeme, hogy kimondotta ezzel szemben a tér
nek és időnek subjectiv voltát. Arra az ered
ményre jutott, hogy mind a kettő szemléleti 
forma, érzeteink elrendezés-formái, a melyekbe 
a tapasztalatadta anyagot elménk rendezi s a 
melyek tehát így minden tapasztalat előtt adva 
vannak, a priori formák, mert az emberi elmé
vel vele születtek, de a melyek csakis tapasz
talat kapcsán és a tapasztalásban válnak tuda
tosakká és nyernek tartalmat. Csak a múlt 
század közepe táján fejlődésnek induló kísérleti 
érzékphysiologia, megvilágítva az érzékszervek 
szolgáltatta benyomások subjectiv voltát, juttatta 
érvényre Kant e gondolatát s innen kezdve 
diadallal járta be az összes természettudomá
nyokat. Csakhogy e közben módosult is a 
Kant-féle felfogás. Eleinte félénken, később 
mind energikusabban bizonyították be a térfel
fogás empirikus alkotó részeit. Ismeretes, mily 
sok ellenmondásra talált Helmholtz állítása, 
hogy tulajdonképp végelemzésben a geometria 
is tapasztalati tudomány.

Ez empirikus elemekről szól Ostwald is. 
A nagy biológusnak, Karl Ernst von Baer- 
nek egyik gondolatára hivatkozik, mely szerint 
az ember időfelfogását a nap és év kettős perio
dicitása jellemzi, ha most gondolkodó csere
bogárnak képzelnők magunkat, mi más időfel
fogásunk volna a csak néhány hetes tapaszta
latból, vagy ha az egynapos tiszavirág vagy 
a 15 perczig élő bacterium helyzetébe képzeljük 
magunkat, mi más volna időfelfogásunk. Be 
kell tehát látnunk létezésünk physiologiai fel
tételeinek szoros befolyását időfelfogásunkra.

Minek fogjuk fel tehát az időt? — veti fel a 
kérdést Ostwald. Objectiv létezést nem tulaj
doníthatunk neki, mint a földnek vagy az asz
talnak. A Kant féle szemléleti forma megjelölés
ben azt kifogásolja Ostwald, hogy az időt a 
tér mellett mint elszigetelt mennyiséget állítja 
oda, a melynek másokkal való összefüggése 
nem világlik ki és Kant szerint nem is világí
tandó meg. Ostwald ezzel szemben a saját fel
fogását e szavakkal jellemzi, hogy ő az időt a 
legáltalánosabb természetű növénynek jelöli meg. 
A természeti törvények ugyanis bizonyos jelen- 
séganalogiák, a melyek a tények kisebb nagyobb 
mennyiségében újra és újra előkerülnek, a melyek 
így tehát a tényeket előttünk összefoglalják.

1 Isaac Newton: Philosophiae naturális Principia 
mathematica. 1687.

IV. Jelentőségük annál nagyobb, mennél nagyobb 
körét ölelik fel a jelenségeknek. Ostwald szerint 
az idő is ilyen, és pedig az összes jelensége
ket felölelő természeti törvény.

Ezután elemeire bontja az időfogalmat. Fő 
eleméül találja a folytonosságot. Az az érzetünk 
róla, hogy szabályszerűen, megszakítatlanul 
folyik le, vagyis időtlen részek nem szakítják 
meg a különféle idődarabokat. Pedig ez a fel
fogás már utólagos interpolatio, hiszen alvás
kor s az öntudatvesztés egyéb állapotaiban 
semmi időérzetünk sincs és tisztán a tapaszta
lás alapján állva az idő megszakíthatóságát 
kellene felvennünk. Egyéb tapasztalatainkkal, 
hogy ugyanis tőlünk független folyamatok e ránk 
nézve időtlen közben is zavartalanul tovább 
lefolynak, kiegészítjük azonban, ezek késztetnek 
annak felvételére, hogy időérzésünknek átélt 
megszakítása csak látszólagos volt és hogy 
tényleg az idő megszakítatlanul folyt tovább. 
E felvétel czélszerűsége azután mindig beiga
zolódott, úgy hogy nem is kellett elejtenünk. 
Mindazonáltal el kell ismernünk, hangsúlyozza 
Ostwald, hogy az idő folytonosságáról való 
képzetünk inductiokövetkeztetésen, azaz czél- 
szerűségének rákövetkező tapasztalatszerü beiga
zolódásával való megegyezésén alapszik és így, 
szerinte, semmivel sem áll felette a többi közön
séges természeti törvényeknek.

További tulajdonsága az időnek vonalszerű, 
linearis mivolta, ami képes beszédben csak 
annyit akar jelenteni, hogy az idő oly termé
szetű folytonos mennyiség, a melynél minden 
egyes határozott értékről más értékhez csak 
egyetlenegy módon juthatunk. Magyarban akár 
sorszerűségnek mondhatnék. Az egydimensiós 
sokféleség meghatározása az időnek ugyanezt 
fejezi ki. Az előbbi meghatározást tartja Ost
wald minden feltevéstől legmentebbnek. Az idő 
e tulajdonsága alól nincs empirikus kivétel, a 
mit interpolatio útján egészítenénk ki.

Az idő harmadik tulajdonságának tekinti 
Ostwald azt, hogy folyásában sohasem térhet 
vissza egy pontra, értékre, ezt ő az idő egy- 
irányúságának (eindeutig) nevezi. Ebben külön
bözik a vonaltól, mert míg vonalat húzhatok 
úgy, hogy egy ponton többször áthalad, önma
gát metszi, addig az idő soha sem metszi 
önmagát.

Negyedszer az idő egyértelmű (einsinnig), a 
mivel Ostwald azt akarja megjelölni, hogy két 
pontját nemcsak a köz különbözteti meg egy
mástól, hanem egymásra következésük, sorrend
jük  is, az egyik előbb, a másik később történt. 
Ez egyértelműséget magyarban talán inkább 
egyrendűségnek mondhatnók. Térbeli viszo
nyok közt nincs szükségem a sorrendre. Az 
időbeli viszonyoknál már két pontnál is fontos 
különbség.

Ostwald ezután e tulajdonságok felvételének 
természetes forrását keresi. A folytonosság gon
dolkodásunk általános feltétele, szorosan össze
függ az én-fogalommal, erre Ostwald nem ter
jeszkedik ki. Épp úgy a vonalszerüség vagy 
sorszerűség psychophysikai forrásokra vihető 
vissza. Ezért találjuk meg mindig a legmesz- 
szebbmenő tudományos abstractióknál is az idő



252

e két tulajdonságát. Másképp vagyunk a másik 
kettővel. Ostwald figyelmeztet, hogy épp a 
physika legfejlettebb, legabstractabb területén, 
a mechanikában oly időfogalmat használnak, a 
melyben nincs meg a két utóbbi tulajdonság. 
Az abstract, a tiszta mechanika időfogalma 
közönséges lineáris mennyiség, a két időpont 
közt itt csak mérhető köz van, egyéb lényeges 
különbség nincs, bármelyik tetszés szerint lehet 
az előbbi, a későbbi. A mechanikára nézve 
lényegtelen, hogy empirikus időnk egyirányú. 
Rendes időmérésünk is feltünteti ez aequidis- 
tans időközökben periodikusan ismétlődő moz
gásokban megérzékített mechanikai időt. Ha 
csak az óra szerint ítélnők meg, akkor nem 
tekinthetnők folytonos tovahaladásúnak az időt, 
hanem csak minden tizenkét órában ismétlődő
nek. Így vagyunk a világórával is, a Föld ten
gelyforgásával és Nap körül való keringésével. 
Mindez az abstract mechanika mozgásaira és 
az astronomiai folyamatokra érvényes. A földi 
mozgások ellenben mind egyértelmű, egyrendíí 
lefolyásúak és pedig úgy, hogy végül fogynak 
és megszűnnek. Rendkívül fontos itt tehát a 
kezdet és a vég, a korábbi és későbbi. A súr
lódás végre minden mozgó testet nyugalomra 
juttat. Az abstract mechanikában is, mig a súr
lódásra nem vagyunk tekintettel, addig az idő 
csak négyzeten, vagyis az első hatványon jele
nik meg s tetszés szerint vehető positivnak 
vagy negatívnak, a súrlódás tekintetbevételével 
azonban harmadik hatványon tűnik fel az idő 
az egyenletekben s lényeges különbség mutat
kozik a positiv és negativ idő közt, mint a 
tovahaladó és a visszafelé számított idő közt. 
Ebből következik, hogy a súrlódás tényével 
nyeri időfogalmunk tartalma egyrendüségét. Nem 
is mernénk pedig úgy hirtelenében az oly eset
leges jelenségnek, mint a súrlódás, ily alapvető 
befolyást tulajdonítani. Tényleg más forrásai is 
vannak, de ezek is a jelenségeknek ama osztályá
hoz tartoznak, mint a súrlódás, ezeket nevezik 
általában szétszóródás (dissipatio)-jelenségeknek, 
a milyenek a hővezetés, a villamos ellenállás, 
a mágneses hysteresis, a chemiai reactio-gyor- 
saság és több egyéb. E gondolatsornak, mint 
Ostwald maga beszámol véle, forrása Th. Des 
Coudres-xd\ folytatott beszélgetése volt. Mind e 
jelenségek kettős viszonyban vannak az idővel, 
egyrészt egyrendíí jellegét adják, másrészt új, 
független forrásai az időfogalomnak.

Az időmérés módjai a mozgásenergia tulaj
donságain alapulnak, az energia és tömeg meg
maradása két alaptörvényének folyományai. De 
más mérés is lehetséges. Nagy Károlyról maradt 
fenn, hogy az éjszaka óráit égő gyertyája szerint 
mérte, abból a jogos felvételből indulhatott ki, 
hogy egyenlő időközökben egyenlő darab gyertya 
ég le. Nagy Károly e gyertya-órájának semmi 
köze sincs a fenti kinetikus időmérő műsze
rekhez. E gyertyaóra ama chemiai tételen alap
szik, hogy állandó körülmények közt a chemia- 
reactio gyorsasága állandó marad. Ez tehát 
chemiailag mért idő, nem kinetikailag.

így alapíthatunk Ostwald szerint a fent emlí
tett dissipativ folyamatok bármelyikére időmérőt, 
ha némelyikre nézve tán bajosabb is az eljárás

Az így nyert idő a kinetikussal arányos volna 
s azonfelül az egyrendüség jellegét is feltün
tetné. Egész rakás természeti törvény szolgál 
ez arányosság kifejezésére, egyike a legismer
tebb példáknak e tekintetben a villamos veze
tés Ohm-törvénye. A dissipativ folyamatokban 
tehát az időfogalomnak új és fontos forrását 
nyertük. A mechanikai vagy kinetikai idővel 
szemben, mondja Ostwald, nevezzük ezt dissi
pativ időnek s akkor azt a különbséget fogjuk 
megállapíthatni, hogy az egyrendüség csak a 
dissipativ időnél mutatkozik, továbbá, míg a 
mechanikai idő mennyisége egyértékű, ha ugyanis 
a tér, tömeg és az energiaelemeket meghatá
roztuk, határozott értéket kapunk az időre, 
mely független egyébként a tömeg szerkezetétől, 
addig a dissipativ időnél nem beszélhetünk 
ily függetlenségről, az idő meghatározásában 
itt egy új tényező vesz részt, a mely épp a test 
szerkezetétől függ. így például, ha az időt vil
lamos árammal mérjük, ha a térbeli méreteket 
változatlanul is hagyjuk, de a vezeték chemiai 
természetét változtatjuk, más lesz az eredmény, 
ha a rézfonáb helyébe vasfonalat teszünk, a gal- 
vanikus úton mért időegység nyolczszor nagyobb 
lesz, mert a vas nyolczszorta nagyobb ellen
állású a réznél. Ha Nagy Károly viaszgyertyája 
helyett stearin- vagy paraffin-gyertyát használt 
volna, akkor is más lett volna egyforma hosz- 
szúságú gyertya mellett is az időegység. Fon
tos dolog ez. Az élőlényeknél azért oly nagyok 
a különbségek az időfelfogásban, mert a che
miai folyamatok, a melyekhez az élet kapcsoló
dik, e különféle szervezeteknél lényegesen külön
böző gyorsasággal folynak le. Ezért lesz egé
szen különböző egyéni, dissipativ időmérésük, 
az állandónak tekintett mechanikai időtől azért 
különbözik.

A chemiai folyamatok gyorsaságának kérdése 
pedig épp a physikai chemia egyik főkérdése s 
ebben találhatjuk tehát Ostwald szerint az idö- 
problema és chemia szorosabb kapcsolatát. E 
kérdés megfelelése szerinte nemcsak e tudo
mányszak kiegészítése, hanem egyszersmind 
hivatva a psychologiának és így a philosophiá- 
nak legalapvetőbb kérdéseire világot vetni.

A chemiai reactiók gyorsaságának törvényeit 
illetőleg az alapvető törvényt e téren több mint 
száz év előtt kimondotta már a szász chemikus 
Wenzel, mely szerint különben egyforma körül
mények közt a gyorsaság a ható anyag con- 
centratiójával arányos. A további vizsgálatok 
azonban kimutatták, hogy a concentration és a 
hőfokon kívül más körülmények is közrehatnak. 
Idegen anyagok kis mennyiségének is jelenléte 
sokszor befolyással lehet a folyamat tempójára, 
így a chemiai folyamatokból levezethető idő
mérés nagyon sokféle lehet, nem úgy mint a 
hőnél vagy a villamosságnál vagy egyéb diffu- 
siós vagy dissipativ folyamatnál. Az először 
megvizsgált ilyen folyamat a keményítő átala- 
uklása czukorrá hígított savakkal való főzés 
útján, ezt Kirchhoff állapította meg Petersburg- 
ban s már több mint száz éve ismeretes. 
Később mind több ilyen folyamat vált ismere
tessé. Eilhard, Mitscherlich és Jacob Berzelius 
tudományos magyarázatukat is megkisérlette, de
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eredménytelenül, ugyan e jelenségcsoportok 
néhány fontosabb jellemvonását kiemelték és 
katalytikus jelenségek neve alá foglalták össze. 
Csak néhány éve lett általánossá helyes felfo
gásuk a reactio-gyorsaság változásai gyanánt. s 
így ha híg (Vion) jódkáliumot egyenértékű tömeg 
kaliumbromattal és eczetsavval hozok össze, 
szabad jód fejlődik, mi keményítővel kimutat
ható, de rendkívül lassan, ha most üvegrúd 
végén függő híg káliumbichromatoldatot teszünk 
hozzá, akkor egyszerre kék lesz a folyadék, a 
jódfejlődés gyorsan történik. Nem a bichromat 
oxydatio hatása ez, mert ha a jódkeményítő 
kék színét némi natriumthiosulphattal elvesz- 
szük, az oldat halványsárga színén láthatjuk, 
hogy a káliumbichromat változatlanul meg
maradt, miben sem fogyatkozott meg. Más ese
tekben pedig ily módon a folyamat lassítását is 
elérhetjük. A natriumthiosulphat híg oldata savak 
hozzátételével nem lesz mindjárt zavaros, csak 
bizonyos idő múltán.

így a katalysatorokban oly eszközzel rendel
kezünk, hogy a cheiniai folyamatok időmérését 
idegen anyag minimumával, minden munka 
nélkül ezerszeresen és milliószorosan gyorsít
hatjuk vagy lassíthatjuk. Ostwald nem akar itt 
arra kiterjeszkedni, hogy mily hatása lehet ennek 
a szerves életre, de mivel a szervezet egészé
nek tevékenysége főleg az egyidejű folyamatok 
lefolyásának szabályozásán alapszik, fontossá
guk nem becsülhető elég nagyra.

Mechanikai gépeknél a nagyobb gyorsaságot 
mindig megfelelő munka felhasználásával érhet
jük el, a gyorsvonat sokkal több szént fogyaszt, 
mint a tehervonat, a mely ugyanazt az utat 
kisebb gyorsasággal futja be. így vagyunk a 
villamossággal. A technika egyéb területein tehát 
mindenütt a gyorsaságot energiafelhasználással 
vásároljuk meg. Csak a chemiai folyamatoknál 
tehetjük tűi magunkat e szükségszerűségen, itt 
elég a folyamattól fel nem használódó kataly- 
sator hozzátétele a gyorsaság fokozására. Itt 
tehát technikai folyamatokban ajándékképen 
kapjuk a gyorsaságot, a mi a mi tőkebefektetéses 
korunkban olyan drága. A chemiai üzemre 
alkalmazott megfelelő katalysator úgy hatna 
körülbelül, mint valamely gyár termékeinek meg
sokszorozása, gépek, készülékek szaporítása nél
kül, vagy a vonat gyorsaságának fokozása szén- 
mennyiségtöbblet nélkül. A technika, bár nem 
tudva, használja már is a katalysatorokat, így a 
legfőbb chemiai iparok, a sütés, a sörfőzés, épp 
úgy a kénsavgyártás, a festés, fehérítés sok neme. 
Csakhogy mint eddig, ez merőben empirikusan 
történik, a katalysatorok szerepének ismerete 
nélkül. Újabban a katalytikus folyamatok tuda
tos alkalmazása is megindult a technika terén, 
épp a physikai chemia tudományos munkálatai 
alapján. A katalytikus jelenségek terén remél
hető Ostwald szerint a legnagyobb haladás az 
általános chemia terén. Íme, oly kérdések össze
függésével foglalkozott ez az előadás, a melyek 
látszólag a legtávolabb esnek egymástól. Épp 
a physikai chemia van hivatva ily összefüggé
seket felderíteni, kikutatni. Ez új tudományszak 
éppen nem növeli a tudomány szétforgácsolódását, 
hanem végleges újraegyesítésükön dolgozik.

A következő előadás Az energetika philo- 
sophiai jelentőségé-ről1 szól. Már Hume hang
súlyozta, hogy minden művelődés előrelátáson 
alapszik. Az állatot is annál fejlettebbnek tekint
jük, mennél inkább bírja életét a következő 
változásokra való tekintettel berendezni. A napok, 
az évszakok periodikus változása követel már 
ily czélszerű berendezést. Az ez irányban való 
alkalmazkodás oly általános, hogy szinte magá
tól értetődőnek vesszük. Pedig ha nem volna, 
az egyén s a faj léteiét érné veszedelem. Épp 
ily általános jelenség az ivadék gondozása. 
Mennél kedvezőbbek — véli Ostwald — az 
ivadék létfeltételei, annál fejletlenebből hagy
hatja el az anyai testet. Mindenképpen még 
meg nem levő, csak bekövetkezendő viszonyok 
tekintetbevételével állunk itt'is szemben. Mind
ezeknél azonban nem beszélünk művelődésről, 
melynél tudatosságot, emlékezést, választást téte
lezünk fel, itt csak ösztönről beszélünk. Az élő
lénynek czélszerű viselkedését a szabálytalanul 
és esetlegesen bekövetkezendő viszonyokkal 
szemben tulajdonítjuk az értelemnek, a műve
lődésnek. Ez már nem ösztön, annyira ez nem 
képes, itt a bekövetkezendő események előre
látására van szükség, vagyis, hogy a jelen vagy 
elmúlt dolgokból a következőket megjövendölje. 
De ugyanezt látjuk a magasabb emberi gon
dolkodásnál és cselekvésnél. A politikában pél
dául nyilvánvaló, hogy a jó politikusnak előre 
kell látnia az eseményeket. A művésznek előre 
számolnia kell tudnia a hatással, milyet fog 
elérni mily eszközökkel. A tudomány pedig 
éppenséggel előrelátás. A tudomány történeti 
fejlődése is ezt mutatja. Kiindulásuk az a gya
korlati feladat, hogy előrelássák s megjöven
döljék a dolgokat. így a régi egyiptomiaknál az 
astronomia határozta meg előre a Nilus ára
dásszakait. így a kezdetleges orvostudománynak 
is feladata volt előre megmondani az emberi 
testen gyakorolt bizonyos beavatkozások hatá
sát. Ma is a tudomány legbiztosabb, legtöbbet 
felölelő kritériumának tekinti ezt Ostwald. A tudo
mány értékét, jelentőségét ez legjobban tünteti 
fel. Fejlődésének fokát is megmutatja.

Az összes tudományok közül a mathematika 
a legfejlettebb. Oly terjedelemben és oly biz
tonsággal mond meg előre mindent, a mi hason
líthatatlanul felette áll a többi tudományok 
előrelátásának. Ha három egyforma szögből 
akarok háromszöget szerkeszteni, hogy akkor 
a háromszög három egyforma szögének minde- 
nike 60°, oly előrelátás, a mely számtalanszor 
megvizsgálva, mindig igaznak bizonyult. „Előre
látásunknak e kivétel nélkül való beigazolódása 
folytán hajlandók vagyunk az említett geome
triai tételt absolut igazságnak tartani, holott 
nem egyéb, mint nagyon általánosan beigazolt 
tapasztalati tény“ — mondja nagyon helye
sen Ostwald. Helmholtz figyelmeztetett, hogy 
nagyon nagy s nagyon kis háromszögeknél 
esetleg eltéréseket találhatunk e törvénytől, nincs

1 Először közölve angolul a The International Qua- 
terly folyóiratban 1903-ban.
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jogunk messzebb kiterjeszteni érvényességét, mint 
a mit eddigi tapasztalatunk felkutatott.

A mily mértékben már most a physika, che
mia, biológia és psychologia soron tovább hala
dunk, annál inkább fogy az előrelátás biztos
sága és terjedelme. Ily előrelátás, hogy a villa
mos áram fémvezetőn át vezetve erejében fogyni 
fog és pedig egyenes arányban az elektromo- 
torikus erővel és fordított arányban az ellen
állással. Igen sok esetben így van, d e ' nem 
mindig. Ha a vezető különféle fémekből áll, 
akkor kisebb az áramerősség, mint a hogy így 
az Ohm-törvénv szerint előrelátnók. Thermo- 
elektrikus erők keletkezésének tulajdonítjuk az 
eltérést a különféle fémek érintkező helyén s 
ha ismerjük az adatokat, ezt az eltérést is előre 
megmondhatjuk. De önindítás, mágnesezés is 
zavarhatják a dolgot, úgy hogy az előrelátás 
sokkal kevésbbé lesz biztos, mint a mathema- 
tikában és a geometriában. Még kevésbbé biz
tos a következő tudományokban. Oka ennek a 
viszonyok fokozatos bonyolultsága. A három
szög szögei egyformák, akármily anyagból állít
juk elő ; a villamos jelenségeknél azonban sokat 
tesz az anyag, a hőfok stb. Ha bizonyos anya
gokat összehozok, hogy mily anyagok keletkez
nek, a chemia feladata megmondani s ennek 
előrelátása már sokkal kevésbbé pontos, mint 
a physikáé, még kevésbbé pontos a biológiáé 
s még kevésbbé a psychologiáé.

Ostwald még a történeti tudományokat is 
csak akkor tekinti igazán tudományoknak, ha 
a múlt tanulmányozásából a jövőre iparkodnak 
előrelátást szerezni. így végeznek történeti tanul
mányokat az államférfiak. Még a Ranke tiszta 
megfigyelés álláspontját valló történettudomány is 
ily alapgondolatul a psychologiai tényezők meg
ismerését czélozza, a melyeket ismerve mintegy 
előreláthassam az eseményeket. Még a classikai 
tudományok hívei is a classikai ismeretek ter
jesztésével tulajdonképp a jövő fejlődésre ipar
kodnak hatni, még ha még oly utólérhetlennek 
is rajzolják az antik művelődést.

A tudományos haladás értéke tehát Ostwald 
szerint az előrelátás fokozásával áll arányban. 
A tudomány ily haladása legfejlettebb alakjá
ban a természeti törvény nevet viseli, mi azt 
jelenti, hogy ha bizonyos feltételek megvannak, 
bizonyos hatás be fog következni. Legszigorúbb 
alakjuk mathematikai kifejeződésük, ha tudni
illik mérhető mennyiségekre vonatkozik. Bár 
erre kell minden tudománynak törekednie, de 
csak az egyszerűbbek érik el. A mathematikai 
alak erősen hódít manapság a chemiában, 
pedig vagy száz éve Kant ennek lehetőségét 
egyáltalán tagadta.

Arra a kérdésre már most, hogy mi a phi- 
losophia a tudományok e törekvéseivel szem
ben, azt feleli Ostwald, hogy minden philo- 
sophia a kor tudományainak összefoglaló kife
jezése, vagy legalább erre törekszik. 1 A különféle 
philosophiák — folytatja — csak abban külön
böznek, hogy különfélekép ítélik meg s alkal-

1 Die Antwort ist, dass jede Philosophie der zusam
menfassende Ausdruck der Wissenschaften ihrer Zeit 

ist, oder doch zu sein sich bestrebt, p. 264.

mázzák azokat az ismereteket, a melyeken fel
épülnek. S mind ebben — fakad ki Ostwald 
— a régi görög philosophusok szerencsétlen 
eljárását követik, hogy nemcsak azt veszik fel 
a philosophia körébe, a mit már az egyes tudo
mányok eddig elértek, hanem ismereteink héza
gait is iparkodnak kitölteni s így iparkodnak 
előadni, hogyan jöttek létre ez ismeretlen dol
gok az ő meggyőződésük szerint, hogy észszerű 
világképet, azaz philosophiai rendszert alkossa
nak. Ezt az ama dolgokról való tudományt, a 
melyeket nem ismerünk, tudvalevőleg metaphy- 
sikának nevezik és sok philosophusra — jegyzi 
meg Ostwald bizonyos czélzatos éllel — való
ban sokkal jellemzőbb és fontosabb metaphy- 
sikája mint physikája.

Sajnálattal állapítja meg Ostwald, hogy az 
egyes tudományok területén is még sokat meta- 
physikáznak. Itt annál rosszabb, mert legtöbb
ször valóságos physikának nézik. A fényaether- 
elmélet ilyes metaphysika a physika terén, az 
atom-elmélet meg a chemia terén.

Épp ezért Ostwald szerint rendkívül nehéz jó 
philosophia alkotása. Nemcsak bennünk van már 
az általános metaphysikai hajlandóság, hanem 
még az egyes tudományoktól átvett eredmények 
is már metaphysikailag inficiáltak lehetnek s 
ilyesmi nemcsak hogy maga bizonytalan része 
lesz az egész rendszernek, hanem infectiója más 
részre is átragadhat s az egész rendszer-épít
mény összeomlását okozhatja. Ily szomorú példa 
volt a materialista philosophia a XIX. század 
másik felében s bár rombadőlt, még mindig 
vannak hívei, kik — mint Ostwald élesen meg
jegyzi — pusztulásából mit sem tanultak. Ost
wald szerint itt a metaphysikai hiba abban a 
tételben volt: minden természetesen történt dolog 
mechanikai folyamatokból áll. A mechanika és 
astronomia fényes fejlődése a XVIII. század végén 
hozta magával, hogy e tételt tudományos tény
nek tekintették s csak lassankint vették észre, 
hogy valósággal csak hozzávetés, melyet a leg
több esetben nem is vettek vizsgálat alá, még 
kevésbbé igazoltak volt be. Ostwald szerint nem 
is vehető rossz néven e kor philosophusaitól, 
hogy rendszerüket e tételre építék, de viszont 
e tétellel a tőle függő philosophiákat is el kell 
ejtenünk.

' Ha tehát — folytatja a szerző — korunk 
szerint való philosophiát akarunk alkotni, vigyáz
nunk kell, hogy ne essünk abba a hibába, a 
mibe a materialismus esett, hogy egy század 
múltán philosophiánk is elmúlandó legyen. De 
talán egyáltalán azt kérdhetnők: mire való is 
az ily hiába való munka ?

A mi múlandó, feleli Ostwald, még sem hiába
való. A ruha — mondja — a mit hordunk, a 
táplálék, a mit megeszünk, az elmeképességek, 
a melyeket kifejlesztünk, mind elmulandók, de 
nem hiábavalók. Nem valószínű, hogy ugyan
abba a hibába essünk, mint a tarthatatlan mate
rialismus, legalább ennyiben tökéletesebb lesz 
philosophiánk. De hát ez a jobb philosophia 
is mire való lesz? Jövendő események előre
látásául fog szolgálni, feleli Ostwald, s így éle
tünket czélszerűbben, észszerűbben rendezhetjük 
be. De mivel az alkalmazkodás czélszerűsége
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az életfeltételektől is függ, philosophiánk is min
dig csak az adott viszonyokhoz mért, a ma 
fennálló tényeknek megfelelő lehet, nem alapul
hat lehetséges jövendő viszonyokon.

Mindenesetre ■— mondja Ostwald — vannak * 
a philosophiának oly tételei, a melyekről joggal 
tartjuk, hogy minden időkre vonatkoznak, ilye
nek például a logikai és mathematikai elvek, a 
physika és chemia legáltalánosabb törvényeit is 
idesorolják, de ha tekintetbe veszszük, hogy 
csak nemrég az állat- és növényfajok mivoltát 
az időtől függetlennek tartották, továbbá, hogy 
a chemia egyik alaptörvényét, tudniillik a súly 
megmaradás törvényét a chemiai folyamatoknál 
komolyan kétségbe vonták, ugyancsak meggon
doljuk, hogy valamely tételnek absolut érvé
nyességet tulajdonítsunk. Mindenkor ugyanis 
valamely tétel érvényességéről való meggyőző
désünk csak a tapasztalattal való megegyezésen 
alapszik és mivel sohasem áll rendelkezésünkre 
korlátlan tapasztalat, nincs is jogunk valamely 
tételre korlátlan érvényességet kimondanunk.

Kell tehát korunk ismereteinek megfelelő philo- 
sophiát alkotnunk, ha ez idővel több pontban 
elfogadhatatlanná is válik, mert szükségünk van 
rá a saját életünkhöz. Nem mondunk le az 
evésről — mondja Ostwald, — jóllehet néhány 
óra múlva megint éhesek leszünk.

Bármennyire is különböznek a részletekre 
nézve a vélemények, a ma legjobban elterjedt 
philosophiai felfogások mégis egyet értenek abban, 
hogy anyag és szellem a valóság két alapállo
mánya. E felfogás, mely a philosophia fejlődé
sében a keresztény atyákon át Plato-ig nyomoz
ható Ostwald szerint, Descartes-ná\ésSpinozá-ná\ 
nyerte állandóbb alakját, mely szerint gondol
kodás és kiterjedés lettek a létezők alaptulaj
donságaivá, a mi gondolkozik, az a szellem, a 
mi kiterjed, az az anyag. Minden létezőre jel
lemző a változás, a gondolkozás maga is vál
tozásokból áll, a kiterjedés fogalmában nincs 
meg a változás, a kiterjedtnek vagy anyagnak 
változásait mozgásra vitték vissza. A többség 
ma is e felfogás híve. A szellemi és testi folya
matok közt fennálló különbség oly nagynak 
mutatkozott, hogy a kettőt nem merték egy 
fogalommal összefoglalni. Spinoza ugyan fel
állította a szellem és anyag egységének köve
telményét, a mennyiben a gondolkodást és kiterje
dést egy ugyanazon absolut létezés két különböző 
oldalának mondotta. Azonban az egységet ő sem 
hozta létre a kettő közt, csak efféle képes beszé
det használt, mondja Ostwald, a mit közelebb
ről meg nem világított. A testi és szellemvilág 
kölcsönösen hatnak egymásra. Vonatkozásaikat 
Descartes és Spinoza nem világította meg kel
lően. Leibniz sem tudott e tekintetben magán 
máskép segíteni, mint a kettő közt eleve meg
állapított, praestabilitált harmónia felvételével, a 
mi e két teljesen különböző világot összeköti.
E probléma ma is foglalkoztatja az elméket.
A psychophysikai parallelismus tanítása csak e 
probléma újabb felállítása, éppen nem megol
dása. A mi gondolkodásformáinkkal összeegyez
tethető alakot iparkodik adni a problémának.

Az anyag fogalmat Ostwald szerint azért alkot
tuk, mert számos dolgot ismerünk a külvilág

—  255

ban, a melyeknek nem tulajdoníthatunk szellemi 
mivoltot, mert semmi hasonlóságot sem mutat
nak fel az érző, gondolkodó és akaró lények
kel. Ilyenek különösen az élettelen világ jelen
ségei, a physikai jelenségek, beleértve a chemiai 
az astronomiai jelenségeket is. Ez az anyagfo
galom azonban nem öleli fel ezt az egész jelen
ségterületet. Descartes talán így hihette, mert 
minden physikai jelenséget kiterjedésre és moz
gásra visszavihetőnek gondolt és neki elég volt 
az az anyagfogalom, a mely e két tulajdonsá
got magában foglalta. Később azonban ez téve
désnek bizonyult be. A chemiai elemek átala- 
kíthatatlanságának ténye bizonyítja Ostwald szerint 
hogy különféle „anyagok“ vannak, a melyek csu
pán alak és mozgásra nem reducálhatók.

De továbbá a physika oly jelenségekkel is 
megismertetett minket, a melyek noha az élet
telen világhoz tartoznak, nem foghatók fel anya
giaknak. Ilyen folyamatok, mint Ostwald külö
nösen kiemeli, a fény, a villamosság és a hő 
jelenségei. Eleinte ezeket is anyagilag iparkod
tak ugyan magyarázni, így „fényanyaggal“, „elek- 
trikus fluidum“-mal, valami „hőanyag“-gal. De 
mivel — folytatja — az alaktulajdonság, a tér
beli határoltság nem mutatható ki rajtuk, az 
efféle kísérletekkel fel kellett hagyni. E dolgok 
a nehézkedéstől és a tömegtől függetleneknek 
mutatkoztak, holott Newton felfedezése óta e 
tulajdonságokat minden igazi anyagon jelen
valóknak tartották. A Oalilei-ve 1 kezdődő fejlő
dés az erő fogalmát tolta homloktérbe s a 
mechanikai jelenségek felfogásánál ez lépett a 
mozgás helyébe. Mind ezzel — Ostwald szerint 
— megint csak sokkal nagyobb terjedelmű előre
látásra tehetett szert a tudomány. Már Oalilei 
megmutatta, hogy a föld felületén levő nehéz 
testek mozgásainál mily alkalmas magyarázatul 
szolgál ez a fogalom s Newton e fogalom hasz
nálhatóságát az astronomiai testek és mozgások 
egész területére terjesztette ki s így lehetővé 
tette a nagy csillagvilág constellatióit, mozgás
jelenségeit évekkel, évszázadokkal előre meg
mondani.

Ugyanezeket a törvényeket alkalmazták azután 
az atomok világára. Már az antik világ óta 
megszokta az emberiség a dolgokat parányi 
részecskékből állónak tekinteni, melyeknek moz
gása hozná létre a dolgok hatásait. Descartes 
is e gondolatot fejtette ki a maga módja szerint. 1 

így kísérli meg Newton is Optikájában3 e fogal
mak physikai, chemiai alkalmazását, inkább csak 
hozzávetések alakjában. E törekvések mind azon
ban nem feleltek meg a hozzájuk fűzött remé
nyeknek. A fényjelenségek Newton-féle mecha
nikai elméletét általában elejtették s a chemiában 
is a chemiai affinitás elméletének alapfogalmai 
csak akkor fejlődtek ki helyesen, mikor az atom
vonzással való magyarázattal felhagytak s helyébe 
feltevésektől ment tapasztalati fogalmakat tettek, 
mint a concentratiót és a reactiogyorsaságot. 
A kiterjedés és mozgás fogalmak helyébe las- 
sankint a történeti fejlődés folyamán az anyag 
és erő fogalmak léptek. A dolog — Ostwald

1 Descartes: Principia Philosophiae. 1644.
2 Newton: Optics, i704.
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szerint — ezzel még rosszabb lett, mert a test 
és lélek dualismusa mellé még egy, újabb dua- 
lismusul csatlakozott az anyag és erő s hozzá 
még ez a dualismus sokkal nehezebben volt 
összeegyeztethető, mint a kiterjedés és mozgás 
régi dualismusa, a melynek legalább megvolt 
az eredeti szemléleti összefüggése. Mily össze
függésbe is hozzuk az erőt és az anyagot, mikor 
a tapasztalás közvetetlenül egyikkel sem ismer
tet meg?

A fejlődés további természetes menete voltak 
azok a kísérletek, a melyek tehát az egyik fogal
mat a másikba be akarták olvasztani. Boskowich 
elmélete az erőből és anyagból úgy akarja a 
világ felépítését megmagyarázni, hogy erőpon
tokat vesz fel, vagyis felveszi, hogy az erő tér
beli pontokhoz van kötve, a mely pontoknak azon
ban semmi más tulajdonságuk sincs. Sikere 
azonban nem volt ez elméletnek épp úgy, mint 
a kinetikus molecula-feltevésnek, mely mindent 
mozgásra iparkodott visszavinni.

Később az idők folyamán mindinkább kitűnt 
hogy e két dolog közt, kiterjedés — mozgás, erő— 
anyag, lélek—test, sokkal szorosabb az össze
függés, az elválasztás czélszerütlensége mind
inkább érezhetővé vált. Ostwald az erő—anyag 
közt levő ür, sőt a szellem és anyag közt levő
nek „áthidalására“ az energia fogalmát ajánlja. 1 

Mayer, Joule és Helmhollz vizsgálódásaiból 
tudjuk, hogy ez a fogalom hogyan keletkezett. 
Immaterialis mennyiséget, értéket tüntet fel, a 
mely quantitative épp oly változatlan, mint a 
tömeg, a súly, de qualitative épp úgy mint ez, 
mindenféle átváltozást szenvedhet. Az anyagi 
átalakulásoknak azonban határokat szab az ele
mek megmaradásának chemiai törvénye, ám az 
energia szabadon, korlátlanul alakulhat át min
den más formájába. Épp ezért ölelheti fel — 
Ostwald szerint — a jelenségek egész világát 
egységes módon. 1 2

Az erőfogalomnál sokkal többet ér az ener
giafogalom. Az erőfogalomnak csak a mecha
nikában van exact értelme, a physika többi 
területén csak hypothetikus átvitelével állunk 
szemben. Az energiafogalom azonban nemcsak 
az erőfogalom helyébe léphet, hanem még az 
anyag helyébe is. E fogalom van hivatva, Ost
wald szerint, megadni modern világfelfogásunk
nak az egységet.

A physika tárgyai a külső világ változásai. 
Minden változást pedig kimerítően feltüntethe
tünk a térben és időben átalakult energiafajták 
és mennyiségek adataival. Érzékszerveink műkö
dése is energiafolyamatok átalakulásából áll. így 
— mondja Ostwald — tapasztalataink egész 
összege, a miből külső világunkat felépítjük, a 
tapasztalt energiaátmenetekből áll. Ebből, szerinte 
szükségképpen következik, hogy az energiafoga
lom elegendő lesz a segítségével létrejött tapasz
talatot is feltüntetni. Az energiafogalom nemcsak

1 Az itt és az ismertetett első előadásban vázolt 
Ostwald-féle felfogást reproducálta s fejtette ki bőveb
ben Alexander „A lelki élet egységéről“ szóló philoso- 
phiai congressusi előadásában.

2 Ugyané gondolatokat használja fel bővebb psycho- 
logiai alkalmazásban Alexander fent említett érteke
zésében.

mindenütt elegendő volt eddig, hanem eddig az 
egyetlen eszköznek is bizonyult a tapasztalás
nak hypothesistől ment feltüntetésére. Az is kide
rült, hogy az anyag jellemző sajátosságai, tehetet
lensége, tömege, súlya, bizonyos energiafajtáknak, 
a mozgásenergiának és a távolságenergiának külö
nös alakjai. Anyagnak tehát csak azokat a külö- 

. nős energiacomplexumokat nevezzük, a melyek
ben a nevezett energiafajták tartalmazván A tömeg 
megmaradásának törvénye, a tehetetlenség tör
vénye, a súlypont megtartásának törvénye csak 
külön esetei a sokkal általánosabb megmaradás 
törvénynek, a mely az energia factorainak nagy
osztályára vonatkozik.

Az anyag megmaradása törvényét helyeseb
ben a tömeg, a súly és az elemek megmara
dása törvényének nevezné, nem is állítható ez 
egy vonalba külön az energia megmaradása tör
vényével. Ez itt sokkal általánosabb, ama tör
vénycsoport vele szemben alárendelt szerepet 
játszik. Hogy annyi földi jelenség — teszi hozzá 
— függ össze a nehézkedéssel és a tömeggel, 
kiválogatódás-folyamat eredménye, mert a nehéz
kedéssel és tömeggel el nem látott energiacom- 
plexumok nem maradhatnak meg a föld felüle
ten s így nem is juthatnak tudomásunkra. így 
olvad bele erő és anyag e mindent felölelő 
fogalomba.

Ha a szellem-anyag fogalmakba belehelyet
tesítjük — folytatja Ostwald — az energia
fogalmat, szellem-energia fogalompárral állunk 
szemben. Mily viszonyban áll e kettő, szintén 
áthidalhatatlan ellentétek? Eddig rendesen e 
kérdésre tagadólag feleltek. Ostwald pedig gon
dos megfontolás után igenlőleg felel. Lehetsé
gesnek tartja a psychikus jelenségek összességét 
az energiafögalomnak alárendelni} A psycholo- 
gusok egyetértenek — mondja — abban a phy- 
siologusokkal, hogy egyetlen psychikus folyamat 
sem folyik le, a nélkül, hogy egyidejűleg valami 
physikai folyamat ne folynék le. Az eddigi 
természetfelfogás szerint a physikai folyamat 
anyagi volt, a psychikusat azonban nem lehetett 
az anyagfogalom alá rendelni s így mellé kellett 
rendelni s így jött létre a psychophysikai paral- 
lelismus modern alakja. Ostwald szerint már most 
az „anyagi“-t energetikussá} kell helyettesíteni. 
A tétel úgy fog hangzani, hogy nem jön létre 
psychikus folyamat a szervezetben végbemenő 
energia-változás nélkül? Sőt — folytatja — míg 
az anyagnak csak mellé lehetett rendelni a psy
chikus jelenségeket, addig az energetikai fel
fogásnak alá, sőt belé rendelhetjük. Mi sem áll 
útjában szerinte, hogy a szellemi folyamatokat az 
energiatevékenység különös fajtáiul fogjuk fel. 2 

Ostwald az emberi szervezet kiművelésére hivat
kozik, mit mértéken túl való szellemi munka 
vagy más energiafajtáknak túlsók termelése elő
idéz, ennek mint az energiakészlet mértéken túl való 
felhasználásának felfogása valósággal kényszerít 
erre a felvételre. Hivatkozik Ostwald a legtöbb 
nép nyelvhasználatára, mely a munka szóval 
fejezte ki a mechanikai energia termelését épp

1 és 2 Ugyané gondolatokat reproducálva találjuk 
Alexander fent említett értekezésében,

1 Reproducálva ugyanott.



úgy, mint a szellemi tevékenységet. Mind a 
kettő a szervezet chemiai energiakészletének 
költségén termelődik. így már az általános nyelv- 
használat megadta az alapot a psychikus ener
gia fogalmához. 1

A psychikus energia feltűnte az idegrendszef- 
jelenlétéhez van kötve — folytatja Ostwald — 
és képződése lehetetlen, ha e szerv elpusztul 
vagy ha a 'Szükséges mennyiségű átalakítható, 
jobbára chemiai energia nem áll rendelkezésére. 
Párhuzamos dolog ez azzal, hogy például a 
chemiai energia különös elrendeződésének (a 
Volta-oszlopban) kell jelen lennie, hogy a che- 
miaiból villamos energia termelődjék. A psy
chikus energia keletkezéséhez való feltételek még 
sokkal bonyolultabbak. Ellene vetették, hogy a 
szervezet elpusztultéval a psychikus energia is 
eltűnik, mi az energia megmaradása törvényé
nek ellent mondana. Ez energia azonban nem 
tűnik el, csak átalakul. Ostwald semmit sem 
talál, a mi a psychikai energetikus felfogásnak 
ellene szólna. A tudat, az én, az egyéniség kér
dése látszik e tekintetben a legbajosabbnak. 
Csakhogy sok nem-tudatos psychikus működé
sünk is van s így e kérdések nem szorosan 
kapcsolvák a psychikus jelenségekhez általában, 
hanem ezek körén belül feltűnő külön kérdések.

VI.
A sorozat utolsó előadását Biologin és cliemia 

czimen a californiai Berkeleyben épült egyetemi 
biológiai laboratórium megnyitó ünnepén tar
totta. Egész művelődésünk — mondja — azon 
alapszik, hogy a jövőre is gondolunk, hogy 
előrelátók vagyunk és sok dolgot előre meg 
tudunk mondani, természetesen különféle biz
tonsággal. Hogy a nap 24 óránkint felkél, leál- 
dozik, hogy 365 nap alatt végig változnak az 
évszakok, ezt feltétlen bizonyossággal megmond
juk előre, de már az eső járását, az aczéltrust 
részvényeinek árfolyamváltozását csak megköze
lítőleg mondhatjuk meg előre. A létért való küz
delemben is az az ember lesz elsőségben, a ki 
embertársainál pontosabban tud megfelelni bizo
nyos területen e kérdésre: mi lesz, s a bizo
nyosság mily fokáva-1 kezeskedik róla, hogy így 
lesz? Ezért viseltetnek nagy tisztelettel és szol
gai félelemmel az alacsonyabb fejlődésű népek 
prófétáik, orvosaik iránt. Mikor a római köz
társaság — folytatja Ostwald — háborút indí
tott, megkérdezte az augurokat, mi fog e hábo
rúban történni; mikor pedig Bismarck 1870-ben 
Németország összeütközését Francziaországgal 
kikerülhetetlennek látta, ugyaneztkérdezteMoltke- 
től. Az augurok az áldozati állatok zsigereiből 
jósoltak, Moltke a két fél katonai viszonyainak 
tudományos vizsgálata alapján mondott jóslatot. 
Itt látható — mondja — a különbség a régi és 
az új művelődés közt: a sokat jelentő szóban, 
a tudományban. Ez jellemzi a tudományt. Czélja: 
lehetővé tenni a jövőbe való pillantást. Annál 
fejlettebb, mennél tágabb és biztosabb előre
látást nyújt.

1 E fogalmat már eddig is széltiben használta a 
physiologiai psychologia. Újnak e fogalom éppenséggel 
nem mondható.

A tudományoknak is van tudománya, á 
mely nem az egyes tudományok szakkérdései
vel foglalkozik külön, hanem ama törvényekkel, 
a melyek szerint minden egyes tudomány, tar
talmától függetlenül fejlődik. Csakhogy ez a 
tudomány még alig van meg manapság. Becses 
előmunkálatok történtek az egyes tudományok 
történetét illetőleg s a philosophia mai fogalmi 
meghatározása is közel jár e feladathoz, 1 de 
még messze vagyunk, hogy a tudomány bioló
giáját adhassuk, ez a közel jövő munkájának 
eredménye lesz. Ez is tulajdonkép biológiai 
probléma. A kovakőnek, vagy az üstökösnek, 
mondja Ostwald, nincs tudománya, mert mit 
sem érdekli létezése. De mi nemcsak elérni 
óhajtjuk állapotainkat, hanem javítani is, ezért 
van szükségünk tudományra. Mert, hogy vala
mit elérjünk, létföltételeit ismernünk kell s hogy 
valamit javítsunk, a rája való hatások lehető
ségeit ismernünk kell. Az erről való biztos, tág- 
körű tudás épp maga a tudomány. A történelem 
folyamán napjainkig haladva megállapítható az 
az általános folyamat, mely minden szellemi 
területnek, a tudomány által való meghódításá
ból áll.

A létért való küzdelemben is az az ember, 
az a nép győz, jut előre, mely a legbiztosab
ban látja a bekövetkezendő dolgokat s így értette, 
hogyan hasson rájuk. Az ügyesség, vagyis az 
értelmi, a tudományos tényező annál nagyobb 
túlsúlyra kerekedik a nyers erővel szemben, 
mennél tovább halad a fejlődés. Az emberiség 
nagy vezetői — mondja Ostwald — mindig 
azok voltak, a kik jövőjét legbiztosabban látták 
volt előre. A nagy erkölcsi, politikai törvény
hozók is az emberi cselekedetek bizonyos terü
letét hozzájérlietővé tették az előrelátásnak, ter
mészetesen a cselekedetek belső okait nem 
ismervén, jogi értelemben vett külső szabályo
kat, törvényeket adtak, a melyek az ismeretlen 
psychologiai és biológiai törvényekkel többé- 
kevésbbé összevágtak. Mennél jobban vágtak 
össze, annál maradandóbbak voltak e törvé
nyek. A művészet fejlődése is függ a tudo
mánytól. A görög plasztika fejlődésében is fok- 
ról-fokra látni a tudás fejlődését, épp úgy tár
gyának az emberi testnek és kifejező mozgásainak 
anatómiai tudását, mint az anyagnak, a már
ványnak és fémnek ismeretét. A művészeti emel
kedés mindig megfelelt a tudományos techni
kai fejlődésnek. Viszont a műalkotások értéke 
is változik a korral s később nem teszik az 
emberiségre azt a hatást, mint előbb.

A tudomány is fejlődik, mint valami szerve
zet. Megvannak a maga önszabályozó szervei 
is, a melyeket azonban csak az őket befolyá
soló folyamatok indítanak működésre; így min
den szabályozó bizonyos késéssel dolgozik s 
innen bizonyos periodikus ingadozás jön létre 
bizonyos középállapot körül. De azért a tudo
mány mindig gyarapodik, sohasem kevesbedik. 
Több energiaforrás is működik megfelelő külön 
szabályozókkal s így nagyon bonyolult képpel 
állunk itt szemben. Néha például több maxi-

1 V. ö Óhaty Levente : Spencer a philosophia meg 
határozásáról. Uránia, 1905 júl. aug.
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mumnak vagy minimumnak, a melyek maguk
ban csekélyek, additiójával rendkívül nagy ele- 
vatio vagy depressio jöhet létre.

Jelenleg a tudományok elaprózásának, a spe- 
cializálásnak korát hagytuk el, s oly korban 
élünk, mikor a tudomány synthetikus tényezői, 
Ostwald véleménye szerint, mind nagyobb jelen
tőségre tesznek szert. Ostwald például hozza 
fel itt önmagát, mint nem biológust, hanem 
egyik szomszédtudomány emberét hívták ide, 
s nem is chemiáról, sem physikáról, sem bio
lógiáról beszél, hanem túl ezeken a tudományt 
általában foglalkoztató kérdésekről beszél. Nem 
véletlen ez, hanem hű jele az időknek. Minde
nütt keresik az érintkezést ez egyes tudományok 
között, minden kutató vizsgálja külön eredmé
nyeinek értékét az általános kérdések szem
pontjából, szóval minden tudomány philoso- 
phálni kezd. Különösen erős e törekvés a 
biológiában.

így foglalkoznak első sorban a biológiának 
a két szomszédos szervetlen tudományhoz, a 
chemiához és a physikához való viszonyával 
és az ellentétes vélemények a vitalismus és 
mechanismus vezérszavak zászlai alatt harczol- 
nak. Mindenesetre nagyon veszedelmes valami 
complex dolgot csak egy darabja után elnevezni. 
Egyik jól ismert kutató — mondja Ostwald — 
magát mechanistának nevezi, de a mechanisták 
a vitalisták közé sorolják. Ostwald egyik párt
hoz sem akar eleve csatlakozni, hanem lehető 
legáltalánosabb alapon akarja a kérdéses tudo
mányok viszonyát megvilágítani.

A tudományok nem egymás mellett állanak, 
hanem egymást körülölelik sajátos viszontagos 
(reciproc) módon, a mi geometriailag csak töké
letlenül tüntethető fel. S itt Ostwald érdekes 
tudományrendszert ad, mely nagyjában emlé
keztet a Comte s a Spencer-féle rendszerre, de 
sajátos egyéni bélyeget visel. Minden tudomány 
tárgya az ember éleményei, mindegyike ezek
nek végtelen nagyszámú összegezendőkből áll, 
de a czélhoz képest mindig igen kis számát 
veszik ezeknek tekintetbe.

így, Ostwald szerint, a tudomány annál több 
éleményt ölel fel, mennél kevesebb a tekintetbe 
jövő összegezendők száma, mennél szorosabb 
az élemények kimustrálódása, a melyeket össze- 
foglaland. Ezért ugyan az a tudomány, a mely 
bizonyos tekintetben a legtágabb, más tekintet
ben meg a legszűkebb és fordítva. E viszonyo
kat a mellékelt sémában érzékíti meg Ostwald,

1 psychologia

—
bi ologia

chemia
physika

geometria

—
mathematika

sokféleségtudomány

mely az élemények számát vízszintesen, a min
den alkalommal tekintetbe jövő összegezendő- 
ket függőlegesen tünteti fel. A rajzból láthatjuk 
hogy a sokféleségtudomány, a min Ostwald

olyasvalamit ért, a minek a mathematika, mint 
mennyiségtudomány csak egy része, a legtöbbet 
felölelő és a legszűkebb körű tudomány, mert 
az összes éleményekre kiterjeszkedik, de mind 
ezekből csak egyetlen egy oldalt vesz tekintetbe, 
tudniillik azt, hogy mindegyik a többitől meg
különböztethető tárgy; holott meg a psychologia 
a legkevesebbet felölelő és a legtágabb körű 
tudomány, mert csak azokra a jelenségekre szo
rítkozik, a melyek az emberi agyvelő létéhez 
kötvék, de itt az összes összegezendőket ipar
kodik tekintetbe venni.

E sorrendben minden tudománynak előfel
tétele az előző, de ezen túlhalad annyival, hogy 
új, eddig még tekintetbe nem vett oldalakat 
vagy összegezendőket dolgoz fel és ez által a 
terjedelmet szűkíti, mert csakis ez összegezen
dővei ellátott tárgyakra vonatkozik. így a mathe
matika sokféleségekkel dolgozik, de csak azok
kal, a melyeknek mennyiségük van, és a 
geometria meg oly mennyiségekkel, a melyek 
ezenkívül a térbeliséget is feltüntetik. A physika 
térbeli tárgyakat dolgoz fel, a mennyiben raj
tok különféle energiafajták működnek, a chemia 
meg oly physikai tárgyakat, a melyeket quali
tativ különbségek jellemeznek, tekintet nélkül 
most a jelenlevő más energiákra. A biológia e 
rendszerben az oly chemiai tárgyakról való 
tudomány, a melyek helyhez kötött energiaálla
potot vagyis táplálkozást és szaporodást tün
tetnek fel, és a psychologia végre csak annyi
ban foglalkozik az élő lényekkel, a mennyiben 
szellemi működéseket végeznek, praktikus szem
pontból úgyszólván csak az ember szellemi műkö
déseire szorítkozik, mint a melyekről egyedül 
lehetnek némileg biztos ismereteink.

A felosztás annyiban önkényes Ostwald szerint, 
hogy az egyes lépcsők közé még számos köz
benső lépcső iktatható kisebb különbségek érvényre 
juttatásával. A biológia és psychologia közé 
beiktatható még a sociologia és a néppsycho- 
logia, a physika és chemia közé a physikai 
chemia. Ostwald még a mathematika és geo
metria közé tenné a chronologiát, vagyis az idő 
törvényeiről szóló tudományt, a min ő tehát 
éppen nem a történeti, geológiai és astronomiai 
időket érti.

A biológia tehát a sokféleségtudománytól a 
chemiáig feltételezi e sort, vagyis a biológiai 
jelenségek mind e tudományok törvényeinek 
alávetvék. Fokról-fokra mind gazdagabb sok
féleséggel van dolgunk. Eleinte például csak a 
testek száma, mennyisége jő tekintetbe, azután 
például golyó-alakja, azután villamos töltése, 
azután chemiai anyaga s csak ezután jönnek 
az élet jelenségei. E viszony adja meg most 
már arra a sokat hánytorgatott kérdésre is a 
feleletet, hogy vájjon a chemia és physika tör
vényei elegendőek-e a biológiai jelenségek magya
rázatára? A felelet Ostwald szerint egyrészt igen, 
másrészt nem. Annyiban igen, a mennyiben 
minden biológiai jelenség ama lehetőségek kere
tén belül van, a melyek ama tudományok által 
advák. Annyiban nem, a mennyiben e kereten 
belül a biológiai tények biztosan nagyobb sok
féleséget tüntetnek fel, mint a milyent a physika 
és chemia kimerítésével feltüntethetünk.
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A physikai jelenségek mind alárendelvék a 
mennyiségfogalomnak és ennyiben a physikát 
a mathematika részének tekintjük. De viszont 
a mathematika segítségével csupán nem tüntet
hetjük fel kimerítően a physikai jelenséget. így' 
például, mondja Ostwald, a bizonyos vezetőn 
áthaladó villamos áramot mathematikailag több
félekép megközelíthetjük, de hogy miben külön
bözik például a hővezetéstől, mathematikailag 
nem juttathatjuk kifejezésre, mert itt újabb sok
féleségfajta tűnik fel, amelyről a mathematiká- 
ban nincs szó, hanem csak a physikában.

A mechanisták a dolog egyik oldalát, a vita
listák a másikat hangsúlyozzák s innen azok a 
látszólagos ellentétek komoly kutatóknál is. Vilá
gosabbak lesznek ezek a dolgok, ha az új össze ' 
gezendőket szemügyre veszszük. A biológiában 
ezeket az élet szó alá foglaljuk össze. Ha e 
fogalom kimutatható, mérhető jegyeit keressük, 
akkor Ostwald szerint úgy találjuk, hogy az 
élő lények nem stabilis, hanem helyhez kötött 
(stationarius) képződmények, bennük a gyors 
változások oly módon folynak le, hogy nyere
ség és veszteség majdnem fedik egymást, úgy 
hogy az egésznek állapota csak lassú változá
sokat szenved, amelyek azonkívül majdnem mind 
periodikusak. Minthogy az összes physikai vál
tozásokat különféle energiafajták térbeli és idő
beli eltolódásainak foghatjuk fel, az élőlényeket 
az jellemzi, hogy energiakészletüket fajta és 
mennyiség tekintetében megközelítőleg állandó
nak tartják fenn, meg a különféle energiáknak 
tartós árama ömlik át testükön. Ez pedig, foly
tatja szerzőnk, az energetika általános törvényei 
szerint csak olyaténképpen lehetséges, hogy az 
élő lények magasabb potentiálisú energiát vesz
nek fel s alacsonyabb potentiálissal adják le. 
Közben azokra az átalakulásokra szolgált, a 
melyekből a lény különböző életműködései (moz
gás, hőtermelés, szaporodás stb.) állanak.

E jellemvonások, figyelmeztet Ostwald, nem
csak az élő lényekre szólnak, hanem némely 
szervetlen képződményre is. Ilyen az égő gyertya, 
melynek bele a megolvadt zsiradékot oly mér
tékben szíjjá a láng felé, a hogy ott elég, vagy 
a benzinmotor, a mely a lendítőgolyós szabá
lyozó útján maga magának úgy méri ki a ben- 
zin-odafolyást, hogy gyorsaságát helyállóan (sta
tionär) fenntartsa. Ezért beszélünk is az „élet 
lángjáéról vagy „testünk gépezetéiről. De még 
sem számítjuk ezeket — folytatja Ostwald — 
az élő lények közé, mert létezésük nem fentar- 
tódásszerü.

Ha a zsiradék, vagy a benzin elfogy, a láng 
kialszik, a motor megáll, egyik sem bír ideje
korán új zsiradékot vagy benzint előteremteni. 
További szabályozót is képzelhetünk, a mely 
friss benzint szivattyúz valamely edényből a 
tartóba, ha kifogyott. De végre ez is kifogy, 
vagy a gépnek valamely része eltörik. A gép
nek tehát olyannak kellene lenni, hogy maga 
megy oda, ahol friss benzint vehet fel, s hogy 
maga pótolja tönkremenő részeit. Ha ilyen gép 
volna, Ostwald szerint ezt élő lénynek nevez- 
hetnők.

Fogalmainkat úgy alkotjuk, hogy a jelensé
gekből a megegyező dolgokat összefoglaljuk,

így teszszük az egyes chemiai anyagoknál is. 
Sokkal nehezebb a fogalomalkotás oly képződ
ményeknél, a melyben chemiai változások foly
nak le. Hogy ily képződmények egyáltalán foga
lomalkotás alapjául szolgálhassanak, ha stabilok 
nem lehetnek, legalább helyállóaknak kell len
niük, s ugyanabban az alakban kell előfordul- 
niok. Ilyetén physikai helyálló képződmények 
a folyók, a felhők, a hullámok stb., a mit mind 
határozott térbeli alakulás jellemez. Sokkal rit
kábbak a chemiai helyálló képződmények, ilyen 
a láng, melynek létrejöttéhez a mindenütt jelen
való oxygenen és nagyon elterjedt növényi mara
dékokon kívül még kerek 400° vagy 500u hőmér
séklet jelenléte szükséges. Ha az ily helyálló 
chemiai képződményeknél még az önfentartás 
képességét is megtaláljuk, vagyis a szükséges 
energiaforrás felkeresését, ha tehát assimilatióról 
és azután reproductióról beszélhetünk, akkor 
tehát új dologgal a chemiával szemben sajátos 
biológiai dologgal, az élő lénynyel állunk szem
ben. Ebben igazuk van — teszi hozzá Ostwald 
— a vitalistáknak.

Ha azonban az előbbi állításhoz azt csatolja 
hozzá valaki, hogy „következésképpen“ az életet 
sohasem fogjuk bírni megmagyarázni, akkor 
az ilyesmi a tudományos rendszertani kérdés
nek összekeverése a kísérleti kutatás kérdésé
vel. Ostwald szerint a magyarázat mindenütt a 
tudományban nem más, mint különféle jelen
ségsorok közt tényleges összefüggések kimuta
tása. Az élet chemiai magyarázata már előttünk 
van, nem kételkedünk — mondja a szerző — 
hogy az élet chemiai folyamatok nélkül, a melyek
nél szabad energia válik felhasználhatóvá, nem 
képzelhető. Hiányzik azonban az e fajta chemiai 
folyamatok teljes elemzése. Egyes folyamatokat 
ismerünk, így a szövetekben végbemenő oxy- 
datiójelenségeket, az emésztő csatorna egyes 
chemiai folyamatait stb., de a legtöbb még isme
retlen előttünk. A gépnek részei egymást zúz
nák össze, ha az egyes mozgások nem kellő 
phasisokban követnék egymást. Kényszerlefo
lyású kapcsolat van az egyes részek munkája 
közt. Ily kényszerlefolyású összeköttetése lehet 
az egyes chemiai folyamatoknak is a szerve
zetben.

Hasonló jellemző jelenség a reactiögyorsa- 
ságok szabályozása katalysatorokkal vagy enzy- 
mákkal. Ily anyagoknak a szervezetben való 
szerepe már Berzelius előtt ismeretes volt, ő 
és később Ludwig mondották ki az enzymák 
fontos szervezetbeli szerepét. Az újabb kutatá
sok Csak igazolták és kimélyítették ez alapvető 
ismereteket. Igen kevés szövet van, a melyben 
nem volna enzyma, s a legtöbbször többfajta 
együtt. A régiek csak azt tudták, hogy az enzy
mák bizonyos reactiókat megindítanak s így 
bizonyos anyagokat termelnek, ma már azt is 
tudjuk, hogy a szükséges gyorsaságot is sza
bályozhatják, hogy mindebben — teszi hozzá 
Ostwald — bizonyos kényszerlefolyáséiság van, 
kiviláglik a csirákra és magvakra vonatkozó 
újabb kutatásokból, itt ugyanis egymásután jelen
nek meg a keményítőt oldó, oxydáló, assimi- 
láló stb. enzymák oly sorrendben, oly mennyi
ségben, oly helyeken, hogy az egész növényke

17*
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fejlődésének bonyolult folyamata szabályosan, 
czélszerüen folyjék le. Itt Haberlandt, Brown és 
Morris vizsgálataira czélozOstwald a gabonaszem 
csirájára vonatkozólag. Itt merül fel azután az álta
lános chemiának egyik fontos kérdése a biológiá
ban is, tudniillik a szervezet folyamatainak időbeli 
sorrendje. A térbeli rendet feltárta előttünk az 
aprólátó. Az időbeli, fejlődéstörténelmi dolgokkal 
is sokat foglalkoztak a biológusok. De az időbeli 
aprólátás, ha úgy mondhatjuk — véli Ostwald

annak elemzése, a mi az élet folyamán min
den pillanatban történik, főleg a chemiai folya
matoknak időbeli aprólátása oly feladat, a mely
nek megoldására még igen kevés történhetett s 
a melyet pedig meg kell oldanunk, ha az élet 
nyújtotta mélyebb problémák megoldására vál
lalkozunk.

E munkára nézve pedig bizonyos általános 
szempontokat kell szemünk előtt tartani, a 
melyeket az általános tudománytanból meríthe
tünk. Itt lép fel ugyanis a sok különféle törté- 
neménynek egy helyálló összes képződménybe 
való coordinatiója, a chemiáig alig fordul ez 
elő s jobbára megoldható az additió, vagy a 
superpositió elvével, vagyis az egész történemény, 
az egyes történemények összege gyanánt fogható 
föl. így kereszteződnek a hanghullámok, ilyen a 
tenger hullámjátéka. Nem így van ez azonban 
a szervezetben. Ha felemeljük a szervezet hő
fokát, nemcsak a szövetek physikai tulajdon
ságai változnak meg, hanem egyidejűleg meg
változik az összes bennük végbemenő chemiai 
folyamatok reactió-gyorsasága és pedig minden 
reactiónál más módon. így megváltozik a viszony 
is, a hogyan a reactiók egymásba vágnak s 
ilyenkor megeshetik, hogy e fajta csekély befo
lyások folytán egyes helyeken nem tartatnak 
be azok a határok, a melyeken belül a szer
vezet helyálló képződmény marad s akkor beáll 
a halál. Ostwald ugyanis kétségtelennek tartja, 
a mint már több év előtt kimondotta, hogy az 
a feltűnően gondos és finom magaszabályozása 
a magasabb emlősállatoknak, minek folytán 
ezek feltűnő állandóságú thermostatok lettek, 
azon a szükségen alapszik, hogy a chemiai 
reactiogyorsaságok viszonyait az életfolyamatok 
normális lefolyásának czéljából állandókúl tartsa 
fenn. Ebben a coordincitió problémában látja 
Ostwald a biológiának az időre vonatkozó fel
adatai közül a legfontosabbat.

Ez irányban tág tere nyílik a fejlődésnek, 
még új fogalmaink is átalakulhatnak, a mikre 
az általánosabb tudományokban a chemiáig nem 
volt szükség. E területeken a biológia autonom 
tudomány lesz, de semmikép sem lesz függet
len a chemiától és a physikától, hanem az álta
luk szabott határai közt marad az empirikusan 
lehetségesnek. E határokat, az általános chemia 
és physika eljárásait és módjait ismerni kell a 
biológusnak. így fog kezet több tudomány köl
csönös előmozdításul. A mai uralkodó tudomá
nyos irány a synthrtikai. A biológiára még inkább 
vonatkozik ez, mint a többi tudományra.

*

A kötet többi értekezései kevésbbé általános 
érdeküek s távolabb esnek a nagyközönség

tudományos érdeklődésétől. De Ostwald épp az 
ily általános érdekű, természetphilosophiai kér
dések tárgyalásában a legnagyobb. Ezért hívták 
meg chemikus létére is a californiai berkeleyi 
egyetem biológiai laboratóriumának megnyitá
sára ünnepi szónokul. Ezért futták meg újból 
Amerikába egyetemi előadások tartása céljából 
is. A modern tudás magaslatán álló, széles 
látókörű éles elme mély philosophiai belátással az 
emberi tudás, a természetet megismerő ember
ész sajátos titkaiba. Nagyon megérdemli, hogy 
magyar olvasóközönségünk is behatóbban meg
ismerkedjék főbb fejtegetéseivel, vezérgondola
taival, melyeket jól képviselnek az épp itt rész
letesen ismertetett előadások, melyeknek tüzetes 
ismertetésével így csak szolgálni véltük művelt 
közönségünk érdeklődését.

Ohaty Levente.

Pompei.

A Vezúv ismét háborgott. Csaknem 2000 év 
óta hosszabb-rövidebb szüneteléssel űzi 
ezt az embert rémítő csodajátékot. De 

egy kitörése sem volt végzetesebb s a tudomány
nak hasznot hajtóbb, mint a Kr. utáni 79. évi 
eruptio, mely a Monte di Somma és a nocerai 
magaslat, a Sarno és a tenger között lávatömegböl 
alakult, s a termékeny lejtből csak kissé kiemel
kedő dombot beborítva a rajta állt Pompejit sír
mezővé, egyszersmind páratlan becsű kincses 
halommá alakítva, ebben a classikus kor köz- 
és magánélete, ipara és művészete alkotásait a 
magok eredeti helyén az utókor számára meg
őrizte.

Pompeit földmívelő és pásztorkodó oskok tár
saságában campaniai lakók alapították; a Kr. e.
VI. században már számot tevő község, mert 
a Foro triangolare-n álló Jupiter-templom czella- 
falazata e korból való, tehát a paestumi és seli- 
nusi templomnak a kortársa. Az őslakók etrusk 
és pelasg jövevényektől elüzetvén a telep görög 
typust öltött s a 1 2  szövetséges campaniai város 
egyike lett, az ó-italicusok tekintélyének gyarapí
tásában de további sorsukban is osztozott.* 
Kr. e. 420 körül samnitok foglalták el s ettől 
(290) fogva a római sas terjesztgette ki reá 
hódító szárnyait; de Pompei eredete hagyomá
nyait meg nem tagadva a szövetséges háborúban 
az italicusokkal tartott, védte függetlenségét s 
89-ben Sulla ostromával daczolt. Mégis 80-ban 
a Sulla küldte gyarmatosokat birtoka egy részébe 
fogadni s a „Colonia Cornelia Veneria Pompe- 
janorum“ nevet felvenni kényszerült. Majd jött 
Augustus légiója s a pagus Augustus felix telepet 
alapítá ; követték tekintélyes rómaiak : consulok, 
praefectusok, császárok, hogy részt vegyenek a 
kis város nyújtotta élet élvezeteiben. Cicero con
sul korában villát építtetett magának oly szép 
helyen, hogy — maga mondja — ha szemei 
jobbak volnának, könnyen láthatná Misenumból. 
Pompei ennek következtében rohamosan átala-

* Ethymologiáját a görög - í j a - o j ,  - o - ; j.y ] és az ötöt 
jelentő osk pompe szóhoz fűzik.
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kult, amphitheatrummal, színházzal, fürdőkkel, 
templomokkal, fórummal gyarapodott, midőn hir- 
telenül reá jött a pusztulás.

Ez a Kr. utáni 63. évi február 4-iki földren
géssel kezdődött, mely egész Campaniát meg
rázta s többek közt kivált Nocerát, Herculanumot, 
Stabiaet és Pompeit nagy részben romba dön
tötte, utóbbi városban a forum oszlopcsarnokai, 
a basilica, színház, templomok és számos magán
ház összeroskadtak. A rémület elmúltával a lako
sok restaurálásához fogtak, de a városi tanács, 
a decuriók, tartózkodók voltak s végre is a pol
gárok sürgetésére a középületek újraépítését 
határozták el, de a sebtében való munka a tiszta 
stylus rovására s inkább hatásra törve folyt, sok 
helyen be sem fejeztetett, midőn a katastropha 
bekövetkezett.

Tizenhat évvel az első földrengés után követ
kezett a második; a nép a hegyekben és a síkon 
megjelent óriásokról beszélt. A közfigyelem az 
északnak fekvő Monte di Somma-felé fordult, 
melyet a casa del centenario egy falfestménye 
erdővel borított kúpnak ábrázol, aljában az egé
szen szőlőbe öltöztetett Bachussal, röpködő galam
bokkal és kígyóval. Lejtőin tehát a pompás lacrima 
Christi termett, s bár csúcsa 31/* méternyi nyílá
sából vulkáni természetét gyanították, s mint a 
kígyó bizonyítja a rossztól visszatartani is óhaj
tották, de félelmesnek nem tartották. Azonban 
augusztus 27-én óriási füstoszlop tört ki a hegy 
szájából, s egyre magasabbra emelkedve óriási 
felhővé terjeded szét, mely Pompeit és környékét 
éjszakai sötétséggel borította, de óriási vihar 
Szíriáig, Egyptomig is elsodorta s Rómában is 
megsürgette a levegőt a vele tovább szálló hamu, 
mely — ifjabb Plinius szerint — Misenumban oly 
sűrűn esett, hogy egyre lerázni kellett a ruháról, 
nehogy eltemessen. Közben az iszonyúan tom
boló Vezúv forró gőzt, tüzes hamut, horzsakövet 
és sziklákat okádott, dobott ki, a hegy oldalán 
pedig számos hasadékból lángok csapkodtak elő, 
fényükkel növelve a borzalmat, mit a gőz, forró 
hamu és rohanó láva okozott. A rettenetes zavar
ban, a ki tehette, párnát borítva a fejére, fáklya, 
lámpás világánál menekülni iparkodott. Ez Pom- 
peiben a lakosság legnagyobb részének sikerült 
is, mert az ásatások területén eddig csak 2 0 0 0  

csontvázat találtak, pedig legalább 2 0 ,0 0 0 -re 
becsülték a népesség számát. Sokan nem gyanítva 
a végzetet, pinczékbe menekültek és ott vesztek, 
mert a horzsa- és hamuréteg teljesen eltemette 
őket; ígyDiomedes családja, Í8 felnőtt s 2 gyermek, 
míg a gazda szolgástul és pénzestül a kerti 
szobácskábán veszett el. A casa del Fauno gaz
dája is szolgástól kincsekkel megrakodva menek
vés közben a kert ajtajában pusztult el, míg 
a ház asszonya sietve hozta elő a tablinumból 
az ékszereit, aztán összeroskadva ott veszett. 
Bosco reale-ban pedig egy ember annál a fül
kénél pusztult el, melybe megmentendő kincseket 
hordott össze. Az így meglepett embereket beborí
totta a hamu, mely a czeinenthatású puzzolana 
agyaggal vegyesen az eruptióval járt záporeső 
hatása alatt kemény réteggé alakult s a holt
testek hű lenyomatát megőrizte. Az így támadt 
hüvelyekre a régibb ásatáskor kevéssé ügyeltek, 
újabban azonban folyékony gipszszel teleön-

tötték, ez megkeményedvén a burkot róla lefej
tették, s ez úton kapták a testek azon gipsz
másolatait, melyek a pompeii múzeum nehány 
szekrényében elhelyezve láthatók.

Titus császár elrendelte ugyan Pompei fel
építését, utóbb azonban lemondott erről, s a 
városra nemcsak a kemény réteg, hanem a teljes 
feledés is borult. A régiségbúvárok hagyomány
ból ismerték ugyan, az amphitheatrum homorú 
kérge, az itt-ott kiálló faltöredékek is mutattak 
reá, de helye feledésbe ment s csak a nép 
nevezte civita-nak. Midőn aztán 1592-ben Fon
tana mérnök a Pompeit ma is szelő csatornát 
ásatni kezdé, hogy a Sarno kitűnő vizét Torre 
del Annunziatába vezesse, munkásai alapfalakra 
és feliratokra bukkantak, s rögtön a szintén el
pusztult Stabiaere gondoltak, midőn szőlőmívesek 
szobrokat is ástak ki. Mikor azonban 1748-ban 
Herculanum meglepő régiségeket kezdett adni, 
a figyelem Pompei felé fordult s Alcubierre utász
tiszt nehány fogolylyal hozzáfogott a felderítési 
munkához. De a munka oly felületesen folyt, 
hogy Barthelémyt és Winckelmannt panaszokra 
fakasztá. Napoleon sógora Murat tervszerűen 
folytattatta ugyan az ásatást, de rend, pontosság 
és aggodalmas figyelem a legcsekélyebb adalék 
iránt is csak 1861 óta lett irányadóvá a mun
kánál, melynek vezetését a buzgó Fiorelli vette 
át rendes állami segély mellett. Minthogy a régibb 
ásatások a kifedést a talajig folytatták, s ez el
járás mellett a kifedett épületek a kemény rétegek 
eltávolítása után támaszuktól megfosztva csak 
csekély részben maradtak állva, a falak felső 
része pedig rendesen ledőlt, Fiorelli a réteges 
kifedést alkalmazta, a falakat megtámasztotta, a 
korhadt gerendázatot pedig újjal cserélte ki, s 
így nemcsak a kiásott teljes falazatot, hanem 
egyes kiálló részéket — pl. egy teljes erkélyt 
padlóstul — is sikerült neki megmenteni a leros- 
kadástól. Arany, ezüst, bronz, terracotta tárgyakat 
kivéve, miket a nápolyi múzeumban helyeznek 
el, festményt, mozaikot s egyebet Fiorelli óta a 
lelet helyén hagynak s tetőzettel, viaszburkolattal 
s más módon védenek az idő viszontagságai 
ellen, holott azelőtt nemcsak az értékes tárgyakat 
vitték Nápolyba, hanem a festményeket is, mi 
végből a képet bekeretelték,a falat a stucco-rétegig 
kiszedték, gipszszel kitömték s aztán a képet 
kifürészelve a múzeumba szállították. Azért a 
nápolyi múzeum Pompei megismerésének kiegé
szítője.

Ámbár Pompeivel egyidejűleg pusztult el Sta- 
biae és Herculanum is, a borító réteg sem minő
ségre, sem mennyiségre nézve nem egyforma. 
A stabiaei réteg, melyre a mai Castellamare épült, 
aránylag véve jelentéktelen; ellenben Resina a 
2 0  méter vastag s rendkívül kemény hercula- 
numi iszaprétegen áll. Pompeiben az eruptiós 
tömeg 7—9 méter vastag s 3 alkotó részből áll. 
A legalsó rész 2—3 méter vastagságon szürke 
horzsakő — úgynevezett lapilli — ezen nyugszik 
a puzzolana-agyaggal vegyes vulkáni hamuréteg, 
mely a víz hatása alatt kővé válva most kifejtés 
után Pompeiben, az országútakon és Nápolyban 
is kövezetül szolgál; legfelül pedig a századok 
folyamán a hamurétegből alakult húmusréteg 
ül. Az ingó tárgyak a horzsaréteg legalsó részé
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ben — körülbelül 1 méter magasságig találtatnak, 
még pedig a hova a nedves hamuréteg betódult, 
dűlt állapotban. Azért a helyiségeket fél méterig 
kitakarítják, a hátralevő részt pedig gyakorlott 
kutatók — a scavatori-k — átvizsgálják. így elő
készített helyiségeket készen tartanak, hogy elő
kelő látogatás alkalmával ünnepélyes ásatást és 
kutatást rendezhessenek, mint pl. 1892—93-ban 
ásás alatt volt casa déllé nozze d'argento-ban 
II. Vilmos császár jelenlétében.

Pompei körülbelül 851,900 □  méter területen 
épült. Ebből 832,400 □  méter a belterületre jut, 
mely a déli s részben nyugati határvonalán sza
bálytalan menetű hatszöghöz hasonló; 19,500 
□  méter pedig a külterületre jut. Az egészből 
520,900 □  méter terület kiásatott,atöbbi — körül
belül V, — még a láva alatt van s a város keleti 
részét teszi. 1899 óta a Strada di Nola mentén 
folynak az ásatások, melyeket a nemzetközi újság- 
író-congressus alkalmával kezdtek meg e részen.

Pompei belső területét körülbelül 3091 méter 
kerületben városfalak fogták körül; az északi 
és keleti falazat s a délinek jó része most is 
áll, a délnyugati és nyugati oldal védőmüveit 
azonban még a város virágzása korában bon
tották le, hogy a fellendült házépítésnek helyet 
csináljanak. A legrégibb — valószínűleg még 
az oskok korából való falazat kőkoczkákból 
kyklopi módra egymásra rakva habarcs nélkül 
épült. A későbbi építést más anyag — törmelékkő 
és tégla — s a méretek eltérése jellemzi, itt-ott 
a különböző anyag és méret egymás mellett lép 
föl. Áll pedig a védőfalazat szabályos távolsá
gokban alkalmazott résekkel, mellvéddel ellátott 
külső s egy ettől jó 4 méternyire hátrább álló 
belső falból, a két fal között az aggernek meg
felelő földhányás van. az ezen összegyűlő esővíz 
levezetésére a külső falból kiálló vízhányók szol
gáltak. A falazat kiegészítő része a mintegy 30 
méter távolságban egymástól álló számos négy
szögű, boltozott, 2  emeletü torony, melyekbe a 
belső fal tövéből lépcső vezet; építősök mód
jából s egyebekből azt következtetik, hogy e tor
nyok a samnit háborúk idején épültek védelem 
czéljából. Mert, hogy Pompeinek sok támadást 
kellett kiállnia, azt védőfalai és tornyai bizonyítják, 
mivel tömör külső részüktől jó darabokon — 
kivált a porta marina és herculana közt 
teljesen meg vannak fosztva, a meglevő is sok 
helyen a hamarosan eszközölt gyenge restauratio 
műve.

A védőfalakon át 8  kapu vezetett a városba: 
északon 3 (herculanumi, vezuvi és capuai), keleten 
2  (nolai és sarnói), délen 2  (nocerai és stabiaei), 
nyugaton 1 (porta marina, de valószínű, hogy 
egy kapu ez oldalon még rejtőzködik a láva 
alatt). Mindannyi kapu többé-kevésbbé meg volt 
erősítve, a nolai kapunál — a honnan a legtöbb 
támadás jött — az egymást követett erődítések 
jól észlelhetők; a legrégibb anyagot a stabiaei 
kapu mutatja. Teherszállításnak szánt tágasabb 
átjárón kívül néhánya gyalogjáróval is volt ellátva, 
sőt a herculanumi kapunak két gyalogjárója volt 
s a falban ma is látható mélyedés után ítélve 
a járók sülyeszthető vasrostélylyal voltak elzár
hatok. A herculánumi kapu Pompei virágzása 
(Augustus) korából való s a 3 átjárót az tette

szükségessé, hogy e kapun túl volt a város 
temetője, az e kaputól kiinduló út mentében 
(kövezete 480 méter darabon ki van fedve) 
helyezték el a pompejiek halottaikat igen érdekes 
sírokban. Találtak ugyan a kapuktól kiinduló 
más utak mentén pl. a Scafatiba vezető úton is 
sírokat, de ezekben mészkőkoporsókban voltak 
a halottak éltévé számos apró vázával (ilyenek 
vannak szép számmal a pompeji-i múzeumban 
elhelyezve) s az oskok korából valók. A hercu
lanumi úti temető pedig római korból való, a 
mikor már halottégetés volt szokásban.

Körültekintve a sírok útján (via dei sepolcri) 
tuffból, travertinból, téglából rakott különböző for
májú síremlékeket látunk; van itt fülke, templom, 
pilaszteresés girlandos koczka, hemicyclum, oltár, 
toronyforma csonkakúp, hemicyclikus kőpad s 
egyéb forma Számos síremlék alatt krypta van 
fülkékben elhelyezett urnákkal; az úgynevezett 
kereksír sajátságosán boltozott kamarája 3 fül
kével a padlóba falazott, fedőkkel zárt urnákat 
mutat, úgy mint a római columbariumok. Egyik 
kamarájában ólomhüvelybe zárt agyagedényben 
szövetbe takart csontokat találtak Augustus kora
beli pénzzel, mi azt bizonyítja, hogy a régi római 
szokás, mely a halott mellé helyezett pénzzel 
mintegy megváltani akarta tőle a hátrahagyott 
jószágot s igy hazajárását megakadályozni, most 
már görög hatás alatt Charon-obolussá lett, melyet 
még a halottégetés korában sem tagadtak meg 
a hamvaktól. M. Ter. Felix Major sírjában a 
hamvak terracotta- és ólomburkolatba helyezett 
üvegedényben találtattak. Páratlan szép darab a
8 . sz. sírban talált kék üvegedény, melynek fehér 
reliefje a szüretet és a bor élvezetét ábrázolja. 
Naevoleia kryptájában pedig terracotta-edények- 
kel 3 üvegváza is találtatott, a vázák ólom- 
hüvelybe zárva víz, bor és olaj keverékében a 
megégetett holttest csontjait tartalmazták. Az emlé
kek külső kiművelése is díszes; számos emléken 
látni a biselliumot, a fascest; Naevoleia emlékén 
a halott képén kívül a halotti áldozat s tengeren 
álló hajó Tychevel, bevont vitorlákkal — jel
képéül a befejezett pályafutásnak.

A herculanumi kapu tája tehát sok néznivalót 
nyújtott, közbe-közbe házak, villák is álltak — 
Cicero villáját is itt vélik — ; a pompeji-i közönség 
sétányul is használta s a pihenni vágyóknak 
számos, jobbára félköralakú pad kínálkozott, a 
szomjat is lehetett oltani, mert úgy a sírok 
utczájában állt vendéglő több borszobával, hanem 
a visszatérők is benézhettek a kapun belül elég 
közel levő 3 tabernába.

Forduljunk már most Pompei belterülete felé.
A város területét két főút szeli; ezeken kívül 

számos, rövidebb, hosszabb utcája volt a városnak. 
Az utczák szélessége különböző, de a legszéle
sebbje is alig 7 méter; van 2V2—3 méter szűk 
utcza is, nyilván azért, hogy árnyasak legyenek, 
s az eddig kiásott 41 utcza legtöbbje ilyen. 
Mindegyikben van két oldalt gyalogjáró — meg
lehetős magas, — kisebb kövekből, téglákból, 
sőt márványlapokból rakott kövezettel, talán azért 
oly vegyes, mert a lakóknak kellett a kövezésről 
gondoskodtok, a miben aztán mód és szeszély 
is határozott. A kocsiút lávával van burkolva s 
benne mély keréknyomok látszanak; de azt is
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tapasztaljuk, hogy mélyen kivájt kő van ott, a 
hol kerék sohasem járt, s ezt csak úgy lehet 
magyarázni, hogy ha a keréknyomok már túl
ságos mélyek lettek, a köveket kicserélték, az 
ép követ a keréknyomba, a kikopottat másfelé 
helyezték. Az esővíznek volt ugyan lefolyása a 
csatornákba, de a délszaki esőzés idején az erre 
való árkok nem voltak elegendők s a kocsiút 
is víz alá került. Hogy tehát a gyalogjárókhoz 
mégis szárazon lehessen jutni, megfelelő távol
ságokban gázlóköveket helyeztek el a kocsiúton 
haránt és anélkül, hogy ezek a kocsiközlekedés
nek akadályul szolgáltak volna (az igavonók t. i. 
csak a rúd végéhez erősíttettek s így szabadon 
mozoghattak).

Az utczák torkolatainál, kisebb térségeken s 
az egyes utczákban közkutak adták az ivóvizet; 
egyik-másik cisternás és mindnyája diszítmény-

kolat, mely a fejlődést bemutató különböző elő
állítási periódusokat takarja. A legrégibb falak 
kyklopi módra készültek. Kr. e, 500-tól 200-ig 
az építés mészkövet használt koczkaformában és 
agyaggal kötött, ritkábban jött használatba a 
vulkáni tuff Majd használatba jött falnak a 
törmelékkő, sarkokhoz és ajtóbéletekhez a tégla. 
A falrakás pedig kétféle módon történt: Augustus 
koráig a követ vízszintes rétegekben rakták egy
másra s ezt a módot opus incertum-nak nevezték; 
Augustus korán túl a sakktáblaforma elhelyezés 
volt gyakorlatban, mely hálózatforma ferde réte
geket adott s azért opus reticulatum volt a neve. 
A tégla, mely ezután csaknem egészen kiszorí
totta a római építésben a követ a használatból, 
Pompei magánépületein csak csekélyebb tért 
tudott hódítani. Itt a 63 iki földrengés után a 
restaurátio gyors és hanyag munkája már minden

]. A stabiaei út gázló kövekkel, jobb felől castellumnial.

nyel van ellátva. Úgy e kutak, valamint a házak 
is pilléreken magasan elhelyezett medenczékből 
(castellumokból) ólomcsővezeték útján kapták a 
vizet. Ilyen medencze oszlopmaradványai most 
is állnak a stabiaei út sarkán, s a nolai és 
Mercur-utcza sarkán álló Caligula-ívet is annak 
tartják, mert a pillérek oromzata ólomcsöveket 
rejt, melyek az utczai vezeték csöveinek meg
felelnek.

Pompei építészete, terei, köz- és magánépületei.

Maradványainak külső habitusával ez a város 
első tekintetre azt a hatást teszi, mintha egy 
időben egy stylus, anyag és eszközök felhasz
nálásával épült volna. Mert nem tekintve a mére
tekben és a díszítés pazarságában érvényesült 
anyagi módot, egyik épület hű mása a szom
szédjának, úgy mint a másik. Ennek oka pedig 
a császárkorban általánosan használt stucco-bur-

kinálkozó anyagot felhasznált; gyakran a meg
maradt régi falazaton is találni e pótló anyagot, 
úgy hogy a szembeszökő ellentét legjobb útba
igazító az egyes részek származási korának a 
meghatározásához. Kötőanyagul eleinte a mész
habarcs szolgált, utóbb puzzolánagyag — mert 
Puzzuoli felől származott — jött használatba, 
cementhez hasonló tulajdonságáért kedvelték. 
A középületekhez Pompeiben is travertint és 
márványt használtak az utolsó században. A falak 
simítására pedig nagy gondot fordítottak, mert 
ezzel az igénytelen belső anyagnak tetszetős, 
előkelő takarót adtak. Eleinte simításhoz is mész- 
stuccót vettek, vékonyan rakták fel s oly gon
dosan dolgozták be, hogy a legcsekélyebb for
mákat is élesen fejezte ki. Utóbb már vastagon 
alkalmazták a stuccót, úgy hogy a finomabb, 
élesebb részletek kiművelésének nem kedvezett 
ugyan, de a nagyon divatba jött frescofestésnek 
kitűnő alapul szolgált. A munkához pedig
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egy poinpei-i kép tanúsága szerint — ugyanolyan 
simítót használtak, a milyennel a kömívesek most 
is simítanak.

Térjünk már most körútra e városban, melynek 
emlékei, feliratai beszélnek a polgárság köztevé
kenységéről, magánéletéről, szokásairól; szobrai 
és festményei, bútorai, ékszerei s a kényelem és 
fényűzés ezer apró czikke egy sajátos, magas 
művészi és ipari állásról, páratlan műízlésről 
tanúskodnak, mind együtt pedig a római kori 
élet megismerésének legfőbb, sőt több tekin
tetben egyetlen eszközei.

1863-ig az országúiról mezei út vezetett a 
sírok utczájába s onnan a városba. Ez évben 
azonban jó útat készítettek az állomástól a mai 
bejárathoz, s innen a porta marinához, melynek 
környékén ekkor kezdték az ásatást. De csak a 
kaput takarították ki a lávából s balkéz ettől 
látni egy háznak felsőbb lakosztályát viselt pillé
reit, meg egy kőpad mellett a vakolatba karczolt 
„Attica“ nevet s egy számot — nyilván egy 
csalódott udvarló indiscret panaszát; a többi e 
tájon még kifedetlen.

A kapu, csaknem egészen boltozva, öt lépcsős 
gyalog- s egy széles kocsiátjáróval van ellátva. 
Egyik falbaeresztett ivezetében kis fülke látható, 
melynél Minerva terracotta-szobrának töredékeit 
s közelökben arany ámpolnát találtak, mely a 
maga nemében unicum. a nápolyi múzeum kincse. 
A kapuátjáró jobb oldalán 3 terem, melyet ter
ményraktárnak tartanak s a Minerva-tiszteletet 
gabnakereskedőknek tulajdonítanak, kik az ő 
védelme alatt itt bonyolították le üzletüket. A három 
helyiség most múzeuméi szolgál s fazekakat, 
amphorákat, bronzedényeket, oltárkákat, asztal
lábakat. lámpaállványokat, megszenesedett táp
szereket, ajtó, spaleta, kerékmaradványokat és 
gipszmásolatokat tartalmaz. Különösen érdekes 
látványt nyújt két terem 1 0  gipszöntvénye, köztük 
egy anya lányával, egy néger, egy kutya mása 
s egy koponya természetben.

A via marina eredeti s mély keréknyomoktól 
barázdált kövezetén haladva érjük a Vili. VII. 
és az ettől északra eső VI. regiót, Pompei leg
előkelőbb részét, melyben a városnak közéleti, 
üzleti és szellemi életének a forgalma bonyoló
dott le, mert itt vannak a legkiválóbb köz- és 
magánépületek, templomok és terek. Volt pedig 
Pompejinek 2  fóruma, 7 temploma, 1 kápolnája, 
2  színháza, egy amphitheatruma, egy gladiator- 
kaszárnyája,3 közfürdője az eddig kiásott részben.

Ezek közül a porta marinához legközelebb 
van a fórum civile, 152 méter hosszú, 48 méter 
széles városi köztér, politikai központ 3 oldalon 
oszlopsortól körülvéve, déli oldalon kettős oszlop
renddel, mely galleriát viselt egykoron; közbül 
falazott talapzatokon lovas és álló szobrok voltak 
elhelyezve, köztük kettőnek van Romulusra és 
Aeneasra vonatkozó felírása; a márványkövezet
nek is vannak maradványai. Csak rom és töredék 
az, mit ma e térség mutat, de a rajta lefolyt 
életről jó képet adnak a nápolyi múzeumban 
elhelyezett pompeji-i falfestmények. Az egyik az 
oszlopsormenti lovasszobor előtt álló férficso
portot ábrázol, a mint korsóból, csészéből 
italt fogyaszt; egy másik csoport a hivatalos 
hirdetést olvassa le az albumról. Ismét más

festményeken nők alkusznak posztóra; egy inas 
az ülőn kalapál, a legény karikát illeszt az ércz- 
edényre, míg a gazda az üstöt —- kezével pen
getve — dicséri s kínálja a vevőnek; a szom
szédban kenyeret és süteményt árulnak. Bort is 
hoztak kétkerekű, fonottkasú szekéren. Egy fiatal 
kofa asztalra rakott s a földön kosárban álló 
gyümölcsöt árul, szomszédja pedig méri a caldát 
(borból, vízből és mézből kevert kedvelt meleg 
italt). Madár, hal s egyéb czikk árúsítójának is 
vannak vevői, a czipész kész portékát is árul, 
de rendelésre is fog készíteni, mert mértéket tart 
a kezében. Egy koldus is vetődött a fórumra 

kutya kíséretében — s adományért nyújtja 
a kezét. Tanítás is foly a fórumon; itt egy anya 
„beiratásra“ hozta a lányát, amott egy csoport 
tanuló pádon ül s könyvet tart ölében, egy hanyag 
társat azonban már deresre fogta két collega s 
a paedagog reá méreti a büntetést vesszővel. 
Sőt a forum délkeleti sarkán álló emelvényes 
termet is tanhelyiségnek tartják és Verna iskolájá
nak nevezik. A hivatalos mérőasztalt — három 
támra helyezett, alul elzárható három nyílással 
ellátott kőlapot — mely a forum nyugati oldalán 
(a 18. csonka oszlopnál) állt folyadékok és szemes 
termények megmérésére, a nápolyi múzeumba 
vitték Ez oldalon van a poikile-nSk nevezett 
helyiség, a gabonacsarnok, és a végén a városi 
aerarium. Az északkeleti oldalon áll továbbá Pom
pei vásárcsarnoka — macellum — különböző 
élelmi szert ábrázoló festményekkel díszítve, 
mészárszék, 1 1  számozott s vörösre festett árú- 
czella, a külső falba mélyített 6  váltóüzlet, az 
udvar közepén álló 1 2  oszlopbázis a halpiacz 
(mert a csatornában nagymennyiségű pikkelyt 
találtak). És hogy a nagy forgalomnak szánt 
térség hiányt semmiben se szenvedjen még nyil
vános árnyékszéket is helyeztek el (a nyugati 
oldalon, az aerarium táján).

Minthogy e tér politikai életnek is központja 
volt, szélein középületeket emeltek. Délnyugati 
oldalán állt a basilika, Pompeinek még romjaiban 
is legkiválóbb s legrégibb forumi épülete, négy
szögben álló 28 belső és kétoldalt 1 2 — 1 2  külső 
oszloppal; falait lávából és téglából rakták, stucco- 
márványnyal borították, bronzszobrokkal is gaz
dagon volt díszítve. Bejáratával szemben 2 méter
nyi pódiumon állt korinthosi oszlopéi bírói emel
vénye, előtte justitia-szobor töredékeit találták 
s ez, valamint a déli kapu külső felirata „Bassi- 
lica“ az épület rendeltetését kétségen kívül helyezi. 
Gyűléseket tartottak, béke s háború ügyében is 
tárgyaltak ez épületben, de első sorban törvény
kezési hely volt ez. Ám, hogy Pompei polgárai 
gyakran elégedetlenkedtek a pártatlan Justitia 
döntvényei miatt, bizonyítják a falait borító karczo- 
lások. Qnod pretium légi (mi az ára a törvény
nek?) kérdi az egyik. Lacro et Solus hicfuerunt 
(haszonleső és naplopó tanyázott it t!) rágalmaz 
a másik. Ismét mások felbuzdulva e példákon 
Ovidius, Vergilius, Propertius és más írókra 
emlékeztető firkantásokkal járultak azokhoz, s 
akadt olyan is, ki felháborodva jegyezte fel tiltó 
szavát: Admiror paries, te non cecidisse minis, 
qui tot scrip torn ni taedia sustines (csodállak 
fal, hogy annyi firkancs unalmát viselve, még 
össze nem roskadtál!)
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A basilikával szemben jónból stuccóval korin- 
thosivá alakított 48 oszlop által képezett porti- 
cusban 14 lépcsőfokos pódiumon templom áll, 
melynek szentélyét (celláját) 28 korinthosi oszlop 
fogta körül s Pompei egyetlen peripterosos tenv 
plomává tette. Mozaik padlózatának osk grafitos 
felírása Apollo templomának mondja, s a szen
télyben ma is álló fél tojásforma V2 méter magas 
kőtuskó, a lépcsőtől balra álló márványoszlop, 
napórája s az udvar egy támoszlopán látható 
tripos — mindannyi jelvénye Apollónak — ezt 
igazolja is. A templom előtt áldozati oltár áll 
márványból, míg az oszlopok mellett állott Apollo 
és Diana érez-, Vénusés Hermaphrodit márvány- 
szobra a nápolyi múzeumba került.

A forum északi oldalát Jupiter temploma fog
lalja e l; oszlopos csarnok falazott cellával, mely
ben Jupiter isten egykor hatalmas szobrának 
fejét, ezt is töredékekben találták. E templom 
volt Pompejinek székesegyhása, a hivatalos isten

körül. Propylaionforma északi bejárata részben 
meglevő architrávval a város legszebb marad
ványainak egyike; de a forum is a város régibb 
központja, a rajta álló templom legrégibb tem
ploma, melyet — hagyomány szerint — Kr. e. 
600-ban itt telepedett görögök védőjök Herkules 
tiszteletére építettek. De Neptun templomának is 
tartották s újabban Minerváénak tekintik, tőle balra 
egy kútfő és 3 oltár áll most is, a mi azt bizo
nyítja, hogy különböző időben különböző isten
ségeknek hoztak itt áldozatokat. 2

E templom felől 36 lépcső vezet a fórumról 
a gladiátorok kaszárnyájához, egy 56 méter hosszú 
térre, melyet vörös és sárga festésű 74 dór ízlésű 
oszlop fog körül; a keleti és nyugati sor középső 
oszlopa azonban kék festésű, talán mert irány
adó szerepe volt a gyakorlatoknál. Az oszlopsor 
mögött két emeleten 66 szobácska, a gladiátorok 
hálófülkéi, a nagyobb szobák a lanista (mester, 
vállalkozó) lakása lehetett. A földszinten megvan

2. Az Amphitheatrum belseje.

tisztelet temploma. Egyik oldalán boltíves kapú, 
a másikon oldalán diadalkapu állt, melynek fül
kéit szobrok díszítették. A felírás szerint Germa- 
nicus fiának Nero Caesarnak volt ajánlva; fülkéit 
utóbb kutakká alakították, a mit az ólomcsövek 
ágyai bizonyítanak. Fischetti szerint az egész 
ívezet vízműnek volt berendezve s ebből látták 
el a fórumot és környékét a szükséges vízzel.

A templommal ellenkező — déli— oldalon 
a duumvirek, decuriók és aedilek hivatalos helyi
sége, s ettől észak-keletre az ú. n. Eumachia- 
éptilet zárja a forum középületeinek a sorát. Egy 
felirat szerint Eumachia papnő saját költségén 
építtette Concordia Augusta és Pietas tiszteletére ; 
viszont a ványolók Eumachiának szobrot emel
tek az épület folyosóján s ezért a posztósok és 
ványolók árúcsarnokának tekintik.

Odább keletre, Pompei déli szélén van a 
város másik köztere, a fórum trianguläre, mert 
alakja háromszöghöz hasonló, 100 oszlop fogta

még a nagy konyha tűzhelyestül, mellette lépcső 
és börtön, melyben 10 emberre való vasat s 
nehány csontvázat találtak. A falakon pedig 
gladiátorokra vonatkozó festés és graffitik vannak.

E kaszárnyában képezték ki s tartották együtt 
azt az emberanyagot, mely a város szélén álló 
Amphitheatrumban mulattatta Pompei közönsé
gét. Ez az Amphitheatrum Sulla korában épült, 
15 — 20,000 embert fogadhatott be s első efajta 
épület Italiában. Egyik oldalával szorosan a város
falakhoz épült, arénája (küzdőtere) mélyre van 
ásva, hogy kevés falat kelljen emelni, így is 
két oldalon 40—40 árkádos fal épült, s előtte 
hat árkádon nyugvó feljáró vezet a felső ülések
hez, az alsóbbakhoz pedig a felsőbb rangok alatt 
körülfutó folyosó. Északi s déli oldalán bejárat 
van az arénába s e bejáratok két oldalán sötét 
fülkék a vadak számára. Az arenai mellvéd falát 
circusi jeleneteket ábrázoló festések borították, 
kettő most is megvan. Az egyik fegyverkezést,
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a másik egy samnit s egy thrák küzdelmének 
azt a jelenetét szemlélteti, a midőn a sebesült 
thrák balkeze hüvelykét felemelve kegyelmet kér. 
Az amphitheatrumi látványosság különböző jele
neteiről falfestések, különösen pedig Scaurus 
síremlékének domború müvei adnak tájékozást. 
Ezek szerint volt itt vadászat, gladiatori viadal, 
bestiariusok és állatok küzdelme, ez utóbbinál 
a mai hidalgók kendőlobogtatása is szerepel. 
E jeleneteket a közönség 3 rangra osztott ülő
helyekről nézte, az első rangnak a többinél széle
sebb soraiban a bisellium és curulisi szék hasz
nálására jogosítottak foglaltak helyet. Legfölül 
körülfutó állóhely volt, ennél kezdődött a geren- 
dázat, melyre a közönséget a nap ellen védő 
ponyva volt erősítve. Valahányszor fali hirdetés 
útján a közönségnek tudtára adták, hogy új 
gladiatorcsoport fog fellépni, azonfelül, hogy a fő
szereplők neveit, ezek eddigi győzelmeit s egyebet 
is felsoroltak, mivel a közönséget toborozni lehe
tett, mindig külön megjegyezték azt is, hogy 
„vela erunt“ (ponyva lesz).

A kis forum keleti oldalán van Pompeinek 
még két középülete: a nagy fedetlen s a kicsi 
fedett színház, amaz 3000, ez 1500 néző, az 
előbbeni valószínűleg színi, az utóbbi zenei elő
adások számára. Berendezésök olyan, mint az 
Amphitheatrumé, de az ülőhelyek hátsó részén 
mélyedések vannak a következő sorban ülők 
lábai számára. A nagy színház skenáján ma is 
látni a függöny tartóját, melyből lebocsátották. 
Csontból készült belépő bárczákat a nápolyi 
múzeumban látni, az előadott darabok felől pedig 
márványreliefek, mozaikok és festmények adnak 
tájékoztatást. Ilyen Dioskoirides mozaikja, mely 
két felkoszorúzott nőt mutat tamburinnal és cas- 
tagnettával, tánczukat egy fuvolás kiséri s hátul 
egy fiú nézi. Továbbá didaskaleioni (próba) 
jelenet: karmester kezében a szöveggel tanítja 
a két satyrt, mögötte egy színész szolga segít
ségével öltözik, maszkja az asztalon, aztán egy 
fuvolás és mögötte a másik színész; még egy 
Dioskoirides-mozaik mester előtt Papposilent 
ábrázol s tragikus maszkot zsámolyon, talán a 
szerepet tanuló alaké. A híres tánczosnők s a 
zenére vonatkozó festmények meg azt bizonyítják, 
nogy a táncz és zene nagy kedvelésben részesült.

Pompei középületei sorában kiváló helyet 
foglalnak el a közfürdők (thermák). Eddig hármat 
ástak ki. A stabiaei utczai fürdő a legrégibb, 
tuff homlokzata s mészkőkoczkákból rakott sarkai 
és ajtóbélletei a samnit korra mutatnak, a falazat 
pedig római korból eredő opus incertum. A hét 
bejáró közül a főbejárat terjedelmes térségre 
vezet, melyet 3 oldalról 30 oszlop fog körül 
3 méter széles folyosót képezve; a rajta elhe
lyezett Hermes-herma ezt a folyosót, mely 180 
méter hosszúságban versenyfutó pályául szolgált 
(stadium, cursus) s a negyedik (nyugati) oldalon 
talált számos golyóval igazolt labdázó hely 
(sphaeristerium) az egészet palaestrának iga
zolja. A pálya nagy kőlapokból rakott padimen- 
toma részben most is épségben van meg. Egy, 
a kitörés idejében épülő thermában a többinél 
sokkal terjedelmesebb sporttérség állt volna a 
közönség rendelkezésére, a mi azt bizonyítja, hogy 
Pompeji virágzásával a fürdőnek is növekedett

a jelentősége, még pedig nemcsak tisztaság, 
hanem — görög módra — a testápolás és egészség 
óvása szempontjából. A palaestrához külön úszó 
medencze (natatio) tartozott a hozzá szükséges 
vetkőző (apodyterium) és tisztázkodó (destric- 
tarium) helyiséggel együtt, mely figyelemre méltó 
stucco-reliefekkel van díszítve s a külső falazatot 
is stuccóval müveit phantastikus architektura- 
decoratio borítja tamburinus ifjút, satyrt és istent, 
Zeust és a sasot ábrázoló reliefekkel és festéssel, 
de az itt űzött gyakorlatokra nézve nem nyújt 
felvilágosítást, feltehető azonban, hogy a lucta, 
pugilatus és a kettőnek combinált üzése volt itt 
is gyakorlatban.

A tulajdonképpeni fürdő — mint minden római 
fürdő — vetkőző (apodyterium), hideg (frigida- 
rium), langyos (tepidarium) és meleg (caldarium) 
helyiségből állt külön a férfiak és nők részére. 
A férfiosztályba boltozatán remekül díszített 
csarnok vezet, pompás stuccatura, casetták, tarka
színű reliefek, amorettek, tengeri állatok, bőség- 
szarús nők, Galatea borítják. Az apodyterium 
falában apró fülkék vannak a ruha számára s 
ezeken felül stuccoreliefekkel gazdagon díszített 
boltozat. A frigidariumban öt festett fülke van 
s kerek medencze, melybe lépcsők vezettek; a 
tepidariumban a langyos vizet tartalmazott nagy 
kád s a caldariumban egy kád (labrum) 3  egy 
medencze (alveus'amaz a nagyon mérsékelt hideg, 
ez a meleg víz számára. Az utóbbi két meleg — 
helyiséget a padló alatt, és a falban merőlegesen 
elhelyezett agyagcsövekben, vezetett hő segítsé
gével melegítették. E végből a fürdőtermek pado
zatát hypocaustumnak rendezték be, azaz meg
felelő távolságokban oszlopokat helyeztek el s 
a padlóul szolgáló nagy téglalapokat erre fek
tették s mozaikkal borították b e ; ez által a padló 
alatt csatornák keletkeztek, melyekben a hőség 
szabadon közlekedett, a padlót s általa a terem 
levegőjét melegítette, míg a falban elhelyezett 
agyagcsövek (tubusok) a hypocaustumból a mele
get a falakba vezetvén ezeket s általok a terem 
levegőjét is hevítették. A fütőkemencze külön 
helyiségben — a praefurniumban — volt elhe
lyezve oly módon, hogy a torkolata közvetlenül 
a padlózatba nyílt, s itt volt felállítva három 
hatalmas üst is a meleg, langyos és hideg víz 
számára, melyet csövek segítségével vezettek a 
megfelelő kádakba és medenczékbe. Egy ilyen 
eredeti berendezést lehet látni a Jupiter-templom 
mögötti házikóban, a hol egy Bosco reale-ban 
kiásott fürdői felszerelést helyeztek el. Úgy látszik 
takarékossági okokból a stabiaei férfifürdő prae- 
furniumához csatolták a női fürdő caldariumát, 
melyhez a többi helyiségek csatlakoznak, csak
hogy az apodyteriumban van a nagy kád a hideg 
fürdőhöz s az egész telep egyszerűbb, mint a 
férfiaké.

A stabiaeihez hasonló pazar berendezésű a 
forumi fürdő, férfi- s női osztálylyal. Talán Pom- 
peire is gondolt Seneca, mikor panaszolta, hogy 
még kisebb római fürdőkben is ezüstből valók 
a csapok, bár itt eddig csak réz-, de igen szép 
kimüvelésü csapok kerültek elő.

Ugyanezt a művészi ízlést képviselik Pompei 
közkutai; számuk az eddig kiásott területen 14. 
Jó részök öt darab kő- vagy márványlapból van
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rakva, mely lapokat vas- vagy érczkapcsok tar
tották össze. Fajtáik szerint cisternásak, s a 
kútkáva terracottából van rakva, vagy castellu- 
mosak s a boltozott kútház a kút mögött áll. 
Mindnyája pedig kedves reliefekkel van díszítve. 
Művészet és leleményesség szövetkezett, hogy a 
hasznosat minél kellemesebb formában nyújtsa. 
Volt is keletjök; számos kúton most is látni azt 
a mélyedést, melybe a szomjas ifjúság iváskor 
a tenyerét illesztette.

A pompei-i ház.

Középületeinél még inkább magánházaival 
teszi Pompei az egyforma szabás hatását, terv, 
anyag és berendezés tekintetében egyaránt. Java 
részében a hellenistikus korban lendülvén fel, 
görög eszmék hatása alatt e ház úgy alakult, 
hogy a római és görög lak részeinek oly szoros 
egyesülését mutatja, mint Italia egy városa, Róma 
egyetlen épülete sem. Alapításában az egyéni 
függetlenség s a család eszméje lévén irányadó, 
a pompei i ház a. nyers anyagot organikus testté 
foglalta össze, melyben a terepviszonyok építé
szetileg kiaknáztalak, az élet czéljait szolgáló 
styl fejlődött ki, mert a pompei-i ház a benső-

kedőnek, korcsmárosnak. Különösen számos volt 
a péküzlet; pl. Nigidus Május házában hat 
helyiséget foglalt el a pék; kemenczéje — melyben 
80 kenyeret találtak, — őrlőmalmai most is meg
vannak. A Sallustius-házban most is áll a korcsmái 
asztal hat lyukkal a boros korsók számára; egy 
másik házban az olajkereskedés hatalmas korsói 
s hordói foglalnak el több helyiséget. A korcsmá
ban látni a fokozatos repositorium helyét, melyre 
az edényeket helyezték s hátul a törzsvendégek 
szobáját. Az ilyen helyiségek a ház belső részétől 
el voltak különítve, a bérlő czégérrel, felirattal 
látta el s képekben mutatta be a közönségnek 
a nála kapható czikkeket s a nápolyi múzeumban 
elyhelyezett tárgyak és festmények nyomán képet 
alkothatunk a berendezésről s az itt lefolyt életről.

Pompei ugyan elég népes, mégis csak afféle 
provinciális város volt. Népe jólétnek örvendett 
ugyan, de a nagyszabású magánépítkezésnek 
kedvező politikai és gazdasági háttere nem volt, 
a fényűzés sem lévén nagy arányú, azért a nagy 
házak csak kis számmal vannak, s ezek is jobbára 
a nagy forgalmú utczákban állván, helyiségeik 
egy részét szinte kényszerültek üzleteknek beren
dezni. Csak kevés van olyan, mely térségének 
terjedelmét a Vitruviusi terv egységének a köve-

3. Pompei-i kenyerek.

séges életnek volt a tanyája. Anyagul ugyan 
— egy-két régi házat kivéve — már csak a 
habarcscsal kötött törmelékkövet használja, vagy 
téglát; az oszlopok is csak ritkán kőből (tuffból) 
valók, mert legtöbbje stuccóval borított tégla
rakás, mégis a talajviszonyok, a mód és egyéb 
körülmények határoztak terv, anyag és díszítés 
dolgában s okoztak eltéréseket, de a közös vonást: 
az épszögű alapot, mely rövidebb oldalával az 
utczára néz, nem hanyagolták el. E tervnek követ
kezménye volt, hogy a pompei-i ház befelé épült, 
kifelé puszta, tagozatlan fallal néz, ablaka a 
földszinten egyáltalán nincs, a hol pedig van, ott 
is embermagasságon fölül elhelyezett szükecske, 
befelé egyre táguló nyílás az, vas- vagy agyag- 
rácscsal zárva.

Annál gyakoribb a földszinten az üzletnek 
szánt helyiség, egész hosszában nyitott szoba, 
melyben a kis forgalom különböző nemeit bonyolí
tották le. Olykor a gazda maga űzött vagy 
ványoló ipart s rabszolgáival eladatta portékáját, 
vagy borait, kertje terményeit; ez esetben az 
üzleti helyiség a ház belseje felé ajtóval nyílt. 
Vagy a házigazdának jól esett egy kis házbér, 
tehát bérbe adta a ház elejét iparosnak, keres-

telményeivel egyesítené, úgy mint az úgynevezett 
Pansa-ház, mely négy utcza közt terjedő 98 méter 
hosszú s 38 méter széles alapjának tervszerű és 
harmonikus felhasználásával az antik ház minta
képe lett. Csupán a földszintjén van 50 helyiség 
s mint a többi nagy házakban csak az ebédlő 
és a társalgó nagyobb terjedelmű. Egységes telken 
egységes terv szerint még Pompei azon korában 
épült, a mikor tuffkő volt az anyag. De vannak 
több építési korból eredő házakból egyesített 
épületek — ezt anyag és a stylus részletei mutat
ják, — melyeknek a gazdájuk a jó mód igé
nyeinek feláldozta az organikus berendezést, meg
tartotta a több bejáratot, udvart s egyebet, a 
mint azt a két külön állott házban kapta. Nagy 
terjedelmű házak azok is, melyekben az ipar 
valamely ágát gyárilag űzték; ilyen a posztó- 
ványolók háza — a fullonica, — melyet az iparnál 
használt felszerelés s az üzemre vonatkozó képek 
tesznek becsessé. Két ilyen ház találtatott eddig 
Pompeiben, s az egyikben az iparhoz használt 
szürke agyagot — terra fullonica — is találtak. 
Műhelyek, mosóteknők, taposó medenczék,szárító 
szobák, a munkások háló- s lakószobái tették 
terjedelmessé az ilyen épületet, melynek külön
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kenyérsütőhelyisége is volt. Az ipari munkálko
dásra vonatkozó festmények egyikén négy munkás 
kerek teknőkben tapos vagy mos, egy másik a 
felterített szövetet keféli, egy társa pedig krinolin- 
forma állványt hoz és szenes üstöt a kénezéshez, 
végre a szövetet összehajtogatva oly présben 
látjuk, mely azonos a mai fehérneműpréssel. 
Még a ványolók ünnepélyét is bemutatja az 
egyik kép, egy verekedés ügyében tartott tárgya
lással együtt.

Az emeletnek Pompeiben nagy szerepe volt, 
mert gerendázat, a földszint fölött álló falak s 
lépcsők bizonyítják, hogy még kisebb fajta ház 
is emeletes volt, az emelet rendesen apró abla
kokkal nézett az utczára, a szélesebb ablakok 
pedig keresztezett fából készült mellvéddel voltak 
felszerelve. Némely házban az emelet zárt erkély
ként ugrott ki az utczára, egy ilyen függő erkélyes 
házat 1863-ban ástak ki s új gerendázat segít
ségével megmentettek az összeomlástól. A her- 
culanumi kapu táján pedig a domb oldalán több 
háromemeletes ház áll, raktárakkal, az emeleti 
helyiségek bérlakásul szolgáltak, mert a ház bel
sejétől elkülönítve, a boltok felől felvezető lépcső
vel vannak ellátva. Több emeletes volt a sírok 
útján álló Diomedes-féle villa is, mely Vitruvius 
szabályai szerint épült s bejárója egyenesen a 
kertbe vezetett.

Bár a pompei-i ház az utczától mintegy el
fordul, mégis szokásban volt az utczai résznek 
díszítése, különösen festése. Rendesen mezőkre 
osztva vörös, sárga s egyéb színű különböző 
ornamentumokkal díszítették. A bepiszkolásnak 
leginkább kitett házrészekre pedig kígyókat fes
tettek elvesztésül.

A ház belső elrendezése.

Az elhanyagolt külsővel szemben a pompei-i 
ház annál fényesebb belsővel bírt, mely typusa 
a görög-római háznak. Bejárata az utcza felől 
1 2  helyiség közt nyilt a prothyronnak neve
zett folyosóval a belső felé; előkelő házban az 
ajtó kissé beljebb állt s helyet adott a vesti- 
bulumnak, kapualjnak. Ez esetben két ajtó nyilt 
a bejárat felől: egy széles szárnyas ajtó a folyosón 
s egy oldalajtó a kapus részére, a ki ilyenformán 
az alkalmatlan látogatót elutasíthatta a nélkül, 
hogy ez a ház belsejébe tekinthetett volna; a 
kapusnak szólt a szépen művelt érczkopogtató 
is. Módját, ízlését a háztulajdonos már a vesti- 
bulumban is kifejezésre juttatta: padlóját mozaik
kal rakatta, falait stucco-márványnyal boríttatta 
s 1 — 2  fülkét is hagyott szent képek számára. 
A küszöb is gyakran remek mozaik, vagy egy 
barátságos „Salve“. Olykor festett oltár kígyókkal 
helyezte a házat a jó szellemek védelme alá, 
vagy egy kedves ifjú képviselte a „genius loci“-t. 
A rossz szándék és tekintet ellen pedig az élet 
symbolumát, a phallust látjuk alkalmazva, hol a 
kövezetbe vésve, hol az ajtófalra szerencsét hozó 
vörös (pompei-i vörös) festékkel festve, vagy 
pedig falba illesztve, mint a Vettiusok háza 
belépőjében (most zár alatt őrzik).

Avestibulum a ház főhelyiségébe, központjába 
az átriumba nyilt, melyet a házi oltár füstje már 
nem kormosított, mert az oltár a lárokkal együtt

más helyet kapott, vagy külön kápolnába került. 
Helyét díszes márványasztal foglalta el (olykor 
a tulajdonos szobra is itt állt) az atrium közepét 
elfoglaló impluvium mellett, mely a cisternába 
vezette le azt az esővizet, mely az atriumtetőn 
levő nyíláson — a compluviumon — át e helyi
ségbe jutott. Az atrium tetőzete t. i. legtöbb 
esetben befelé hajlott s az atrium fölött a falba 
eresztett két fő és az ezeken haránt helyezett 
két mellékgerendán nyugodott és atrium tusca- 
nicumnak neveztetett. Ha az atrium szélessége 
miatt a tető súlyát két gerenda viselni elég erős 
nem lehetett, ekkor a négy támpont alá négy 
oszlopot állítottak, a gerendákat ezekre fektették 
s az átriumot tetrastylumnak nevezték. Még 
nagyobb compluviumnál négynél több oszlopot 
alkalmaztak, úgy hogy ezek közt folyosók kelet
keztek s az átriumot corinthiacumnak nevezték, 
benne szökőkutat is rendeztek be. Ha a tető 
kifelé hajlott, az esővíz is kifelé folyt le s ekkor 
displuviatum volt az atrium neve. Betörések 
ellen pedig rácsozattal látták el a compluviumot.

A nagyobb házakban két átriumot találunk 
vagy egymás mellett, vagy ha a háznak két fő
bejárata volt — t. i. a két végén — akkor ezek 
mellett a ház két ellenkező oldalán, mint az 
Ariadne-házban. Az atrium díszesen volt szerelve, 
festve, stuccóval borítva; két oldalán lakó-, háló-, 
ebédlő- — rendesen kicsi — szobák foglaltak 
helyet, olykor eleségtár is, két belső szélén pedig 
jobbra s balra a két szárny — az alae — nyilt 
az ősök szobraival, vagy sacellummal, házi oltár
ral, larariummal, míg a bejárattal szemben eső
— hátsó — részén a házi kincstár, — gyakran 
művésziesen készített vasszekrény — állt, kőbe 
eresztve, hogy ellopását megakadályozzák.

A bejárattal szemben, az atrium hátsó oldalán 
volt a tablinum: a házigazdának függönyök
kel eltakart szobája, melyben vendégeit fogadta, 
okmányokat őrzött, s melynek oldalán folyosó
— fauces — vezetett a háznak a görögtől köl
csönzött részeibe, mondhatni a női hatáskör lak
osztályaiba, melyek talán épp ezért is díszesebbek, 
művészeti kincsekkel megrakodtabbak, kivált a 
padló mozaikkal, a fal festményekkel. A köz
pontot itt is egy udvar képezi, a perystilium, 
négyszögű alapját több-kevesebb oszlop veszi 
körül, pl. a Fauno-ház* perstyliumát 28, leg
szebb peristyliuma Pompeineka Cornelia-házban 
van 18 dór ízlésű oszloppal. Ez udvar mentén 
is lakó-, háló-, étkező- és vendégszobák voltak, 
téli s nyári időszakhoz alkalmazott jobbára kicsi 
helyiségek; a hálószobában itt-ott most is látni 
a fülkét, melyben az ágy állott. Előkelő házban 
nem hiányzott a díszes ebédlő, melyet tricli- 
niumnak neveztek (háromsarok), mert a szoba 
három fala mentén álltak az épített vagy bronzból 
készült kerevetek, padok, melyeken a bal karra 
dűlve helyezkedtek e l; nyáron hűvösebb, télen 
melegebb fekvésű ebédlőt használtak több ház
ban talált bizonyítékok szerint, rendszerint pedig 
szépen megfestették, gyakran mozaikkal padlóz- 
tatták. Akad egyik-másik házban a peristyl mentén 
egy-egy toiletteszoba élénk színű s a női életre 
vonatkozó festéssel. Ha az átriumban nem volt

* Az ott talált bronz faunról nevezve így.



sacrarium, akkor a peristylben áll a lárok (lares) 
kápolnája, vagy házi kápolnának berendezett 
szobácska, házi oltárral. Divatos volt különösen 
a hordozható oltár. Többnyire a háznak peri- 
stylium melletti részében volt elhelyezve a konyha 
és az éléstár is s a lefolyás kedvéért a konyha 
mellett látjuk az árnyékszék helyét is. Szegé
nyebb házakban a lárokat s az ezeknek szentelt 
kígyókat a konyhában a tűzhely mellé vagy fölé 
festették s itt áldoztak nekik, néhol külön oltár 
volt itt felállítva, a falban pedig mécs égett egy 
fülkében. Gyakran a peristyl közepét vízmedencze 
(piscina), kis kertecske (xystus) és szökőkút fog
lalta el. Padlója pedig legtöbbször mozaik, fala
zata márvány, még inkább pedig pompásan fes
tett, graffitikkal díszített.

A peristylen túl következik a gyakran három 
ablakos — oecusnak nevezett — pompás terem, 
1 — 2  szabad társalgóterem padokkal felszerelve, 
szintén festve és mozaikkal padlózva, a Faunoház 
exedrájában találtatott a. Nagy Sándor csatáját 
ábrázoló remek mozaik. Végül leghátul követ
kezik a kisebb-nagyobb dísz- vagy zöldséges kert 
(viridarium), melyben termet, csarnokot is talá
lunk, pl. a casa di Sallustio-ban pompás kerti 
ebédlőterem volt. A kik pedig a kert luxusát 
meg nem engedhették magoknak, legalább kertet 
ábrázoló festményt alkalmaztak a ház hátulsó 
falára, még pedig — egy herculanumi festmény 
után ítélve — pompás díszkertet ábrázolót folyon
dárokkal, ültetvényekkel, fákkal, madarakkal.

Kút minden előkelőbb házban volt, még pedig 
díszes. Pincze, istálló sem hiányzott, ez utóbbi 
a Pansa-házban a konyha szomszédságában, egy 
öszvér csontvázát s lószerszámot is találtak benne. 
Egyik-másik háznál van házifürdő is. A Pansa- 
házban a peristyl mentén levő folyosóra nyíló 
négy szoba is fürdő volt apodyteriummal, nata- 
tióval, tepidariummal és caldariummal.

A ház belső díszítése.

A mi a mai pompeji-i látogatót csodálatra 
indítja, az első sorban a ház belső dísze, ékes 
szószólója a pompei-i lakosok müvészetkedvelé- 
sének, mely többnyire híres művek másolásával 
foglalkoztatván községök festő iparát, ezt valóban 
művészi magas fokra emelte, a művészetet 
népszerűvé, népiessé tette. Mayer szerint e nemű 
emlékeivel Pompei a kicsi provinciális város 
versenyez Rómával, a világvárossal; a különbség 
csak annyi, hogy Rómában a komoly művészet 
a decoratióban fejtett ki nagy tevékenységet, 
Pompeiben pedig a decoratio emelkedett művé
szeti magaslatra, s bár termékei másolatok, de 
oly copiák, melyekben önálló felfogás páratlanul 
finom technikával szövetkezett alkotás számba 
menő termékek előállítására.

Kezdjük a szemlét a padlónál, melynek készí
tésében az opus signinum dominált. Vagyis téglá
kat stuccomassába nyomtak s az egészet kisimí
tották ; vagy mész, láva és márványdarabkákból 
állították össze, olykor tiszta márvány a padló 
és lépcső. Nagy szerepet játszott a mozaik, több
nyire fehér és fekete mintával és diszítménynyel, 
küszöbnek vagy a márvány-impluviumhoz sze
gélynek, vagy a szoba közepén apró koczkákból

alakított színes kép. Művészi kivitel dolgában 
legalább a Nagy Sándor csatáját ábrázoló mozaik 
a Fauno-ház exedrájából, most a nápolyi múzeum 
„Flóra-terme“ padlójának pompás dísze.

A mozaiknak elég szép számú használata 
mellett a Sulla óta Rómában annyira kedvelt 
márványpadlózat Pompeiben csak igen ritka 
volt, t. i. a magánházakban; mert középületek
ben még a falakat is ez borította s az Eumachia 
márványburkolata most a nápolyi múzeumban 
van. A magánhasználat a drága anyag helyett 
incrustatióhoz folyamodott, márványt ecsettel imi
tált, de oly kiváló ügyességgel, hogy ebben is 
művészi fokot ért el. E végre a falmezőt ferdé
zett négyszögekre osztották s ezekben az erezést 
olykor egy színnel: vörössel, feketével, másutt 
két színnel: vörössel és zölddel, vagy sárgával 
és kékkel fejezték k i:

A pompei-i házdíszítésnek nagyon elterjedt 
eszköze az oszlop és a szobor.

A délszak lakójának az oszlop nyújtotta árnyé
kos és mégis megvilágított szabad tér kedvencze, 
azért a magánépületből sem hiányzik az oszlop, 
a háznak van oszlopos udvara. Csakhogy Pom
pei e tekintetben nem nyújtja azt a pompás 
látványt, mint Róma, mert oszlopai csak a köz
épülethez készültek márványból, sőt a restaura- 
tióban még ezeket is más anyaggal pótolták. 
A magánlak beérte nocerakővel vagy tuffkövet 
használt, de leginkább stuccóval borított téglá-

4. Narcissus szobra
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ból emelte, még pedig dór ízlésben csak úgy 
mint jón- és korinthosiban. Sőt mikor a stucco 
nagy divatba jött, még a kőoszlopot is borí
tották vele.

Nem számítva a templomok és középületek 
területén fenmaradt nehány nagyobbfajta szob
rot és töredéket, a milyen az otricoli Jupiter- 
fejhez hasonlító forumi Jupiterfej, a magánházak 
szobrai csak aprófajta szobrocskák és hermák 
márványból vagy bronzból, de igazi művészi 
termékek a magok nemében. Mint kiválóbb 
pompei-i szobrok megemlíthetők: a Thalia fej- 
díszü, velumos Bacchus, kezében korsóval; a 
Pan talpából tüskét húzó satyr; az ezüsttel bevont 
„efebo di bronzo“, melyet — a rajta látható 
alakítás után ítélve — lámpatartóvá akartak ido
mítani; és valamennyi közt legkiválóbb a híres 
tánczoló Faun és az ennél is többre becsült 
Narcissus, „az eszményiségig vitt szépség maga, 
melyben férfias erő a női báj lágyságával a leg
bensőbben egyesült; oly tökéletes technikával 
készült, hogy Praxitelesnek lehetne tulajdoní
tani“ (Mayer). És van két mellszobor, Cornelius 
Rufusé és Cecilius Jucundusé, amaz márvány, 
ez bronz, mindkettő a ház átriumában talál
tatott.

Páratlan látvány az, a mit Pompei falfesté
szete nyújt. Mau e tekintetben négy stylt külön
böztet meg. A legrégibbnek — a római kor 
előttinek — a példáját a casa di Sallustióban 
látjuk: márványutánzat plastikus síuccóval képek 
nélkül. Aztán márványutánzat festéssel és archi- 
tektonikus részletek ábrázolásával; festett osz
lopok, közben lebegő koszorúdísz, a középső 
oszlopok rendesen pavillonforma építményeknek 
alakítva s a falmező előkészítése nagyobb fest
mény befogadására. A császárkor első tizedei
ben, Kr. u. 50-ig, az egyptizáló ornamentális 
festés dívott, mely szép, tiszta formáival, gyön
géd, finom és összhangzó színeivel hat: fekete 
talapzaton felnyúló növények, a frízen gyümölcs, 
madár, kert, a főmező karcsú keret nagy fest
mény körül. Ilyen az Apolló-ház kerti szobájá
nak egyptomi architektúra festménye. Végül 
Pompei utolsó idejéből való ornamentális festés, 
mely különösen szerette a phantastikusan karcsú, 
játszi ornamentális architektúra festést, levegőt 
mutató távlatokat, lépcsők, balkonok^ oszlop
folyosók s hozzá különféle növény, állat mint 
kiegészítő rész. Példa reá az Apolló-ház kerti 
szobájának belső festése s így e ház példa arra, 
hogy két különböző styl is megfért egymás tő- 
szomszédságában.

Mindezen módokhoz egységesen alakított talap
zatot festettek, gyakran márványutánzatot, fölötte 
a falat mezőkre osztották, ezeket felváltva sár
gára és vörösre festették, a mező közepére lebegő 
alakot, nőt, satyrt, Victoriát, Amorettet, de gyak
ran csoportképet is festettek mythologiai tárgy
ról. Táj- és genre-kép is van elég, ellenben 
kevés a történeti motívum. Legnagyobb e nemű 
kép a 1V„ éve kiásott Romulus és Remus monda
képe. A technikára nézve ma már egyező a 
vélemény, hogy itt fresco — friss mészrétegre 
való — festéssel van dolgunk, csakhogy itt-ott 
temperaszíneket is vettek segítségül. A falkiké
szítés módját eredeti képek mutatják s a legény,

ki a munkát végzi, épp oly simítóval dolgozik, 
mint a mai kömíves a vakolásnál.

A képek akkora tömegénél, mint az Pompei- 
ben található, a műérték nem is lehet egyfokú; 
de a színek élénksége — kék, zöld, sárga, fehér, 
fekete és a híres pompeji-i vörös — az ecsettel 
való könnyű bánás, a plastika bája oly műve
ken, melyeket nem hírneves művészek készítet
tek, bámulatba ejtő; akár a beosztás elmésségét, 
vagy az alkotóképesség mélységét és bő for
rását, akár pedig a kivitel legapróbb részletei
nek tökéletességét és kecsességét tekintsük. A 
falsík ugyan többnyire egyenes és merőleges 
irányban nyolez mezőre oszlik, melyek közt a 
határokat nem vonalak, hanem szalagok teszik, 
mégis nem aprólékos feldarabolás, hanem a holt 
térség részleteinek szervi egységbe foglalása az 
egész, melyben a négy főtag: talap, két oszlop 
és eresz domborul ki. A peremzeten aztán kecses 
alakok bohókás tánezokat lejtenek, viadaloskod- 
nak, az ívezeteket óriási dudorodó hurkok, a 
pilastereket kecses candelaberek, végtelenül 
karcsú, szinte aranynak képzelhető oszlopok 
képezik, melyek gyakran geniusok fején, mesés 
tengeri lényeken, növényeken, egészen szokatlan 
dísztárgyakon nyugosznak szilárd alap helyett. 
A sarkok nem holt pontok; az egyikben genius, 
fején növényt visel, mely felfelé oszloppá alakul, 
majd új, tarka növényzettel folytatódik, a genius 
lába pedig akantuslevél kecses csavarodásában 
a szegletben végződik; a másikban meg élő fa 
candelaberré lesz. A fa levelei, szárai, tövisek 
közt pedig madarak, bogarak, nyulak, egerek, 
gyíkok, csigák tanyáznak, mindegyike a maga 
módja szerint repül, ugrál, mászik, kppácsol, 
rágicsál, kapkod, búvik vagy vadászik. És a mi 
kiválóan jellemző, egy jelenet soha nem ismét
lődik, épp úgy, mint a hogy egy ajtó márvány
keretén körülcsavarodó akantusinda 34 spirá- 
léja mind más-más. Épp oly csodálatosak a 
pompei-i festészet azon alkotásai, melyek a clas- 
sikus mesevilág számos képtelenségét a falon 
megvalósították, midőn embert s állatot egybe
öntve, kentaurokat és tritonokat, faunokat és 
Nereidokat falra varázsoltak, virágkelyhekből 
bájos gyermekalakokat kinövesztettek, sőt emberi 
tagokba indákat oltottak. A vízszintes szalago
kon, talapzatokon s a kereteket képező apróbb 
mezőkön pedig, mint a gazdag ornamentumok 
kiegészítői, genre-, csendéleti, táj- és állatképek 
szerepelnek. Mindezek aztán csak mellékképek, 
mintegy keretek a főkép körül, mely a fali sík 
közepét foglalja el s csaknem mindig ember a 
tárgya.

Van azonban önálló táj- és állatkép is, rajta 
hegyek, völgyek, erdők, vizek, gyakran oszlop
töredékek, romok és egész épületek teszik a táj
képi motívumot.

De főtárgya a pompei-i falfestésnek az ember, 
számára a festő a főmezőket foglalta le, sőt a 
nagyobb oldalmezőket is ennek tartotta fenn, 
kedvéért a mellékképeket hanyagabbul is dol
gozta ki s vegyes ábrázoláson a környezeti 
motívumokat gyakran csak jelezte, — pl. az erdőt 
nehány fával, a hegyet egy sziklával, — mint a 
Lédát és Tyndarost, Hylast és a nymphákat ábrá
zoló képen — hogy az érdeklődést az emberben
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concentrálja. Arczképfestésben úgylátszik keve
set produkált, mert eddigelé csak Pasquius Pro- 
culus és kedves életepárja képmásánál egyebet 
nem találtak. De ez az egy egészen modern 
kép hatását teszi. Mert bár Proculus úr szerény „ 
pékmester volt, a képen mégis viasztekercset 
tart a kezében, a jobbikban — hogy a számos 
gyűrű is lássák; neje pedig — vassal remekül 
göndörített haja szép fürtökkel borul a hom
lokára és vállaira — balkezében dyptichont tart, 
jobbjával a stylust emeli rózsás ajakához, hogy 
a nagy fekete szemeiben már jelentkező gon
dolatokat a viaszos táblára írja. Bár nem kép
mások, de mint egyes speciális alakfestmények 
megemlítendők a híres pompeji-i tánczosnők és 
lebegő alakok, a milyen 13 van a Muzeo nazio- 
nale-ban.

A legfőbb anyagot a mythologia, hőskor és 
az erotika szolgáltatta a pompeji-i falfestésnek, 
mely ezt az anyagot a komoly tárgynak meg
felelően nagyobb szabású képekben dolgozta 
fel. Zeus és Hera, Apollo és a Múzsák, Bacchus 
és kísérete, faunok és tritonok a nagy istenek 
társaságában, Nereidok tengeri lovakon vonul
nak fel, bacchánsnők kentaurokkal űznek dévaj 
mulatságokat. Különösen Marsyas szerepel igen 
gyakran.

A hőskor anyaga csaknem teljesen fel van 
dolgozva. A gyermek Herakles kígyóölése, aztán 
Medea, lo, az Iliasnak számos részlete: Achilles 
Lykomedes leányai közt, Odysseus, Briseis, Iphi- 
genia föláldoztatása, Orestes és Pylades Thoas 
előtt s más.

És végül találunk ábrázolva színházi jelene
teket, az ipari és mezőgazdasági életre vonatkozó 
képeket. Aztán halászatra, hajózásra, tengeré
szeire vonatkozó ábrázolásokat, sőt a tudomány 
is szerepel, mint azt a Vettiusok Urániája és a 
Meleagerház 3 világrésze bizonyítja. Egy-egy 
gyermekjáték és korcsmái jelenet a napi élet 
vígabb elemét szemlélteti.

A ház felszerelése.

Az átriumba lépve puritán egyszerűség fogad, 
mert képek igazolják, hogy Pompeiben sem 
kedvelték a sok bútort. Az itt felállított szobrokon, 
az atrium oldalán álló pénztárszekrényeken túl 
az egyetlen álló bútordarab az impluvium mellé 
helyezett, pompásan művelt s mesés állatokat: 
griffeket, sphinxeket, oroszlánokat utánzó lábakon 
álló márványasztal. Az atrium mentén levő szo
bák elzárható ajtókkal vannak ellátva, gyakran 
pompás mívelésü kilincsekkel nyíltak, bronz
csapokban fordultak és kulcscsal zárták. Az 
alaekat és a tablinumot azonban csak függönyök 
takarták s ezek réz-, bronz-karikákon függtek. 
Hogy üvegablakok nem voltak ismeretlenek példa 
rá Diomedes villájának a fürdője. A szobákban 
aztán voltak ruhaládák, melyeket ülésre is használ
tak, összecsapható zsámolyok, padok, háromlábú 
márványasztalok, sőt festmények háromlábú ke
rek asztalokat is mutatnak be, a milyenek ma 
is vannak használatban. Továbbá támla nélküli 
székek, a mai nádfonatú padokhoz hasonlók

és biselliumok ; aztán különféle mívelésü kande
láberek egy és több mécs számára. A lámpák 
terracottából és érczből készültek, lebegőben 
forduló geniust, szakálas faunt vagy egyebet 
ábrázolva s domború vagy festett képecskékkel 
— pl. imperatorfejjel — díszítve; közülök a 
felfiiggeszthetőket bilichnisnek nevezték, mert 
két oldalra világított s a nápolyi múzeumban

5. Rulialáda.

oly példány is van, melyben az eredeti bél 
most is látható. Remek példány egy verseny
futóval díszített lámpa, a versenyfutó tartja a 
bél kihúzására szolgáló horgot.

A hálószoba Diomedes villájában 3 ablakos, 
az ágy, a mai szofához hasonló alkotmány bronz
ból, fülkében állt, hozzá egy lépcsőfok vezetett, 
karikákon függő superlátok takarták — a kari
kákat a földön találták, -  a toilette-asztal most 
is a helyén áll. Női szoba előkelő házban nem 
hiányzott, — a casa di Silenoban most is meg
van élénk festmények díszítették, az Isisnek 
szentelt oltárkán kívül el volt látva ruhatartókkal, 
különféle szekrénykékkel az ékszerek és pipere- 
czikkek számára, továbbá az íráshoz is használt 
zsámolyos karosszék a pipereasztal előtt, mely
nek aljában ott állt a remek művelésű vizes 
kancsó. E szobában, szekrénykékben elzárva 
tartotta a pompei-i hölgy ékszerét: nyakéket 
(monilet), nyaklánczot, gyöngy- és aranyfülön
függőket, karpereczeket, érczfésűket, remek míve
lésű hajtűket érczből és elefántcsontból, legyező
ket, napernyőket, gyűrűket és drága ércztükröket, 
továbbá üveg-, érez-, elefántcsont-sminktartókat 
— egyikökben most is látható a pirosító, — aztán 
késecskéket, ollókat, ráspolyokat, ecseteket s 
egyebeket, miket szépségének rendbentartása 
megkívánt az álfogakkal és parókával együtt. 
A rokkák, orsók e korban már csak a szolga
nők mívelőházában leltek helyet, de az úrnőé 
volt bizonyára a nápolyi múzeumban elhelyezett 
gyűszű- és tütartószekrényke.

Az ebédlő berendezése a régibb keletű há
zakban az épszögben egymáshoz álló rakott 
nyugvóhelyeket mutatja a kerti ebédlőben, míg 
a belső tricliniumban fa- és bronzkerevetek 
voltak. A régi rakott asztal dísztelen volt, mert 
az ételes lap úgyis befedte; csak egy asztal 
került elő halálfej mozaikdísszel. A császárkorban 
kerek asztalok (orbes) jöttek szokásba, ezekhez
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a nyugvóhelyeket is félkörben kellett készíteni, 
s így támadt a C-hez hasonló alak, melyről 
sigmának vagy stibadiumnak nevezték.

Helyben álló kályhát a római kor nem ismert 
ugyan, de a hidegebb téli idő mégis szüksé
gessé tette a melegítő eszközt s a jobb módúak 
tartottak is hordozható kályhát, melyet szénnel 
fűtöttek. Egy ily kályha hengeralakú test, mely 
oroszlánkarmokon áll, a csövet virág-és gyű mölcs- 
dísz borítja, fedője peremén két birkózó, tetején 
pedig Hermes vagy Apolló alakja van. Továbbá 
használtak különböző alakú és szerkezetű szobai 
tűzhelyeket víz és ételek melegítéséhez, különö
sen a kedvelt calda-ital készítéséhez.

A szobai felszereléshez tartoztak a finomabb 
üveg, terracotta, művészi készítésű bronz s az 
arany és ezüst edények. Valóságos remekek a 
külön e czélra szánt díszasztalon — abacuson 
— elhelyezett arany, ezüst czizelált díszedények- 
pompás vedrek, serlegek, kecses kannák, talpas 
és aljas csészék.

A konyhában jókora rakott tűzhely, egyik 
falon a lárok és a kígyó képe, sőt a Pansa- 6

A pompei-i élet.

Bár Pompei nem tartozott Itália elsőbb rangú 
politikai telepei közé, de egykorúak dicsérik 
gazdasági terményeit, kiválóan fejlett iparát és 
virágzó kereskedelmi forgalmát s mindez módot 
adott ahhoz, hogy lakója az élet nyújtotta örö
möket, gyönyöröket tőle telhetőleg élvezze. A 
kiásott tárgyak tanúsítják, hogy a pompei-i gyer
meknek módjában volt már kocsival, kutyával, 
majommal játszani, hintázni, pitykézni, mulat
hatott kakasviadalokon, az astragalt (kővel való 
játszást) még a leányok is örömest űzték. A 
nő házi teendői mellett foglalkozott zenével, 
hangversenyezett, műkedvelésből festett, leány
korában labdázott, hintázott, örömest volt ifjak 
társaságában; nagy divatja volt a táncznak 
Különösen pedig szerette a nő a szép ruhát, 
ékszert, fejét gondosan ápolta, haját illatosította, 
szalagokkal, hajtűkkel, fésűkkel, karikákkal díszí
tette, orczáját fehérre, pirosra kendőzte. Ékszer 
a bokától a búbig díszítette, ruhája könnyű, 
szinte átlátszó selyem. Férfi s nő egyaránt ked-

6. Talpas csészék kentaurokkal.

házban még egy halvány sonka is díszük a 
falon. Egyik-másik házban széles csővezeték is 
látszik a falban a füst eltávolítására. Az éléstári 
anyagok közül: megszenesedett kenyerek, tojás, 
hagyma, kalács, szőlő, datolya, dió, búza, lencse, 
bab, árpa, olíva, füge, mandola, aszalt szőlő, 
húsmaradékok, csigák, teknőczök, mustármag, 
czukor, sőt szalmafonat, gyapjúszövet, vászon, 
selyem s pénztárcza pénzestül egyebekkel együtt 
látható, mint pompei-i gazdasági maradvány, a 
múzeumban. Az ipar és kereskedés megmaradt 
emlékei: pékbélyegző, koczka, kézi lámpás, sar
ló, kés, ár, egy és két kézre való fűrész, ülő 
és kalapács, balta, ásó, kapa, kőmíveslapát, 
kalendárium, perpendiculum, libella, norma, mér
ték, körző; egy gyorsmérleg egészen mai szer
kezetű. Egy pompei-i orvos házában fülvájó, 
szonda, harapófogó, fogócska (pincetta), s egyéb 
orvosi eszközök, melyek bizonyára jó hasznot 
hajtottak, mert a casa del chirurgo Pompei 
legrégibb és legkiválóbb házai egyike. Meg kell 
külön itt is említeni, hogy Pompeiben a háztar
tás eszközei, az ipari és forgalmi meg gazdasági 
élet szerszámai is műizlésre vallanak, mely a 
szép formát és kivitelt mindenben kedvelte.

velte az élczelődést, a gúnyolódás nemcsak a 
politikusokat, de még Aeneast sem kímélte meg 
(egy festmény a nápolyi múzeumban 3 majom
mal ábrázolja Aeneast, a mint Askanios kísére
tében Anchisest menti meg; egy herkulanumi 
képen papagály húz kocsit, melyet tücsök kor
mányoz). Az iparos és szatócs czégérrel csalo
gatta vásárra, rendelésre a közönséget, a pék 
bélyegzővel jelölte meg a maga süteményét, a 
korcsmáros amphorát tűzött helyisége homlokára 
borczégérnek s így tovább kiki a maga módja 
szerint.

A fáradt utas betért a tabernába éhséget 
csillapítani és szomjat oltani; a cauponában a 
koczkajáték mellett olykor heves jelenetekre is 
került a sor s a korcsmáros hamarosan kitusz
kolta a lármás, de keveset fogyasztó vendégeket. 
A Cecilius Jucundus házából előkeríitt 300 via
szos tábla — nyugtatványok még olvasható 
írással — egy jól jövedelmezett pompei-i bank
ház emlékei, míg a Lucretiusházban talált fest
mény M. Lucretio Fiam. Martis Decurioni Pom
pei czímzésű levele a levélkiállítás, pecséte
lés módját s az írás szerszámait — stílust, 
dyptichont, tentatartót — mutatja be.
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Szinte látni véljük Pompei népét, a mint az 
utczákat, tereket benépesíti csodálva a nézni s 
olvasva az olvasni valókat. Mert római szokás 
szerint itt is voltak fehér falmezők — albumok 
— hirdetéseknek szánva. Az Eumachia épületnek, 
az Abundantia-utczára néző oldalán egy ily 
albumon még ma is olvasható 3 kortesfelhívás, 
sőt Epidius Rufus háza homlokzatán toborzott 
szavazatokat az aedilséghez Vettiusnak. A pom- 
pei-i feliratok különben vagy dipintik, azaz széles 
ecsettel jobbára vörös színnel fehér alapra festett 
nagy betűk, vagy graffitik : hegyes griflivel vagy 
körömmel futólag a mészvakolatba vésett írások. 
A választási felhívások, korteskedések dipintik 
s ilyenek a circusi mutatványokról szóló hir
detések is ; ez utóbbiak a fellépők neveit, dia
dalaikat s a közönséget érdeklő egyéb körül-

Majus háza. Képek nem teszik becsessé, annál 
érdekesebb a pékműhely, kemencze s a malmok 
látványa. Aztán a tragikus költő háza — Bulwer 
regényében Glaukosé — mely színházi jelenetet 
ábrázoló mozaikjának s az Admet és Alcestis 
ínythosát adó festményének köszöni a nevét; 
homerosi tárgyú képei: Briseis, Zeus és Hera 
az Idahegyen, Iphigenia feláldozása és mozaikjai 
teszik nevezetessé. Továbbá az ott talált bronz 
faunról elnevezett Faunó ház, mozaikjairól és 
márvány burkolatáról híres; és végül valamennyi 
közt a legkiválóbb a Vettiusok háza, mely azzal, 
hogy benne minden tárgyat a maga helyén 
hagytak, a kertet is egykori állapota szerint 
ültették be és ápolják a 2  évezred előtti pompei-i 
élet közvetlen hatását teszi.

A többi háztól abban tér el, hogy tablinuma

A Vettiupok házának peristyliuma.

ményeket is sorolnak fel, gyakran az ajánló vagy 
hirdető nevét is közölve. Gyakoribbak és érde
kesebbek a graffitik, alig van szembeötlő hely 
ilyenek nélkül. Graffitival jelenti valaki, hogy 
nála lakás vagy szoba kiadó, vagy korcsmáros 
közli, hogy az elefánthoz czímzett helyiséget 
újra berendezvén augusztus 28-án megnyitja, 
egy versenytársa azt is megjegyzi, hogy az ő 
helyiségében védőponyva is lesz. De gyűlölet, 
hízelgés, udvariasság, szerelem is megszólal e 
felírásokban. Az egyik megénekli kedvesét, a 
másik panaszolja makacsságát. Akad ingyen
ebédet leső is, a ki háláját rójja le dicséretben, 
a mi gyöngéd figyelmeztetés új meghívásra.

Néhány kiváló ház megemlítésével zárom be 
pompei-i sétámat. Mint mintaképe a rendszeres, 
szabályos építésnek első helyen áll az úgy
nevezett Pansa, vagy a házban talált s most a 
bejáróra is kitűzött felírás szerint Gn. Nigidus

nincs s a bejáró az átriumból közvetlenül a 
pompás, kertes peristyliumba vezet. A remek 
festés kincstára ez s annál becsesebb, mert a 
Pompeiben használt összes színek itt szerepel
nek. Egyben pedig az ábrázolás minden faj
tája és ágazata van itt képviselve: szobor és 
festmény s ez utóbbin közéleti, állati, ipari, 
mythikus, erotikus, homerosi és mythologiai 
tárgy van feldolgozva.

Az ostium melletti kis szobában a talap már- 
ványimitatio, felette a fal sárga, fehér, zöld 
szegélyű mezőkkel s ezek egyikén az elhagyatott 
Ariadne, egy másikon Hero és Leander, aztán 
madarak gyümölcsöt kopácsolva, feljebb távla
tilag kezelt architekturafestés, egyes részein füg
gő kosarak, ivószaruk, egymást üldöző állatok. 
Egy ma már elpusztult képe e szobának azt 
az érdekes tapasztalatot nyújtja, hogy a stucco- 
lapot szegekkel erősítették a falra. A szomszédos

18
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ebédlőben a sárga talapot girlandok, arabeskek, 
felaggatott maszkok díszítik, felette fehér mezők 
közt architekturafestés van ülő és fekvő sphin- 
xekkel.

Az ostium másik oldalán van a lárok képe: 
két korinthosi oszlopon nyugvó csúcsos tető 
által képezett szentély közepén áll a genius pate- 
rával és tömjéntartóval, tőle jobbra-balra két 
lár vederrel és ivószaruval, alattok az oltárhoz 
csúszó kígyó.

A peristyliumban zöld növényekkel s vázák
kal felváltva díszített fekete talap, efelett felváltva 
nagy fekete mezők vörös szegélylyel és fehér 
alapon phantastikus architektúra, melyet alul 
zöld és sötét-vörös szegélyű fekete lap határol; 
a mezők közepén csendéleti és mythologiai 
képek. A kertben eredetileg 1 2  szobrocska állt,

talapot is. Az egyes szalagok alatt a talapszel
vényekben peltával és bárddal felszerelt Amazo
nok vagy satyrok, maenadok, áldozó s egyéb 
alakok, s az ezek feletti szelvényben virágot 
szakasztó Psychék, Orestes és Pylades Tauris- 
ban, szarvas-áldozatot ábrázoló kép.

E nagy teremtől jobbra eső két szobát nő- 
lakosztáiynak is szokták tekinteni.

Meg kell még jegyezni, hogy a Vettius-ház 
szakácsa a konyha mellett álló szobáját is kifest
tette, igaz, nem valami nemes erkölcsi érzésre 
valló képekkel. Ez a házi dísz és felszerelés a 
pompeji-i nép anyagi jólétének, kifejlett müérzé- 
kének, de erkölcsi világának is hü tüköré. Ugyan
az a világnézet, mely a palatinusi casa Lívia rom
jaiban uralkodik, a mi természetes, mert hiszen 
Pompei a caesarismus legrettenetesebb korában,

S. Freskók a Vettiusok házának oecusában.

9 most is megvan, valamennyi vízijátékhoz szol
gált, a víz vagy belőlök jött vagy vezető csövek 
voltak hozzájok rakva, a vezeték is megmaradt 
annyira, hogy a háztetőre helyezett víztartó 
segítségével működésbe hozhatták a telepet. Szá
mos márványasztal a kertben s az oszlopok között, 
babérral díszített két márványoszlop kétfejű her
mával s az ültetvény eredeti berendezését jól 
mutató állapot e házat s a kertet unicummá 
teszik Pompejiben.

A peristylium körül fekvő szobák egyike 
triclinium; benne alacsony márványimitatiós rész 
felett sötét-vörös talap s e felett phantastikus 
architektúra, középen baldachinszerű dísz.

A ház legszebb része a peristyl jobb oldalán 
lévő nagy szoba (oecus). Talapja virágarabes- 
kekkel díszített fekete sáv, felette a falsík vörös 
mező, melyet oszlopokkal díszített fekete merő
leges szalagok szelvényekre osztanak, úgy a

az őrület és kicsapongás aerájában öltött új 
mezt.

De ez nem von le semmit Pompei nagy 
történeti fontosságából. Romjaiból is a classikus 
kor szelleme lehel felénk, sok dolgot tisztáz, a 
mit az írók nyomán csak gyanítani lehetett, vilá
got derít és értelmet kelt az iránt a kor iránt, 
melyből a modern élet és eszmék világa kisarjad- 
zott s a melynek elsőrendű kútfője. Azért ki 
Nápolyban járt, nem kerülheti el Pompeit, mert 
a kettő egymást kiegészíti, egymás nélkül meg 
sem ismerhető.

Lovcsányi Gyula
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A Vesuvio J906. április 4—8-ikí 
kitörése.

R ingraziamo il nostro patrono San Gennaro 
per lo scampto pericolo. Május hó 4—6-án 
Napoli templomainak ajtajára és a tem

plomterek utczasarkain ilyen tartalmú nagybetűs 
hirdetések voltak kifüggesztve. Május első szom
batján minden évben ünnepe van a városvédszent- 
jének. A San Gennaro dóm főoltára mögött a 
vértanú ezüstbe és aranyba foglalt feje és két 
edényben csodatevő vére őriztetik. Ha a vér 
hirtelen megindul és könnyen folyékonynyá válik 
e napon (az idén május 5-ikén) valamint szep
tember 19-én és deczember 16 án, akkor sze
rencsés események várnak a városra; ha ellen
ben a vér megaludva marad, vagy csak nagyon 
nehezen hígul meg, akkor a szent Napoli né
pének vétkei miatt szomorkodik és haragjában 
veszélyt küldhet a városra. Napoli népe ősidők
től fogva erősen hiszi, hogy a Vesuvio kitöré
seit bűnös volta okozza és annak daczára, hogy 
a 12 13 km. távolságban fekvő Vesuvio soha
nem tett és nem is tehet nagy kárt a városban, 
a Vesuvio füstölgő kúpja örökös „Memento 
Mori“ gyanánt áll a nápolyi bensziilött lakos
ság szemében.

A mikor május 5-én a San Gennaro erek
lyéihez tolongó körmenetek temérdek hívője 
csergedezni és bugyogni látta San Gennaro vérét, 
megkönnyebbedett és a Vesuviót megpihenínek 
tudta. Arról azonban szentül meg volt győ
ződve, hogy Isten büntetése sok évnek vétkeiért 
sújtotta a Vesuvio környékét az április 7 8.
éjjelen.

Napoli ez alkalommal is csak a valószínűleg 
nagyon megérdemelt büntetéstől való remegés
ben részesült. Néhány erős lökés, három újjnyi 
magasságra hullott vulkáni hamu, a rozzant

1. A Vesuvio.
Monte Sommo Strabo idejében a Kr. e. 1. században.

vásárcsarnok összeomlása voltak a Vesuvio 
kitöréseinek egyedüli megnyilatkozásai Napoli- 
ban. A hamu kitakarítása azonban állítólag bele 
fog kerülni a városnak vagy kétszázezer lírájába. 
Havazáshoz nincs hozzá rendezkedve a város 
gazdasági hivatala — a rendes tisztogatáshoz 
sem valami nagyon. — Ezt az el nem olvadó, 
össze nem süppedő, a rendesnél 20—25-szörte 
nehezebb „havat“, mely április 4-től kezdve 
két hétig szállingózott, azonban mégis ki kell

tadarítani a városból. A Santa Lucia rivánál 
még május 7-én is százankint járó taligákról 
köntötték az összesepergetett hamut a tengerbe.

Jóval San Gennaro vérfolyása előtt a Vesuvio 
' alapos ismerői M attend  és Mercalli professo- 

rok hírül adhatták, hogy a Vesuvio megnyugo
dott, sőt Mercalli szerint most sok évi pihené
sére lehet számítani. Mercalli különben már várta 
a Vesuvio idei nagy paroxismusát, harmincznégy 
éves nyugalma és közben minden 2—3 év után 
megnyilatkozó gyengébb lávafolyásai után. 2

Nincs több hegye és vulkánja a földkerek
ségének, melyet az ember és a tudomány ala
posabban ismerne és a mely a vulkánologiának 
annyi tapasztalatot, annyi eszmét adott volna, 
mint a Vesuvio. Ennek daczára a geológiának 
és geophysikának egyik része sem annyira proble
matikus és annyira divergáló feltevésekbe bur
kolt, mint a vulkánikus kitörések jelensége.

Maga a Vesuvio is különböző felfogás sze
rint keletkezett. Leopold von Buch szerint a 
Monte Somma a földkéreg óriási hólyagjaként 
emelkedett föl. A rétegei közt lelt tengeri kagyló 
és csigahéjak szolgáltak a tengerfenék vízszin
tes rétegei kúpos felemelkedésének bizonyítékául.

így van ez leírva több modern geológiában 
is. Csak újabb időben leltek a Monte Somma 
tufái között trias dolomitot és krétakorú mész
követ. Most is kilőtt ilyeneket a Vesuvio. Ekként 
azután rábizonyult az előbbiekre is, hogy a 
Monte Somma terziär fossilisai is csak a mélység
ből feldobott harmadkori rétegrögökben lehettek.

Lorenzo nápolyi egyetemi professor kimu
tatta, hogy az Apenninek tirhenni lejtőjén a 
mezozoos rétegek az eocen kor óta teknő- 
szerüleg alásülyedtek. Szerinte a vulkánikus 
működés a napoli-i Campania alföldjén a mezo
zoos rétegeknek több mint 2600 m. fokozatos 
alásülyedése után a pliocen kor végén vagy a 
pleistocen idő kezdetén trachitemptiókkal vette 
kezdetét a vulkánikus működés. Kezdetben a 
Napoli-tól WNW-re fekvő sok kráterű Phlegrei 
mezők-re. szorítkozott a vulkánosság, utóbb a 
leucitbasaltos Vesuvio abban a félkörű depres- 
sióban egyetlen kürtővel épült föl, melylyel a 
Subapenninek Capri szigetétől kezdve a St. 
Angelón keresztül a Matese lánczolatáig, magas 
bástyákkal veszik körül a campaniai alföldből 
kiemelkedő Vesuvio széles, városokkal és fal
vakkal sűrűn telehintett alját.

18*

2. A Vesuvio.
Plinius idejében Kr. u. 79-ben.
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Északnyugat—délkeleti és északkelet-dél
nyugati földhasadékok kereszteződésén a leg
újabb geológiai korban támadt a Vesuvio. Négy 
km. átmérőjű, sikér tölcsérrel ellátott ferde csonka
kúpját az ókori írók ismertették (Strabo, Diodorus, 
stb.) és tűzhányó eredetét sejtették. (1. és 2. kép.)

Énnek a régi kialudt kráternek magasabb 
északi felét alig megváltozva ma is láthatjuk 
az 1240 m. magasságú Monte Sommán. 79-ben 
Kr sz. után, egy rémítő robbanással sok száz 
évi nyugalom után nyílt meg a Somma-kráter

hasonló, kihányt kő és hamú, meg szétterülő 
lávafolyásokból áll. 1832 óta 1906-ig 1140—1340
m. között változott magassága. A Vesuvio és 
a Monte Somma közötti félkörü lapály, a régi 
Somma kráterfenék, többszörösen lávával elárasz 
tott maradványa az Atrio del Cavallo.

A Vesuvio kitöréseiről 1631 óta vannak meg
bízhatóbb följegyzések. Ez a kitörés hosszabb 
nyugvás után, miközben a Vesuviót erdő lepte 
volt el, legelőször adott nagy lávafolyásokat. 
Azóta szabályosabb időközökben majd erősebben,

lapálya. E kitörés 5 m. vastagságú horzsakő- 
lapillival (dió—ökölnyi nagyságú likacsos kövek
kel) és szürke, vízhordta agyagos iszappal árasz
totta el Pompejit, Herculanumot és Stabiae-t. A 
tulajdonképpeni Vesuvio, mely a Monte Somma 
6—700 t. n. f. magasságú krátersíkjában Kr. u. 
79-ben a kihányt agyagból felépülni kezdett, 
nem a régi kráter központjában, hanem annak 
déli pereméhez közelebb emelkedik. 1800 év 
alatt 43 nagyobb kitörés építette föl a Vesuvio 
kúpját, mely szerkezetében a Monte Sommához

majd gyengébben, gyakran önt a Vezuvio lávát és 
szór ki a magasságba köveket, lapillit, kődarát 
és kőlisztet (hamut). A lávafolyások, majd a meg
telt kráter túlfolyásai, majd a Vesuvio meghasadt 
oldalán nyílásokból (bocca) ömlenek ki, majd 
pedig a Vesuvio lábazatán azAtrio del Cavallo- 
ban bugyan ki a higan folyó tüzes kő.

A kő- és hamú-hullások nagy explosiók ered
ményei, melyek a lávafolyással egyidőben vagy 
pedig azokat követve a beszakadó kráterfenék 
törmelékét, a szétszórt lávát és a vulkáni kürtő-

3- 8.  Scheit Pál úr felvételei Bosco Tie Case környékéről a Vesuvio legutolsó kitörése után.
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fal mélyebb kőzeteit a nagy robbantások mód
jára lövik ki. A túlhevített, száraz vízgőz és más 
gázok (sósav, kénessav, kénhidrogen) feszítő
ereje fekete füst alakjában több ezer méternyi 
magasságba löveli a kumulusfelhőkbe sűrű
södő vízgőzgomolyákon keresztül a kirob
bantott anyagokat. Ezek nehezebbje, a méternyi 
kőtuskók, a fekete füstből alacsonyan szerteröp
penve a kráter peremére hullanak és onnét,

9.  A hamuval borított Vesuvio távolról nézve.

a mi a kráterbe vissza nem esik, a kúp oldalán 
legurulnak. A legutolsó kitörés kőtörmeléke 20 -  30 
m. vastagon léptééi a megmaradt kráterperemet. 
A magasabbra repült finomabb anyag a kilövés 
irányában, valamint a szél nyomása szerint a 
vidéket egyenlőtlenül árasztja el hulló kővel 
(lapilli), kődarával és hamuval.

Régi tapasztalat az, hogy a Vesuvio hosszabb 
ideig tartó működése lassan és huzamos időig 
tartó lávafolyásaival és kőszórásaival a krátert 
kitöltik és a kúpot magasabbra építik. Az ilyen 
hosszabb ideig tartó csaknem folytonos, úgy
nevezett stromboli-typusú működés befejezése, 
azután egy nagy eruptio, mely nagyon gyors 
lefolyású, csak nehány napig tart. Gyors folyású 
hosszú lávaáradatok, a Vesuvio csúcsának fel
robbanása, tágas és mély krátertölcsér kelet
kezése az ilyen rövid tartamú emptiónak ered
ménye. Minél hosszabb a gyenge folytonos 
működés, annál hevesebb a bekövetkező paro- 
xismus, melynek hirtelen lefolyása után 2—4 
évi tökéletes pihenés szokott beállani.

A Vesuvio 1872-iki utolsó előtti nagy eruptiója 
után 1875-ig 3 és fél évi teljes nyugalom szállta 
meg a Vesuviót. 1875-től kezdve azonban kisebb 
megszakításokkal napjainkig csaknem folytonos 
szelíd működésben volt. E közben a Vesuvio 
csúcsa 1282 méterről 1904-ig 1303 m.-ig növe
kedett és 1906 elején 1340 m. magas lehetett.

30 évi mérsékelt folytonos működés után, 
mintegy az időközös hőforrások (gejzírek) tör
vénye szerint következett be 1906 április 4—8 
között a Vesuviónak a pompeii veszedelem után 
egyik legnagyobb kitörése.

Április 4-én hajnalba a Vesuvio kúp délkeleti 
oldalán 1 2 0 0  m. magasságban nyílt meg az első 
lávaöntő nyílás (bocca), 5. és 6 -án az elsőnek 
irányában 800, majd 600 m. t. sz. feletti magas
ságban támadtak lávafolyások, melyek az Atrio 
deli Cavallo folytatását képező Val deli’ Inferno

keleti peremén 750 800 m. magasságban elő
törő lávaárakkal egyesülve másféi kilométernyi 
szélességű lávaáradatban lepték el a hegy dél
keleti lejtőjét. Lomhán, szigeteket hagyva magá
ban, 2—3 m. magas fekete falakkal hömpölygött 
alá a tüzes áradat, egyik ága Terzigno felé kelet
nek tartott, főárja Boscotrecase városkát érte 
el és keresztül folyva a város közepén, Torre 
Annunziata városka temetőfalánál mintegy 30 m. 
tenger-szín feletti magasságban állott meg. Képeink 
közül a 3—8 . a bosco-trecasei lávaáradat részleteit 
ábrázolják. A Palazzo bifulco palotafelső emeleti 
egyik szobájában feketére égett a papiroskárpit, a 
selyempamlag azonban látszólag sértetlen maradt.

A láva perczenként 5—8 métert haladt, 24 
óra alatt egy kilométernyi utat téve meg.

Nagyon gyors mozgás ez a lávának, de elég 
lassú ahhoz, hogy előle ki lehessen térni. Bosco- 
trecase-ben csak néhány öreg ember pusztult el a 
lávában, valami apróságot menteni visszamentek 
a fenyegetett épületbe.

Olyan gyorsan hűlt ki a láva, hogy egy héttel 
folyása után április 14-én már keresztül-kasul 
jártak rajta Bosco-trecase-ben. Hasadékokban 
és feltört részeiben, valamint a fumarolák körül 
azonban még április 27-én és május 6 -án is, 
a mikor én ott jártam, forró volt a láva. Meg
lepő, hogy 2—3 m. magas pereme mellett milyen 
kevesett szenvedett a hőségtől a növényzet. Leg
feljebb az első szőlőtőke perzselődött meg, a 
másodiknak már nem volt semmi bántódása. 
A kifolyt láva legfeljebb 6  km2 területet lepett 
el, e területnek körülbelül egy negyede esik 
mívelt földekre, szőlő, erdő és lakott térségre. 
Az 1872-iki lávafolyás, mely nyugat és dél
nyugat felé nyújtotta ágait, sokkal több kárt 
okozott, bárha nem ért is le olyan mélyen, mint 
az 1906-iki.

Az idei Vesuvio-kitörés energiája azonban nem 
is a lávafolyásban, hanem a kő- és hamúszórás- 
ban nyilatkozott meg.

10. A Cook-vasút sínéi hamuval borítva.

Már április 4-én estefelé az első lávanyílás 
keletkezése után Napoliból fekete füstöt láttak 
égnek emelkedni, a következő lávafeltöréseket 
is hamúszórás követte, mely azonban nem érez
tette messzire hatását.

Miután azonban április hó 7-én éjjel 10 órakor 
a negyedik nagy lávát ontó nyílás az előbbi 
háromtól keletfelé megnyillott és a legnagyobb
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lávatömegeket szolgáltatta, néhány órával e láva
kifolyás után következett be a nagy pusztítást 
okozó robbanás. Erős detonatiók és több gyenge 
lökés jelezte Napoliban azt a katastrophát, melyet 
kevéssel éjfél után a Vesuvio keleti aljában fekvő 
Ottajano San Giuseppe és Terzigno falvak szen
vedtek

Az 1875 óta megnövekedett kúp keleti része 
úgylátszik kissé ferdeirány úexplosio következtében 
explodált és a levegőbe repült. A kúp legmaga
sabb pontja a robbanás következtében 1340 
méterről 1232 méterre csökkent, a kráterperem 
legmélyebb pontját pedig 1 1 2 0  méterre mértem. 
Az átfolyó lávával kitöltött krátertető helyébe 
rövid idő alatt 700 500 méter átmérőjű és 
legalább 250 méter mélységű meredek falú töl
csér támadt, melynek ármértékét legalább 29 
millió m3-re becsültem. Ha ebből 14 millió m;!-t a 
lávára számítunk, a kilőtt anyagra 15 millióm3 jut.

Ennek a temérdek kiszórt anyagnak öregebbje 
a Vesuvio körül hullott le. A kráterperemen 
és az Atrio deli Cavallóban nagy kőtuskók kő
darával, hamúval és lávalapillivel vegyesen 
hevernek.

A Monte Somma gerincze és sziklafalai, vala
mint a Somma keleti lejtője Ottajano és Terzigno 
között fekete hólyagos lávalapillivel vannak 
elborítva.

Terzigno felett az ottajanoi hegység nagy töl
gyes erdeje, miként jégverés után, olyan tekintetű. 
A még alig- zöldelő erdőt rügyeitől, fiatal ágaitól 
fosztotta meg a kőeső. A Monte Somma falait 
úgy megcsapdosta, hogy úgyszólván minden tör
meléket levert róla, míg a gerinczét és a lan- 
kásabb oldalait fekete lávahamúval és lapillivel 
árasztotta el, melyből az április 27-én és 28 án 
bekövetkezett felhőszakadások nagy iszapfolyá
sokat zúdítottak alá. Még az 5'/,, km. távolságra 
eső Terzignóban és Ottajanóban is mogyoró
nagyságú volt a 30 cm. vastagságú hullott fekete 
lávalapilli; akadt azonban ökölnyi, sőt gyermekfej- 
nagyságú is.

A lávalapillit 3—4 cm. vastagságú világos- 
szürke hamu takarta. Ugyanilyen hamú borította 
el a Vesuvio kerületének északi háromnegyed 
részét. Csupán déli alján Resina és Torre Annun
ziata között a Camaldoli-kolostor környékétől el
foglalt körszeleten nem volt hamúhullás, Pompeji 
is mentve maradt tőle. Napoliban 3—4 cm., leg
följebb 5 cm., lehetett a hullott hamú vastagsága. 
Resinán 10—15 cm, a 600 m. magasban fekvő 
Osservatoriónál 24 cm.

A Vesuviót elborító hamú sajátságos és szokatlan 
tájképet varázsolt a sötétnek ismert vulkán köré.

Távolról tekintve, a Vesuvio szürkés (9. kép) 
közelről világos-szürke, hóval borított hegynek tűnt 
elő. A kövekkel és homokkal vegyes hamú elborított 
minden egyenetlenséget, a régi lávafolyásokat, 
a Cook-féle villanyos vasút sínjeit (10. kép). A 
Vesuvio kúpjáról, a száraz kőfolyások és kőlavinák 
útjain mély árkok nyúlnak le Daczára az április 
26-iki és 27-iki nagy záporoknak a Vesuvio kúpja 
és krátere nem ázott át. A kráterperemen május 
6 -án is még 1 0 0 °C-nál magasabb volt a talaj 
hőmérséklete és 5 600 ni alantabb fekvő kúp 
kerületén 1 km-re a krátertől 6 0 0 C-t mutatott 
a talajba dugott hőmérő.

Ez a hamú már április 4-én kezdett szemetelni, 
mindjárt az első lávakifolyás után. Eleinte minde
nütt Napoliban is, fekete hamú, inkább homok 
hullott. Utóbb azután szürkés hamú borított el 
mindent. Annyira utánozta a Vesuvio hamútakarója 
a havat, hogy még a hegyen való járás is a hó
vonal felett járó turista gyakorlátát kívánta. Mert 
a kúp oldalán és kráterperem 33 —33 °-os lejtő
jén keményre állott össze a hamú és kőmurva 
felülete. Lépcsőket, nyomokat kellett belevágni 
Az Atrio deli Cavallo-n pedig a laza meleg, sőt 
a lávafolyásokon forró homokba mélyen besüllyedt 
azemberlába; melyetahomokból kihúzni nehezebb 
volt, mint a hóban lépegetni. Forró, fojtó szagú 
fumarolák szállnak fel a Vesuvio kráteréből és 
meghasadt északi meg déli oldaláról; mellettük 
forró, csaknem tüzes, a kráter lávafala. Időnkint 
nagy ködgomolyák és sárga vagy sötét füst 
lövel fel a kráterből. Apró hamú és mogyorónyi 
kődarabok peregnek le belőle a kráterperemre.

A kő- és hamúesés nagy paroxismusa, miként 
említők, az április 7—8 közti éjszakán röviddel 
éjfél után villanyos jelenségek Szent Elmo fény
tüneményei kíséretében történt. A nagy kőhullás 
éjfél után 3V4 órakor érte el tetőpontját, azután 
csakhamar alább hagyott A magasba lövelő sötét 
füstoszlop 8 -án reggel is 4000 — 10,000 méterig 
emelkedett. Hajnalig vége volt a nagy veszede
lemnek és az okozott nagy pusztításnak. Reg
gelre Ottajano és San Guyseppe házfedelei a 
reájuk nehezedő kőpor súlya alatt beszakadtak. 
A San giuseppei templomban 128 embert temetetta 
beszakadttetőzetésaz ettől áttört boltozat romjai alá.

Nemcsak emberben és lakásában okozott igen 
nagy kárt a keleti és az északkeleti lejtőre le
hullott kőanyag ; a szőlőkertekben, gyümölcsfák
ban is, valamint a Monte Somma lejtőjén díszlő 
erdőket is kegyetlenül megcsúfolta a kőeső és 
hamúhullás, mely utóbbi április 14-éig tartott 
és május elejéig meg-megismétlődött.

Érthető tehát a lakosság ijedelme és az a 
megkönnyebbülés, melylyel körmenetekben járult 
védszentjének ereklyéihez, hogy megköszönje 
a veszedelem elmúltát. — A Vesuvio örökös 
Mementomori környezetére, melynek népe a 
vulkáni pihenés ideje alatt vissza-visszatér ked
vesen és csúnyán érdekes — azonban nagyon 
sok tekintetben kifogásolható — szokásaihoz és 
ezzel a nép hite szerint bűneivel Isten büntetése
ként, újra meg újra felidézi a Vesuvio kitöréseit.

Lóczy Lajos.

Bocskay István.

Fájdalmas veszteség érte a magyart Mohács
nál : elesett a király, elvérzett több mint 
húszezer jó vitéz, de a nemzet sorsát nem 

ez tette igazán gyászossá, hanem az, hogy a meg
nyomorított ország két király között oszlott meg.

Míg az ellenfelek irtották egymásnak táborát, 
a haza szivében megfészkelte magát a pogány. 
Nagy baj volt ez, még a vak is láthatta, hogy 
a magyarnak így el kell pusztulnia; kesergett 
is a sok romláson a nemzetnek minden igaz 
fia. Kesergett rajta Bocskay György uram is
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találkozott itt-ott Dobó Istvánnal, Kendy Ferencz- 
czel, a kikkel aztán hányta-vetette a dolgot, 
hogyan kellene segíteni a két királya mellett is 
elárvult hazán, mert bizony a kesergés maga a 
bajon nem igen segít. A hazafiak találkoztak 
Martinuzzival, a nagyeszű baráttal, a ki akkori
ban Erdélyt kormányozta János Zsigmond, a 
gyermek fejedelem helyett. A kormányzó jó szív
vel fogadta az urakat, hiszen ő is keresve kereste

magyar vérből való fejedelem méltóságát a hazá
nak, a haszonvágy annyi kárt okozott már, az 
önfeláldozás fogja kiengesztelni az Urat a múltak 
bűneiért. Sokat építettek a magyarok arra is, 
hogy Habsburgi Ferdinándot új birtokában dere
kasan fogja támogatni testvérbátyja Károly, a 
hatalmas német császár is, a kinek kezében volt 
Spanyolország is.

Minek nyújtsuk hosszúra a beszéd fonalát?

Bocskay István.

az útat-módot, hogyan lehetne kisegíteni a kátyú
ból az ország szekerét. Legalább a magyar ren
den levő országrész lenne egy kézben! Világos 
volt az urak előtt, hogy a két országrész együtt 
biztosabban lábolhat ki a bajból, mint külön- 
kíilön, midőn bizony nem egyszer egymás ellen 
is fordítja a fegyvert. Addig törték az eszüket, 
furták-faragták a dolgot, míg a végén abban 
állapodtak meg, hogy az országot Habsburgi 
Ferdinánd kezén egyesítik, hadd áldozza föl a

A sok szép reménység füstbe ment, a magyar
nak a keserű poharat fenékig ki kellett ürítenie, 
mert a török nem állott kötélnek, már pedig itt 
ő parancsolt. A magyar urak gazda nélkül szá
moltak, persze Habsburgi Ferdinándnak ellen 
kellett volna állania, de éppen itt volt a bök
kenő ! Nem volt ereje, bátyja Károly pedig úgy 
látszik megelégedett az ígérettel. János Zsig- 
mondot török parancsra visszahozták és székébe 
ültették.
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Bocskay Györgyöt nagyon elszomorította az, 
a mire előbb alig számított, hogy a bécsi kéz 
annyira gyönge és keserűsége még növekedett. 
Az új kormány görbe szemmel nézett reá ; az 
emberek a sikert magasztalják, jaj annak, a ki 
nagy fába vágja fejszéjét és — kudarczot vall. 
György úr fogságba került, felesége: Sulyok 
Krisztina, gyermekeivel bús elhagyatottságban 
tölté napjait közelében Kolozsvárott, a hol egy 
Éppel nevű gazdag polgárnak bérházában vonta 
meg magát, annak a háznak szomszédságában, 
a melyben egykor Igazságos Mátyás látott nap
világot. A megpróbáltatásnak eme nehéz nap
jaiban, a Bocskay-családot megvigasztalta az Úr, 
megajándékozván azt az 1557. év első napján

tehát újévi ajándékképpen — egy fiúval, a 
ki a keresztség szentségében István nevet kapott. 
Nagy volt-e az öröm a Bocskay-házban, a kis 
jövevény megérkezésén, azt nem tudjuk, de az 
bizonyos, hogy György úr bőségesen osztotta 
volna az örömnek könnyeit, ha tudja vala, mily 
dicső feladatot szánt a sors az ifjú Bocskaynak; 
ha látja vala, hogy ő lesz az, a ki Árpád unokái 
előtt a szabadságnak véres zászlaját győzelem
mel fogja lobogtatni.

Idők múltával Bocskay György sorsa is jobbra 
fordult, nemcsak kiszabadult a fogságból, hanem

Bocskay István fejedelmi pecsétje.

az új kormány alatt nagy tekintélyre is szert 
tett. Báthory István uralkodása alatt magával a 
fejedelmi udvarral rokonságba is jutott, mert a 
fejedelem testvéröcscse Kristóf, feleségül vette 
leányát Erzsébetet, midőn pedig Báthory Istvánt 
a lengyelek királynak választották s Báthory 
Kristóf a fejedelmi székbe ült, a Bocskay-család 
befolyása igen megnövekedett. Az ifjú, tanulé
kony Bocskay István, sógorának Kristóf fejede
lemnek közelében ennek ügyes-bajos dolgait 
szemmel tartva, csakhamar sokat eltanult abból, 
a mit a kormányzás mesterségének neveznek, 
de a mi ennél is fontosabb: emberismeretre tett 
szert, megtanult a körülményekhez és viszonyok
hoz alkalmazkodni. Kristóf fejedelem előtt a sze
rény, hallgatag, szolgálatra kész fiatal ember 
kegyben állott; tehetségeit sokra becsülte, a 
minek kézzelfogható bizonyítéka az, hogy fele
ségének Erzsébetnek halála után végrendelete 
egyik végrehajtójának őt nevezte ki. Bocskay 
István ez időben betöltötte 24-ik évét, tekintélye 
mint afféle „testamentumos úrnak“ úgy az udvar
nál, mint azonkívül is nagy volt, de helyzete a 
szeszélyes, ingadozó trónörökös Báthory Zsig- 
mond oldala mellett éppen nem volt valami rózsás. 
Báthory Zsigtnond nem igen húzott anyai nagy
bátyjához Bocskay Istvánhoz; a mulatni, szóra

kozni vágyakozó gyermekfejedelemnek Bocskay 
nagyon komoly volt, annál jobban találta magát 
atyai nagybátyjának, Báthory Boldizsárnak oldalán. 
Mert Boldizsár úr könnyüvérű, vigalmakra haj
landó ember volt, a ki a bűvészek mutatványain, 
az olasz színészek játékain s más efféléken szíve
sen elmulatott. Nem is zavarta meg az atyafiak 
jó barátságát egy ideig semmi sem.

Ámde Báthory Boldizsárnak kevés ember
ismerete volt; mulatozás közben itt-ott szívesen 
megfelejtkezett arról, hogy vele szórakozó unoka- 
öcscse, fejedelme is egyszersmind, sőt mintha 
előszeretettel mutogatta volna, hogy vagyok olyan 
legény, mint te, avagy különb is, pedig az effélét 
egy fejedelem senki emberfiának el nem szokta 
nézni, Báthory Zsigmond a legkevésbbé. Össze- 
koczczantak nem is egyszer, ki is békültek, de 
a szivekben mindig maradt valami keserűség.

Minél jobban elfordult a fejedelem atyai nagy
bátyjától, annál jobban tudta másik nagybátyjá
nak, Bocskay Istvánnak egyéni jeles tulajdonságait 
becsülni, annyival is inkább, mert István igen 
jól ismerte öcscsét s mi sem állott tőle távolabb, 
mint hogy ennek hiúságát sértse, ő első sorban 
a fejedelmet látta benne, a kinek érdekeit úgy 
is mint alattvaló, úgy is mint rokon, megoltal
mazni kész volt. Bocskaynak mérsékelt, habár 
kissé tartózkodó, de mindig szerény magavise
leté végre is megnyerte a fejedelemnek vonzalmát 
s e vonzalom nem volt múló, mert Bocskay vele
született tapintatosságával, fejedelmi rokona iránt 
még a nehezebb időkben is állandóan megőr
zött hűségével az egyszer elnyert bizalmat mind
végig megtartotta.

Időközben rossz hírek érkeztek Magyarország
ból : háború volt kilátásban. Ez magában véve 
nem volt valami meglepő dolog akkor, de nem 
egy körülmény méltó aggodalommal tölté el 
azoknak lelkét, a kik a múlt tanúságait nem 
szokták elfelejteni. Hire ment, hogy ha a háború 
kiütne, a fejedelem nem álianá a török szövet
séget, hanem Rudolfhoz pártolna. Hiszen a mi 
azt illeti, csak természetes, hogy keresztyén 
ember szívesebben áll a keresztyén pártjára, de 
— mint a múlt eseményei igazolták — a német 
soha sem birta, vagy igazán nem akarta az efféle 
szövetségeket állani. Távol is volt a prágai udvar, 
gyenge is, ellenben a török közel is, erős is. 
Eleinte hihetetlen volt „a török ingerlő politika“, 
csak azoknak adtak a hirek okot az aggoda
lomra, a kik ismerték a jezsuita Carigli Alfonz
nak befolyását az ifjú fejedelemre. A bizony
talanság napról-napra nyomasztóbb, elviselhe
tetlenebb lett; az urak, de maga a nép is inge
rülten nyilatkozott azok ellen, „a kik a haza sírját 
ássák, hozzájárult, hogy a legkülönbözőbb izgató 
hirek zaklatták az embereket, pl. hogy a török 
tatár sereggel akarja Erdélyt végigsöpörni.

Ilyen előzmények után nyílt meg az ország
gyűlés Tordán, (1594 május 12-én), a hol az 
ellentétek a maguk merevségében napfényre 
kerültek. Maga Bocskay István nem jött el Tor- 
dára ekkor, mert őt, mint Nagy-Várad kapitányát, 
ügyei távol tartották, de minden valószínűség 
szerint a távolból is figyelemmel kisérte hazá
jának ügyes-bajos dolgait. Bármint legyen is a 
dolog, kétségtelen, hogy Erdély nagy válság
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előtt állott, mert a fejedelem kijelentette, hogy 
készebb lemondani Erdélyről, mint eltökélt szán
dékáról, a mit egyébként azzal is megmutatott, 
hogy az országgyűlést elhagyva, Kővárra vonult 
vissza. Úgy látszott az első pillanatban, hogy a 
török szövetség híveinek diadala teljes, valójában 
teljes is lett volna az, ha annak fejei e diadalt 
elbírták volna, de hiányzott az erős kéz, az el
szántság. Beállott az ingadozás, az okoskodás, 
melyről meg vagyon irva, hogy halála a tettnek.

vitatkozásai nem várt fordulatot okoztak, úgy 
hogy midőn Zsigmond fejedelem újra felvető a 
török szövetségnek megszakítását, alig hallat
szott némi ellenkező szó, csak Kendy Sándor 
nem tudott hallgatni: a szörnyű veszedelem sej
telme arra kényszerítette, hogy tiltakozzék az 
országrontó cselekedet ellen.

A koczka el volt vetve, most már a győztes 
pártnak erővel bátran előre kellett mennie : a török 
is hirét vette a dolognak. A nehézségek nőttek,

Bocskay István koronája.

Némelyeknek eszébe jutott, hogy íme az egész 
török-tatár háború csak vak lárma volt, a szászok 
a német szövetségnek előnyös oldalait emelgették 
ki. Végre abban állapodtak meg az urak, hogy 
Bocskay Istvánért küldenek, hadd szóljon hát 
ő is ebbe a bizonytalanságba. Már ekkor Bocskay 
Kőváron volt fejedelmi rokonának oldala mel
lett, a hol a hirét hallván a dolgok folyásának 
s annak, hogy Kornis Boldizsár nem kis hatással 
szól a rendek előtt a fejedelem mellett — egy 
szép napon a saját és a fejedelem dandárainak 
élén Zsigmond fejedelemmel együtt Tordán ter
mett. Bocskayék megérkezése és az utolsó napok

mert a kikerülhetetlenek látszó külháborií mellett 
belső forrongás is kilátásban volt, hiszen Kendy 
Sándor nem állott véleményével elszigetelten. 
A belső elégedetlenséget el kellett nyomni. Mikor 
a franczia forradalmi kormány annak idején 
hasonló helyzetben volt, ez sem cselekedett más
kép : a közjóléti bizottság ugyancsak munkába 
fogta a guillotint, mert egy nemzetnek az egy
szerre folyó kül- és belháborúban el kell pusz
tulnia. A „győztesek“ között szóba került minden 
eshetőség. Egy napon ebéd után egy kertben 
(a monostori apátság kertjében) üldögélt a feje
delem embereivel s ujjhegyre szedte, mit kellene
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tenni? Bocskay István is ott volt a többi között. 
Mi történt ott? Mit beszélgetett ott? Nem tudjuk. 
Nem tudjuk nevezetesen azt, hogy ki indítvá
nyozta „az ellenkező urak“ kivégeztetését. Volt 
idő, a midőn ez indítványt egyenesen Bocskay- 
nak tulajdonították, holott ezt kétségtelen bizo
nyossággal állítani nem lehet, maga Bocskay csak 
végrendeletében érinti az ügyet, de ott sem 
nyerünk tájékozást, mert ott is csak annyit mond, 
hogy a rosszakat, melyek az utóbbi években 
Erdélyt sújtották, ne tulajdonítsák neki. Akármint 
legyen is a dolog, bizonyos, hogy eme híres 
kerti beszélgetésnek a következtében az ellenzék 
fejeit rövidesen elfogták és kivégezték. Mint ama 
zord idők egyik krónikás poétája mondja:

Augusztusnak tizenkilenczed napján 
Reggel hajnalkorban, szintén négy órán 
Kolozs várossának az ő piaczán 
Ötének fejüket szedé egy czigán 
Az több árulóknak (vajda) megengedé 
Ország kérésére meg nem öleté 
Vasban őket egyenként vereté 
Szélyel a várakba mind elküldeté.

Az események ettől fogva gyorsan követték 
egymást, az erdélyi kormány megnyerte szövet
ségébe a moldvai és oláhországi vajdákat, meg
kötötte a szövetséget a bécsi kormánynyal is, 
Báthory Zsigmond Károly stíriai főherczeg leányát 
Mária Krisztinát nőül veszi. A csatatéren is jól 
indult minden (gyurgyevóidiadal). Bocskay erélye, 
tapintatossága, türelme, a diplomatiai alkudozá
sokban épen olyan fényesen kitűnt, mint bátor
sága a harczmezőn. Minden jól ment, csak egyre 
volt roppant nagy szükség: az állhatatos kitar
tásra. Épen itt volt a bökkenő. Báthory Zsig- 
mondnak egyszerre elment a kedve mindentől. 
Prágába ment, Rudolftól kihallgatást kért, az 
volt a titkos vágya, hogy feleségétől valami úton- 
módon megszabaduljon. Mig a fejedelem a prágai 
utat járta, Bocskay intézte Erdély ügyeit és ezek
ben a napokban oly esemény történt, mely 
a magyarság dolgait ugyancsak összezavarta. 
Rudolf és Báthory Zsigmond hadait a török 
tönkre verte, hogy pedig a baj még nagyobb 
legyen, Zsigmond lemondott Erdélyről — Rudolf 
javára.

Bocskaynak nem sok ideje lehetett az elmél
kedésre, mert egy szép napon arra ébredt, hogy 
Báthory Zsigmond visszajött. Bocskay türelem
mel kereste a kibontakozás útját, Zsigmondot 
feleségével kibékíté, majd Prágának vette útját, 
hogy itt is valami módon modus vivendit teremt
sen. Hogy milyen nehéz feladatra vállalkozott, 
arról csak annak lehet fogalma, a ki Rudolfnak 
bizalmatlanságát, (mely ez esetben indokolt is 
volt), elzárkózottságát ismeri. De a mire vállal
kozott, azt nyélbe is ütötte : ime követtársával 
Naprágival reménykedve vette útját Magyaror
szág felé, már Bécsig jött, midőn egy hír minden 
reményét tönkre tette, minden számítását keresztül 
húzta: Báthory Zsigmond újra lemondott, még 
pedig Báthory Endre javára, a ki Bocskaynak 
régtől fogva ellensége volt, a minek kézzelfog
ható bizonyítéka az is, hogy mihelyt a fejedelmi 
székbe ült, Bocskay erdélyi birtokait elkoboztatta, 
a ki ilyenformán egy csapásra elvesztette hazáját, 
hivatalát, sőt kevésbe múlt, hogy szabadságától

is meg nem fosztották, mert abba a gyanúba 
került, hogy a prágai udvart hamis előterjesz
tésekkel rászedte. Más tekintetben is vigasztalan 
volt helyzete : Erdélyből gonosz hírek érkeztek; 
Básta a hírhedt generális Mihály vajdával végig 
pusztította a kis hazát, az erdélyi nemesség 
pedig tehetetlen bús kedvében épen ellene fordult, 
neki rótta fel bűnül az ország szörnyű szenve
déseit. Bocskay újból Prága felé vette útját s 
Rudolf mellett mint tanácsos hivatalt vállalt.

Bús napokat tölthetett Bocskay Prágában, a 
hol naponkint meg kellett győződnie arról, a 
mit eddig csak messziről sejtett, hogy a német 
kormány Magyarországnak megmaradt politikai 
és lelkiismereti szabadságát akarja tiporni; hiába 
tekintett a múlt felé, ennek emléke sok csalódá
saival csak árnyat vetett lelkére, a jövő pedig 
talán még a múltnál s a jelennél is zordabb 
volt, Básta seregei Erdélyt juttatták a nyomorba, 
míg Magyarországon Belgiojoso növelte a két
ségbeesést. Meg kellett győződnie arról, hogy a 
német kormány a törököt kivetni nem tudja, 
hogy ereje csak a magyarság gyöngítésében érvé
nyesül. Otthagyta tanácsosi hivatalát, Bihar- 
megyei jószágán keresett nyugalmat. Itt új csalódás 
várt reá, nyugalmat keresett és háborúságot talált, 
mert lélekháborító dolgok folytak itt akkor. A 
török háború folyt; csak egy-egy adat világít 
be annak borzalmaiba, pl. hogy Győrmegye 150 
községe közül elpusztult 1 0 0 , de mindez bár
mily szörnyű volt is egyébként — nem volt 
elég. Rudolf császár-király, a ki oly kevéssé 
tudta alattvalóinak e világi érdekeit megóvni, 
hovatovább nagyobb és nagyobb erélylyel mun
kálkodott azon, hogy népeinek lelkiüdvösségét 
megmentse s azokat az egyedül üdvözítő egy
házba kényszerítse. A protestánsok templomait, 
a hol lehetett szép szerivel, a hol nem, erő
szakkal elfoglalta; a kassai szép templomot Bel
giojoso generális fegyverrel vette el. Protestálni, 
panaszkodni nem volt tanácsos, mert az ember 
igen könnyen kapott olyan pert a nyakába, a 
milyenek itt-ott folytak; hogy a rendek a protes
tánsok üldözése miatt még az országgyűlésen 
se emelhessenek panaszt, arról ama híres 2 2 -ik 
artikulus betoldása, által akart gondoskodni a 
német kormány. Mig ezen események végképpen 
elkeserítették az aggódó hazafiakat, Erdélyből is 
rossz hírek érkeztek. Ott Básta német gene
rális Mihály vajda ellen hadakozott s ha e 
vezérek egyelőre egymásban nem tettek is kárt, 
annál jobban megnyomorgatták magát az országot, 
a ravasz olasz származású tábornok utóbb gonosz 
ellenfelét meggyilkoltatta ugyan, de a kis pihenőt 
csak arra használta fel, hogy minél nagyobb 
hadisarczot hajtson be az országon. Hiába akart 
Erdély gátat emelni a pusztulásnak; vezérével, 
Székely Mózessel egyetemben elbukott.

A szerencsétlenségnek eme napjaiban erősnek 
mutatta magát a nemzet; forró, reménytelen élet- 
vágyával szivében, szilaj daczczal nézett a jövőbe, 
íme sokan inkább a vad rengetegnek vették 
magukat, semhogy a vad olasznak meghódol- 
janak. „Inkább választották a vadállat zordon 
világát, mintsem hogy hordozzák a rabság bús 
igáját“. A bujdosók között volt az ifjú Bethlen 
Gábor, a kinek az jutott eszébe, hogy megkéri
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Bocskayt, álljon a kis csapat élére: „Az egész 
ország gyászban van — írják a bujdosók a 
többi között — sírva panaszkodik, hogy az Isten 
is elhagyta; irtózva gondol reá, hogy szolga
sága örökös lesz. Mindenki esengve várja az 
iga alól való felszabadulását, hogy a szolgaság 
kínját magáról lerázza, csak vezető kell. Nagy
lelkű férfi, nemes polgár, a ki hazájának minde
nével tartozik, ha a sors úgy kívánja, nem tagadja 
meg tőle szolgálatát“.

E levél, hogy, hogy nem, Belgiojosónak, a 
kassai hírhedt kapitánynak kezei közé került, a 
különben is, személyes okokból már előbb is, 
ellensége volt Bocskaynak. Nem késett azt a 
bécsi kormány embereinek felmutatni, akik éppen 
nem kicsinylették a dolgot; a vitéz katonára 
bízták elfogatását annak, a kihez a levél intézve 
volt, a ki pedig végre is nem tehetett arról, hogy 
a bujdosók hozzáfordultak. Bocskay védekezni 
akart, nem is hallgattak reá, mert miként a vitéz 
Belgiojosó hangoztatá: „most nincs holmi hit
vány jogi vitára szükség: vasam tűzben van, a 
lázadó Bocskayt az üllő közé kell venni“.

Bocskay tragikus helyzetbe került, a mene
külésre csak egy út állott előtte: tenni merészet 
és nagyot, fegyvert fogni. Olyan érzelmek tölt- 
hették el, a minőkkel Schiller Teli Vilmosa indo
kolja merész elhatározását:

„Ha zsarnok ellen nincsen oltalom,
Ha zordon kénye elnyom untalan,
Derült szívvel hatolj az égbe fel,
Szerzett jogaid megtalálod ott.
Fényben áradva, mint a csillagok 
A természet rendje újból helyreáll,
Hisz csak ember az, ki veled szembeszáll,
S ha minden kísérleted meghibázott is,
Egy megmarad : élesre fent vasad“.

Midőn már egyszer döntő lépésre határozta 
magát, törhetetleniil állt elhatározása mellett. 
„Az táskát, mely egyszer a mi nyakunkat és az 
magyar nemzetség nyakát igen megcsiszolta vala, 
kinek hordozását igen el is untuk, azt többé 
bizony semmikép ismét újólag nyakunkba nem 
vehetjük“.

Belgiojoso Bocskaynak egyik birtokát, Szt. 
Jóbot támadta meg; itt ugyan a hajdúkat vissza
szorították, de egyik vitéz kapitánya, Örvendi Pál, 
Kereki mellett hamarosan kiköszörülte a csorbát. 
A kerekii diadalt az álmosdi és diószegi követte; 
ez utóbbi küzdelem különösen makacs lehetett, 
mint mondják, nyolczszor fordult a szerencse 
koczkája, végre az Isten a magyarnak adta a 
győzelmet.

Van-e nekünk, a késő unokáknak, fogalmunk 
az örömről, melyet e győzelmek az agyonsa
nyargatott, a sír szélére taszított nemzet soraiban 
keltett ? íme annyi reménytelenség, annyi meg
aláztatás után előáll egy hős, az Istennek kül
dötte, a ki kardjának élén meghozza a nemzet
nek mindazt, a mire a mindenéből kifosztogatott 
magyarnak szüksége van!

E győzelmek napfényre hozták a német sereg 
gyöngését, kitűnt ismét, hogy a német had
vezérek túltengő önérzete nem az erőnek tudatán, 
hanem elbizakodottságon alapszik. Belgiojoso és 
Básta hatalmaskodásának egy csapásra vége 
szakadt, amaz Szepesvárig visszavonult, ez pedig 
sietve vonta ki hadait Erdélyből. Rövid idő alatt

a felvidéki városok tornyain a háromszínü lobogót 
lengette a szél, Kassa derék lakossága is kitörő 
örömmel fogadta a hős vezért, a ki ezentúl 
haláláig e kurucz városban tartózkodott, azt 
nagyon megszerette, gyakran mondogatta: „Jó 
minekünk itt lakni“.

A beálló télen a vezér szerbe-számba vette 
erejét, tisztába akart jönni azzal, hogy kikre 
támaszkodhatik a további küzdelemben. Két czélt 
tűzött maga elé: Erdélyt magához csatolni s 
viszonyát a törökkel szemben rendezni, sőt a 
lehetőséghez képest annak erejével a magáét 
növelni. A török a hozzáküldött követséget öröm
mel fogadta; a bemutatott tizenhat német zászló 
világosan szólt a magyar vezér sikereiről, de 
nem mulasztotta el az európai udvarokat is tájé
koztatni. Míg eme intézkedéseknek kívánt ered
ménye lenne, az erdélyiek megnyerésére fektette 
a fő súlyt, már 1604 deczember 12-én felkereste 
az udvarhelyi székelyeket levelével, neki — úgy
mond — édes anyja Erdély, mely őt szülte és 
táplálta, ő szivén viseli annak sorsát. A magyar 
szívből jövő szavak a székelyek szivéhez jutottak, 
majd pedig az egész Erdély is hozzáállott. Idő
közben megérkezett a szerencsi országgyűlés 
napja is, a hol a magyarországi rendeknek az 
erdélyiekkel együtt, „a megsértett nemzeti és val
lási szabadságról“ kellett tanácskozniok. Ezen 
országgyűlésen sok vitatkozás nem volt: a meg
nyitás után harmadnapon Bocskayt fejedelemnek 
kiáltották ki, majd kimondották a három fele
kezet egyenjogúságát, fővezéreknek megválasz
tották Homonnay Bálintot, Széchy Györgyöt, 
kanczellárnak pedig a később oly szomorú neve
zetességre jutott Kátay Mihályt. Talán mind
ezeknél fontosabb volt, hogy időközben a magyar 
hadak Belgiojosot Pozsonyig szorította vissza 
és az egész Felvidék a magyar fejedelem zászlai 
alá állott.

Bocskay erdélyi útjáról, a medgyesi ország- 
gyűlésről visszatérőben Sárospatakon a szultán 
athnáméját átvevén, Buda felé vette útját, Rákos 
mezején a nagyvezirrel találkozott, a ki neki a 
szultán ajándékait átadta. Az ajándékok, nem
különben a nagyvezirnek szavai kétségtelenül 
szilárdították a fejedelem állását. Husszein bég 
a többi között, a kardot átnyújtva így szólt: 
„Vedd át István vezér! Ebben ő (a szultán) 
neked jobbját és igaz jóindulatját nyújtja, ezzel 
téged öcscsének fogad. . .  áldjon meg az Isten, 
tegye győzelmeidet sikeresebbé“.

Bocskay nagy volt a szenvedések iskolájában, 
nagy volt mint hadvezér, de legnagyobb volt 
sikerei között. Következetessége, komolysága, 
higgadtsága itt tűnt ki a legjobban. Ismeretes, 
mily határozottsággal hárította el magától a török 
koronáját, melyet a szultán megbízásából Husz- 
szein bég fejére tett s a melyet csak mint a 
török barátságának jelét tartott meg, mert hiszen 
„Magyarországnak van még élő koronás királya“, 
különben is a szabadságért s nem a koronáért küzd.

Bocskay az elért sikert eszköznek tekintette, 
czélja a meggyengült magyar megerősítése volt. 
A két császárság közé ékelt Magyarország mind 
a kettőtől szenvedett; e két hatalmasság, mint 
az ollónak két ága egymás felé vágott, de csak 
abban tett kárt, azt aprította, a mi közéje került.



A fejedelem minden erejével, hatalmával azt a 
nagy czélt tűzte ki maga elé, hogy útját állja a 
háborúknak, mert a sok vérvesztésben elgyen
gült magyarnak pihenésre volt szüksége.

E béke megkötése nagy akadályokba ütkö
zött, de épen ezeknek a legyőzése és a várva 
várt békének megkötése — Magyarország szabad
ságának biztosításával — az, a mi a nemzetnek 
háláját a kiváló férfiú iránt biztosítja. Pedig 
Bocskay már az alkudozások idejében beteg 
volt, a mi már csak ezért is növelte a nehéz
ségeket, mert a túlzó elemek itthon is, de a 
prágai udvarban is felülkerekedtek, mihelyt azt 
vélték, hogy a vezető kéz gyöngül. Szerencsére 
a betegség csak lassan pusztított, sőt helylyel- 
közel mintha szünetelt volna. Azok a levelek, 
melyeket Bocskay ebben az időben a Bécsben 
tartózkodó Illésházyval váltott volt, sok érdekes 
és jellemző adatot tartalmaznak úgy Bocskayra, 
mint általában az akkori viszonyokra nézve. Az 
előző időkben Bocskay pl. házasságra gondolt, 
úgy látszik szó volt arról, hogy a fejedelem nőül 
venné Báthory Zsigmond özvegyét s lllésházy 
a többi között afféle megbízatást is kapott, hogy 
ebben az irányban puhatolózzék, lllésházy egyik 
levelében érintette az ügyet. Bocskay félig tréfásan, 
félig bánatosan így válaszol a többi között: „Jó 
néven vettük, hogy arra munkálkodik, de attól 
félek édes apám uram (így szólította Illésházyt), 
hogy abban hiában munkálkodik, mert fölötte 
igen betegessé válánk, sőt ha hamar nem bánik 
kigyelmed a dologgal, attól félünk, hogy egy 
napon csak fiú nélkül marad kigyelmed“. Vala
hányszor jobban érzi magát, tréfásan meg-meg- 
említi újra a házasság kérdését. Úgy látszik, 
hogy október vége felé (1606) jó napjai lehettek. 
„Már a békó is oldódzik lábunkról“ így ír — 
„ki az a lány sok pénzzel, a kit nekem szánt 
kigyelmed ?“

lllésházy gondoskodott fejedelmének orvosai
ról is. Előbb egy tudós asszonyt küldött hozzá, 
a kiben Bocskay is igen bízik. „Úgy ismerjük

mondja róla a fejedelem — hogy még efféle 
orvosok közül ennél tudósabb hozzánk nem 
akadott, magunkat is igen biztat szemtől szembe, 
hogy minden kétség nélkül meggyógyít“. Később 
egy zsidó doktorral próbál szerencsét, de ered
ménytelenül, majd betegségének leírását küldi Illés- 
házynak, hogy azt a bécsi orvosokkal közölvén, 
hozzon maga hasznos orvosságokat. Deczem- 
berben ereje nagyon aláhanyatlott, míg végre 
annak 29-dik napján virradóra elhunyt.

Az egykorúak tudvalevőleg Bocskay halálát 
mérgezésnek tulajdonították. Mi igaz e gyanúból, 
mi nem, ma meg nem állapítható. Kátay Mihály 
kanczellár vallomásai, a kit a mérgezés gyanúja 
terhelt, fájdalom, • elvesztek.

A végrendelkezés értelmében Bocskay holt
testét a gyulafehérvári templomban helyezték 
végső nyugalomra. Február 3-án délelőtt 11 óra
kor fényes istentisztelet után indult meg a menet 
Kassáról; kísérete 200 lovas és ugyanannyi 
gyalogosból állott. Gyulafehérvárott a fejedelmi 
palotában volt még három napig kiterítve. Innen 
csak egy útja volt — a templom kriptájába.

Később rövid időre e templom temetkezési 
helye lett az erdélyi fejedelmeknek; itt helyezték

nyugalomra Bethlen Gábort, I. Rákóczy Györ
gyöt, azonban mintegy fél század múlva, midőn 
Erdély újból megtelt a háború iszonyatosságaival, 
vad hordák felforgatták az egyházat s a ham
vakat kiszórták a sírhelyeikből.

Prazsinszky Pál.

Új turbinás gőzhajók.

A modern hajóépítés a gőzturbina jegyében 
halad előre. Hogy e téren a turbina mily 
előnyökkel kecsegtet a dugattyús gőz

gépekkel szemben, arra ezúttal tán nem is szük
séges kitérnünk, mert csak nemrégiben volt 
alkalmuk az „Uránia“ olvasóinak e kérdést 
érinteni. 1 Ugyanezen oknál fogva nem kell 
kiterjeszkednünk azokra a technikai néhézsé- 
gekre sem, a melyek itt részben még meg
oldásra várnak s így egyszerűen megelégedhe
tünk a gyakorlati eredmények megállapításával 
és a legújabb vívmányok bemutatásával. Az 
idő rövidségét tekintve, mely az első turbinás 
gőzhajó szerkesztése óta (1894) eltelt, a hala
dás egyenesen meglepőnek mondható. A gőz
turbina, mely kezdetben csak kísérletképpen, 
majd általánosabban csupán a kisebb hadi
hajóknál (torpedóhajók, torpedózúzók) talált alkal
mazást, ma már a hajóépítésnek úgyszólván 
minden ágában megkezdte térfoglalását és nem 
lehetetlen, hogy itt végül az egész vonalon 
győztes fog maradni a dugattyús gőzgép felett.

A turbina és a gőzgép e harczában valósá
gos párviadal számba menő mérkőzésre is 
akadhatunk. Evvel akarjuk kezdeni a turbina 
legújabb térfoglalásainak ismertetését. A nagy 
oceánjáró gyorshajókra nézve ugyanis a nálunk 
is jól ismert Cunard társaság igen szellemesen 
és teljesen gyakorlatilag egy egyszerű próbát 
valósított meg annak a kérdésnek az eldönté
sére, hogy az ily nagyfokú igények mellett az 
új jövevény képes-e már helytállni vagy éppen 
fölényt mutatni a régi classikus hajógéppel 
szemben. E végből két óriási teljesen egyméretű 
hajót építtetett, egyiket turbinás, másikat dugaty- 
tyús gépszerkezettel s ezeket ugyanazokon a 
vonalokon, lehetőleg egyenlő körülmények között 
szándékozik járatni. Emeli a mérkőzés érdekes
ségét, hogy e hajók a világ legnagyobb vízi 
járművei közé tartoznak: hosszúságuk 675 angol 
láb, a mi körülbelül 205 méter s egyenkint 
31500 tonnásoknak és 2 1 0 0 0  lóerősöknek van
nak tervezve.

Talán nem lesz érdektelen, ha egy kis ki
mutatást közlünk ama úszó óriásokról, melyek 
a kereskedelmi hajóépítés legkiválóbb alkotásai : 3

1 Kármán T. A gőzturbinák. Uránia. 1905. október. 
2 A hajók nagyságát tonnatartalmukkal szokás meg

adni: a tonnatartalom a teljesen felszerelt és teljes rako
mánnyal megterhelt hajó által kiszorított viz súlya ton
nákban (1000 kg.-okban) kifejezve. (A netto, ill. brutto 
register tonna a rakományra szánt, ill. a hajó összes 
térfogatát adja és nem tévesztendő össze a tonnatar
talommal). A gépek munkaképességét u. n. indikált 
lóerőkben adjuk meg: ez a másodperczenkint a gőzből 
kivett energia mértéke (1 lőerő — másodperczenkint 75 
kilogrammeter); nem tévesztendő össze az effektiv-
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Tonna- , ■ ■ ■  Építési Sebesség 
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ACunard-társaság
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két hajója

A Great-Eastern rosszul sikerült öt kerék
páros lomha szerkezet volt; nem sokra lehetett 
használni s így 1888-ban szétbontották; tonna-

1. A Cannania dugattyús gőzgépe. (Vázlatosan.)

tartalomban, azonban egész máig ez tartja a 
recordot és csak a Cunard építés alatt lévő két új 
hajója fogja a „világ legnagyobb hajója“ czímtől 
megfosztani. E méreteket turbinás hajó eddig 
még csak meg se közelítette. Tán az is fokoz
hatja érdeklődésünket a mérkőzés kimenetele 
iránt, hogy a szóbanforgó dugattyús gőzhajó 
nem más, mint a Caronia, mely, mint olvasóink 
előtt a napilapokból bizonyára ismeretes, az 
idén januárban Fiumében is járt s így idővel 
tán a turbinás hajóóriáshoz a Ccinnciniához is 
lehet szerencsénk. Az utóbbi valamivel később 
készült el, a mi különben természetes is, mert 
építésénél egészen új technikai nehézségekkel 
kellett számolni. Ezért pl. a John Brown & Co. 
czég jónak látta előbb kisebb méretben a szá
razon felállítani és kipróbálni az analog turbina
szerkezetet, hogy a még szükséges javításokat 
és tökéletesítéseket megállapíthassa. Ily módon 
hat hónapi megfigyelés és kísérletezés után

m u n k a k é p e s s é g g e l ,  m e ly  a g é p  á lta l m á s o d p e r c z e n k in t  
sz o lg á lta to tt  h a s z n o s íth a tó  m u n k a  m ér té k e . A z e f fe k t iv -  
m u n k a k é p e s s é g  p e r s z e  m in d ig  jó v a l k is e b b  a z  in d icá lt-  
n ál (h a jó k n á l kb . ö tö d r é s z e ) .  A  h a jó k  s e b e s s é g é t  r e n 
d e s e n  a  fé l p e r e z  a la tt b efu to tt  c s o m ó k  s z á m á v a l m érik :  
1 c s o m ó  a z  a n g o l te n g e r i m ér tfö ld  (1 8 5 2  m éte r )  1 2 0 -a d  
r é s z e ; teh á t a  fé lp e r c z  a la tt b e fu to tt  c s o m ó k  s z á m a  
u g y a n a z , m in t a z  órá n k in t b e fu to tt  a n g o l te n g e r i m ért
fö ld e k  sz á m a .

sikerült nekik a Carmaniát a lehető legtökéle
tesebb turbina-szerkezettel felszerelni. E turbina
szerkezet tehát teljes mértékben megérdemli 
figyelmünket. Ezért, nem is fogunk a hajótest 
többi hatalmas méreteiről, sem a pompás belső 
berendezésről szólni,, a miről a napilapok és 
hetilapok annak idején nálunk is eleget írtak, 
sőt a Caronia nagyszerű négyhengeres gőz
gépét is csak összehasonlító vázlatban mutatjuk 
be. (1. és 2. ábra.)

A turbinák amaz előnyét, hogy kevesebb 
helyet foglalnak el, ezúttal nem használták ki: 
a két gépkamra egyenlő térfogatú, de ennek 
megfelelően a Cannanián korántsem olyan túl
zsúfolt (1. 3. ábra), mint a dugattyús gőzhajó
kon szokott lenni. Súlyban a turbina 5%-nyi 
megtakarítást adott a dugattyús géphez képest. 
A gőznyomás 14 10 kilogrammot tesz ki négy- 
zetcentiméterenkint, 1476-tal szemben. A sűrí
tési felület ellenben mintegy 20 ’/()-kal nagyobb.

Amint az meglehetős általánosan szokásos, 
voltaképpen három turbinát találunk a hajón 
egymás mellett elhelyezve: középütt egy magas 
nyomásút és szélről a hajó mindkét oldalán 
egy-egy alacsonyabb nyomásút, a melyek hátra
felé mozgató szerkezettel vannak combinálva. 
A turbinák burka kovácsolt aczélból van, az 
alacsony nyomásiakénak átmérőjé 3'30 méter. 
Ha meggondoljuk, hogy e turbinák összesen
1.115,000 lapátocskát tartalmaznak, fogalmunk 
lehet a szerkezet bonyolódottságáról és azokról 
a nehézségekről, a melyekkel ezeknek pontos, 
úgyszólván egyénenkinti összerovása járt. Az 
összes forgó alkatrészek gondos egyensúlyozása

2. A Carmania turbinás gépezete. (Az előbbivel egyenlő méretű 
vázlatban.)

hosszadalmas és vesződséges kisérletsorozato- 
kat igényelt.

A telepen a rendesnél jóval nagyobb forgási 
sebességekre is kipróbálták a járás egyenletes
ségét, meggyőződvén, hogy nyoma sincs semmi
féle rezgéseknek. A hajón azonban regulátorok 
gondoskodnak arról, hogy a kerekeknek gőzzel 
való táplálása rögtön megszakadjon, mihelyt 
forgásuk mintegy 10w/0-kal gyorsabb a ren
desnél.

A hajócsavarok egyenkint vannak a tenge
lyeken elhelyezve és mind három-szárnyúak.



286

A Carmaniát konnánylapát nélkül is kitü
nően lehet kormányozni annak alapján, hogy 
a hátrafelé mozgató turbinák, melyekben egy 
félig önműködő szerkezet segítségével bármikor 
közvetlenül be lehet bocsátani a gőzt, külön-

3. A Carmania turbinás gépkazánja.

külön egységek gyanánt [kezelhetők a két 
oldalon.

A mi azonban a classikus gőzgéppel való 
gyakorlati összemérést illeti, végleges döntést 
csak az idő hozhat. A kérdés a gyakorlatban 
oly sokfelé ágazó s benne a tartósság, állan
dóság és megbízhatóság szempontjai oly fon
tos szerepet játszanak, hogy ama pár hónap, 
a mióta a Carmania szolgálatban áll, koránt
sem elegendő a végső szó kimondásához. Egy
előre még csak az előzetes próbák eredmé
nyeiről adhatunk számot, a melyek tagadhataí-

áilapotban azóta jelentékenyen felül is múlt. 
Kiemelésre méltó még, hogy körülbelül 900 
méteres ívvel képes volt teljesen megfordulni, 
oly feltételek mellett, a melyek közt a Caroniá- 
nak 1200 méterre volt szüksége. Végül, a mi a 
hajótest függélyes rengéseit illeti, azok a turbi
náson úgyszólván elenyészők, míg a másik 
hajóni a gőzgépek nagyfokú tökéletessége elle
nére s aránylag eléggé észrevehetők.

Megjegyzendő, hogy a további kilátások is 
igen kedvezők s nem igen kell attól tartani, 
hogy a szerkezet hosszabb idő múlva, vagy 
nehezebb viszonyok között már nem állná meg 
a helyét, mert tény, hogy minél inkább szapo
rodtak a turbinás járművek, eddig mindig csak 
öregbítették az új rendszer sikereit. így nem 
nagyon régen érkezett meg Glasgowból Austra- 
liába a Longana nevű turbinás teherhajó, mely 
ezt az óriási útat a legcsekélyebb hajókár 
(havaria) vagy fennakadás nélkül tette meg oly 
időben, a mikor a tenger felettébb háborgós 
szokott lenni. Sőt egyetlen egyszer sem fordult 
elő, hogy a hajószerkezet felmondta volna a 
szolgálatot, a mint az a dugattyús gépeknél 
erős háborgás mellett annyiszor megesik. E jármű, 
mely távolról sem postahajó, hanem teherszál
lító, melyek rendesen csak 10—12 csomónyi 
sebességgel szoktak járni, egész könnyen tudott 
18 csomónyi menetsebességet is elérni és a 
megfigyelések szerint — a mint az előre lát
ható volt — mihelyt a sebesség túlhaladta a 
16 csomót, a turbina csakugyan gazdaságo
sabbnak bizonyult a dugattyús gőzgépnél. A 
hajótest ingásai csakis a maximális sebesség mel
lett voltak érezhetők, de ekkor is csak gyengén.

Ily viszonyok között már az előzetes pró
bák alapján elhatározhatta a Canard társaság,

4. A Dreadnought vízrebocsátása.

lanul a turbinás hajó javára ütöttek ki. Órán
kénti sebessége azonos körülmények között 
körülbelül egy mértfölddel nagyobb, mint a 
Caroniáé. Azon piszkosan, a mint volt a Clyde 
szennyes vizétől, a hol a végleges szerelés 
alatt sokáig vesztegelt, 20 20 csomónyi közép
sebességet ért el, a mit természetesen rendes

hogy most épülő hajó-óriásait, melyek 238 
méteres hosszúságukkal a Caroniát és Carma- 
niát is messze felülmúlva, a világ legnagyobb 
hajói lesznek, már kizárólag turbinákkal fogja 
felszerelni, a melyekkel 24 csomón felüli átla
gos menetsebességet remélnek elérni.

E sebesség ily nagy hajóknál nem olyan
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csodálatos, sokkal meglepőbb azonban, hogy 
turbinákkal ezt aránytalanul kisebb hajóknál is 
sikerült megközelíteni. Jól jegyezzük azonban 
meg, hogy oly hajókról van szó, a melyeknek 
jelentékeny súlyú rakományt, árúkat vagy úta- 
sokat kell felvenni s nem úgyszólván csak a 
gépnek adnak helyet, mint a torpedóhajók. *

13 89 kg., a magas nyomású turbinában még 
megüti a 12 65-öt, míg az alacsony nyomá
súaknái egészen 1’40-ig száll alá. A forgás
szám perczenkint 533, illetőleg 609.

Egy újabb turbinás hajónál, a belga Prín- 
cesse-Elisabethnél azonban még kedvezőbb az 
elért eredmény.

Ezért figyelemreméltó, hogy a Mauxman 
nevű kisebb méretű postahajó (4. ábra), mely 
nemrég készült el a Vicker Sons and Maxim 
telepein, Barrov-in-Furness-ben, 23 csomónyi 
rendes menetsebességgel közlekedik. E hajót a 
Midland-Railway vasúttársaság járatja Heysham 
kikötőjéből, hogy így közvetlen csatlakozást 
tartson fenn ott végződő vonalaival Angliában 
ugyanis általánosan szokásos, hogy a vasút
társaságok a continens felé rövid hajójáratokat 
is tartanak fenn, hogy közvetlen csatlakozások
kal ittasaiknak a lehető legnagyobb kényelmet 
és szállításaiknak az igényelhető legnagyobb 
gyorsaságot biztosítsák. Ily sűrű járatokra ter
mészetesen csak kisebb méretű hajók alkalma
sak. És valóban a Mauxman mindössze csak 
1005 méter hosszú és 13 72 méter széles. 
E dimensiók mellett egyedül csak a turbina 
alkalmazása tette lehetővé a szóbanforgó nagy 
sebességet, mert a dugattyús gőzgépekkel fel
szerelt hajóknál csak majdnem kétszer ekkora 
hosszúság mellett lehetett ezt elérni.

A turbinák elrendezése megegyezik a Car- 
maniánál leírttal: középen egy magas nyomású, 
két oldalt alacsonynyomású turbinák s ez utób
biakkal közös tengelyen a hátrafelé mozgatók, 
a melyek szintén közvetlenül kapják a gőzt a 
kazánból, ha szükséges. Ez az elrendezés való
színűleg classikusan megállapodottá fog válni.

Nagy gonddal igyekeztek a takarékossági 
szempontokat érvényesíteni, hogy e gyors szál
lítás minél olcsóbb és így tágabb körök részére 
is hozzáférhető legyen és valóban mintegy 
10%-ra becsülik a megtakarítást, a mely a 
dugattyús gőzgépekkel szemben mutatkozik. Ezt 
meglehetős magas gőzfeszültség alkalmazásával 
(túlhevítés nélkül, mely még nagyobb sebessé
get engedett volna meg) és annak a turbiná
kon át lehető legkedvezőbb lefokozásával sike
rült elérni. A kazánokban a gőz feszültsége

Ez a próba-járatok igen hosszú során 24 
csomónyi rendes menetsebességet mutatott fel. 
Hosszúsága pedig (104’85 méter) alig valamivel 
több az előzőnél, sőt szélessége (12’19 méter) 
valamivel kisebb. Mivel Ostende és Dover között 
fog közlekedni, még hozzá igen sekély járatú
nak (2’92 méter) és ennek megfelelően arány
lag alacsonynak (7’59 méter) kellett lennie, hogy 
kedvezőtlen vízállás mellett is befuthasson a 
kikötőkbe. E turbinás hajó segítségével az 
eddigi menetidőt körülbelül félórával sikerült 
megrövidíteni, bár a szénfogyasztás számba- 
vehetőleg kisebb. Azt is csak a turbina teszi 
lehetővé, hogy a hajó teljes menetsebesség mellett 
1'/, perez alatt megálljon és visszafelé 16 cso
mónyi sebességet nyerjen.

E két hajó a turbinának nevezetes térfogla
lásait képviseli, mert ily feltételek mellett ezeket 
a sebességeket eddig távolról sem sikerült elérni.

Még csak az van hátra, hogy a turbina 
összes előnyeivel a teherszállító hajóknál (cargo- 
boats) is alkalmazást találhasson, a melyeknél

nem a sebesség, hanem a szállítás olcsósága a 
fő. Mivel a legújabb hírek szerint Parsonsnak 
már sikerült a gőzturbina forgási sebességét 
összes előnyei megtartásával annyira lefokozni, 
hogy e hajtó-szerkezet tíz egynéhány csomónyi 
sebességű hajóknál is gazdaságosan érvénye
sülhet, a gőzturbina nemsokára már a tengeri

5. A „King Edward“ angol páncélos.

6. „Szamos“ dunai monitor.
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kereskedelmi hajózás összes ágaiban meg fogja 
kezdeni diadalmas térfoglalását, a mint a hadi- 
tengerészet minden ágában már meg is kez
dette, a hol egy téren, t. i. a torpedóhajóknál 
és a torpedozúzóknál, sikerült is már neki a győ
zelmet kivívni és a dugattyús gőzgépet teljesen 
kiszorítani. E kis hajóknál ugyanis fő a nagy 
sebesség, könnyedség és könnyű kormányozha- 
tóság. Szállítóképesség tekintetében úgyszólván 
nincsenek is igények és a takarékossági szem
pontok is másodrangúak. A turbina gyors for
gását, a velejáró súly- és helymegtakarítást 
tehát itt a lehető legteljesebben ki lehetett hasz
nálni, ezért itt kezdték leghamarabb a turbinát 
nemcsak kísérletképpen, hanem gyakorlatilag is 
alkalmazni, úgy hogy manapság már egészen 
általános az efajta hajóknál a turbinás gép
szerkezet alkalmazása. így az angolok már 36 
csomós torpedozúzókat építenek turbinahajtással, 
sőt a 350 milliós nagy kölcsönből elkészült és 
még készítendő magyar-osztrák torpedohajók is 
már mind turbinás szerkezetűeknek vannak ter
vezve.

A czirkálóhajóknál azonban még mindig újdon
ság számba megy a turbina alkalmazása. A leg
újabbak közül példaképpen felemlíthetjük a német 
Liibeck-et, mely tavaly készült el 3250 tonnás 
és 11,000 lóerős géppel, 23 csomónyi közép
sebességet képes kifejteni.

A csatahajók között tulajdonképpen még nincs 
is turbinás szerkezetű, de már folyamatban van 
egynek ily fajta gépezettel való felszerelése. Erről 
az angol hajóról, a „Dreadnought“-ról („merész, 
vakmerő“) már csak azért is érdemes bővebben 
megemlékezni, mert egy szintén épülőfélben 
levő japán pánczélossal együtt a világ legnagyobb 
pánezélos hajója lesz.

A hajó törzse már teljesen kész, vízrebocsá- 
tása folyó évi február hó 10-én történt Ports- 
mouthban (5. ábra). Mivel a hajógerincz első 
darabjait 1905. október 2-án rakták le, az össze
állítás mindössze csak 4 hónapot és 8 napot 
vett igénybe s a teljes felszerelés — úgy szá
mítanak — további egy éven belül meg lesz. 
Tekintettel arra, hogy sokkal kisebb pánczélo- 
sok elkészítése rendesen 30 — 36 hónapot igé
nyel, az angol haditengerészet gyártelepei a jelen 
esetben, költséget nem kímélve, bámulatos alkotó- 
képességről tettek tanúságot, a mi háborús idők
ben esetleg nagyon is számbavehető előny gya
nánt érvényesülhet.

A hajó végleges tervei csak 1905 augusztus 
havában készültek el s így bennük a japán
orosz háború, különösen pedig a híres csuzimai 
ütközet összes tanulságai felhasználást nyerhet
tek, annál is inkább, mert az 1902-ik évi 
angol-japán szerződés egy titkos pontja szerint 
a mikadó kormánya kötelezte magát, hogy minden 
egyes csata után a japán admirálisok jelentéseit 
közli az angol haditengerészettel.

E terveket és újjításokat a tengerészeti minisz
térium természetesen igyekezett szigorúan titok
ban tartani és sokáig csakugyan semmi sem 
szivárgott ki a Whitehall-on levő palotából. 
Végül azonban egy német napilapnak meg egy 
amerikai revue-nak mégis sikerült a legjellem
zőbb vonásokat nyilvánosságra hozni.

Ez az új úszó-vár, ha elkészül 18.000 tonna 
vizet foga helyéből kiszorítani, a miből 11.000-et 
igényel maga a pánezélzat. Összehasonlítás ked
véért felemlítjük, hogy az angol hadi flotta 
eddigi legnagyobb hajói, a melyek a „King 
Edward VII“ typusához tartoznak, csak 16.500 
tonnát szorítanak ki. A mellékelt rajzon látható 
a King Edward VI! függélyes hosszmetszete 
és alaprajza; az ágyúk mellé írt számok az 
ürmértéket jelölik cm.-ben. A vonalkázott részek 
pánczélozva vannak. Alatta látható a Szamos, 
a legnagyobb dunai monitor. (!) Pánczélzatuk 
sem oly hatalmas, mint a Dreadnought-é. Bővebb 
részleteket azonban az utóbbiról még nem lehet 
tudni, legfeljebb annyit, hogy a vízvonal tájé
kán 350 milliméter vastag Krupp-féle aczélból 
lesz a burkolat.

Érdekes, hogy a sarkantyút elhagyták, de 
úgy szerkesztették a hajó orrát, hogy szükség 
esetén azt pótolhassa. Még érdekesebb és egé
szen különös újítás történt a hajó hátsó részén, 
a mely képünkön is elég jól kivehető. A hajó 
hátsó részét ugyanis a kormány felett mintegy 
15 méterrel meghosszabbították, a mely elren
dezés a hajócsavaroknak az eddiginél több helyet 
és jobb védelmet biztosít.

A hajógép 4 gőzturbinából áll, a melyek 
összesen 23.000 lóerőt képesek kifejteni. Mind
egyik turbina egy-egy hajócsavarral lesz össze
köttetésben. E gépezettel 20 21 csomónyi rendes 
menetsebességet remélnek elérni.

Bővebb részletek a hajtó-szerkezetről még 
nem ismeretesek. Legtöbb részlet a tüzérségi 
felszerelésről került nyilvánosságra és pedig 
csodálatosképpen épp az angol sajtó révén. 
Hadihajóról lévén szó, nem lesz érdektelen, ha 
erre is kiterjeszkediink, mert minden eddigit 
felülmúl.

Nehéz löveg 20 lesz a hajón, felerészben 
305, felerészben pedig 234 milliméter ürmérettel. 
A 305 milliméteresek közül kettő kettő elől és 
hátul a pánczéltornyokban lesz elhelyezve, a 
többi 6 a kazematákban, az ütegek élén. A 234 
milliméteresek a fedélzet két oldalán fognak 
ötösével egy-egy üteget képezni. Lesz továbbá 
még 18 kisebb kaliberű gyorstüzelő ágyú is, 
melyek főleg a torpedohajók támadásaira fognak 
felelni.

A 305 milliméteres nagy ágyúk 820 méter 
kezdősebességgel röpítik ki a 385 kg. súlyú löve
dékeket, a melyeknek 5 ‘/2 kilométeren belül a 
legerősebb pánczél sem képes ellenállni, úgy 
hogy oly hajó. mely nincs ily ágyukkal felsze
relve, nem is juthat majd oly közel, hogy löve- 
geit a Dreadnought ellen sikerrel használhatná. 
E nagy ágyúkból minden lövés körülbelül 2000 
koronába kerül s mivel mindegyikből perczen- 
kint két lövést lehet tenni, fogalmat alkothatunk 
magunknak, hogy mennyibe fognak kerülni a 
tengeri csaták, a mikor majd efféle óriások áll
nak egymással szemben.

Azonban a Dreadnought nem sokáig lesz a 
tenger legfélelmetesebb ura. Az amerikai par
lament éppen legújabban szavazta meg egy oly 
aczélszörnyeteg építését, mely hivatva van a 
Dreadnought-tói az elsőséget elvitatni. Ez új 
pánczélost 20.500 tonnásnak tervezik, 25.500
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lóerős turbinás gépei 21 csomónyi sebességgel 
fogják felruházni. A tüzérsége is különb lesz a 
Dreadnought-^nél: 12 305 milliméteres ágyúja 
lesz. Építése csekély ötvenmillió frankba fog 
kerülni.

így hezitálja túl az angolokat Roosevelt, a 
világbéke apostola! V. A.

Mik befolyásolják az akaratot?

Azt mondja Spencer: a legtöbb ember úgy él, 
mintha czélul tűzte volna ki, hogy élete minél 

* kevesebb gondolatába kerüljön. Micsoda 
szomorú igazság, — mily kevesen vannak, a 
kik meg tudják magukat ennek ellenébe védel
mezni! Kezdhetjük a kicsi gyermeken és foly
tathatjuk a nagyokon. Hisz még a jó tanuló is 
legtöbbször csak azért szorgalmatoskodik, hogy 
a vizsgálatokon meg ne bukjék. Nem a tudás 
vágya, nem a munka szeretete, nem is a gon
dolkodás becse, vagy az egyéni erő kifejthetése 
okoz neki örömet, nem is ezeknek az elérése 
a főczél, hanem a vizsgálatokon való — átesés.

Hogy az így gondolkodás egész életén végig 
kíséri, az a legtöbb esetben természetes követ
kezmény. Beül a hivatalba, elvégzi gépies mun
káját, „lerobotol“ s azzal mindennek vége; az 
akaratát t. i. csak ennyire hangolta föl. Hogy 
a továbbkutatásban gyönyört találjon, azt ne 
kívánja senki sem!

Ellenkezőleg, az okoz neki boldogságot, akkor 
van neki „jó napja“, ha minden nagyobb nehéz
ség nélkül tudja a munkaidőt elfecsérelni. S mint
hogy erre teljes erejéből törekszik is, csak ter
mészetes, hogy miként a használatlan ekevas 
megrozsdásodik, az ő szellemi képessége is 
gyakorlat hiányában eltompul, összezsugorodik.

Ezt nevezi Fénelon: szellemi fásultságnak, 
Payot pedig: legyőzendő bajnak.

A szellemi fásultságot nem nehéz felismerni: 
oda van írva az ember arczára. Ha alkalmunk 
lenne megfigyelni, bizonyos, hogy az ilyen fásult 
egyén „leverten“ kel föl az ágyból — maga 
beismeri — sokáig tétovázik, gyakran és nagyo
kat ásít legjava munkaközben, nem tud, mint 
mondják: lendületbe jönni. Munkája immel- 
ámmal végzett, kedv nélküli, a miből követke
zik, hogy alig ér egy hajítófát is. Szívesen ül 
órák hosszat kávéházban, vendéglőben, mert ez 
nem jár szellemi megerőltetéssel, fáradsággal.

S így megy ez nap-nap után. Hónapoknak 
kell elmúlni, míg egyszer kiragadja valami rend
kívüli a mindennapiságból, a tétlenségből. Teszem 
föl: a hivatal-főnök rovancsol, a tanfelügyelő, 
a főigazgató iskolát látogat; vagy mekkora erőt 
tud kifejteni a hanyag és lusta diák a vizsgá
latok előtt, hogy csak keresztül csúszszék! Bámu
latot keltő az.

Az akaratnak ilyeténképpen való föllobbaná- 
sát én semmisnek tartom és nem becsülöm. 
A hangyaszorgalmat tekintem követendőnek és 
hirdetem a jövő nemzedékének.

Az élet nem rendkívüli erőfeszítéseket kíván, 
hanem mérsékelt, de kitartó és becsületes mun
kásságot.

Az akaratot a kitartás tüzében kell meg- 
edzeni.

Sokan vannak, a kik ezer dologba belekap
nak, de jóformán mind befejezetlen marad — 
mert physikai lehetetlenség valamennyit elvégezni. 
Leibniz azt mondja ezekről: „szellemi sélálóku, 
a kiknek munkálkodása talán kellemes szórakoztató 
lehet, de korántsem mély alapozású.

Óvnunk kell az ifjúságot erejének szétforgá- 
csolásától!

Ciöthéről mondja életírója, hogy Faustjának 
magvát kerek harmincz esztendeig hordta lel
kében s az utolsó években (már a megírása 
előtt) mindig önkénytelenül is rája gondolt.

Darwinról mondja a fia, hogy évekig tudott 
a mások szemében nevetséges tárgyakon szem
lélődni, a mire mindig ösztökélte őt is, mondván: 
„csak így érhetünk igazán czélt.“

Ma az iskola követi el a legsúlyosabb hibát, 
a mikor százfélét taníttat könyörtelen módon, a 
legtöbbször szárazon, élet nélkül. Azt kívánjuk 
naponkint a gyermektől, hogy az iskolában 
5 6 tárgyra feszülten figyeljen; ámde ez még
nem minden. Még ugyanaznap otthon a követ
kező napi 5 - 6  tárgyra is ugyanannyi figyel
met kell fordítania, ha haladni kíván. Ennél 
erősebb szellemi tornázást képzelni sem tudok!

Hogy ezzel a módszerrel mennyire tudjuk 
növendékeinkbe beleoltani az egy irányba való 
figyelést, mi sem mutatja jobban, mint a szün
idő. Ledobja a könyvet és még szülei paran
csára is csak huzakodva veszi elő s ha lehet, 
becsapja őket színlelt tanulásával. Még — egye
bekben kedves tárgyától is elfordul.

De hát, hogy is lehessen követelni, hogy 
egyformán szeressenek minden tárgyat? és egy
forma mértékkel tudják mind! Nem egyszer 
úgy járunk velük, mint az egyszeri ember járt, 
a ki mindenkinek eleget akart tenni és minden
kitől — kikapott. A gyermekekkel is meg aka
runk minden tárgyat kedveltetni és az ered
mény, hogy — félredobja valamennyit. Ritka
ságok, nem mondom, hogy nincsenek itt. De 
a figyelmes vizsgálók még azoknál is észre
veszik, hogy vannak tárgyaik, a melyeket min
denek fölött szeretnek.

Azt tartom, hogy a legnagyobb következe
tességgel kell szoktatnunk gyermekeinket figyel
mük összpontosítására. Az iskola hadd végezze 
a maga szellemi tornáját, de szükséges, hogy 
otthon kerüljük az ilyen „szellemi sétákat“ és 
ne legyenek Fénelon szerint: „széljárta helyen 
égő gyertya.“

A mikor az iskola maga szoktatja növen
dékeit az ilyen felületes munkára, miképp kíván
hatjuk, hogy az életbe kikerült egyén mélyre
ható, búvárkodó szellemű legyen? Rohan az 
tovább a megszokott úton. Azelőtt a tanár intelme, 
a bukástól való félelem és szégyen készté a 
tárgyakban és tárgyakon való rohanásra, most 
meg, hogy lerázta magáról az iskola porát, a 
belefásulás és mindenekelőtt a kényelem után 
való vágyódás dobat vele félre minden tudo
mányos munkát.

íme a szellem szétforgácsolásának szomorú 
eredménye!
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S mi történik ennek ellensúlyozására? Alig 
valami, mondhatjuk semmi!

Az akarat nevelése csak könyvekben létezik, 
de gyakorlatban nincs meg. Ha nevelik is az 
akaratot, azt csak érdekből teszik — másod
rendűig.

„Csak az elme benépesítésére gondolnak és 
az akaratot csak abban a mértékben művelik,
— jobban mondva izgatják — a mennyiben a 
szellemi munkához szükséges, — mondja Payot.

Nevelési rendszerünk ferdesége, az akarat 
hiányos fejlesztése és az értelem bőséges táp
lálása, de nem tudással, hanem csak — sza
vakkal. Ennek pedig lehangoló eredménye az 
életbe kikerült embereken látszik meg, a kik 
nem is röstellik bevallani akarat-gyengeségüket. 
Igazán dolgozni, kutatni nemcsak nem tudnak, 
de nem is akarnak. „Senkisem tanított rá!“
— hangzik mindenfelől és belenyugszunk a 
szomorú valóba és napról-napra látjuk, mint 
„edződik“ meg ezeknek akarata a — csapszé
kekben, kávéházakban, víg czimborák társa
ságában.

Az ember szellemi élete annyira Összebogo
zott, hogy szövevényes utain csak nagy bajjal 
lehet eligazodni. Működését nagyjából három 
irány jelzi: a fogalom, érzelem és a cselekedet.

Kezdetben az ösztön dolgozik. A mint nő a 
gyermek, úgy veszíti el ösztöneit, helyesebben 
mondva: tudatossá válnak azok. Az a gyermek, 
a ki még czukrot sohasem evett, ösztönszerűleg, 
önkénytelenül nyúl utána, mint ismeretlen tárgy 
után, éppen megismerés czéljából. De ha néhány
szor megízlelte, már kutat is utána és ha sze
rét ejtheti, megdézsmálja. Az első vágy. Maga 
a czukor mint fogalom — sohasem keltett 
volna vágyat a gyermekben, de a tulajdonsága 
megismerése után bárkinél lássa is meg, kérni 
fogja. A felnőttet is csak az a fogalom készteti 
munkára, a melynek sikerült benne vágyat 
ébreszteni; a többi, az hidegen hagyja, akara
tára nincs befolyással.

A míg a fogalom csak közvetve, addig az 
érzelem közvetlenül hatása alatt tartja az aka
ratot és bírja munkálkodásra; még pedig a 
szelíd érzelmek kevésbbé, — az erősek pedig 
szilárdan és hatalmasan ostromolják az akaratot. 
Ezekkel szemben az akarat két irányban nyilat
kozik meg, illetőleg kell hogy megnyilatkozzék; 
t. i. a nemes érzelmeket — már a helyes irány
ban nevelt akaratnak — végre kell hajtania, 
míg a nemteleneknek ellene kell állania. Aka
ratunk ilyeténképpen cselekvő és ellenálló, sok
szor mindkettő. Egyik épp oly fontos, mint a 
másik, ennélfogva mindkettőt erősíteni kell a 
gyermekben. Példával is megvilágíthatom.

A hazaszeretet érzelme szent. Csendes idők
ben nincs módunkban kimutatni, ki szereti iga
zán a hazát. Ámde következhetik olyan idő is, 
a mikor ez a szent érzelem áldozatot is követel 
tőlünk. A gyenge jellemű és akaratú nyomban 
visszahúzódik, kibúvót keres és talál; csak az 
akaraterős tart ki érzelme mellett. Arra kell a 
jövő nemzedékét megtanítani, hogy nemes érzel
mei mellett még baj és szerencsétlenség közepette 
is tartson ki!

Ellenkezőleg: a nemtelen érzelmek nem egy
szer jóleső érzést okoznak a hitványban, pl. a 
lopás; olyan tárgyakhoz juttatja, a mikhez más
különben nem igen juthatott volna. Ez esetben 
az akarat ellenálló erejét kell fokoznunk a gyer
mekben. És ments meg uram a kisértéstől! 
Ezzel szemben szoktak az akaratgyengék elesni. 
De miért? Mert gyenge volt az akaratnevelés!

Súlyos hibának tartom az értelem túlhalmo- 
zását. A szellemi táplálék is megemésztésre 
szorul; kicsi anyag is többet ér földolgozva, 
mint nagy és sok meg nem munkálva. Hiába 
hordok össze egy csomó téglát, gerendát és 
vakolatot, azt föl is kell használni és a fölhasz
náláshoz érteni is kell, csak akkor lesz lakható 
ház belőle. Az értelmet is agyon tömhetem tudo
mánynyal, de mit ér az, ha a gyermek nem 
tudja használni? Holt tőke. Az eleven erő, a 
természetes ész és az akarat nevelése legyen fő
gondunk. Jusson eszünkbe a négy brahmin, a 
kik közül három agyonbuvárkodott minden 
könyvet és rettentő tudományra tettek szert, 
míg a negyedik keveset tanult, de volt termé
szetes esze és a tanultakat föl tudta használni. 
Útnak indultak tudományukat értékesítendő és 
ezt a negyediket csak kegyelemből vivék maguk
kal, mert butának tartották. Útközben egy dög
lött oroszlánt találtak. A három rögtön össze
súg, hogy ők fölébresztik tudományukkal, de 
a negyedik rájuk ijeszt:

Mit gondoltok, hiszen minket tép szét 
először!

De azok rá se hallgattak.
Akkor a negyedik látva a veszedelmet 

fölkúszott egy fára; azok pedig szépen össze
rakosgatták a szétszórt csontokat, izmokat és 
életet lehelnek belé.

Az oroszlán élő lesz és a három brahmin 
— halott. („A Pancsatantra meséiből'4. Fiók 
Károlytól. Budapesti Szemle, 1906. május hó.)

Tanításunk ne legyen végtelen, de a mit 
adunk, az meg is lássák a gyermeken. Szok
tassuk őket az anyag földolgozására, a jó és 
rossz különválasztására. Hiba azonban termé
szetesen az is, ha a szellemi táplálék kevés. 
Ne feledjük: a gazdag értelem — kellő mun
kálkodással — a legjobb átmutatója az aka
ratnak.

A hiúság sem utolsó helyen van az akarat 
megmozdításánál. „Mit mond a világ?!“ Ez az 
alapelvük és mindent e szerint cselekesznek. 
Talán mondanom sem kell, hogy tettükből 
hiányzik az őszinteség s egész életük sem más, 
mint merő képmutatás, világcsalás és egyben 
önámítás. Nem a belsőt, nem a tartalmat kere
sik magukban és másokban, hanem a zajosat, 
a mutatóst és mindenekfölött: meddőt. Annyira 
kifinomítja őket „mit mond a világ“ elvük, 
hogy igaz érzés náluk ki sem fejlődhetik. Ök 
csak hiszik magukról, hogy úgy éreznek, pedig 
az téves hit, az ő érzésük nem más, mint 
közönséges „conventio“, a hogy Payot ezt ki
fejezi.

Hogy mekkora erő rejlik az érzelmekben, 
az fényesen kiviláglik Spencer szavaiból: „az 
érzelmek vezetik a világot.“ Ezen a hatalmas 
áramon uralkodni rendkívül nehéz, sőt nem



egyszer igazán tehetetlen egyik-másik érzelem
mel szemben az ember. (Pl. az érzékiség.)

Ámde, ha az érzelmek oly nagy mértékben 
befolyásolják az akaratot, hogy azon valósággal 
uralkodnak, úgy az akarat — sokak szerint - 
mívelhetetlen. Ez azonban csak látszat! Ezek. 
az erős érzelmek — hasonlattal élve — csak 
szilaj csikók, a melyek befogva, ügyes kocsis 
vezetése mellett, munkára képesek. Ilyen kocsisa 
minden embernek az esze, csak — ügyessé 
kell tenni gondos műveléssel. Addig kell a szel
lemét táplálni, a míg az úrrá nem lesz az aka
ratot megbénító érzelmeken. Igaz, hogy ez nem 
történhetik máról holnapra, de hogy komoly 
munka után elérhető, az kétségbevonhatatlan.

*

Van a magyarnak egy sajátos közmondása:
„Egyszer él az ember életében/ “ Ezt leginkább 
akkor használja, ha mások előtt védeni akarja 
a maga „kirúgásait.“ Az ifjúság léha mulato
zását is tudja menteni a világ: „hadd tombolja 
ki magát, míg fia ta l!Ll Még sok ilyen hangza
tos közmondást tudnék fölsorolni, a mely neve
lési szempontból a legerősebb méreg éppen a 
fiatal, fogékony lélekre. Olaj a lobogó tűzre. 
Hogy várhatunk példás, józan munkás életet 
az ifjúságtól, ha a szülő és a szülők egyeteme 
mind-mind az ellenkező nézetet vallja és hirdeti. 
Mi sem könnyebb, mint ilyen üres szólamok
kal megejteni a jövő nemzedéket!

Az iskolából oly jellemmel bocsájtják útnak, 
a mely az első akadálynál megtörik; olyan tár
saságba kerül az életben, a hol ezer meg ezer 
alkalom kínálkozik a ledér életre, de egy sem 
a csendes munkára. Hogy lehetne ő „különb“ 
a barátainál? S ha helylyel-közzel egy mégis 
megúnja a hitvány, munkanélküli életmódot, 
akkor az „különcz“, az „bolond“, minden, csak 
az nem, a mi. A zajtalan munka megvetett 
valami, az nem gyönyört, hanem kínszenvedést 
okoz. Unottan, fásultan veszi elő a könyvet és 
ha szorul a helyzet, tanul is, de nincs sok 
köszönet benne. Otthagyva a vizsgáló-bizott
ságot, úgy tesz a legtöbb, mint az eb a fürdés 
után. Megrázkódik, hogy az utolsó vízgyöngyöt 
is lerázza magáról. „Ezek se parancsolnak 
nekem többet!“ szokott a búcsúszó lenni.

Ilyen lelkiállapottal kerül bele abba a kom
pániába, a melynek minden ereje az ivásban 
merül ki. Miért ne lépne ő is közibük? Hiszen 
a világ is ezeknek a pártján van, ezeknek az 
álláspontját födözi azokkal a nagyhangú frázi
sokkal. Es ezer közül alig van bátorsága egy
nek, hogy szembe helyezkedjék ezzel a világgal.

Még nem beszéltem olyan resttel, a ki a 
maga „igazát“ nem a legkörmönfontabb állítá
sokkal védte volna. S hogy gyűjti ezeket az 
akaratot bénító frázisokat! Mint a méh a virág
port. S ha valami újat hallott, legott takaródzik 
vele. Tessék ezeknek „magába szállásról“ be
szélni. Hiszen futva-fut önmagától, mert ha 
véletlenük egyszer megtalálná saját énjét, elszé- 
gyelné magát hitvány élete láttára. Csak máso
kat néz, mert azoknak hasonló hitvány élete 
elaltatja ingadozó lelkiismeretét. Jól esik tudnia, 
hogy más is abban a bűnben leledzik. Dehogy

tud az ilyen magába szállni! Oda nyugalom 
kell. A pohárba tett iszap is csak akkor ülepe 
dik le, ha zavartalan hagyják. Ilyen nyugalom 
kell a lelki iszap leülepedéséhez is.

Nem egyben — az „árral úszók“ közül 
meg volna a jó szándék a csendes munkás 
életre, de nincs benne akarat-erő a kísértések
nek ellenállani és a ravasz czimbora jól tudja 
ezt és el is követ mindent, hogy a víz le ne 
ülepedjék. Az pedig hagyja magát tovább ragadni. 
Mentsége rá: „beugrattak!“ Nem a maga sze
mével nézi a világot, hanem társaiéval, a dolog
nak nem valódi értékét veszi mértékül, hanem 
az emberek agiojával szaporodottat.

A hitványak számára a bölcs, a tudós min
dig csak futó-bolond marad, kit mindenki meg
csal. Az még talán nem is volna olyan súlyos 
hiba, hogy az élet forgatagába kidobott tapasz
talatlan ifjú gyámolító, segítő, vezető nélkül 
elveszti jobbik eszét és duhajkodik. Az a nagyobb 
hiba, hogy a mikor már hiúságát kielégítette, 
ha már az élet örömeit átélvezte, nem tér vissza 
önmagához! Hiányzik az erő, nincs akarat, 
fogyatékos a jellem!

Hány tudós és művész volt már e földön, 
ki évek során át kereste — önmagát. Ezer 
viharon ment keresztül, de erős akarata min
denütt diadalmaskodott. Nincs olyan szép, jó 
és bámulatra keltő, a mi nem a magányban 
született volna meg, a mit nem a visszavonult- 
ság idejében alkottak volna meg azok, kik — 
a világ selejtesebbjei szerint — csillagokba 
járnak és kútba esnek!

Nagyon igaz, hogy a kútba esnek. Az ő 
finom lelkűk nincs annyira „kifinomítva“, hogy 
a hazug világ cseleit is észre tudnák venni. 
Ezért esnek bele. De olyant még nem találtak, 
a ki benn is maradt volna! Újból a csillagokba 
fog az járni, mert szárnya nem engedi, hogy 
a föld porához ragadjon!

Röviden összegezve az akaratot gátló oko
kat, azt tapasztaljuk, hogy nem legyőzhetetlenek 
azok. Legerősebb a küzdelem ott a hol az érzéki
séggel és hiúsággal kerülünk szembe. Ide vég
telen kitartás és munka szükséges, bár a többi 
sem megvetendő ellenség. Azoké a jövő, a 
kiket csendes munkálkodásra neveltek és jellem
beli állhatatosságra szoktattak!

Kán Kálmán.

A z  aranyról.

Mekkora lehet az az aranymennyiség, a 
melyet az emberiség eddig a bányákból 
napfényre hozott? E kérdés épp úgy 

érdekelheti a nemzetgazdászokat, mint a bányá
szokat s ezért már gyakran megkísértették, hogy 
legalább hozzávetőleg megfeleljenek reá.

A legújabb idők aranytermeléséről elég pontos 
adataink vannak, úgy látszik tehát, hogy csak 
a régebbi korszakokkal vagyunk megakadva, a 
melyekre vonatkozólag a becslések mindig többé- 
kevésbbé megbízhatatlanok lesznek. De ez egy
általában nem teszi a számítást lehetetlenné, 
mert meg kell gondolnunk, hogy ezeknek a

19*



nehezen számbavehető mennyiségeknek a befo
lyása az összeredinényre úgyszólván évről-évre 
kisebb lesz.

A míg ugyanis a középkorban az Európában 
levő aranymennyiség értéke a legkedvezőbb 
becslések szerint is csak 300—400 millió frankra 
tehető, az 1500-tól 1848-ig (a californiai telepek 
felfedezéséig) terjedő 3 és V2 évszázadnyi idő
szakokban pedig az összes termelésnek értéke 
csak legfeljebb 15 V2 milliárd, manap már az 
évenkinti aranytermelés megközelíti a 2 milliárd

1. Ólomtartalmú színarany, törékeny.

frankot. Minden most folyó év tehát magában 
annyi befolyást gyakorol, mint 1848 előtt egy 
félszázad.

így hát elég megbízhatóan meg lehet állapí
tani, hogy az egész világon eleddig termelt 
arany összesen 60 milliárd frankot ér, a mi 
kerek számban 17,600 tonna súlynak felel meg. 
Érdekes lesz ezt a súlyt, egy más értékes anyag 
mennyiségével összehasonlítani, a melyet tán 
még kevésbbé szoktak tonnaszám mérni. A gyé
mánt összes mennyisége, azon nyersen, a mint 
a bányákból kikerült (nem véve tehát tekintetbe 
a kidolgozást, mely értékét jelentékenyen növeli), 
mintegy 3V.2 milliárd franknyi értéket képvisel, 
a mi mindössze csak húsz-egynéhány tonnának 
felel meg.

A jelenleg mintegy 2 milliárd franknyi értéket 
képviselő évi termésnek majdnem háromnegyed 
részét a három fő aranytermelő ország szolgál
tatja: Transvaal, mely maga 520 milliót ad, 
Ausztrália és az Egyesült-Államok.; A többire 
összevéve csak egy negyedrész esik, ebből is 
a megint három ország foglalja le a legnagyobb 
részt: Szibéria, Mexiko és Kanada.

Ha ellenben az egész 60 milliárdnyi termelés 
eredetét vizsgáljuk, sokkal egyenletesebb elosz
lást találunk a nagy földségek között, mintsem 
első pillanatra gondolni lehetne. 17 milliárd esik 
Észak-Amerikára (Egyesült-Államok, Mexiko és 
Kanada), 13 2 Ausztráliára, 11 — 12 milliárd Dél- 
Amerikára és körülbelül ugyanennyi Ázsiára és 
Európára, a melyek földrajzilag tulajdonképpen 
egy egységet alkotnak; feltűnő azonban, hogy 
Afrikára csak 6 milliárd jut, mert a telepek 
kiaknázásával ott még hátra vannak, de ez a 
földrész is előreláthatólag rövid idő alatt utói 
fogja érni a többit.

Á mi pedig az egyes országok szerint való 
eloszlást illeti, a számbavehetőleg fontosabbak

nak összes termését (1906 január 1-ig) milliárdok- 
ban kifejezve a következő számok által adhatjuk 
meg nagyság szerinti felsorolásban :
Egyesült-Államok.................................... 14325
Ausztrália....................................................13H30
Oroszország (Szibéria és Ural) . . . 6300
Kolumbia....................................................459
B r a z í l ia ....................................................380
Dél-Afrika (T ran sv aa l) ..........................357
Kelet-Afrika...............................................2-—
M agyarország ..........................................1 765
Mexiko .................................................... 1 *47
K a n a d a ....................................................13
C h i l i ......................................................... 1
Kína és K o re a .........................................  1
P e r u .................................................... 062
G u y a n a ....................................................060
V e n e z u e la ...............................................030

Az Egyesült-Államoknál is, meg Ausztráliánál 
is az óriási termésnek csaknem fele egy egyetlen 
tartományra esik: amott Kaliforniára mintegy 7 
milliárd, itt Viktóriára 6'5. A dél-afrikai termés 
majdnem kizárólag Transvaalé (3 5 milliárd).

A legtöbb arany, a mire eddig egy helyen 
bukkantak, Witwatersrandban van Transvaal ban, 
a hol pár száz négyzetkilométernyi területen 
mintegy 15—20 milliárd hever. Ezután arány
talanul kisebb mennyiséggel Calgoorlie vidéke 
következik Nyugot-Ausztráliában, a hol legalább 
2 milliárd van, továbbá, Cripple Creek Colora- 
dóban, a melynek gazdagsága 15—2 milliárdra 
becsülhető.

A világ legnagyobb aranybányája jelenleg 
Homestake Dél-Dakota államban, a hol 900 
zúzóban évenkint 1.400,000 tonna kőzetet dol
goznak fel.

Érdekes még összehasonlítani súly szerint az 
aranytermelést a vas termelésével. Az évenkint 
termelt vasnemüek (öntöttvas, kovácsoltvas és

2. 900-as finomságú arany, tiszta, nyújtható.

aczél) súlya mintegy 70 75 millió tonna (pl. 
1900-ban 73'5 millió tonna volt). E szerint az 
emberiség által az ősidőktől kezdve a mai napig 
felszínre hozott aranymennyiség súlya körülbelül 
annyi, mint a mennyi vasat manap az egész 
világon 2 óra alatt termelnek.

Ez az összehasonlítás a legjobban mutatja, 
hogy az arany a legintenzivebb termelés mellett 
is elég ritka ahhoz, hogy oly nagy becset tulaj
donítsunk neki. Azt is láthatjuk a fentebbi szám
adatokból, hogy nem kell attól tartani, hogy
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valami váratlanul gazdag telep felfedezése hirtelen 
értékcsökkenést idézne elő. Bár igaz, hogy a 
középkor óta, az arany mennyiségének szapo- 
roidásával a pénz értéke lassankint csökkent (a 
mjl azonban az ipari és mezőgazdasági termelés 
fesődésével is kapcsolatos), de hirtelen válto- 
zá okát még az oly dús telepek felfedezése sem 
okozott, mint a transvaaliaké, a hol egy helyen 
15—20 milliárdra akadtak, a mi az összes eddig 
felszínre hozott aranykészlet V4—V3 részének 
felel meg.

Ma úgy állnak a viszonyok, hogy az arany
termelés csak éppen hogy lépést tud tartani a 
kereskedelem és ipar fejlődésével járó általános 
gazdagodással. Míg ugyanis 30—40 évvel ezelőtt 
az összes aranynak alig 1—2%-át nyerték az 
eredeti termelőhelyről, hanem majdnem az egészet 
másodlagos termőhelyen, homok, kavics vagy 
agyag közül mosták, a ma termelt aranynak alig 
25 %-át kapják evvel a kényelmes eljárással, 
hanem a legfejlettebb bányászati és kohászati 
eljárásokat is igénybe veszik.

Az arany persze nemcsak ritkaságának köszön
heti a becsét, hanem ama különös tulajdonságai
nak is, a melyek őt egyrészt tetszetőssé, másrészt 
pedig a neki tulajdonított fontos közgazdasági 
szerepre alkalmassá teszik. így elsősorban a 
következő tulajdonságok jönnek tekintetbe : szép 
fény, változatlanság (nem rozsdásodik, nem rom
lik), mindig egyforma minőség, jelentékeny faj
súly, értékcsökkenés nélkül való oszthatóság, 
kiváló alakíthatóság. A pénzverésnél ékszerek 
és dísztárgyak készítésénél különösen fontos az 
utóbbi, a melyet szokásos ötvözeteiben is megőriz. 
Érdekes azonban, hogy egyes idegen anyagoknak, 
mint az ólomnak, tellurnak vagy bismuthnak 
már igen csekély nyomai megfosztják az aranyat, 
de még inkább az ötvényeit, ettől a becses 
tulajdonságtól. A színaranynak nyújthatósága 
ugyan még csak jelentéktelenül kisebbedik, ha 
e tisztátalanságok l/4—l/a ezredrészt nem halad
nak túl, de már ha az ilyen tisztátalan aranyat 
különösen rézzel ötvözik, meglehetősen rideg 
és törékeny lesz, tehát ipari czélokra, valamint 
pénzverésre alkalmatlanná válik. így főleg az 
ausztráliai aranyak szoktak tellur-nyomokat tartal
mazni, mert egy részüket tellur-érczekből nyerik. 
Ólom is elég gyakran marad benne, sokszor 
meg az ezüsttel kerül belé.

Mondani sem kell, hogy a hol ettől tartani 
lehet, gondos tisztítással igyekeznek a tisztá
talanságok e nyomait eltávolítani. De mivel sok 
helyen nem ejtik meg ezt a tisztítást, de meg 
utólag is kerülhetnek az aranyba tisztátalanságok, 
a gyakorlatban e körülmény mégis sokszor 
kellemetlenné válhatik. Elsősorban azért, mert 
a közönséges próbák nem árulják el e csekély 
mennyiségű tisztátalanságokat, hanem a rendes 
próbaadagoknál jóval nagyobb mennyiségekkel 
és más eljárásokkal kell dolgozni, ha fel akarjuk 
ismerni őket. így könnyen megeshetik, hogy 
csak az ötvözés után derül ki ez az alkalmat
lanság. Másrészt azonban a következő körül
mények is közrejátszhatnak: mivel az ily csekély 
tisztátalanságok eltávolítása iparilag igen költ
séges és alkalmatlan volna, már régtől fogva 
megkisérJették a bajon thermikus kezeléssel segí

teni. Különböző fokra való hevítés és alkalmas 
lehűtés által csakugyan sikerült is sok esetben 
a nyújthatóságot helyreállítani, bár sok esetben 
viszont még csak annál inkább növekedett a 
ridegség. Az ilyen thermikusan kezelt aranynál 
azután könnyen az a kellemetlen meglepetés 
érheti az embert, hogy újraolvasztás után a 
kalapálásnál vagy nyújtásnál törik, illetőleg sza
kadozik s így ipari feldolgozásra alkalmatlanná 
válik.

Ezt a sajátságos jelenséget, mely minőségbeli 
különbségeket teremt arany és arany között, 
már régóta ismerik, azt is régóta tudták, hogy 
mi okozza, de csak legújabban sikerült mikro- 
skopikus vizsgálatok alapján magyarázatát nyerni 
annak, hogy ily kis mennyiségű idegen részek 
mikép okozhatnak oly nagy változásokat az arany 
tulajdonságaiban.

A mikroskopikus vizsgálatok ezen új ágát, 
a mely más fémeknél, pl. az aczélfajoknál is 
becses eredményeket szolgáltatott, micrometallo- 
graphiának nevezik.

Lényege abban áll, hogy mint a kőzeteknél 
az ásványtanban szokás, vékony áttetsző lemez-

3. 900-as finomságú arany, tisztátalanított, törékeny.

kéket savakkal, az aranynál természetesen király
vízzel étetnek, a mi által az illető anyag szerkezete 
a mikroskop alatt jellemző rajzban mutatkozik. 
Lehet néha úgy is eljárni, hogy egyszerűen egy 
felületet csiszolunk le és étettink savval, a mit 
aztán persze visszavert fényben vizsgálunk.

Az aranyat illetőleg három photogrammot van 
alkalmunk bemutatni, a melyek jól megadják a 
fentebb részletezett jelenség magyarázatát. Az 
első egy madagaskari termésaranyból való, mely 
igen szép kristályos, de nagyon törékeny volt, 
de a mely a közönséges aranypróbáknál semmi 
anomáliát sem árult el. E mikrographikus képen, 
jól kifejlett, igen jellemző szögletes kristályokat 
láthatunk. Ugyanilyen rajzolatot adnak az ólom
mal mesterségesen tisztátalanított eredetileg nyújt
ható aranyak is. A telluros arany is ily kristályos 
szerkezetű, de más rajzú.

A 2-ik ábra, ugyanennek az aranynak a 
mikrographikus képét mutatja chemiai tisztítás 
és rézzel való ötvözés után, hasonló kezelés és 
ugyanoly nagyítás mellett. A nagy kristályok 
helyett finoman és szabályosan elszórt pontocs
kákat láthatunk. Ez a szerkezet jellemző a nyújt
ható aranyra.

A mikor ugyanezt a 900-as finomságú ötvényt
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ezredrész ólommal, megint mesterségesen 
tisztátalanították, a 3 ik képet adta, mely az 
elsőhöz teljesen hasonló, csak a kristályok még 
nagyobbak. Midőn pedig sikerült ezt a törékeny 
aranyat thermikus kezeléssel ismét nyújthatóvá 
tenni, viszont teljesen a 2-ikhoz hasonló mikro- 
grammot adott.

E képek jól mutatják, hogy e csekély meny- 
nyiségű idegen anyagok az arany szerkezetét 
változtatják meg és pedig valószínűleg az által, 
hogy kristályosodási központokat képeznek. Egy
úttal azt is tanuljuk belőlük, hogy a thermikus 
eljárás akkor állíthatja csak vissza az arany 
nyújthatóságát, hogyha sikerül vele a nagyobb 
kristályokat szétrombolni, illetőleg képződésüket 
megakadályozni.

— a. A. —

A z  írott kép szerkezete.

Írott képnek — ellentétben a faragott képpel 
vagy szoborral — tudvalevőleg a művészi 
síkábrázolást nevezzük: a festményt, rajzot, 

mozaikot, pastellt stb.
Az írott képnek éppen úgy meg van a szer

kezete, mint az írásműnek. A mint némely 
írásnak — drámának, sonettnek, szónoki műnek 
— szigorúan, másoknak — regénynek, balladá-

I. Raphael: Sposalizio.

nak stb. — kevésbbé szigorúan megszerkesztett 
constructiója van, némelyiknek pedig — mon
dának, epigrammának, dalnak — nincsen is 
vagy látszólag nincsen szerkezete: úgy némely 
írott kép szerkezetében szigorú mértani formák 
érvényesülnek, másokéban csak bizonyos álta

lános, szinte önként értetődő követelmények 
találnak kielégítésre, némely írott képnek pedig 
nincs (látszólag) szerkezete.

Szigorú szerkezetet — nem beszélve a bizánci 
képírásnak szokványnyá merevedett s éppen azért 
művészieden kánonjairól — főképpen a classikus

e.

2. Pietro Perugino: Sposalizio.

olasz festészetben, ott is a szentképeken, továbbá 
az allegorikus és történelmi képen találni, tehát 
a figurális képírásban s e körön belül azokban 
a műfajokban, melyek nagyobbára a fenségest, 
a szépnek e legelső aesthetikai változatát tár- 
gyazzák (ha mindjárt a kellemmel párosulva 
is). Az áhítathoz, a vallási thema magasztossá
gához, a hit mysticismusához, egy-egy korszak- 
alkotó történelmi jelenet ünnepélyességéhez, egy 
híres békekötés jelentőségéhez vagy az istenek 
olymposi fenségéhez felettébb illik a szigorú 
szerkezeti forma.

E szerkezetnek legclassikusabb idoma a gúla, 
vagy, teljes gúla hiányában: egy képzelt gúla 
alapjának vagy egyik lapjának megfelelő (ren
desen egyenszárú) háromszög. A gúla alapjául 
tekinthető háromszög a mélység irányában, 
vagyis a szemlélő nézőpontjából beszélve: elöl
ről hátrafelé fekszik s a figurális kép alakjai a 
háromszög három csúcsán vagy három szárának 
mentén, avagy ez utóbbiak határán belül van
nak elhelyezve. A gúla lapjainak megfelelő 
háromszög pedig a kép síkjában tűnik fel, alul
ról fölfelé, balról jobbra úgy, hogy több alak 
közül az egyiknek a feje s két másiknak a lába 
a háromszög három csúcsába esik, vagy három 
oldalát érinti.

Az egy istennek három személyben való 
ábrázolására szinte kínálkozik ez a gúlaszerke
zet, melyet a szentháromság közkeletű képein 
a laikus szem nem lát meg, pedig gyakran és 
könnyen felfedezhető.
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Mi Raphael két képét mutatjuk be a gúla- 
szerkezet szemléltetésére; és pedig az elsőt, 
Szűz Mária jegyváltását egy teljes gúla feltünte
tésére, a másikat, a Sixtus-féle Madonnát, a 
drezdai múzeum világhírű képét pedig a kép 
síkjában feltűnő háromszögek s más szerkezeti 
motívumok szemléltetésére.

Az előbbin (1. ábra) a baloldali, szélső nyo- 
szolyólány lába hegye, a pap két sarkának az 
összekötő vonala s a pálczáttörő ifjú lábahegye 
közt vonható meg az a, b, c háromszög, melyen, 
mint alapon épül fel az a b d, a c d és b c d

egynek kivételével oda sem figyelnek a jelen
létükben végbemenő ünnepi actusra, hanem 
elfordulnak, beszélnek egymással, a mi által 
egység és harmónia nélkül szűkölködővé, nyug
talanná, sekélylyé teszik a hátterében is lapos, 
színtelen képet.

A másik Raphael-kép rajzán (3. ábra) három 
háromszöget is szerkeszthetünk a síkban (felül
ről lefelé, jobbról balra): az Imp, nop’ és qrd 
háromszögeket. Ez utóbbi (egyenszárú) három
szög alsó csúcsa egy oly függőleges (ab) vonalba 
esik, mely az egész képsíkot hosszában felezi

3. Raphael: Madonna di San Sisto.

lapok által alkotott a b c d gúla. E három
szögön, e gúlában állanak az alakok, zárt, egy
formán, érdeklődő közönségeként a jegyváltásnak.

Hogy e gúla-szerkezet távolról sem teszi 
merevvé a képet, hanem ellenkezőleg: elevenné, 
egységessé, mélyebbé s harmonikusabbá lesz 
az tőle, annak illustrálására bemutatjuk Pietro 
Peruginonak ugyanily tárgyú és czimű képét, 
a mely után Raphael a magáét nyilván festette. 1

Ez utóbbi képen (2. ábra) a gúlás helyett 
a közönséges „vízszintes“ szerkezetet látjuk: 
az alakok egymás mellett állanak balról jobbra,

^legnagyobb festő tudvalevőleg gyakran vette mások
tól a tárgyat s lángeszét semmivel sem bizonyította be in
kább, mint azzal, hogy a minta hatásától szabad egyéni
sége minden egyes esetben messze felülmúlta a mintát.

s mely hordozója több aranymetszési pont
nak. Aranymetszésnek (sectio aurea) egy testnek 
hosszában vagy széliében való, (tehát egy (ab) 
vonalnak) olyan két részre osztását (metszését) 
nevezzük, hogy a kisebb rész úgy arányoljék 
a nagyobb részhez, mint a nagyobb rész az 
egészhez. Az ilyen arányú osztás olyannyira 
arányos, hogy Zeising német aesthetikus a szép 
absolut tényezőjének vallja és hirdeti. 1 Emez 
aranymetszés 3. ábránkon öt Ízben érvényesül.

1 Kutatásai közben arra jutott Zeising, hogy a jól 
kifejlett, egész emberi alakon (mint a classikus görög 
szobrok által ábrázoltakon is) az aranymetszés pontja 
a köldökre esik s a főbb testrészeken külön is érvé
nyesül, továbbá arra, hogy az ó- és középkor legkivá
lóbb építményein is szerepe van az aranymetszetnek.
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1. ab: bc=bc: ac (c Jézus lábafeje), 2. be: 
cd=cd: bd (d Szűz Mária lábahegye), 3. ac: 
ce=ce: ae (e Szűz Mária halántéka), 4. ae : 
a f= a f: fe  ( f  Szűz Mária feje és 5. bd: d g = d g : 
bg (g a nagyobb angyal válla).

Az eddigi ábrákon bemutatott írott képek 
szerkezetének egyes, más motívumaihoz még 
vissza fogunk térni, ezúttal azonban egy, szinte 
felesleges megjegyzést kell közbevetnünk: azt,

tisztán geometriai módja is: a távlati szerkesz
tés. Nem az építőművész perspectivikus terv
rajzait értjük, sem nem a müasztalosnak egy 
egész szobaberendezésről szintén perspectiviku- 
san készített rajzait, mert ezek az építő- és 
iparművészet s nem a képírás körébe vágnak; 
nem is azt a távlatot értjük, mely 1 . és 2 . ábrán
kon s a themához képest minden művészi képen 
megvan; hanem azt a távlati szerkesztést ért-

4. Vajda Zsigmond : A kereszténység terjedése Magyarországon.

hogy Raphael korántsem méregette ki kínosan 
a háromszögeket, gúlákat és aranymetszeteket, 
hanem — bár páratlanul gondos, a maga 
lánglelkével küzködő képíró volt, a ki themáját 
sokáig tanulmányozta s alakjait a művészana- 
tomiai helyesség kedvéért akárhányszor előbb 
ruha nélkül rajzolta bele a vázlatába, — önkén
telenül, müvészlelke sugallatára osztotta be a 
vászonsíkot, csoportosította ezen a síkon alak
jait háromszögekbe, gúlákba s tagolta őket az 
aranymetszés pontjain. Az aesthetikusok csupán 
levonták Raphael ihletett müveiből a szerkesztés 
szabályait, miként Shakespeare műveiből a dra
maturgok a dráma törvényeit.

Másrészt van a szigorú szerkesztésnek egy

jük, melyet 4. ábránk mutat s a mely előre 
számol azzal a látószöggel, mely a gót stylü 
mennyezet hajlásából természetszerűleg szárma
zik. A velenczei doge-palotában pedig Paolo 
Veronese úgy festette ki az egyik terem meny- 
nyezetét, hogy az úgynevezett távlati párhuza
mosak a terembe lépőnek a szemében futnak 
össze, vagyis akkor látjuk helyesen a festményt, 
akkor van annak a legmüvészibb hatása reánk, 
ha belépvén a terembe, az ajtónál megállunk 
s onnan nézzük a képet. A római Szent Ignácz- 
templom boltozata viszont úgy van kifestve, 
hogy akkor állunk a helyes nézőponton, ha 
középütt, a templom közepén állunk meg.

Német aesthetikusok a szigorú szerkezetnek
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még egyéb formáit is tárgyalják, mint pl. a 
koszorú-szerkezetet (5. ábra), az eltolt, a szín
padias, a füzér-szerkezetet stb. Mi mindezek 
ismertetését mellőzzük, először azért, mert a 
tudományos osztályozgatás és felsorolás sehol 
sem teszi oly könnyen az elviselhetetlen nagy
képűsködés hatását, mint valamely művészeti 
thema tárgyalásánál, — másodszor azért, mert e 
szerkezeti változatokban nem ismerjük fel a fen
ségesnek, az ünnepinek ama kifejező formáit, a 
melyek egy Raphael kezében éppen olyan nagy
szerűen hatnak, mint egy Dante kezében a Divina 
commedia darabos és fenséges nyelve, a gyönge 
kezet pedig — ez természete a dolognak — 
megcsúfolják, ha hozzájok nyúl.

A kevésbbé szigorú szerkezet nem ismer geo
metriai alapot s azért szerkezet helyett elrende
zésnek is nevezhetjük, a minthogy így nevez
nek némelyek mindenfajta szerkezetet. Helye van 
minden műfajban, a szigorú szerkezetet kedvelő 
s fentebb említett háromban is, de ha ezekben 
el akarja érni a fenségesnek a magas mértékét, 
akkor olyan lángelmére van szükség, mint Leo
nardo da Vinci volt, az Utolsó vacsorát ábrá-

Leginkább jön azonban figyelembe az elren
dezésnél, szinte kizárólagosan dominál: egy 
általánosan ismert, nem csupán a művészi érzék, 
hanem a józan ész és úgyszólván a statika által 
is sugalt motívum, a — symmetria. Természe
tesen nem a rideg, merev, mértani symme
tria, mert ez épp oly kevéssé egyeznék meg a 
képíró művészet könnyed szellemével, mint nem 
egyezik meg annak örök mintájával és mesterével: 
a természettel. (Az emberi arcz, állati test, ásvány
kristály, falevél nem mértanilag symmetrikus).

A szigorú symmetriának legnagyobb mér
téke, a mely a képírásban a művészet sérelme 
nélkül érvényesülhet, vagyis az idomok és vona
lak symmetriája, megtalálható 1 . és 2 . ábránkon, 
hol az ef vonalak nemcsak a síkokat, hanem 
az azokon ábrázolt idomokat (alakokat stb.) is 
két félre osztják; a 3. ábra gh és ij vonalai 
pedig azt bizonyítják, hogy Szűz Máriának a 
feje éppen oly nagy s oly magasan látható balrói, 
mint Szent József (szakáltalan) feje jobbról.

A kevésbbé szigorú szerkezet azonban a 
symmetriának sokkal tágabb körű, sokkal sza
badabb érvényesülését ismeri, mert önként hódol

5. Cornelius: Az apokalypsis lovasai.

zoló, minden gyermek által ismert s azért itt nem 
is reprodukált képén nem szerkeszt sem gúlában, 
sem háromszögben, hanem a tizenkét apostolt 
hármas csoportokban helyezi el s ezen kívül a 
terített asztal puritánságával, az interieur komoly 
egyszerűségével fejezi ki az Új szövetséget meg
alapító tény fenséges jelentőségét.

Az elrendezésnektermészetes korlátokat szabhat 
a rendelkezésre álló ábrázolási sík alakja, térbeli 
határa, mint a Farnese-villa loggiáiban, hol a bol
tozás Raphaelnek vegyesen nyújtott nagyobb négy
szögletű és kisebb háromszögletű síkokat (6 . ábra).

a symmetria iránt való érzékének a művész 
már akkor is, mikor a tömegeket nem a sík 
egyik sarkában, vagy csak egyik oldalán, vagy 
csak az előtérben, avagy hátul, a háttérben 
helyezi el, hanem a sík s a tér közepére teszi. 
A melyik művész a józan ész által is sugalt e 
szabálylyal ellenkezve, speciális művészi ok nél
kül nem így tesz, hanem alakjait szinte „ki- 
fityegteti“ a képből, vagy „elbújtatja“ a vásznon, 
az, ha nem szeszélyes, akkor nyegle, embernek 
is, művésznek is. Tömegek pedig a képírásban 
nem a súlyos, nagy testeket jelentik, mint a
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köznapi életben, hanem tömeg minden, a mi 
helyet foglal el a térben, a képsíkon; tömeg 
tehát a felhő is, ha hivatása van a képen, tömeg 
a puszta rónaság is, ha végtelenségének meg
van a súlya, tömeg a symmetria szempontjából, 
egy ember is száz vagy ezer más emberrel 
szemben, ha megvan a sokasággal felérő, azt 
egyensúlyozó szellemi, erkölcsi fensége. Ipoly 
Sándornak volt egy képe az ezredévi tárlaton: 
Jézus megtéríti a hitetlen Tamást.1 E képen 
Krisztus urunk egymaga áll balról, a sík jobb 
felén együtt levő tanítványaival szemben, de van-e, 
ki Jézus magasztos, fényben álló alakját szem
lélve, azt mondaná, hogy a kép baloldala üres, 
hogy e képen nemérvényesül a symmetria?

Emez „eszmei'* symmetria — melynek eléré
sére a rajzon kívül a színezés számtalan módja 
szolgál eszközül — megvan minden művész
kéz írta képen, még ha a művész elvben ellen
sége is minden szerkezetnek és rajznak.

Mert a művészet széles, szabad birodalmában 
születnek és élnek ilyen hitvallású művész- 
egyéniségek is. Különösen a lankadóban levő

mit látott, úgy, a hogy és milyennek látta. Mint
hogy pedig a teremtő e kerek világában min
den-minden színes s legközvetlenebbül színével 
hat érzékünkre: az impressionismus és a vele 
egy úton haladó sok későbbi, modern natura- 
listikus irány nem gondolkozott, nem rajzolt, 
csak színezett és bizony túlozott. Az általa min
dig keresett verőfényben álló almafa gyümöl
csét nem gömbölyű almának ábrázolta, hanem 
színes kerek foltnak festette le, tehát nem törő
dött azzal, a mire a tapasztalat, régi szemlélet 
és értelme vezette: hogy az alma gömbölyű, 
nem is árnyékolta gömbölyűre, nem „rajzolt“, 
hanem a rajzot s így a szerkesztést, a szerke
zetet — mely mint a mondottakból látható, 
rajzbeli s nem színbeli tényező — eleinte önkén
telen is elhanyagolta, később tudva mellőzte, 
sőt jogosultságát is tagadásba vette.

Ám e fanatikus „coloristáknak“ sem sikerült 
kifogni a minden emberrel s velük, mint művé
szekkel még inkább veltikszületett érzéken a 
symmetria s más, par excellence rajzbeli motí
vum iránt, mert bármily hangulatos, színes

6. Raphael: Villa Farnesina.

„modern“ irány uralma alatt éltek, a mely irány 
a 70-es évek elején az en plein a/r-festéssel 
kezdődött. Ennek, a szabad ég alatt való fes
tésnek egyik szülöttje, az impressionismus tisz
tán és kizárólag csak a benyomás, az érzéki 
benyomás után indult: nem törődött semmi 
látott dolognak a való, elvont alakjával, hanem 
a lehető leghívebben vásznára festette azt, a 1

1 A képet, sajnájatunkra nem közölhetjük, mert fárad
ságos utánjárással sem tudtuk megszerezni.

paysage intime-hez fogtak is, a mintát már aka
ratlanul is úgy választották ki a természetből, 
hogy ugyanannyi „tömeg“ jutott jobbra is, balra 
is a vásznukon s ha az „akadémikus“, vaskalapos 
szigoréi szerkezetet nem is, de a kevésbbé szigo
rút ők is mindig érvényre juttatták a képeiken 
s így történt, hogy e képeken is csak alkotójuk 
daczos intentiói szerint hiányzik, tényleg azon
ban van szerkezet; csak látszólag nincs, m inta 
mondának, epigrammának.

Kapitány Kálmán dr.
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A német és az amerikai egyetemek.

R égi szokás, hogy az amerikai egyetemek 
kiváló európai tudósokat előadási soroza
tok megtartására szólítanak fel, hogy ez

által a tudomány újabb irányairól a legilletéke
sebb véleményt ismerjék meg. Ezelőtt leginkább 
csak az angol tudósokat hívták meg, de a né
met és az amerikai egyetemek tanárai között 
mindinkább élénkebbé váló szellemi összeköt
tetés a múlt évben egész rendszeres „tanár- 
cseréivé fejlődött, a mi abban áll, hogy 
időközönként egy amerikai egyetemi tanár Né
metország valamelyik egyetemén és viszont egy 
német professor Amerikában tart rendszeres elő
adásokat.

A múlt év őszén Ostwald Vilmos, a leipzigi 
egyetem kitűnő tanára, a ki a physikai-chemia 
terén sokat dolgozott, képviselte a német egye
temet Amerikában s a legelőkelőbb amerikai 
egyetemek egyikén, Cambridgeben a Harvard- 
egyetemen (Massachusetts állam) tartott előadá
sokat. Az ez alkalommal nyert benyomásairól 
és tapasztalatairól a Leipziger Illustrierte Zeitung 
egyik legutóbbi számában részletesen ír; meg
figyelései rendkívül érdekesek, azért bő kivonat
ban ismertetjük meg azokat olvasóinkkal.

„Amerikában való tartózkodásom közben — 
írja Ostwald — úgy mint visszatértem óta, 
semmit sem kérdeztek tőlem annyiszor, mint azt, 
hogy milyen viszonyban vannak a német és az 
amerikai egyetemek, a tanítás és a tudományos 
kutatás szempontjából. Mindig azt kellett felel
nem, hogy a német egyetem fogalma ugyan 
meglehetősen szigorúan meghatározott, úgy, 
hogy az egyes egyetemek lényegesen nem kü
lönböznek egymástól, de az amerikai egyetem 
csak egy nagyon tágkörü fogalom, mely igen 
különböző irányú intézeteket foglal magában. 
Erre a sokféleségre vall már az „university“ és 
„college“ elnevezések közötti folytonos átmenet is.

Az amerikai viszonyok megítélésénél első
sorban tekintetbe kell venni, hogy az ottani 
egyetemek az angol kivándorlók útján az angol 
egyetemek mintájára keletkeztek, úgy, hogy pl. 
az amerikai Cambridge alapításában az angol 
Cambridge utánzására törekedtek még a külső
ségekben is. Már pedig Európa összes egye
temei közül Oxford és Cambridge tartották meg 
leginkább ősi traditióikat. Mint ismeretes, az 
egyetemek kezdetben csak a papság kiképzé
sére szolgáló intézetek voltak; a többi karok 
csak fokozatosan nőttek hozzá és a bölcsészeti 
kar, mely a mai német egyetemek súlypontja, 
csak a magasabb műveltség előkészítő isko
lája volt.

A reformatio gyökeresen megváltoztatta a 
német egyetemeket s érdekes, hogy a protes
táns skót egyetemek inkább is hasonlítanak 
ezekhez, mint az anglikán angol egyetemek. 
Míg ugyanis az előbbiek, mint a német egye
temek is első sorban tanintézetek, melyeknek 
feladata a tudományos pályákon működők czél- 
szerü kiképzése, addig a régi angol egyetemek 
a legújabb időkig inkább a magasabb művelt
ség nevelőintézetei maradtak, melyekben a tudo
mány, úgy a tanítás, mint a kutatás szempont

jából, ezzel a főczéllal csak laza összefüggés
ben van.

Ez a jellemvonás, mint örökség, feltűnik az 
amerikai egyetemeken is. A „highschool“-hoz, 
mely körülbelül a mi gymnasiumunknak felel 
meg, fűződik a „college“, a mely lényegeben 
tudományos-humanistikus és társadalmi művelt
ség elérésére szolgáló internátus. A „collegeivel 
tudományos kutató egyetem is van többnyire 
összekötve. Ez összeköttetés azonban egyol
dalú, mert sok „college“ van egyetem nélkül, 
míg fordítva soha sincs. Ebben a tekintetben 
a legnagyobb egyetemeken ma már megvan 
a törekvés, hogy a hozzájuk kapcsolt „college“- 
től elszakadjanak és tisztán német mintájú egye
temekké alakuljanak át.

Az elszakadás hívei úgy akarták a kérdést 
megoldani, hogy a „college“ végzett diákjait a 
„bachelor of arts“ okát, valamint az ezeknek 
megfelelő képzettségűeket tekintsék normális 
mértéknek, akárcsak Németországban az érett
ségizetteket. Ellenben azok, a kik akadémiai 
képzettségüket ennek a niveaunak az elérésével 
befejezték, vagy befejezni akarják, határozottan 
idegenkedtek attól, hogy a „college“ az egye
temnek toldaléka legyen, mert az által, hogy 
magába fogadja a tisztán tudományos és szak- 
tudományos továbbképzést, a régi társadalmi- 
humanistikus alapon nyugvó „college“-ideált 
erősen megsebzik. A „college“ mai állapotában 
csak későn juttatja a tanulókat szakképzettség
hez s az utolsó, tehát a negyedik évet lehető
leg a későbbi szaktanulmányok előkészítésére 
fordítják, azaz az általános képzés idejét ilyen
formán egy esztendővel megrövidítik.

Megemlítendő még az a törekvés, mely a 
„collegednek négy hagyományos évét háromra 
akarja redukálni, pedig ez a „college“-t éppen a 
legidősebb, legtekintélyesebb generatiójától fosz
taná meg.

Az idegen alig veszi észre, hogy ezen ellen
tétből mennyit igyekeznek előtte leplezni. Min
denesetre oly ellentétek forognak szóban, a mi
lyenek Németországban is fennállnak és hogy 
itt is, ott is idejüket múlt „ideálokénak elejté
sére fognak vezetni, azt az általános fejlődés 
irányából nagy valószínűséggel következtethetjük.

A „college“ a népesség felsőbb rétegeiben 
akarja a műveltséget terjeszteni s azelőtt egé
szen iskolai szervezettel bírt; a legtöbb intézet 
szervezetének nagy részét megtartotta. Ezelőtt 
mindenütt és még most is sok ,,collegedben 
ezen általános művelődési ideál határozottan 
philologikus jelleggel s e mellett még erősen 
theologikus árnyalattal bírt és bír most is. Ma 
már néhány intézetben oly fordulat állott be, 
mely a német viszonyokat is nagyban érinti. 
^  Ez a fordulat, mely az északamerikai cam- 
bridgei Harvard-egyetem elnökének, Eliot-nak 
nevéhez fűződik abban áll, hogy a „colleges- 
diáknak tanulási szabadságot akarnak adni. Ez 
a szabadság azonban nem azt jelenti, hogy a 
„college“-diák tanulmányainak módját maga 
szabja meg, sőt továbbra is bizonyos szigorú 
szabályok kötik meg. Ellenben előrehaladottsá
gának megfelelően ő maga választhatja meg a 
hallgatandó előadásokat, más szóval, műveltsé
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gének tartalmát maga állapítja meg. Kényszer
tárgyakat, a minők majdnem egész Amerikában 
a latin és a görög, a Harvard-diák már nem ismer.

Nem kételkedem abban, hogy ezen szabad
ság folytán a fiatal hallgató a maga választotta 
tárgy iránt nagy érdeklődéssel fog viseltetni. 
Másrészt, mielőtt megtörtént volna e nagy 
lépés, komoly megfontolás tárgyát képezte az a 
körülmény, hogy talán nagy számmal lesznek 
oly diákok, kik minimális szellemi energia fel- 
használásával akarnak az A. B.-ig (bachelor of 
arts) jutni és e végett a „legkönnyebb“ előadá
sokat fogják elárasztani. Az akkori vezérférfiak
nak az ifjúság tudományos idealismusába vetett 
bizalma nem csalatkozott és jelenleg senki- 
sem gondol arra, hogy ezeket az újításokat 
visszavonja.

A föntebb említett iskolai szabályok közül a 
legfontosabbak azok, melyek az előadások láto
gatását biztosítják és ellenőrzik. Az előadáso
kon való rendes megjelenés képezi a felügye
let tárgyát, a tanulmányi eredményt vagy a 
tanár, vagy az assistens ismételt vizsgálatok 
által állapítják meg. Ezek a vizsgálatok vagy házi 
vagy iskolai gyakorlatok és csak oly hallgatók, 
a kik itt megállották helyüket, részesülnek azon 
„pontokéban, a melyek a megfelelő fok eléré
séhez szükségesek.

Hiszem, hogy ez a nagyszabású paedagogiai 
kísérlet, mely Harvard-ban a tanulási szabad
ságot eredményezte, gymnasiumi iskoláinkra is 
nagy átalakító hatással lesz. Ma már egész Német
országban általánosan elterjedt vélemény az, 
hogy a középiskolákban, nevezetesen pedig a 
felsőbb osztályokban sok szervezeti javítás 
teendő, részint abban a tekintetben, hogy a 
gymnasiumnak szigorúan megszabott iskolai 
korlátjaiból az akadémiai tanulmányoknak kor
látlan szabadságába való átmenet kevésbbé 
hirtelen legyen és az ifjút ne érje olyan várat
lanul, mint jelenleg, másrészt azáltal, hogy az 
önálló munka-megállapításra irányuló kívánsá
gokat is méltányolják. — Különösen az utóbbi 
oly nagy fontosságú, hogy jelentőségét túlozni 
nem lehet; hiszen arról van szó, hogy az ifjú 
maga állapítsa meg azt a pályát, a mi neki 
legjobban megfelel. Ezt a választást nem lehet 
a 19 vagy 20-ik évig halasztani. Nagyon is 
szükséges, hogy az ifjúnak 16. vagy 17-ik élet
évében alkalmat nyújtsunk arra, hogy nagyjelen
tőségű elhatározás által jövőjének alakításában 
neki is része legyen. Ezt a problémát az igen 
magas fejlettségű amerikai „college“ újabb szer
vezetében szerencsésen oldották meg és szük
séges is, hogy Németország középiskoláinak 
reformálása is hasonló szellemben történjék.

A „college“ belső életébe az idegen termé
szetesen nem nyerhet elegendő bepillantást. 
A diákok lakásai rendesen az épületcsoportnak 
nagy részét foglalják le, berendezésük pedig 
néha szinte pazar.

Alkoholt gyakran még egy mértföldnyire 
az egyetemtől sem szabad nyilvánosan elárúsí- 
tani. Az érdeklődés leginkább a testedzés külön
böző formái felé irányúi.

A diákok szükkörü testületeket alapítanak, a 
melyeket többnyire görög betűkkel jelölnek.

A tagok az egyetemi évek után is összekötte
tésben maradnak: különösen e tekintetben 
hasonlítanak a német testületekhez. A fölvétel 
különböző nehézségekkel jár s mulatságos annak 
a megfigyelése, hogy itt sokszor kalandos, 
sőt durva formák divatoznak, melyek élénken 
emlékeztetnek a XVII. és XVIII. századbeli Német
országra.

Ennek következménye s talán egyszersmind 
oka az, hogy az egyénnek college-jével való 
kapcsolata gyakran az egész életre kihat.

A német diák vándorlókedvének csak első 
nyomait találjuk itt meg, de azt sem a „colleged 
diákjánál, hanem a „Graduate Man“-nál, a szak
embernél. A „Graduate Man“ azt az egyetemet 
keresi fel, a melytől az ő szakmájában a leg
alaposabb kiképeztetést várja, a mennyiben t. i. 
anyagi vagy személyes okok nem játszanak 
szerepet.

így van ez ma Németországban is.
Az előbb említett összefüggésnek lényeges 

tényezője az, hogy az egyetemnek fontos, be
folyásos, sőt irányító testületét a „collegednek 
régi, az A. B. fokot elért tagjaiból választják 
és alkotják. Ennélfogva minden volt diák, ki 
négyéves tanfolyamát befejezte, egyetemének 
sorsára befolyást gyakorolhat. Ez a körülmény 
különösen a keleti egyetemekre bír nagy fon
tossággal ; ezek majdnem egytől-egyig magán
adományokból keletkeztek és fejlődésük teljesen 
az önkéntes hozzájárulásoktól függ. A régi 
alumneusok az arany erek, a melyeknek kifej
tése a legbiztosabb, ha nem is a legdúsabb 
haszonhoz juttatja őket.

Többek közt azt a kérdést vetettem fel, 
vájjon e nem könnyen ellenőrizhető tényezők
től való anyagi függés nem válik-e hátrányára 
a szervezetnek? S a legkülönbözőbb felek egy
öntetűen nemmel válaszoltak. Általában sokkal 
jobbnak tartják ezt az alapot, mint a városi 
vagy állami hatóságoktól való függést, melyet 
politikai viharok befolyásolhatnak és a szerve
zetnek tisztaságát és tartósságát illetőleg nem 
nyújtanának elég garantiát.

Ha ezek után a szaktanulmányokat tekintjük, 
ottanémetegyetemekreemlékeztető negyedik vagy 
ötödik fakultással találkozunk, melyek aránylag 
elég önálló szervezettel bírnak. Magasabb niveaujú 
intézetekben Németország theologiai, jogi és 
orvosi fakultásának megfelőleg megtaláljuk a 
„divinity school“-t, a „law school“-t és a „me
dical school“-t, a melyeknek egyes előadásai a 
„collegedéivel közösek.

A philosophiai fakultást, mely a doktorátust 
adja meg, a graduate-school képviseli. Utóbbi 
legújabb keletű, Harvardban 1905/06 ban csak 
400 diák látogatta, míg az összes diákok száma 
5000-re rúgott.

A theologiai fakultás az, a mely a „college“- 
vel a legszorosabb kapcsolatban van s ez ter
mészetes is, hiszen az Uniónak főként keleti 
részében az egyház a nyilvános és társadalmi 
életben nagy szerepet játszik. De más okok is 
vannak: ugyanis az orvosi fakultást a betegek 
miatt gyakran elválasztják az egyetemtől. Így 
pl. a cambridge-i a szomszédos Bostonban, a 
berkeley-i a szomszédos San-Franciscóban van.
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A jogi fakultás hasonlóképpen a nagyváros felé 
törekszik.

Ismeretes, hogy az amerikai jog az angol 
mintájára van alkotva és ezáltal a római jog
gal igen gyenge a kapcsolat. Ennek az a követ
kezménye, hogy a tanítás és praxis egymással 
párhuzamosan haladnak és e téren is a nagy
város nyújtja az érdekes „eseteknek“ leggazda
gabb forrását. Egy másik, a német embert meg
lepő tény hasonló okokra vezethető vissza. 
A német egyetemi tanárok közül csak a juris- 
ták panaszkodnak tanulóik hanyagsága miatt 
és keresnek orvoslást ez ellen; az amerikai 
joghallgató „shop-talking“-járól és tanulmánya 
iránti szenvedélyes érdeklődéséről híres.

A graduate-school a németországi philoso- 
phiai fakultáshoz hasonlóan főleg a jövő egyetemi 
tanárait és önálló kutatóit képezi ki. Mindenütt 
erős lendületnek indúlt; Harvardban hallgatói
nak száma egy év alatt majdnem megkétszere
ződött. Ez legjobb bizonyítéka annak, hogy az 
amerikai nép felsőbb értelmi rétegei világo
san felismerték azt, hogy a tudomány a nem
zet hatalmi állására mily nagy jelentőséggel 
bír. Azonban nem szabad a tudomány egyes 
czéljait szolgáló milliós adományokat e fel
ismerés kétségtelen megnyilatkozásának tekin
tenünk. Az amerikai „college“-ok, a melyek 
ez ajándékokban részesülnek, gyakorta panasz
kodnak az adományozók ama hajlama miatt, 
hogy a pénzt főképpen pompázó épületekre akar
ják költeni, ellenben a tulajdonképpeni tudomá
nyos munkának igénytelenebb, de nem kevésbbé 
költséges szükségleteire keveset akarnak for
dítani. Az Európában divatozó rendjelek és 
czímek híján az amerikaiak más módot keres
tek az érvényesülésre. Mindazonáltal a szabad 
tudomány nemzeti jelentőségének tudata éppen 
a legkiválóbb szellemeket hódította meg: Car
negie gazdag adományai bizonyítják ezt leg
fényesebben.

A mi az egyetem össz-szervezetét illeti, ez 
Amerikában egészen sajátságosán fejlődött. E 
demokratikus országban az egyetemek erősen 
monarchikus szervezettel bírnak; egy élethosz- 
sziglan megválasztott teljhatalmú fejedelem áll 
élükön, kit elnöknek neveznek.

Nevezetes jelenség éppen a legdemokratiku
sabb országokban, pl. Francziaországban, hogy 
az egyetemek szervezete nagyon is absolutis- 
tikus. Ugyanez Svájcznak német és franczia 
egyetemeire is érvényes. Viszont a typikusan 
monarchikus Németországban a legdemokratiku
sabb egyetemi szervezettel találkozunk.

Bármi legyen is ennek az érdekes ellentét
nek az oka, úgy látszik, hogy Amerikában a 
felsőbb iskolák monarchikus szervezete a szük
ségből fakadt, mert mind az állami, mind a 
magánegyetemeken hasonló mértékben feltalál
ható.

Formálisan nem terjeszkedik ki az elnöki 
hivatal az illetőnek egész életére, ellenben a 
praxisban igen és csak az elnök gyakorolhatja 
egyoldalúan felmondási jogát, ha más állásba 
akar távozni. Az okot talán abban a törekvés
ben kereshetjük, mely a szédítő gyorsasággal 
fejlődő ország változó szükségleteit még ideje

korán megelőzni vagy követni akarja. Mindezt 
egy testület nem intézheti el jól, mert annak 
tagjai csak a mellékhivatalokban fejthetik ki 
tevékenységüket: egy férfiúra van szükség, ki 
egy ily szervezet önálló vezetését életfeladatáúl 
tekinti. Más szóval, az amerikai egyetem inga
dozó jellegének stabilis elemre, a teljhatalmú 
elnökre van szüksége, a német egyetem ellenben 
maga is stabil s ezért az esztendőnként választott 
rector éppen elegendő, sőt tevékenysége sok 
tekintetben csak reprezentálásra redukálódott.

Formálisan az elnökkel egyetemben más intéző 
testületek is működnek, csakhogy ezek több
nyire változnak, ennélfogva az ügyek és a hagyo
mánynak az ismerete az elnököt tekintély dol
gában erősen kiemelik. Harvardban az elnökhöz 
legközelebb van a „corporation“, a melynek hét 
tagja élethossziglan megválasztott és egy fel
ügyelő tanácsos (board of overseers), a ki az 
egyetemen végzetteket helyettesíti.

E két testület jogi viszonya nincsen ponto
san megszabva, de a szokásjog szerint egy 
olyan rendelet sem vihető keresztül, melyet csak 
egy testület helyeselt. Látnivaló, mily nagy szük
ség van ily szervezet mellett egy bizalmi férfiúra, 
az elnökre.

Ha a viszonyok ismeretéből kiindulva, ítéletet 
akarok mondani, úgy mindenesetre azt hiszem, 
hogy a fejlődésnek ez a módja az amerikai 
egyetemeknek a legnagyobb mértékben előnyére 
vált: ebben a demokratikus országban a kima
gasló egyéniség jelentőségét érvényre juttatta 
és e felismerés által a tudományos személyisé
gek rendszeres fejlődésére készítette elő a talajt.

Az egyetemi tanárokra nézve a fejlődés fel
tételei jelenleg korántsem oly kedvezők, a mint 
az kívánatos volna. A „collegedből való kelet
kezése következtében az egyetem igazgatási szem
pontból a tanárt hivatalnoknak tekinti, kinek 
kötelességét kell teljesítenie s ez : a tanítás gya
korlása.

Sok intézetben a tanárt rövid felmondással 
el lehet bocsátani és az újabb amerikai novella- 
irodalomban oly eseteknek megható rajzát olvas
hatjuk, a mikor öreg tanárokat fiatal, becsvágyó 
elnökök elbocsátanak. Nagyobb egyetemeken 
mindenesetre a rendes állások nem mondhatók 
fel és munkaképtelenség esetében rendes nyug
díjazás szokásos. Mindazonáltal a csupán csak 
tanító „college“-tanár, a ki körülbelül a német 
gymnasiumi tanárnak felel meg, még mindig 
nyomást gyakorol a tanító és kutató collegája 
társadalmi állására és a demokratikus ösztön 
az ily kitűnő személyiségeket csak ritkán és 
kevéssel emeli a derék átlagemberek fölé. Nálunk 
az érdemes kutató egyetemi állásában nemcsak 
fizetés és tandíj fejében jut jó jövedelemhez, 
hanem társadalmi állás, czímek, rendjelek alak
jában is igen dús honoráriumban részesül. Az 
amerikai tudós csak pénzt — és azt is eléggé 
szűkén mérve — nyer munkájának külső jutal
mául s ezért odaát a tisztán tudományos munka 
jelenleg épp oly személyes áldozatokat igényel, 
mint itt nálunk évszázadok előtt. Hiszen nem 
régen egy fiatal physiologus megvallotta nekem, 
hogy két hónap alatt mint gyakorló orvos töb
bet keresett, mint a mennyit hazai egyetemé-
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nek legjobban fizetett állása egy év alatt jöve
delmezett volna neki.

íme, ez az amerikai tudományos fejlődés 
legnagyobb akadálya.

A másik nehézség a fiatalabb tanerők taní
tással való túlterhelésében rejlik. Nálunk a magán
tanár több idővel és szabadsággal rendelkezik, 
mint a mennyivel valaha életében rendelkezni 
fog, legtöbbször oly előadásokat tart, melyek 
kutató tevékenységével a legszorosabb össze
függésben vannak. Odaát a viszony éppen 
fordított. A fiatal tanárnak népes osztályokat 
kell hosszú órákon át elemi fogalmakra oktatnia 
és rendkívüli erélyre lenne szüksége, hogy ily 
körülmények közt és oly gyarló fizetéssel, mely 
állásának megfelelő életmódot sem biztosít, meg
maradt csekély szabad idejét nem fizetett tudo
mányos munkára fordítsa. Ezek a viszonyok 
orvoslásra szorulnak és tekintve a nagy lelke
sedést, melylyel az amerikai nép a tanítás és 
az egyetem fejlődésének kérdései iránt viselte
tik, számíthatunk arra, hogy a hiányok felisme
rését nemsokára gyökeres javítás fogja követni.

Az amerikai egyetemek a legélénkebb fejlő
dés képét tárják elénk, mely mind a legmaga
sabb, mind a legalacsonyabb fokozatok egy- 
másmellettisége és egyidejűsége által még ugyan
abban az országban is sajátságosán tűnik föl. 
Mi németek ebből első sorban azt a tanulságot 
vonhatjuk le, hogy az egyetem egy fejlődésre 
képes, de épp azért fejlődésre szoruló Organis
mus. Bátran dicsekedhetünk azzal, hogy egye
temeink a főiskolák eddig elért legmagasabb 
typusát reprezentálják. De nem szabad elfeled
nünk, hogy ez a typus nem jelent absolut 
maximumot és hogy a létért való küzdelemben 
változó körülmények között az az Organismus 
szorítja ki a másikat, a mely a legnagyobb 
alkalmazkodási képességgel bír. Az egyetem 
fejlődésének iránya, a melyben a jövő egyeteme 
akár Németországban, akár másutt fejlődni fog, 
már ismeretes. Az egyetem az egyedüli hely, 
melyen atiszta tudomány önálló előrevitelét: a tudo
mányos kutatást hivatalosan kifejlesztik. Eddig ezt 
a feladatot nálunk tanítással egyesítették, kétség
kívül mindkét tényező előnyére. De ha ez a két 
feladat ezentúl is egy intézetben maradna egye
sítve, még sem lesz lehetséges azokat mara
dandóan egy személyben egyesíteni. Más szóval: 
a tanító tanárt és a kutató tanárt el kell egy
mástól választani. Nagy kutatóinknak személyes 
története elég gyakran azt bizonyítja, hogy e 
két tevékenység együttesen, el nem különítve, 
a legértékesebb energia elpazarlását vonta maga 
után. Ez a pazarlás a nemzet ellen elkövetett 
bűn ; mert hova-tovább minden nép annyi életet 
és- boldogságot fog élvezni ezen a földön, a 
mennyit az emberiség általános szellemi javai
hoz való hozzájárulása által kiérdemel.“

Oswald e megfigyelései nekünk is szólanak, 
hisz iskoláink német mintára vannak szervezve, 
és sajnos, az egyetemeken az amerikai egyetemek 
hibái nagy mértékben kifejlődtek.

K.

Malta.
{La Valetta és H agiar-K im .)

A  magyar hajók északafrikai útjukban jövet 
vagy menet rendesen érintik Máltát is. 
Az a száz-egynehány esztendő, amióta az 

angolok Napóleontól maguknak elfoglalták, beve
hetetlen tengeri erősséggé s modern európai 
gyarmattá alakította át az egész szigetet. Leg
feltűnőbb ez az óriási átalakulás a sziget fővá
rosán : La Valettán; a modern haditudomány 
kyklops-munkái, rengeteg kőfalak, erődítések, 
óriási ágyútelepek veszik körül; a város még 
maga nehány régi helyi szokást megőrizett ugyan, 
egyébként azonban teljesen a déleurópai modern 
városok képe-mása.

Hanem bent a sziget belsejében, száz réges- 
régi apró kis faluban még más az élet. Ezekben 
még ott borong az ezeresztendős arab múlt 
emléke és mikor az augusztusi forró délutánokon 
kis echós kocsink végig nyargalt ezeken a falu
kon, a tetőtlen, laposfedelű koczkaházikók között 
jártuk a naptól kisült sivár mezőket, s a tenger
parton Isten tudja hány ezer esztendős romok 
kövein üldögéltünk : éreztük, hogy akármit mond 
is a geographia, ez a föld már Afrikához tartozik. 
Valóban, különös sziget ez : a hatalom benne 
az angoloké; élete, nyelve: olasz; múltja: Rómáé 
s az araboké.

Malta: egy tündérmese és egy szent legenda 
csodás szigete. Az Odysseia Kalypso nympha 
szigetének mondja; az Apostolok cselekedetei: 
a hajótörött Pál apostol szigetének. A tenger
part mély üregű barlangjai közt még mutogatják 
a nympha hajlékát; a sziget belsejében, Nota- 
bilében (a hajdani fővárosban) még meg van 
a földalatti sziklaüreg, a hol a hajótörött ősz 
apostol hirdette a Krisztus igéjét. Mint délen 
mindenütt így olvad egybe itt is a pogány 
regevilág .az öskeresztény szent legendákkal: 
a rózsaillat a passzió-virág illatával.

A főváros, La Valetta, egészen modern a 
szó európai, sőt angol értelmében. (Az angol 
t. i. nem tartja okvetlenül szükségesnek váro
saiban a sok-százesztendős múlthoz a véle 
egyidős piszok-patinát, míg a délolasz városok
ban, úgy látszik, ez szent hagyomány.)

Főterén van a múzeuma s a kormányzói 
palota. A múzeumban sok az érdekes ősi pún 
lelet, főképp a közeli kis arab faluból, Hagiar- 
Kitn-ból, de sok a régi római maradvány is. 
Apró bálványok, oltárok, sarkophagok, római és 
arab inscriptiók, görög vázák, összetöredezett 
császárszobrok. A múzeum mellett egy gyönyörű, 
hatalmas könyvtár.

A szomszédépület a kormányzó palotája. Az 
udvarán óriási pálmák, buja délszaki növények 
árnyékában Giovanni da Bologna Neptunus- 
szobra. Az emeleten gyönyörű franczia gobeli
nekkel bevont falú tanácskozó- és dísztermek; 
a falakon régi olajfestmények: a rend nagy
mesterei ; ereklyetárszámba vehető fegyvergyűj
temény ; táncztermek, régiséggyűjtemény.

A város látnivalói közt a legelső: a rend 
nagytemploma, a Cathedrale S. Giovanni. Kívül
ről éppen nem sokat mondó, kissé nagyon is
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széles homlokzatú, alacsony tornyú, egyszerű 
templom. Bent azonban annál pazarabb a pompa. 
Királyok, herczegek, dús urak fényes temploma ez. 
Uraké, a kik alázatosak, hogy papok, vitézek, 
hogy hősök, dúsak, hogy pompázók lehessenek 
egyszerre. Uraké, kik vagyonukból sereget tart
hattak, hadba szánhattak, a kik öltek és misét 
mondhattak azonegy napon. Fényes, hideg, pom
pázó az egész kathedrális. A kik benne ülnek, 
testvérek az Úrban, mert keresztények és papok 
s unokatestvérek, eher cousin-ok, a fenséges 
úrhoz való viszonyuknál fogva; mert ez a czím 
illeti meg a maltai souverain rend lovagjait.

modern nagy mestereket, — s a színezésben, a 
mi különösen Munkácsyt juttatja emlékezetünkbe.

*
Kevesen ismerik Málta egyik legérdekesebb 

látnivalóját, a hagiar-kimi ős pún templom rom
jait. Pedig mindössze három-négy órás kocsi
kirándulás az egész.

Hagiar-Kim  a sziget belsejében van, a város
tól valami másfélórányi kocsiútra. Kiérve a 
városi oleander-soron az országúira, hosszú
hosszú sorban fel-felbukkannak a rengeteg erő
dítések. Csupa fehér és szürke szín mindenfelé:

1. A Grand Harbour (A nagy kikötő).

Péter-Pál ünnepén jártuk a templomot: a 
falakat gobelinek borították; fejedelmi munkák, 
a miket még 1700-ban a rend fénykorában 
készíttetett Belgiumban Fr. D. Raimondus Pc- 
ríllos et Roccaful, az akkori nagymester. A falak 
díszítése egyébként vörös és fehér márvány, 
igen magas reliefekben kidolgozva; teljesen 
kiemelkedő angyalfejek, czímerek, virágok gir
landja futja be a széles pilléreket.

Minden kápolna egy-egy nemzeté; van spa
nyol, portugál, olasz, franczia, sőt osztrák is. 
Ausztria kápolnája falán Ízléstelen méretben 
egy rengeteg kétfejű sas márvány reliefje van. 
Az egész templomban kétségkívül legértékesebb 
a Capella Del Crocifisso-ban a Caravaggio 
képe: János fővétele. Hajnali derengő szürkü
letben, szűk börtönudvarban, a fal előtt térdel 
a Keresztelő, várva a hóhér-pallos csapását. 
Körötte pár néző és sirató alak; egy öreg asszony 
és egy szépséges fiatal leány a többek közt. 
Minden színpadi heroismus, minden póz és 
álpáthosz nélkül való, hatalmas nagy alkotás ez. 
Van valami e szürke, komor vásznon, a mi a

az óriás bástyák vakító fehérsége s a folyton 
kavargó szürke por sűrű felhője. A mezőkön 
alig van az életnek valami nyoma, Egy-egy 
nagy kövekkel bekerített kis telken még teng 
a gyapotültetés; itt-ott ősi paraszt módon lo
vakkal nyomtatják az életet, másutt még ké
vékben hever a második aratás. Rengeteg, 
szinte házmagasságú kaktuszok, elborítva sárga 
virággal s czinóber színű gyümölcscsel; Szent- 
János-kenyérfák, nagylevelü fügefák az útszé- 
leken.

Útba esett a városi temető, benéztünk. Tele az 
egész temető nyíló oleander-sorokkal, meg hatal
mas bokrokká erősödő pelargoniumokkal. A 
temető közepén egy gyönyörű márványemlék: 
az angol tisztek emelték a helyőrség itt elhalt 
közlegényeinek. Sok sír tele a szabadkőművesi 
jelekkel.

A temető után pár apró falu következik: 
arab alapítások; a nevük még ma is arab: 
Krendi, Mikabila. Ezután már csak egy kis 
negyedóra a mi állomásunk: Hagiar-Kim.

Kocsink megáll egy kanyarodónál: egy kék-
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nadrágos kis arab fiú, se szó, se beszéd, 
vezet a gyalogösvényen. Gyönyörű kilátás. A 
sziget kopár fehérségéből kivillan a mélységes 
kék tenger. Szín sincs több csak három: a 
sziklák vakító fehérje, a Szent-Jánosfák zöld 
lombja s a mélységes, absolut kék tengerár.

A gyerek — Caramelo-nak hívják, de csak 
arabul tud — elvezet a romokhoz. Óriás kyklo- 
pikus falak; tetőjük bedőlt, de így is világosan 
kivehető az alaprajzuk; egy nagy udvar után 
két oldalt, egymással szemközt három-három 
kisebb kápolna s utána ismét egy nagyobb

hangon csendül meg az. Elgondoltuk, mikor 
— Istenem, mikor volt az — ilyen kő-harang- 
szó hívta össze imára Hannibál népét! . . .

Újra, meg újra bejártuk a romokat. Kopár 
mészkő talajon sziklák közt, a honnan a nap 
kisütött már minden növényzetet, egyedül áll a 
barbár Afrika sok ezeréves pogány temploma. 
Óriás köveit mintha nem is ember, hanem gi
gászok munkája hordta volna össze. Fölötte a 
mindig derült égről perzsel az augusztusi nap; 
lent hallgat, rezeg párával telten az afrikai 
tenger. Előttünk egy apró sziklasziget: Filfula

2. Santa Lucia-utcza.

áldozó-udvar. Egyenes fala alig van; a kör
vonalak mindenütt oválisak.

Az udvaron ott hevert egy kilencz-tíz lépésnyi 
hosszú leszakadt, kettétört kő-colossus. A gyerek 
egy kővel nagyot üt e hengeralakú oszlopra: 
mint valami távoli harangzúgás, hatalmas mély

szigete; a vizen egy vitorlás: himbálódzó apró 
dióhéj.

Ha az ember leül így pár lépésnyire a temp
lomtól valami határkőre, míg a messzi-messzi 
távol rezgő fehérségében Afrika partjait sejti, 
keresi: átfut a lelkén a nagy karthagóinak az
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árnya. így nézhetett s ki tudja, nem innen 
nézett e messzi hazája felé Napóleonnak, Hunya
dinak, Dzsengisz khánnak, Etelének a szellemi 
őse : a fekete Hannibál.

Késő este érünk vissza La Valettába. Már 
messziről felvillantak a város hatalmas villamos 
ívlámpái; az utczán rák-vörös egyenruhában, 
kis nádpálczával sétálnak az angol katonák; 
sajátságos ernyős fátyolú, faldettás barna asz- 
szonyok s barátcsuhába öltöztetett kis gyerme
kek, bőnadrágú matrózok járják a korzót s a 
tereket. A kávéházakban mulatozó víg társasá
gok; a tereken heverésző nótázó fiuk, leányok; 
a kikötőben csend, sötétség s a hajó árboczán 
imbolygó zöldes lámpafény.

Ez a sziget az olasz szigetek közül még a 
legjobban érezteti, hogy itt a közelünkben Afrika; 
éreztetik ezt nem csak a hagiar-kimi romok, 
hanem a nyelv, a beszédmodor, az arczok, a 
szokások az egész élet is. Siciliában, Dél- 
Olaszországban lassan halványodóban vannak 
már ez emlékek; sok-sok gyönyörűséges mű
alkotás eszünkbe juttatja ugyan még azt a szép 
időt, a mikor itt is lobogott a kalifa zöld zász
laja, de mai életmódjuknak — bár az minden 
szálával Afrika talajában gyökeredzik, — már 
alig-alig van igazi keleti színe, arab zamatja.

Tóth Rezső.

A napfoltok,

A kik sohasem látták még a Nap képét, azt 
hiszik, hogy a Nap foltjaival együtt a söté- 
tebb részleteket felmutató tele Holdhoz 

hasonlít. Nem is csoda, hogy efféle hamis néze
tek keletkeznek, ha olvassuk, hogy az elmúlt év 
november havában egy hatalmas folt volt látható 
a Napon, melynek átmérője a Földét többszö
rösen meghaladja és nem gondolunk arra, hogy 
a Nap átmérője 109-szer akkora, mint a Földé, 
hogy hát igazában egy földnagyságú folt a 
Nap tányérján csak egy igen kis ponttal jelöl
hető. Még olyan esztendőben is, a mikor a Nap 
foltokban bővelkedik, a szabad szemmel láthatók 
száma igen gyér.

A napfoltokat azóta ismerjük, a mióta a táv
csövet feltalálták. Galilei, Scheiner és mások 
egyidőben fedezték fel; Scheiner, a kinek az az 
érdeme, hogy a Nap forgási sebességét és for
gástengelyét meghatározta, testeknek nézte a nap
foltokat, melyek mint a Naptól függetlenek kerin
genek körülötte. Scheiner nézete a csillagászat 
mai állásából bírálva hibás; ma már tudjuk, 
hogy a foltok hozzátartoznak a Naphoz, a Nap 
felszínének részét képezik, csakhogy kevesebb 
fényt sugároznak ki s bennök zivataros mozgá
sok dúlnak; ezek vagy oldalmozgások, melyeket 
a távcső és a photographiák egyaránt jeleznek, 
vagy arczélmozgások, utóbbiakat a színképírás 
(spectrographia) segítségével észlelhetjük.

A napfoltok a Napnak majd a felénk fordított, 
majd ellenkező oldalán keletkeznek, vagy tűnnek 
el. Egyes foltcsoportokat többszöri körülfordulás 
után is még észlelhettek. A gyengébbek hama
rább tűnnek el, mint az erősebbek, nagyobbak;

a 31. 12.05, az 1. 1.06, 2. 1.06, és 3. 106 
jelzésű képekről, a melyek E. Stephani cas- 
seli csillagász felvételei; s 1905 decz. 31, vala
mint 1906 jan. 1., 2. és 3. napjaira vonatkoznak, 
ezt le is olvashatjuk, a mennyiben a kisebb 
folt jan. 2 -ikán már gyengébb, a következő, napon 
meg eltűnt, a nagyobbik folt ellenben változat
lanul megmaradt. Általában véve gyakrabban 
sikerül a foltok eltűnésének megfigyelése, mint
sem gyarapodásuk észlelése. A Napnak tengelye 
körüli forgása annyiban változtatja meg a foltok 
helyzetét a megfigyelőhöz képest, hogy ha a Nap
tányér baloldalán keletkeznek, 1 2  nap múltán a 
jobboldalon tévesztjük el azokat szem elől. Ezt 
a megfigyelést a 27. 11., 30. 11., 3. 12. 1905; 
és a 31. 12.05-től 3. 1.06-ig, a melyek előbb a 
napfolt-eltűnésre mutattak példát, végül a 2 2 ., 
23., 25. 1.06 jelzésű három kép állítja elénk.

A foltok szaporasága nincs semmiféle szabály
hoz kötve, egyszer sok, másszor kevesebb folt 
tarkítja a Nap felszínét. G. Schwabe és R. Wolff 
szerint van egy 1 1  esztendős periódus, melyen 
belül a foltok maximuma a minimumon keresz
tül újra maximális értékhez jut.

Mindaz, a mit eddig a Nap foltjairól mon
dottunk, a foltok jelenségeinek leírásáról szólt, 
de érdekelhet bennünket az is, van-e hatá
suk a foltoknak Földünkre ? Nagyobb napfoltok, 
ha a Nap felénk fordított meridiánján áthalad
nak, északi fényt s mágneses zavarokat kel
tenek. Ez útóbbiak a távíróüzemet napokig fel
tarthatják, így volt ez 1892 február, 1893 október 
és 1905 november havában. A foltbőség maxi
muma talán gazdag szürettel és aratással jár 
együtt, tehát az időjárásra is irányítólag hathat.

Legalább igen érdekes adatokat szolgáltat erre 
nézve Flammarion, ki 19 éven keresztül (1886 
1904) minden esztendőben megfigyelte a párisi csil
lagvizsgáló környékének tavaszi ébredését. A folt
bőségek görbéje a rügyezés és virágzás gör
béjével feltűnő megegyezést mutat, úgy hogy ha 
ez a viszonyosság újabb adatok alapján csak
ugyan beigazolódik, igazoltnak vehetjük azt is, 
hogy a Nap foltbőség idején több meleget 
sugároz ki, de természetesen nem következik 
ebből az, hogy maguk a napfoltok magasabb 
hőmérsékletűek a Napnál; habár arra is gon
dolnunk kell, hogy az időjárást nemcsak a nap
foltok, hanem a Golf-áram és az olvadó jég
hegyek is befolyásolják.

Mik tehát a napfoltok? Kldomborodások-e, 
avagy mélyedések a Nap felületén? A Naptányér 
szélén levő folt tojásalakú lesz, ha előbb kerek 
volt s az árnyék (penumbra), mely előbb egészen 
körülvette, most már csak a tőlünk távolabb eső 
oldalon látható, akárcsak egy mélyedés egyik 
belső oldalát látnánk: a napfoltok tehát mélye
dések.

A napfoltok keletkezéséről bizonyosat nem 
mondhatunk; általánosan elfogadott az a nézet, 
hogy a Nap a folytonos hőkisugárzás folytán 
összehúzódik, ezáltal forgóviharok keletkeznek és 
ezek alkotják a Naptömeg sötétebb belsejét. 
Mások ismét akként magyarázzák, hogy a foltok 
helyén hatalmas gőzkitörések vannak, melyek a 
Nap hidegebb felületén lehűlnek: felhőképződés 
áll be. A felhők már most lecsapódnak a Napra
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s ez idézi elő a photosphaerában azokat a hatal
mas forgóviharokat.

Lássuk, mennyiben állják meg helyüket az 
említett magyarázatok. E végből keresnünk kell 
olyan tapasztalati adatokat, a melyek vagy ellent 
mondanak nekik, vagy hatáskörükön kívül esnek.

Szó esett már a Seheiner-féle elméletről s 
hibásnak jeleztem, mert ha a napfoltokat tes
teknek tekintjük, a melyek a Nap photosphae-

ráján kívül keringenek, akkor láthatók lennének 
Földünkről abban az esetben, ha a Naptányéron 
kívül kerülnek s tőle némiképpen eltávolodnak. 
Napfogyatkozáskor is okvetlen látnunk kellene 
őket, hiszen nagyságra nézve többszörösen túl
szárnyalják a Földet. A távcső és a photogra- 
phiák pedig határozottan azt mutatják, hogy 
részei a Napnak, sohasem lépik túl a Naptányér 
peremét s tölcséralakú mélyedéseknek látszanak.

1. A Nap korongja foltokkal.
A foltok eltolódásából látszik a Nap forgása tengelye körül 25 nap alatt. A nagy foltcsoport november 27-én a Nap baloldalán van, 30-án a 
közepére ért, deczember 30-án a jobb szélen tűnik el. Január 30. és 31-én a Nap csak néhány másodperczig volt felhőtlen, a többi képen is

mindenütt látható a foltok eltolódása.



I

A Scheiner-féle elmélet és a tapasztalat itt ellen
tétbe kerülnek: erre az ellentétre alapítja Ernst 
Stephani1 napfolt-magyarázatát. Feltevése az, 
hogy a napfoltok csakugyan kis égi testek, a 
melyek a Nappal történt érintkezés után látha
tóvá lesznek. Bizonyos, hogy a Nap körül az 
ismert kis és nagy bolygókon kívül igen sók 
apróbb égitest kering, közelében is, tőle távolabb 
is. A Földön talált meteorkövek is mindannyian 
apróbb tömegek, a miket a Föld vonzóereje 
húzott magához akkor, a mikor hatáskörébe 
jutottak.

Tegyük fel, hogy a Nap és a Mercur között 
egy apróbb égitestekből való gyűrű forog. Azok 
a testek, a melyek igen közel jutnak a Naphoz, 
a vonzás következtében reáhullanak. A Nap 
photosphaerájának legfelső rétege Scheiner sze
rint 3—4000° C, Wilson és Gross 6200° C-ra 
becsülik; tehát az nehány kilométer átmérőjű 
test belekerül az izzó napburokba, gázgömbbé 
válik a rendkívüli hőség hatása folytán, egyúttal 
eredeti térfogatának ezernél többszörösére növek
szik, de a míg a Nappal teljesen egybe nem 
olvad, mindaddig sötétebb marad a Nap fel
színénél. De miért nem láttuk soha a látcsövön 
keresztül a Naptányéron vagy napfogyatkozáskor 
a corona sugaraiban ezeket a testeket, ha átmérő
jük egynéhány földátniérőnyi ? A Mercur, noha 
sokkal kisebb Földünknél, mégis fekete pont 
gyanánt vonul el a Nap előtt!

A test első közeledése a tömegének megfelelő 
hegyáradatot emel ki a Napból. A testből már 
gázgömb lett (belül még szilárd) s ebből is 
kiemelkednek ilyen hegyáradatok, ezek pedig a 
test folytonos közeledése miatt szakadatlanul 
nőnek, végre a test átmérőjét is meghaladják.
A nagyobbodó hőség még jobban megnöveszti 
azokat, valószínű, hogy a mikor a test már ilyen 
közel jutott a Naphoz, a benne levő fémek 
nagy része elolvadt s ilyenformán új, folyós 
tömegek keletkeztek. A melyik fém könnyebben 
lett folyóssá, hamarább zuhan a Napba s abban 
az irányban, mely eredője a test saját mozgásá
nak és a tengely körüli forgásának. Az égitest 
tovább halad s mindjobban belenyomul a pho- 
tosphaerába, de mi eddig nem láthattuk kicsiny
sége miatt. Nemsokára mindenfelől gőzök tódul
nak ki belőle, a még meg nem olvadt részek 
is folyósakká és gőzökké lesznek, a test tehát 
az izzó napburokban úgy lebeg, mint izzó fém
lapon a vízcsepp (Leidenfrost-tünemény), melyet 
saját gázburokja véd és ezért csak lassan vál- 
tozhatik át gőzzé. Ettől fogva láthatóvá lesz, 
mert a photosphaera jelentékeny részét az ő 
hidegebb és sötétebb színű gázai kiszorítják 
helyükből. Végre maga is felveszi a Nap hőmér
sékletét: ekkor megint láthatatlan lesz Nagyobb 
égitestnek több időre van szüksége, míg a Nap
pal egyesül, olykor több körülfordulásig eltart 
az életük, egynéhány hónapig is kihúzzák; a 
kicsinyek élettartama is rövid.

Az is megesik, hogy a Nap közelébe jutott 
égitestet a benne képződött gázok szétvetik. 
Gyors forgásban levő test részei nagyjában az 
eredeti irányban repülnek tova a Nap felé, folt-

1 Umschau, 1906, IV. 28. „Sonnenflecken.“
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csoportok létesülnek, a milyent a 27. 11. 1905 
jelzésű kép, az eredetiről készített nagyítása ábrá
zol. E foltcsoport hosszkiterjedése vagy 360,000 
km., tehát alig 25,000 km.-rel rövidebb, mint 
a Föld-Hold-távolság s a Föld átmérőjénél 
(12,756 km.) kb. 30-szorta nagyobb.

A Nap átmérője az újabb felfogás szerint 
nem állandó, hanem bizonyos variatiókat mutat, 
a melyek a napfolt-bőség görbéjével egyenlően 
változnak. Rutherford 1870—72-ben eszközölt 
felvételeket a Naptányérról s azt találta, hogy e 
3 éves periódusban az egyenlítői átmérő először 
nagyobb, azután kisebb lesz a sarki átmérőnél. 
1880—83. években megismétlődött ez a válto
zás. A Stephani-féle elmélet ezt is könnyű 
szerrel megmagyarázza, mert ha helyes az a fel
tevés, hogy a Nap foltjait a reá zuhant égi 
testek okozzák, úgy az is világos, hogy a 
Nap, vagy legalább gázburokja foltbőséges évek
ben az egyenlítő mentén kiterjed, a további 
esztendőkben pedig ismét összehúzódik. Az elek
tromos és hőjelenségeknek szülőokai az égitestek 
említett viselkedése és a tömegek elgőzölgésekor 
beálló hatalmas vegyi folyamat.

2. Napfolt-csoport.
Az 1905. nov. 27-iUi felvétel nagyított képe. Földünk ugyanebben a 

méretben 1.7 mm. átmérőjű korongot mutatna.

A csillaghulláshoz hasonló jelenség a kis 
égitestek Napba zuhanása s ezen az alapon 
magyarázhatjuk meg a napfoltok periodicitását 
is, pályájukon való felgyülemlés által.

Nemcsak az egyes foltcsoportok, hanem a 
csoportok tagjai is bírhatnak különböző sebes
séggel, mert a gyors forgásban s közel a Nap
hoz levő meteori elváló részei az eredeti irány
nyal ellenkező irányban is tovarepülhetnek, vagy 
a test egészében megmarad addig, a míg a Nap 
izzó burkával érintkezik s csak azután robban 
szét. A közölt képeken láthatjuk,ahogy a főcso
porttól egy sarkantyúformájú képződmény elsza
kad s a kisebb folt irányában távolodik. (I. 2 2 , 
23, 25. 1.06 és a 31. 12.05, 1, 2, 3. 1.06 cso- 
pontokat.)

Stephaninak sikerült a Napról olyan stereo- 
skop-felvételeket készítenie, (Mittlg.d.V.v. Freun
den d. astron. u kosm. Phys. 1906,2.) melyek 
gömbalakját feltüntetik s felszínén látszanak a
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foltok. Egyik-másik folt mélyebben fekszik a 
képen, mint a felszín, de ebből csak az követ
kezik egész bizonyossággal, hogy a foltok igen 
kis mértékben távolodtak egymástól a kép mére
teihez képest, azaz a foltok a Nap körül csak
ugyan különböző sebességgel forognak.

- g y -

Forgách Zsuzsánna.
— Második közlemény. —

III. Bakics Péter.
A Bakics-család a XVI. század elején a török 

elől, a délkeleti szláv tartományokból menekült 
hazánkba. A család hamar megmagyarosodott 
s részint királyi adományok révén, részint elő
kelő házasságok útján jól megtollasodott.

Bakics Mihályné, Tersaczki Frangepán Anna, 
végrendeletében két kis gyermekét: Pétert és Mar- 
gitot Bakics Annának, Révay Mihálynénak, ura 
testvérhugának, gondjaira bízta s így a két 
gyermek Révay Ferencznek gyámtestvérévé lett.

Bakics Margit férjhez ment Balassa Meny
hérthez, de korán özvegységre jutott. Péter pedig, 
mint ősei, a harcztéren szerzett babérokat s a 
király végbeli kapitánynyá nevezte ki Palánkra. 
A daliás férfiú víg természetű, jó czimbora volt. 
Süvegén mindig virágot hordozott.

Révay Gáborné temetése után még néhány 
napig ott maradt Bakics Péter Révay Feren- 
czéknél. Forgách Zsuzsánna az udvarias, kedves 
rokont jószívvel látta, Révay Ferencz is szíve
sen mulatozott vele.

Zsuzsánna tejbe-vajba fürösztötte vendégét, 
dalolt, mosolygott, tréfált. Révay Ferencz örült 
a gazdag asztalnak s a válogatott italnak. Bakics 
csatáiról, Révay vadászkalandjairól regélt. A ser
legek egyre ürültek s mikor Révay Ferencz, „a 
gyenge magyar“ megmámorosodott, Bakics a 
többiek módjára nem gúnyolta ki, hanem szé
pen lefektette, hogy ne lármázzák!

Búcsúzáskor Révay is, felesége is szívére 
kötötte a vendégnek, hogy minél gyakrabban 
látogasson el hozzájuk.

Bakics 1601 1604-ig — a szíves meghívás
folytán — többször megjelent Szklabinyán.

Zsuzsánna akaratlanul is összemérte a két 
férfiút s bizony nem ő az oka, hogy a mérleg 
serpenyője Bakics javára billent.

A fiatal asszony lassacskán nemcsak elhide- 
gült férjétől, de meg is utálta, Bakicsot pedig 
napról-napra jobban megszerette.

Durva férje még Bakics jelenlétében is gorom- 
báskodott vele és kezet emelt reá, de Bakics 
mindig pártjára kelt az asszonynak s lescende- 
sítette az indulatos embert.

Egy ízben éppen akkor talált Bakics belépni 
a házba, mikor Révay ütötte-verte feleségét. A 
megérkezett nem sokat teketóriázott, hanem gal
léron ragadta a magáról elfelejtkezett házi urat 
s úgy ellökte a szoba másik sarkába, hogy 
csak úgy irgett-forgott.

Zsuzsánna női önérzetét mélyen megsértette 
hitestársa idegen férfiú előtt. Lehetett-e egy per-

czig is tisztelnie azt, a ki ennyire megalázta? 
S nem kellett-e hálával eltelnie a lovagias Bakics 
iránt, ki mindig védelmére kelt?

Bakics jötte mindig felvidította a szomorú 
asszonyt, homlokáról eltűntek a redők, arczárói 
a bánatfelhők; szemében mosoly ült, ajkán dal 
fakadt. S ha távozott a kedves férfiú, ismét szo
morúság fogta el, keservesen sírt, sóhajtozott, 
panaszkodott:

— Meglássátok, vagy leugrom a vár abla
kából, vagy világgá bujdosom, hogy soha többé 
híremet se halljátok.

Cselédjei, „leányai“ hallották keserű kifaka- 
dásait.

A vénasszonyok s az udvari bejárók közül 
többen ajánlkoztak, hogy örökre elnémítják urát. 
Egyik is, másik is biztatta a nagyasszonyt:

— Készítek én olyan álomitalt, soha többé 
föl nem ébred attól az úr.

— Ilyen bűnt nem veszek lelkemre, válaszolá 
s határozottan megtiltotta, hogy ilyesmire csak 
gondoljanak is.

De urának természetes halálától nem irtózott 
volna. A babonás eszközöket nem ítélte el.

Egyik sütőnője fűszálakat akasztott egy fogason 
végig. Mindenik fűszál egy-egy életet jelentett. 
Az úr fűszála leggyorsabban hervadt el, tehát 
egy év múlva meghal.

Mikor a cselédek erről a jóslásról értesültek, 
mindnyájan megörültek neki.

Mások borsószemek eregetéséből, forró viasz
nak és olvasztott ólomnak hideg vízbe bocsá
tásából szintén a férj halálát jósolták.

A jóslás nem teljesedett s az asszony élete 
egyre elviselhetetlenebbé vált.

E közben Bocskay hajdúi a magyar szabad
ság védelmére fegyvert fogtak. Bocskay erősen 
szorongatta Belgiojoso osztrák tábornokot s a 
hajdúk már Szklabinya vidékéig portyáztak. Az 
aulikus Révayak odahagyták ősi fészküket, hogy 
a harczi zajtól meneküljenek. Péter családjá
val Holies várába futott, Ferencz pedig Zsuzsan
nával a pozsonyvármegyei Szent-János-rz vonult 
vissza 1604-ben.

Zsuzsánna örömmel vette az elutazás hírét, 
mert útjok Bakics Péter lakóhelye mellett veze
tett el. Neki elég volt az a tudat, hogy a sze
retett férfiú közelében lehet.

Szent-Jánoson Forgách Zsuzsánna megismer
kedett Balassa Menyhértnével, Bakics Margittal, 
a ki igen jókedvű, vidám asszony volt. Együtt 
halásztak, lovagoltak, sétáltak, farsangi időben 
férfi ruhában látogatták meg ismerőseiket s 
mulattak a maguk módjára.

Előkerült a vergina, a leányokkal együtt éne
keltek, tánczoltak. Másszor kézimunkával fog
lalkoztak.

így az idő elég kellemesen telt, múlt volna, 
de a részeges férj csak nem javult. Mind gyak
rabban verekedett a feleségével. Iszonyú lármát, 
zajt csapott, mire összefutott az egész ház. Az 
asszony szégyenletében majd a föld alá sülyedt 
s a mennyire lehetett, eltitkolta nyomorúságát. 
Ha sütőnéje, mosónéja, vagy más cselédje a 
lármára ajtót nyitott: még ő zavarta ki őket, 
hogy senki se lássa boldogtalanságát.

Az 1604—5-iki télen 3—4-szer is ellátoga-
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tott Bakics Szent-Jánosra. 1605 április 24-én 
iszonyú felfordulást talált a házban. A cseléd
ség rémülten futkosott ide-oda. A szobákból 
éktelen lárma, ijedt sikoltás, vad káromkodás 
hallatszott.

Bakics berontott a szobába s majd kővé 
meredt az ámulattól. Zsuzsánna a szoba padló
ján feküdt, ura tiporta és fojtogatta. Bakics 
csakhamar fölocsudott, ellökte a durva férjet s 
gyöngéden fölemelte a szerencsétlen úrasszonyt. 
Aztán a dühöngő s részegségében még mindig 
ordítozó férjhez fordult:

— Elég volt a durvaságból. Az asszonyt 
zárdába viszem s megindítja a válópört.

Révay Ferencz megijedt. Feleségét szenve
délyesen szerette s a világért sem akart tőle 
elválni.

Könyörgésre fogta a dolgot:
— Ne tedd ezt, édes Péterem, mert megőrül

nék Zsuzsánnám után. Esküszöm, hogy soha 
többet egy újjal sem érintem.

— Százszor Ígérted már, százszor megszeg
ted szavad. Nem hiszek többet neked, felelte 
Bakics.

De Révay addig kérlelte, addig rimánkodott 
neki, míg Bakics egy feltétellel hajlandó volt 
szándékától elállani.

Azt kívánta tőle, hogy adja írásba eddigi 
viseletének történetét; fogadja meg, hogy többé 
nem bántalmazza feleségét; s ha elfeledkeznék 
magáról, feleségének joga van őt elhagyni.

Révay erre is rááll ott.

IV. Az okirat.

Ebben az írásban — melylyel magát egészen 
Bakics kezébe adta — elismerte Révay Ferencz, 
hogy feleségét — a nélkül, hogy az arra igaz 
okot szolgáltatott volna -— házasságuk kezdete 
óta folyton a legdurvábban bántotta, szidal
mazta, ütötte-verte, idegenek és otthonvalók 
előtt „kegyetlen arczulcsapásokkal“ bántalmazta.

Majd így folytatja: „ . . . . Megszánván bán
ván minden eleitől fogvást méltatlanul rajta tött 
nagy nyomorúságot, de hogy enyhíthessem szí
vét és hogy bizonyos légyen benne (jóllehet, 
hogy az, köztünk békességet szerző atyánkfia1 
előtt megesküdtem) ezeket az feslett szokásimat, 
általán fogvást elhagyom, de hogy higyjen hitem
nek s az fogadásomnak azoknak nagyobb bizony
ságáért adom ezen levelemet, saját magam kezem 
írásommal és pecsétemmel megerősítve s az 
teljes szenthárom személyben egy igaz Istennek 
megesküvén, hogy soha az én teljes életemben 
nem igyekezem semmiből ellene véteni és azon- 
nak az feslett természeteknek, undok rút csele- 
kedetimet holtom végéig többé nem cselekszem, 
sőt az, ki búsítaná is erős büntetéssel megbün
tetni és így minden bánattól s bútól ennek tul- 
ján megigyekszem oltalmazni, kire atya, fiú, 
szentlélek, három személyben egy bizony Isten 
segítsen amen.

Ha pediglen (kitől immár az élő Isten az ő 
szent fiának az érdeméért megoltalmazzon) vala
mikor legkisebb dologban vétenék, tehát köte-

1 T. i. Bakics Péter.

lezem ezen levelemben hitemet, tisztességemet, 
hogy soha mihelyen egyszer vétek, se könyör
gésemre, se semmi némü atyámfia mellettem 
való törekedésire megne engedje, sőt szabad 
legyen minden okvetetlenül s késedelem nélkül, 
az elmúlt dolgokat is s levelemet atyámfiai s 
atyjafiai előtt, nagy gyalázattal mindenek sze
memre téríteni és tőlem minden törvény nélkül 
elválni.

Utói könyörgök, minthogy erős hittel meg-
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1. Szklabinya.

esküdtem, hogy semmiből megnem bántom, sőt 
búsúlástól s ellenem való haragjától megoltal
mazom és az mi lehetetlen tőle, arra nem kény
szerítem, minthogy nem is erőltethetem és mint 
feljűl megírtam jámbor életében bizonyos lévén, 
előtte róla nem is emlékezem és mindenképen 
békességben tartom, hogy énnekem mindenek
ről az kik történtének Istenért megbocsásson, 
ennek ez mostani letett hitemnek s fogadásom
nak helyt adjon és hogy többször soha nem 
cselekszem, elhigyje és bizonyos legyen benne.

Engedje ő szent felsége, őtet segítségül híván, 
fogadásimat koporsómig állhatatosan s tökéle
tesen beteljesítenem, kiért az ő áldott szent 
nevét teljes életemben érette dicsérhessem, amen.

Datum Szent-János. 25. Április anno domini
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1605. Idem qui supra Franciscus de Réva ma- 
nupropria. “ 1

V. Az okirat hatása.
A mint Révay Ferencz megírta a maga halá

los ítéletét: végképpen elveszett megtépázott 
tekintélye. Zsuzsánna most már nem tűrt többé; 
ha férje bántalmazni merte, kamatostul vissza
adta. Révay eleget bánta baklövését s azt hitte, 
elejét veszi a nagyobb bajnak, ha még gyana- 
kodóbb, még féltékenyebb, még szenvedélyesebb 
s még szigorúbb lesz feleségével szemben.

Történt, hogy egyszer Révay uram sétálni 
ment. Az asszony addig otthon egy kis táncz- 
mulatságot rendezett. Felhivatta a trombitás 
legényt s trombitaszó mellett maga is tánczra 
kerekedett.

Mikor hazaért ura s fülébe jutott a dolog, 
magához hivatta. Az asszony eleinte szabadko
zott s csak a négyszeri hívásra ment ura szo
bájába. Révay kezében korbácsot tartott. Zsu- 
zsánnának sem kellett több. Hozzáugrott, ki
ragadta kezéből a korbácsot, elfutott vele s 
darabokra vagdalva, kihányta az ablakon.

— Adod ide a korbácsot! kiáltott utána Révay.
— Nem versz te meg ezzel senkit többé, 

tudom, felelte az asszony.
— Nem-e? Sok embert verek én még azzal! 

kötekedett az úr.
— Keresd meg az ablak alatt! bosszantotta

az asszony.
Révayt elöntötte a düh s egy könyvet hajított 

az asszony felé. A könyv kapcsa megvérezte 
Zsuzsánna arczát, mire a sértett asszony kést 
ragadott s ha ura félre nem ugrik, belé veri.

Bezzeg, elfutott most Révay uram, mire a sze
gény asszony magában tett volna kárt, ha egyik 
cselédje meg nem ragadja kezét.

Ez eset után egy pár hétre Szklabinya várába 
távozott Révay Ferencz. Bocskay hajdúi mind 
sűrűbben mutatkoztak az ország nyugati hatá
rán, Révay tehát féltette a Szklabinya várában 
maradt — bár jól elrejtett — ezüstnemüit. Nehány 
meghitt emberével sietett kincsei után.

Forgách Zsuzsánna Szent-Jánoson maradt. 
Míg férje távol volt, 1605 őszén, Bakics Péter 
meglátogatta s a cselédség vallomása szerint, 
vagy három napig nála mulatott.

Mikor Szklabinyáról visszaérkezett Révay Fe
rencz, felesége megtagadta a vele való együtt
élést. A dühös férj kutatta az okát s csakhamar 
megtudta, hogy távollétében feleségénél járt 
Bakics Péter.

Rögtön Holicsba futott Péter bátyjához, hogy 
feleségével Forgách Máriával együtt adjon taná
csot neki. A rokonság azt határozta, hogy Zsu- 
zsánnát Holies várába kell vinni, azt kőfal és

1 Révay nyilatkozata után még e szavak fordulnak 
elő: ac praeterea impudenter sodoniice et contra naturae 
leges multis modis contra divinum etiam jus et humá
num peccare non veritus, proinde domina aetrix his 
mariti sui turpissimis vitiis conímota, confugit ad justi- 
ciae praesidium, etc. ( = é s  azután arczátlanul, sodoma- 
szerüleg és sokféleképpen a természet törvényei ellen, 
valamint az isteni és emberi jog ellen vétkezni nem 
félvén, ezért a panaszos úrnő férjének ez igen rút vét
keitől kényszerítve, a törvényszék védelméhez mene
kült, stb.)

vízárok védi; nem oly nyílt fekvésű, mint a szent- 
jánosi kastély. Igaz ugyan, hogy ott volt Bakics 
uram szere is, de így legalább szemmel tart
hatták s Révay Ferencz lakása teljesen el volt 
különítve.

Holies vára ugyanis a XVI. század kezdeté
től fogva a Révay- és Bakics-család közös bir
toka volt. Történetünk idejében a vár nagyobb 
része Révay Péteré és Ferenczé volt, a kisebb 
részt Bakics Péter uralta.

VI. Rabságban.
Révay Ferencz tehát Holies várába vitte fele

ségét, hol egy egész évig őrizte. Szomorú év 
volt ez az 1606-iki. Zsuzsánna édes atyja már 
nem élt s így Révay Ferencz szabadabban mert 
garázdálkodni. Tudtára adta feleségének, hogy 
Bakicscsal többé nem szabad találkoznia s szo
bájából sem távozhatik vén asszonya vagy leányai 
nélkül.

Az egész vár Zsuzsánna pártján volt. Még 
sógora Révay Péter is a szegény asszonyt saj
nálta. A vadtermészetű, részeges férj oldalán 
csak a büszke Mária, Zsuzsánna nénje állott, 
kit a család vélt becsülete jobban érdekelt, mint 
szerencsétlen húga tengernyi szenvedése.

A cselédség, Révay Péterné asszonyai és 
leányai is megdöbbenve nézték a magáról meg
feledkezett férj dühöngését. Mindenki kinevette 
a tehetetlen és gyáva férfiút, a ki Bakicsot csak 
háta mögött merte szidalmazni, de soha rajta 
elégtételt nem vett. E helyett feleségén, a gyönge 
nőn töltötte ki boszuját; rugdosta, verte s még 
szerelmével is kínozta.

Zsuzsánna módját tudta ejteni, hogy Bakics
csal találkozzék. Fölkérte, hogy a pozsonyi szent
széknél adja be válóperét. Férjének „kegyetlen 
és elhordozhatatlan bánása m iatt“ kérte az ágy- 
és asztaltól való elválasztását.

Egyszer Révay Ferencznek, mint királyi fő- 
strázsamesternek, nehány hétre táborba kellett 
szállnia. Ekkor Bakics testvére: Margit megláto
gatja Zsuzsánnát és vigasztalja. Előkerül megint 
a vergina, szól a zene, foly a táncz és világos 
virradtig tart a mulatság, a jókedv. Néha-néha 
kilovagolnak, férfiruhát öltenek magukra, az 
egyik piros magyar férfiruhában, a másik gránát 
ruhában pajzánkodik.

A férj hazajővén, ismét követeli jogát, de 
Zsuzsánna hallani sem akar uráról. Révay kutat 
s gazdag ajándékok fejében megnyílik ajka 
némelyik cselédnek. Ekkor értesül éji látogatá
sokról, vándorlásokról.

A férj dühében toborzékol, szigorítja felesége 
fogságát, elviteti lovait s megtiltja neki, hogy 
egyáltalán lóra üljön.

Azután az egyik molnár nagy halászatot ren
dezett s arra hivatalosak voltak Révay Péterék, 
Révay Ferenczék és Bakics Péter. Révay Ferencz 
nem ment, s feleségét sem akarta elereszteni, 
de Zsuzsánna mégis elment s estig odamaradt. 
A mint hazaért, nem ment mindjárt a szobá
jába, hanem sógoránál vacsoráit. Ura már le
vetkőzött, mikor Zsuzsánna szobájába akart 
térni. Útját állta neki:

= - Hogy mertél akaratom ellenére elmenni?
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— Mert nem félek tőled.
— Hajókáztál ugy-e, a szeretőddel!
— Gonosz helyen voltam a bátyádnál és 

nénémnél? Ha másszor hívnak, ismét elmegyek 
velük.

A megrögzött őrjöngő erre feleségére vetette 
magát, a hol találta, ütötte-verte, az asztalhoz 
lökte, majd ökölcsapást mért arczára. A szegény 
asszony nem hagyta magát, védekezett s az 
inget is leszaggatta uráról.

A cselédség hírül vitte Révay Péternek, hogy 
lenn verekednek. Révay Péter lesietett és kemény 
szóval megdorgálván öcscsét, a szerencsétlen 
asszonyt magával vitte.

Zsuzsánna nem akart többé visszatérni urá
hoz. Révay Péter nem tudta, mitevő legyen. 
Féltette házi békéjét, mert felesége Mária nem 
szívelhette Zsuzsánnát, másfelől a szerencsétlen 
asszonyt nem szolgáltathatta ki a boszutól lihegő 
férjnek. Thurzó Györgynek írt tehát, hogy békítse 
ki a házasfeleket.

Thurzó György testvére volt Zsuzsánnának. 
Zsuzsánna édes anyja: Zrínyi Katalin ugyanis 
előbb Thurzó Ferencznek volt a felesége s e 
házasságból származott Thurzó György.

Thurzó el is jött Holicsba, Bakicsnál szállt 
meg s rávette, hogy néhány napra utazzék el. 
Aztán átment Zsuzsánnához, a kit mindig nagyon 
szeretett.

— Édes húgom, menj alá csak egy hétig 
— biztatta — s ha a legkisebb bántódásod 
lesz, írd meg nekem, tüstént eljövök érted s 
magammal viszlek.

Nénje s a leányok is mind biztatták. Zsu
zsánna nem akart engedni.

— Majd meglátom! Majd meggondolom, haj
togatta.

Thurzó átment Révay Ferenczhez s véle is 
beszélt. Aztán átüzent Zsuzsánnának, hogy jöj
jön alá.

— A bolondhoz visszatérjek? Inkább addig 
megyek, míg a két szememmel látok, kiáltott 
kétségbeesetten a sokat zaklatott asszony.

Egy leányka elkiáltotta magát:
— Imhol jön a bolond, talán Nagyságodat 

akarja alávinni.
Zsuzsánna, mint a szélvész, rohant bátyjához, 

a hatalmas Thurzó Györgyhöz, térdre roskadt 
előtte s összetett kézzel rimánkodott neki:

— Édes bátyám, ne adj a hóhér kezébe. 
Inkább a te cseléded, rabszolgád leszek, csak 
hozzá ne kényszeríts.

— Nem segíthetek rajtad, hozzá kell men
ned, szólt határozottan a szigorú főúr.

Zsuzsánna kétségbeesésében kést ragadott, 
hogy magába döfje. Thurzó alig bírta kicsa
varni kezéből, aztán befogatott és elhajtatott.

Az izgalom a keményszívű férfiút is elűzte a 
boldogtalanság tanyájáról.

A hátramaradt háznép nagynehezen vissza
vezette a jajveszékelő asszonyt ura szerére.

— Szégyen és gyalázat, — kiáltotta Zsu
zsánna — hogy néném és nemzetségem vér
árulóm legyen.

A kimerültségtől végre elcsendesedett a ke
sergő asszony s minden reményét Bakicsba 
vetette. Egyik levelet a másik után menesztette

hozzá nagy titokban s mindenre, a mi szent 
előtte, kérte, hogy sürgesse válópörét.

Az asszony leányai a fűbe, a padlásra s egyéb 
helyre rejtették a leveleket s Kutsera, Bakics 
hű legénye, rendre elvitte urának az írást s választ 
is hozott helyébe. Szőtték-fonták tervüket s hogy 
Révay Ferenczet félrevezessék, jó kedvet szín
leltek.

Révay azonban megtudta, hogy felesége pert 
indított ellene. Mint a megdühödt fenevad rohant 
felesége szobájába, feltörte ládáit, szekrényeit s 
meglátta a férfiruhákat.

— Ez kell nekem, ezt keresem már régóta! 
ordított képéből kikelve.

István diákot s még két férfi cselédjét vasba 
verette s a tömlöcz fenekére dobatta. Feleségé
nek majd minden cselédjét elkergette, csak két 
leánykát hagyott mellette s egy szobába zárta, 
hol koplaltatta. Az éhenhalástól Bakics cselédjei 
mentették meg, ezek loptak be neki kenyeret s 
más élelmiszereket, tentát, papirost, tollat.

Révay Ferencz mindent elkövetett, hogy fele
sége vádlevelét meggyöngítse s hogy adatokhoz 
jusson, 1606-ban királyi parancslevél nélkül 
három-négy ízben is valóságos tanúvallomásokat 
tartott házában s az egész háznépét elrémítette.

Zsuzsánnát cselédjei előtt zaklatta, nógatta, 
vallja meg, hogy minő viszonyban van Bakicscsal.

Az asszony ünnepélyesen kijelenti:
— Az atya, fiú, szentlélek egy bizony igaz 

Isten úgy segéljen engem, hogy egyéb köztünk 
nem volt, az egy igaz atyafiúi szeretetnél és 
semmi paráznaság.

A szenvedélytől elvakított férj nem hisz neki, 
ordítoz, lelövéssel fenyegeti.

Révay Péterné érzi, hogy talpa alatt ég a 
föld. Csomagol és urával, gyermekeivel együtt 
otthagyja Holicsot. Azt se mondják: félkapu.

A szerencsétlen asszony magára marad egy 
őrjöngő, a szenvedélytől elvakított, bárgyú férfiú 
őrizete alatt. S mintha nem telt volna még eléggé 
meg a keserűség pohara, Zsuzsánnát újabb csa
pás éri.

Rudolf király — Révay Ferencz kérésére — 
1606 október 19-én kelt rendeletével utasítja a 
szentszék elnökét, hogy Forgách Zsuzsánna 
válópörét tegye át a királyi kúriához.

Révay Ferencz ugyanis hűtlenségi pert indí
tott neje ellen a kúriánál. Azt hitte, hogy befo
lyásával ő lesz ott a nyertes.

Bakics Péter érezte, tudta, hogy most csele
kednie kell. És cselekedett.

VII. 4̂ szökés.

Zsuzsánna a gyehenna kínjait szenvedte. Ezt 
a pokoli életet soká el nem viselhette. Bakics 
biztatta, hogy ne veszítse el hitét, reményét. 
Közeledik a megszabadulás órája. Égyre-másra 
írta neki a titkos leveleket, tervét föltárta előtte 
s végül kijelölte a napot, melyen kiszabadítja 
élete megrontójának karmaiból.

— Elébb azonban azokat is ki kellett sza
badítani, a kik Zsuzsánna miatt kerültek a töm- 
löczbe.

— Ha pörre kerül a dolog, gondolta magá
ban, Révay ezeket felhasználhatja ellenünk.
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István diákot és társait tehát kihozatta a 
tömlöczből. Megvesztegette az őröket és nehány 
hü emberével egy ideig a maga szerén rejte
gette őket, majd gazdag ajándékokat adott nehik 
s messze vidékre elküldte őket. Zsuzsánna meg
hitt cselédeit is rendre kiszöktette Holicsból. 
Végre 1606. január hó 27-én szombaton éjfél 
felé Zsuzsánnára és az őrizetére bízott két leányra 
került a sor.

Révay Ferencznél éppen nagy dáridó folyt. 
Az úr vígan lakozott vendégeivel s egy pilla
natra átnézett feleségéhez. Szokása szerint kötő
dött vele, de semmit sem vett észre, mert már 
boros és álmos volt. A bástyát nem kerülte meg, 
hanem vendégei távoztával, részegen ágyába dűlt.

Pedig lett volna mit látnia! A Bakrcs Péter 
szerén már bontogatták nagy óvatossággal a vár
falakat. A titokba beavatott cselédek, mint a 
szellemek, árnyként suhantak tova. A busásan 
megfizetett német várőrség szemet húnyt.

Ez alatt Forgách Zsuzsánna is átöltözik két 
szolgáló leányával s remegve várja a megsza
badulás perczét

Mégsem jön Péter, jaj, itt veszek, el kell 
kárhoznom, panaszkodik.

Majd meg ő bátorítja elszontyolodó leánykáit:
— Ne féljetek bogaraim, eljön Bakics, s ha 

száz halállal kell szembe szállania, itt lesz s 
megvéd minket. Ember ő a talpán, igaz férfiú.

Boldogan dől szabadítója karjába, mikor végre 
megérkezik a várva-várt férfiú.

Bakics gyöngéden kibontakozik az ölelő karok 
közül s halkan mondja neki:

— Siessünk édesem, minden perczet fel kell 
használnunk.

Avval a három nőt kivezeti a várból.
A vár közelében egy majornál szekér várja 

őket. Négy pihent ló van befogva, hogy gyor
sabban haladhassanak. Bakics Péter a nőkkel 
együtt a szekérre ült, Rácz István és Moréh 
András, Bakics meghitt emberei, lóháton csat
lakoztak hozzájuk. Bakics Péter néha átengedte 
helyét Moréhnak s lóra ült. Rácz István lám
pással mindig a kocsi előtt lovagolt. A lovak 
rudasmesteréül Bakics Margit asszony kocsisát 
választották s „fellaitárrá“ megtették Vitkovics 
Gyurát. Egytől-egyig megbízható ember.

A mint ki szekéren, ki lóháton elfoglalta a 
maga helyét, uczczu neki, vesd el magad, rohan
tak az éjben.

Egyszer Bakics, mikor lóháton a szekér után 
nyargalt, el talált maradni. Zsuzsánna kétségbe
esve kiáltja a kocsisnak:

— Az Isten szerelméért, lassabban hajtsa
tok! Hol van Bakics uram?

Eleinte csillagos volt az éj. Mikor előkerült 
Bakics, Zsuzsánna megint azért türelmetlenke
dett, hogy nem mennek elég gyorsan. A maga
san álló Fiastyúkra mutatott és odaszólt embe
reinek:

— Az Istenért siessetek, mert majd ránk 
virrad.

Későbben köd ereszkedett alá, Bakics fáklyá
kat gyújtatott, útmutatókat fogadott s úttalan 
útakon száguldottak tova.

A szokatlan fáklyafény s a korai dübörgés 
felébreszté hajnali álmukból a falusiakat s a

kiváncsi emberek az utczára sietve, meglepetve 
bámultak a menekülők után.

Végre közeledtek a czélhoz. Eleintén csak 
elmosódva, de lassanként mind tisztábban ki- 
vehették Detrekőnek, Bakics Margit várának, 
körvonalait. A kocsis a lovak közé csapott, a 
lovasok megsarkantyúzták lovaikat s a mene
külők mintha repültek volna a vár felé. Sietniük 
kellett, mert már virradt. Egy-két forduló és 
bent voltak a várban.

Zsuzsánna boldogan mosolygott és megindult 
könnyeinek árja — az örömtől.

Szabad volt. A csillagtalan éjszakát felváltá 
a fényes hajnal.

VIII. A válópör.

Révaynak, bezzeg, leesett az álla a csodálko
zástól, mikor másnap üresen találta felesége 
szobáját. Egyet se szólt az összesereglett kiváncsi 
népnek, csak némán mutatott a „puszta házra“, 
a kibontott s hevenyében visszarakott falakra.

Mikor a szégyentől, a fájdalomtól magához 
tért, szokása szerint fünek-fának írt, mindenki
től segítséget kért és várt.

írt Illésházi Istvánnak, Thurzó Györgynek, 
Forgách Zsigmondnak (mind a hárman egymást 
követő nádor), Forgách Ferencz nyitrai püs
pöknek, Révay Péternek és feleségének: Forgách 
Máriának, az udvarnak, a kanczelláriának, a 
vármegyéknek s boldog-boldogtalannak.

Persze, magát ártatlan, jámbor családfőnek 
tüntette fel, a ki az ő drága Zsuzsikájáért élt-halt; 
Zsuzsánnát könnyelmű asszonynak s Bakicsot 
alávaló nőcsábítónak tüntette fel. Az egész ország 
sajnálta a szerencsétlen férjet s szidalmazta a 
szökevényeket.

Forgách Mária egyre tüzelte sógorát, hogy 
ne kímélje Bakicsékat. Saját cselédeit elküldte 
hozzá, a kiket egyenesen felbujtogatott, hogy 
csak valljanak öcscse: Zsuzsánna ellen. Még 
férjét is ellenük ingerelte s Bakics Margitot is 
belekeverte a dologba. „Az mint hallom — írja 
az, ki legnagyobb oka ennek az gonosz csele
kedetnek, úgy mint az híres gonosz malaczkai 
asszonyállat“.

Mátyás főherczeget annyira felbujtotta Révay 
Ferencz, hogy a másik fél kihallgatása nélkül 
szigorúan megparancsolja a Fátrán innen fekvő 
vármegyék rendéinek, a várak kapitányainak és 
tiszttartóinak, hogy Forgách Zsuzsánna asszonyt 
ne rejtegessék, hanem mint szökevényt adják 
át Révay Ferencznek vagy megbizottainak.

Ez a rendelet írott malaszt maradt, végre
hajtani nem lehetett. Sem a vármegyéknek, sem 
a kapitányoknak nem volt kedvük Detrekő os
tromához fogni. Micsoda érdekük is lett volna?

A kik a dologba be voltak avatva, a kik Révay 
hallatlan bánásmódjáról tudtak, nem vetettek 
követ a szerencsétlen asszonyra.

Ilyen volt Forgách Ferencz nyitrai püspök, 
később esztergomi érsek, bíboros. Mint az ellen- 
reformáczió sok más hőse, protestánsnak szü
letett. Anyai részről Pemflinger AfßV/e-nak, a 
nagyszebeni királybírónak, az evangélikus egy
ház buzgó tagjának volt unokája. Édes atyja, 
a híres, neves Forgách Simon volt, a csaták
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diadalmas hőse, testvére Forgách Imrének, Zsu- 
zsánna édes atyjának. 1

Forgách Zsuzsánna még szomorú fogságából 
írt a jó rokonnak, a ki a meggyötört asszony
nak a szentszékhez intézett panaszos levelét is 
olvasta s így alaposan ismerte a házastársak 
viszályát.

A magyar főpap csitította Révay Ferenczet, 
azt írta neki, hogy „a fenforgó körülményeket 
igen sajnálja“, „mint papi ember nehezen ele
gyedhetik efféle dolgokba", „de legyen türel
mes, bízzék az Istenben s várjon az időtől“.

Illésházi István is igyekezett Révay Ferencz 
forró vérét lehűteni. Figyelmeztette, hogy idegen 
ember semmit sem tehet a házastársakért, ha 
maguk sem értik meg egymást. Vigasztalta, hogy 
elvitték tőle az asszonyt. Mert ha csakugyan 
olyan rossz „fejérszemély“, a milyennek állítja, 
örüljön, hogy megszabadult tőle. Végül azt a 
tanácsot adja neki, hogy ne erőltesse a dolgot, 
mert úgy hallja, amazoknak is erős írásaik vannak.

Révay Ferencz erre az országgyűlésnél kere
sett orvoslást. Nem kevesebb, mint 12 főúr vette 
pártfogásába. Gróf Thurzó György, gróf Zrínyi 
Miklós, Zichy Tamás, Enyingi Török István, 
gróf Thurzó Kristóf, Thurzó Szaniszló, Thurzó 
Miklós, Czobor Mihály, gróf Erdődy Tamás, 
gróf Draskovics János, Osztrosits András és 
Jakusits András felszólították a vármegyéket, 
hogy a legközelebbi országgyűlésen tartsanak 
velük a Révay—Bakics-féle ügyben s utasítsák 
követeiket, hogy hozzanak törvényt Bakics go
noszságai ellen.

Ezek a hataimas kortesek az egész közvéle
ményt a maguk pártjára térítették. Az ország
gyűlés, a nélkül, hogy a másik fél védelmét meg
hallgatta volna, úgyszólván egyhangúlag elítéli 
a bevádolt felet a vádló panaszára. Az 1608-ik 
évi XXVI. t.-cz. szomorú példája az elvakult 
párturalomnak.

Bakics Péter is jelen volt az országgyűlésen, 
de mikor tapasztalta, hogy a hangulat erősen 
ellene fordult s mindenki szidta Forgách Zsu- 
zsánnával együtt, jobbnak találta kitérni az áram
lat elől.

Révay Ferencz tapsolt örömében. De nem 
múlt el egy esztendő, fordult a koczka s az 
imént még győzedelmes férj megnyúlt arczczal 
sopánkodhatott tovább.

Az országgyűlés berekesztése után a nádor, 
az 1608. évi XXVI. t.-cz. értelmében kihirdette, 
hogy a törvényszék azonnal megkezdi működé
sét, a Révay—Bakics-ügyben a tanuvallatás- 
hoz fog.

A rendkívüli törvényszék előtt egy álló hóna
pig vallottak Révay megfizetett tanúi. Mivel sem 
Bakics Péter, sem Forgách Zsuzsánna, sem a 
vádolt segítők közül senki meg nem jelent: 
makacssági ítéletet róttak rájuk.

Az új határidőt 1609 február 24-ikére tűzték 
ki. Most sem jelentek meg a vádlottak, de ott 
voltak ügyvédeik. A pozsonyi szentszék Rudolf 
király rendeletére átküldőbe Forgách Zsuzsánna 
válópörének iratait. Az alperesek ügyvédei köve

1 A magyar nemzet története. írta: Szilágyi Sándor. 
VI. kötet, 25. lap.

telték az átküldött iratok felolvasását, a mit a 
felperes ügyvéde nem ellenezhetett.

A szentszék kimondotta a válást, Révayt el
marasztalta s a perköltségek fejében ezer ara
nyat követelt tőle. Ám Révay — mint protestáns 
— nem ismerte el a szentszék illetékességét s 
ezért került a pör az országgyűlés választotta 
bíróság elé.

A bíróság jegyzője Forgách Zsuzsánna panasz
levelét is felolvasta:

Férjhezmenetelem óta, azaz 1598 ápril 
25-ikétől fogva — írja Forgách Zsuzsánna 
semmire inkább nem igyekeztem, semmi más 
gondot szivemben nem hordoztam, minthogy 
Isten félelmében férjemhez engedelmességet, tisz
teletet mutassak s mindama tulajdonsággal bír
jak, melyek egy előkelő, szemérmes, tisztességes 
asszonysághoz illenek s házassági kötelessége
met a legszigorúbb kegyességgel szűziesen és 
ártatlanul fentartottam. — Mindazonáltal férjem, 
valami gonosz szellem által vezéreltetve, elfeledve

2. Detrekő.

hűségesküjét, megrontotta életemet gonosz erköl
cseivel, utálatos verekedéseivel, szidalmazásaival, 
házasságtörésével, börtönöztetéssel és oly kegyet
len bánásmóddal, hogy a kinek tudtára esett, 
inkább zsarnokomnak, mint férjemnek tartották. 
És a közelebbi rokonok, derék becsületes férfiak, 
gyakran szelíden intették, magához térítették, 
házastársi kötelességére figyelmeztették, néha még 
szigorúbb szavakkal is. Sokszor keresztyénhez 
illő kegyes érzésekre fakadva magáról szent 
fogadásokat tett, magát keresztyéni becsületére 
lekötötte, hogy megjavul s másként cselekszik 
és ha nem — saját keze írásával írta meg saját 
büntetését, hogyha ismételné bűneit s kegyet
lenségeit, azonnal szabad légyen feleségének tőle
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elszakadni, ágytól és asztaltól elválni, a mint 
ezt itt bemutatott saját kezével írt nyilatkozata 
kétségtelenül bizonyítja.

Erre felolvasták Révay Ferencz nyilatkozatát, 
mely mindenben megerősítette Forgách Zsu- 
zsánna vádjait.

A vér elhült a bírákban, mikor ennyi gonosz
ságot hallottak. A nyomorult, gyáva ember ön
vallomása úgy hatott, mint a halálos ítélet. Révay 
Ferencz erkölcsi halottá lett. S ez a szörnyeteg, 
ki majdnem egy évtizeden át kínozta, gyötörte 
a szelídlelkű, szerencsétlen asszonyt, az egész 
ország színe előtt be merte vádolni azt, kinek 
ezerszer több oka volt a panaszra.

A bírák végre úgy döntöttek, hogy mindkét 
vádlott ötvened-ötvened magával tegyen esküt 
Révay vádjai ellen. Ez volt az ú. n. t is z tí tó  
eskü, melyet abban a korban a közvélemény 
megnyilatkozásának tekintettek s így a mai esküdt
széki intézményünknek felelhetett meg.

Bakics azonnal hozzáfogott a száz becsületes 
nemes összetoborozásához. Bizony, nem volt az 
könnyű dolog. Mivel Thurzó Györgytől tartott, 
Zsuzsánnával együtt nem volt bátorsága a sze
mélyes megjelenésre. De a nádor nem engedett, 
egyre küldte az idéző leveleket. Bakics nem 
akarta nyugtalanítani Zsuzsánnát, azért meg sem 
mutatta neki az idézéseket, hanem odaizent a 
nádornak, hogy ne bántsa Forgách Zsuzsánnát, 
mert sem várat nem támadott, sem falat nem 
bontott, tehát nem is bűnös. Detrekő ostromlá
sát sem javallja senkinek, mert azt vitéz őrség 
és ágyúi jól megvédik.

A törvény azonban a tisztító tűznél a sze
mélyes jelenléteit megköveteli. S mivel az esz
tergomi érsek és a többi pártfogó is biztatták 
őket, mindketten megjelentek Pozsonyban.

1611 márczius 7-én a Szent Mártonról neve
zett székesegyházban előbb Bakics, azután For
gách Zsuzsánna esküdött meg ötvened-ötvened 
magával, hogy a Révay vádjaiból egyetlenegy 
sem való.

A száz tanú esküje a hatalmas templom meg
ható csendjében az összes jelenlévőket mélyen 
megrázta.

Révay ügye elveszett örökre. Hasztalan per
lekedett még éveken át, hasztalan kezdett ismét 
irkálni-firkálni. Az esztergomi érsek kurtán- 
furcsán tudtára adta, hogy ne zaklassa többé, 
Zsuzsánna különben is rokona; az országgyűlés 
csak gúnynyal fogadta újabb panaszát. 1619-ben 
elébb a nádortól halasztást kér peres ügyében, 
azután II. Ferdinándnál panaszkodik, hogy peres 
ügye sehogy sem halad előre.

Végre a pereskedésbe is belefárad s vissza
vonulva fejezi be elhibázott életét 1625-ben. IX.

IX. A z  u tolsó évek.

Forgách Zsuzsánna most békével tölthette 
el napjait Detrekő várában. Immár senki sem 
háborgatta. A munkában és a szegények gyá- 
inolításában keresett és talált szórakozást és 
vigasztalást.

Az országgyűlés fényes elégtételt adott a vér
tanú asszonynak és lovagias megmentőjének: 
Bakics Péternek. Az 1625. évi XLIX. t.-cz.

ugyanis feloldotta őket a vádak alól, melyekkel 
17 évvel ezelőtt az országgyűlés mindkettejüket 
megbélyegezte.

A felmentő törvényczikk záradéka értelmében 
„a rendek Bakics P é te rt és Forgách Zsuzsánna  
asszonyt az érintett czikknek kötelezése és tar
ta lm a alól fe lo ld ják  és fe lo ldo ttakn ak  nyilvá
n ít j  á k u.

Detrekőben találjuk Zsuzska és Kata nemes 
családból származó szolgálóleányokat, kik a 
meneküléskor kísérték ide úrasszonyukat s azóta 
el sem hagyták Később Borka leánynyal sza
porodott számuk. A főtársalgó asszony: Kőrös- 
köziné, kinek fia étekfogó és inas egy személy
ben. Ezeken kívül a várnagy tartozott az úrnő 
meghitt társaságához.

A várba feljárogattak a környékbeli papok s 
Bakics Margit. Viszont Forgách Zsuzsánna és 
Bakics Péter is ki-kikocsikáztak a környékre, 
főleg Malaczkára, özv. Balassánéhoz —- Bakics 
Margithoz.

Csendesen teltek el az évek, megelégedés, 
boldogság ütötte fel tanyáját körükben.

Forgách Zsuzsánna nem Detrekőben fejezte 
be változatos pályafutását. Végrendelete legalább 
a győr-vármegyei Á sván y  helységében kelt 1631 
október 2 1 -én.

Utolsó sorai is nemes lelkületéről tanúskodnak.
— Szemem előtt viselem — mondja a töb

bek között — hogy az én édes mennybéli atyám 
után itt e földön nem volt egyéb gyámolóm az 
én édes bátyám uramnál, az tekintetes és nagy
ságos Bakics Péter uramnál, ki híremért, nevem
ért, tisztességemért, sok számtalan költségét, 
fáradtságát nem szánván, minden oltalmam, 
gyámolóm és ártatlanságomban oltalmazom lett 
légyen. Tudván e mellett, hogy e kerek föld 
nagyobb terhet nem visel az háládatlan ember
nél, mindenemet egyáltalában ingó és ingatlan 
javaimat hagyom nagy jó kedvvel és hálaadás
sal az én édes bátyám uramnak. Tudom nyilván 
jól, hogy mindez, a mit az én édes bátyám 
uramnak hagyok, csak igen keveset tégyen az 
ő keme húsz esztendeig reám való gondviselése 
és előszámlált költségéhez képest. De fizesse 
és elégítse meg ő kémét az én adósságomért 
az mindeneknek megfizető ura és Istene.

Megható, szép végrendeletében egyszerű teme
tést rendel, megveti a világ hiábavalóságait.

— Kérem édes bátyám uramat — szól kíván
sága — csináltasson én nekem holtom után egy 
apáczaruhát, olyat a micsodást szoktak viselni 
a szent Dominikus szerzeten levő apáczák és 
abban temettesse el az én rothadandó testemet 
— melyet elhitfem, hogy feltámaszt az én édes 
uram Krisztusom az örök életre — Nagyszom
batban a szent Ferencz szerzetin levő barátok
nak egyházában. És lássa az édes bátyám uram, 
hogy engemet semmi pompával ne temettessen, 
mert nekem nem kell az állhatatlan világ hív- 
ságos pompája stb.

Nem vall-e nemes lélekre ez egyszerű, őszinte 
szavakban kifejezett végső akarata egy sokat 
próbált asszonynak?

De nemcsak Bakicsról emlékezett meg vég
rendeletében. Nem felejtkezett meg a szegé
nyekről sem, az egyházakról, a kolostorokról,
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férfi- és leánycselédeiről, a hü Borkáról, Andris
ról, akit maga nevelt fel stb.

Élete hajója ím’ elérte a révet. A tenger habjai 
elsimultak, a vihar rég elült, a Nap leáldozó
ban. Az ég pereméről látszik még a búcsúcsók 
pirja, eltűnik az is s végtelen csend és béke 
következik.

1633-ban Forgách Zsuzsánna már örök álmát 
aludta.

Böngérfi János.

Négyszázéves királyi levelek.

I smeretes, mily gyászos emlékezetű szerepe 
volt hazánk történetében az 1526-ban Mohács 
mellett a török ellen vívott csatának. A vere

ség gyászos voltát nagyban fokozta, hogy mene
külés közben maga a király is, II. Lajos, a ki 
igazán annyira szívén hordta a haza sorsát s 
annyit fáradozott a török veszedelem elhárítása 
és leküzdése ügyében, a Csele-patakban pusz
tult el s így az ország fej nélkül maradt a szo
morú időkben. A mohácsi csatának mégsem 
lett volna ennyire szomorú szerepe hazánk tör
ténetében, ha sok minden egyéb meg nem előzi. 
A mohácsi vész végre is csak egy vesztett 
csata volt. E vesztett csata végzetességének 
okait sok minden egyéb előző körülményben 
kell keresnünk. Ily körülmények voltak az ország 
politikai meghasonlása német és Zápolya-féle 
nemzeti pártra, a főnemesi és köznemesi párt 
meghasonlása, valóságosalkotmányharcza, a pórok 
és nemesek küzdelme, mint az 1514-ik évi 
Dózsa-féle parasztlázadás mutatta. De ily körül
ményül szerepelt a rossz pénzügyi helyzet, a 
kölcsönadó Fuggerek kizsákmányolták II. Lajos 
zálogba vetett királyi jövedelmeit, valóságos 
devalvatio üt be, a király igen rosszul áll pénz
ügyi dolgokban. A királyi hatalom erkölcsi 
ereje, tekintélye is csökken Ulászló s II. Lajos 
alatt. A mi pedig a törököt illeti, általában nagyon 
elbizakodott volt a hangulat az egész ország
ban. Senki sem hitt a török ily nagy arányú 
vállalkozásában. A pártoskodás, torzsalkodás, 
még az utolsó időben sem akart véget érni. 
A király szavára sem igen hallgattak, pedig minden 
arra mutat, hogy ő nagyon is erősen sejtette 
a bekövetkezendő veszedelmet. Sok helyre írt 
külföldre segítségkérés ügyében már évekkel a 
mohácsi vész előtt. Később is, közvetlen a török 
betörése előtt az országban értesítette minden
felé a főurakat s a gyors cselekvésre ösztönözte, 
a kik azonban legtöbben igen lassan cseleked
tek, kétkedéssel fogadták a királyi szót, sőt el 
is késtek a csatamezőről. Vezér sem volt az 
utolsó pillanatig, végre Tömöri lett. Nem csoda, 
hogy ily nehézkes, lassú előkészületek s ennyi 
pártoskodás után el is vesztettük a csatát, jól
lehet embereink igazán hősies ellenállást fej
tettek ki, mint azt egyik egykorú krónikás is 
feljegyezte. 1

Hogy a szomorú véget ért király azonban 
a mohácsi vészt megelőzőleg már évekkel előbb

1 Brodarics krónikája.

is mindent megtett a már előre sejtett török 
veszedelem elhárítására vagy leküzdésére, annak 
újabb bizonyítékaiul szerepelnek azok a királyi 
levelek, a melyeket a nürnbergi kerületi levél
tárban volt alkalmam egy ízben előtalálni, mikor 
ott magyar, főleg szepességi vonatkozásokat 
kerestem.

E három királyi levelet, a melyeket eredeti 
latin nyelvű alakjukban a „Történelmi Tár“-ban 
tettem közé s melyeket itt magyar fordításban 
óhajtok a nagyközönségnek bemutatni, épp a 
nürnbergi 1 5 2 2 . e'vi országgyűlés alkalmával 
intézte II. Lajos királyunk B randenburgi Hohen- 
zollern K ázm érhoz, az ő — mint a levelekben 
is mondja — kedves rokonához s épp arra 
kéri bennük, hogy legyen buzgó szószólója ezen 
a nürnbergi gyűlésen a török ellen való segít
ségadás ügyének. Ez a Brandenburgi Kázmér 
a Brandenburg-Ansbach tartomány őrgrófja volt. 
Fia volt az idősebb Frigyesnek. 1515-től 1527-ben 
bekövetkezett haláláig e kis őrgrófságban együtt 
uralkodott testvérével, Brandenburgi Györgygyel, 
a ki II. Lajosnak nevelője volt. Atyjuk, Frigyes 
Hohenzollern Achillesnek volt a fia, a ki e 
kisebb őrgrófságot neki engedte át, a branden
burgi választó-fejedelemségben pedig idősebb 
fia, I. Joachim (1490—1535.) uralkodott. De 
lássuk most már a három királyi levelet:

1 5 2 2 . m árczius 5 .

Lajos Isten kegyelméből Magyarország és 
Csehország stb. királya. Legkegyelmesebb Feje
delem, nekünk Legkedvesebb Atyánkfia: Elküld
tük ama nürnbergi gyűlésre megbizottainkat, 
Krisztusban tisztelendő Ferencz atyát, a zengi 
püspököt1 és nagyságos Deésházy Istvánt: szó
szólóinkat és tanácsosainkat, a kiknek meg
hagytuk, hogy Legkegyelmesebb Fejedelemsé
gedet a mi nevünkben magánúton is kérjék s 
Fejedelemségednek követségük okát megmagya
rázzák s kérjék, hogy a felette veszedelmes 
jelenre való tekintettel a többi fejedelmekkel 
együtt legyen segítségére birodalmunknak és a 
római birodalomnak, a mire most oly nagy a 
szükség, és saját szíves fáradozásával és (hatal
mával ama nürnbergi gyűlésen) 2 eszközölje ki, 
hogy gondoskodjanak birodalmunkról és a 
kereszténység közjólétéről, (e nekünk legdrágább 
ügyről) 1 és az ő tisztségéhez, méltóságához és 
kegyes voltához legillendőbb és legméltóbb 
ügyről. Bármit is mondjanak előbb említett 
szószólóink Legkegyelmesebb Fejegelemséged- 
nek, higyje el nekik minden kételkedés nélkül. 
Jó egészséget és szerencsét kívánunk Fejede
lemségednek. Kelt Holies várunkban, az Úrnak 
Ezerötszázhuszonkettedikévében, márczius ötödik 
napján. s. k. Lajos király.

K ívü l a h átán  czím ezve:
Legkegyelmesebb Fejedelemnek, Brandenburgi Káz

mér Őrgróf Úrnak, legkedvesebb Bátyámnak és Atyánk
fiának.

1 Zsivkovich Ferenczet, v. ö. Bonifácius Gams : Series 
Episcoporum, Regensburg, 1873.

2 é s 3 E helyek teljesen olvashatatlanok az eredetiben. 
A papiros veresbarnává romlott és szét is mállott. A 
latin szöveget az értelem szerint így lehetett kiegészíteni
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A la tta  később rá ig ta tva  e jeg yzé s  m ás kéz
től, ném et nyelven:

Magyar megbízólevél a magyar követségnek, kegyel
mes Uramhoz Kázmér Őrgróthoz intézve a törökök 
ügyében.

A° 1522.
7 5 2 2 . október 3 .

Lajos Isten kegyelméből Magyarország és 
Csehország stb. királya. Legkegyelmesebb Feje
delem, nekünk legkedvesebb Rokonunk és Atyánk
fia. Megbíztuk híveinket, Krisztusban tiszte
lendő szent Atyánkat, Goszthonyi Jánost, a győri 
püspököt, Macedoniay Lászlót, 1 a szerémi egy
ház választott püspökét, nagyságos Belthereki 
Drágffy Jánost, tárnokmesterünket és Korlath- 
kewy Péter országbírónkat és Verbőczy Istvánt, 
személynökünket és az ítéletekben helyettesün
ket, továbbá nemes Geszthy1 2 3 János alnádort, 
Csépi Pogány Zsigmondot és Kenderessy Mihály 
szószólóinkat, a kik ama nürnbergi gyűlésre 
elindultak, hogy Legtisztelendőbb Fejedelemsé
gedhez forduljanak és a mi nevünkben és emlí
tett Magyar Birodalmunk nevében némely dol
gokat előadjanak. Kérjük Fejedelemségedet, e 
szószólóinknak szavát mindenben, a mit nevünk
ben vagy Magyar Birodalmunk nevében mon
danak, minden kételkedés nélkül hallgassa meg 
és kegyével és tanácsával segítsen és a Mi és 
Magyar Birodalmunknak lesújtott ügyéről tekin
télye szerint úgy gondoskodjék, hogy ugyané 
követek Hozzánk és Birodalmunkba az óhajtott 
válasszal térhessenek vissza. A Jóságos Isten 
szerencsésen tartsa meg Fejedelemségedet! Kelt 
prágai városunkban, az Úrnak Ezerötszáz- 
huszonkettedik évében, október havának harma
dik napján. Magyarországi és Csehországi ural
kodásunk Hetedik Évében. s. k. Lajos király.

K ívü l a h átán  czím ezve:
Legkegyelmesebb Fejedelemnek, Brandenburgi Káz

mér Őrgróf Úrnak, legkedvesebb Rokonunknak és Atyánk
fiának.

A la tta  később rá ik ta tva  e m egjegyzés m ás 
kéztő l ném et nyelven:

A magyar követség megbízólevele a török ellen való 
segítség ügyében.

A° 1522

K elet nélkül.

Lajos, Isten kegyelméből Magyarország és 
Csehország stb. királya. Legkegyelmesebb Feje
delem, legkedvesebb Atyánkfia. Jönnek Leg
kegyelmesebb Fejedelemségedhez nevünkben, 
mint szószólóink és tanácsosaink, Krisztusban 
tisztelendő atya, Goszthonyi János, a győri püs
pök, a Fenséges Királyné asszony, legkedvesebb 
házastársunk kanczellárja,, a nagyságos ákos- 
házai Párkány Ambrus, Ónod szabad ura és 
zalai főispán. Buzdítjuk Legkegyelmesebb Feje
delemségedet: adjon szavaiknak teljes hitelt, 
minden kételkedés nélkül és vesse latba tanácsát, 
tekintélyét s fáradozását, hogy a határozatunkból 
ama gyűlésen előadott dolgokra Hozzánk hamar

1 Utóbb nagyváradi püspök.
2 A latin szövegben Gzethey áll, hihetőleg Geszthy

helyett.

az óhajtott válasszal visszatérhessenek; ha valaki 
ugyanis szorgosabban megfigyeli, nemcsak Biro
dalmunk, hanem Germania és majdnem az egész 
kereszténység ügye forog szóban. Legkegyelme- 
sbb Fejedelemségednek egészséget, jó szerencsét 
kívánunk. Kelt Pozsonyban s. k. Lajos király.

K ívü l a hátán  czím ezve:
Legkegyelmesebb Fejedelemnek, Brandenburgi Káz

mér Őrgróf Úrnak stb. Legkedvesebb Atyánkfiának.
A la tta  később rá ik ta tva  e jeg yzé s  m ás kéztől, 

ném et nyelven:
Magyarország királya megbízólevele követségével a 

nürnbergi, országgyűlésre küldve Kegyelmes Uramhoz, 
Kázmér Őrgrófhoz, a törökök ellen való segítségről.

*
Még csak azt jegyezzük meg, hogy mind a 

három királyi levelen a nagy, az úgynevezett titkos 
pecsét nyoma. A pecsét maga már leesett.

Igen érdekes dolog, hogy az utolsó levél 
szövegének írása is a király saját kezeírása, 
legalább ennek látszik nemcsak hasonló betűi 
miatt, hanem erősebb rövidítései és szemmel- 
látható gyorsabb írás miatt. A másik két levél 
szövegének kézírása egészen más írás, mint az 
aláírás. A harmadik levél valószínűleg nagy 
sietségben íródhatott. A levelek diplomatikai 
jelzése: F aszikel 6  der Ansbacher Kriegsakten. 
Beziehungen U ngarns zu  Nürnberg.

Mint láttuk, mind a három királyi levél való
ban hiteles tanúsága, mily élénken szorgalmazta 
a mohácsi vész alkalmával oly szomorú véget 
ért II. Lajos királyunk a török ellen való segít
ségadás kérését, mintha bizonyos előérzete lett 
volna a bekövetkezendőkről. Mind a három 
levél segítség adását sürgeti, a harmadikat meg 
éppen saját maga írja, úgy látszik, közvetlen 
a nürnbergi országgyűlés megnyitása előtt, gyor
san, ismét megsürgetve a dolgot, élénk tanul
ságéi, mint szerette akkor a magyarok királya 
országát, mint iparkodott róla aggódó szeretet
tel gondoskodni. Számos végzetes körülmény
nek kell betudnunk, hogy aggódó gondosko
dása — sajnos — még sem menthette meg az 
országot a — mohácsi vésztől.

D r. P ékár Károly.

KRÓNIKA.
Az Uránia m. tud. egyesület vidéki működése.

Április havában az évszakváltozás daczára számos meg
rendelés érkezett az egyesülethez; 17 helyre 34 kép
sorozatot küldtünk, 1900 füzettel. Csak a hónap második 
felében a képviselőválasztási mozgalmak megindulásával 
hanyatlott az érdeklődés és ugyanez éreztette hatását 
május havában, a melynek folyamán ugyanis csak hét 
helyről érkezett megrendelés, összesen 16 képsorozatra, 
a melyeket 900 füzettel együtt az egyesület szétküldött.

Az 1906 április havi felolvasások sorozata:
Jeszenszky Alajos (Nyitra) Alkohol, Első segély, Vág- 

völgye, Balaton.
Áll. polgári isk. ig. fHosszúfalu) Alduna, Tüdővész.
Zenlai Uránia-cgyesiilet (Zenta) Vágvölgye.
Szalay Gyula (Kiskun-Félegyháza) Pompeji, Kelet- 

Ázsia, Balaton.



r
— 317 —

Gyenis Antal (Dombóvár) Alkohol.
Baranyai Gyula (Szeged) Madách, Pompeji, Alkohol.
Dr. Chetianu Ambrus (Balázsfalva) Alkohol, Romá

nok, Háziállatok.
Dr. Zakariás János (Brassó) Állattenyésztés, Alpes.
Bede János (Magyar -Szovát) Pompeji, Vágvölgye, 

Madách.
Pirker István (Nagy-Rőcze) Alduna.
Dr. Lukács György (Budapest) Tüdővész.
Zorkóczy Ede (Losoncz) Tátra, Kelet-Ázsia.
Mikossay József (Nagy-Várad) Pompeji, Közép - 

Európa.
Rujer Ferencz (Apatin) Vágvölgye, Alduna, Egyptom.
Ciortea Aurél (Brassó) Gyümölcs.
fakobey Dezső (Eperjes) Alduna.
Prickler János (Sopron) Tátra.
Az 1906. május havi felolvasások sorozata :
Wosinszky Mór (Szegszárd) Babilon.
Müller Mihály (Fülöpszállás) Balaton, Első segély.
ígért Antal (Zay-Ugrócz) Vágvölgye, Pompeji.
Szabó Etelka (Rákospalota) Gyermekvédelem, Föld, 

Tátra, Balaton
Brand Vilma (Modor) Balaton, Tátra.
Hitelszövetkezet (Kis-Vejke) Föld, Kelet-Ázsia, Állat- 

tenyésztés, Alpes.
Albu László (Felső-Fernezelyí Alkohol.

Uránia-Színház. A legfrisebb újdonság — a hanyatló 
idénynek valószinüleg utolsó darabja — „Az orosz forra
dalom“, amit Straus: Adolf írt meg három szakaszban, 
s a színház bőven ellátta színesen vetített képekkel, és 
sok, hosszantartó mozgófényképpel. Az orosz forrada
lom a hatalmas birodalom érdekes és izgalmas történe
tének egyik igen érdekes fejezete. A történetíró persze 
csak később, hosszú esztendők múlva, az idő távlatából 
fogja majd ezt a fejezetet megírni, nemcsak az ese
ményeket ismertetve, hanem azok indítékai után is kutatva 
és azokat magyarázva. Ma még ez nem történhetik, 
s így természetesen az Uránia darabja sem más, mint 
a táviratokkal dolgozó, az érdekes események után kap
kodó, s azokat erősen — nem mindig a tárgyilagosságnak 
megfelelően — kiszínező napilapok modorában írt ismer
tetése a legközelebbi múltban úgyszólván szomszédsá
gunkban lezajlott véres forradalomnak. Gondolom, az 
ügyes tollú szerzőnek sincs más igénye, mint hogy 
újságíró képességeit ezúttal is elismerjük, a mit kész
ségesen meg is teszünk. Tagadhatatlanul érdekesen — 
ha nem is mélyrehatóan beszéli el a szerző a polgári 
meg a katonai forradalomnak, és közben a zsidóüldö
zéseknek borzalmait. Ez utóbbiaknak — nézetünk szerint — 
nagyon is nagy teret enged, s ezek ismertetésében nagyon 
is rikító színeket használ és erős egyoldalúsággal beszél. 
Ezen változtatni, enyhíteni kellene, — s jó volna, ha 
ebből a zsidóüldözési szakaszból egy csomó képet is 
kihagyna a színház, mert gyors egymásutánban annyi 
leölt férfit, asszonyt, gyereket, annyi megcsonkított hul
lát, annyi véres leplet s még egy csomó borzalmat leg
feljebb csak akkor lehetne iszonyat nélkül végig nézni, 
ha azok a képek valami kiváló művészi alkotások vol
nának. E darab képei általában nagyon is alkalmazkod
nak a szöveg irályához; olyanok, mint valami újság hir- 
telenében készült, napi érdekű rajzai. Hanem azért van
nak a darabban csinos képek is és nagyon érdekes egy 
pár mozgókép, bár ezeknél meg az a baj, hogy nagyon 
is meglátszik rajtuk, hogy nem a forradalom hevében, 
hanem egy-egy eljátszott jelenet után készültek.

- ly .

A király és a Rudolf-szobor. A napilapok hírt 
adtak már arról, hogy Molnár Viktor államtitkár, egye
sületünk ügyvivő elnöke, Ligeti Miklós szobrászművész 
kíséretében tisztelgett a királynál, a Molnár Viktor kezde
ményezése folytán készült Rudolf-szobor segédmintája 
első broncz-öntvényének elfogadását kérve Ő Felségé
től. Ezúttal csak azt akarjuk hangsúlyozni, s olvasóink
kal közölni, hogy a nevezett urak Burg-beli fogadtatása 
igen sokban elütött e fogadtatások megszokott formáitól. 
Molnár és Ligeti megjelenvén az uralkodó előtt, ez — 
Molnár Viktor hódolatteljes szavai után bevezette őket 
belső dolgozó szobájába, a hol az ajándékul felajánlott 
szoborminta állott, — s hosszasan, elmerengve, látható 
meghatottsággal nézte elhunyt, egyetlen fiának, fényes 
trónja egykori örökösének szoborba faragott képemását, 
— és bensőséggel, nagyon melegen emlegette a szobor 
sikerült voltát és mondott köszönetét az Uránia-Egye- 
sületnek, melynek körében merült fel a szobor létesí
tésének eszméje, s valósíttatott meg az eszme. A szobor 
az őszszel már állni fog a városligetben, hirdetve a 
magyar nép végtelen szeretetét Rudolf királyfi iránt, s 
végtelen fájdalmát, az ő elvesztése fölött.

Melegebb levegőréteg 11 kilometer magasság
ban. Az atmosphaera vizsgálata, önjelző mérőeszközök
kel felbocsátott „kutató léggömbök“-kel meglepő és 
meglehetősen érthetetlen jelenséget tárt fel. A hőmérők 
adataiból kiderült, hogy mintegy 11,000 méter magas
ságban a Föld színe felett aránylag meleg légréteg van; 
aránylag, mert melegebb, mint a felette és alatta levő 
réteg, de valóságban még természetesen igen hideg ez is. 
Hergesell tanár Strassburgban legutóbb erre vonatkozólag 
érdekes megfigyeléseket tett, melyekből pár adatot közlünk. 
Egy szép februári napon felbocsátott kutató-léggömb 
pontos önjelző hőmérővel és nedvesség-mutatóval volt 
felszerelve, emelkedési magasságát és mozgását tlieo- 
dolit segélyével szintén jól lehetett követni és megha
tározni. A levegő hőmérséklete és nedvességén kívül a 
léggömb mozgásából a szél sebességére is következ
tetni lehetett a különböző magasságokban. A felbocsá
tás után két nappal megtalálták a leesett léggömböt s 
konstatálni lehetett, hogy a jelzőszerkezetek óraműve jól 
működött és a feljegyzések hibátlanok. Ezekből kitűnt, 
hogy a léggömb az eleresztés után félórával 11.400 méter 
magasságban elérte a melegebb légréteget. Ez előtt a 
hőmérséklet —69" C volt, ezt elérve gyorsan emelke
dett a hőmérséklet, úgy hogy a legnagyobb elért magas
ságban 15.080 méternyire már csak 57J hideg volt, 

. tehát 3680 méter emelkedésnél 12" kai változott.
Ebben a melegebb légrétegben a nedvesség és a 

széljárás, a rendestől eltérő. A Föld színén gyenge 
északkeleti szél fújt, mely a magasban mindinkább erő
södött, úgy hogy 1000 méternyire már 30 méter másod- 
percznyi sebességű orkánná lett; a meleg légrétegben 
azután ismét csendesedett a szél és az iránya is átfor
dult észak-északnyugativá. Ebből tehát az látszik, hogy 
itt nem nyugvó melegebb légrétegről van szó, hanem 
állandó melegebb és nedvesebb légáramról, mely ebben 
a nagy magasságban halad. Ez a jelenség érdekes vilá
got vet a legfelső légrétegek állapotára, melyeket 
eddig már ebben a magasságban inkább nyugodtabbak- 
nak, a földi zavaroktól menteknek képzelhettünk.

A legnagyobb hideg, melyet elértek, a 27L3 C°. 
Ezt Olsevsky krakói physikus a helium folyósítására 
végzett kísérleteinél állította elő, a mikor a szilárd hydro- 
génnel 259"-re és 180 atmosphaera nyomásnál lehűtött
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h é liu m o t h ir te len  m e g s z a b a d íto tta  a n y o m á s tó l s  e z  k itá -  
g o lv a  leh ű lt. A z  ú g y n e v e z e t t  a b s o lu t  n u lla p o n ttó l ( — 2 7 3  C °) 
m ár c s a k  1 7  C °-n y ir a  v a g y u n k .

A bacteriumok bacteriumai. A v é g t e le n s é g  é r d e k e s  
n y ilv á n u lá s a  a z  a  f e l f e d e z é s ,  h a  v a ló n a k  b iz o n y u l, m e ly e t  
dr. Olsen d á n  t u d ó s  te tt  á ll ító la g . Ő  u g y a n is  o ly a n  k is  
é lő  lé n y e k e t  f e d e z e t t  fe l ,  m e ly e k  a  k ö z ö n s é g e s  m ik r o 
b á k o n  m in t clősdiek é ln e k , s  a z o k n a k  é le te r e jé t  é s  m ű 
k ö d é s é t  a p a sz tjá k . O ls e n  e  s z e r v e z e t e k e t  elassophyták- 
nak n e v e z te  e l.

A rádium világítása. H im s te d t  é s G .  M e y e r  n é m e t  
p h y s ik u s o k  k is é r le té s e ik b ő l  a zt k ö v e tk e z te tik , a m it m ár  
H u g g in s  i s  á llíto tt , h o g y  a  rá d iu m  v ilá g ítá s á n a k  fő k é n t  
a z  a z  o k a , h o g y  r á d iu m -su g a r a k b a n  k ilö v e lt  r é s z e c s k é k  
a le v e g ő  n i t r o g é n -r é s z e c s k é ib e  ü tk ö z n e k  s  e z  á lta l e z e k e t  

v ilá g ító v á  te s z ik .

Az őszülés oka. M e tsc h n ik o f f  ta n á r , a  p á r is i P a s -  
t e u r - in té z e t  ta g ja , m e g ta lá lta  a haj ő s z ü lé s é n e k  o k á t  é s  
e g y ú tta l a z  e l le n s z e r é t  is , c s a k h o g y  h ir te le n é b e n  n em  
s o k  h a sz n u k  v a n  b e lő le  a z o k n a k , a  k ik  fé ln e k  a m e g -  
ő s z i i lé s t ő l ,  m ert e z t  a z  e lle n s z e r t  a lig  h a sz n á lh a tjá k . A  
haj f e s tő a n y a g a , a m e ly  se m  £ h e m ia i  h a tá s o k , se m  a 
le v e g ő  b e h a tá s á r a  n em  v á lto z ta tja  a s z ín é t , a  h a jb a n  
k e le tk e z ő  se jte k  fo ly tá n  v e s z t i  e l azt. E z e k e t  a s e jte k e t  
M e tsc h n ik o f f  crotnophagok-nak n e v e z te  e l s  m ih e ly t  e z e k  
a haj g y ö k e r é h e z  ju tn a k , m e g k e z d ő d ik  a  f e s t ő a n y a g  
e l s z ín t e le n e d é s e ,  v a g y is  a  s o k a k n a k  k e s e r v e s  ő s z ü lé s .  
E z  e lle n  M e ts c h n ik o f f  k ís é r le te i  s z e r in t  c s a k  a h a jn a k  
6 0  C °-ra  v a ló  f e lm e le g í t é s e  h a s z n á l ,  a  m ik o r  a c r o m o -  
p h a g -o k  e lh a ln a k , c s a k h o g y  v e lü k  e s e t le g  e g y ü tt  a z  e m b e r 
n ek  is  b a ja  e s ik . A  b ő r b a jo k n á l ú ja b b a n  m in d in k á b b  h a s z 
n á lt fo r r ó le v e g ö - k e z e lé s  (B ie r - f é le  e ljá r á s )  ta lá n  itt is  
h a s z n o s  le s z .

A bőr felmetszése látható forradás nélkül.
Aymard fra n cz ia  s e b é s z  k ís é r le te i  a la p já n  a z t  a já n lja , 
h o g y  a b ő rt a z  o p é r a t ió n á l n e  a  fe lü le té r e  m e r ő le g e s e n  
v á g já k  fe l, h a n em  fe r d é n , a k k o r  a z  íg y  fe lm e ts z e t t  k é t  
ék a la k ú  b ő r r é s z  n y o m ta la n u l forr ö s s z e  s  e z z e l  m e g  v a n  
a b e te g  k im é iv é  a z  o p e r a t io n a k  s o k s z o r  ig e n  c s ú n y a  é s  
a z  e g é s z  é le t e n  át k e lle m e tle n  e m lé k é tő l:  a  fo r r a d á s tó l.

Százezer frankos pályadíj. A  fra n cz ia  c z u k o r g y á -  
r o s o k  s y n d ic a tu s a  1 0 0 ,0 0 0  fr a n k o s  p á ly a d íja t  tű z ö tt  ki a  
c z u k o r n a k e g y ú j  ip ari f e lh a s z n á lá s á r a . F ő fe lté te l  a z  is , h o g y  
az  új h a s z n á la t i  á g  F r a n c z ia o r s z á g b a n  h a s z n á lta s s á k  ki 
é s  a  c z u k o r fo g y a s z tá s n a k  F r a n c z ia o r s z á g b a n  é v i 1 0 0 ,0 0 0  
k o r o n á v a l v a ló  n ö v e k e d é s é t  h o z z a  lé tre .

Jégvirágok. A z a b la k o k a t  t é le n  d is z itő  g y ö n y ö r ű  

jé g v ir á g k é p z ő d m é n y e k e t  ig e n  k ö n n y e n  le h e t  á l la n d ó s í 
ta n i, h a  e z e k e t  ig e n  v é k o n y  g e la t in a r é te g b e n  h a g y ju k  k é p 
z ő d n i.

H a ü v e g la p o t  ú g y  ö n tü n k  le  2 %  g e la t in a o ld a t ta l ,  h o g y  
100 cm - t e r ü le te t  2  c m 3 g e la t in a  fed  b e , s  a  le m e z t  
n é h á n y  fo k k a l 0° a la tti h ő m é r s é k le te n  tartju k , rö v id  id ő  
m ú lv a  a  g e la t in a  e g y e s  h e ly e in  a  v íz  k iv á lik , m e g fa g y ,  
s  a z  íg y  k é p z ő d ö tt  fa -  é s  le v é la la k ú  k r is tá ly o k  a g e la -  
t in a t , m e ly  v íz b e n  fo ly to n  s z e g é n y e b b  le s z ,  o ld a lr a  s z o 
rítják . H a m e le g  h e ly r e  h o z z u k  v i s s z a ,  e lo lv a d  a jé g , a  
k ö r v o n a la k  a z o n b a n  m e g m a r a d n a k . A  g e la t in a b ó l  a  k r is 
tá ly o k  fe lo lv a d n a k , h e ly ü k e t  v íz  fo g la lja  e l s  ily e n  m ó d o n  
le s z  lá th a tó  a  k r is tá ly o k  a la k ja . A le m e z  m e g s z á r ítá s a  

u tán  is  m e g m a r a d  a  f in o m  rajz a  le g a p r ó b b  r é s z le t ig .

A j e le n s é g ,  m e ly e t  M o lis c h  é s z le l t ,  h o g y  a  m eg fa g y ó  
v íz  a  r é te g e t  e ls z a k ít ja , s  t is z ta  jé g k r is tá ly o k b a n  válik  
k i, a  v íz te le n íte t t  g e la t in á t  p e d ig  fé lr e to lja , é p p e n  az  
e lle n k e z ő j e  a z  itt e m líte t tn e k , s  ú g y  lá tsz ik , h o g y  k ö n y -  

n y en  á ll b e , h a  a g e la t in a r é te g  v a s ta g . M in d e d d ig  nem  
le h e te tt  e z t  p o n to s a n  m e g á lla p íta n i.

A c o l lo id a n y a g  a la k ítá s a  k r is t á ly o s o d á s  ú tján , m ely  
n é m e ly  é lő lé n y  a la k i k é p z ő d é s é n é l  s z e r e p e t  já tsz ik , m á s  
k ö r ü lm é n y e k  k ö z ö tt  i s  m e g f ig y e lh e tő , p l. h a  s o k  k a liu m -  
b ic h r o m a to ld a to t  ta r ta lm a z ó  g e la t in á t  ü v e g le m e z e n  h a 
g y u n k  k isz á r a d n i. A  fa a la k ú  k r is tá ly o c s k á k  é p e k  m a ra d 
n ak , h a  a z  ö s s z e s  s ó t  u tó la g  v íz z e l  k im o s s u k . É p p en  
ú g y  a b r o m k a liu m  k o c z k a k r is tá ly a i is . H o g y  itt n em  a 

s z á r a d ó  g e la t in a le m e z  v a la m e ly  k ü lö n ö s  s a já to s s á g á v a l  
v a n  d o lg u n k , k ö n n y e n  é s z r e v e h e t jü k , h a  fo rró , c o n cen trá lt  
k a liu m b ic h r o m a to ld a to t  ö n tü n k  g e la t in á h o z . H id e g  ü v e g 
la p ra  v a ló  ö n té s k o r  a  k r is tá ly o s o d á s  c s a k n e m  a zo n n a l  
b e á ll. H a a  s ó t  k im o s s u k , a  stru c tu ra  m e g in t  m eg m a r a d  
a n é lk ü l, h o g y  s z ü k s é g  le tt  v o ln a  a g e la t in a r é te g  e lő 

z e t e s  sz á r a d á s á r a .
H a e g y  g e la t in a le m e z r e  10°/0 g e la t in á t  é s  10"/u k a liu m 

b ic h r o m a to ld a to t  ta r ta lm a z ó  v íz c s e p p e t  te sz ü n k , a  c s e p p  
f e ls z á r a d á s a k o r  a n n a k  h e ly é n  k e v é s , d e  h o s s z ú  k r is tá ly 
á g a k  k e le tk e z n e k , m íg  a  tö b b i h e ly e n  s o k  a p r ó  k r istá ly  
k e le tk e z ik . M a g u k  e z e k  a  k r is tá ly o k , m e ly e k  a  g e la t in a  
r é te g e n  k ív ü l k é p z ő d te k , k im o s á s n á l  s z in té n  m e g m a r a d n a k  

g e la t in a á g a k n a k .
E  k r is tá ly o k h o z  h a s o n ló a n  h a tn a k  c s a p a d é k o k , pl. 

b r o m e z ü s t , m e ly  a  g e la t in a r é te g b e n  k é p z ő d v e  fo r m a íiv  
h a tá s t  m u ta t. A z o k a t  a  n é h a  5  m m .-n é l is  m a g a s a b b  m e r e 
d e k  fa la k a t, m e ly e k  k é p z ő d n e k , h a  a d iffu n d á ló  ezü stn itra t-  
c s e p p  é s  a  g e la t in a  b r o m k a liu m ja  m o le k u lá r is á n  m e g 
e g y e z ő ,  a  b r o m e z ü s t  e l t á v o l ítá s a k o r  a z  a lk é n s a v a s  n a tro n  

n em  r o m b o lja  s z é t .
A  j é g v ir á g o k  s a já t  n e g a t iv k é p é t  L ie s e g a n g  e g y  ü v e g 

c s é s z é b e n  f ig y e lh e tte  m e g , m e ly n e k  f e n e k é r e  ig e n  f in o m  
r é te g  c h lo r e z ü s t  r a k ó d o tt  le , m e ly e t  a  fé n y  h a tá s a  m e g 
fe k e títe t t . H a m o s t  v é k o n y  r é te g  v íz  fa g y o tt  m e g  b e n n e ,  
m e ly  k é s ő b b  e lp á r o lg o t t , ú g y  M o lis c h -h a tá s  á llt  b e , u g y a n is  
o tt, h o l a  j é g k r is tá ly o k  v o lta k , n e m  v o lt  s e m m i c h lo r -  

e z ü s tp o r . F é lr e  v o lt  to lv a . Ily en  m ó d o n  is  le h e t  teh á t  

s tr u c tu r a -k é p e t  n y ern ü n k .
Ifi. Csopcy L.

H A S Z N O S  T U D N IV A L Ó K .

Oka e az iskola a gyermekek rövidlátásának
E b b e n  a  fo n t o s  é s  s o k a t  v ita to tt  k é r d é s b e n  Schnabel 
ta n á r  (W ie n )  a z t  a z  á llá s p o n to t  ig y e k s z ik  ta p a s z ta la ta i  
é s  a d a ta iv a l ig a z o ln i ,  h o g y  a  r ö v id lá tá s  o k a  a  le g r itk á b b  
e s e tb e n  a z  is k o la , m ert a z  n e m  a  s z e m  m e g v á lto z o t t  
t ö r ő k é p e s s é g é t ő l ,  h a n e m  tö b b n y ir e  a  s z e m g o ly ó  b e l s e 
jé n e k  b e t e g e s  e lv á lto z á s á b ó l  ( s ta p h y lo n a  p o s t ic u m )  e red . 
S c h n a b e l a  tő le  m e g v iz s g á lt  1 5 ,0 0 0  g y e r m e k  e s e té b e n  
e z t  ig a z o lv a  ta lá lta , m ert b e v a l lá s u k  s z e r in t  —  a  m e n y 
n y ire  a  g y e r m e k e k  é s  s z ü lő k  e m lé k e z e t e  te r jed t —  a  
r ö v id lá tá s  e z e k n é l  m ár s z ü le té s ,  i l le tv e  a  k is  g y e r m e k k o r  
ó ta  m e g v o lt .

M in d e n e s e tr e  fo n t o s  d o lo g  t isz tá z n i e z t  a  k é r d é s t ,  
m á r c s a k  a zér t  is ,h o g y  a z  is k o la  b ű n e in e k  d iv a to s  la js tr o m a  
e g y g y e l  k e v e s b e d jé k .

Új szén- és oxygén-vegyület. Diels e g y  új g á z t  
f e d e z e t t  fe l, m e ly n e k  v e g y i  ö s s z e t é t e le  C :!O s. E z  a  g á z  
e r ő s e n  fü s tö lő , á th a tó  s z a g ú  lá n g g a l é g .
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Újítások a tűzoltás terén. B e r ljn -S c h ö n e b e r g  tű z 
o l t ó s á g á é  a z  é r d e m , h o g y  a z  e ls ő ,  te lje s  g é p k o c s i - t ü z -  
o lt ó b e r e n d e z é s t  a  m a g a  te r ü le té n  m e g h o n o s íto t ta . A z  
o ltó k o c s it  e le k tr o m o s s á g  h a jtja ; va n  rajta  e g y  s z é n s a v 
g á z  h a jto tta  f e c s k e n d ő , e g y  4 5 0  lite r  ü rtarta lm ú  ü st  é s  
e g y  m e c h a n ik u s a n  m o z g a th a tó  fo r g ó lé tr a . A f e c s k e n d ő n  
a z  a c c u m u la to r te le p  a  k é t  t e n g e ly  k ö z ö t t  v a n , o ld a l t  
p e d ig  a  c s ő v e z e t é k  fo g la l h e ly e t . V an  m é g  ra jta  z á r h a tó  
sz e k r é n y , a  k ü lö n b ö z ő  s z e r e k  sz á m á r a  é s  8  e m b e r r e

1. Létra-automobil szénsav-motorral.

v a ló  ü lő h e ly . É r d e k e s e b b  a  m á s o d ik  k o c s i ,  a  m e ly  az  
e l s ő  á b rá n  lá th a tó . E z  h o rd ja  a  2 6  m éte r  m a g a s  lé trá t, a  
m e ly e t a s z é n s a v n y o m á s a 4 0 m á s o d p e r c z  a la tt e g y e n e s í t  ki. 
A z a c c u m u la to r te le p e t  n em  lá tju k , m ert a k o c s iü lé s  a la tt  
v a n . 3 2  r e k e s z e s ,  12 s z e k r é n y ü  é s  2 5  k m ig  k é p e s  a  
k o c s it ,  e g y e n le t e s  s e b e s s é g g e l  h a jta n i. E lő l e le k tr o m o s  
fé n y s z ó r ó k  v ilá g ítjá k  m e g  a z  u ta t, d e  va n  rajta  m é g  
n e h á n y  d u g a s z k a p c s o ló  is , h o g y  a h o r d o z h a tó  lá m p á k 
n ak  is  h a sz n á t  v e h e s s ü k . E z id e ig  a k o c s i  f é n y e s e n  b ev á lt .

E g y  m á s ik  f o n to s  ú jítá s  a  hőelveze tő  f á ty o l ;  e d d ig  
jo b b a d á n  c s a k  k ísé r le tk é p p e n  a lk a lm a z tá k  L ip p e -b e n

2. Új tűzvédő fátyol.

(N é m e to r s z á g b a n ) , d e  le g ú ja b b a n  m ár K öln  v á r o s  tű z 
o ltó s á g a  is  h a sz n á lja . A  tű z  h e ly é n e k  m e g k ö z e l í t é s e  
s e g é d e s z k ö z  n é lk ü l a  n a g y  fo r r ó s á g  m ia tt  ig e n  b a jo s ,  a  
v íz s u g á r  se m  e n y h ít i e lé g g é  a tű r h e te t le n  m e le g e t  A  fá ty o l  
a D a v y - fé le  b iz to s ító  lá m p a  é s  a  k e t tő s  a b la k  e lv é n  
( á l ló  le v e g ő r é t e g )  k é s z ü lt  h á ló sz e r ű  n á d s z ö v e t ,  m e ly e t  
a tű z  p e r z s e lő  h a tá s á n a k  m e g g á t lá s a  v é g e t t  v iz e s e n  a  
s is a k r a  e r ő s íte n e k , s  íg y  k ö tik  m e g  a s is a k b a n  a  n e d 
v e s s é g e t .

A quarcz-higanylámpa javítása. E n n e k  a  m in d 
in k á b b  e lte r je d ő  v i l la m o s  lá m p á n a k 1 fa k ó  s z ín é t  G e h r k e  
é s  B a y e r  e le v e n n é , v ö r ö s e b b é  te tté k  a zá lta l, h o g y  t isz ta  
h ig a n y  h e ly e t t  z in k a m a lg á m o t  h a sz n á ln a k , m e ly h e z  m é g  
k e v é s  n á tr iu m o t i s  k e v e r n e k . A z ily e n  lá m p a  fé n y e  h a s o n lít  
a B r e m e r  -  lá m p á é h o z , m e ly n e k  v ö r ö s e s  é lé n k  s z ín e  
a z  u tc z á k o n  m in d e n ü tt  fe ltű n ik .

K Ö N Y V S Z E M L E .
A socialismus története és tanításai c z ím e n  ü g y e s  

ö s s z e f o g la lá s ú  k is  k ö te t  je le n t  m e g  dr. W o lfn e r  P á l- tó i, 
a k it tá r s a d a lo m tu d o m á n y i  c z ik k e ib ő l  é s  f e lo lv a s á s a ib ó l  
ism e r  a  k ö z ö n s é g .  S z é le s  tö r té n e lm i a la p o n  tá rg y a lja  
fo r r o n g ó  je le n ü n k n e k  e z  é r d e k e s  k é r d é s é t .  V is s z a m e g y  
e g é s z e n  a  fr a n c z ia  fo r r a d a lo m  e lő tt i  id ő k r e , a n n a k  ra jzá 
v a l k e z d v e , h o g y a n  ip a r k o d o tt  a z  ip ar i fo r r a d a lo m  á lta l 
f e lü le m e lk e d e t t  p o lg á r i o s z tá ly  p o l i t ik a i la g  is  é r v é n y e 
sü ln i, h o g y a n  k é sz ít i  m in d e z t  e lő  a  fr a n c z ia  ir o d a lo m  
V o lta ir e -n á i a  r é g i r e n d e t  s z e n t e s í t ő  e g y h á z  e l le n , m a jd  
m é g  in k á b b  R o u s s e a u -n á l  e g y e n e s e n  a  k iv á lt s á g o s , n e m e s i  

ren d , a  „ r é g i r e n d “ ( íg y  m o n d h a tju k  m a g y a ru l, a m it  
s z e r z ő n k  á lla n d ó a n  „ a n c ie n  r é g im e “ -n e k  n e v e z )  e lle n  s  
v é g r e  h o g y a n  tö r n e k  s z é t  m in d e n  k o r lá to t  e z  e lfo jto tt  
t ö r e k v é s e k  a  fr a n c z ia  fo r r a d a lo m b a n  s  h o g y a n  a la k u l 
m e g  a z  új á lla m i ren d , a  d e m o k r a tik u s  ren d , a  d e m o -  
k r a t ism u s . Á m  c s a k h a m a r  é s z r e v e s z i  a  p o lg á r s á g , h o g y  
a z  ip ari fo r r a d a lo m  a g é p ip a r r a l h a ta lm a s  ip ari p r o le 
ta r iá tu s t  te r e m te tt  a  m u n k á s o s z tá ly b a n , m e ly  m e g  é p p  
e l le n e  k e z d  m ár is  m o z g o ló d n i .  E rre  a d e m o k r a tik u s  
p r o g r a m m o t ö s z tö n s z e r ű le g  fe lv á ltja  a l ib e r a lis m u s s a l,  m e ly  
s z e r in t  m ár a t e l j e s  e g y e n lő s é g e t  m e g v a ló s íth a ta t la n n a k  h ir

d e t ik , s  a zt v a lljá k , h o g y  a tá r sa d a lm i, g a z d a s á g i  é le tb e n  
i s  g y ő z n ie  k e ll a z  e r ő s e b b n e k  a  g y ö n g é n , a k á r  c s a k  a  te r 
m é s z e tb e n , a h o g y  a  t e r m é s z e t i  tö r v é n y  is  íg y  h o z z a  m a g á 
v a l, é s  h o g y  a t e r m é s z e t e s  f e j lő d é s t  n em  le h e t , n em  j o g o s  
m e g a k a d á ly o z n i .  C s a k  a v e r s e n y fe lt é te le k  e g y e n lő s é g é t  
ism e r i e l a l ib e r a l is m u s , e  té r e n  h ird eti a  t e lje s  s z a b a d 
s á g o t ,  a  h o n n a n  n e v é t  is  k a p ta . S z e r in te  a z  á lla m  n em  
a v a tk o z h a t ik  b e . A  g y á r o s  a z t  te h e t i , a  m it ak ar. íg y  a  
rég i k iv á lts á g o k a t  s z é ttö r te  u g y a n , d e  a  m u n k á s o s z tá ly t  
is  s a r o k b a  sz o r íto t ta , m ár e lő r e  e le j é t  v e t te  e s e t le g e s  
e m e lk e d é s é n e k  s  k is z o lg á lta tta  a  g y á r o s  ö n k é n y é n e k .

íg y  v e z e t i  b e  m a g á n a k  a s o c ia li s m u s n a k  tá r g y a lá sá t  
s z e r z ő n k , m ert e z  e lle n  a  l ib e r a l is m u s  e lle n  k e z d  a zu tá n  

a m u n k á s o s z tá ly  s z e r v e z k e d n i  s  e z  a  X IX . s z á z a d  le g 
h a ta lm a s a b b  tá r sa d a lm i m o z g a lm a , a  s o c ia l i s m u s .  C s ir á 
já b a n  é s  l é n y e g é b e n  te h á t  a  s o c ia l i s m u s  a z  ip ari m u n 
k á s o s z tá ly  h a rcza . F o r r á sa  o sz tá ly h a r c z . A m u n k á s o s z tá ly  
e g y e s  f e lk e lé s e iv e l  m ár a  X V III. s z á z a d  v é g é n  is  ta lá l
k o z u n k  A n g liá b a n ;  j e l le m z ő , h o g y  m in d e n ü tt  a g é p e k  
r o m b o lá s á v a l  járt. E z  is  jó l m u ta tja  a z  ip a r i fo rra d a lo m  
e r e d e t i  fo r r á s á t :  a  g é p ip a r t , m e ly  a  n a g y ip a r  f e l le n d ü 
l é s é v e l  a  m u n k á s o k  h e ly z e té t  s z in t e  k é t s é g b e e j t ő v é  te tte , 
k ü lö n ö s e n  e le in te .  K é s ő b b  m e g g y ő z ő d v é n ,  h o g y  e z z e l  
m it s e m  é r n e k  e l, rá jö n n e k , h o g y  itt p a r la m en ti r e fo rm ra  
v a n  s z ü k s é g ,  e lk e z d e n e k  p o lit iz á ln i s  íg y  jö n n e k  lé tre  
a z  e l s ő  u tó p iá s  é s  m é g  a XVIII. s z á z a d  é s z -  é s  te r 
m é s z e t jo g i  f e lfo g á s á t  h ir d e tő , r a t io n a lis ta  r e n d sz e r e k ,  
a m ily e n  O w e n - é ,  S a in t - S im o n - é , F o u r ie r -é , L o u is B la n c -é ,  
P r o u d h o n -é , C a b e t -é .  E z e k n e k  é s  m é g  k e v é s b b é  j e le n 
tő s e k n e k  r é s z le t e s  i s m e r t e t é s e  u tá n  tér  át s z e r z ő n k  a

i Uránia 1904. 231. 1.
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m a r x ism u s  tá r g y a lá sá r a , m e ly  a z tá n  a n a g y  t ö m e g e k e t  
v o n ta  b e  a m o z g a lo m b a  s  m e ly n e k  p r o g ra m m já t a z  
1 8 4 8 -ik i „ c o m m u n is ta  k iá ltv á n y “ a d ta , a  m it E n g e ls  é s  
M a rx  k é s z íte t te k  a 1 8 4 7 - ik i lo n d o n i  c o n g r e s s u s r a .

E lő b b  m é g  a lo n d o n i  c o n g r e s s u s  k iá ltv á n y á h o z  b e v e z e 
tő ü l ism e r te t i  a z  a n g o l v is z o n y o k a t , a  m u n k á s o k  s e g í t 
s é g é t  a  1 8 3 2 -ik i r e fo rm b ill k e r e s z tü lv it e lé b e n , m a jd  a  
c h a r t is m u s t  s  u tá n a  a  m u n k á s s z a k e g y e s ü le te k , a  tradc- 
nnion-o k  m ű k ö d é s é t ,  m e ly e k b e n  a m u n k á s -m o z g a lo m  

v é g r e  m e g ta lá lta  a  h e ly e s  ú tját. E z u tá n  M a rx ró l, E n g e ls -  
rő l s z ó l ,  m ajd  a  „ c o m m u n is ta  k iá l t v á n y á t  r é s z le t e s e n  
ism e r te t i .  K ie m e li, m ily  fo r d u ló  p o n to t  j e le n t  a  m u n k á s -  
m o z g a lo m  t ö r té n e té b e n , m ily  új tö r té n e tp h ilo s o p h ia i  f e l
fo g á s , a tö r té n e lm i m a te r ia lis m u s  s z ó l  b e lő le ,  m e n n y ir e  e lő s -  
ren d ű  f o n t o s s á g g a l  b ír ó k n a k te k in ti  a  g a z d a s á g i  f o ly a m a to 
k at. E z e k  h o z z á k  lé tre  a z  o sz tá ly h a r c z o t . A te r m é s z e t i ,  
e m b e r i jo g o k  e lm é le te  h e ly é b e  a g a z d a s á g i  é r d e k e k  k ü z 
d e lm é n e k  fe lfo g á s a  lép . A  g a z d a s á g i  fo r r a d a lo m b a n  m e g 
fo g ja  s z e r e z n i  a  m u n k á s o s z tá ly  a p o lit ik a i h a ta lm a t, s  
a k k o r  á lla m o s íta n i fo g ja  a  t e r m e lé s i  e s z k ö z ö k e t ,  a  m e z ő -  
g a z d a s á g i ,  a z  ip ar i tő k e  á lla m i k e z e lé s  a lá  k erü l. E rre  
s e g ít  a z  ö n tu d a to s  o s z tá ly h a r c z , é s  p e d ig  a n e m z e tk ö z ile g  
s z e r v e z e t t  o s z tá ly h a r c z . íg y  j e lle m z i a zu tá n  a  n e m z e tk ö z i  
s z e r v e z k e d é s t ,  a z  In te r n a tio n á lé t, m ajd  m a g á t  a z  e g é s z  
m a r x ism u st , M a rx n a k  a „ Tőke“ cz ím ü  m ü v é b e n  e lő a d o t t  
r e n d sz e r é t , s  m in t m e n n e k  át e  ta n ítá s o k  a h a tv a n a s  
é v e k b e n  a m u n k á s o k  g o n d o la tv i lá g á b a . E  ta n ítá sb a n  m ár  
a g a z d a s á g i  fo r r a d a lo m  h e ly é b e  n a g y  g a z d a s á g i  k a ta -  
s tr o p h á t  tett, m e ly  le  fo g ja  d ö n te n i a  rég i r e n d e t . A  n e m 
z e t k ö z is é g  o k a  p e d ig  e g y s z e r ű e n  a z  é r d e k a z o n o s s á g .  
S z ó l  a z  , ,é r té k tö b b le t“ - e lm é le tr ö l ,  m e ly  sz e r in t  a  te r m é 
k ek  é r té k é t  a  reá ju k  fo r d íto tt  m u n k a  h a tá r o z z a  m e g , d e  
a tő k e p é n z e s  n em  a m u n k á t, h a n em  c s a k  a  m u n k a e r ő t  
f iz e tv é n  m e g , e z  é r té k tö b b le t te l  m in d in k á b b  n ö v e li  tő k é 
jét. A tő k e  i ly e té n  m in d  n a g y o b b  e lh a t a lm a s o d á s a  c s a k is  
t e lje s  g a z d a s á g i  ö s s z e o m lá s h o z  v e z e th e t .  E z e k  a  töke- 
conccnlraiio, a  munkások elszegényedése, a lőkefelhalmo- 
zódás é s  a z  összeomlás e lm é le te i .  A k r itik á t is  m é lta tja , 
m e ly  s z e r in t  M arx  a z  u tó b b i ta n ítá sa i k ö zü l e g y ik  se m  
t e l je s e d e t t  b e  a v a ló s á g b a n . E l le n k e z ő le g  ja v u lt  a m u n 
k á s o k  h e ly z e te  a z  á lla m i ih u n k á s v é d ő  tö r v é n y e k  h o z a 
ta la  é s  m u n k á s m ü v e lő d é s  ú tján . R e m é lh e tő  te h á t, h o g y  
a z  „ ö s s z e o m lá s “ s e m  f o g  b e k ö v e tk e z n i .

A zu tá n  a  s z a k e g y e s ü le t e k  m u n k á s s á g á t  ism e r te t i ,  a  
s z e r v e z e t t  k iv á n d o r lá s t , a  k e llő e n  e lő k é s z íte t t  s trá jk o k a t, 
m íg  v é g r e  A n g liá b a n  1 8 6 7 -b e n  a v á la s z tó jo g o t  is  e ln y e r i  
a m u n k á s o s z tá ly  a v á r o s o k b a n , m in e k  k ö v e tk e z m é n y e ,  
h o g y  e g y ik  m u n k á s v é d ő  tö r v é n y  a m á s ik  u tán  jő  lé tre , 
íg y  m in d  h a s z n o s a b b n a k  b iz o n y u l a  s z a k e g y e s ü le te k k in t  
v a ló  s z e r v e z k e d é s .  S z e r z ő n k  b ő v e n  ism e r te t i  a z  a n g o l  
s z a k s z e r v e z e t i  m o z g a lm a t . A zu tá n  B a k u n in  k a la n d o s  
fo r r a d a lm i te r v e ir ő l s z ó l ,  m e ly e k  a z  In te r n a t io n a le  f e l 
b o m lá s á t  o k o z tá k  1 8 7 2 -b e n .

B e h a tó a n  ism e r te t i  L a s s a l le  m ű k ö d é s é t ,  k ü lö n ö s e n  
m ik o r a n é m e t  m u n k á s m o z g a lo m  é lé r e  á llt, m in t te r e li  
a m o z g a lm a t  p o lit ik a i irá n y b a , a z  á lta lá n o s  v á la s z tó jo g  
e ln y e r é s e  fe lé , to v á b b á  á lla m i s e g í t s é g  e lé r é s é r e . M e g  
is  a la p ítja  a z  Á lta lá n o s  N é m e t  M u n k á s e g y e s ü le te t  é s  
ó r iá s i  h a tá s s a l v a n  a  n é m e t  m u n k á s m o z g a lm a k r a  f e l 
o lv a s á s a i ,  k ö n y v e i ú tján  e g é s z  h a lá lá ig .

A zu tá n  B e b e l s z e r e p lé s é t  ism e r te t i .  A la tta  te r je d n e k  
el m in d in k á b b  a  m a r x is m u s  té te le i .  A n é m e t  n a g y ip a r  
e z  id ő b e l i  ó r iá s i f e j lő d é s e  is  M arx  ta n ítá s a in a k  ig a z s á g a  
m e lle tt  s z ó l .  M in d e z  d ö n tő  h a tá s s a l v o lt  a n é m e t  s o c ia l i s -  
m u s fe j lő d é s é r e , k é s z  p r o g r a m m o t k a p o tt  M arx  ta n ítá 
sa ib a n . M ik o r  B is m a r c k  a z  á lta lá n o s  v á la s z tó jo g o t  k e r e s z 
tül v is z i ,  a  s o c ia l i s m u s  o ly  h a ta lm a s  f e j lő d é s n e k  in d u lt,

h o g y  1 8 7 8 -b a n  s z ig o r ú  tö r v é n y e k e t  h o z ta k  e l le n e , d e  ez  
s e m  v e t  g á ta t  a  fe j lő d é s n e k . C s a k h a m a r  m e g v á lto z 
n a k  a v is z o n y o k , a z  á lla m  m a g a  a v a tk o z ik  b e  a m u n 
k á s o k  é r d e k é b e n  s  a s o c ia lis tá k  m in d  tö b b  p ra k tik u s  
e r e d m é n y t  é r n e k  e l. Á lta lá n o s  le s z  a  m e g g y ő z ő d é s ,  h o g y  
az állam feladata a gazdaságilag gyöngék támogatása. 
E p r a k tik u s  e r e d m é n y e k e t  tű z i ki e g y e n e s e n  c z é l  g y a n á n t  
B e r n s te in , ki a  m a r x is m u s  k r itik á já t a d ta , a z  ö s s z e o m lá s t ,  
a k a ia s tr o p h á t  té t le n ü l v a ló  v á r á s  h e ly e tt  e  p ra k tik u s  
e r e d m é n y e k r e  k e ll tö r e k e d n i, a  m u n k á s  s o r s a  ja v u l, nem  
s z e g é n y e d ik , k a ta s tr o p h a  n e m  le s z .  A z  ő  p ártja  a  revisio- 
nisták, a k ik  s z e r in t  te h á t  r e v id e á ln i k e ll a  m a r x ism u st . 
A g y a k o r la t i e r e d m é n y e k  a  fő k .

S z e r z ő n k  jó  tö r té n e ti  k é p e t  ra jzo lt, jó l v á lo g a t ta  ki 
a lé n y e g e s  m o z z a n a to k a t . G o n d o la tm e n e te , o k o s k o d á s a  
c s a k  n é h o l  z a v a r o s  v a g y  h é z a g o s ,  p é ld á u l m ig  e lő z ő  

s z á z a d o k  f e j lő d é s é r ő l  s z ó lv a  m o n d ja , h o g y  „ a  m e g m ű v e l
h e tő  te r ü le te k  c s a k h a m a r  fe l v o lta k  o s z t v a “ , m ik o r  m a  
i s  a z  a  baj, h o g y  n in c s  f e lo s z tv a , h o g y  p a r c z e llá z n i k e ll. 
F e ltű n ő e n  e lh a m a r k o d o tt , s ő t  e g y ik  tá r sa d a lm i o sz tá ly r a  

b á n tó  in d u c t io :  „ f ő le g  ta n á r o k  is m é t e lg e t ik :  S o c ia l is ta  
v a g y o k , m ert h is z e n  m a  m in d e n  in te ll ig e n s  e m b e r  s o c ia 
l i s t a “ , k é s ő b b  ú jb ó l e m le g e t i  g á n c s o ló la g  „ a  ta n á r o k  

s o c ia l i s  f e ! o lv a s á s a i“ - t ,  m it s z in té n  e lh a m a r k o d o tt  in d u c -  
t ió n a k  k e ll b e tu d n u n k , m ert h is z e n  s o k k a l tö b b  j o g á s z  
e m b e r  tarto tt i ly e s m ir ő l e lő a d á s t .  P á r  e r ő s  g e r m a n is m u s  
é k te le n ít i  e l n é h o l a  jó l fo ly ó  m a g y a r o s  s z ö v e g e t ,  ily en  az  
e g y  o ly a n  (e in  s o lc h e r )  h a s z n á la ta  o ly a n  h e ly e tt . I ly en :  
„ e z  a  beállítás a z o n b a n  s o k  t e k in te tb e n  ig a z s á g ta la n “ 

(7 5 . 1.), f e l tü n te té s  h e ly e tt  s  ú jb ó l „ á llítja  b e “ (1 2 9  1.) 
fe ltü n te ti h e ly e tt. Ilyen  „ e g y  új f e j lő d é s  k e z d ő d ik  m e g “ 
(85 . 1 ) . F u r c sa  s z ó z a g y v a lé k  burzsoázia. M in d  e  h ib á k  
a z o n b a n  s o k k a l a lá r e n d e lte b b  s z e r e p ü e k , h o g y s e m  a jó  
ta r ta lo m  é lv e z é s é t  m e g a k a d á ly o z n á k .

Dr. Pékár Károly.

A  szabadságharcznak a Szepességben le fo ly t  r é s z  
le te ir e  v o n a tk o z ó la g  é r d e k e s  f e l j e g y z é s e k  j e le n te k  m e g  
n em  r é g  id. Tirts Rezsőtől,* a  ki m a g a  is  t e v é k e n y  ré sz t  
v e tt  a  s z a b a d s á g h a r e z b a n , m in t a C o r n id e s - f é le  s z e p e s i  
g u e r i l la -v a d á s z c s a p a t  ta g ja  s  a  ki é lm é n y e it ,  e g y k o r ú  
j e g y z e te it  s z ü k s é g e s n e k  tarto tta  k ö n y v b e  f o g la lv a  k ia d n i,  
m iv e l — ú g y m o n d  —  a  S z e p e s s é g r ő l  c s a k  a n n y it  tud  
a z  o r s z á g , h o g y  la k o s a i  m in d ig  h a z a f ia s  é r z e lm ü e k  v o lta k  
é s  f ő le g  k itű n tek  m in t i ly e n e k  a s z a b a d s á g h a r e z b a n , d e  
h o g y  m it te ttek , m ib e n  tű n te k  k i, errő l v a jm i k e v e s e t  
írtak  m ég . E g y  id e ig  várt is , h o g y  m á s o k  fo g já k  le írn i  
e z  e s e m é n y e k e t ,  d e  e z  n em  tö r té n v é n , e lh a tá r o z ta  k ö n y v 
b e n  v a ló  k ö z lé s ü k e t ,  m iv e l m in d a z t  sa jn á ln á  m a g á v a l  
s ír b a  v in n i. T e lj e s e n  h i t e le s  k ö z lé s e k  e z e k  te h á t  —  m in t  
ő  m a g a  is  m o n d ja , — m ert m é g  m o s t  is  m e g v a n  a z  a 
j e g y z e t , m e ly e t  a  s z a b a d s á g h a r e z b a n  m a g á v a l h o r d o tt  é s  
a m e ly b ő l  m é g  1 849  v é g é n  ö s s z e á l l í t o t t a  é lm é n y e it  
n é m e tü l, a n y a n y e lv é n . A  m o s t  n e m r é g  m a g y a r  n y e lv e n  
m e g je le n t  c s in o s  k iá ll ítá s ú  k ö n y v  tö b b  m in t 100  o ld a la s  
s  k ile n c z  a r c z k é p  d ís z ít i  a  C o r n id e s - f é le  v a d á s z c s a p a t  
v e z e t ő e m b e r e ir ő l ,  íg y  o tt lá tju k  e l s ő  s o r b a n  C o r n id e s  
ő r n a g y  a r c z k é p é t , R o x e r  k a p itá n y é t  stb .

A s z e r z ő  s z e p e s v á r a lja i  i s k o lá s  fiú  v o lt , a  m ik o r  a  
m á r c z iu s i  ö r ö k k é  e m lé k e z e t e s  n a p o k  b e k ö s z ö n te k . A z  
e k k o r  o r s z á g s z e r te  a la k u lt  n e m z e t ő r s é g b e  ö  is  b e ir a t
k o z o tt . M ik o r  h a rezra  k erü lt a  d o lo g , 1 848  t e lé n  h o n v é d  
ak art len n i, d e  g y e n g e  te s ta lk a ta  m ia tt e z  a  v á g y a  n em  
t e lje s ü lh e te t t ,  h o g y  h a z á já é r t  h a r c z o ljo n . M in d  a m e lle tt

1 Id. Tirts Rezső: 1848 —49-ikí élményeim, különös tekintettel a 
Cornides féle szepesi guerilla-vadászok szerepléséle a szabadság- 
liarczban Késmárk, Sauter Pál kiadása.



sokat hallott és látott, a mi Schlick osztrák tábornok 
hadműveleteire vonatkozott. Látta a honvédsereget be
vonulni a Szepességre és érdekes epizódokat jegyzett fel 
a híres Guyon harczairól Iglón és a branyiszkói hágón 
1849 február havában. Különösen ez utóbbi fényes diada
lunkra vonatkozólag ad sok eredeti feljegyzési, mert néhány 
nap múlva a csata után bejárta a csatateret, amelynek 
leírását így személyes tapasztalat alapján s a legrészle
tesebben közli. Mint a környékre való szepességi, leg
jobban ismerhette e vidéket.

A  to v á b b ia k b a n  B e n ic z k y  e z r e d e s r ő l  e m lé k s z ik  m e g , 
a ki 1849  m á r c z iu sá b a n  a S z e p e s s é g e n  á tv o n u lt , h o g y  
L o s o n c z o n  v á ra tla n  r a j ta ü té s s e l  le p je  m e g  a m it se m  se jtő  

o sz trá k  s e r e g e t .
V ég re  á p r ilis  h a v á b a n  t e l je s e d e t t  a z  ifjú v á g y a , h o g y  

fe g y v e r t  f o g h a s s o n  h a z á já é r t . E k k o r  u g y a n is  K o ssu th  
L a jo s  m e g b íz á s á b ó l  C o r n id e s  ő r n a g y  v a d á s z c s a p a to t  
s z e r v e z e t t  a  S z e p e s s é g e n .  E b b e  lé p e tt  b e  s z e r z ő n k  is  é s  
m o s t  k e z d ő d ő  k a to n a é le té t  é lé n k  k ö z v e t le n s é g g e l  írja le . 
A  k is  c s a p a t  e le in te  a  F e lv id é k e t  n y u g ta la n ító  H u rb a n istá k  
e lle n  m ű k ö d ö tt , é s  p e d ig  g y ő z e d e lm e s e n .  S z e p e s -  é s  
S á r o s m e g y é b e n  m in d e n ü tt  m e g s z a la s z to ttá k  H u rb án  „ h ő s  
v it é z e i t “, a  k ik e t  r e n d e s  c s á s z á r i  c s a p a to k  is  tá m o g a tta k .

A s z o m o r ú  e m lé k ű  1849  jú n iu s  h a v á b a n  k ö v e tk e z e t t  
a zu tá n  a z  o r o s z o k  b e tö r é s e . A C o r n id e s - f é le  k is  v a d á s z 
c s a p a tn a k  fe la d a tá u l a z  e l le n s é g  k ik é m lé s e  é s  n y u g ta la -  
n ítá s a  ju to tt. S a jn o s  —  e g y  k o z á k c s a p a t  T ó tfa lu n á l  
jú n iu s  15 -én  a k is  c s a p a to t  s z é tu g r a s z to tta  é s  sz e r z ő n k  
is  n é h á n y  b a jtá r sá v a l e g y ü tt  o r o s z  fo g s á g b a  kerü lt. A z  
o r o s z o k  c s a k h a m a r  k isz o lg á lta ttá k  ő k e t  a z  o sz tr á k o k n a k .  
D u r v a  b á n á s m ó d b a n  v o lt  r é s z ü k . A z  é le lm e z é s  is  sa n y a rú  
v o lt . S o k a t  k e lle t t  s z e n v e d n iö k . íg y  h u r c z o ltá k  v é g ig  ő k e t  
G a lic z iá n  é s  K ra k k ó b a n  fo g s á g b a  v e te tté k . In n en  m e g in t  
O lm ü tz b e  h u r c z o ltá k . A h o s s z ú  h u r c z o lta tá s n a k  s o k  
k e s e r v e s  é lm é n y e  m e lle t t  v o lt  e g y  pár d e r ű s e b b , f e le m e -  
lő b b  e p iz ó d ja  is . V é g r e  h a z a  h o z tá k  s  a  s o r o z ó -b iz o t t s á g  
e lé  á llíto ttá k . Itt a z o n b a n  g y e n g é n e k  ta lá ltá k  a k a to n a i  
sz o lg á la tr a .

R ö v id e n  v á z o lv a , e z e k  a z o k  a z  é lm é n y e k , m e ly e k e t  
k ö n y v ü n k  e lő a d . A n n y i k ö z v e t le n s é g g e l ,  e le v e n s é g g e l  é s  
m e le g s é g g e l  m o n d ja  el m in d e z t  a  s z e r z ő , íg y  p é ld á u l  
k ü lö n ö s e n  a  „ p o p rá d i é jje li r a j ta ü té s“ tö r té n e té t , m in t  
s z a la s z to t tá k  m e g  a s o k k a l n a g y o b b s z á m ú  e l le n s é g e t ,  
o ly  ő s z in t e s é g g e l  f e s t i  k is  c s a p a tju k n a k  é s  b é r e z é s  s z ü lő 
fö ld jé n e k  le lk e s  h a n g u la tá t , o ly  m e g h a tó a n  írja le  v is z o n t  
k é s ő b b i  s z e n v e d é s e i t ,  h o g y  m in d e n k i, a  ki e  n a g y  id ő k  
irán t é r d e k lő d ik  s  v á jjo n  v a n -e  k ö z tü n k , a  k it i ly e sm i  
n e  é r d e k e ln e , ig a z  é lv e z e t t e l  o lv a s h a t ja  e z t  a  k is  k ö n y v e t , 
h a  ta lá n  it t-o tt  n y e lv i  te k in te tb e n  n e m  is  e g é s z e n  k ifo 
g á s ta la n . N e m z e tü n k  t ö r té n e té n e k  e g y ik  le g n a g y o b b  e s e 
m é n y é h e z  s z o lg á lta t  ig a z , é r d e k e s ’ a d a to k a t.

P. de Sz.

,.A világegyetem“ a  c z ím e  a  „ M ű v e lt s é g  K ö n y v tá r a “ 
h a rm a d ik  k ö te té n e k , m e ly  a k ö z e lm ú lt  n a p o k b a n  je le n t  
m eg . K ét e ls ő r e n d ű  sz a k e m b e r  —  K ö v e s lig e th y  R a d ó  
é s  C h o ln o k y  J en ő  e g y e te m i ta n á r o k  —  n a g y  tu d á s u k  é s  
ta p a s z ta lá s u k  le g ja v á t  n yú jtják  e  k ö te tb e n  a z  o lv a s ó n a k  
k ö n n y e n  ér th e tő , é lv e z e t e s  m o d o r b a n . A  v á lla la t  m á s o 
d ik  k ö te te  k itü n ő e n  ism e r te t te  a z  em b e r t , h o g y  m e g 
ism er jü k  ö n m a g u n k a t;  t e r m é s z e t e s  so r r e n d  sz e r in t  m o st  
m ár a z  k ö v e tk e z e tt , h o g y  m e g ism e r jü k  a z t  a  h e ly e t , a  
h o l é lü n k  s  a z o k a t  a z  é g it e s te k e t ,  a  m e ly e k  é lte tn e k . 
E b b ő l in d u lta k  ki a  s z e r z ő k  is , m ik o r  e  k ö te t  e ls ő ,  te r 
j e d e lm e s e b b  r é s z e  a  F ö ld  is m e r t e t é s é v e l,  a  le v e g ő , v íz  
é s  s z á r a z fö ld  m ű k ö d é s é v e l  fo g la lk o z ik . E b b e n  a r é s z 
b en  C h o ln o k y  J en ő  n é p s z e r ű  e lő a d ó  t e h e t s é g e  p o m p á s a n

é r v é n y e s ü l ,  ú g y  h o g y  a  p h y s ik a i fö ld r a jz  l e g n e h e z e b b  
k é r d é s e it  o ly  k ö z v e t le n s é g g e l  é s  e le v e n s é g g e l  s  é r d e 
k e s e n  tárja  e lé n k , h o g y  a z  o lv a s ó  fá r a d s á g  n é lk ü l s  
é lv e z e t t e l  k ö v e t i a le g r ö g ö s e b b  u ta k o n  is , a k á r  c s a k  
v a la m i é r d e k e s  r e g é n y t  o lv a s n a . A m u n k a  m á s o d ik  r é s z e : 
a c s i l la g á s z a t ,  k is s é  s z ű k  térre  sz o r u lt , p e d ig  a b b ó f í té lv e  
a m it n y ú jto tt, s z ív e s e n  lá ttu k  v o ln a  h a  K ö v e s lig e th y  
m é g  tö b b e t  m o n d  e l a v ilá g ű r  s o k a k  e lő tt  re jte tt  t it
k a ib ó l. C s il la g á s z a t i  ir o d a lm u n k  ren d k ív ü li s z e g é n y s é g e  
a le g e le m ib b  is m e r e te k  k ö z lé s é t  is  in d o k o lt tá  te tte  v o ln a ,  
p e r s z e  a k k o r  s o k k a l t e r je d e lm e s e b b n e k  k e lle t t  v o ln a  
le n n i a  c s i l la g á s z a t i  r é s z n e k . K ö v e s lig e th y  m a g a s a b b  
s z e m p o n t b ó l  in d u lt  ki s  a  m it a  c s i l la g o k  v ilá g á r ó l m o n d , 
a z  n em  c s a k  a k ív á n c s is á g o t ,  h a n em  a tu d n iv á g y a t  is  
a le g n a g y o b b  m é r té k b e n  k ie lé g ít i ,  s  a z  o lv a s ó  n em  c s a k  
a c s i l la g o s  é g  j e le n s é g e in e k  é r d e k e s  le ír á s á t , h a n e m  a z  
é g i t e s t e k  t ö r v é n y e in e k  lo g ik u s  m a g y a r á z a tá t  é s  a z  é g it e s te k  
p h y s ik á já n a k  e g é s z  t u d o m á n y o s  r e n d s z e r é t  m e g is m e r i,  
ú g y  h o g y  e n n e k  a la p já n  m a g a  is  tu d  c s i l la g á s z a t i  m e g 
f ig y e lé s t  te n n i. A  m ű h ö z  m e llé k e lv e  v a n  a  c s i l la g o s  é g  
fo r g a th a tó  té r k é p e  B u d a p e s t  h o r iz o n tjá r a  s z á m ítv a , a  m i 
n a g y o n  m e g k ö n n y ít i  a z  o lv a s ó n a k  a z  é g b o lt  c s il la g a i  
k ö z ö tt  v a ló  tá jé k o z ó d á s t .

A k ö te t  b e f e je z é s é ü l  fü g g e lé k b e n  a  f o n to s a b b  m e te -  
o r o lo g a i  é s  c s i l la g á s z a t i  e s z k ö z ö k  v a n n a k  fe ls o r o lv a . E z  
h e ly e s  é s  s z ü k s é g e s  d o lo g , h a n e m  jó n a k  lá ttu k  v o ln a  
e z t  is  v a la m iv e l t e r j e d e lm e s e b b n e k , m ert a  m e te o r o lo g ia i  
é s  c s i l la g á s z a t i  m e g f ig y e lé s e k  o ly a n o k , h o g y  a z o k a t  
k ö n n y e n  e lv é g e z h e t i  a  k o m o ly a b b  é r d e k lő d ő  is  é s  a 
m e g f ig y e lé s r e  sz o k ta tn i a z  o lv a s ó t :  a népszerűsítés igazi 
czélja.

A  k ö te t  s o k  s z é p  é s  t a n u ls á g o s  k é p p e l va n  ta rk ítv a , 
c s a k  a z  h ib a , h o g y  a  s z ö v e g  é s  k ép  g y a k r a n  n in c s e n e k  
ö s s z e f ü g g é s b e n .  E z  k ü lö n b e n  ú ja b b a n  á lta lá n o s a n  d iv a 
t o s  h ib á ja  a z  il lu s tr á tió n a k . A  m u n k a  k iá ll ítá s a  d ís z e s ,  
e z  i s  h o zzá já ru l a h h o z , h o g y  k e l le m e s  o lv a s m á n y  le g y e n ;  
ta r ta lm á ért é s  f e ld o lg o z á s á é r t  p e d ig  a  le g m e le g e b b e n  
a já n lju k  o lv a s ó in k  f ig y e lm é b e .

A római e lég ia1 c z ím e n  s z é l e s  t u d á s s a l  é s  s o k  
e r e d e t i , új k u ta tá s  a la p já n  m eg ír t  é r d e k e s  m u n k a  je le n t  
m e g  s z o r g a lm a s  tu d ó s u n k tó l, Némethy Gézától, a 'M a g y a r  
T u d o m á n y o s  A k a d é m ia  k ö n y v k ia d ó  v á lla la tá b a n . N e m  
r é g  je le n t  m e g  tő le  u g y a n  e  v á lla la tb a n  p o m p á s a n  s ik e 
rü lt V e r g iliu s -m o n o g r a p h iá ja . M a g a  e m líte t te  m ü v e  e lő 
s z a v á b a n , h o g y  é le t e  f e la d a tá v á  te tte  a n n a k  a  v a ló b a n  
n a g y s z a b á s ú  te r v n e k  m e g v a ló s ítá s á t ,  „ a  m e ly  n em  m á s, 
m in t a r ó m a i a ra n y k o r i k ö l té s z e t  ö t k la s s z ik u s á n a k  
m o n o g r a p h ik u s  i s m e r t e t é s e  ö n á lló  k u ta tá so k  a la p já n , d e  
a n a g y k ö z ö n s é g n e k  is  é lv e z h e tő  ir o d a lm i fo r m á b a n .“ 
V e r g iliu s  u tán  m o s t  T ib u llu s , a zu tá n  P r o p e r t iu s  jö tt  
v o ln a . A  s z e r z ő  a z o n b a n  id ő k ö z b e n  a  ró m a i e lé g ia - ír ó k k a l  
t ü z e te s e b b e n  f o g la lk o z v á n , arró l g y ő z ő d ö t t  m e g , h o g y  
T ib u llu s  é s  P r o p e r t iu s  k ö l t é s z e t e  a n n y ira  e g y  c s a p á s o n  
h a la d , a n n y i k ö z ö s  s z á l fű z i ö s s z e ,  h o g y  „ s z é tv á la s z ta n i  
ő k e t  c s a k n e m  le h e t e t le n “ . íg y  e g y ü tt  tá rg y a lta  ő k e t  s  
íg y  jö tt lé tre  e z  a v a s k o s  k ö te t  A római clégiá-xó\.

A r ó m a i e lé g iá r ó l  Gruppé a d o tt  ki ö n á lló  ö s s z e f o g la ló  
m u n k á t 1838-b an .-’ C s a k h o g y  a z  a z ó ta  f e lh a lm o z ó d o t t  r o p 
p a n t n a g y  s z a k ir o d a lo m  m e lle tt  m ár n em  fe le l m e g  e  
m u n k a  a  m ai k ö v e te lm é n y e k n e k . É r e z h e tő  s z ü k s é g  v o lt  
a ró m a i e lé g ia  ú ja b b  m o n o g r a p h ia s z e r ü  f e ld o lg o z á s á r a .

1 Némethy Géza: A római elégia. Budapest, a Magyar Tudományos 
Akadémia kiadása, 1905.

sO. F. Gruppe: Die römische Elégia. Kritische Untersuchungen 
mit eingeflochtenen Übersetzungen. Leipzig, Wigand, 1838.
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E fe la d a tr a  v á lla lk o z o tt  N é m e th y , k in e k  m u n k á ja  
m e r ő b e n  új c s a p á s o n  h a la d  m é g  á lta lá n o s  fe lfo g á s á v a l  
is ,  m e ly  h o m lo k e g y e n e s t  e l le n té tb e n  á ll a  h a g y o m á n y o s  
f e l fo g á s s a l .  E  h a g y o m á n y o s  f e l fo g á s  sz e r in t  a  ró m a ia k  
lyra i je lle g ű , s z e r e lm i elégiájukat, m in t k é s z  m ű fa jt v e t 
té k  át a z  a le x a n d r in u s o k tó l, s z ó v a l  az  e lé g ia  terén  is  a  
ró m a i k ö l té s z e t  m e r ő b e n  a g ö r ö g n e k  u tá n z á s a  v o ln a .  
T á g k ö r ü  k u ta tá sa ib a n  N é m e th y  ép p  a z  e l le n k e z ő r ő l  g y ő z ő 
d ö tt  m eg . Á tv iz s g á lv a  is m é te lte n  a z  a le x a n d r ia ia k  e lé g ia 
k ö lté s z e té n e k  fe n m a r a d t  tö r e d é k e it  s  a  rá  v o n a tk o z ó  
e g y é b  fo r r á so k a t , N é m e th y  v i lá g o s a n  m e g á lla p íto t ta , h o g y  
„ a  r ó m a i e lé g ia  n em  le h e t  a z  a le x a n d r ia in a k  k ö z v e t le n  
fo ly ta t á s a “ , m ert e z e k n e k  a k ö ltő k n e k  s z e r e lm i e lé g iá i  
n em  v o lta k  lyra i te r m é s z e tű e k , h a n em  s z e r e lm i m y th o -  
s o k a t  e lő a d ó  e p ik u s  k ö lte m é n y e k . C sa k  k é s ő b b i  f e j lő d é s  
C a tu llu s  é s  C a lv u s  ró m a i k ö ltő k n é l, h o g y  a z  e g y ik n é l  
a s z e r e lm i e p ig r a m m á b ó l, a m á s ik n á l a  g y á s z e lé g iá b ó l  
ly ra i t e r m é s z e tű  s z e r e lm i e lé g ia  v á lik . U tá n u k  a zu tá n  
G a llu s n á l rr^ár te lje s e n  k ia la k u l e z  a  m űfaj s  tő le ,  G a l-  
lu s tó l  é s  n em  a  g ö r ö g  m e s te r e k tő l fü g g n e k  T ib u llu s  é s  
P r o p e r tiu s . E  s z e r in t  a s z e r e lm i e lé g ia , a  ró m a i e lé g ia ,  
m in t ö n á lló  m ű fa j a  ró m a i k ö lté s z e t n e k  s a já to s  te r m é k e ,  
e r e d e t i  ró m a i m űfaj s  n em  g ö r ö g -u tá n z a t .

E  fő e r e d m é n y t, m e ly  e g é s z  m ü v é n e k  a la p g o n d o la ta  
is ,  N é m e th y  k ü lö n  is  b e h a tó a n  is m e r te t te  e g y ik  a k a 
d é m ia i é r t e k e z é s é b e n ,1 m e ly rő l a f r a n c z iá k ,2 s ő t  a  n é m e 
t e k 3 is  tu d o m á s t  v e tte k . B ü s z k é k  is  le h e tü n k  rá, m in t  

m a g y a r  tu d ó s n a k  n a g y o b b  f o n t o s s á g ú  e r e d m é n y é r e  a  
c la s s ic a  p h ilo lo g ia  terén . Ig a z  u g y a n , h o g y  k é s ő b b ,  
1 9 0 5 -b e n  J a c o b y  e g é s z e n  h a s o n ló  e r e d m é n y r e  ju to tt sa já t  
k u ta tá sa i a la p já n  s  ily  c z ik k e t  i s  k ö z ö lt  a z  e g y ik  n é m e t  
fo ly ó ir a tb a n ,4 d e N é m e t h y  f e ls z ó la lá s á r a  k é s z s é g g e l  ism e r te  
e l a  m a g y a r  t u d ó s  e l s ő b b s é g e t  e  k é r d é s b e n . N é m e th y n e k  
e z  é r d e m é t  a k a rtu k  itt m in d e n e k e lő t t  k e l lő e n  k id o m b o 
r ítan i.

A z e l s ő  h á ro m  f e je z e t  a  r ó m a i e lé g iá n a k  é p p  itt v á z o lt  
f e j lő d é s é t  tá rg y a lja , a z  ir o d a lo m b a n  e d d ig  p á ra tla n u l á lló  
a la p o s s á g g a l .  A  k ö v e tk e z ő  ö t f e je z e tb e n  T ib u llu s  e lé g iá i 
ró l s z ó l .  Itt is  s o k  te k in te tb e n  e r e d e t i  c s a p á s o n  h a la d .  
S o k  n e h é z s é g e t  o k o z o t t  u g y a n is  n e k i, m in t m a g a  m o n d ja , 
„ a  p h ilo lo g ia i  ir o d a lo m n a k  a z  a  s z é g y e n le t e s  h iá n y a “ , 
h o g y  a z  1 8 3 5 -b e n  m e g je le n t  D is s e n - f é le  k ia d á s 5 ó ta  n em  
je le n t  m e g  T ib u llu s h o z  t u d o m á n y o s  k o m m e n tá r . E z ér t  
N é m e th y n e k  m u n k á ja  ír á s a  k ö z b e n  e lé b b  e g y  ily e t  k e lle t t  
la tin  n y e lv e n  ö s s z e á l l í ta n ia , a  m it a M a g y a r  T u d o m á n y o s  
A k a d é m ia  c la s s ic a - p h i lo lo g ia i  b iz o t ts á g a  ki is  a d o tt .'1 Ily 
s z é l e s  a la p ú  e lő k é s z ü le t  u tán  a d ja  a  m u n k a  n e g y e d ik  f e je 
z e té b e n  T ib u llu s  é le té t , v é g le g e s e n  m e g á lla p ítv a  M e s s a l la  
h á b o r ú in a k  s o k a t  v ita to tt  so r r e n d jé t , m e ly  k u lc su l s z o lg á l  
a k ö ltő  é le t e  e s e m é n y e in e k  é s  e lé g iá in a k  id ő b e l i  r e n d jé 
h ez . A  k ö v e tk e z ő  n é g y  fe je z e tb e n  T ib u l lu s  k é t  k ö n y v é 
ről é s  S u lp ic iá v a l  fo g la lk o z ó  d a la ir ó l s z ó l .  T ib u llu s  e lé g iá i  
e l s ő  k ö n y v e  n a g y  r é s z é b e n  s z é p  s z ő k e  k e d v e s é r ő l  D é l iá 
ró l s z ó l ,  ki tu la jd o n k é p  fe ls z a b a d u lt  r a b s z o lg a n ő  ( l ib e r -  
t in a )  v o lt  s  P la n iá n a k  h ív tá k , a z a z  v ilá g o s n a k , T ib u llu s  
g ö r ö g  s z ó v a l  m o n d ja  u g y a n íg y  D é liá n a k , k ih e z  m in d ig  
v is s z a v á g y ik , m íg  m e g  n em  c s a lta . A z  e lé g iá k  m á s o d ik  
k ö n y v é b e n  e g y r é s z t  N e m e s is h e z  v a ló  s z e r e lm é t  é n e k li ,  
m e ly  á ln é v  v a ló d i v is e lő jé r ő i  k ö z e le b b r ő l  s e m m it  se m

xNémethy Géza dr.: A római elégia viszonya a göröghöz. M. T. 
Akadémia nyelv- és széptudományi értekezései. 1903,

2 Revue critique d’histoire et de littérature. 1903. 55. 357.
3Wochenschrift für klassische Philologie. 1903. 930.
4 Rheinisches Museum. 1905. jan.
5Ludolphus Dissenius: Albii Tibulli carmina. Gottingae, 1835. 

2 kötet.
’ Albii Tibulli carmina. Accedunt Sulpiciae elegidia. Edidit,adnota- 

tionibus exegeticis et criticis instruxit Geyza Némethy. Budapestini, 1905.

tu d u n k , m á s r é s z t  b iz o n y o s  ü n n e p i a lk a lm a k ra  íro tt v e r 
s e k b ő l  á ll, i ly e n  p é ld á u l az  A m b a r v a ü a  ü n n e p e , a  f ö ld 
m ív e s e k  ta v a s z i  ü n n e p e , e z  u tó b b ib a n  m o n d a tja  a c u m a e i  

S ib y l lá v a l :

V ilá g u r a lo m r a  v a g y , R ó m a , j e lö lv e ,
M e d d ig  C e r e s  é g b ő l  e llá th a t  a  fö ld r e ;
K e le ttő l o d á ig , h o l a  z ú g ó  árb a  
L ih e g ő  lo v a it  a  N a p  b e le  m ártja .

A  S u lp ic iá r ó l s z ó ló  v e r s e k  e g é s z  k is  v e r s e s  r e g é n y 
b e n  a d já k  e lő  C e r in th u s  é s  S u lp ic ia  s z e r e lm é t .

A m u n k a  k i le n c z e d ik  f e je z e té b e n  L y g d o m u s  e lé g iá i 
ró l s z ó l  a  s z e r z ő , a  ki P r o p e r t iu s n á l i s  f ia ta la b b  v o lt , 
d e  o ly  h ű s é g e s  k ö v e tő je  v o lt  T ib u llu s n a k , h o g y  v e le  
k a p c s o la tb a n  k e lle t t  ró la  s z ó la n ia . K im u ta tta , h o g y  O v id iu s  
L y g d a m u st  u tá n o z ta  s  n em  fo rd ítv a . L atin  n y e lv ű  L y g -  
d o m u s -k o m m e n tá r t  is  írt s z o r g a lm a s  tu d ó s u n k , m e ly  
n em  s o k á r a  s z in té n  m e g  f o g  j e le n n i a  M a g y a r  T u d o 
m á n y o s  A k a d é m ia  k ia d á sá b a n .

M in t T ib u llu s n a k , P r o p e r t iu s n a k  is  ö t  fe je z e te t  s z e n 
te lt. R ó la  s z ó l  a  m u n k a  u to ls ó  ö t  fe je z e te .  A  t iz e d ik b e n  
u g y a n is  P r o p e r t iu s  é le t é t  a d ja  s  a  k ö v e tk e z ő  n é g y b e n  
k ü lö n -k ü lö n  s z ó l  P r o p e r t iu s  n é g y  k ö n y v é r ő l. E ls ő  k ö n y 
v é n e k  le g n a g y o b b  r é s z e , t iz e n n é g y  e lé g ia , C y n th iá ró l s z ó l .  
E z  a  C y n th ia -c y c lu s  e g é s z  k is  s z e r e lm i r e g é n y t  ad  e lő ,  
m e ly n e k  a la p h a n g ja :

S z e r e s s ü k  s  ö rü ljü n k  h á t, m íg  a  s o r s  e n g e d :
R ö v id  a z  ö r ö k lé t  s z e r e t ő  s z ív e k n e k .

E z  e l s ő  k ö n y v v e l P r o p e r t iu s  R ó m a  le g k iv á ló b b  k ö ltő i  
k ö z é  e m e lk e d e t t !  A  m á s o d ik  k ö n y v  n a g y  r é s z e  m e g in t  
C y n th iá ró l s z ó l .  A h a rm a d ik  k ö n y v n e k  m ár c s a k  n y o lc z  
e lé g iá ja  s z ó l  C y n th iá r ó l. A  tö b b i e lé g ia  jo b b á r a  b iz o n y o s  
a lk a lm a k ra , b iz o n y o s  s z e m é ly e k h e z  írt k ö lte m é n y . A  n e g y e 
d ik  k ö n y v  m é g  k o m o ly o b b , h a z a f ia s  k ö lte m é n y e k e t  ta r
ta lm a z , íg y  V e r tu m n u s  s z o b r á r ó l, J u p p iter  F e r e tr iu s  c a p i-  
to liu m i te m p lo m á r ó l, a  ta rp e ji s z ik lá r ó l, A p o lló n a k  p a la -  
t in u s h e g y i te m p lo m á r ó l s tb . s  a z  u to ls ó  h ír e s  e lé g ia , az  
e lé g iá k  k irá ly a  {regina elegiarum). m in t S c a lig e r  m o n 
d o tta , a  P u b liu s  C o r n e liu s  S c ip io  le á n y á n a k , C o r n e liá -  
n a k  h a lá lá r a  írt g y á s z d a l .  Itt m in d e n ü tt  jó l fe lh a s z n á lta  
a  s z e r z ő , m in t m o n d ja , a Rothstein-ié\o. P r o p e r t iu s  k ia d á s t .1 
F ő tö r e k v é s e  v o lt  a  C y n th ia -d a lo k  so r r e n d jé n e k  m e g á lla 
p ítá s a , a  m it e l i s  ért, h is z e n  e  d a lo k  a k ö ltő  é le t e  
r e g é n y é t  a d já k  e lő .

A  k ö n y v  v é g é r e  te tt  t u d o m á n y o s  fü g g e lé k e k b e n  a 
s z a k fé r f ia k  sz á m á r a  a z  e g y e s  fo r r á s o k b ó l ig a z o ln i tö r e k 
s z ik  a  k ö n y v b e n  e lő a d o t t  e r e d e t i  n é z e te it . A  n a g y k ö z ö n 
s é g r e  v a ló  te k in te tte l  h e ly e s e n  c s e le k e d e t t ,  m ik o r  e z e k e t  
a  f e j t e g e t é s e k e t  k ü lö n  sz a k ítv a  h á tr a  v e te t te  fü g g e lé k e k  

g y a n á n t.
A z  e g é s z  ró m a i e lé g ia  i s m e r te té s é t  ig e n  v o n z ó  n y e l

v e n  r a jz o lja  m e g  a  s z e r z ő , m e ly e t  m é g  é lv e z h e t ő b b é  t e s z 
n e k  a z  ig a z á n  s z é p  id é z e te k , m e ly e k  m in d  az  e lé g ia - k ö lt ő k 
n e k  C s e n g e r itő l  v a ló  p o m p á s  fo r d ítá s á b ó l s z e d v é k . S z é p  

é s  é r d e m e s  m u n k a , m e ly  m é ltá n  c s a t la k o z ik  a V e r g iliu s -  
k ö te th e z  s  m é ltó  ta g ja  a r ó m a i a ra n y k o r  k ö l té s z e té r ő l  
r a jz o lt  s  r é s z b e n  r a jz o la n d ó  m o n o g r a p h ia -c y c lu s n a k ,  
m e ly n e k  m e g v a ló s ít á s á t  N é m e th y  é le t e  tu d o m á n y o s  f e l 
a d a tá v á  te tte . Veniant seqnentes.

Dr. Positivus.

Az aesthetikára és az általános művészettudo
mányra k ü lö n  s z a k f o ly ó ir a t 2 j e le n ik  m e g  e z  é v  e le jé tő l  
k e z d v e  Max Dessoir s z e r k e s z té s é b e n .  D e s s o ir t  jó l is m e r 

n i e  Elegien des Sextus Propertius, erklärt von Max Rothstein. 
Berlin, Weidmann, 1898. két kötet.

2 Zeitschrift für Aesthetik und Allgemeine Kunstwissenschaft. He
rausgegeben von Max Dessoir. Evenkint 4 tizives füzetben.
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jü k  m ár p s y c h o lo g ia i  m u n k á iró l, m e ly e k e t  r é s z b e n  a  
n é m e t  p s y c h o lo g u s o k r ó l,  r é s z b e n  a h y p n o tik u s  j e le n s é 
g e k r ő l irt, k ü lö n ö s e n  fe ltű n t  a  tu d a té le t  ren d k ív ü li v á l 
to z á s a it  v iz s g á ló  K ettős-én  c z ím ü  k ö n y v é v e l .1 V a ló b a n  
a z  a e s th e t ik á t , a  m ű v é s z i s z é p  e  tu d o m á n y á t  s  a  v e le  
íg y  b e n s ő  k a p c s o la tb a n  le v ő  á l ta lá n o s  m ü v é s z e t tu d o m á n y t  
m e g  is  ille ti m é ltá n  k ü lö n  fo ly ó ir a t  s  c s o d á lju k , hogy^  
r e n d s z e r e s  m ű v e lé s é r e  n em  s z e r v e z t e k  m ár e d d ig e lé  is  
i ly e sm it , d e  a n n á l jo b b a n  ö rü lü n k , h o g y  v é g r e  lé te sü lt .  
E fo ly ó ir a t  ép p  a n n a k  a s z ü k s é g n e k  ó h a jt  m e g fe le ln i,  
h o g y  r e n d s z e r e s  tá jé k o z ó d á s t  n y ú jtso n  a z  é r d e k lő d ő k n e k  
e g y  h e ly e n  s  n e  k e ljen  a z  e z  irá n y ú  d o lg o k a t  s z a n a s z é t  
k e r e s n i a  tö b b i fo ly ó ir a to k b a n . K o m o ly , b e h a tó  tá jé k o 
z á s t  k iván  n y ú jta n i, d e  a tú lh a jto tt  tu d o m á n y o s k o d á s t  
k erü ln i óh ajtja . T a n u lm á n y o k a t  h o z  a z  a e s th e t ik a  tö r té 
n e té b ő l, k ísé r le t i v iz s g á ló d á s o k a t  a z  e le m i a e s th e t ik a i  
v is z o n y o k r ó l, b e h a tó  e le m z é s e k e t  a z  a e s th e t ik a i  h a tá s o k a t  
i l le tő le g  s  p o n to s  k u ta tá so k a t  a t e r m é s z e t i  n é p e k , g y e r 
m e k e k  m ű v é s z e té r e , a  k ö lté s z e t ,  a  z e n e -a e s th e t ik a , a  
k é p z ő m ű v é s z e te k  e lm é le te  s  a m ű v é s z e t  é s  tá r sa d a lo m  
v is z o n y á n a k  fö k é r d é s e ir e  v o n a tk o z ó la g . A z  e l s ő  fü z e t  
ig e n  g a z d a g  ta r ta lo m m a l je le n t  m eg . L ip p s , L a n g e , R ie -  
m a n n , O sb o r n  é s  m á s o k  n e v é v e l ta lá lk o z u n k  b e n n e .

P.

„Irodalmi Kincsek.“ A k ö n y v o lv a s á s  m é g is  c s a k  
te r jed . E zt —  v is s z a f e lé  —  m in d e n e s e tr e  k ö v e tk e z te t 
h e tjü k  a b b ó l a z  ig e n  ö r v e n d e te s  j e le n s é g b ő l ,  h o g y  k ia d ó in k  
s z in t e  e g y m á s s a l  v e r s e n y e z v e  b o c sá t já k  ki e g y m á s u tá n  
a  jo b b n á l jo b b  ö s s z e f o g la ló  m ü v e k e t, s o r o z a to s  m u n 
k á k a t, m in t a  m ily e n e k  a M a g y a r  R em ek író k , a 

K e p e s  R em ek író k , a  K la s s z ik u s  R e g é n y tá r  é s  a  M a g y a r  
R e g é n y ír ó k  c z ím ű  v á lla la to k . Ig a z á n  jó l e s ik  m e g in t  e g y  
n a g y o n  k e d v e z ő  k ilá tá s o k  k ö z t  in d u ló  ily en  s o r o z a t o s  
v á lla la tr ó l a d n i s z á m o t , arró l, a  m e ly e t  a z  A th e n a e u m  
r .-t. ad  k i Iro d a lm i K incsek  c z ím e  a la tt, s  m e ly n e k  ö t  
e l s ő  k ö te te  a le g k ö z e le b b  m ú ltb a n  h a g y ta  e l a  sa jtó t. 
H o g y  e  v á lla la t  m it fo g  m a g á b a n  fo g la ln i:  arra  n é z v e  
c z ím e  ig a z á n  e le g e n d ő  p ro g ra m m . N em  is  o lv a s tu n k  ró la  
b ő v e b b  p r o s p e c tu s t , d e  n in c s  i s  rá s z ü k s é g .  Irod a lm i 
k in c s e k :  e  k ét s z ó  m in d e n t  m e g m a g y a r á z . S  e  rö v id , 
d e  n a g y o n  s z é p  p r o g ra m m n a k  jó l m e g  is  fe le ln e k  a z  
e l s ő  k ö te te k :  M a d á ch  E m ber T ra g éd iá ja , A le x a n d e r  B e r -  
n á t b e v e z e tő  ta n u lm á n y á v a l. —  V ö r ö s m a r ty  V á lo g a to tt  
Versei, m e ly e k h e z  B e ö th y  Z s o lt  írt b e v e z e té s t ,  —  K is
fa lu d y  S á n d o r  H ím fy  szerelm ei, b e v e z e t ő  tan u lrn án yn ya l 
S z é c s e n  A n ta ltó l, —  B e ö th y n e k  M a g y a r  Iroda lom  K is  
T ükre  c z ím ü  p o m p á s  m ü v e , —  s  v é g ü l H e in e  D a lo k  
K önyve, m it E n d r ő d i fo r d íto tt  s  lá to tt  e l je l le m z ő  b e v e z e 
t é s s e l .  Ím e, ö i  k ö n y v , a  m e ly e k r e  m é ltá n  r á illik  a z  Iro
d a lm i K in c se k  e ln e v e z é s ,  s  m e ly e k n e k  v a ló d i, b e ls ő  
é r té k é t  —  m in t a  g y é m á n té t  v a g y  a z  ig a z  g y ö n g y é t  a  
n e m e s  fo g la la t  —  c s a k  e m e lik  a  k iv á ló  író k tó l s z á r m a z ó  
é lő b e s z é d e k ,  k is é r ő  ta n u lm á n y o k . H a íg y  fo ly ta tjá k  a 
k ia d ó k  ez t  a z  ü g y e s  v á lla la to t , ily en  jó  m e g v á la s z tá s s a l ,  
s z e r e n c s é s  é r z é k k e l, n a g y  s z o lg á la t o t  t e s z n e k  v e le  a 
m ü v e it  é s  m ű v e lő d n i a k a ró  m a g y a r  o lv a s ó  k ö z ö n s é g n e k .  
R en d k ív ü l m e g n y e r ő  a k ö n y v e k  k ü ls ő  k iá ll ítá s a :  k is  
fo rm á jú  k ö te tk é k  —  ig a z i z s e b k ia d á s  —  jó  p a p ir , s z é p  
n y o m á s , a  s z e r z ő k  s ik e r ü lt  k é p e i, s  ig e n  c s in o s ,  e lő k e lő  
íz lé s r e  v a l ló  s ö t é t  z ö ld  b ő r  k ö té s . — ly.

Zarathustra múmiája. R e g é n y . ír ta : K ú p c sa y  F elicián. 
(M a g y a r  k ö n y v tá r . L a m p e l- k ö n y v k e r e s k e d é s ) K u p csa y  
F e lic iá n  —  ki fo ly ó ir a tu n k n a k  is  s z o r g a lm a s  m u n k a 
tá r sa  —  n em  é r d e k te le n  író i e g y é n is é g .  R e g é n y e s  h a j

1 Max Dessoir: Das Doppel-Ich.

la m ú  k é p z e lg ő , s  e g y b e n  ú jszerű  m e g f ig y e lő ;  á lm a i n é h a  
z a v a r o s a k  k is s é ,  d e  m á s r é s z t  c s e le k v é n y e it  ü g y e s e n  s z ö v i  
s  m o n d a n iv a ló já t  f in o m  n y e lv e z e t te l  b e s z é l i  e l ;  v a n  lá n 
g o ló  s z ív e - le lk e  —  é s  e r ő s  ér te lm e . E  tu la jd o n s á g a it  
m o z g ó s ítv a , g o n d o lta  e l s  írta  m e g  le g ú ja b b  m ü v é t, a  
Z a ra th u s tra  m ú m iá ja  c z im ű  k is  te r je d e lm ű , d e  m é ly  
b ö lc s é s z e t i  ta r ta lm ú  r e g é n y é t , a  m e ly  A H é t  c z ím ű  s z é p -  
ir o d a lm i la p b a n  je le n t  m e g  e lő s z ö r ,  s  m o s t  k ö n y v a la k 
b a n  k erü l p ia c z r a . A k is  r e g é n y  P u b i P h in t ia s -n a k , e g y  
á lm o d o z ó  b u d a i m u n k á s fiú n a k  tö r té n e té t , h e ly e s e b b e n  le lk i 
é le te  tö r té n e té n e k  e g y  fe je z e té t  m o n d ja  e l. A fiú  —  a ki 
k ü lö n ö s  h a n g z á s ú  c s a lá d i n e v é t  a z  író  n em  e g é s z e n  ér t
h e tő  k ü lö n c z s é g é n e k , g ö r ö g ö s  k e r e s z tn e v é t  p e d ig  r e g é n y t 
ő l v a s ó  a n y já n a k  k ö s z ö n h e t i  —  15 é v e s  k o rá b a n  „ á b rá n 
d o k tó l lá z a s  a g y g y a l“ g y ű jtö g e t te  a f illé r e k e t , h o g y  e g y k o r  
g a z d a g  l e h e s s e n ,  n em  m á sé r t , m in t h o g y  v a g y o n á b ó l  
m á s o k  h iá n y a it, s z ü k s é g é t ,  b a ja it  p ó to lh a s s a , k ie lé g ít 
h e s s e ,  g y ó g y ít h a s s a .  E g y  jó  p a jtá s a  —  K rep e lk a  M á ty á s
—  fe jb e  ü ti, p é n z é t  e lr a b o lja , é p p e n  a b b a n  a  p e r c z -  
b e n , m ik o r  ő  m ár m in d e n  p é n z é t  a  s z e g é n y  K re-  
p e lk á n a k  a k a rta  a já n d é k o z n i. A  s e b é b ő l  fe lg y ó g y u lt  
P h in t ia s t  a  d e r é k  K a rm a zsin  k a p itá n y  ö r ö k b e  fo g a d ja ,  
s  ő  e g y  n e v e lő in té z e tb e  k e r ü l, a  h o l a z o k o n  a z  u ta k o n  
é s  m ó d o k o n  g o n d o lk o z ik , a  m e ly e k e n  s  a  m e ly e k k e l  
e lé r h e t i , h o g y  m in d e n  te tté n e k  e r e d m é n y e  „ e g y e t e m e s e n  
j ó “ le g y e n . A z in té z e t i  é le t  e g y  ö t le te s e n  e lb e s z é l t  e p i-  
s o d ja  u tán  a  h a rm a d ik  fe je z e tb e n  m ár mint- f ia ta l e m b e r 
rel ta lá lk o z u n k  P h in t ia s s a l ,  k it b a rá ta i ú g y  ism e r n e k ,  
m in t a „ m e g te s t e s ü lt  m o r á lt, a  k in e k  m in d e n  é r z é s e ,  
m in d e n  g o n d o la ta  a J ó  s z o lg á la tá b a n  á l l“ . V é le t le n ü l a 
s z ín fa la k  m ö g é  jut, s  o tt  ta lá lk o z ik  g y e r m e k k o r i p a jtá 
s á v a l ,  a  t á n c z o s n ő v é  v e d le t t  F r u z s in á v a l, a ki irán t v o n 
za lm a t  é r e z , d e  a  ki p e r s z e  k e v é s b b é  e r é n y e s  t á r s a s á g o t  
k e r e s  n á lá n á l. A z  á lm o d o z ó  P h in t ia s  é p p e n  arra a  ta n u l
s á g r a  jö n , h o g y  e g y e t e m e s  s z ív , e m b e r is m e r e t , tu d á s  é s  
f e l fo g á s  k e lle n e  a h h o z , h o g y  v a la k i m in d ig  e lta lá lja  j ó 
a k a ra tá v a l a  jó te t te t  —  m ik o r  m e lle t te  e g y  e m b e r  a  
D u n á b a  u g o rv á n , ő  k im e n ti —  e g y k o r i m e g r a b ló já t , 
K rep e lk á t, a  ki id ő k ö z b e n  g y i lk o s s á g o t  k ö v e tv é n  e l, v o lta 
k é p p e n  a z  a k a s z tó fa  e lö l  k e r e s  m e n e k ü lé s t  a  D u n a  h a b 
ja ib a n  é s  P h in t ia s  jó a k a r a ta  a z  a k a sz tó fá r a  ju tta tja . 
S z e g é n y  P h in t ia s  a  fe la k a s z to t t  K rep e lk a  a n y já t b o ld o 
g ítja  m o s t  a  K rep e lk a  fe jé r e  k itű zö tt  é s  n e k i ju to tt p é n z 
z e l , s  o n n é t  t á v o z ó b a n  e g y  k ó b o r  k u ty á n a k  d o b ja  a  
m a g a  s o n k a -v a c s o r á já t ,  h o g y  a z tá n  n é h á n y  p e r c z c z e l  
u tó b b  u g y a n a z  a k u v a s z  a la p o s a n  b e le h a r a p jo n  jó te v ő je  
c z o m b já b a . A z e lá ju lt  P h in t iá s  a z tá n  á lm o t lá t; á lm á b a n  
b eju t a b b a  a k o m é d iá s  b ó d é b a , a  m e ly e t  g y e r m e k k o r á 
b a n  ism e r t , s  a  m e ly b e n  Z a r a th u stra  é le tr e  k e lt  m ú m iá ja  
m o n d  t a n u ls á g o s  m e s é t  a  „ b a lg a , ifjú  A r is t id “ -r ő l, a  ki
—  H e in e  n y o m á n  —  m a d a r a k a t fo g , h o g y  ő k e t  s z a b a d 
sá g u k  v is s z a a d á s á v a l  b o ld o g ít s a , a m iér t a z  e lfo g o tt  
m a d a r a k b a n  g y ö n y ö r k ö d ő  a ty ja  ő t  s z ív te le n n e k  n e v e z i,  
m ire  A r is tid  e lb u jd o s ik  é s  a  b ö lc s  Z a r a th u strá tó l tu d a 
k o lja  „ az  ig a z i jó r ó l írt le g fő b b  sz a b á ly n a k  a s z ö v e g é t “ , 
a ki a z tá n  e lm é s  v á la s z á b a n  e lm o n d ja , h o g y  „ a  jó  é s  
r o s s z  e g y  é s  u g y a n a z o n  s z ő n y e g ,  m in d k é t  o ld a lá n  s z ín e s  
h ím z é s s e l  te le , c s u p á n  a h ím z e tt  v ir á g o k  s z ín e z é s e  m á s . .  
A z á lm o d ó  P h in t ia s  —  g y e r m e k k o r i a la k já b a n  —  erre  
fe lr o h a n  Z a r a th u stra  k o p o r s ó já h o z , m ire  a  b ö lc s e lk e d ő  
m ú m ia  le z u h a n , s  k itű n ik , h o g y  a m ú m ia  v á s z o n h ü v e ly é 
b en  a b ó d é  s z e r e c s e n  s z o lg á ja  re jtő z ö tt  é s  o k ta tg a to tt . A z  
á lm á b ó l é b r e d ő  P h in t ia s  a z tá n  m e g á lla p ítv á n , h o g y  „jó  
az , a  m it jó n a k  é r e z  a  s z ív “ —  e lte m e ti  „ r a jo n g ó , n e m e s  
le lk é n e k  a m a  m ú m iá it , i l lu s ió it , m e ly e k  —  m ik é n t  Z a r a 
th u s tr a  m ú m iá ja  —  é lő k n e k  é s  e le v e n e k n e k  h a z u d tá k  
m a g u k a t, m íg  le  n e m  l e p l e z t e l e k  . . .“
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V an  e b b e n  a  k is  r e g é n y b e n  —  ism é te ljü k  —  e lé g  
k ü lö n c z k ö d é s  é s  k é p z e lg é s .  D e  a t ú ls á g o s a n  s o k a t  f e lö le lő  
k é p z e le t  e lv é g r e  o ly a n , m in t a  m e g d a g a d t  p a ta k , a  m e ly  
—  h a árja  id ő v e l le fu t  — k r is tá ly v íz ü v é  t isz tu lh a t . 
K u p c sa y  r e g é n y e  m e g é r d e m li a z t  a  m á sfé l  ó rá t, a  m íg  
e lo lv a s á s a  tart, s  íg y  m erjü k  a já n la n i a  f ia ta l s z e r z ő t  é s  

k is  k ö n y v é t  o lv a s ó in k  s z ív e s  f ig y e lm é b e . — Iy.

Tagdíjak és előfizetések.
I. KIMUTATÁSA

az  1906 . év i á p r ilis  h ó  2 5 - tő l  1906 . év i m á ju s  h ó  
2 4 - ig  az egyesület pénztárába b e fo ly t  ta g d íja k n a k  é s  e lő 

f iz e té s e k n e k .

a )  Tagdíjak: D e b r e c z e n i k e r e s k e d e lm i t a n in té z e t  10  
K, B a la s s a -G y a r m a ti  á ll. e l. is k o la  10 K, K o m ló s i S á n d o r ,  
B u d a p e s t  ,1 0  K, S e u lto u r n i k ö z s é g i  i s k o la  10 K, N . 
A n d r á ss y  Ilo n a , N a g y k á r o ly  10, M a r ik o v s z k y  M en y h ér t , 
M á r a m a r o s s z ig e t  10 K, K o rá n y i E r z s é b e t , É r sek ú jv á r  
10 K, E r d é ly  é s  S z a b ó , tu d o m á n y o s  t a n s z e r e k  k é s z ítő  
in té z e te  B u d a p e s t  10 K, S z e n t -I v á n y  J ó z s e f ,  B ije  10 K, 
S z e n t-I v á n y  M árth a , B o n y h á d  10 K, D r. F a r k a s  G é z a ,  
B u d a p e s t  (1 9 0 5 — 6 ) 2 0  K, U d v a r i A n d r á s , K o lo z sv á r  10  
K, N é m e th  Irén é , L e p e rd  10 K, V a r ja si á ll. e l. i s k o la  
10 K, K rb ek n é  L ib er  E te lk a , B r a s s ó  10 K, T is c h le r n é  
W ä c h te r  E te lk a , B r a s s ó  10 K, V izy  T e r é z , B r a s s ó  ( 1 9 0 4 — 5)  
2 0  K, T r a x le r  S á n d o r , M u n k á c s  10 K, R u ttk a i á ll. e l. 
i s k o la  10 K, F iu m e i k ó r h á z -u tc z a i á ll. e l. f iú is k o la  10 K, 
B errár  M ih á ly , B u d a p e s t  10 K.

b ) Előfizetések: B u d a p e s t i  k ö z s é g i  s z e r e te th á z  8  K, 
H e lle r  R ich á rd , B a ja  8  K, K a r á n s e b e s i  á ll. p o lg . le á n y 
is k o la  8  K.

II. KIMUTATÁSA
az  1906. é v i á p r il is  h ó  1 -tő l 1906 . é v i á p r ilis  h ó  v é g é ig  az 
Uránia m. tud . folyóirat kiadóhivatalában b e fo ly t  ta g 

d íja k n a k  é s  e lő f iz e té s e k n e k .

a ) Tagdíjak: S z a la y  Z s ig m o n d , K isk ú n h a la s  10  K.
b ) Előfizetések: Z á g o n i á ll. e l. i s k o la  8  K, B u d a p e s t i  

VII. k ér. d o b -u tc z a i e l. i s k o la  8  K, D itt le r  R ó z a , P .-S z t -  
ta m á s  4  K, P á p a i ref. fő is k o la i  if jú sá g i k é p z ő tá r s a s á g  
8 K, G ib b o n  A lb ert , K o lo z s v á r  1 K 6 0  f, Ig ló i á lla m i  
ip a r isk o la  8  K , T o r d a i á ll. e l. i s k o la  8  K.

Rudolf-szobor. N é h a i R u d o lf  tr ó n ö r ö k ö s  sz o b r á r a  
b e fo ly t  1 0 ,1 7 2  K 4 9  f . _________

Trefort-szobor. N é h a i T r e fo r t  Á g o s to n  sz o b r á r a  
b e fo ly t  9951  K 6 9  f. ___________

KÉRELEM.
Felkérjük t. tagjainkat és előfizetőinket, hogy 

hátralékos díjaikat és pedig közvetlenül dr. Mészá
ros Károly min. számvizsgáló, egyleti pénztá
rosnak (V., Hold-u. 16.) beküldeni szíveskedjenek.

RECLAMATIO.
Elmaradt lappéldányok reclamálása közvet

lenül a kiadóhivatalnál (VI., Aradi-u. 14.) és leg
feljebb 15 napon belül eszközlendő, különben 
a hiány pótlása módunkban nem állhat.

H irdetések. Hirdetéseknek a folyóiratban 
közzététele iránt az egyesület pénztárosa (V., 
Hold-utcza 16. sz.) ad felvilágosítást.

Uránia Magyar Tudom ányos Egyesület

A z U rá n ia  M a g y a r  T u d o m á n y o s  E g y e s ü le t  
c s a k  az  a lá b b  f e ls o r o lt  f e lo lv a s á s o k a t  k ö lc s ö n z i  
ki é s  p e d ig  a  h o z z á ta r to z ó  k é p e k k e l é s  v e t í tő 
lá m p á v a l e g y ü tt, ú . m . :

1. Madách életéből.
2 . Katona József élete.
3 . Zrínyi a költő.
4 . Az Alduna.
5 . Babilon és a Biblia.
6. Képek Vörösmarty életéből.
7 . A Magas Tátra és környéke.
8. A gyümölcs műveléséről és értékesíté

séről.
9 . Az Alpesekben és a Rajna völgyén.

10. Délnémet nagyvárosok.
11. Középeurópai nagyvárosok.
12. Budapest.
13. Képek Shakespeare életéből.
14. A fogak ápolása és gyógyítása.
15. Az állattenyésztés.
16. Háziállataink egészségéről.
17. Pompeji és a római élet.
18. Az ősember élete.
19. A tüdővész.
20. Az alkohol.
21 . A Föld.
22. Gyermekápolás és gyermekvédelem.
23 . Debrecen.
24 . A Balaton.
25 . Románok (oláhok).
26 . A Vág völgye.
27 . Az első segély.
28 . A keletázsiai világforgalom útvonalán.
29. A magyar föld zenéje.
30 . Egyiptom.

A k ik ö lc s ö n z é s r e  v o n a tk o z ó  fö lté te le k  a  
„ T á jé k o z ta tó “ n y o m ta tv á n y b a n  v a n n a k  f e l s o 
ro lv a , m e ly e t  k ív á n a tra  m in d e n k in e k  m e g k ü ld

LG
c .

Az „URÁNIA“
M . T . E . titk ári h iv a ta la . 

B u d a p e s t ,  V II., I z s ó -u . 4.

^„URÁNIA“ MÜKERESKEDES
B UDAPEST,  IV., KIGYÓ-TÉR I . S S Ä H S

=  FOLYTON VÁLTAKOZÓ
A L L A N D O  M Ü K IÁ L L ÍT Á S

hazai képzőm űvészeti tárgyakból:
=  o la jfestm én yek , aq uarellek , p a ste llek , =  
tollrajzok , szobrok, ip a rm ű v észeti tárgyak.

A kiállított tárgyak első  rangú m ű vészi b ecscse l bírnak s  igen  
ju tányos árban vásárolhatók. Különösen előnyös a M űkeres
kedés által a m űvészektől m egvett és b eszerzési áron eladásra  

- kerülő m ű vészeti értékű tárgyak  vétele . -----

A tárgyak rész letfizetésre  is  vásárolhatók .
B e lé p ő  díj 20 fillér. V éte lk én y sze r  n in cs.

V  --------- J
HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.

*
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Körülbelül 1200 
képpel, sok sz í
nes és színe
zetlen mümel- 
léklettel, 4 tér
képpel.

3  FÖLD KÖRÜL ÚTLEÍRÁS HAT KÖTETBEN 
* írta Dr. OáSPáR FERENCZ *
v. császári és királyi fregatt - orvos
Előszóval VÁMBÉRI ÁRMIN-tój

A földgömb színes panorámája nyílik meg előttünk, messzi tengereivel, pusztáival s őserdőivel és 
ezekben az emberi élet tarka, ..változó képeivel abban a hat nagy kötetben, a melyeket G á s p á r  
F e r e n c z  írt „A FÖLD KÖRÜL“ czímen. Havas hegyóriások és mély tengerek, emberzsúfolta 
városok és félvad-törzsek tropikus vadászterületein vezet minket a szerző. Végigvezet minket a 

földgömbön, sorra elmondja messzi útjain tapasztalt élményeit s mint tudományos utazó, megismertet 
minket azzal, a mit a föld, az emberek, a növény- és állatvilág, a szokások és erkölcsök, a gazdasági és 
szellemi élet, a geológia és meteorologia neki, mint vonzó és fontos jelenségeket mutatott. Nem kell 
Gáspár vonzó előadását dicsérnünk: eddigi könyveinek ritka nagy sikerében fog osztozni ez a nagy
szabású munka is. A szerzőnek gondja volt arra, hogy necsak gazdag színű és pozitív leírásokat adjon, 
hanem hogy fölszerelje az olvasót mindazzal a tudnivalóval is, aminek hasznát veheti, ha egyszer neki
indul a világnak. Csakugyan az utazás praktikája szinte menetrendszerűen van feldolgozva, anélkül, hogy 
ez fárasztóvá tenné az előadást. Csodás panorámáját kapjuk tehát a mi földi mindenségünknek, de 
egyben csupa pozitív ismeretet is.

A teljes mű előfizetési ára fényes díszkötésben, hat kötetbe kötve 96 K.
Az első és második kötet a folyó év tavaszán jelent meg. A további négy kötet később megállapítandó 

sorrendben a következőképpen fog megjelenni: még ez év őszén egy kötet, az 1907. év folyamán pedig a befe
jező három kötet. Nem egészen két esztendő alatt tehát minden megrendelő birtokában lesz a hat kötetnek.
SINGER ÉS WOLFNER könyvkiadóhivatala, Budapest, VI., Andrássy-út 10. sz.
<£ A teljes mű bolti ára (96 korona) 2  k o r o n á s  h a v i  r é s z l e t e k b e n  t ö r le s z t h e t ő .  * 10

E LŐ FIZ E T É SI IV. SINGER ÉS WOLFNER KÖNYVKERESKEDÉSÉBŐL, BUDAPEST, 
Andrássy-út 10. szám, j e n n e l  megrendelem — . 1..........—.=

Gáspár Ferencz A FÖLD KÖRÜL czímű hatkötetes munkáját, díszkötésben 96 koronáért
A nem kívánt áthúzandó.a)  2 koronás havi részletfizetés mellett. . I

b ) Félévenként a megjelent egy v. két kötet 16, illetve 32 korona utánvét mellett. )
Tudomásul veszem, hogy fenti mű első és második kötete 1906 tavaszán, egylrötet az ősz folyamán, a hátralevő három

kötet pedig utólag megállapítandó sorrendben az 1907. évben fog megjelenni és nekem időről-időre megküldetni. -»
A havi részletek minden hó 1-én SINGER ÉS WOLFNER könyvkereskedése pénztáránál (Budapesten, VI., Andrássy-út

10. szám) fizetendők mindaddig, míg a teljes vételár kiegyenlítve nincs. A részletek be nem tartása esetén a részletfizetési 
kedvezmény megszűnik és a teljes vételár esedékessé válik. A részletek elmulasztása esetén a folytatólagos kötetek a hátralék 
pótlásáig visszatartatnak. Az első részlet az első szállításkor utánvétetik.

Lakhely és kelet------------------------------------------------------ ------- ----  Név és állás-
U. J

Magyar tanszerkészítő intézete

F E L D M A N N  G Y U L A
BUDAPEST, VI., FELSŐ-ERDŐSOR 5 .

T E L E F O N  17— 23.

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak 
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

hazai saját gyártmányú 
fizikai, kémiai, természetrajzi 

szabadkézirajzi 
és geometriai tanszereit.

Szakszerű tanácscsal és tájékoztató költség- 
vetéssel szolgál iskolák felszerelésénél.

Újabb szerkezetű tanszerek elkészítését és 
tanszerek javítását elvállalja, mechanikai és 
üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.

,,A  m . k ir . va llás- és k ö z o k ta tá s ü g y i  m in is te r  
a F eldm an n  G yu 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 ch ém ia i  
ta n s z e rg 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 e m ű  b e s z e r z é s i  fo r r á so k u l a já n lo t t  h a za i  
c z é g  k ö z é  u tó la g o sa n  f e l v e t t e „ H iv a ta lo s  
K ö z lö n y “  X . 11.229.

L .

Bármely könyvárusnál kaphatók
AZ U R Á N IA  K Ö N Y V T Á R

eddig m eg je len t következő  k ötetei:

I
v!/v!/v!/WVő«
V ! /
VI/
VI/v!/ vl/ 
VJ/ W w '1/ vl/
VI/
VI/
V I /
VI/
Vi/ Vl/ vl/ 
vl/ v!/ vl/ 
V I /  
V I /  
V l /  
vl/ vl/ 
V I /  
V I /v!/vl/vl/W/ív

I. Magyarország története.
Irta: M arcza li H en rik .

II. A nemzet gazdálkodása.
Irta: Dr. N y . F a rk a s  G éza.

I li . Hogyan é s z le lü n k , é rzü n k  é s  m o zg u n k ?
Irta: Dr. T h an h offer  L ajos.

IV. A rany  lá n o s  je llem e „ E p i ló g u s b a  tü k ré b e n .
Összeállította: S zerem ley  B arn a .

V. Modern világfelfogásunk és az ember világhelyzete-
Irta: Dr. P ék á r  K ároly.

Az Uránia-Könyvtárt az 

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



MA
GY

AR
 K

IR
. Á

LL
AM

VA
SU

TA
K 

NY
ÁR

I 
M

EN
ET

RE
ND

]
idő a vonat h o v áneme
1.00 kel. őst. Wien, Páris, Ostende,

expr. v. London
5.45
6.A0

SZ. V Palota-Újpest
Érsekújvár

6.15 Göd
6.35 Szeged, Szolnok
6.40 Lajosmizse, Kecskemét
6.45 rt Esztergom
6.55 Palota-Újpest 

Zsolna, Berlin7.20 gy- v.
8.00 Wien
8.05 SZ. V. Dunakeszi-Alag
8.30 Temesvár, Karánsebes,

Báziás
8.50 Vácz, N.-Maros

7 9.05 Piliscsaba
9.20 Wien, Berlin
9.35 Palota-Újpest
9.40 gy- v. Bukarest-Báziás

11.25 S Z . V. Palota-Újpest
‘11.35 Nagy-Maros
11.40 motv. Lajosmizse, Kecskemét

13.05
13.15
12.35 
12.40

1.10
*2.05

2.15
2.20
2.25
2.30
2.40 

1 2.45
2.50
3.00

»3.20
4.15
4.25
4.30 
4.35
5.15
5.20
6.10
6.20
6.30
6.40 
6.45 
6.55
7.15 

*7.50 
* 8.00
8.20
8.30 

10.00 
10.10 
10.30
10.35 

"10.40 
5 11.20 
•11.30

D é l u t á n

g y - v .
sz. v.

motv.
g y - v -

g y

g y -  v.
S Z . V .

motv. 
sz. v.

g y - v .
S Z . V.

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

Czegléd, Szolnok 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Dorog
Dunakeszl-Alag
Pilis-Csaba
Párkány-Nána
Palota-Újpest
Bukarest, Báziás
Érsekújvár
Esztergom
Czegléd
Lajosmizse, Kecskemét
Wien, Páris
Palota-Újpest
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Szeged
Lajosmizse
Wien
Nagy-Maros
Palota-Újpest
Párkány-Nána
Czegléd
Esztergom
Bukarest, Báziás
Zsolna, Berlin, Pozsony
Palota-Újpest
Vácz, N.-Maros
Vácz
Lajosmizse, Kecskemét 
Palota-Újpest 
Wien, Páris
Szeged, Báziás, Bukarest 
Zsolna, Berlin 
K.-K.-Félegyháza 
Palota-Újpest 
Belgrád,Konstantinápoly 
Bukarest, Konstantinápoly

* Vasár- és ünnepnapokon május 2 0 -tól közi
* Vasár, és ünnepnapokon május 20-tól közi.
•  Vasár- és ünnepnapokon bezárólag szeptember

9 -ig közlekedik.
* Májusban csak Váczig közlekedik.
• Minden kedden, csütörtökön és vasárnapon közi.
• Minden szerdán és szombaton közlekedik.
7 Vasár- és ünnepnapokon május 6 -tó l közlekedik.

idő a vonat 
neme h o n n a n

112-50 k. o .e .v . Konstantinápoly, Bakarest
4.18 sz. V. Palota-Újpest
5.35 Dunakeszi-Alag
5.45 Czegléd
6.15 tt Szolnok, Czegléd
6.25 Palota-Újpest
6.35 Berlin, Zsolna
6.55 »» Lajosmizse
7.05 tv.sz.sz. Párkány-Nána
7.15 SZ. V. Bukarest, Báziás
7.25 Dorog
7.35 Palota-Újpest
7.45 Páris, Wien
8.00 Göd

"8.10 Nagy-Maros
8.15 motv. Kecskemét, Lajosmizse
8.25 SZ. V. K.-K.-F élegyháza
8.35 Esztergom
8.45 Párkány-Nána
9.10 Dunakeszi-Alag
9.25 gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony

10.20 SZ. V. Palota-Újpest
10.50 Érsekújvár
10.55 II Szeged

D é l u t á n

12.05 SZ. V. Palota-Újpest
12.55 Palota-Újpest

1.15 gy- v. Bukarest, Báziás
1.20 S Z . V. Vácz, N.-Maros
1.40 gy-v. Páris, Wien
1.55 motv. Kecskemét, Lajosmizse
2.10 S Z . V. Dunakeszi-Alag
3.05 i f Palota-Újpest
3.55 Nagy-Maros

•4.05 Palota-Újpest
4.15 f i Szolnok, Czegléd
4.30 t i Esztergom
5.40 t i Palota-Újpest

«5.45 i t Nagy-Maros
5.55 i t  f t Wien, Berlin
6,30 gy- v. ’ Bukarest. Báziás,
6.50 SZ. V . Palota-Újpest
7.00 gy. v. Wien
7.10 SZ. V. Temesvár, Báziás
7.50 91 Nagy-Maros

«8.10 Pilis-Csaba
8.20 i t Palota-Újpest
8.45 t t Párkány-Nána
8.55 11 Kecskemét, Lajosmizse
9.05 g y - v. Wien
9.15 S Z . V . Esztergom
9.45 g y - v. Berlin, Zsolna

«10.05 S Z . V. Pilis-Csaba
10.15 19 Palota-Újpest

"10.30 Vácz
10.40 a Szeged
10.45 t t Nagy-Maros

»10.55 k. e. v. Konstantinápoly .Belgrád
11.00 kel. őst. London, Ostende, Páris,

expr. v. Wien
11.15 motv. Kecskemét, Lajosmizse

"11.20 SZ. V. Palota-Újpest
11.30 f i Érsekújvár

1 É r k e z i k  m i n d e n  h é t f ő n  é s  c s ü t ö r t ö k ö n .
* Június - t ö l  k ö z l e k e d i k .
" Vasár- é s  ü n n e p  n a p o k o n  május 20-tól b e z á r ó -

l a g  s z e p t e m b e r  9 - i g  k ö z l e k e d i k .
* V asár- é s  ünnepnapokon május 2 0 -tól közi.
ö Érkezik m i n d e n  k e d d e n ,  c s ü t .  é s  s z o m b a t o n .
8 Vasár-és ünnepnapokon május 6-tól k ö z l e k e d i k .

-------------------------------------- L„

t :  p ályan dv arn
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme , h o v á

*645 sz. V. Hatvan
6.20 Nagy-Kanizsa, Trieszt
6.45 a Wien, Grácz, Sopron,
7.00 gy- v. Ui vidék, Zimony
7.10 Ruttka
7.15 sz- v. Belgrád, Bród
7.25 gy- v. Gyulafehérvár, Nagyszeben. 

Kolozsvár,Tövis, Stanislau
7.35 it Fehring, Grácz
7.40 11 Kassa Lemberg, M.-Szigei
7.45 SZ. V. Gödöllő
8.00 gy- v. Zágráb, Fiume, Torino, 

Róma, Pécs, Vinkovce
8.00 SZ. V. Arad, Brassó
8.10 Kassa, Csorba
8.15 Zágráb, Fiume, Pécs, Bród
8.35 Munkács, M.-Sziget
8.50 gy- v. Wien, Grácz, Sopron

18.55 SZ. V. Bicske
9.00 »999

Kolozsvár, Brassó, M.-
Sziget, Stanislau

9.35 Ruttka, Berlin
11.15 tszsz. Kis-Kőrös

D é l u t á n

12.20 SZ. V. Szombathely, Wien
12.20 Arad, Tövis, P.-Ladány
12.35 Hatvan, Szerencs
1.30 Gödöllő
1.50 gy- v. Fehring, Grácz
1.55 S Z . V . Szabadka, B.-Bród

*2.00 gy- V. Arad, Bukarest1
2 IO Wien, Páris
2.15 >9 Kassa, Lemberg
2.25 SZ. V. Bicske
2.25 Hatvan
2.35 gy. v. Kolozsv., Tövis, Sz.-Németi
2.40 S Z . V. Szolnok

«2 50 Gödöllő
3.00 gy- v- Pécs, Eszék, Gyékényes

B.-Bród, Belgrád Konstant.3.20
3.25 V. V. Paks
3.30 gy- v. Ruttka, Berlin
4.30 S Z . V . Győr
5.20 99 Gödöllő
5.35 99 Ruttka, Berlin
5.45 Kolozsvár, Brassó
6.25 Hatvan
6.25 Kis-Kőrös
6.50 gy- v. Zágráb,Fiume,Róma,Torino
7.05 S Z . V. M.-Sziget, Stanislau
7.15 Bicske, Trieszt
8.15 Gödöllő
8.30 Zágráb,Fiume,Pécs, B.-Bród
8.45 Kassa, Csorba
9.15 gy- v. Kolozsv., Bukarest. Stanisl. 

Lemberg, Kassa, M.-Szig.9.40 S Z . V .
9.40 Fehring, Grácz

10.00 Arad, Brassó
10.00 Belgrád, Eszék, B.-Bród
10.30 Wien, Páris

"11.00 g y -  v. Kassa, Csorba, Lemberg
11.10 V . V . Ruttka, Szerencs

1 V asár- :s ünnep n:ipokon május 2 0 -tól Bfezáró-
lag szeptember 9 -ig közlekedik.

2 Május havában csak Brassóból közlekedik.
8 Indul Budapestről május 31-től.
1 Csak hétköznapokon közlekedik.

É r k e z é s  Budapest k. p á ly a u d v a r ra
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o n n a n

5 . 0 0

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

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

1 0 . 1 5

t . S Z . S Z .

V .  V .  

S Z .  V .  

99 

99

n

gy” v.
S Z .  V .

>t

gy.V
V .  V .

S Z .  V .

t t
t>

g y . v.
S Z .  V .

t t
t t

Mária-Radna, Arad, 
N.-Várad, Debreczen 

Berlin, Ruttka 
Stanislau, M.-Sziget 
Belgrád, Boszna-Bród 
Brassó, Arad 
Bicske, Gyékényes 
Lemberg,Kassa,M.-Szig. 
Wien, Trieszt 
Csorba 
Gödöllő 
Kiskőrös
Brassó, Kolozsvár 
Grácz, Fehring 
Hatvan
Bukarest, Brassó 
Paks, Adony-P.-Szabolcs 
Fiume,Zágráb, B.-Bród, Pécs 
Csorba, Kassa 
Szolnok 
Hatvan
Torino,Róma,FiumeZágráb 
Győr
Berlin, Ruttka 
Szabadka
Trieszt, Nagy-Kanizsa

D é l u t á n

1 2 .1 0 S Z .  V . Gödöllő
1 2 . 2 5 ,, Tövis, Arad, P.-Ladány
1 2 . 4 0 g y - v Berlin, Ruttka
1 2 . 4 5 S Z .  V . Wien, Sopron, Szombathely

1 .0 0 gy- v. Konstant., Belgr., B.-Bród
* 1 .1 0 Bukarest, Arad

1 . 3 0 t t Gyékényes, Eszék, Pécs
1 . 3 0 t t Lemberg, Kassa
1 . 4 5 ,, London, Páris,, Wien
1 . 5 0 Tövis, Kolozsv., Sz.-Németi
2 .1 0 Grácz, Fehring
3 . 1 0 S Z .  V . Hatvan, Szerencs
5 . 4 0 Gödöllő
6 . 3 5 Győr
6 . 4 0 Brassó, Kolozsvár, Sta-

nislau, Máram.-Sziget
6  5 5 99 Belgrád, Bród
7 . 0 0 t t Berlin, Ruttka, Szerencs
7 . 1 0 g y -  v. Wien, Grácz
7 . 2 0 S Z .  V . Brassó, Arad

» 7 . 5 0 Gödöllő
7 . 5 5 Fiume, Zágr., Bród, Pécs
8 .1 0 ,, Munkács, M.-Sziget
8 . 4 5 9t Bicske
8 . 5 0 ,, Csorba, Kassa
9 . 0 5 g y - v. Torino, Róma, Fiume,

Zágráb,Vinkovce, Pécs
9 . 1 0 99 Berlin, Ruttka
9 . 3 0 S Z .  V . Wien, Grácz
9 . 3 5 g y - v. N.-Szeben, K o lo z sv . Stanisl.
9 . 5 0 Grácz, Fehring

1 0 .0 0 99 Zimony, Újvidék
1 0 .1 0 Munkács, K a s s a ,  M.-Sziget
1 0 . 3 5 S Z .  V . Gödöllő
1 0 . 5 0 t t Nagy-Káta

" 1 1 .0 0 Bicske
" 1 1 .1 0 99 Hatvan

1 É rk e z ik B u d a p e s t r e  június i - t ő l .

* Május havában csak Brassótól közlekedik.
• Vasár- és ünnepnapokon május 20-tól bezáró-

lag szeptember 9-ig közlekedik.
* Csak hétköznapokon közlekedik.



URÁNIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F OLYÓI RAT

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET»
KÖZLÖNYE

MOLNÁR VIKTOR
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

SZERKESZTIK

KLUPATHY JENŐ és Iegifj. SZÁSZ KÁROLY

VII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM. 
1906. SZEPTEMBER

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL

=  SZERKESZTŐSÉG: 
VII., IZSÓ-UTCZA 4. SZ.,
HOVA A LAPBA SZÁNT KÖZLE
M É N Y E K  ÉS A FOLYÓIRATOK  
CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK.

— ---- -----------------  T A R T A L O M :  ---- ---------------------

Az élettudományok kulcsai, d r . A pá t h y  Is t v á n . — Schopenhauer és a pessimismus. 
d r . Bárány  G erő . — Az^astrophysika. T ass A n t a l . — A római birodalom közigaz
gatása.» F inály  G ábo r . — A vulkánosságról. M auritz  B éla. — Olvassuk Wesselényi 
műveit! Imre Sá n d o r . — A Guilbert-féle időjóslás. —o g y —. Városaink a XVIII. század 
elején. P ruzsinszk y  Pál.. — A német hadsereg haladásai. — o g y —. — Krónika. —

Hasznos tudnivalók. — Könyvszemle.

FIGYELMEZTETÉS. Fo lyó ira tunk  je len  szám ával egyidejű leg  az U ránia E gyesület
a lap ító  és rendes tag ja in ak  a vidéki fe lo lvasások  13—2 4 .szá
m ait küldjük.

E g y e s  szá m  á ra  8 0  f i llé r . (A jú n iu s ié  1 k o r o n a .)

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

BUDAPEST, 1906.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.



F e lh ív á s  e lő fizetésre .

Az Uránia az 1906. évvel immár hetedik évfolya
mába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad. A tudományos 
könyveknél egyszerűbb és könnyebb, — az újságoknál 
pedig tartalmasabb és komolyabb olvasmányt nyújtani 
tagtársainknak s előfizetőinknek.

A hatodik évfolyamban 97 nagyobb és 128 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
ásványtan, földtan, földrajz, technika, orvostudomány, 
bölcsészet, irodalomtörténet, széptan, neveléstudomány, 
történelem, művelődés történelem, néprajz, művészetek 
és szépirodalom köréből.

Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apáthy I stván, 
dr. Bárány Gerő, Bibó I., Bodnár Zsigmond, Böngérfi J., 
Cholnoky Jenő, dr. De'zsi L., Dietz L. dr. Dienes Pál, Edélyi 
Pál, Erődi Béla, dr. Ny. Farkas Geiza, Hathalmi Gabnay 
Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó Vilmos, Hoffmann 
Ottó, Huszár Vilmos, dr. Kapitány Kálmán, dr. Kárffy 
Ödön, Kármán Ferencz, Kiss Ottó, Kovács Gábor, König 
Dénes, dr. Körösi Henrik, dr. Kövesligethy Radó, Krécsy 
Béla, Kriesch Aladár, dr. Knpcsay Felicián, Lehr Albert, 
Lóczy Lajos, Mahler Ede, dr. Makay Béla, dr. ÁLí/Ve/Sándor, 
Mikola S., Mosdóssy Imre, Móricz Zs., dr. Neme'nyi Imre, 
dr. Nuricsán J., dr. b.Nyáry Albert, Orbán Gy., Pap Károly, 
Pékár Gyula, dr. Pékár Károly, Pécsi Albert, Péterfi Tibor, 
dr. Prém József, Pruzsinszky Pál, Rakodczay Pál, dr. Rátz 
István, Szabó László, dr. Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, 
dr. Szekeres Kálmán, Rácz D. Endre, Riedl Frigyes, Sajó 
Károly, Szana Tamás, dr. Szentpéiery Imre, Szeremley 
Barna, dr. Szterényi Hugó, dr. Szűcs István, Tass Antal, 
dr. Thanhoffer Lajos, Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Köss 
Árpád, dr. Visnya Aladár, dr. Zemplén Győző 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 «Uránia» szerkesztősége.

URÁNIA MAGY. TUD. EGYESÜLET.

T I S Z T I K A R :
T isz te le tb e li e l nökök:

Báró Eötvös Loránd és Szögyény Marich László.
E l n ö k ö k :

Lukács György dr., Matlekovics Sándor dr. és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

Beöthy Zsolt 
Ilosvay Lajos

A 1 e I n ö k ö k: 
Lóczy Lajos Rákosi Jenő 

Zsilinszky Mihály.
Fő t i t k á r :  Klupathy Jenő dr.

T i t k á r o k :
Finály Gábor dr. Szász Károly dr.

J e g y z ő k :
Déri Gyula Szűcs István dr.
Szekeres Kálmán dr. Zemplén Győző dr.

P é n z t á r o s :  Mészáros Károly dr.
E l l e n ő r :  Böngérfi János.

K ö n y v t á r o s :  Lörenthey Imre dr.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 

mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/0-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az «Uránia» czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;

2. évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az 
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy 
erLélyszéket, akár egy páholyt 5O°/0-os árkedvezmény 
mellett válthat;

3. résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken éven- 
kintművészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunk ki;

4. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

5. és végül 30%, árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
Mészáros Károly dr., számvizsgáló, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesület elnöksége.

2 — 1 0

S Ü 1 0 T T 0 L A  ERNŐ
V - J  B U D A P E S T , VI.,  A N D R Á S S y -Ú T  2 .

R U G o y a N T a  aRinaz ,  
MINDENFÉLE ItÉNyELMI ÉS 

BETEGáPOLáSI SZEREK. 
áRJEGyZÉK

I N G y E N  ÉS B É R M E N T V E .

v= J

„ URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ“ 
.. RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. '

I G A Z G A T Ó S Á G :

E l n ö k :
Molnár Viktor.

Bezsilla Nándor dr. 
Dessewffy Arisztid 
Erődi Béla dr. 
Gerster Béla 
Klupathy Jenő dr.

T a g o k :
Kövesligethy Radó dr. 
Lichtenberg Kornél dr. 
Révai Mór 
Schiller Henrik dr. 
Várady Gábor dr.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:
Cseike Győző

elnök.

Bezsilla István dr. Kankovszky Antal
Igmándi Mihály Rácz István dr.

Ü gyvezető  igazgató:
Szana Tamás.



VII. év f . 1906. szeptember. 9. szám .

URANIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ URÁNIA M. T. E. K Ö Z L Ö N Y E

M O L N Á R  V I K T O R Nem tagoknak előfizetési áraE folyóiratot az Egyesület tagjai közreműködésével

az évi illetmény fejében kapják. szerkesztik
KLUPATHV JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

egy évre 8 korona

A z  élettudományok kulcsai.
Az Erdélyi Múzeumegyesület marosvásárhelyi vándor- 

gyűlésén (1906. junius 4-én) tartott felolvasás.

Nem lesz tudós, se boldog az, ki lelkében 
a földi rögtől elszakadt. A költői kép
zelet hiába vergődik; szárnya a földi 

légkörön nem viszi túl. A mennyországot se 
tudjuk mással, mint földi dolgokkal, emberi 
arczokkal és emberi örömökkel népesíteni be. 
A Dante vagy a Sully-Prudhomme paradicsoma 
is csak abban különbözik e siralomvölgyétől, 
hogy ott sem a természettan, sem az élettudo
mány törvényei nem parancsolnak többé. Termé
szeti törvényekben és különösen a saját gyarló tes
tünk alkotásában van minden gyönyörünk és min
den szenvedésünkforrása. De meg a tudós is hiába 
mélyed el önlelkébe, hogy ismerni tandíja ön
magát és teljesítse a régi görög bölcsességnek 
legfőbb parancsát: Ismerd meg önmagadat! 
Lelkűnkben csak a külvilágnak elmosódott és 
gyakran ferde tükrözését szemléljük. Minél 
inkább elzárkózunk a külső benyomásoknak 
szüntelen megújulásától, önmagunkat is annál 
kevésbbé ismerhetjük meg. Hogyan gondolhat- 
nók tehát, hogy kiolvashatjuk valaha a termé
szet törvényeit, a mindenségnek titkait, ha csu
pán a saját lelkűnkben lapozgatunk? Van 
bölcselkedő, a ki megveti a mérleget, a micro- 
scopiumot és a bonczoló kést. Olyan az, mint 
Aristophanes vígjátéka szerint a magasan lógó 
kosárban Sokrates, a ki — úgymond — légben 
lebeg és a nap fölött gondolkozik.

Az emberi tudást nem szárnyak viszik a 
magasba, sem a Jákob lajtorjája, mely a csil
lagoknak támaszkodik, de melyet a földön semmi 
se tart. Hogy magasba hatolhassunk és ott 
meg is maradjunk, olyan pyramisokra van 
szükségünk, mint a minőket a pharaók építet
tek. A mióta azok állnak, annyi idő alatt sok
szor ledőlt volna minden égre törő karcsú 
torony, melyet emberi kéz rakott. Minél köze
lebb akarjuk juttatni a tudomány pyramisainak 
csúcsát a csillagokhoz, annál szélesebb alapot 
kell raknunk nehéz koczkakövekből a földön.

A kész művet előrelátó lángész alkotja a 
tervet a tudományban, a természettudományok
ban is ; de építeni ott a lángésznek is csak a 
jól megállapított tények koczkaköveiből szabad. 
A bölcsek köve a természettudós kezében silány

hamuvá lesz; a legszebb elméletek is csak 
gyönge tolvajkulcsok, a melyek csak olyan ajtók 
záraiba nem törnek bele, a melyek már nyitva 
vannak.

De, hogy egészen igazságosak lehessünk, 
különbséget kell tennünk elmélet és elmélet, 
meg elmélet és föltevés között. Jó az elmélet, 
ha a tapasztalati tényeket foglalja áttekinthető 
rendszerbe, de rossz, ha tényeket akar helyet
tesíteni. Többnyire föltevésekből indulunk ki, 
midőn a természeti törvényeket kutatjuk; de 
nem szabad a föl nem ismert törvény helyén 
ott feledni a föltevést.

Rossz elmélettel párosodott föltevések szülik 
a tudományban a hamis tanokat, melyek néha 
egész korszakokat megmételyeznek. Legtöbbet 
ártottak és pl. az egész középkor tudományát 
tönkretették az ilyen hamis tanok az által, 
hogy egyházi és világi hatalmak pártkérdéssé 
vagy kormányzati eszközzé tették azokat. Az 
emberiségnek előbb a szó s a gondolat sza
badságát kellett kivívnia, hogy a tudomány 
fegyvereivel megdönthesse a hamis tanokat. 
Ezen a téren legtöbbet a természettudományok 
értek el, és azt lehetne hinni, hogy a természet- 
tudományok körében nem létezhetik többé hamis 
tan, a melyet a tapasztalati tényekkel szemben 
is fönn lehetne csak ideig-óráig is tartani. 
Pedig hát ott is vannak hamis tanok ma is 
még, a melyek minden támadással szemben 
hosszú évekig megállanak azért, mert véletle
nül a legnagyobb fejű tudósok esküdtek föl 
reájuk, olyanok, a kik befolyásuknál fogva java
kat, állásokat osztogatnak és helyeket a tudo
mányos ranglétrán.

A föltevéseket, melyeket a tudomány egy-egy 
természeti törvény helyén néha ott feled, a 
gyöngébbek utoljára magával a törvénynyel 
tévesztik össze és ezt a tévedést a nagyközön
ségbe is átültetik. Sokan annyira megszoknak 
bizonyos önámítast, hogy az tudományos lényük
nek mintegy alkatelemévé válik, hogy a nélkül 
sem gondolkodni, sem dolgozni nem tudnak. 
Az ilyenek persze mindig segítségére sietnek 
ama nagyfejü tudósoknak a hamis tanok védel
mében. A czáfoló tényeket letagadják, az ellen
fél erősségeit elhallgatják, az ellenfelet lekicsiny- 
lik, kigúnyolják. Valóságos érdekszövetkezetek 
támadnak. A szövetségeseket meggyőzni nem 
lehet, agyonütni nem szokás. Egy-egy igazság
nak, hogy diadalt arasson, várnia kell, míg
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meghalnak az ellenségei. Igazán szerencsés és 
gyorsan érvényesülő igazságok csak azok, a 
melyek nem ütköznek egy-egy elismert nagyság 
érdekköreibe.

Ha azután már nagyon is világossá lesz egy- 
egy törvénypótló föltevésnek a tarthatatlansága, 
megtartják tovább a szükség ürügye alatt 
azért, mert a tudománynak mindennapos műve
leteiben megszokták; a megszokottat pedig 
nagyon is sokan hajlandók nélkülözhetetlennek 
mondani. Csak néhány példát említek.

A Dalton föltevése a térben elkülönült, oszt
hatatlan és át nem alakítható atomusokról ma 
is uralkodik még a természettanban és a che- 
miában. Tapasztalati tények egész sora czáfolt 
már reá. De ott van mindenütt, sokszor nem 
zavar, sőt könnyíti is a munkát; legtöbb che- 
micus nem is tudna gondolkozni nélküle. Egy 
atomusokkal nem dolgozó chemiát még ezután 
kellene fölépíteni. Nagy munka volna, tehát 
minden a régiben marad.

A Darwin föltevése, hogy a természet váloga
tása az egy fajba tartozó egyedek között és a 
legalkalmasabbnak fönmaradása képes lett volna 
nemzedékek bármily hosszú során létrehozni a 
legegyszerűbb élő lényekből a mai legbonyo- 
lúltabb szervezeteket, mathematikai lehetetlen
ség. Darwin a fajok keletkezéséről beszél; 
pedig az ő elmélete csak a szervezetek alkal
mazkodását a változó viszonyokhoz magyarázza 
meg bizonyos szűk határokon belül és ezáltal 
egyszersmind azt a csekély különbözőséget, a 
mely létrejön egy adott ősnek leszármazottjai 
között az életviszonyok különbözősége követ
keztében. Megmagyarázza pl. azt, hogy miért 
van fönn éjszakon az Amur folyó mentén lakó 
tigrisnek olyan hosszú szőrű, sürü bundája, 
holott rövid és sírna a szőrözete annak, a mely 
a forró délen, a Ganges környékének bozótjai
ban nyújtózkodik. Azonnal cserben hagy a Dar
win elmélete, mihelyt csak azt akarnám is meg
érteni, hogyan jöttek létre kopoltyúkkal lélekző, 
valószínűleg halhoz hasonló vízi őseikből a 
mai emlősállatok. És józanúl eszébe sem juthat 
ma már senkinek, hogy abban az elméletben 
keresse a fajfejlődés végső okait.

A Darwin föltevése mégis egy egész hosszú, 
ragyogó korszakot nyitott meg az élettudományok 
történetében. Az a korszak tele volt önámítással; 
de a Darwin igazának védelme révén a tudomány
talansággal, az előítéletekkel és a szellemtelenül 
leíró természetrajzi iránynyal szemben mégis 
nagyon sok új eszmével és fontos adattal gaz
dagított. Némileg az alchimia korára emlékez
tet, a melynek hiú ábrándjai és hazugságai is 
sok hasznos chemiai ismeret nyomába juttattak. 
Már most nem is a Darwin föltevése a hibás, 
hanem azok, a kik ezt a föltevést ma is még 
valami természeti törvénynek tartják. Az élet
tudománynak ma már csak a tankönyveiben 
maradt meg itt-ott ez a tévedés; de annál 
inkább uralkodik a társadalomtudományban, 
mely a maga czéljaira kölcsön vette az élet
tudománytól a Darwin tanait.

Sajnos, de sokszor úgy van, hogy mire a mi 
fölfedezéseink vagy nézeteink a tankönyvekbe 
is belékerűlnek, akkorra már vagy elavúltak,

vagy meg vannak czáfolva, vagy a legjobb eset
ben is megváltozott a jelentőségük. Mire meg

ás tudományágak is fölhasználják, akkorra, 
újabb kiadásaikból, már a tankönyvíróink is 
kihagyják. Ha pedig azt kutatjuk, miért ragasz
kodnak pl. a társadalomtudósok annyira a mi 
levetett elméleteinkkez, bizony arra a meggyő
ződésre kell jutnunk, hogy nagyon sokan közü
lök nem a tények összefüggését és azoknak 
viszonyát keresik az emberi társadalmakhoz, 
hanem csak a maguk tételeihez keresnek az 
élettudományokban bizonyítékokat. Figyelembe 
veszik, a mi nékik kedves; hallgatnak arról, a 
mi ellenük szól. Fölállítja valaki azt a tételt, 
hogy az emberiségnek ősi, vagyis szerinte 
természetes állapota a soknejüség. Tételének 
hitelét nagyon emelné, ha az állatvilágra is 
hivatkozhatnék. Mert hiszen az ember is állat 
és a maga természetes életviszonyait az állat
világból nyerte örökségül. Fölhozza a tyúkokat, 
a szarvasmarhákat, a lovakat és egyéb házi 
állatokat, vagy olyanokat, a melyekre nézve az 
ember szükségleteire való tenyésztéshez hason
lítható körülmények a természet ősi rendjét 
megváltoztatták. Hallgat azonban arról, hogy 
az állatországban nagyon sok, talán a legtöbb 
hímnek a szervezete csak egyszeri párosodásra 
van berendezve; hogy éppen a legmagasabb 
rendű Gerinczes Állatok, a Madarak és az Emlő
sök között milyen gyakori az egynejüség, nem
csak egy-egy párzási évadra, hanem az egész 
életre; hogy a hímnek nagyobb ereje, a kakasok
nak díszesebb tollazata mind azért van, éppen 
a Darwin tana szerint, mert több hímnek kell 
megküzdenie egy nőért, hogy tehát egy hímre 
több nő nem is juthat. A mi régi, az nem ősi, 
és ami az emberben ősi, az még nem szükség
képpen természetes. A bibliai többnejüség éppen 
úgy, mint a török szultán vagy a dahoméi király 
számos felesége sok százados kultúrának, a ter
mészettől való nagy eltávolodásnak az ered
ménye.

Ez azonban csak egy találomra kikapott pél
dája annak a czélzatosságnak a tudomány mű
velésében, a melyet az igazi természetvizsgálók 
mindig elítéltek, a minő azonban a társadalom- 
tudományokban bőven akad. Van másutt is, van 
az élettudományban is elég; de itt legalább 
csak a tudományos föltevésekhez való ragasz
kodásból következik.

További példákul erre a ragaszkodásra föl
hozhatom még a fejlődéstani schemákat és a 
neuron-elméletet.

Az állati egyedek fejlődéséi a legtöbb tan
könyv ma is még azok szerint a schemák sze
rint ismerteti, a melyeket a múlt század hetve
nes éveinek közepén állapítottak meg. Bizonyos 
alakúlatoknak ismétlődniük kell minden maga- 
sabbrendü állat fejlődésében, mert csak így 
bizonyul be az a tétel, hogy az egyedfejlődés 
rövid ismétlődése a fajfejlődésnek, és hogy a 
fajfejlődésnek különböző fokozatai maradtak 
reánk a megfelelő alsóbbrendű állatok képében. 
És miért kell ezt a tételt mindenáron bizonyí
tani ? Azért, mert Haeckel biogeneticus alap
törvénynek nevezte el, holott csak föltevés, a 
melyből a fejlődéstani és az összehasonlító



anatómiai kutatás egy bizonyos irányban kiin- 
dúlt. A valóság az, hogy a legtöbb áliat fejlő
dése vagy egyáltalában nem, vagy csak akkor 
illik ama schemákba, ha úgy bánunk vele, mint 
ahogy bánt Prokrustes az ő vendégeivel.

A neuron-elmélet szerint az összes állatok 
idegrendszerében fejlődéstani, anatómiai és élet
tani egység, idegegység, a dúczsejt és a vele 
összefüggő vezetőpályák, az ú. n. neuron. A 
neuron egy sejt, nem több sejtnek a kapcso
lata, bármily számosak, bármily hosszúak és 
bármily elágazók, bárhova is hatoljanak nyújtvá- 
nyai. Minden ideg, minden vezető pálya az ideg- 
rendszerben egy bizonyos neuronnak része, egy 
bizonyos dúczsejtnek a nyújtványa és nem függ 
össze semmi más dúczsejtnek semminemű nyújt- 
ványával. A nyújtványok, a vezető pályák, több
kevesebb elágazás után, szabadon végződnek; 
más dúczsejtekkel, vagy más dúczsejtek nyújt- 
ványaival csak érintkeznek, közöttük és ezek 
között csak érintkezés (contactus) és nem foly
tonosság (continuitas) van. Újabb búvárlatok 
hiába mutatták ki, hogy számos esetben és sok 
állatban közelebbi vagy távolabbi, de benső és 
folytonossági kapcsolat van különböző dúcz
sejtek és nyújtványaik között. Hiába kísértük 
nyomon az idegrendszer tulajdonképeni vezető 
elemeit, a neurofibrillumokat, egyik dúczsejt- 
ből és egyik vezető pályából a másikba, ana
tómiai értelemben vett nyújtványaiba különböző 
dúczsejteknek. Hiába mutatták ki a vezető 
pályák nagy részéről, hogy azok, vagy legalább 
is azoknak a neurofibrillumai, a neuron-elmé
let szerint hozzájuk tartozó dúczsejttől függet
lenül jönnek létre és pótlódnak is elpusztulásuk 
után helyre; hogy az, a minek egy neuronnak 
kellene lenni, legtöbbször nem egy sejt, hanem 
igen gyakran számos sejtnek bonyolúlt rend
szere, legalább is terméke. A neuron-elmélet 
azért ma is ott van mindenütt, és azt mondják, 
nélkülözhetetlen, pedig csak kényelmes és jól 
beletalál némely élettani és kórtani jelenségbe 
és némely kísérleti eredménybe.

Semmi esetre sem kulcsa az idegrendszer 
valódi alkotásának, az idegélet törvényeinek. 
És nem élettudományi kulcsok a többi föltevé
sek sem, a melyeket említettem és a minőket 
még másokat is sorolhatnék föl, ha időm 
engedné.

Máshol kell keresni az igazi élettudományi 
kulcsokat, a melyek föltárják, hogy mi él és 
hogyan él az emberben is; hogy mivel indúl 
meg és miképen folyik le az emberi fejlődés; 
hogyan és honnét szerezzük a tulajdonságokat, 
a melyek testi és lelki életünkben megnyilat
koznak. Mindezekhez és létünknek más titkai
hoz is hiába keressük a kulcsot emberi eszme
szüleményekben, sőt hiába keressük a saját 
testünk, vagy embertársunk testének alkotásá
ban is. Hasztalan fordúlunk azokhoz az állatok
hoz, a melyeket az ember magához legközelebb 
állóknak tart s a melyekkel foglalkozni talán 
az avatatlanok szemében se szégyen vagy ne
vetség. Tudtommal senkit se gúnyoltak ki még 
azért, mivel egész életén át lovakkal vagy kutyák
kal foglalkozott és azokat tanulmányozta. De 
készen áll a mosoly, ha azt mondom, hogy

valaki évek óta foglalkozik Tengeri Sünökkel és 
más tengeri Tüskésbőrü Állatokkal; még derül
tebbé lesz a mosoly a fölött, a ki mint magam, 
egy tudományos életnek jó részét a Piócza- 
féléknek szentelte és bizonyára kitör a kaczagás 
azon, hogy a lónak Bélgilisztájával is lehet 
nagyon komolyan foglalkozni.

Pedig íme, éppen a Tengeri Sünök (Echinus- 
félék), a lónak Bélgilisztája (Ascaris megalo- 
cephala) és a Piócza-félék, nevezetesen az Orvosi 
Nadály és a nagy tengeri halpióczák (Pontobdella 
és Branchellion) talán a legelső helyen állanak 
azok között az élettudományi kulcsok között, a 
melyeknek az életről való ismereteink legújabb 
föllendülését köszönhetjük.

Az élettudomány kulcsai azok a különösen 
kedvező vizsgálati anyagúi szolgáló állatok, a 
melyeken először lehetett valamely nevezetes élet
tüneménybe behatolni vagy valamely bonyolult 
szerkezetnek nyitjára lelni.

Hogy valamit a mi szempontunkból kedvező 
vizsgálati anyagnak mondhassunk, annak a 
következők a föltételei. Az anyag tetszés sze
rinti mennyiségben és könnyen megszerezhető 
s a vizsgálatnak könnyen hozzáférhető legyen 
és rajta a tanulmányozott viszonyok különösen 
szembeszökjenek. Különböző kérdésekre nézve 
különböző állatok szolgáltatják a legkedvezőbb 
vizsgálati anyagot; de alig vannak állatok, a 
melyeknek tanulmányozása több és nevezete
sebb élettudományi kérdésekre vetett volna az 
utolsó évtizedben világot, mint az említetteké. 
A Tengeri sünökhöz csatlakozik még a Béka, a 
ló Bélgilisztájához a Salamandra és a Pióczák- 
hoz a Földi Giliszta.

Elmondom röviden, mi mindent köszönhetünk 
ez állatok tanulmányozásának; mik azok a kér
dések, a melyek fölött e vizsgálati anyagok föl
fedezése előtt csak olyanformán elmélkedtünk, 
mint az Aristophanes Sokratese a nap fölött.

A Tengeri Sünök mindenekelőtt a termékenyí
tés lényegébe engednek olyan bepillantást, a 
minőt a múlt század hetvenes éveinek közepe 
előtt még alig remélhettünk. Hertwig Oscarnak 
támadt 1875-ben az a gondolata, hogy Tengeri 
Sünökön fogja a kétféle szaporítósejtnek, a peté
nek és a hím szaporítósejtnek egymás iránt 
való viselkedését tanulmányozni. Csaknem az 
egész éven át lehet a nőstény Tengeri Sünből 
milliószámra érett petéket, a hímből kész sperma
sejteket kivenni, a melyek a tengervízben pl. 
egy kivájt tárgylemezen, microscopiummal, erő
sebb nagyítással is elevenen vizsgálhatók. A peték 
igen kicsinyek, alig V10 mm. átmérőjű göm- 
böcskék, melyek saját mozgásokra képtelenül 
lebegnek a vízben. Á spermasejtek még sokkal 
kisebbek; hosszú farokkal vannak ellátva és 
annak segítségével élénken mozognak. Azt már 
régebben tudták, hogy a termékenyítés a hím 
szaporítósejtnek és a petének egyesülésével 
jár, de hogy az egyesülés alkalmával mi törté
nik, azt Hertwig Oscar látta először a Tengeri 
Sünök petéin. Kiderült, hogy a termékenyítés
nek egyik legfontosabb mozzanata a hím sza
porítósejt, a spermatozoon, magjának egyesü
lése a pete magjával egy új maggá, a mit 
nyomon követ az új magnak és a már termé-
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kenyűlt pete testének osztódása, az embryalis 
fejlődés megindulása.

De a Tengeri Sünök petéin észlelhetők azok 
a jelenségek is, a melyekkel a pete a fogam
zásra előkészül. A kísérletekkel párosult észle
let kimutatta továbbá azt is, hogy a két mag 
egyesülése a termékenyítésnek csak egyik moz
zanata. Ezen kívül még két fontos mozzanat 
szerepel ott. Az egyik a pete erőtlenné vált 
mozgató központjának pótolása a hím szaporitó- 
sejttel belejutó új mozgató központi testecske 
által; a másik bizonyos chemiai anyagoknak 
belejutása a petébe a spermatozoon behatolása
kor, a mely anyagok a petét újult életműködé
sekre izgatják. Ugyanezt a hatást elérhetjük 
akkor is, ha bizonyos anyagokat mesterségesen 
juttatunk bele a Tengeri Sün petéjébe; a pete 
akkor éppen úgy osztódásnak indúl, mintha a 
spermatozoon termékenyítette volna meg.

A tengeri sünökön nyert tapasztalatok után 
már könnyű volt más állatokon és lassacskán 
az Emlősállatokon is kideríteni, hogy a termé
kenyítés lényegileg mindenütt egyformán megy 
végbe, hogy az általános szabály alól az Ember 
sem kivétel.

A termékenyítésre vonatkozóknál nem kevésbbé 
fontos észleletek és kísérletek végezhetők a Ten
geri Sünök petéin az embryalis fejlődés törvé
nyeinek kiderítésére is, a melyekből s a Béka 
petéjén tett megfelelő kísérletekből egy új tudo
mányág, a kísérleti fejlődéstan, sarjadott és ma 
már, alig két évtized alatt, óriási tapasztalati 
anyagot gyűjtött, számos új kérdéssel egy egész 
irodalmat teremtett.

A Tengeri Sünök szaporító sejtjei azonban 
nem alkalmasak arra, hogy általuk a két sza
porítósejt magja egyesülésének valódi jelentő
ségét a termékenyítésre és a fejlődő új egyed 
tulajdonságainak megállapítására is ki lehessen 
deríteni. Ebben a tekintetben a ló Bélgilisztá
jának szaporítósejtjei szolgáltatják az élettudo
mányi kulcsot. Szintén milliószámra és a fejlő
désnek minden fokán, könnyen megállapítható 
fejlődési egymásutánban találhatók egy-egy Gilisz
tában ; de, bár igen aprók, átlátszatlanok és az 
állatból kivéve, nem is vizsgálhatók oly hossza
san elevenen, mint a Tengeri Sün petéi. Van 
azonban az utóbbiak fölött egy igen nagy föl- 
sőbbségük.

A sejtek oszlásakor, jellemző számmal, alak
kal, elrendeződéssel és viselkedéssel, a sejtmag
nak bizonyos alkatrészei, az ú. n. chromosomák 
válnak láthatókká, a melyek bizonyos viszony
ban vannak az átörökíthető tulajdonságokkal, 
ha nem is tekintünk minden chromosomát egy- 
egy meghatározott tulajdonságcsoport viselőjé
nek. Mindenesetre legalább is valószínű, hogy 
a szaporítósejtek tulajdonságai függenek bizo
nyos módon azoktól a chromosomáktól, a une- 
lyek a termékenyítés előtt bennük foglaltatnak, 
és így a termékenyített petének tulajdonságai 
pedig függenek a benne egyesülő két mag 
tulajdonságaitól. A petéből kifejlődő egyed tulaj
donságai viszont nem egyebek, mint a fejlődés 
folyamán való megnyilvánulásai azoknak a tulaj
donságoknak, a melyek láthatatlanul ugyan, de 
már mind benne foglaltattak a termékenyített

petében. Világos tehát, hogy nagy tudományos 
érdek volt megállapítani a chromosomák visel
kedését mindkét részen a termékenyítés előtt, 
alatt és után. De az is világos, hogy a chro
mosomák viselkedése annál könnyebben tanúl- 
mányozható, minél csekélyebb számúak és minél 
nagyobbak azok.

Nos, az Ascaris megalocephala szaporítósejt
jeiben úgy a hím, mint a női részen 8  vagy 4  

igen nagy chromosoma van. A petéből, mielőtt 
a fogamzásra éretté válik, két egymásután követ
kező magoszlás révén eltávolodik 6 , illetőleg 3  

chromosoma. A hím szaporítósejt chromosomái 
négy unokasejtre oszolnak szét úgy, hogy mind
egyikbe 2 , illetőleg 1 jut, és csak ezek az 
unokasejtek képesek a termékenyítésre. A ter
mékenyített pete magjában ilyenformán két női 
és két hím, vagy egy női és egy hím chromo
soma egyesül, vagyis atyai és anyai részről 
egyenlő számú. Van Beneden Eduárd végre azt 
is kiderítette, hogy az embryalis fejlődés meg- 
indúltakor a leánymagokra is egyformán oszol
nak el a hím és a női részről eredt chromoso
mák származékai. Mindebből az következik, 
hogy a kifejlett szervezetnek sincs egyetlen része 
sem, a melyben úgy az atyai, mint az anyai 
tulajdonságok is ne érvényesülnének vagy ér
vényesülhetnének, ha a chromosomák csakugyan 
bizonyos viszonyban vannak a tulajdonságok 
átöröklésével.

Ma már tudjuk, hogy a chromosomák visel
kedése a termékenyítés előtt, alatt és után az 
egész állatországban, sőt az egész növény
országban is ilyen. Különbség csak a chromoso
mák számában és nagyságában van. A chro
mosomák számának egy negyedrészre csökkenése 
a petében és négy unokasejtre szétosztása a 
hím részen már maga is elég nagy különbö
zőségét eredményezheti az egy apától vagy egy 
anyától származó szaporítósejteknek; még fokozza 
az egyedek lehető különbözőségét a kétféle sza
porítósejt tulajdonságainak új csoportosulása a 
termékenyülés alkalmával. Itt van a magyará
zata az egy apától és egy anyától származó 
gyermekek különbözőségének, és itt van a ma
gyarázata annak is, miért oly különbözők egy 
és ugyanazon faj egyedei hasonló külső körül
mények között is.

De nem akarom tovább fölsorolni azt a sok 
titkot, a melyekbe belevilágít az, a mit a Tengeri 
Sünökön és a ló Bélgilisztáján tanúihatunk. Csak 
abból a sokból is föl akarok még egyet emlí
teni, a mihez meg a Pióczák adnak kulcsot.

Bátran állítom, hogy nagyon hátra volnánk 
még az emberi idegrendszer finomabb szerke
zetének, tehát működésének is az ismeretében, 
ha nem találtam volna meg és nem mutathat
tam volna be a tudományos világ előtt min
denkit meggyőző készítményekben a Pióczák 
neurofibrillumait. A neurofibrillumok minden 
állat idegrendszerének egyedüli vezető alkat
részei. Sokan állították valami hasonló elemek
nek a létezését, de még többen tagadták. Hogy 
vannak különleges elemek, a melyek, mint valami 
elektromos vezető drótok, különállva és meg 
nem szakított folytonossággal futnak végig az 
idegekben, átjárják, hálózatokat alkotva bennük,



a dúczsejteket, az érzősejteket és átjárják az 
egész szervezetet, nem végződve sehol, hanem 
az idegrendszer központjaiban éppen úgy, mint 
a test körületi részeiben, legfinomabb ágaikkal 
végül egy elemi rácsozatba menve át: mindezt 
semmiféle más állaton nem lehetett volna oly 
világosan kimutatni, mint a Pióczákon. Ma a 
neurofibrillumok létezését és jelentőségét az 
egész állatországra nézve mindenki elismeri; 
sőt a neurofibrillumokból alkotott vezetőrend
szer meg nem szakított folytonosságát és így 
annak hasonlóságát a vérerek rendszeréhez is 
mind többen belátják.

íme, ismétlem, nem a föltevések, nem az elmé
letek, még csak nem is a tények, hanem azok 
az állatok az igazi kulcsai az élettudománynak, 
a melyeken amaz alapvető tények, különösen 
kedvező viszonyok következtében, először voltak 
megállapíthatók.

Mindenesetre olyan megismerés, a mely sze
rénységre tanít és arra, hogy büszke szárnya
lásban ne vessük meg a föld rögét, sőt lássuk 
meg a föld rögén csúszó hitvány férget is, mert 
bizony-bizony sok tekintetben többet tanulha
tunk általa, mint ha önlelkünket vagy a terem
tés koronáját, az emberi testet, bonczolgatjuk.

dr. Apáthy István.

Schopenhauer és a pessímísmus.

Schopenhauer Arthur kétségkívül egyike a 
legérdekesebb és legértékesebb gondolko
zóknak, a kik valaha éltek. Messze ide

genből szakadt Európába. Alig is van rokonsága 
az európai gondolkozók között. Schopenhauer 
saját bevallása szerint is azt hirdeti és azt tanítja, 
a mit már előtte réges-régen, évszázadokkal, 
évezredekkel ezelőtt tanítottak Keletnek bölcsei. 
De Schopenhauer modern európai gondolkozó 
s azért gondolatait beleszorította, beleöntötte 
abba a formába, a mely formát az európai 
gondolkozásban Kant Immanuel philosophiájának 
nevezünk.

Előtte alig is ismertük, vagy talán már elfeled
tük a gondolkozóknak ezt a faját. Mert Schopen
hauer első sorban költői lélek volt. Ilyen költői 
lélek pedig komoly philosophiai gondolatokban, 
az életet és világot átölelő és magyarázó rend
szerekben, eleddig -  az isteni Platonon kívül 
— alig nyilatkozott meg.

A Keletnek prophetái és prophetalelkü vallás
alapítói, a Nyugatnak — és pedig úgy az ókorban, 
tehát az emberi szellem első pompázó virágzása 
korában, mint az újkorban, ebben az erőteljes 
másodvirágzásban, — költői és a költőktől 
és prophetáktól fogalmilag megkülönböztetendő 
értelmi herosai vannak.

A propheta belső ihlettől hajtva s maga is 
az akarás szolgálatában állva, minden tehetsé
gével arra törekszik, hogy az ember akarását 
és cselekvését helyes mederbe terelje, Istennek 
tetsző utakra irányítsa.

Az értelem herosa, a szorosabb értelemben 
vett gondolkozó, az intellectus szócsöve.

A költő az érzelmeknek szószólója; érzelmek
nek, a melyek érzelmeket keltenek.

A propheták akarásra és cselekvésre, a gon
dolkozók megismerésre és megértésre, a költők 
pedig érzésre s érzelmek alapján értékelésre 
késztik az embert.

A propheta akaratának hatalmába hajtja az 
embereket és a mindenség dolgait. A prophetát 
csak az akarás és a cselekvés és az akarás 
motívumai érdeklik. Az egész élő és élettelen
nek tartott mindenség lábai előtt fekszik, az 
egész nagy mindenség a maga összes erőivel 
együtt csak arra való, hogy az ember megmu
tassa rajta akaratának hatalmát.

A gondolkozó azt mondja: egyénileg az egész 
mindenségből semmi sem érdekel engem; én 
csak objectiv szem, objectiv tükör akarok lenni, 
hogy meglássam és hűen visszatükrözzem a 
világ dolgait. És mégis: a gondolkozásban a 
világ dolgai voltaképpen belekényszeríttetnek, 
beszoríttatnak a gondolkozás formáiba.

A költői lélek, a kedély embere, úgy veszi 
a dolgokat, a mint azokat éppen veheti s Goethe 
sokatmondó kifejezésével élve: hagyja, hogy a 
dolgok hassanak reá. Külső impressiók után 
indul ugyan, de belső érzelmekre jut.

A propheta, a gondolkozó és a költő, mint 
lelki functióknak kifejezői, tulajdonképpen való
ban objectivek nem lehetnek, jóllehet a gondol
kozó sokkal objectivebb akar és tud is lenni, 
mint a propheta és a költő.

*

Mindezt abból az alkalomból mondom el, 
hogy Schopenhauerrel és a pessimismussal fog
lalkozom, mert Schopenhauer a mellett, hogy 
gondolkozó fő, első sorban mégis költői lélek 
volt s ezért Platónnál együtt őt is megilleti a 
költő-philosophus elnevezés. Hogy Schopenhauer 
pessimista, azt nem kell senkinek sem mondani. 
Hogy miért pessimista? Erre a kérdésre meg
felel az előbbi pár bevezető s o r ... Az érző lelkek 
mind pessimisták. Schopenhauerrel hozzátehet
jük: és pedig azért pessimisták, mert fogékonyak 
a szenvedések iránt és mert a világon és az 
életben nem az öröm, hanem a szenvedés a 
positivum.

Teljesen czélt tévesztettem volna azonban, ha 
valaki úgy értelmezné szavaimat, hogy Schopen
hauer voltaképpen költő volt és nem gondol
kozó és propheta. Schopenhauer minden idők 
egyik legnagyobb gondolkozója s e mellett bizo
nyos értelemben propheta is; propheta működését 
negativ jelzéssel jelölhetjük, Nietzsche szellemes 
kifejezését használva: Schopenhauer a halál prae- 
dicatora, nem ugyan szószerinti értelemben, hanem 
csak képletesen, mert ő voltaképpen a nirváná
nak európai szószólója, Buddhának egyik európai 
apostola.

De a mikor pessimismusról van szó, akkor 
okvetlenül szemügyre kell vennünk a gondol
kozó s az ember érzelmi és kedélyvilágát is. 
A tisztán gondolkozó fő, mint a milyen például 
Spinoza akart lenni: nec flere, nec ridere, nec 
detestari, séd intelligere . . .  módjára, a világot s 
az életet voltaképpen nem is értékelheti s azzal 
szemben sem igenlő, sem tagadó álláspontot
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nem foglalhat el. Mert a világ dolgai a gon
dolkozás tükrében sem kellemesek, sem kelle
metlenek nem lehetnek. Ezeket az érzelmeket 
csak az érző lélek ismeri, a gondolkozás leg
feljebb is csak ezeknek az érzelmeknek fogal
mait ismerheti és értheti meg.

Schopenhauer pessimista philosophus. Euró
pában ő az első gondolkozó, a ki pessimista 
akart és tudott lenni. Kant philosophiájában is 
benne van ugyan már a pessimismus csirája, 
de Kant sohasem tudta volna ezt a csirát a 
pessimismus rendszerévé fejleszteni. Mert Kant, 
mint gondolkozó, mindig a gondolkozás korlá
tain belül maradt volna.

A költők és az egyház szolgálatában álló gon
dolkozók között több rokoniélekre talál Schopen
hauer, mint az európai philosophusok között. 
A költők közül a legmélyebbek, köztudomás 
szerint, sötét színekkel festenek s az egyház 
szolgálatában álló gondolkozók közül is a leg
nagyobbak (jobbára prophetaszellemek) szintén 
igen sötét színben látják a világot, viszont azon
ban a legélénkebb színekkel színezik ki az el
jövendő boldog világot: az Isten országát.

Ismételjük: mint philosophiai rendszer fel
lépésének idejében magában állott a schopen- 
haueri gondolkozás Európában. Megrázta a lel
keket, mert hangosan mert beszélni magukat 
jól érző társaságokban és czéhekben a lét gyöt
relmeiről, a világ és az élet szenvedéseiről, az 
élet és a lét czéltalanságáról és a halálról és 
mert komoly formában komolyan mondotta, a 
mit minden komolyság nélkül előtte is utána is 
annyian és annyian elismételtek és ma is elis
mételnek, hogy az élet nem érdemli meg, hogy 
végigéljük, a világ olyan valami, a minek nem 
kellene léteznie s a nemlét kívánatosabb a létnél.

Mondom: idegen világból szakadt hozzánk 
Európába, a kik büszkék vagyunk culturánkra s 
a kik a renaissance óta ott folytatjuk, a hol a 
hellének és a rómaiak elhagyták: élünk az élet
nek. Rokonsága Sziddháttó királyfihoz (Buddhá
hoz) vezet, a ki belátja, hogy az élet tele van 
szenvedéssel és hiú ürességgel s az élet egy- 
jelentőségü a czéltalan szenvedéssel és minden 
születés, minden újjászületés csak újabb és újabb 
áldozatot jelent a szenvedés és halál oltárán. 
Schopenhauer is átérezve a világ és az ember 
szenvedését, a megoldhatatlan rejtélyek közepette 
tévelyegve, gondolkozásával önmagában mégis 
megismerve a világ valóságát és belső magvát: 
az akaratot, azt hirdette, hogy az élet negálása 
lehetséges, az akarat elfordulhat a hiábavaló 
élettől és a léttel s így az ember megválthatja 
magát és a világot is a lét gyötrelmeitől. Akár
csak Buddha, a ki réges-régen lényegileg ugyan
azt tanította.

De Schopenhauer európai gondolkozó s mint 
ilyen beletartozik az európai nagy gondolkozók 
családjába. Philosophiája Kant philosophiájának 
egyik hajtása. Schopenhauer nagyban és egészben, 
a főbb vonásokban, elismeri a Kant tanításának 
mélységes igazságát. A tapasztalat keletkezésében 
az emberi megismerőtehetségnek constitutiv tevé
kenysége van. S ezért a mit megismerünk, 
tehát az egész tapasztalati világ, csak jelenség. 
A mint Schopenhauer mondja: a világ az én

képzetem. Ha kiveszem a mindenség dolgait 
elmém formáló formáiból, (a tér és idő szemléleté
ből és a causalitas kategóriájából), — a mit volta
képpen még el sem tudunk képzelni, — akkor 
éppen semmit sem tudunk mondani azönmagában 
levőnek képzelt létről. De Schopenhauer, némi
leg ellentétben Kanttal, azt hiszi, hogy van mód 
arra is, hogy belepillantsunk a világ lényegébe. 
Elvégre én magam mégsem lehetek csak jelen
ség. Mert ha ezt állítanám, tovább folytathat
nám kérdezősködéseimet s joggal kérdezhetném, 
de hát kinek jelensége vagyok én? Én önmagám
nak jelensége vagyok, annak az énnek vagyok 
jelensége, a mely már nem jelenség, hanem 
önmagában létező, magánvaló, Kant nyelvén: 
Ding an sich. Tehát én nemcsak önmagámnak 
jelensége, hanem valójában magánvaló, Ding an 
sich is vagyok. S ha magamba merülök s elte
kintek lényemnek térben és időben és a causalitas 
kategóriájában való megjelenésétől, azt találom, 
hogy én voltaképpen lényegileg akarat vagyok 
(értve akaraton mindennemű óhajtást, vágyako
zást, törekvést, akaródzást stb., továbbá negativ 
irányban: mindennemű nem akarást, utálást, 
kerülést, gyűlölést stb.). Magamon keresztül 
bepillantást nyerhetek a mindenség belsejébe 
is. Az analógia az az egyetlen eszköz, a mely 
rendelkezésemre áll ennél a rendkívül nagy
fontosságú vállalkozásnál. S hihetem, hogy a 
mit a nagy mindenségben kívülről hasonlónak 
látok lényemnek testi megjelenéseihez és func- 
tióihoz, az belsőleg is hasonlatos az én leg
mélyebb lényemet tevő akarathoz, azzal talán 
azonos is. Ha a külvilág dolgait szemlélem, 
tényleg azt látom, hogy néminemű hasonlatos
ságot találok minden dolog s önmagámnak a 
külvilágban megjelenő valósága, azaz testem 
között. És minden dologban, még az élettelen
nek tartott matériában is kénytelen vagyok úgy
nevezett erőket (nehézkedést, anyagvonzást stb.) 
feltételezni és Schopenhauer azt hiszi, hogy 
mindez valójában nem lehet egyéb, mint a saját 
bensőmből ismert akarat. Ha azt látom, hogy 
minden élőlény a nap fényét és a nap melegét 
keresi, akkor azt is hihetem, hogy minden élő
lény tényleg akarja is a nap fényét és a nap 
melegét.

A világ lényege az akarat. De ez az akarat 
tudat és öntudat nélkül való. Az öntudat az 
állati szervezethez van kötve. Tehát már fejlet
tebb fokot feltételez. Az anorganikus és a vege
tativ mindenség öntudatlan, az állatban ébred 
először tudatra és öntudatra a mindenség, hogy 
aztán az emberben elérje az eleddig ismert leg
tökéletesebb öntudatosságot.

S az öntudatosság tökéletesbülésével emel
kedik a szenvedések iránt való fogékonyság is. 
míg végre az emberben, az emberek között pedig 
a géniekben a legmagasabb fokot éri el. A köz
napi ember, a „Fabrikware der Natur“ még csak 
elviselhetőnek tartja a létet, de a magas intel- 
ligentia hatványozott mértékben érzi a lét szen
vedéseit.

Mit akar az akarat? kérdi Schopenhauer. 
Kérdése ugyanaz, mintha azt kérdeznők: mi 
czélból létezik a mindenség, mert hiszen tudjuk, 
hogy az egész világ lényegileg akarat. S a mint
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hogy kérdésünkre csak azt a semmitmondó fele
letet adhatjuk: a világ azért létezik, hogy létez
zék, Schopenhauer is csak azt feleli kérdésére, 
hogy az akarat magát a létezést akarja. És mit 
jelent a világ létezése? Mit jelent az akarat 
létezni és élni akarása? Bolyongást a létben: 
elégedetlenségből származó vágyakozást, törek
vést a vágyak kielégítésére, csalódást és szen
vedést. S ha az akarat legmagasabb objectiva- 
tiójában, az emberben, a vágyak kielégítettek, 
jutalmul unalom jut az embernek osztályrészül. 
Szenvedés és unalom között lebeg az emberi 
élet, hasonlatosan az ingához. Ez az élet. Ezt 
jelenti a világ létezése. De az intellectus, az a 
mécs, a melyet az állati organismusban az akarat 
gyújt meg önmagának azon czélból, hogy érde
keit szolgálja s az akarat könnyebben eligazodjék 
a lét útvesztőiben, meglátja az eddig mintegy 
sötétségbe burkolt mindenséget s az emberben 
megismerheti a világ lényegét, teremtőjét és urát: 
az akaratot s megértheti azt a nagy igazságot 
is, hogy az akarat akarása czéltalan, a lét üres, 
maga a létezés pedig szenvedést fakasztó. Nem 
ezt akarta az akarat elérni az intellectussal. Az 
intellectus hűtlen szolgának bizonyult: megérti 
a mindenség nagy mysteriumát: a lét titkát; 
mindenben felismeri a világnak egységes, egy és 
ugyanazon lényegét: az akaratot, megérti azt is, 
hogy minden létezés czéltalan, szenvedést fakasztó 
és szenvedést szenvedésre halmozó akarás, s a lét 
titkának megfejtésével az intellectus, ez az ura 
ellen támadó hűtlen szolga, arra kényszerítheti 
az akaratot, hogy elforduljon a léttől s így a 
létet arra kényszerítheti, hogy megsemmisüljön, 
mert a kiben az intellectus megfejti a lét titkát, 
annak akarását arra is reábírhatja, hogy termé
szetével ellentétes viselkedést tanúsítson, eddig 
természetének megfelelően akarta, igenlette az 
akarat a létet, ezután negálni fogja a létet, 
elfordul az élettől, vágyódik a nemlétre, a ki
alvásra, a nirvánára s létellenes viselkedésével 
megsemmisíti magát a létet is.

Mintha csak az ókori mythologiai sphinxnek 
esetével állanánk szemben. A lét képezi a sphinxet 
s ez a sphinx minden embernek feladja rejtélyét 
s a kik ezt a rejtélyt nem tudják megfejteni, 
belevesznek a folyton megismétlődő halálozások 
és születések végnélkülinek látszó lánczolatába, 
a létnek, azaz az életnek és a halálnak hullámzó 
tengerébe. Az intellectus, a világprocessusnak 
Oidiposa, azonban megfejtheti az élet rejtélyét s 
a lét titkának megfejtésével a létet megsemmi
sülésre kényszerítheti, arra kényszerítheti a létet, 
ezt a mythologiánál sokkal rejtélyesebb sphinxet, 
hogy magát a nemlét mélységeibe vesse, hason
latosan ahhoz a sphinxhez, a ki, miután Oidipos 
megfejtette rejtélyét, a tengerbe ölte magát.

*

A világ megismerésének és megértésének négy 
faja van: a tudományos, a művészi, az asketa 
és a philosophiai megismerés és megértés.

A tudomány a tapasztalat korlátain belül 
kénytelen maradni, a világot csak mint jelen
séget ismerheti meg s a valóság belső magvát 
nem is érintheti. Az elménk formálta jelenségek 
képezik a tudomány vizsgálati tárgyait s az oksági

kapcsolat lánczszemein következtet előre és hátra 
egész a végtelenbe elvesző következtetésekig. De 
a világ lényegéhez a tudomány egyáltalában 
hozzá nem férhet. Mert a világ lényege függet
len a tapasztalat feltételeitől, elménk formáló 
formáitól, — tehát nincsen térben és időben és 
causalitásban, nem is bomlik szét megszámlál
hatatlan sokféleségre stb. — a tapasztalati világ 
pedig elménk formáiba van beleépítve. A tudo
mány minden erőlködésével sem tudja megkö
zelíteni a világ lényegét, Sais fátylát nem tudja 
fellebbenteni.

A művészi megismerés a világ lényegének 
sokkal mélyebb megértését jelenti, mint a tudo
mányos. A tudomány a tapasztalati jelenségek 
egymásmelletti és egymásutáni rendjével foglal-

Schopenhauer Arthur.

kozik, támaszkodva minden esetben a causali- 
tásnak kategóriájára, a művészet pedig a dolgok 
(platonikus) eszméinek szemléletét és szemlél
tetését jelenti. Az eszmék közbeeső helyet fog
lalnak el a világnak egységes lényegét tevő 
akarat és az elménk formáló formái következ
tében jelentkező tapasztalati jelenségek között. 
Az eszmék a dolgoknak a tértől, időtől és a 
causalitástól (elménk formáló formáitól) emberi
leg lehetséges független szemléleteit jelentik. 
Minden emberben van valami a művészlélekből: 
a természet szépségei s a genienek, ennek az 
objectiv világszemnek, alkotásai feledtetik velünk 
napi kicsinyes ügyes-bajos dolgainkat s bár rövid 
időre megszabadulunk zsarnokunktól, az akarattól 
s, a mint közönségesen is mondják, elmerülünk 
valamely tájék szépségének szemléletébe s önfeled
ten gyönyörködünk a művészet alkotásaiban: az 
örök szépben,az örökemberiben,azöröknőiesség- 
ben stb. valóban minden érdek nélkül, azaz a 
nélkül, hogy önmagunkra gondolnánk, a nélkül, 
hogy valaminő vonatkozást keresnénk az idő, 
tér és causalitás formáihoz.

A művészetek között a zenét, ezt a meta- 
physikai művészetet, illeti meg a legelső hely, 
ez már voltaképpen nem az eszméket szemlélő 
és szemléltető, hanem a világ lényegét, az aka
ratot visszatükröző művészet, mert a zene művészi
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módon kifejezésre juttatja a mindenségben külön
böző objectiválódási fokon felismerhető akaratot: 
a lomha anyag nehézkedésétől kezdve fel egé
szen az embervilág fájdalmas vágyakozásáig s 
a szenvedélyektől űzött, nyugtot nem hagyó s 
czélokat hajhászó törekvésekig. Úgy hogy a 
világot testet öltött zenének is nevezhetjük.

A művészi megismerésnél is sokkal mélyebbre 
hatoló az asketáknak és a szenteknek a világ 
magvát felfedő sejtése, a kik öntudatosan vagy 
talán sokkal gyakrabban öntudatlanul megsejtik, 
hogy a mindenségnek s az embernek is leg
belsőbb magvát az akarat képezi, a mely szün
telen kapkodásban, őrületes hajszában hiábavaló
ságok után futkározik, küzd, állandóan küzködve 
és állandóan szenvedve, minden megnyugvás, 
minden valódi kielégülés és kiengesztelődés és 
minden értelem és czél nélkül. Épp azért az 
akarat a szenteknél és az asketáknál elfordul a 
léttől, keresi a nemlétet, nem szolgálja a testnek, 
a világnak s az életnek érdekeit, hanem ezek 
ellen az érdekek ellen küzd, vágyait nem kielé
gíteni, hanem kiölni törekszik s önmagában le
győzi a világot. Ezek a világlegyőzők érdemlik 
meg igazán becsülésünket és csodálatunkat és 
nem a történelemnek nagynak tartott alakjai: a 
világhódítók.

De mint már mondottam is, csak annyira 
a mennyire, többé-kevésbbé történik mindez ön
tudatosan és tudatosan az asketáknál. Csupán 
az élettel szemben tanúsított viselkedésüket tartja 
Schopenhauer helyesnek, mert a legtöbb eset
ben helytelen ismeret, vagy legalább is zavaros 
ismeret, sok babonával átszőtt ferde nézet készti 
ilyen életellenes, ilyen lét- és világellenes cse
lekvésre az asketákat és a szenteket.

A világnak legmélyebb megértésére azonban 
sem a tudomány, sem a művészet, de még az 
askesis sem képes, erre csakis a philosophia 
képes és pedig Schopenhauernek már rövidesen 
ismertetett metaphysikája. Persze: a philosophus 
még nem asketa is szükségképpen, a minthogy 
fordítva: az asketák sem szükségképpen schopen- 
haueri philosophusok.

*
Schopenhauer szilárd philosophiai basisra 

akarta fektetni a pessimismust, azt a világfel
fogást, a mely minden emberi gondolkozásban 
mindenütt felmerül s a mely felfogást az ember 
gondolkodásából és érzéséből az élet öröme 
és derűje semmiképpen sem szakíthat ki gyö
kerestül mindaddig a míg a világ s az élet tele 
van tökéletlenséggel, bűnnel és szenvedéssel, 
mindaddig a míg csak halál lesz a világon s 
a míg csak el nem tudjuk űzni az ember gon
dolkozásából a halál borzalmait, komor s az 
életkedvet megtámadó gondolatait, vagy a míg 
mindennek nagy czélja nyilvánvalóvá nem lesz.

Mondom: a minden ember gondolkozásában 
kelleténél többször is fel-felmerülő pessimisticus 
gondolatokat és sejtéseket Schopenhauer meta- 
physikára fektette, a mely metaphysikának leg
értékesebb része az a pantheistikus felfogás, a 
mely a schopenhaueri gondolkozásnak legmé
lyebb értelmét teszi s az az askesis, a mely 
hivatva van arra, hogy mindnyájunkat, az egész 
mindenséget, megváltsa a lét gyötrelmeitől.

Az akarat ugyanis, a mely, mint tudjuk, a 
világ legbelsőbb lényegét, önmagámnak is leg
bensőbb lényegét képezi, nincsen alávetve a 
princípium individuationisnak, elménk formáló 
formáinak, hanem önmagában elválaszthatatlan 
egységben létezik, miért is az egyedi létek volta
képpen nem is képeznek önálló léteket, csak 
Maja fátyla kápráztat el bennünket, ha magun
kat a világ többi dolgaitól megkülönböztetve, 
önmagunknak mintegy elkülönített, önálló létet 
tulajdonítunk, mert voltaképpen mi valamennyien 
minden dologgal, az egész világgal, egyek, 
azonosak vagyunk, úgy hogy minden élő és 
élettelen létezővel szembe találkozva elismétel
hetjük a buddhaista mahavakyat: tat tvam asi 
(ez te vagy), mert a világ lényege, az akarat 
egy és egységes, nem függ sem a tértől, sem 
az időtől, sem a causalitás kategóriájától. Ha 
ezt megértjük, megértjük a következő mélységes 
értelmű pantheistikus mondást is: „Hae omnes 
creaturae in totum ego sum, et praeter me aliud 
ens non est“ (Oupnekhat, I. 122., többször 
idézve Schopenhauernél). Ez azt jelenti, hogy 
valójában minden dologban, mindenütt és min
den időben önmagámmal, saját lényemmel talá
lom magamat szemben. S ha valakit durván meg
sértek, megsebzek vagy megölök, valójában 
önmagam ellen, belső lényem ellen támadok. 
Épp ezért a legértékesebb erény ebben a világ
ban a részvét, mert a résztvevő ember érzi 
nemcsak a saját, hanem minden ember, minden 
élőlény és minden dolog szenvedését, mert a 
részvét átlát Maja fátylán s megérti a minden
ségnek egységét.

A részvéttől a szentségig már csak egy lépés 
van. Azok, a kik meglátták vagy bár megsejtet
ték a világ mysteriumát, a kiket nem vakít el 
a látszat káprázata és minden élő és élettelen 
dologgal részvétet éreznek, senkit meg nem 
sértenek még gondolatban sem . . . egyszóval az 
erkölcsi geniek, a kikből szentek kerülnek ki, 
megértik mihamar azt is, hogy az akarat, azaz 
a világ lényege, ez a legnagyobb világhatalom, 
elfordulhat a léttől s kívánhatja a nemlétet; az 
ilyen emberek vágyait nem kielégíteni, hanem 
kiölni akarják s ebből a czélból minden mél
tatlanságot, jogtalanságot és szenvedést szívesen 
elviselnek. Ha az ember ettől a bölcseségtől 
áthatva ellentétbe helyezkedik létének alapfelté
telével: az élnivágyással, megválthatja magát 
az élettől és a haláltól, megválthatja magát a 
léttől magától s eljuthat az örök negatióba, a 
semmibe, „a páratlan biztosságába, a nirvánába, 
a hol, a Veda szavai szerint: „finditur nodus 
cordis, dissolvuntur omnes dubitationes, ejusque 
opera evanescunt“. S ha az egész emberiség 
ide jutna, akkor, a mint Schopenhauer jó remé
nyekkel telt phantasiája következteti: az egész 
mindenség, az állatok, a növények s az anorga
nikus mindenség is megszűnnék létezni. Az ösz- 
szes creaturák az embertől várják a megváltást. 
Ilyen értelemben magyarázza Schopenhauer 
Angelus Silesius mystikus sejtéseket kifejező 
gyönyörű mondását:

„Mensch! Alles liebet dich; um dich ist sehr Gedränge: 
Es läuft dir Alles zu, dass es zu Gott gelange.“
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S ilyen értelmű magyarázatot szeretne adni 
Schopenhauer Pál apostol sokféleképpen magya
rázott, homályos értelmű mondásának is:

„Ily reménység alatt, hogy azok a teremtett 
állatok is megszabadulnak a rothadandóságnak 
rabságától, az Isten fijainak dicsőséges szaba
dulások napján.

Mert jól tudjuk, hogy minden teremtett álla
tok egyetembe fohászkodnak és együtt mind ez 
ideig mintegy szüléshez készülvén keseregnek.

Nem csak azok pedig, hanem mi is, kik a 
Léleknek zsengéjét vettük, mi magunk, mondom, 
magunkban fohászkodunk, a fiúságot várván, 
tudniillik a mi testünknek teljes váltságát.

AAert reménység által tartattunk meg. A remény
ség pedig ha megláttatik, nem reménység; mert 
a ki mit lát, miért reményű azt.“ (Pál apostol 
levele a Rómabeliekhez, Vili. Rész. 21—24.)

Az asketák életellenes viselkedésével, az élet 
és lét tagadásával elérhető állapotról, a meg
váltásnak állapotáról a következőképpen nyilat
kozik Schopenhauer: „Nyíltan kimondjuk: a mi 
az akarat teljes megszűnése után még meg
marad, az azok -számára, a kik még telve van
nak akarattal, valóban semmi. De viszont azok 
számára, a kikben az akarat megfordult s ön
magát megtagadta, ez a mi annyira reális vilá
gunk valamennyi napjaival és tejútjaival együtt 
semmi.“ (Schopenhauer: „Die Welt als Wille 
und Vorstellung“ czímü főműve, I. kötete, IV. 
könyvének befejező szavai.)

Ilyképpen tehát mégis csak volna kivezető 
űt ebből a világból: a vágyaknak és szenvedé
seknek világából, a hol éhség és szerelem tartja 
fenn a létet s a hol szenvedés és unalom jut 
a lét harczosának osztályrészül.

*

Mi a pessimisniusnak az ellentéte? Az Opti
mismus. Miben áll az Optimismus? Ha a világot 
és az életet rózsás szemüvegen keresztül néz
zük, akkor, úgymondják, optimisták vagyunk. 
De hát rózsás szemüvegen keresztül nézve a 
világot és az életet, meglátjuk-e létünknek s 
életünknek czélját s el tudjuk-e tüntetni a sok 
jajt, bajt és bűnt, a melyekre, mint sziklaszilárd 
alapokra jogosan támaszkodhatik a pessimisticus 
felfogás. Nem, és ha mégis azt tennők, azaz 
ha szemet hunynánk a sok szenvedés és töké
letlenség előtt, akkor valóban ,,ruchlos“ volna 
felfogásunk, a minthogy joggal így is nevezte 
Schopenhauer ezt a felfogást, a mely felfogás 
nem elfogulatlanul látni tudó szemre és gon
dolkozó főre, hanem az élet csalárd élvezeteitől el
vakított,elkápráztatottjudiciumra vall — A keresz
tény felfogás is csak a túlvilági életbe vetett 
hit segítségével tudja kikerülni a minden vigasz 
nélküli pessimismus örvényeit. Mert a keresztény 
felfogás dualismusának, — legalább is a mi a 
jelenlevő életet és világot illeti, — tökéletesen 
megfelel a pessimisticus felfogás, hiszen minden 
tökéletesség és jóság a túlvilágon és minden 
tökéletlenség és rossz a jelenlevő világban van.

Mivel azonban a jelenlevő világ is Isten terem
tésének ismertetik el s a tisztultabb keresztény 
felfogás szerint a sátánnak, a sötétség princí
piumának, semmi része sincsen a teremtésben s 
ezért ez a princípium voltaképpen nem is érvé
nyesülhet a dolgok keletkezésében és létezésében, 
fellép annak a szükségessége, hogy a világban 
mégis tényleg létező tökéletlenség, szenvedés és 
bűn, — a melyeket letagadni még a komolyan 
száinbaveendő optimisták sem mernek — valami
képpen összeegyeztessék a világteremtöjének min
denhatóságával, jóságával és mindentudásával.

Ettől a szükségességtől áthatva keletkeztek az 
Optimismus apológiái, az úgynevezett theodiceák, 
a melyek közül első helyen említendők a Szent 
Ágoston és a Leibniz theodiceái.

Szent Ágoston jól látja a világon feltalálható 
tökéletlenséget, gonoszságot, bűnt, . . .  de mind
ezt dialektikával meg akarja kerülni, el akarja 
philosophálni s azt mondja, hogy mindez nem 
positive létező valóság, hanem csak valami nega
tívum: defectus, privatio boni, amissio boni. S 
a mindenség azért a maga egészében tökéletes, 
ezek a részletekben le nem tagadható disharmo- 
niák csak emelik az Universum harmóniáját: 
contrariorum oppositione saeculi pulchritudo com- 
ponitur.

Az optimismusnak általánosan ismért és clas- 
sicussá vált tanát Leibniznak Szent Ágoston 
tanaira emlékeztető íheodiceája képezi.

Leibniz nem tagadja a jelenlevő világban meg
levő, le nem tagadható, szüntelenül, kelleténél 
gyakrabban szemünkbe tűnő bajt és rosszat . . . 
s ő is mindezeket be akarja illeszteni valami
képpen a mindenség harmóniájába.

Szent Ágoston nyomdokait követve, Leibniz is 
azt állítja, hogy minden rossz, minden tökélet
lenség, szenvedés és bűn, — Leibniz műkifejezé
sével élve: a metaphysikai rósz: a tökéletlenség, 
a physikai rossz: a szenvedés és a morális rossz: 
a bűn, tulajdonképpen csak negativ léttel 
bír, — különben is ezek a tökéletlenségek csak
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Schopenhauert tartják a legnagyobb pessi- 
mistának, pedig pessimismusa nem vigasztalan, 
mert a nemlétet, a megváltást lehetségesnek 
tartja. Mindnyájan hiszszük is és él bennünk 
annak eleven tudata, hogy megváltásra szoru
lunk. Nem létezni mégis csak nagyobb jótétemény 
lehet, mint bármily kellemesen, bárminő juta
lommal megjutalmazva is létezni és élni. Leg
alább is alig tudnánk olyan létezést és életet 
elképzelni, a melyet a nemléttel szemben előny
ben részesíthetnénk. Elvégre az örök létet és az 
örök életet mégis csak olyannak vagy ahhoz 
hasonlónak kell képzelnünk, mint a jelenlevő 
életet s ez az élet, bármily rózsásnak lássuk s 
bárminő örömélvezetekkel töltsük is be, mégis 
csak olyan, a melyet bizony egy örökkévalóságon 
keresztül semmiképpen sem tarthatnánk kívá
natosnak.

Miben is áll voltaképpen a pessimismus? 
A világ és élet bajainak, a csalódásoknak, szen
vedéseknek, a jajnak és nyomornak, a tökélet
lenségnek és a bűnnek meglátásában és létünk 
és életünk czéljának keresésében, a melyet azon
ban nem tudunk megtalálni. De hiszen ez nem 
egyéb mint nyílt tekintettel való nézése a világ 
dolgainak. Ha ez a pessimismus, akkor volta
képpen helytelenül járunk el akkor, a mikor ezt 
a felfogást ezzel a szélső irányra valló kifeje
zéssel nevezzük.
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emelik a mindenségnek szépségét és tökéletes
ségét, a mint a zenében az egyes dissonantiák 
emelik az egész zenedarab harmóniáját s a mint 
a festészetben az árnyékolás kellemesebbé teszi 
a festménynek összbenyomását.

Leibniz nem állítja azt, hogy ez a világ az 
elképzelhető legjobb, legtökéletesebb világ volna.
A „meilleurdes mondes possibles“ elmélete csak 
annyit mond, hogy világunk a lehetséges vilá
gok között, azaz: azok között a világok között, 
melyeket Isten megteremthetett volna, a legjobb, 
legtökéletesebb.

Ez az optimisticus állítás könnyű szerrel be
bizonyítható Leibniznakhíressé vált trilemmájával.

Ha ez a világ nem volna a legtökéletesebb, 
— úgymond Leibniz — akkor Isten vagy nem 
ismerte volna a legtökéletesebb világot, vagy 
nem akarta volna, vagy pedig nem tudta volna 
a legtökéletesebb világot megteremteni. Hogy 
Isten ne ismerte volna a legtökéletesebb világot, 
ez a feltevés ellenkezik Isten mindentudásával, 
hogy Isten ne akarta volna a legjobb világot 
megteremteni, ellenkezik Isten jóságával, az a 
feltevés pedig, mintha Isten ne tudta volna a 
legtökéletesebb világot megteremteni, ellenkezik 
Isten mindenhatóságával. Tehát ez a világ a 
lehetséges világok között a legjobb, a legtöké
letesebb világ.

Leibniz okoskodásának legnagyobb ereje és 
valódi értéke abban rejlik, hogy az Optimismus 
megvédésére az argumentumokat nem a világ 
dolgainak ismertetéséből meríti, hanem a leg
főbb, legtökéletesebb lénybe vetett hitünkből.
S ez Leibniz mély belátásáról tesz bizonyságot, 
mert valóban csakis a hit veheti fel a harczot 
a pessimismus ellen, a mely felfogás mellett 
minden philosophemánál ékesebben beszélnek a 
szomorú tények: a szenvedések és csalódások, 
a bajok és bűnök s a világnak mindennemű 
tökéletlenségei. Persze, Leibniz nem veszi észre, 
hogy nem észokokkal, hanem voltaképpen hit- * 
beli érvekkel bizonyította be az optimismusnak 
vélt igazát s hogy, ha valaki kétségbe vonná, vagy 
éppen tagadná a leibnizi trilemmában feltételezett 
legfőbb lény fogalmának értékét, Leibniz argumen- 
tálása nyomban összeomlanék, miért is argumen- 
tálása ellen joggal felhozható Schopenhauernek 
azon ellenvetése, hogy hiszen egy valóban minden
ható Isten egy olyan lehetőséget is létesíthetett 
volna, a mely a jelenlegi világnál sokkal tökélete
sebb világ teremtését is megengedte volna, azaz a 
Leibniz mindenható Istenének hatalmában állott 
volna az is, hogy a lehetséges világoknál is 
tökéletesebb világot teremtsen.

De Schopenhauer különben sem hiszi, hogy 
ez a mi világunk tökéletes volna, ellenkezőleg: 
Leibnizczal szemben éppen azt vitatja, hogy ez 
a világ a lehető legrosszabb, legtökéletlenebb 
világ . . .

A lépten-nyomon, feles mennyiségben sze
münkbe ötlő szenvedést, tökéletlenséget, bűnt 
stb. nem lehet letagadni és elphilosophálni. Ezzel 
szemben hiábavaló minden hivatkozás a minden
ségnek, a természetnek s az életnek bölcs beren
dezésére.

Az égi testek szabályszerű, mathematikailag 
előre megállapítható pályafutását szokták felhozni

a czélszerüség és tökéletesség mellett, pedig minő 
tökéletlen ez az égi harmónia; egy kis zavar 
az égi pályákon — s ilyenek tényleg elő is for
dulnak — elégséges arra, hogy nagy égi revo- 
lutiókat okozzon, gyakoribb vagy nagyobb zava
rok azt idéznék elő, hogy az égi testek egymásnak 
rohannának, azaz lehetetlen volna az égi testek 
harmonikus létezése.

Bizonyos fertőző betegségek ezrével pusztítják 
az élő lényeket, valamivel nagyobb arányú pusz
títás megsemmisítené az egész emberi nemet 
s kioltana minden életet stb. stb. — Különben 
is a világ maga lehet szép az érdek nélküli 
szemlélőre nézve, de a világ az emberre nézve 
nemcsak amolyan „Guckkasten.“

*

Tényleg egészen nyilvánvaló, hogy igen sok 
tökéletlenség van ezen a világon és semmiféle 
mélyebb bölcseségre nincsen szükségünk, hogy 
meglássuk a sok bajt, bűnt, tökéletlenséget és 
szenvedést, a mi a világon van. S ha mindennek 
belátásából Schopenhauer felépítette a pessimis- 
musnak philosophiai rendszerét, a mely rendszer 
színes rhetorikával az élet és lét tagadását hir
deti s a fajfenntartást egyjelentőségünek minő
síti a nyomor és szenvedés perpetuálásával s a 
születendő generatiókat a halál újabb és újabb 
martalékának nézi, — a minthogy a tapasztalati 
világban mindez így is van — s ezért önmeg
tagadó, asketa életmódra tanít, a mely ideális 
életmódnak végső czélja az akarat kiölése, az 
akarat mortificatiója volna, a mely mortificatio 
megszűntetné a jelenséget, sőt megsemmisíthetné 
az egész mindenséget is, — mindezen valóban 
nincs miért csodálkoznunk. Ez a felfogás, bár 
paradoxon, mert létünk gyökerét támadja meg 
és mert ellenkezik minden természetes ösztö
nünkkel, de azért a valóságnak és tényeknek 
tényleg pessimisticus hasisán épül fel s ennek 
az egész systemának pessimisticus része ellen 
hathatós észokokat alig lehet felhozni. Persze 
a schopenhaueri metaphysika és a megváltás 
tana ellen csatarendbe állíthatók az argumen
tumok. Igenis kérdezhetjük: vájjon a Schopen
haueri metaphysika kiállja-e az ész kritikáját, 
vájjon be van-e kellően bizonyítva, hogy az 
embernek legbelsőbb lényegét az akarat teszi s 
ha ez be volna is kellően bizonyítva, vájjon az 
analógia ereje elegendő-e arra, hogy megbírja 
annak a bebizonyítását, hogy az egész minden- 
ség voltaképpen csak az akaratnak megjelenése, 
objectivatiója? S ha mindez megdönthetetlenül 
be volna is bizonyítva, még mindig kérdéses, 
hogy vájjon a különben teljes mértékben kötött, 
a motívumoktól determinált akarat elfordulhat-e 
természetes hivatásától, az élniakarástól — és 
mindezt miképpen képes a különben teljesen 
erőtlen intellectus véghez vinni? S végül a kér
dések kérdése, a legnagyobb nehézség az, hogy 
a mindenható, a világ lényegét alkotó akarat 
miképpen semmisülhet meg, a létezésnek álla
potából miképpen juthat a nemlétnek, a nyuga
lomnak, a mozdulatlanságnak, a nirvánának álla
potába? Mi vagyok én? Mi a világ lényege? 
Mi a világprocessus czélja? Mind olyan kérdé
sek, a melyekre sem Schopenhauer, sem senki
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soha sem adhat kielégítő választ, de a mely 
kérdések voltaképpen már nem is a pessimis- 
musnak a felszínen levő, hanem a lét legmé
lyebb kérdéseit s ezek közt a megváltásnak kér
dését érintik. A megváltás kérdésére pedig valóban 
csak a hit felelhet meg. De, mivel Schopen
hauer a megváltást lehetségesnek mondja, fel
fogását nem tarthatjuk vigasznélkülinek. Az 
emberi lélek a vigasztalatlanság kietlenségében 
nem tud megnyugodni, legkevésbbé nyugodnék 
meg ebben a művész- és költői lélek, a milyen 
Schopenhauer is volt, a ki mindenben meglátja 
vagy megsejti az örök igazságszolgáltatást, a 
kiegyenlítődést, a mértéket. Akkor volna csak 
vigasztalan eza rendszer, ha semmiféle kifelé vezető 
utat sem hagyna nyitva számunkra. De a mint 
Platon és a keresztény tanítás, a földi élet, a 
siralomvölgy átszenvedése után kilátásba helye
zett túlvilági életet szebbnek és jobbnak tartják 
a jelenlegi világnál és életnél, úgy a Buddha és 
a Schopenhauer tana is a nirvánát, minden 
ismert létezőnek ellentétét tökéletesebbnek tartja 
a jelenlegi létnél.

A szélső pessimismus abban a felfogásban 
állana, a mely lényünk s a mindenség megvál
tásának lehetőségét nem tudná meglátni, hanem 
minden létezőt örök időkre beleszorítana a ter
mészet kényszerű szükségességébe, — sub titulo 
körgyűrű és körforgás, vagy örök tökéletesedés 
stb. — a nélkül, hogy bármily halvány remé
nyünk is lehetne a megváltásra. A megváltásra 
pedig szüksége van az embernek. Erősen érez
zük annak szükségét, hogy kikerüljünk a ter
mészet kényszerű szükségességéből. Vájjon lehet- 
séges-e ez? Ez az a kérdés, a melynek meg
fejtése egyjelentőségű volna a pessimismus és 
Optimismus legmélyebben fekvő kérdésének meg
fejtésével.

Erre a kérdésre egyes-egyedül a hit felelhet 
meg. A hit pedig, a mely transscendens ideálok
ból táplálkozik, a mely ideáloknak nagy bioló
giai értéke abban van, hogy azok jobbára fel
emelők, élettevékenységre serkentők, igenlően 
felel meg kérdésünkre, mert azt mondja, hogy 
igenis, érdemes végigélni, végigküzdeni azéletet, 
mert életünk és létünk nem czéltalan, hanem 
olyan szent czélnak szolgálatában áll, a mely 
czél az örökkévalóságnak, a transscendens való
ságnak, a megváltás utáni állapotnak szempont
jából s annak értékelése szerint is absolut érté
ket képvisel.

Vájjon igaza van-e a hitnek vagy sem? Ki 
tudna erre a kérdésre megfelelni?

Erre a kérdésre csak az tudna megfelelni, a 
ki részt vett volna az Isten tanácsában és tudná, 
mi czélja van Istennek a mindenséggel és az 
élettel s az élet csekély örömeivel és mérhetet
len szenvedéseivel.

Ha az ember életéből a hitet kihagyjuk, akkor 
bizony a pessimismus csak nyitott ajtókat tör
het be, mert minden élet és minden lét szen
vedéssel és csalódással teljes s mert a tapasz
talatban feltalálható czélok semmiesetre sem 
olyanok, a melyekkel megnyugtathatnék háborgó 
kedélyünket és nyugtot nem találó gondolkozá
sunkat. Ha a hitet nem hívjuk segítségül, a 
honnan? hová? mi czélból? nagy kérdéseire

semminemű megnyugtató feleletet sem tudunk 
adni. 1

Ebből a szempontból nézve a létet és az 
életet, azt kell mondanunk, hogy a mély érzésre 
és a világ komolyabb felfogására, a világ és 
élet dolgainak szigorúbb értékelésére hajló kedély,

1 Bár igaza van Alexander Bernátnak, a mikor „A 
XIX. század pesszimizmusa (Schopenhauer és Hart
mann)“ czímü tanulmányában (Filozófiai írók Tára, V., 
Budapest, 1884), a pessimismusról elítélően nyilatkozva, 
azt mondja: ,.A kérdés az, hogy van-e valami, a mi 
értékesebb minden örömnél s hozzáférhetetlen minden 
fájdalom számára, a mi támaszt ád az életnek s küzd 
veszedelmei eilen?“ S bár igen szép és épületes dolog 
erre a kérdésre azt válaszolni: „Van. Ha nem volna, 
az emberiség történeti élete, culturája, megfoghatatlan 
látvány volna előttünk. A személyiség rejtélyes mélyében 
gyökerezik erkölcsi életünk, mely fölötte áll mindennek, 
melynek erősbítésére szolgálnak józan örömeink s mely 
fenntarthat bennünket a szenvedések közt. Az ember 
nem arra van teremtve, hogy érzelegjen és élvezzen; 
cselekvésre van hivatva, arra, hogy személyiségét kifejtse, 
a mi benne rejlik, napfényre hozza; azt keresi első 
sorban, nem azt, hogy élvezzen, vagy legalább többet 
élvezzen, mintsem szenved. Szenvedések közt is utat 
iparkodik törni személyiségének s tűrni tudja a szen
vedéseket, mert személyiségének impulsusa hatalmasabb 
minden egyébnél. A ki a személyiség értékét tagadja, 
az nyitva találja az utat a pesszimismushoz, fáradság és 
apparátus nélkül fog elérkezni hozzá. De a személyiség 
valóban az, a mit Goethe nyílt titoknak nevezett, mert 
hatása nyilvánvaló mindenki előtt, mivoltában pedig a 
titkok titka, mint maga az emberi élet.“ (Alexander 
Bernát idézett müve) Még sem hiszszük, hogy Alexander 
a hitnek segítségre hívása nélkül meg tudta volna czá- 
folni a pessimisticus felfogást s aggasztó kérdésünkre 
megnyugtató feleletet adott volna. Az emberiség törté
neti élete és culturája bár mindenképpen rejtélyes is 
marad, de azért annyira, a mennyire egyáltalában meg
érthető és megmagyarázható valami a világon s az ember 
életében, megmagyarázható és megérthető az emberiség 
történeti élete és culturája is az akarat élniakarásából. 
S a személyiség rejtélyes mélyében gyökerező erkölcsi 
életet, általában az erkölcsi életet, aiig képzelhetjük ei 
tökéletesebbnek a Schopenhauer-rajzoíta erkölcsi ideá
loknál: az asketák és a szentek egynek s azonosnak 
érzik magukat az egész mindenséggel s minden törek
vésükkel azon vannak, hogy az egész mindenséget meg
váltsák a lét gyötrelmeitől. Elképzelhetö-e ennél magasz- 
tosabb, szentebb törekvés? S bizony ez nem könnyű 
feladat: mert ezeknek a szenteknek és asketáknak ön
magukban magát a világot kell legyőzniük.

Hogy a személyiségnek impulsusa hatalmasabb min
den egyébnél s az ember a szenvedések közt is utat 
iparkodik törni személyiségének, ezt Schopenhauer igen 
jól tudja s az akarat élniakarása mindenesetre ezt is 
megmagyarázza. Ha pedig azt mondjuk, hogy a szemé
lyiség mivoltában a titkok titka, mint maga az emberi 
élet, Schopenhauer azt feleli: én éppen ezt a titkok 
titkát fejtettem meg, mert az élet nem egyéb, mint az 
akarat objectivatiója s lényegileg maga a személyiség sem 
egyéb, mint a létezni, élni (vagy akár hatalmasnak lenni) 
vágyó akarat maga.

ismételjük: nem észokokkal, hanem csakis a hit 
érveivel vehető fel sikeresen a harcz a pessimismussal 
szemben. Kíváncsiskodó, végére járhatatlan és megfejt
hetetlen kérdéseinket csak Pál apostol korholó kérdései 
némíthatják el: „Mert kicsoda tudja az Urnák akaratját? 
és ki taníthatná ötét?“

. Mert ki mehetett végére az Ur akaratjának? vagy ki 
volt néki tanácsosa?“ —- — (Pál apostol I. levele a Korin- 
thusbeliekhez, II. rész, 16 és Pál apostol levele a Róma- 
beliekhez.XI.rész 34.). — A hívő ember nyelvén azt mond
hatjuk, hogy mi nem vagyunk ugyan képesek arra, hogy 
a titkok titkát megfejtsük, de azért hiszszük, hogy létünk 
és életünk csak eszközül szolgál a befejezett tökéletes
ség megvalósítására és megértésére. — Bizony, bizony 
igaza van Pál apostolnak: a reménység által tartatunk 
meg. Ugyanezt a mélységes emberi bölcseséget fejezi 
ki Madách is „Az ember tragédiája“ befejező szavaiban : 
„Mondottam, ember: Küzdj és bízva bízzál!“

23 *
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gondolkozás és judicium alapjában véve, a Pes
simismus felé hajlik. Schopenhaueré az érdem, 
hogy ezt az örök emberi felfogást a pessimismus 
classicussá vált rendszerében philosophiai és 
művészi módon- kifejezésre juttatta.

De az élet, a gyermekkaczaj s a fiatalos, 
fejlődő erőtől duzzadó, szünet nélkül megújuló 
generatio, az élniakarástól hajtva, természetes 
ösztöneit követve, minden időben áttörte a böl
csek rendszereit. Schopenhauer rendszere ellen 
is ilyen élnivágyástól duzzadó, fiatalos kaczajból 
és természetes ösztönökből táplálkozó gondolat
rendszer intézte a leghevesebb támadást s a halál 
nagy praedicatorával szemben életkedvtől, élni
vágyástól a hatalom akarásától és hatalomszere
tettől ittasan tanította Nietzsche az emberfeletti 
embert.

Mondom: gyermekkaczaj megzavarhatja és 
meg is bonthatja a bölcs rendszerét. De ne 
feledjük: a gyermek is megszűnik gyermek lenni 
s a kaczaj és mosoly mihamar elhervad ajkáról.

*

A pessimismust, a mely az emberi életet s a 
világ dolgait a végczél megérthetetlenségének 
alapján és a tényleg megállapítható positiv szen
vedések és hiábavalóságok szerint értékeli, örök 
felfogásnak kell tartanunk; — örök felfogásnak 
tartjuk olyan értelemben, hogy ez a felfogás 
minden időben és minden körülmények között 
meg fogja találni az utat az emberek szívéhez 
és az emberek értelméhez, mindaddig, a míg 
csak gyökereiből ki nem irtatik ebből a világból 
a szenvedés, bűn, baj, tökéletlenség . . .  és min
den dolgok között a legnagyobb rossz: a halál, 
vagy a míg mindennek nagy czélja nem lesz 
nyilvánvaló.

Ez a felfogás nem új az emberiség gondol
kozásában és semmiesetre sem datálódik Scho
penhauer fellépésétől. Megtaláljuk ezt a felfogást 
minden népeknél: a legrégibbeknél csak úgy, 
mint akár a napjainkban élőknél, Keleten csak 
úgy, mint Nyugaton és megtaláljuk ezt a fel
fogást voltaképpen minden egyes ember gon
dolkozásában is.

A görögökről általában azt tudjuk, hogy a 
világnak eleddig legboldogabb népe volt és 
mégis a világ ezen eleddig legboldogabb népének 
egyik legderűsebb költője, Homeros mondja:

„A föld színén élő, nyüzsgő lények között az 
embernél nincs boldogtalanabb“. S bár a görögök 
phantásiája Hellas kék egéhez méltó derűs alakok
kal népesítette be az Olympost s a halál voltakép
pen csak kevéssé foglalkoztatta és aggasztotta az 
életet élni és élvezni tudó görögöket, mégis 
tragoediáit bizonyos pessimisticus érzés és han
gulat hatja át s philosophusainál, így a sötét 
Herakleitosnál, az isteni Platónnál s a stoiku- 
soknál, kifejezetten pessimisticus elemekkel talál
kozunk. S ha a Platon Phaidon-jában Sokratest 
halljuk beszélni, önkénytelenül a keresztény 
rigorismus jut eszünkbe. „Szellemi vizsgálódá
sunkban, úgy látszik, csak egyetlenegy ösvény 
vezet czélhoz, mert míg testünk él és lelkűnk
nek ilyen nyűge van, bizony el nem érhetjük 
egészen azt, a mire törekszünk s a mi, úgy 
mondjuk, nem egyéb, mint az igazság. A test

ezerféle bajlódást okoz már elkerülhetetlen táp
lálásával is; de meg, ha betegségek támadják 
meg, azok is megakadályozzák az igazság kere
sésében. A test szerelemmel, vágyakkal, félelem
mel, mindenféle légvárakkal és hiúságokkal tölt 
meg bennünket, úgy hogy valósággal igaz, a 
mit mondani szokás, hogy eszméletre sem tér
hetünk soha miatta. Még a háborúkra, forradal
makra és csatákra sem egyéb nem ád okot, mint 
a test és testi vágyaink. Mert hiszen minden 
háború a földi javak birtokáért támad; földi java
kat meg csupán testünk miatt kényszerülünk sze
rezni, hogy rabszolga módra ápolgassuk.“ —
„A tudásra törekvők belátják, hogy a bölcsel
kedés a lelket egyrészt olyan állapotban leli, 
hogy teljesen a testhez van kötve és tapadva, 
s mint valami börtönfalon át, úgy kell a testen 
át szemlélnie az igazságot s önmaga által mit 
sem szemlélhet s hogy éppen ezért a legnagyobb 
tudatlanságban fetreng s másrészt, hogy a böl
cselkedés e börtön erősségét is jól ismeri, mert 
hiszen az érzéki vágyakon alapul, úgy hogy a 
fogoly maga leginkább közreműködik a saját 
lebilincselésén“ . . .  (Platon: „Phaidon“,dr.Gyom- 
lay Gyulának fordítása, a Filozófiai írók Tára
XI. kötetében, Platon válogatott művei II. kötet, 
Budapest, 1893). — Egészen úgy érezzük magun
kat, mintha a kereszténység első századainak 
rigoristáit hallanók, a kik hadat izentek a testnek, 
az ösztönöknek s e világ örömeit bűnnek és 
tökéletlenségnek ismerték fel s a jelenlevő életet 
majdnem oly kevésre értékelik, mint az emberi
ség másik nagy vallása: a buddhaismus.

Schopenhauer ennek az örök emberi gondol
kozásnak philosophiai classicusa s mint ilyent 
az emberi gondolkozásban igen előkelő hely 
illeti meg. S ha fel akarnók sorolni az emberi 
szellem képviselőit, ezek közül a képviselők 
közül semmiesetre sem hagyhatnék ki Scho
penhauert.

Hogy e mellett a felfogás mellett s ezzel 
ellentétben még igen sok iránya van az emberi 
gondolkozásnak s hogy ezeknek az irányoknak 
is megvan a maguk méltó képviselőjük, azt 
éppenséggel nem akarjuk tagadni. De ismételten 
állítjuk, hogy Schopenhauer pessimisticus philo- 
sophiájával az emberi gondolkozásnak, érzésnek 
és értékelésnek egyik örök irányát képviseli s 
ennek az örök emberi gondolkozásiránynak ő 
az első és eleddig legclassicusabb philosophiai 
képviselője.

De azért az élet is megköveteli a maga jogát, 
az élet nem hajlik meg Schopenhauer pessimis- 
musa előtt, hanem újongva követeli magát az 
életet s philosophiai rendszerekben a culturális 
haladást (Hartmann Eduard Jucchépessimismu- 
sát) s a hatalmat szomjúhozó akarást (Nietzsche 
Frigyes Übermensch-philosophiáját) küldi hadba 
az askesisben, lemondásban, resignatióban, nem
akarásban, kialvásban és megsemmisülésben 
végződő schopenhaueri tanok ellen. S a míg új 
nemzedék születik erre a világra, a mely élni 
akar s a míg ez az új nemzedék szemben találja 
magátazélettapasztalataitól s csalódásaitól kijóza
nított régibb generátióval, addig örök marad 
az ellentét az Optimismus és a pessimismus 
között. De bár gyermekkaczaj megbonthatja is
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a bölcs rendszerét, azért ne feledjük, — még 
akkor se feledjük, ha Zarathustra elhódító beszé
deit harsogják is fülünkbe, — hogy a gyermek 
is megszűnik gyermek lenni s a kaczaj és mosoly 
mihamar elhervad ajkáról.

Dr. Bárány Gero.,

A z  astrophysíka.
Lapunk hasábjain astrophysikai tárgyú kisebb- 

nagyobb terjedelmű közlemények már több ízben 
jelentek meg. Most azt a férfiút szólaltatjuk meg, 
ki e tudományág szolgálatában egy emberöltő 
óta áll, nagy sikerrel művelve és fejlesztve azt. 
Vizsgálataival nem egyszer adott új irányt az 
astrophysikai kutatásoknak s így első sorban 
hivatott az astrophysikai kutatások czéljairól, 
eddigi eredményeiről, módszereiről a tanulni 
vágyó közönség előtt nyilatkozni.

Ily czél lebeghetett W. W. Campbell tanár, 
a Lick Observatorium jelenlegi igazgatója előtt, 
midőn nemrég St. Louisban egy felette érdek
feszítő és vonzó előadás keretében ismertette az 
általa müveit és fejlesztett tudományág ered
ményeit. Sőt többet is tesz. Nem szorítkozik az 
eredmények száraz felsorolására, hanem feltárja 
előttünk azokat a rejtélyeket is, melyeknek meg
ismerésére törekedett az emberi szellem a leg
régibb idők óta. Lelki szemünk előtt világok 
keletkezésének, fejlődésének és elpusztulásának 
lehetséges módjai feltárulnak; a logikailag érté
kelt gondolkodás alapján megállapítja, hogy kos- 
mikus körből mikép keletkeznek az égi testek, 
milyen ezeknek fejlődése. Úgy hisszük, hogy e 
kiválóan érdekes előadás közlésével tanulni vágyó 
közönségünknek nagy szolgálatot teszünk

„A ki a tudomány valamely ágát műveli, sikert 
csak akkor arathat, ha nemcsak kutatásai tár
gyára vonatkozó általános elveket tartja szem előtt, 
hanem figyelmét a részletekre is fordítja; sőt 
búvárlatainak horderejét időközönként általános
ságban is meg kell bírálnia a tudományosság 
szempontjából. Akár a csillagok pontos hely
zetének, avagy radiális sebességének meghatáro
zásával, vagy a bolygók pályájának megállapítá
sával, vagy Napunk természetének tanulmányo
zásával foglalkozunk, mindig csak kevéssel 
mozdíthatjuk elő a csillagászat azon két nagy 
problémájának megoldását, melyeket, mint főczé- 
lokat a következőkben lehet körvonalozni :

1. Megállapítani a végtelen tér csillagvilágá
nak szerkezetét, ezen világ egyes tagjainak álta
lános elrendezését s a vonzási törvény által 
megszabott mozgásuk törvényszerűségét.

2. Meghatároznia ködfoltok, csillagok, bolygók 
és más égi testek physikai állapotát, követni fej
lődésük történetét jelenlegi phasisáig, sőt meg
álllapítani várható jövőjüket.

Az első probléma feladata röviden annak meg
állapításában áll, hogy hol állanak és hová mennek 
a csillagok. Ezzel az astrometria foglalkozik. A 
második probléma az égi testek természetére és 
sajátságos alkotására vonatkozik, melylyel az

astrophysíka foglalkozik. A kutatás e két csoport
jának feladatai tehát teljesen elkülönítettek; oái 
ha tekintettel vagyunk arra a végczélra, mely 
felé mindegyik törekszik, be Keli. látnunk, hogy 
bizonyos határig minden csillagász mindkét cso
porttal foglalkozik. Az astrophysikus a csillagok 
helyzetét az astrometriából nyeri és a csillag- 
positió meghatározásával foglalkozó astronomus 
az astrophysikusra szorul. Az astrophysíka a 
különböző csillagtypusok sugárzását óhajtja meg
állapítani, pl. a Napét és a Siriusét. A meridián-kör 
és a távcső segélyével felfedezték Sirius kísérőjét, 
a mikrometrikus mérések megállapították pályája 
alakját, a heliometer annak távolságát, 1 a photo
meter fénymennyiségét. Az ezeken a részleteken 
alapuló számítások arra az eredményre vezettek, 
hogy Sirius tömege 2 5-szer nagyobb a Napénál, 
fénye pedig 2 1 -szer nagyobb. E tényből követ
kezik, hogy Sirius tömegének bizonyos mennyi
sége sokkal több energiát sugároz ki, mint a Nap 
ugyanily mennyiségű tömege, mely körülmény 
a Sirius csoportjába tartozó valamennyi csillagok 
astrophysikai tanulmányozásában rendkívüli jelen
tőséggel bír. A csillagparallaxis ismerete nélkü
lözhetetlen úgy annak, ki a csillagok fejlődését, 
mint annak, ki a csillagvilág szerkezetét tanul
mányozza. Másrészt a csillag radiális sebesség
komponensének meghatározása kizárólag azok
nak az észlelőknek munkakörébe vág, kik az 
astrophysíka problémáival és módszereivel fog
lalkoznak; pedig ez eredményeket további érté
kesítés végett türelmetlenül várja az astrometria. 
A csillagászat ez két ágának szoros érintkezése 
a haladás jele.

Az astrophysíka elnevezés nemzedékünk alatt 
keletkezett, de e tudományág első gyökerei régebbi 
időkig nyúlnak vissza. A Kant-Laplace-féle fej- 
lődés-hypothesis, Herschel Vilmos ködfolt- és csil
laghalmaz megfigyelései, valamint ezek természe
tére belőlük vont következtetései, a bolygók 
tulajdonságaira és azon viszonyokra vonatkozó 
kutatások, — melyek között a bolygók léteznek 
-— a napfoltok rendszeres kutatásai és gyakori
ságuk 1 1  éves periódusának felfedezése képezte 
mintegy ötven évvel ezelőtt e tudomány lényeges 
részét. Az égi testek természetének mibenlétét 
kikutatni sok búvárnak kívánsága volt már akkor, 
mikor Kirchhoff a színképelemzés elveinek hal
hatatlan felfedezésével megnyitotta a sorom
pókat, melyek addig az égi testek természetének 
rejtélyeihez vezető utakat elzárták. A Spektroskop 
lett az astrophysikus főeszköze és máig is az 
maradt. De az astrophysikus ma már nem szo
rítkozik tisztán többé a csillagok spektrumának 
kutatására és már nem egyedüli eszköze a Spek
troskop. A sugárzás minden neme az, melyet 
megvizsgál és segédeszközei jelenleg az a sok 
műszer, melyekkel ezek nemét és természetét 
megállapítja. A tudományos igazságok nagy álta
lánosításai pl. az energia fejlődésének tanai és 
megmaradásának elve, itt épp annyira terméke
nyeknek bizonyultak, mint a tudomány más 
mezőin.

Az astrophysikai kutatásoknak a Nap tanulmá-

1 Meridiánkor, mikrométer, heliometer az astrometria 
eszközei.
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nyozása képezi főrészét. A Nap egészen közönsé
ges, a millió többi csillaghoz hasonló csillag, de az 
egyedüli ezek között, mely oly közel van hozzánk, 
hogy korongnak látszik. A csillagok pontoknak 
látszanak s minden ilyen pont csak mint egész 
tanulmányozható; míg ellenben korong alakja 
folytán a nap egyes részletei külön-külön is 
tanulmányozhatók. Különben addig a maga tel
jes egészében a csillagos világot megismerhetni 
nem is remélhetjük, míg alaposan ki nem tanul
mányoztuk saját csillagunkat, a Napot. De csak 
közvetett módszerekkel tanulmányozhatjuk a 
Napot. A Nap belseje számunkra láthatatlan, a 
gömbalakú testet pedig, melyet mi Napnak neve
zünk, elrejti előttünk az átlátszatlan photosphaera. 
A photosphaerikus fátyol sötét foltjaival, (nap
foltok) fényes fáklyáival, a photosphaera fölötti 
úgynevezett megfordító réteg, a megfordító réte
get közvetlenül borító chromosphaera, valószínűleg 
a chromosphaerából kitörő protuberantiák,aNapot 
minden irányban körülvevő és tőle nagy távol
ságokig eltávolodó korona, egyedül azok a tünemé
nyek, melyek közvetlen alávethetők a megfigyelés
nek. Amit a Napról tudunk, az vonatkozik a Nap 
egész tömegének ezen jelentéktelen részeinek 
tanulmányozására. De ezért ezen adatokból is 
fel tudjuk állítani a Nap szerkezetének egyszerű 
és kielégítő elméletét.

A Napot alkotó anyagok azonosoknak látsza
nak lenni azokkal, melyből a földkéreg áll. A 
jelenleg ismert 80 vegyi elemnek több mint fele 
spektroskopikus megfigyelések bizonysága szerint 
a Nap megfordító rétegében és chromosphaerá- 
jában található. Vájjon a többi előfordul-e, ugyan 
kimutatva nincsen, de semmi olyan különös ok 
sincsen, mi bennünket arra késztetne, hogy elő
fordulásuk lehetőségét tagadjuk. A Nap össze
tételére vonatkozó legteljesebb vizsgálat Row- 
landtól ered, ki arra a következtetésre jutott, 
hogy Földünk a Napéval azonos spektrumot 
mutatna, ha ennek hőmérsékletéig felmelegíttet- 
nék. A Nap felületén a nehézségi erő intensitása 
ismeretes, de a Nap belsejében uralkodó nyomás 
értéke még nincs megállapítva, mivel ez attól az 
előttünk ismeretlen törvénytől függ, mely meg
mutatja, hogy a Nap belseje felé miképp nő a 
sűrűség. Az a legkisebb érték, melyet a Nap 
középpontján uralkodó nyomás értékére fölve
szünk, tízezermilliószor nagyobb volna a tenger 
felszínén felmerülő légnyomásnál. A nap felületén 
uralkodó hőmérséklet legvalószínűbb értéke6000" 
C, a Nap centrumában pedig a legkisebb hőmér
séklet legkevesebb öt millió C fok. Ezen óriási 
hőmérséklet és a Nap átlagos csekély sűrűsége 
következtében belsejének legnagyobb része, vagy 
talán egészében is gázalakú; de az óriási nyomás 
folytán a centrális magnak nagy része nyúlós 
is lehet, mely könnyen gázalakba mehet át, 
mihelyt áramlások hatása folytán a szívós részek 
alacsonyabb nyomás alá kerülnek.

A Nap felületi részei minden irányban meleget 
sugároznak a térbe, minek következtében a kihűlő 
tömegek lesülyednek, míg melegebb tömegek a 
felületre felszállnak. Ezek az áramlások a Napot 
igen élénk és nagy változásokat mutató csillaggá 
teszik. A felszálló tömegek nagyobb, a lesülyedő 
kisebb forgási sebességgel bíró régiókba jutnak

s e körülmények a naptömeg mozgásaira befolyást 
gyakorolnak.

A napenergia megmaradása a nehézség tör
vényének szükségszerű folyománya. Helmholtz ki
számította, hogy a nap-átmérőnek évi 1 2 0  méterrel 
való összehúzódásából eredő hőfejlődés elegendő 
a sugárzás okozta hőveszteség pótlására. De igen 
kétes, vájjon ez az egyedüli itt ható körülmény? 
Ebben a kérdésben jelenleg az uranium, thorium, 
radium subatomos ereje kiváló érdekkel bír, 
mivel ez radioaktiv anyagok vizsgálata kimu
tatta, hogy ez anyagok atomjaiban oly hatalmas 
erő rejlik, melynek semmiféle hatását korábban 
nem ismertük Ez anyagok egy atomjától fej
lesztett energia többezerszeresen felül múlja a 
többi ismert testnek vele egyenlő nagyságú töme
geinek közönséges vegyi átalakulásánál fejlődő 
energiát. Mi még nem tudhatjuk, vájjon nem 
működnek-e szintén ilyen erők a Napban, hol mint 
energiát kisugárzó testének létezését az által 
hosszabbítják meg, hogy a Helmholtz-féle-pon- 
tractió-hatásokat kisebbítik? Semmi sem kény
szerít bennünket arra a feltevésre, hogy egyedül 
a nehézségi erő a napsugárzás szabályozója; 
sőt ennek egyenesen ellentmond az a körülmény 
is, hogy a geológusok becslése szerint Földünk 
kora nagyon is meghaladná a napsugárzás korát, 
ha kizárólag a nehézség tartaná fenn a napsugár
zást. A Napot közvetlenül körülvevő photosphaera 
vakító fátyola az izzó fémek gőzének sűrűsödési 
terméke. Ezek a felhők nem condensált gőzök 
végtelen tengerében — légkörünk felhőihez hason
lóan — úszkálnak. De valószínű, hogy igen 
gyorsan és folytonosan is képződnek, megnőnek, 
de a Nap belsejéből előtörő hőtől feloszolnak.

A napfoltok a Nap azon tüneményei, melyeket 
legbehatóbban tanulmányoztak a nélkül, hogy 
mibenlétük felderítve lenne. Kétségtelen, hogy a 
photosphaera mélyedései s hogy egy légköri 
circulatió létezését igazolják. A Nap szélén 
lévő foltok azon megfigyelései, melyekkel azt 
akarták kimutatni, vájjon a foltok a photosphaera 
mélyedései-e vagy kiemelkedései, a foltokat fedő 
és környező rétegek normális sugártörése folytán 
bizalmat nem érdemelnek. Földi légkörünkben 
magas barometerállások leszálló légáramlatok 
létezésére mutatnak, melyek ezen légrétegeknek 
compressióból eredő felmelegedését okozzák és 
a felhők keletkezését gátolják. Vájjon a foltok 
penumbrája — mint erre először Secchi rámutatott 
— nem-e nagy nyomással bíró oly rétege a 
Napnak, hol az áramlások befelé irányultak, míg 
ezek környezetében a fényes fáklyákat elő
idéző felszálló áramlások vannak? Nem egyedül 
a foltok mutatnak a Nap felületének élénk moz
gására, mivel a napfelület sötét vonalaknak oly 
hálózatával is van borítva, mely elválasztja egy
mástól az egyes felhőket.

Young tanárnak valószínűleg igaza van, ha 
azt állítja, hogy a Fraunhoffer-féle sötét vonalak 
eredetét, a Napot közvetlenül körülvevő és a 
photosphaerikus felhők között létező nem conden
sált gőzök kevésbbé sűrű rétegének absorbtió- 
jában kereshetjük. A több ezer kilométernyi magas 
chromosphaera sokkal tovább terjed, mint a meg- 
fordító-réteg és könnyű gázokat, mint hydrogent 
és héliumot, továbbá a calcium, magnesium,



natrium és más vegyi elem gőzeit tartalmazza, 
melyek az ott uralkodó hőmérsékletnél nem sűrű
södhetnek.

A protuberantiák általánosságban ugyanolyan 
összetételűek, mint a chromosphaera, bár egyes 
részéiben a könnyű gázok, más részeiben a nehéz 
fémgőzök túlnyomóak. Ezek a chromosphaera azon 
részei, melyek a Nap sugárzása által valószínűleg 
erősödő rendkívül hevesen feltörő áramlatok
tól vagy vulkánikus kitörésektől a chromosphaera 
rendes nívóján túl löveltetnek. De nehéz azokat 
az óriási, felhőszerű protuberantiákat megma
gyarázni, melyek a chromosphaera fölött igen 
magas régiókban mutatkoznak. Ebben a helyzet
ben — mint felteszik — olyan erők tartják 
meg, melyek a nehézségerő irányával ellentétesen 
hatnak.

Azon erők természetéről, melyek a korona 
általános alakját és részleteit megszabják, jelen
leg magunknak számot még nem adhatunk. Moz
gás a koronában még eddig nem észleltetett; de 
ahhoz kétség sem fér, hogy a korona a Napból 
kilövelt anyag, melynek egy része akár izoláltlan, 
akár nagyobb tömegekben a Napra visszaesik. 
Némelyek felteszik, hogy a korona anyaga, részei, 
eredetileg is bírnak a Nap hatalmas circulatió- 
jától eredő mozgással, melyek a radiatió nyo
másától tovább hajtatnak és végül mágnesi 
erők hatása alatt a korona sugarainak jellemző 
elrendezése létesül. A belőle felénk sugárzó fény 
kétféle. Egyik kisebb része olyan gáztól ered, 
mely befödi a chromosphaerát s a Földön előfor
duló ismert elemek egyikével sem azonosítható; 
ez a coronium. Ez a nap felületén igen szabály
talanul van eloszolva s előszeretettel a naplóitok 
zónájában tartózkodik. A coronium sugárzása 
azonban elenyésző a korona többi részeinek 
sugárzásához képest. Utóbbi spectruma folytonos 
és a Nap hőfokától, izzó anyagok kis részeitől 
ered. A korona belsejének kisebb és külső része 
nagyobb feléből jövő fény a koronát képező 
részecskéktől visszavert és rajtuk megtört nap
sugarakból áll.

Abbot azt találta, hogy a korona látszólagos 
hőmérséklete egyenlő volt azon szobáéval, mely
ben megfigyeléseit végezte és Arrhenius nemrég 
spectroskopikus vizsgálatok alapján ki is mutatta, 
hogy ezen eredmény összeegyeztethető az izzó 
részecskékből álló belső korona létezésével. Arrhe
nius számításai szerint, ha a koronának Abbot 
által megvizsgált részében egy porrészecskének 
köbtartalmát 1 1  köbméternek, absolut hőmérsék
letét 4620°-nak — Stephan törvényének meg
felelően — vesszük, egy olyan fényességű és oly 
hőmérséklettel bíró koronának kell keletkeznie, 
milyent mi valóban észlelünk. Arrhenius még 
azt is hiszi, hogy izzó porrészecskékből álló 
korona felvétele nem volna 25 millió tonnánál 
súlyosabb, hogy annyi fényt sugározhasson 
ki, mely a legfényesebbnek észlelt koronáénak 
megfelel. Ez a tömeg pedig oly gránitsziklának 
felelne meg, melynek oldalhossza 2 0 0  méter.

A Nap ezen elméletének zárókövetkeztetéseül 
még egy csomó kérdést kell felvetnünk, melyek 
mind igen fontosak, de eddig még megoldva 
nincsenek. A legfontosabb az, vájjon változik-e 
a napsugárzás s ha igen, milyen törvény szerint?
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Mi okból lép fel a napfoltok periodicitása s 
fellépésük miért szorítkozik a napfelület csak 
bizonyos zónáira? Honnan van az, hogy a korona 
alakja a napfoltok gyakoriságának 1 1  évi periódu
sával megváltozik? Miért nő a nap forgási sebes
sége a pólusoktól az egyenlítő felé? Mi a nap
foltok eredete? Honnan van az, hogy a nap- 
spectrum Fraunhoffer-féle vonalaitól nem lehet 
(a Napon) nagy légköri nyomásra következtetni? 
A calcium és más nehéz elem sugárzása miért 
túlnyomó a napatmosphaera és a protuberantiák 
magasabb régióiban? E kérdések mind feleletre 
várnak. Az utolsó idő legfontosabb kutatásai 
alapján a napészlelést jelenleg óriási méretekben 
szervezik, minek fontossága az eddigiek alapján 
is kitűnik, mivel a Nap tanulmányozása az astro- 
physikai kutatások főbázisa, pedig ezt utóbbi 
időkben elhanyagolták.

*

Az égi testek fejlődése oly viszonyok között 
történik, melyek figyelmünket elkerülik. Meg kell 
elégednünk azzal, hogy a tüneményeket úgy 
figyeljük meg, a hogy a megfigyelésnek kínál
koznak s hogy olyan elvek szerint értelmezzük, 
melyek a földi tünemények magyarázatára szol
válnak. Hogy eredményre jussunk azoknak a 
változásoknak tanulmányozásánál, melyeket a 
tőlünk nagy távolságra lévő anyag a hő, a 
nyomás, az elektromosság és más természeti erők 
hatása alatt szenved, teljesen ismernünk kell 
ugyanazon erőknek földi anyagokra való hatá
sait. Az astrophysikus épp annyi időt tölt a 
laboratóriumban, mint a távcső mellett s a labo
ratóriumban végzett munkálatok derítenek fényt 
bolygónk és a csillagok élete közti vonatkozá
sokra. De sajnos, lehetetlen a csillagokon leját
szódó tüneményeket a laboratóriumban nagyobb 
méretekben előállítani, épp oly kevéssé lehet a 
hőmérséklet és nyomás befolyását a kellő arányok
ban tanulmányozni. E kedvezőtlen körülmények 
daczára is kielégítő eredményekre sikerült jutni. 
Dewar, Olszewski és másoknak sikerült a nagy 
hőmérsékletek előállításánál nagy eredményeket 
elérni s e tekintetben sikerült nekik megközelí
teni azokat a vonatkozásokat, melyek a világ
űrben a csillagok között felmerülnek. Az elektro
mos szikra és az elektromos ív olyan hőmér
sékleteket szolgáltat, melyek a chromosphaerában 
és sok csillag megfordító rétegében uralkodnak; 
Moissan elektromos kályhája pedig a Nap 
photospherájának hőmérsékletével összehasonlít
ható hőmérsékletet termel. A nyomás befolyá
sának hatása a majdnem absolut légüres térben, 
valamint több légköri nyomás alatt előállított 
elektromosságra és más erőkre vonatkozólag több 
csillagászati kérdésre felvilágosítást adtak és más 
fontos problémák megoldásának első lépéséhez 
vezettek.

Laboratóriumi kísérletek megmutatták, hogy a 
vegyi elemek spectruma nem marad külön
böző körülmények között hasonló. Ha ezelőtt 
sajátságos ténynek tűnt fel az, hogy a nitrogen 
két vagy három jellemző spectrummal bír, vagy 
hogy valamely fémszikra és ív spectruma külön
böző, úgy ma már tudjuk, hogy ugyanazon test 
a spectrumok egész sorozatát adhatja azon erők
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természete és intensitása szerint, melyeknek 
hatása alatt világítóvá válik az illető test. Igaz, 
hogy a legtöbb esetben e spectrumok vonalaik 
intensitása csekély változásában különböznek 
csak, de e változások hatalmas segédeszközünk 
az észlelt hatásokat előidéző fényforrások álla
potának megismeréséhez.

A színképelemzés módszereinek csillagászati 
problémákra való alkalmazása után még sokáig 
uralkodó volt az a nézet, hogy folytonos spec- 
trumot csakis izzó, szilárd vagy folyékony test 
mutathat; ma meg van döntve e nézet, mivel 
bizonyos gázok, ha magas nyomás folytán fényt 
sugároznak, szintén adnak folytonos spectrumo- 
kat. A hőmérséklet emelkedésének bizonyos 
spectrumok kinézésére gyakorolt hatása régóta 
ismeretes. Vannak spectrumvonalak, melyeknek 
relativ erőssége nő, midőn az elektromos ív 
hőmérsékletétől a magas feszültségű szikráéra 
térünk át és vannak más vonalak, melyeknél a 
fordított jelenség áll elő. Ellenben valószínűnek lát
szik az, hogy a hőmérséklet a spectrum vonalainak 
helyzetére mérhető befolyást nem gyakorol. Nyo
másváltozások, mint ezt Humphreys és Mohler 
kimutatta, vonaleltolódásokat idéznek elő, még 
pedig a vörös szín felé tolódnak el a spec
trum vonalai, ha az elektromos ívet körülvevő 
légkör nyomása nő. E felfedezés az astrophysi- 
kára kiváló jelentőségű; bizonyos problémák 
tárgyalását ugyan bonyolódottá teszi, másrészt 
pedig remélhetjük, hogy utalni fog a legfényesebb 
csillagok photosphaerájában uralkodó nyomás 
közelítő értékeire. Tudjuk továbbá, hogy bizonyos 
testek spectruma más testek jelenléte folytán 
változásokat szenved, de e változások kiterjedé
sével tisztában még nem vagyunk. E változások 
pontos ismerete azonban a legnagyobb fontos
ságú, miután az égi testekben vegyi elemek soha 
isoláltlan nem lépnek fel.

A Geisler csövekben világító elektromos gázok 
hőmérsékletének ismerete a fényes spectral-vona- 
lakat mutató kosmikus ködfoltok, északi fény és 
más diffus természetű tünemények hőmérsékle
tének becslésénél kiváló jelentőségű. Ugyanis az 
nem bizonyos, vájjon a direct thermometrikus 
mérések adnak-e kielégítő eredményeket; ilyfajta 
mérések csak oly hőmérsékletekhez vezettek, 
melyek csak néhány fokkal különböztek a thermo- 
metert körülvevő közeg hőmérsékletétől, mely a 
cső egész belsejének közepes hőfoka lehet ugyan, 
a világító molekuláké ellenben nem. Felveszik 
ugyan, hogy a molekulák csak kis része vezeti 
tovább az elektromos kisüléseket s míg e kis 
rész magas hőfokot vesz fel, a molekulák többi 
részének közepes hőmérséklete igen alacsony 
marad. Ez a látszólag alacsony hőmérséklet annak 
a körülménynek tudható be, hogy csak végtelen 
rövid időrészecskéig közlekedik az elektromos 
áram; s míg a szem folytonosan ható fény benyo
másához jut, addig a thermometer csak közepes 
hőhatást mutathat.

Mágnesi mezőknek a spectrumvonalak kiné
zésére gyakorolt hatásai, minőket Zeeman labo- 
ratoratoriumi kísérleteknél talált, eddig az égi 
testek spectrumaiban nem észleltettek, talán azért 
nem, mert az itt alkalmazható dispersió kicsiny. 
Különben megjegyzendő, hogy az égi testek

spectrumainak értelmezése a lehető legnagyobb 
elővigyázattal kell történnie. A ködfoltok spec- 
trumában előforduló fényes vonalak első sor
ban azok magas hőmérsékletére utalnak, bár ez 
a következtetés nehézségekbe ütközik, a mennyi
ben ily rendkívül ritka anyag ily magas hőfokot 
soká megtartani úgy sem képes. A ködfoltok 
molekulái igen forrók lehetnek, de az egész köd
folt valószínűleg aránylag hideg.

Lebedew, Nichols és Hull által kísérleti úton 
kimutatott sugárzás-nyomás kosmikus problé
máknál kiváló jelentőségű; ezen erővel a jövőben 
épp úgy számolnunk kell, akár a nehézségi erő
vel. A sugárzás-nyomás létezésének felfedezése 
mindazon természeti tünemények eddigi elméle
tének megváltoztatására kényszerít, melyekben 
a legkisebb anyagi részek szerepelnek, mint 
üstökösfarkok, északi fény, napkorona esetében. 
Más esetekben a kísérletező physicusnak a helyes 
irányt az astronomus jelölte ki. A hydrogen- 
spectrum ultraviolet részében lévő vonalakat 
fényképi úton korábban fedezte fel Huggins 
a Wega színképében, mint a physicusok a labo
ratóriumban és Pickering tanár C Puppis szín
képében olyan sorozat hydrogen-vonalakat talált, 
melyeket laboratóriumokban előállítani még nem 
sikerült. A héliumot, melyet a Napban fedeztek 
fel, csak a csillagászati felfedezés után fél szá
zaddal később találta meg Ramsay s állította elő 
teljes színképét. Azok az astrophysicusok, kik a 
napkorona és a gázalakú ködfoltok kutatásával 
foglalkoznak, a Coronium és Nebulium hypo- 
thetikuselemeknektulajdonságait oly biztonsággal 
tárgyalják, mintha e testek tényleg kezük között 
volnának. Rowland napspectrumának mintegy
2 0 , 0 0 0  absorbtiós vonalának fele laboratóriumi 
kísérletek útján való azonosításra vár. Azok 
a mathematikai vonatkozások, melyek Balmer, 
Kayser, Runge és Paschen vizsgálatai alapján a 
különböző elemek spectrálvonalainak helyzete 
között felmerültek, igen nagy szolgálatot tettek 
és így majdnem bizonyos, hogy az atomok szer
kezetére is felvilágosítással fognak szolgálni.

Mintegy nyolcz évvel ezelőtt az argon és az 
x-sugarak felfedezésével a physika egy új kor
szaka kezdődött. Az argon felfedezése rögtön 
bővült több más földi légkörünkben előforduló 
elem felfedezésével, melyeknek a chromosphaerá- 
ban és az északi fényben való jelenléte után 
jelenleg kutatnak. Igazán csodálatos volna, ha 
a különböző sugárnemek, melyekkel most meg
ismerkedtünk, az anyagszerkezetére nem derítené
nek újabb fényt. Az elektronok modern elmélete, 
a melyben az anyagi atomok csak mellékszerepet, 
az elektromos kisülések ellenben főszerepet ját
szanak, az égi testeket illető bizonyos kérdések 
tanulmányozásában fontosságot nyer. Az anyag
nak igen kis és finom részecskékben való kicse
rélése és átvitele a csillagok között — mint ezt 
Arrhenius feltételezi — legújabban felfedezett 
physikai tények szükségszerű következményének 
látszik. Ha ez elmélet a jövőben igazolást nyer, 
akkor a legnagyobb jelentőségre fog emelkedni.

Keelernek a Lick-observatorium Crossley-ref
lektorára megállapított munkaprogrammja 104 oly 
égi felvételhez vezetett, melyekenfőlegködfoltokés 
csillaghalmazok vannak. Ezek az egész éggömb-
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nek Vöoo-ad részét felölelő photographiák 850 
ködfoltot tartalmaznak, melyek közül 746 ezelőtt 
ismeretlen volt. Ha ködfoltokban az éggömb 
többi része is ily gazdag, akkor ezek száma 
mintegy félmillió volna. E szám azonban igen 
nagy lenne, feltéve, hogy igaznak bizonyul, hggy 
a kisebb ködfoltok olyan tendenciát mutatnak, 
hogy a nagyobbak körül csoportosulni szeretnek. 
Bizonyos mértékben pedig ez való tény. A leg
nagyobb távcsöveinkben mutatkozó csillagok 
száma 1 0 0  millió, de a nem világító és láthatat
lan objectumok száma, melyeknek létezése külön
böző tényekből következik, még sokkal nagyobb. 
Mindezen égi testek, ködfoltok, fényesen ragyogó 
csillagok és láthatatlan tömegek egy kosmikus 
fejlődésfolyamat productumai. Ez egy astrophy- 
sikai tétel. Ennek az égi testek különböző osz
tályait felölelő folyamat általános lefolyása már 
ismeretes, sőt jelenleg már abban a helyzetben 
vagyunk az egyes csillagcsoportokat koruk szerint 
rendezni tudjuk és e téren már alig vagyunk 
nagyobb tévedéseknek kitéve.

A kosmikus anyagnak első, vagyis legkezdet
legesebb alakját a gázalakú ködök mutatják. A 
physikai törvények legegyszerűbb tétele alapján 
bármely ködfolt hőtartalmát az őt körülvevő világ
űrbe sugározza ki. Ugyanily egyszerű törvény 
szerint a ködfolt anyaga egy vagy több mag 
körül összehúzódni és így újra meleget termelni 
tartozik. Ezen az úton keletkezhetnek a planetáris, 
a spiral és más típusú ködök szabályos alakjai. 
Nagyon is lehetséges, hogy több mód szabja 
meg az összehúzódó ködtömegek alakjának ter
mészetét a szerint, a mint ezek az egyik vagy 
másik kritikus állapotban előfordulnak. Tényleg 
azonban igen nagy különbségeket tüntetnek fel 
a ködök alakjai, úgy hogy kevés hasonlóságot 
találhatunk az úgynevezett Trifid-ködök között, 
melyek szabálytalan tömegekben szétomlani, a 
Dumbell-ködök között, melyekből gyűrűk leválni 
látszanak, a nagy spirál-ködök, a Lyra gyűrű- 
ködje és más határozott alakkal bíró ködök 
között.

Némely köd magját képező összesűrüdöttgyűrű- 
alakú tömegek a csillaglét ősi állapotát mutatják. 
Nem nehéz csillagokból oly sorozatot össze
válogatni, melyek a ködfoltok stádiumától alig 
különböznek. Ide tartoznak azok a csillagok, 
melyeknek színképe Huggins és Pickering szerint 
a hydrogen fényes vonalait, a fényes hélium- 
vonalakat és még más nem ismert vonalakat 
mutatnak. 7  Argus, C Puppis, a BD +  30° 3639-el 
jelölt és 5" átmérővel bíró hydrogen-légkörrel 
borított csillag ebbe az osztályba tartoznak. Azok 
a csillagok, melyeknek színképében fényes és 
sötét hydrogen-vonalak egyidejűleg fordulnak elő, 
a ködök stádiumától már távolabb jutottak, a 
mennyiben mi ezeket abban az állapotban talál
juk, a melyben a fényes spectralvonalakkal bíró 
csillagok a sötét színképvonalakkal bírókká át
alakulnak; ide tartozik 7  Cassiopeiae, Pleione és 
[x Centauri. E stádiumhoz igen közel a hélium- 
csillagok állanak; ezeknekabsorptiósszínképeiben 
Huggins szerint a hydrogenvonalak teljes soro
zata, 2 0  heliumvonal és néhány gyenge fémvonal 
fordul elő. A calcium absorptiós vonalai hiányoz
nak, vagy alig láthatók. Ide az Orion csillagkép

legtöbb csillaga és a Plejadok tartoznak. E csil
lagok színképében előforduló fényes vonalak 
okai még eléggé nem ismeretesek, fellépésük 
azonban oly légkör létezésére mutat, melynek 
hőfoka magasabb az alatta lévő rétegekénél, 
vagy egy egyszerű, de nagyon kiterjedt atmo- 
sphaera létezésére utalnak.

A színképi vizsgálatok vezettek először arra, 
hogy a fentebb említett csillagoknak fiatal 
kort tulajdonítsunk. A fényképezés számos köd- 
szerű tömeg létezésének kimutatásával — melyek 
a fényes spectrálvonalakkal bíró csillagok kör
nyékén fordulnak elő — igazolta a színképi 
vizsgálatok eredményét.

Az idők folyamán a csillagok hőtartalma ki
sugározván a világűrbe, elvész az egyes csilla
gokra nézve, felületi rétegeikben pedig nő a 
nehézségi erő. Ennek következménye az elmarad
hatatlan összehúzódás, mi a közepes hőmérsék
letet emeli; s így a színkép kinézésének szükség- 
szerű változása következik. A hydrogen-vonalak 
második sorozata eltűnik, a hydrogén közönséges 
absorptiója nő, a heliuinvonalak határozatla
nokká válnak és megjelennek a calcium és vas 
absorptiósvonalai. Ebben a fejlődési phasisban 
Wega és Sirius van. Növekedő korral a hyd
rogen-vonalak veszítenek intensitásukból, a H 
és K-val jelölt vonalak kiszélesednek, mind
jobban fémvonalak lépnek előtérbe, a csillag 
kékes-fehér színe sárgássá alakul át. Különböző 
phasison való átmenet után e csillagok elérik azt 
az állapotot, melyben jelenleg Napunk van. 
A naptypushoz tartozó csillagok légkörének meg
fordító rétegei a hydrogennek közepes intensitással 
bíró négy vagy öt absorptiós vonalát mutatják, 
a calcium-vonalak kettősen lépnek fel s mintegy
20,000 vasvonal mutatkozik. A csillag tömegének 
közepes hőmérséklete maximális értékétől már 
nem igen különbözhetik, mivel ritkább sűrűségük 
még gáz állapotra vall. Az idők további folya
mán a közepes hőmérséklet csökken, a csillag 
sárgás színe vörösbe megy át a sugárzó tömeg 
hőcsökkenése és a fénynek a csillag légkörében 
való elnyeletése folytán. A hydrogén-vonalak soro
zatai határozatlanokká válnak, a fémek absorptiós 
vonalai előtérben maradnak és a spectrumban 
széles, absorptiós sávoklépnek fel. Ehhez a csillag- 
typushoz tartozó egyik csillagnak: a Herculisnek 
spectrumában előforduló sávoknak megfelelő ele
mek ismeretlenek; egy másiknál, 19 Piscium 
nevű csillagnál, e sávok a szénnek felelnek meg. 
A két typus között fellépő vonatkozások még 
nincsenek kellőleg kiderítve, sőt olyan nézeteket 
is hallani, hogy a Nap stádiumán túl való további 
fejlődés két irányban történne, a mennyiben a 
vöröses, absorptiós sávokkal bíró csillagok, 
melyeknek színképe az ibolyavég felé élesen vég
ződik, képviselnék az egyik fejlődési irányt, míg 
az igen piros csillagok, a színkép vörös része 
felé élesen határolt absorptiós sávokkal a másik 
fejlődési irányt. De nekünk úgy tetszik, hogy az 
ebben a kérdésbenfelmerülőnehézségetily magya
rázattal elhárítani, a kérdést bonyolódottabbá 
teszi. Nem kételkedünk azonban abban, hogy 
rendszeres kutatások felderítik még azokat az 
összefüggéseket, melyek hivatvák e kérdésre 
fényt deríteni. Mindenesetre jellemző az a
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körülmény, hogy a Secchi-féle IV-dik csillag- 
typushoz tartozó csillagspectrumok absorptiós 
sávjainak legsötétebb részei ugyanoly helyzetűek, 
mint a Ill-ik typushoz tartozó színképek szala
gainak hasonló szélei. Keelernek az a véleménye, 
hogy a IV. spectraltypusban a szén absorptiós 
szalagai a III-dik typushoz tartozó némely csil
lagnál ugyanazon elem radiatiójának felelnének 
meg, egy oly figyelmeztetés, mely csak a leg
hatalmasabb távcsövekkel végezhető kutatások
nak szabhat irányt.

Egészen biztosnak tekinthető, hogy e csillag- 
typusok a csillagok utolsó fejlődési phasisa felé 
közelednek. E csillagok felületének hőmérséklete 
már oly fokig sülyedt, hogy bonyolódottabb alakú 
chemiai vegyületek képződhetnek, mint minők 
a Napon fordulnak elő. E csillagokon foltkép
ződések tényleg igen nagy mértékben lépnek 
fel sőt itt találkozunk a szilárd kéregképződés 
első jeleivel.

A harmadik typushoz néhány száz hosszú- 
periodusú változó csillag tartozik. Ilyen a Mira 
Ceti, melynek színképe legnagyobb fényességé
nek idejekor a hydrogen és más elem több fényes 
vonalát mutatja. E csillagok forró gőzei és 
gázai majd szabadok, majd bezártaknak látsza
nak lenni. Jellemző, hogy a vörösszínü változók 
gyenge fényűek, egyikük sem nagyobb 55 csillag
rendnél s így felvehetjük, hogy fénysugárzásuk 
tényleg nem nagy s nem pusztán nagy távoluk 
folytán fénygyengék.

A stellaris fejlődésfolyamatban a harmadik 
typusra, vagyis a vörös csillagokra következik a 
negyedik typus, melyhez jelenleg a Jupiter bolygó 
tartozik, utána Földünk következik. Ezek csak 
kölcsönzött fényben ragyognak. Mihelyt valamely 
égi test saját melege kifelé már nem hat, már 
csak a nehézségi erő és a meteorologiai erők 
nivelláló hatásait várhatjuk, bár egy kosmikus 
összeütközés újra annyi meleget fejleszthet, hogy 
a kihűlt, sötét testből újra ragyogó köd képző
dik, mely a tárgyalt fejlődés hosszú útját újra 
átéli. Megfigyelések azonban még nem támogatjáke 
szép elméletet. Majdnem bizonyos, hogy az utolsó 
évek ú. n. új csillagjai vagy két sötét testnek, 
vagy egy sötét testnek és egy láthatatlan ködnek 
összeütközése folytán ragyognak fel. A tünemény 
hirtelen beállta az első feltevés mellett szól, de 
a második különböző oknál fogva valószínűbb. 
Az új csillagok ködspectrumai gyorsan keletkez
nek, gyorsan el is múlnak — mint ez minden 
eddig megfigyelt esetben történt — és több év 
lefolyása után már csak folytonos színkép, való
színűleg a csillag közönséges színképe marad 
meg. Akár felteszszük azt, hogy a ható tömegek 
rendkívüli kicsinyek voltak, vagy azt, hogy a 
beállott háborgás csak a csillag felületére szo
rítkozott, nem tekinthetők e nóvák (új csillagok) 
egy sötét testnek ködfolttá való teljes átalakulá
sának bizonyságául.

Előbb kiemeltem, hogy akkor éri el valamely 
csillag közepes hőmérsékletének maximális érté
két, mikor a Nap stádiumába lép, azaz mikor 
a gázalakú és izzóalakú állapotok közé jut. E 
megjegyzés csak egész tömegére vonatkozik. 
Felületének hőmérséklete teljesen más módon 
változik. A fényes vonalakkal és a heliumvonalak-

kal bíró csillagok felületei nagy hőmérsékletüek- 
nek látszanak a naptypushoz tartozó csillagoké
nál és a vörös csillagokénál. Az általunk észlelt 
a sugárzó és absorbáló rétegek hőmérsékletét 
mutató színképek a felületi részecskék jelensé
geitől erednek. A folytonos sugárzás maximális 
erőssége nagyobb a fehér csillagoknál, mint 
a sárgáknál és vöröseknél, ami az elsők nagyobb 
hőmérsékletére vall. De a felület hőfoka az égi 
testek belsejéből a meleget felszállító convectio- 
áramlatok sebességétől függ. A fehér csillagok 
belsejének relative kisebb hőtartalma e csillagok 
felületének magasabb hőmérsékletét könnyebben 
tudja táplálni és fentartani, miután gázalakú hir
telen áramlásoktól szállíttatik a felszínre, mint 
ez a naptypushoz tartozó magasabb belső hőmér
séklettel bíró csillagoknál lehetséges, miután 
ezeknél anyaguk állapota folytán lassabbak az 
áramlatok.

Sir William és Lady Huggins azt a nézetet 
vallják, hogy tömeg és sűrűség nagyobb szere
pet játszik a csillagok fejlődésében, mint a hőmér
séklet, miután a vonzás befolyása alatt a meleg 
fejlesztése és sugárzása gyorsíttatik s így gyorsabb 
a csillag fejlődésfolyamata. Erre a felfogásra a 
kettős csillagok vezették őket, melyeknél a főcsil
lagnak, mely mindig sárgább, mint kísérője, 
nagyobb tömeget kell tulajdonítanunk. E magya
rázat azonban még kétséges, miután azok a 
tömeg- és nyomásviszonyok, melyekkel mi a 
laboratóriumban dolgozunk, sokkal kisebbek, 
semhogy végleges megoldását egyhamar remél
hessük.

A XIX. század elejéig 12 változó csillagot 
ismertek. Chandlernek 1888-ban megjelent kata
lógusa 225-öt sorol fel. Hogy a csillagászat hala
dása a legutolsó 15 évben mily nagy volt, követ
keztethetjük abból is, hogy a változó csillagok 
száma 1400-ra emelkedett. Ezek közül mintegy 
900-at egymaga a New-York melletti Harvard 
csillagda fedezett fel. A változócsillagok a leg
érdekesebb álló csillagok, még pedig több szem
pontból. A közönséges álló-csillagok milliói, a 
ködök ezrei, melyekből esetleg condensatio útján 
csillagok keletkeznek, állandóan oly lassú átala
kulásoknak vannak alávetve, melyeket közvetlenül 
meg sem figyelhetünk. Ellenben a változócsil
lagok fényességüket szemeink előtt változtatják 
meg és szakadatlanul ismétlik ezeket a változá
sokat. Ezért oly megfigyelésekre vezetnek, melyek 
a csillagok fejlődésére rendkívül fontosak.

Nem túlzunk, ha azt állítjuk, hogy 20 változó 
közül 19 csillag fény változásának valódi okáról 
csak halvány sejtelmünk van. Az Algolnak (A Per- 
sei) és az algoltypushoz tartozó néhány más 
változó esetében ismerjük a fényváltozás okait. 
Nagy sötét testek keringenek e csillagok körül 
s minden teljes keringés után a csillag és Föl
dünk közé jutva, elfödik a fénylő csillag egyik 
részét. 7  Geminorumra és csoportjához tartozó 
más három-négy csillagra a spectroskop kimu
tatta, hogy a sötét kísérők igen közel állanak a 
főcsillaghoz, ezeket nagy sebességgel körülfutják 
és zavarokat idéznek elő, melyek előttünk fény
változásképpen mutatkoznak. Ezen háborgások 
pontosabb útja és módja jelenleg még csak fel
tevés tárgya. Mira Cetinél és más változóknál
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semmi sem enged kisérő csillagra következtetni 
s így a fényváltozás csakis a csillag belsőjében 
lévő okokra vezethető vissza. Lehetséges, hogy 
már abban a stádiumban vannak, a mikor a 
csillag legkülsőbb felületén szilárd kéreg kezdő
dik képződni, mely azonban csak ideiglenesen 
marad meg s néhány hó lefolyása után újra 
beolvad a belsőbb izzó-folyó részekbe. Valószí
nűleg léteznek olyan csillagok is, melyek felületei 
nagy foltokkal bírnak épp úgy, mint Napunk, 
csak nagyobbak s rövidebb tartamúak e foltok. 
De lehetséges, hogy e magyarázat igen messze 
esik a valóságtól.

A legutóbbi félszázad alatt sok csillagász igen 
szorgalmasan foglalkozott a változócsillagok 
észlelésével. Mintegy tuczat a kisebb-nagyobb 
csillagdák közül munkásságának nagyobb részét 
ilyfajta munkára fordítja; sőt oly czélból is egye
sültek észlelők, hogy a változók photometriai 
tanulmányozását rendszeresen műveljék. A photo
metriai készülékek nem drágák, a megfigyelés 
módszerei egyszerűek s így a megfigyelési ered
mények aránylag gyorsan tökéletesedtek. Ellen
ben a változóknak spectroskoppal való észle
lései ritkábbak s csak elszórva találhatók: egy 
csillagda, egy észlelő sem foglalkozik ily módon 
szakadatlanul a változókkal. Pedig e módszerre 
nagy jövő vár, mivel az eddigi elszórva tett 
egyes megfigyelések is jelentős eredményekhez 
vezettek. Igaz, hogy e kérdés sok nehézséggel 
jár; a photographiai spectrumok kimérése és 
redukálása sok időt vesz igénybe, azonkívül 
nagy költséggel is egybekutvék, mivel e vizs
gálatok hatalmas méretű távcsöveket igényelnek. 
A Harvard-csillagdában objectivprisma és spec
trograph segélyével sok változót fedeztek fel.

A meridiánkörnek egy századra kiterjedőineg- 
figyelései nemcsak pontos positio-meghatározá- 
sokhoz, hanem több ezer csillag saját mozgásá
nak ismeretéhez is vezetett. E megfigyelések 
alapján több jeles csillagász azzal a kérdéssel 
foglalkozik, hogy a Nap térbeli mozgásának irá
nyát és sebességét számíthassa ki és hogy a 
csillagoknak térbeli eloszlását határozhassa meg. 
Sajnos, hogy e kutatásoknál a csillagok távol
ságára bizonyos hypothetikus feltevésekből kell 
kiindulni. A spectroskopnak az égi testekre való 
alkalmazása után nemsokára Huggins felismerte, 
hogy a Doppler-féle elv az álló-csillagoknak a 
látásvonalába eső sebesség-komponense meg
határozására felhasználható. De ő még azt is 
felismerte, hogy e módszerrel a csillagok távol
ságának ismerete nélkül is meg lehet a Nap 
mozgásának sebességét és irányát határozni. E 
módszer alkalmazása 2 0  éven át csak negativ 
eredményekre vezetett, úgy hogy mindenütt kétel
kedni kezdtek e módszer sikerében. Az első 
sikert mégis Huggins és E. Pickering aratták, 
a kik kimutatták, hogy a photographia segélyével 
oly finom spectrumvonalak is mérhetők, melyeket 
a szem meg sem lát.

1888-ban H. C. Vogel is alkalmazta e mód
szert s a csillagok radiális sebességének meg
határozásában oly sikereket ért el, hogy mun
kálatai egy új korszak kiinduló pontjává lettek. 
Megfigyeléseit eleinte egy kis távcsővel és egy 
tökéletlen spectrographphal végezte, a miért ezek

nem is bírtak a pontosság azon fokával, mely 
az itt szereplő főbb problémák megoldására 
szükséges lett volna, de kiinduló pontjai lettek 
több új felfedezésnek, s a potsdami megfigye
lések a haladás új útját állapították meg. Csak 
1896-ban egy hatalmas távcsőre alkalmazott 
spectrograph vezetett oly feltételekre, a melyek 
segélyével nyert eredmények azt a pontosságot 
is felülmúlták, mely egyáltalán várható volt.

Nem csodálkozhatunk tehát, ha egy 30 éves 
időszak volt szükséges ahhoz, hogy e téren ered
ményekre jussunk. Maga a munka oly nehéz, 
hogy a legnagyobb elővigyázattal kell azt végre
hajtani, különben a meghatározások hibái nagyob
bak lehetnek a meghatározandó mennyiségeknél, 
így a Mills-spectrographphal felvett spectrumnál 
9 km. sec. értékű radiális sebesség a spectrum
vonalak 0 0 1  mm.-nyi eltolódásának felel meg. 
A sarkcsillag radiális sebességének meghatáro
zásánál elkövetett hiba értéke 0*25 km. sec., 
mely érték a spectrálvonalak 0003 mm.-nyi 
eltolódásának felel meg Miután e téren a kuta
tásnak új irányáról van szó és a kutatásnak még 
igen tág tér nyílik, a legnagyobbméretű távcsövek 
pedig mind ez új irányú vizsgálatok szolgála
tában állanak, azért szükségesnek mutatkozik itt 
összeállítani azokat az elveket, melyeknek meg
valósítása legtöbbel járult a legújabb hala
dáshoz.

1. A távcső, mint a csillag fényének gyűjtő
eszköze, csakis arra szolgálhat, hogy a reája 
erősített spectrograph részére alkalmas módon 
vetítse a csillag összegyűjtött fényét.

2 . Olyan reductió-módszer kigondolása, mely 
megengedi a csillagszínkép alkalmas vonalait 
felhasználni, bármilyen is legyen e vonalak hely
zete az összehasonlító színkép vonalaihoz képest.

3. Alkalmazni olyan kollimatort, mely megen
gedi nagyobb rés és nagyobb prismák alkalmazását 
úgy hogy a csillag színképének vonalai jobban 
oldódjanak.

4. Gondosan előállított optikai felületekkel 
bíró alkalmas üvegből készült prismák előállítása.

5. Ellenőrzése annak, hogy a csillag és az 
összehasonlító fényforrás fénye a kollimator- 
lencse ugyanazon részére essenek.

6 . A spectrographnak a távcsőre való szilárd 
megerősítése, úgy hogy ez mozdulatlan legyen 
és hajlásoknak kitéve ne legyen.

7. A spectrograph körül állandó hőmérséklet
nek előállítása.

8 . Bizonyos elővigyázati szabályoknak beve
zetése, hogy a spectrogrammok kimérésénél 
minden hibaforrás elkerültessék.

1900 deczemberig, tehát a XIX. század utolsó 
hónapjáig az északi éggömb 7 3 -ából 325 csillag 
radiális componensét spectroskopikus úton hatá
rozták meg. Ha ebből a számból a néhány oly 
csillagot, melynek színképében egyes vonalak 
pontosan kimérhetők nem voltak, továbbá 30 oly 
spectroskopikus kettős csillagot, melyek súly
pontjainak sebessége még ismeretlen, leütünk, 
úgy 280 csillagunk marad, melyeknek kimért 
radiális sebessége a naprendszer saját mozgá
sának levezetésére felhasználható volt. Ha a 
nyert eredményeket részarányosán elosztjuk, akkor 
azon pont egyenes emelkedése, mely felé Napunk

24*
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mozgása irányult, oly értéket nyer, mely Newcomb 
más úton nyert értékétől egy ívpercznek csak 
törtrészében különbözik. A deklinatiót (elhajlás) 
illetőleg kevésbbé voltak részarányosán elosztva. 
E kérdéses pont talált deklinatiója 15°-al délebbre 
feküdt a Newcomb által talált értéktől. 1 A Nap 
mozgásának sebességére másodperczenkint 2 0  

km.-nyi érték adódott, mely a valósághoz igen 
közel is esik. E kérdés eldöntésénél két szempont 
irányadó. A naprendszer talált mozgása csak 
relativ mozgás, miután oly csillagokra vonatko
zik, melyeket a probléma megoldásánál állókul 
felhasználtunk. Pedig könnyen 20 vagy 30 oly 
csillagot is választhatnánk ki, melyek oly irányú 
mozgással bírnak, hogy a naprendszer mozgá
sának iránya ellenkező volna azzal az iránynyal, 
mely akkor adódik, mikor az egész csillagrend
szert vesszük alapul. Ha tehát kielégítő módon 
akarjuk a problémát megoldani, annyi csillagot 
kell felhasználnunk, hogy azokat joggal tekinthet
jük az egész csillagrendszer képviselőinek. A másik 
szempont, melynek befolyását fentebb jeleztük, 
a következő: e nagy égi probléma megoldásánál 
oly megfigyelési eredményekre kell támaszkod
nunk, melyek az egész éggömbre vonatkoznak. 
Néhány évvel ezelőtt a csillagok radiális sebes
ségének meghatározásai az északi éggömb 2/ ;5 

részére terjedtek; így tehát szükségesek voltak 
oly megfigyelések is, melyek a déli éggömbre 
vonatkoznak, hacsak systematikus hibákkal az 
eredményt meghamisítani nem akarjuk. A Cap 
Observatorium kitűnő szolgálatai e hiányt pótol
ják. A Mills-spectrograph segélyével az északi 
éggömb 500 csillagáról mintegy 3000 spectro- 
grammját kaptuk, a déli éggömb 125 csillag
járól már 400 spectrogrammal rendelkezünk. így 
;ehát alapos reményünk van, hogy néhány év 
lefolyása alatt legalább 800 csillagnak radiális 
sebességét ismerni fogjuk s azután a csillagos 
ég legfontosabb kérdését biztos alapra fektetve, 
meg is oldhatjuk.

Már azt a kérdést is felvetették, vájjon a nap
rendszer mozgása a világűr zárt pályájában tör
ténik-e, azaz visszatér-e a pályájának azon pont
jába, melyben valaha állott. Az emberi szellem 
e kérdésre igenlőleg óhajt felelni. Ugyanis az 
egyes csillagoknak a Napra gyakorolt vonzása 
az állócsillagok óriási távolságai miatt elenyésző 
csekély; de az összes csillagok összvonzása sem 
lehet nagy, miután hatásaikat kölcsönösen leront
ják, mivel Napunk helyzete az állócsillagok rend
szerének czentrumához közel esik. De mivel 
Napunk a csillagok között teljesen meghatározott 
pályát is fut be, véleményem szerint kétséget 
nem szenved, hogy előbb-utóbb ettől el fog 
téríttetni, a mennyiben oly csillag vonzási körébe 
juthat, a melynek vonzása egymaga nagyobb a 
többiek kompenzált vonzásánál. Ez a körülmény 
lesz majdan oka annak, hogy a Nap otthagyja 
régi pályáját s keres újat. De az újban is csak 
addig haladhat, míg ismét nem jut el egy oly 
nagy csillag vonzókörébe, mely új útjából újra 
eltéríti, s így a világűrben a nappályák egymással 
semmi összefüggésben nem álló görbék lesznek.

1 Az a pont, mely felé naprendszerünk mozgása irá
nyul, a napexpex.

A spectrographikus felvételek alkalmával fel
fedezett spectroskopikus kettős csillagok annyiban 
kiválóan érdekesek, a mennyiben a mienktől 
eltérő naprendszerek szerkezetére derítenek fényt. 
A leghatalmasabb távcsövekkel sem láthatni a 
spectroskopikus kettős csillagokban a kisérő csil
lagot. Valószínűleg annyira közel áll a kisérő a 
főcsillaghoz, hogy az óriási távolság folytán, 
melyre tőlünk vannak, már nem elegendő a 
távcső feloldó ereje a két csillagkorong elválasz
tására. A legtöbb esetben e távolság bizonyára 
kisebb lesz mmtO'Ol" .Ecsillagrendszereknek csak 
kis részét vethetjük spectroskopikus megfigyelések 
alá; ezekből azonban nem szabad mindig azt 
következtetni, hogy a kisérő sötét test, hanem 
csak annyit, hogy a kisérő egy-két csillagrend
del kisebb a főcsillagnál. Ugyanis négyesrendü 
kisérő csillag spectruma másodrendű főcsillag 
színképére alig gyakorolhat már hatást. Sok 
spectroskopikus kettős csillag láthatatlan kísérője 
bizonyára látható lenne, ha isoláltlan állana az 
égen.

Eddig csak oly spectroskopikus kettős csilla
gokat fedeztünk fel, melyek közös súlypontjuk 
körül relative rövid keringési idővel bírnak, radiá
lis sebesség-komponensük változása tehát nagy. 
A sarkcsillag mutatja az eddig észlelt legkisebb 
változást, t. i. másodperczenkint 6  kmt. Ha e 
változás csak 1 km. sec. volna, már nem 
vehetnők észre. Tehát valószínű, hogy sok 6  

km. sec-nál kisebb radiális sebességgel bíró 
kettős csillag is van. Ezek felfedezésre várnak. 
Napunk sebességének változása igen kicsi. Ennek 
oka, hogy a körűié keringő bolygók a spectros
kopikus kettős csillagok láthatatlan kísérőihez 
képest igen kicsinyek. A Nap saját rendszerének 
közös súlypontja körül ezért csak 0 03 km. sec 
sebességgel mozog. Ha a világűrben elhelyezett 
megfigyelő — ki a csillagok saját mozgásának 
megfigyelésére alkalmas műszerekkel el van látva 

Napunkat figyelné, akkor Napunk saját moz
gásának észlelt csekély változásából következ
tetné, hogy Napunk körül kisérők keringenek. 
Mi, mint a Földhöz kötött észlelők, ily finom 
műszerrel, mely ily csekély változásokat is meg
mutat, még nem rendelkezünk; de a meny
nyiben műszereink tapasztalás szerint állandóan 
tökéletesednek, a spectroskopikus kettős-csillag
rendszerek száma idővel nőni fog. Lehetséges 
az is, hogy hatalmas kisérő-csillagokkal bíró 
kettős-csillagrendszerek sokkal gyakoriabbak, 
mint a kisebb bolygókkal bírók s így naprend
szerünk a kettős és többszörös csillagrendsze
reknek csak specziális osztálya, de nem egye
temes typusa.

A saját mozgással bíró csillagok radiális 
sebesség-komponensének meghatározására vonat
kozó kutatások még sok más érdekes problémára 
is vezettek. Ezek közül mi már csak egygyel 
óhajtunk foglalkozni, még pedig azzal a fontos 
kérdéssel, mely az állócsillagok távolságának 
meghatározására vonatkozik. E meghatározások 
rendkívül nagy nehézségekkel járnak s eddig 
csak mintegy tuczat csillagnak távolságát ismer
jük pontosan, két-három tuczatét pedig csak 
közelítőleg. A radiális sebesség-komponensek 
meghatározásai karöltve a saját mozgások meg
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figyeléseivel a csillagok egész osztályai köze
pes távolságának megállapítására vezettek. Vegyük 
vizsgálat alá pl. az ötödrendű csillagokat. Ilyen 
ezernél több van. Ezek az éggömb minden irá
nyában mozognak, de közepes látszólagos saját 
mozgásuk és radiális sebességük között bizonyára 
meghatározott összefüggés van. Ha a meridián- 
megfigyelések azt mutatják, hogy ezen ötödrendű 
csillagok közepes évi saját mozgása 0"03, a 
spectroskopikus megfigyelések pedig azt, hogy 
közepes radiális sebesség-komponensük 35 km. 
másodperczenként, nem nehéz belátni, hogy e 
csillagok tőlünk számított közepes távolsága ezen 
számértékek által teljesen meghatározott. Egy 
mintegy 280 csillagmozgásra alapított ilynemű 
kutatás tényleg érdekes eredményre vezetett; 
47 harmadrendűnél nagyobb csillag átlagos 
radiális sebessége másodperczenként 26 km.- 
nyinek, 116 harmad-negyedrendű csillagé 32 
km.-nyinek és 127 negyedrendűnél kisebb csillagé 
39 km.-nyinek találtatott. Csökkenő fényesség 
mellett a csillagok átlagos radiális sebessége e 
számadatok tanúsága szerint nő s így vélemé
nyem szerint joggal felvehetjük, hogy a gyengébb 
fényű csillagok sokkal gyorsabban mozognak a 
fényesebbeknél.

A csillagok radiális sebességének meghatáro
zására vonatkozó munkálatok tárgyában az északi 
félgömb 7 nagyobb és a déli félgömb 1 nagyobb 
csillagdája között, remélhetőleg még hosszabb 
ideig is megmaradó, megállapodás történt, mely
nek czélja a párhuzamos munkálatokat felesle
gessé tenni s így a spectroskopikus kettős csil
lagok számát lehetőleg emelni. Az eddigi ered
mények azt mutatják, hogy egyrészt a résztvevő 
csillagdák közül több is még a kísérletezés 
stádiumánál tovább nem jutott; másrészt, hogy 
az érdekelt megfigyelők nagyobb pontosság elérése 
végett a módszerek tökéletesítésével vannak el
foglalva. De míg a megfigyelés módszerei és 
eszközei még tökéletesedő állapotban lesznek, 
szorosan meghatározott cooperatio észszerű sem 
volna. De kiválasztott főcsillagok radiális sebes
ségének több csillagda által leendő meghatáro
zása épp oly fontos és kívánatos, mint a milye
nek a fundamentál-csillagok cooperativ positió 
meghatározásai voltak. Mihelyt pedig a meg
figyelési módszerek jobban kijegeczesednek, ideje 
lesz az éggömböt egy gondosan előre megálla
pított terv szerint az egyes e kérdéssel foglal
kozó, illetve e kutatásokra felszerelt csillagdák 
között felosztani. Ez épp oly nagy és fontos 
vállalat, mint az internationális csillagászati tár
sulat kezdeményezésére és támogatása mellett 
létrejött és most már befejezéséhez közeledő 
positio-meghatározásoké.

A problémák tehát, melyek a XX. században 
az astrophysikus előtt megnyílnak, fontosak, a 
reája váró munka pedig nagy és nehéz. Férfiakban 
és eszközökben talán hiány nem lesz. S a mint 
a múltban és a jelenben nagyot alkottak e téren, 
úgy a jövő alkotásai is — reméljük — méltók 
lesznek a múlt és jelen alkotásaihoz; mert az 
emberi szellem kiirthatatlan és jellemző vonása 
felemelkedni a Mindenség megismerésére“.

Fordította: Tass Antal.

A római birodalom közigazgatása.
Felolvastatott a „Kis akadémiádban 1906 május 7.

A mai állami életben hozzá vagyunk szokva 
ahhoz, hogy ha új feladat terhe vár az állami 
szervezetre, keressük a külföldi analógiá

kat, a legtöbb esetben válogatunk, mert lehet 
válogatnunk, a különféle megoldások között, s 
a megoldás sokszor éppen azért nem sikerül, 
mert a kész megoldást nagyon is híven vettük 
át, a nélkül, hogy a mi viszonyainkhoz való alkal 
mazásáról előre gondoskodtunk volna. Ezzel 
szemben a római birodalom élete, a mely a kis
község szervezetével kezdődik s a világbirodalomé
val zégződik, arra nyújt nekünk tanulságos példát, 
hogy noha a birodalom és a kultúra fejlődésével 
felmerülő új meg új feladatok megoldásának 
terhe külföldi analógiák hiányában egészen ráne
hezedik a római népre, — a mely sokszor a 
maga kárán látja be, hogy helytelenül fogott 
hozzá egy-egy kérdés megoldásához —- a sok 
többé-kevésbbé sikerült kísérlet végeredményéül 
olyan közigazgatási szervezetet hoz létre az óriási 
birodalomban, a mely a maga tökéletességével 
a birodalmat megdöntő barbár népek rabszolga
ság elvén alapuló állami szervezetére épp oly 
nagy hatással tudott lenni, mint a legszabadabb 
modern polgárállam felépítésére.

Erről az önmagából fejlődő bámulatos szer
vezetről igyekszem ez előadás keretében némi 
képet nyújtani; de ha a kép nem lesz minden 
részében világos, ezért még gyengeségem teljes 
tudatában sem vállalhatom a felelősséget. Azok 
a források, a melyekből a római állami közigaz
gatást megismerhetjük, nem eredeti források; 
azok a törvények, rendeletek, a melyeken a 
szervezet alapult, eredeti szövegükben majdnem 
mind ismeretlenek, s magáról a kész szervezetről 
nincs korábbi kimerítő leírásunk, mint egy a 
Krisztus utáni V. század elejéről származó tiszti 
czímtár (Notitia dignitatum omnium tarn civi- 
lium quam miiitarium in partibus Orientis et 
Occidentis), a mely azonban a maga szárazsá
gában inkább kérdéseket ad, mint felvilágosí
tásokat. Forrásaink nagyobbrészt másod-, harmad- 
kézből valók: főleg történetírók, szónokok, költők 
írásaiban elszórt adatok és czélzások; azok a 
kőfeliratok, a melyek feltétlen hitelességű szöveg
gel szolgálnak, az előbbiekkel együtt csak az 
adatok és czélzások tömegét nagyobbítják. A tudo
mányok és a művészetek újjászületése, a renais
sance óta kiváló elmék egész serege fáradozott 
azon, hogy e hézagos töredékekből egységes 
képet alkosson, s ha a kép némely részlete 
homályos, nem csak a kutató elméken, hanem 
a töredékeken is múlt.

A birodalommal együtt fejlődő közigazgatási 
szervezet ismertetése előtt néhány szóval magá
nak a birodalomnak a fejlődéséről kell szólanom.

Kétségbevonhatatlan tény, hogy a római biro
dalom alapja és fejlődésének kiinduló pontja az 
a Tiberis-parti kisközség, a melyet lakói Róma 
névvel neveztek. A szomszéd községekkel egy
szerre fejlődő városka, a melynek fekvésénél fogva 
megvolt az az előnye, hogy hajózható víz 
partján épült, elég messze a tengertől, hogy
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onnan ne fenyegesse veszedelem, és elszigetelt, 
tehát könnyen védelmezhető halmokon terült el, 
a szomszédokkal viszályba keveredett, s e viszá
lyok következményeképen harczokat kellett vívnia 
szomszédaival. A harczok lefolyását nem, de 
eredményeiket ismerjük. A közeli községek földjét 
Róma határához kapcsolták, lakóikat, mint alatt
valókat Rómába telepítették. Az összeütközés 
következménye tehát a város vagyonosodása és 
erősödése lett.

Ennek az erősödésnek akkor vette először 
nagy hasznát a fejlődő város, a mikor a Tiberis 
bal partján elterülő latinus városokkal jutott 
érdekösszeütközésbe. Ezek az egymással szövet
séges fajrokon kis városok féltékenyen láthatták 
a szövetségen kívül álló Róma növekedését s 
természetes dolog, hogy minden áron szerették 
volna e növekedést megakadályozni. A római 
történetírók müveiben csak a sorok között olvassuk, 
hogy Rómának óriási erőfeszítésébe került a nála 
erősebb szövetség legyőzése. A „divide et im- 
pera“ híres elve vezette végre győzelemre a 
populus Romanust, a mely győzelem külsőleg 
abban nyilvánult, hogy Róma minden egyes 
latinus községgel külön-külön, más-más feltéte
lekkel kötött „szövetséget“ s e szerződésekben 
azt is kikötötte, hogy a városok egymással ne 
szövetkezhessenek. — Lám, a hatalmas angol 
birodalom ennek az eljárásnak az utánzásával 
uralkodik Kelet-Indiában.

Az események részleteit mellőzve a történelem 
tanúsága szerint Róma hatalma már egész Ita
liára kiterjedt, a Macrától és a Rubícontól a 
félsziget déli csúcsáig, a mikor fegyverrel való 
eldöntésre került az a kérdés, hogy az árja 
Róma legyen-e a Földközi tenger nyugati felének 
az ura, vagy a sémi Karthágó. A kérdés elég 
régen merült fel. Polybius közli elég részletesen 
azt a kereskedelmi és hajózási szerződést, a 
melyet Róma és Karthágó Krisztus előtt 905-ben 
kötöttek meg, s ha az első pún háború Krisztus 
előtt 264-ben aprólékos ürügygyei indul is meg, 
igazi oka a hatalmi kérdés volt. S a 146-ban 
Karthágó lerombolásával végződő küzdelem 
Rómát a büszkén „maré nostrum“-nak is neve
zett tenger urává tette.

A pún háborúkkal indul meg Róma terjesz
kedése Italián kívül. A provincia névvel neve
zett külső tartományok között időrendben első 
Krisztus előtt 241-ben Sicilia volt, nem sokkal 
utóbb 231-ben Sardinia és Corsica járult hozzá, 
a szárazföldön pedig a két Gallia, Cispadana 
és Transpadana került Rómával szorosabb 
viszonyba. Ezeket követte 197-ben a két His
pánia, citerior és ulterior, 167-ben a mai magyar- 
horvát tengerpart és Dalmáczia Illyricum néven,- 
majd 146-ban a Karthágó vidékéből alakított 
provincia Afrikával egyidőben Macedonia, és 
Achaia néven az egész Görögország. A római 
köztársaság további hódításai Európában a mai 
Francziaország déli partja, Gallia Narbonensis, 
továbbá az afrikai Cyrenével összekapcsolt Kréta 
szigete, Ázsiában a pergamumi király volt biro
dalma provincia Asia néven, továbbá Bithynia, 
Cilicia és Syria, az utóbbi kettő Krisztus előtt 
64-ben.

Az ez időtájban kezdődő polgárháborúk a

terjeszkedésben akadályozzák ugyan a birodalmat, 
de már Augusztus alatt Kr. e. 30-ban Aegyptus; 
29-ben Moesia, továbbá a Caesartól meghódí
tott hármas Gallia (Aquitania, Lugdunensis és 
Belgica), a két Germania (superior és inferior), 
Hispánia délnyugati része Lusitania néven, majd 
Kis-Ázsiában Galatia és Pamphylia, mellette 
Cyprus, az Alpesek vidékén Raetia, Noricum és 
a tengeri Alpesek s a Dráva-Száva vidékén Pan
nónia, ez utóbbi Kr. u. 10-ben, járulnak a biro
dalomhoz. A későbbi császárok alatt 17-ben 
Cappadocia, 40-ben Mauretania két provinciája 
(Tingitana és Caesariensis), 43-ban Britannia, 
46-ban Thracia, Nero alatt az Alpes Cottiae, 
Vespasianus alatt Epirus, 105-ben Arabia, 107-ben 
Dacia, 115-ben Armenia, Mesopotamia és Assyria, 
Septimius Severus alatt (198—211) Numidia 
lett provinciája a római birodalomnak, a mely 
így el is érte legnagyobb kiterjedését.

A birodalom közigazgatása a városéból fejlő
dött ki. A míg Róma csak kis város volt, szer
vezete épp oly egyszerű volt, mint minden ön
állóan fejlődő kis város-államé. Az állam feje, 
a rex (aregendo) uralkodik a városon, s hatalmát 
minden polgár felett tényleg személyesen gya
korolja. Mivel pedig hatalmának külső meg
nyilatkozása a fegyveres erő, a melylyel az álla
mot az ellenség ellen is megvédi, a történeti 
monda már az első, az alapító királyt, Romulust, 
hadvezérnek tünteti fel, katonának, mint akár 
a modern kor uralkodóit.

Azt az átalakulást, a mely alatt a király, 
tapasztalván, hogy személyesen nem győzi az 
„uralkodás“ teendőit, másokra kezdett bízni egy 
s más dolgot, részleteiben nem ismerjük, nem 
is ismerhetjük. Azonban való tényül kell elfogad
nunk azt, hogy a római királyság idejében más 
tekintélyes hivatal nem volt, mint az igazság
szolgáltatásnál a quaestores parricidii, bűnügyi 
rendőri és vizsgálóbírói hatáskörrel és a duum
viri perduellionis, két biró, a kik úgy látszik 
akkor mondhattak a király helyett ítéletet, ha a 
király módot akart nyújtani felebbezésre. Köz- 
igazgatási hivatalnokról vagy tisztviselőről csak 
egyről tudunk, ez a praefectus urbis volt, a ki a 
király távollétében őt helyettesítette.

A királyság után a köztársaság első ténye az 
volt, hogy az egy király helyébe két, consul 
czímű, királyi hatalmú tisztviselőt állított. De 
csakhamar gondoskodott az állami hatalmát gya
korló populus Romanus arról is, hogy az állam 
vagyona ne legyen a consulok kezében: állított 
két quaestor czímű állami pénztárnokot az állami 
pénztár kezelésére, s ezek felett a rendelkezést 
nem ruházta a consulokra, hanem fenntartotta 
a hatalmat gyakorló népgyülésnek az ellenőrzést, 
valamint külön a consulok, úgy külön a quaes
torok felett is.

A köztársaság kezdetén meghódított városok 
igazgatása nem okozott gondot Rómának. A fegy
veres erejüktől, vagyonuktól megfosztott kis 
városok mint Róma alattvalói is megtartották 
többnyire autonómiájukat, azzal a fentartással, 
hogy községi belügyeiken kívül semmi mással 
sem törődhetnek. Ennek a fentartásának Róma 
fegyveres erején kívül az adottsúlyt, hogy egyfelől 
a hódított területekre költöző római polgárok
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állandó figyelemmel kisérhették az események 
folyását, másfelől pedig a hódítás alkalmával 
megállapított jogok és kötelességek az egyes 
községekre nézve egymástól annyira különbözők 
lehettek, hogy ezen az alapon alig kereshettek 
a szomszédok közös előnyöket együtt.

A római történetírók szerint Krisztus előtt 
509-ben megalapított köztársaság pedig a meg- 
hódítottakkal szemben roppant erős lehetett. Ha 
csak némileg hitelesnek fogadhatjuk is el Livius- 
nak a Kr. e. 464-ben történt népszámlálásról, 
helyesebben polgárszámlálásról szóló adatát (a
III. könyv, 3 fejezetében: a censa civium capita 
Cilii DCCXII1I dicuntur, állítólag 104.714 polgárt 
vettek számba), könnyen érthető a hódított népek 
belenyugvása a függésbe. Annál kevésbbé világos 
azonban az, hogyan győzhette két consul és 
két quaestor, még kellő számú segédszemély
zettel is a város és az állam ügyeinek intézését. 
Igaz, hogy már Kr. e. 494 óta volt két tribunus 
plebis és mellettük két aedilis plebis nevű tiszt
viselő a városban, de ezekre nem voltak sem 
állami, sem városi ügyek bízva, eleinte csak a 
plebset oltalmazták a patriciusok túlkapásai ellen, 
később is csak politikai térre terjedt ki műkö
désük köre.

így könnyen beláthatjuk, hogy a kényszerítő 
szükség fokozatosan újabb meg újabb hivatalok 
felállítására vezette a római népet, s idővel 
arra is, hogy egy-egy eleinte a segédszemély
zettől végzett feladatot önálló tisztviselőkre bízott. 
A római történelem a patriciusok és a plebe
jusok rendi küzdelmére vezeti az egyes hivatali 
functiók elkülönítését, a minek pedig valószínű 
oka e mellett az az itt jelzett körülmény is, 
hogy a meglevő magistratusok nem győzték a 
rájuk háramló munkát. így a census megtartását, 
azaz a polgároknak névjegyzékbe foglalását és 
osztályokba sorozását 443 óta már nem a két 
consul, hanem két censor végzi, 367-ben ruházzák 
az igazságszolgáltatás ügyét a praetorra, 366 óta 
a városi rendőrséget a két aedilis curulisra.

E két aedilis hivatala az első, a melyet városi
nak tekinthetünk, a többi államival szemben. 
Az alsóbbrangú, közös néven vigintisexviri, 
Augustus óta vigintiviri nevű, tehát előbb 26, 
majd 2 0  tagú hivatalnoktestületnek is csak előbb 
6 , később 4 tagja volt városi hivatalnok: quattuor- 
viri viis in űrbe purgandis és duoviri viis extra 
urbem purgandis, a városi és környéki köz- 
tisztasági ügyek intézői, a kik nevüket az utak 
tisztántartásáról kapták; a duoviri hivatalát Augus
tus szüntette meg.

Az állam hatóságai mellett tehát tisztán városi 
jellegű hivatal nem volt több mint kettő: az 
aedilisek és a quattuorviri hivatalai. A biroda
lomnak önálló beligazgatással felruházott városai 
a főváros példáját követték azzal, hogy minél 
kevesebb tisztviselőjük legyen. Adecuriones nevű 
városi közgyűlés határozatait rendesen a duoviri 
nevű két tisztviselő hajtotta végre, a kik helyett 
néhol quattuorviri nevű négy hivatalnok vagy 
aedilis nevű hatóság szerepel.

Lássuk most már, hogyan gyakorolta az állam 
a maga állami hatalmát a Rómán kívül fekvő 
városokban és tartományokban, a melyeknek 
lakói nem meghódított népek, hanem jelentékeny

részben, sőt Caracalla (198—217) óta mind 
római polgárok voltak.

Azok a városok, a melyeknek régi lakói római 
polgárjogot nyertek, municipium nevet és jelleget 
kaptak. E municipiumok lakói mint cives Romani, 
római polgárok, a kik nem laknak Rómában, 
tehát nincsenek a tribusok, mondjuk kerületek, 
jegyzékébe felvéve, és így nem gyakorolhatják 
polgári jogaikat a népgyűlésen, cives Romani 
sine suffragio czímet viselnek, mint római pol
gárok szavazó jog nélkül. Ezzel szemben otthon 
mint szabad polgárok vesznek részt városuk 
ügyeiben, ott népgyüléseken szavaznak, senatust 
alkotnak, hivatalnokokat választanak. Találunk 
azonban olyan municipiumot is, a melynek római 
polgár lakói mint cives sine suffragio otthon 
sem gyakorolják a felsorolt jogokat, hanem igaz
gatásukra Rómából küldenek egy praefectus jure 
dicundo névvel nevezett községi főnököt. E 
különbség okát nem ismerjük, noha a campaniai 
Capua város esete némi felvilágosítást ad róla. 
A mikor Capua a második pún háború idejében 
Hannibálhoz pártolt, visszahódítása után 210-ben 
elvették 338 óta élvezett önkormányzati jogát, 
s praefectus igazgatása alá rendelték. Ha Capuát 
erősen akarták volna sújtani, a polgárjog el
vonása mindenesetre érzékenyebben sújtotta 
volna a hűtlen polgárokat, mint az autonómia 
felfüggesztése, s így ezt fokozati visszavetésnek 
tekinthetjük, hogy tudniillik a polgárjog meg
adásának első formája a praefectus igazgatása 
alatt álló polgárközség, s a további fejlődési 
fokozatról, a municipális autonómia fokozatáról 
ide degradálták Capuát.

A polgároktól lakott városok egy része azonban 
nem úgy kapta a polgárjogot, mint a munici
piumok, hanem egyenesen római polgárok ki
telepítésével jött létre egy-egy új város, a római 
elnevezés szerint colonia. E coloniák alapításának 
czélja eleinte a meghódított területeknek katonai
lag való biztosítása volta coloniák lakóinak katonai 
szervezete alapján, a Gracchusok óta gazdaságilag 
a Rómától távol fekvő állami birtokok jobb ki
használása azáltal, hogy a vagyontalan városi 
népnek a colonia határában ingyen földbirtokot 
adott az állam. E coloniák lakói természetesen 
polgárjogukat teljes mértékben megtartották, 
annyira, hogy nevük a tribusok jegyzékébe is 
bele volt írva s mindennemű joguk gyakorlásá
ban csak a Rómától való távolság korlátozta. 
Mivel azonban a coloniát rendesen egy már 
létező, nem római polgároktól lakott községgel 
kapcsolták össze, e coloniák lakói, épp úgy mint 
kezdetben Rómáéi, egyfelől teljes jogú polgá
rokból (mint Rómában eleinte a patriciusok), 
másfelől hódított, jogtalan lakókból (mint eleinte 
a plebs) állottak. Ez a körülmény, a mely Itá
liában az úgynevezett szövetséges háborúnak is 
egyik oka lett (Kr. e. 90-ben), a polgárok és 
nem polgárok földrajzi összekeverésével nagyon 
megkönnyítette a birodalom nem római eredetű 
lakóinak romanizálását. S ha nálunk a nemzeti
ségi vidékekre magyarokat telepítünk, ez a tele
pítés, ha a telepes magyarok czélszerü intézke
désekkel támogatva megerősödhetnek, lényegileg 
ugyanazt a szolgálatot teszi nekünk, mint a 
coloniák alapítása Rómának.
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A városok autonómiája, a melyet, a mint 
említettem, eleinte egy-egy praefectus jelenléte 
korlátozott, a későbbi korban törvényes intéz
kedésre támaszkodott. Egy ilyen törvény, a lex 
Julia municipalis Kr. e. 45-ből az itáliai muni- 
cipiumok, coloniák és praefecturák, továbbá a 
nem városi alakú fórumok és conciliabulumok 
(nagyobb kiterjedésű területen szétszórtan fekvő 
községi szervezetek középponti helyei) igazga
tását és rendőri intézkedéseit szabályozza. Főbb 
pontjai: a gabonakiosztás, az utczák és terek 
jó karban tartása (a ház- és telektulajdonosok 
részéről, illetőleg költségén), a szekerekkel való 
közlekedés (a városban napkeltétől 1 0 , vagyis d. u. 
4 óráig tilos, kivétel: templomi és középítkezések, 
egyes papok és papi testületek, a diadalmenet, 
a circusi pompa), a nyilvános terek és utak 
elfoglalása; az 5. fejezet szól a coloniák stb. 
senatusának állandó számáról, a 6 -iktól a 1 0 -ikig 
arról, hogy ki lehet hivatalnok a colonia stb.-ben, 
főleg a katonai szolgálattól függő kedvezmé
nyekről, a l l .  községi census-listának Rómába 
a censorokhoz való beküldését rendeli el, a 1 2 . 
a községi törvények változtatásáról intézkedik.

A két táblán fenmaradt törvénytöredék nem 
szól a községek pénzügyeiről. Tudjuk azonban, 
hogy a községeknek önálló pénzkezelése volt, 
a mely kezelés bevételi forrásai azonban nem 
csak a maiaknak megfelelők (tudniillik községi 
ingatlanok, tőkék és intézmények jövedelmei, 
adók és illetékek), hanem a községi jövedelmet 
gyarapítják a büntetéspénzek, a hivatalnokoktól 
a hivatalba lépéskor fizetett összegek és a községi 
rabszolgák keresménye. A kiadások főbb tételei: 
1. istentiszteleti, 2. közoktatási kiadások, 3. követ
ségek, 4. posta és beszállásolás, 5. közfürdők, 
6 . jótékonysági és közegészségi kiadások, 7. gabo
nakiosztás, 8 . játékok és ünnepélyek, 9. köz
építkezések (a város falai, útak, hidak, vízvezeték, 
csatornázás stb.) költségei.

Mindezek a pénzek az állam legfőbb ellen
őrzése alá tartoztak, sőt különösen a legutolsó 
tételt, az építkezéseket, akárhányszor távoli pro- 
vincziákban is maga a császár kiséri figyelem
mel vagy rendeli el. így megvan Pliniusnak egy 
levele, a melyben a Sinope városi vízvezeték 
építéséről ír Trajanus császárnak, a ki a levélre 
helybenhagyólag válaszol (Plinius X. könyv 90. 
és 91. levele).

Térjünk át most a provinciák kormányzására. 
Az első provincia Sicilia volt. Róma állami szer
vezete nem volt tartományok kormányzására 
berendezve, s így az új feladat megoldása elég 
sokáig késett. Már a 10 évvel később szerzett 
Sardinia és Corsica is provincia lett, s még 
nem találunk végleges intézkedést a kormányzás 
formájára. Tizennégy év telt el 227-ig, a mikor 
először gondoskodik a római állam kormány
zókról a két provincia számára, és pedig úgy, 
hogy az eddig évenként hivatalban volt két 
praetor helyett 227-ben négyet választanak, a 
kik közül kettő az eddigi ügykört, az igazság
szolgáltatást látja el, a másik kettő pedig pro
vinciakormányzó lesz, úgy katonai, mint polgári 
tekintetben.

Figyelemre méltó, hogy kormányzóvá olyan 
hivatalnokot tesznek, a kinek hatásköre már

előbb olyan, hogy collega consulis névvel is 
nevezhették, s mindig felruházták imperiummal, 
azaz katonai főparancsnoksággal. Teendőire á 
provinciába menő praetor úgy látszik éppen úgy 
nem kapott részletes utasítást, mint igazságosztó 
kollégái. Ezekről tudjuk, hogy hivatalukat a sze
mélyes felelősség elve alapján, teljesen a saját 
tetszésük és belátásuk szerint gyakorolhatták, s 
csak a czélszerűség szempontja okozta azt, hogy 
azt a hirdetést, a melyben működésük alap
elveiről előre tájékoztatták a polgárokat, az edic- 
tum praetorist, rendesen változtatás nélkül vették 
át egymástól. A provincia kormányzója éppen 
úgy a maga egyéni tetszése szerint, de teljes 
felelősséggel intézte a provincia ügyeit, s tájé
koztatásul éppen úgy adhatott ki edictumot, mint 
városi kollégája. A quaestor forma szerint nem 
volt alárendeltje a praetornak, de a köztük okve- 
tetlenül levő kor- és tekintélykülönbség, a mint 
Cicero mondja (divinatio in Caecilium 14, 46) 
more majorum, ősi szokás szerint, kötelezte a 
quaestort arra, hogy működésében alkalmaz
kodjék a praetorhoz és mindenben támogassa 
őt De a senatus adott alárendelt tisztviselőket 
is a praetornak, a szükséghez képest egy vagy 
több legátust, a kikkel a praetor rendelkezett, 
éppen úgy, mint a provinciában levő szárazföldi 
és tengeri haderővel és a segédszemélyzettel.

Ebben a berendezésben tartották a provinciákat 
Kr. e. 122-ig, a mikor pro praetore czímü kor
mányzókat találunk a provinciák élén. A változ
tatás abban állott, hogy a megválasztott prae- 
toroknak valamennyinek Rómában adtak hiva
talos ügykört a hivatali év tartamára, s csak az 
év leteltével küldték ki, már mint volt praetort, 
de praetori hatalommal (pro praetore =  pr. helyett) 
a provinciába. E változtatásnak valószínűleg két 
oka is volt. Egyfelől az a két praetor, a kiknek 
Rómában kellett maradniok, nem győzték az 
igazságszolgáltatás felszaporodott teendőit, más
felől épen ez a két, teendőkkel túlhalmozott 
ember nem jutott a provinciakormányzás bene- 
ficiumához, ahhoz a hallgatólag elnézett vissza
éléshez, a mely a provincia kormányzóját gazdag 
emberré tette. Hiszen a római polgár, hogy a 
praetorságig juthasson, nyilvános és titkos leke
nyerezésre és vesztegetésre sokszor egész vagyo
nát is elpazarolta, sőt adósságba is merült; s 
ha e vesztegetések stb. a populus Romanus 
javára estek, a populus Romanus úgy kárpó
tolta őket, hogy a provinciában véghezvitt zsarolá
saikat még a lehetőség határain túl is elnézte 
s ha büntetnie kellett, nem büntetett ezért szi
gorúan.

Most, hogy minden praetor pro praetore minő
ségben kapott provinciát (eleinte mindjárt hiva
tali éve után, később csak öt év múlva), nem 
kellett kettőjüknek a többi javára lemondani a 
meggazdagodás e könnyű módjáról, másrészt 
pedig hivatali évük alatt is könnyebben győzték 
az ügyek intézését.

Ha a provinciában háború folyt, a pro prae
tore helyett a volt consult, pro consule czímmel 
küldték oda, consuli hadsereggel, s ha a volt 
consul nem volt arravaló, vagy ha kettőnél többre 
volt szükség, a pro consule czímet és hatáskört 
régebbi volt consulra, esetleg volt praetorra, sőt
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privatusra is ruházták; ilyen privatus volt a 
második pún háborúban Scipio, a hispaniai Ser- 
torius ellen Pompejus.

Hogy melyik provincia legyen consul, melyik 
praetor kormányzása alatt, azt a senatus évről- 
évre újból határozta el, eleinte a kiküldendő kor
mányzók hivatalbalépte után, tehát befolyásuk 
alatt, később, hogy e befolyástól szabaduljon, 
még a választás előtt. A consulok és praetorok 
aztán vagy megegyeztek egymással, hogy ki 
melyik provinciát kapja, vagy a sorsra bízták a 
döntést.

A kormányzó, mondjuk a propraetor, a pro
vinciába való indulás előtt barátaiból, jó emberei
ből, különösen ifjakból valóságos udvart gyűjtött 
maga körül, a mely udvart cohors comitum vagy 
contubernales féle nevekkel emlegettek, azonkívül 
egy cohors praetoria nevű katonai testőrcsapatot 
vitt magával. A propraetorral menő segédsze
mélyzethez tartoztak: első sorban az apparitores 
névvel jelölt hivatali személyzet, aztán scribae- 
irnoko'k, lictores,accensi, nomenclatoresésviatores 
nevű szolgák, tabellarii^ levélőrzők, praecones= 
kikiáltók, pullarii, victimarii és haruspices nevű 
jósok, medici=orvosok, interpretes=tolmácsok, 
architecti néven mérnökféle mesteremberek, 
végül rabszolgaszemélyzet saját és kísérői szük
ségletéhez képest. így felkészülve a Capitoliumon 
áldozott és fogadalmat tett a propraetor s a meg
szabott úton az állam költségén utazott provinciá
jába, a melyet aztán egy évig, azaz 365 napig 
kormányzott. Cicero Rómából Ciliciába május 
elején indult s július 31-én érkezett, kormány
zását tehát a következő év július 30-án fejezte be.

A provincia a római nép birtoka, a mely jöve
delmez az államnak, tehát a provincia lakóinak 
állapota, jó vagy rossz sorsa egyáltalában nem 
érdekelte a populus Romanust. Az adóbérlők 
(publicani), a nagykereskedők és bankárok (nego- 
tiatores), a kik az állam jövedelmeinek beszol
gáltatását közvetítették, az állami hatalom aegise 
alatt gazdagodtak meg a provinciában és belőle. 
Egy Scaptius nevű negotiator, a ki az erényes
ségéről és igazságosságáról híres M. Junius Brutus 
— a későbbi Caesar-gyilkos — pénzét a törvé
nyes 12 helyett 48%-ra adta kölcsön a cyprusi 
Salamis városnak, követelését erőszakkal akarta 
behajtani, s zár alá vette a salamisi senatust, 
úgy hogy a curiában öt senator éhen is halt. 
Cicero, a ki 51-ben propraetor volt Ciliciában 
és Cyprus szigetén, a mikor a salamisiak nála 
letétbe akarták helyezni a tőkét a törvényes 
1 2 %-kal, nem merte elfogadni a letétet, mert 
félt Brutustól!

Ennek a szerencsétlen állapotnak a princi
p a ls , a császárság vetett véget azzal, hogy a 
provinciák lakóit újabb meg újabb kedvezésekkel 
megnyerve végül a Róma városában lakó pol
gárokkal egyenlő jogúvá tette s azokkal egyenlő 
védelemben részesítette. Miután Augustus császár 
Kr. e. 23-ban az összes provinciák felett pro- 
consuli hatalmat kapott a senatustól, attól kezdve 
az összes propraetorokat alárendeltjeinek tekin
tette, visszaéléseiket korlátozta, úgy hogy pl. 
Hispánia, Gallia, Africa a virágzás magas fokára 
emelkedhettek úgy anyagi jólét dolgában, mint 
a szellemi élet terén.

A monarchia természete szerint a fegyveres 
erő az uralkodóé. Ezért Augustus a provinciákat 
mindjártkétkategoriába sorozta: azokat,a melyek
ben erős katonai helyőrségnek kellett lennie, 
császári provinciákká tette s igazgatásukat legátus 
Augusti pro praetore czímű császári helytartóra 
bízta; a békés állapotban levő, katonasággal 
meg nem szállott provinciák továbbra is a senatus 
rendelkezése alatt maradtak, az eddigi rendszertől 
csak azzal az eltéréssel, hogy a két proconsul 
mindig a provincia Asiát és Africát kapta, a 
propraetorok a többin osztoztak, s provinciájukat 
mindig egy-egy évig kormányozták, holott a 
legátus Augusti pro praetore kinevezése és hiva
talának időtartama a császár tetszésétől függött.

Némelyik provincia akár természeti viszonyainál 
fogva (a hegyvidékek, Alpes), akár lakói művelt
ségi állapota (Mauretania, Judea) vagy más körül
mények miatt (a császár személyes jövedelmét 
szolgáltató Aegyptus) nem volt a többivel tel
jesen egyforma kormányzás alá fogható; ezeket 
a császártól kinevezett és neki felelős alkirály- 
féle hatáskörű főnök kormányozta. Ilyen volt a 
praefectus Aegypti és a többi ilyen provinciában 
a procurator, a ki néha a procurator pro legato, 
procurator cum jure gladii, procurator et praeses 
vagy csak röviden praeses czímet viseli.

A legfontosabb és közigazgatási szempontból 
lényeges változás a császári provinciák kormány
zásában Kr. u. a III. században következett be. 
Addig a senatusi provinciákat tisztán polgári, a 
császáriakat tisztán katonai kormányzat alatt 
állónak látjuk, ettől kezdve azonban a császári 
provinciákban különválik a katonai és a polgári 
hatalom, dux lesz a katonai, praeses a polgári 
kormányzó. Természetes következménye volt ez 
annak a fejlődésnek, a melyen a római hadügy 
keresztülment, s a mikor a császárok gyengesége 
következtében a legmagasabb katonai hivatalokat 
olyan katonák foglalhatták el, a kiket egy kis 
modern ráfogással káplárműveltségűnek nevez
hetünk. Azonkívül a legátus Augusti pro prae
tore, akár consuli, akár praetori rangú volt, a 
határszélen elhelyezett légiók parancsnokságával 
annyira el lehetett háborús időkben foglalva, 
hogy a provincia polgári lakóinak ügyeivel fog
lalkozni nem is ért rá. Az átmenet idejét nem 
ismerjük, nem is tudjuk, egyszerre szervezték-e 
a provinciákban ezt a szétválasztást, vagy egyen
ként állítottak-e polgári kormányzókat egyes 
katonai kormányzók mellé. Tény az, hogy a
III. század végén már minden, előbb legátus 
Augusti alatt álló provinciában dux és praeses 
osztja meg a hatalmat

A köztársaság felfogásával szemben lényeges 
különbség már a legátusokra és a procurato- 
rokra nézve is az, hogy hivataluk viselése alatt 
fizetést kaptak, és pedig úgylátszik 4 osztályban, 
sexagenarii, centenarii, ducenarii és trecenarii 
néven 60 — 100—200 -  300.000 sestertius(=  kere
ken 12—-20—40—60.000 korona) fizetéssel. A 
fizetés növekedése rendesen áthelyezéssel járt, 
és pedig oly módon, hogy egy 30—40 évet 
szolgáló hivatalnok, a ki az utolsó 1 0 — 2 0  évet 
már legátus vagy procurator minőségében töl
tötte, a rangban való előhaladással együtt bejárta 
és megismerte az egész birodalmat, s nem egy
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daciai helytartó jobban ismerte Numidiát vagy 
Mesopotamiát, mint a mennyire ma teszem egy 
dunántúli szolgabirónak vagy alispánnak Zemplént 
vagy Hunyadot ismernie kell.

Ez a fizetés még erősebbé tette a kormányzó 
függését a császártól, a ki minden fontosabb 
dologról írásbeli jelentést várt, s e jelentések 
továbbítására az Augustustól felállított birodalmi 
posta fentartásáról és fejlesztéséről gondosko
dott. Ez a postaintézet egyúttal hivatalos szemé
lyek szállításával is foglalkozott, eleinte a nálunk 
valamikor divatosforspont-rendszerhez hasonlóan, 
később rendes lóváltóállomásokkal. Egyes sena- 
torok is használhatták az intézményt eleinte a 
senatustól nyert legatio libera nevű engedély, 
később azonban a kormányzóktól adott diploma, 
majd csak a császártól nyert engedély alapján.

Hogy a birodalom határain gyanús emberek 
vagy veszedelmes csoportok be ne törhessenek, 
a császárság a birodalmi határt zárt vonallá 
tette s szigorúan figyeltetett arra, hogy a limes 
vonalán csak nappal és csak meghatározott át
járóhelyeken jöhessenek be fegyvertelen idegenek. 
Ez az intézkedés a Duna vonalán oda módosult, 
hogy a quadus, marcomannus, iazyx és burius 
törzseket a Duna partján való letelepedéstől el
tiltották, s csak a balparttól nehány római mér- 
földnyi távolságban hagyták őket szabadon letele
pedni és mozogni. Magát a Dunát a parti őrsé
geken kívül hadihajók, a classis Pannónia és 
classis Moesica védelmezte.

A provinciák és Italia lakói között a jogi 
különbség, a mint már említettem, Caracalla 
alatt megszűnt, azonban fenmaradt az ellentét 
a birodalomból élő Italia és az Italiát eltartó és 
védő provinciák között. Italia maga, a melyet 
Augustus előttünk ismeretlen czélból 11 regióra 
(Róma város a 12-ik?) osztott, a provinciákkal 
szemben megmaradt anyaországnak, s noha már 
Hadrianus négy törvényszéki kerületre osztotta 
Italia területét s az igazságügy fő ellenőrzése 
Róma városban és körülötte 100 római mér- 
földnyire a praefectus urbis-ra, a többi részére 
nézve a praefectus praetorió-ra volt bízva, a köz- 
igazgatás ellenőrzéséről csak a Kr. u. III. század 
vége felé kezd gondoskodni a császárság, correc
tor czímű ellenőrző hivatalnokok beállításával. 
Végre Kr. u. 292-ben, a mikor Diocletianus, 
Maximianus,Constantius és Galerius a birodalmat 
négy részre osztják (Oriens, Illyricum, Italia, 
Galliae), akkor kap Italia is a provinciákhoz 
hasonló szervezetet, és pedig úgy, hogy a régi 
Italia területéhez kapcsolják Észak felől az Alpese- 
kig terjedő vidéket, s az egészet 1 2  provinciára 
osztják fel, a mely 12-ből a IV. században 17 
provincia lett.

Mind a négy társcsászár mellett volt egy-egy 
praefectus praetorio =  testőrparancsnok, a ki a 
császár mellett és nevében kormányozta a császár 
negyed birodalmát, kivéve az Italiához kapcsolt 
Africát s az Orienshez kapcsolt Hellespontust 
és a szigeteket, a melyek kiváltságosán magának 
az illető császárnak voltak alárendelve.

A birodalomnak ezt a szervezetét tünteti fel 
a bevezetésben már említett Notitia dignitatum, 
a Kr. u. 410. év körüli időből.

Hogyan fejlődött ez a birodalmi hierarchia

tovább, hogyan jutott egyfelől Nyugatról, más
felől pedig mint merev bureaucratiá-vá fajult szer
vezet a keleti császárságból, a görög császárok 
udvarából a magyar királyok udvarába s ott 
milyen hatást gyakorolt, érdekes és tanulságos 
kutatás tárgya lehetne a középkori és byzanci 
történet kutatói számára.

Bevezető soraimra hivatkozom ismét. Igyekez
tem rámutatni arra, hogyan növekednek a köz- 
igazgatás szervei a birodalom földrajzi kiterje
désének növekedésével, igyekeztem nagy voná
sokban feltüntetni, hogy a különböző jogú és 
rendű birodalomrészek hogyan uniformizálódnak 
éppen a birodalom nagy kiterjedésének ellen- 
súlyozására, s hogyan használja fel az állam a 
szolgálatában álló egyének képességeit ennek az 
uniformizálásnak az előmozdítására. Igaz, hogy 
a római birodalmat ez a túlságos egységesítés 
idővel a kezdetben jótékony hatású absolutis- 
musba, arról aztán a romlásba vezette, de nem
zeti alapon nyugvó kultúrájának érvényesülését 
éppen ez az erős egységesítés biztosította.

Finály G ábor.

A vulkánosságról.

Rövid, gyors egymásutánban éreztette Föl
dünk a benne lakozó hatalmas erőt. A geo
lógiának örökké ismétlődő, borzalmassá

gukban pompás jelenségeiből rövid idő alatt 
kettő is lejátszódott. Romokba temette nagy 
darab földön mindazt, a mit az emberi kultúra 
teremtett.

Hol rejlik a vulkáni kitörések oka, honnan 
származnak a földrengések? Csak annyi bizo
nyos, hogy úgy a vulkáni kitörések, mint a föld
rengések Földünk belsejében végbemenő folya
matnak általunk is észlelhető eredményei.

Kant és Laplace feltevései szerint a Föld egy
koron izzó gáztömeg volt, s a világűrben lassú 
lehűlésnek indult. Attól a pillanattól kezdve, hogy 
az első pánczél megszilárdult rajta — a melyről 
szintén nincsenek még biztos ismereteink — bizo
nyára rögtön megkezdődött a vulkáni kitörések 
és földrengések végtelen sora. A szilárd pánczélt 
a belső izzó tömeg újra meg újra keresztül törte. 
Szóval megszülettek az első vulkánok. Fokozatos, 
folytonos, lassú lehűlés folytán a Föld állandóan 
összehuzódik; a külső szilárd pánczélnak a belső 
izzó tömegek összehúzódását követnie kell. Csak 
úgy követheti, hogy vagy összegyűrődik és ekkor 
minden ráncz mint kisebb-nagyobb lánczhegység 
emelkedik a magasba; vagy pedig repedések 
képződnek rajta, ezek az úgynevezett vetődések. 
A vetődés mentén az egyik rész (természetesen 
széles, nagy földrész), lassan a mélységbe sülyed ; 
a másik pedig mint hatalmas röghegység a fel
szín felé emelkedik. Az ősóceánból, a mely a 
földet eleinte köröskörül borította, ilyen módon 
alakultak ki a mai óceánok és szárazföldek.

A szárazföldeken megkezdi pusztító munkáját 
a jég, az eső- és folyóvíz, rombolva mindazt, a 
mit a Föld a maga erejéből felépített. A fagy 
szétrepeszti a legkeményebb sziklát is, az egyes 
darabokat pedig őrli a patak és folyó vize. A hatal-
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mas szikla — az állandóság sokat emlegetett példa
képe — mint homok és iszap ülepedik le a 
tenger fenekén. De nem marad ott örök fele
désben. A szilárd kéreg örökös lassú niveau- 
változásai folytán a tenger mély feneke idővel 
lassan emelkedik; a homok és iszap — mostan 
talán már mint szilárd homokkő és pala — újra 
napfényre kerül; még újra merész bérczeket is 
alkothat.

Nincs egy pillanatnyi pihenés sem a Föld 
életében. Örökös alkotás és rombolás váltják 
fel szakadatlanul egymást.

Földünk felületének minden rögéről tudjuk, 
hogy honnan származik: a Föld belsejéből tört-e

elő mint izzó tömeg, vagy pedig ősrégi ten
gerben ülepedett-e le ? Mégsem tudjuk azt, milyen 
állapotban van a Föld belseje. Talán nem is 
fogjuk tudni sohasem. Közvetlen észlelni aligha 
fogja ember valaha; csak meglévő ismereteinkből 
tudunk mivoltára következtetni. De a hogyan 
örökösen változnak ismereteink, éppen úgy vál
toznak a Föld belső állapotáról alkotott elmé
leteink is.

Közvetlen tapasztalatunk csak az, hogy a Föld
ben lefelé a hőmérséklet emelkedik, még pedig a 
különböző helyeken eszközölt megfigyelések sze
rint, különböző mértékben. Befelé haladva a Föld 
belsejébe l°-nyi hőmérséklet emelkedést tapasz
taltak az egyik helyen minden 1 1  méternél, de 
máshol csak minden 115 méternél. A közepes 
érték 33 méter. Mélyen lent lassabban emelkedik 
a hőmérséklet, mint a felsőbb rétegekben. Hogy 
milyen állapotban vannak a középponti részek, 
azt csak sejthetjük, de nem tudjuk. A Föld bel
sejében, az anyag megolvadásánál, a hőmérsék
leten kívül más tényezők is játszanak szerepet, 
így a nagy nyomás folytán, melyet a szilárd 
burok kifejt az alatta fekvő rétegekre, lent az 
olvadáspont emelkedni fog. Viszont megint a 
vízgőz és bizonyos gázok, melyek a Föld mélyé
ből kitóduló lávában és a Föld belsejében is 
jelen vannak, csökkentik az olvadás hőmérsék
letét. A legtöbb kifolyt és megszilárdult lávát 
1000—1400°-on újra folyóssá lehet tenni. E mel
lett tekintetbe véve az említett mellékes ténye
zőket, 150—300 km. mélyre tehetjük a folyós 
tömeg felső határát. De itt, ez a tüzfolyós anyag 
— a magma — nem egyszerűen, megolvadt 
kőzettömeg, hanem nagy nyomás alatt chlor-, 
fluor-, bór-, és széntartalmú gőzökkel van telítve. 
A szilárd kéreg legalsó zónája, a mely lassan 
megy át a folyékony magmába, az úgynevezett 
latens plasticitas zónája. Ennek igen nagy fon
tosságot kell tulajdonítanunk. E zónában a víz
gőzzel és egyéb gázokkal telített szilárd kőzet 
már olyan forró, hogy közönséges nyomásnál 
folyékony állapotban lenne. De éppen a nagy

nyomás még szilárd állapotban tartja. A mint 
a nyomás csökken, a tömeg önmagától folyóssá 
lesz. Nyomáscsökkenés állhat be az által, hogy 
a felsőbb rétegekben a szilárd összetartás meg
lazul, pl. egy hasadék képződik. Ekkor, a mag
mában oldott vízgőz és gázok roppant erővel 
tódulnak k i: vulkáni explosio áll b e ; a szilárd 
nyugvó kőzetek egy része a levegőbe repül.

Mások nem tulajdonítanak ilyen nagy fon
tosságot a latenrs plasticitas-nak, hanem a vul
káni kitöréseket arra vezetik vissza, hogy a szilárd 
kéreg meglazult részein a környező rétegek nagy 
nyomása a magmát kipréseli. Ezek szerint a 
magmában magában nincsen meg a kitörési 
képesség. Mindkét vélemény mellett és ellene 
sok érvet lehet felhozni.

Azokkal szemben, a kik a Föld belsejében a 
folyós magmát tételezik fel, áll azoknak a nézete, 
a kik szerint a Föld belseje szilárd lenne.

Így Thomson szerint a Föld úgy meredt meg, 
hogy a külső megszilárdult részek beszakadtak 
és a Föld mélyébe elmerültek. Tehát a Föld szilár- 
dulása tulajdonképpen belülről kifelé történtvolna.

Mindenesetre nehéz összeegyeztetni mai phy- 
sikai és chemiai ismereteinket a Föld belsejéről 
alkotandó elméleteinkkel. A Föld szilárd kérgé
nek közepes sűrűsége 2-7, az egész Földé 5 5. 
Lefelé emelkedik a hőmérséklet, vele együtt a 
nyomás is növekszik. A középponti részekben 
a nyomást 300.000—3,000.000 atmosphaerára, a 
hőmérsékletet 2 0 .0 0 0 —1 0 0 .0 0 0 °-ra kell becsül
nünk. Itten már minden ismert test hőmérséklete 
a kritikus hőfokon felül van. Tehát olyan gőz
állapotban van, a melyet e hőfokon semmi 
nyomással nem lehet cseppfolyóssá tenni; de a 
nagy nyomás a szilárd és cseppfolyós halmaz- 
állapotra emlékeztető állapotot idéz elő. A folyós 
magmarétegen belül ilyen kritikus hőmérséklet 
felett való gázoknak kell lenniök.

Egy legutóbbi időben igen sokat vitatott vul-

kán-theoria Stübeltől, a lelkes vulkánkutatótól 
származik. Szerinte a régmúltban a Föld első 
szilárd, még igen vékony kérgét a vulkáni töme
gek újra meg újra keresztültörték, felületén széjel- 
folyva megmerevedtek. így a kéreg mindinkább 
vastagabb lett, de vele egyidejűleg nagyobb lett 
az ellenállás is, a melyet a pánczél a belső izzó 
tömeg feszítő erejével szemben kifejtett. Ekkor 
már csak kevés, de igen hatalmas kitörés történt. 
Ez volt Stübel szerint a nagy katastrophák idő 
szaka. A kiömlött óriási tömegek belső részeikben 
izzók maradtak, máig is izzók és nem egyebek, 
mint a mai vulkánoknak peripherikus tápláló 
tűzhelyei. Ezek a Föld belső középponti törne-
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gével talán össze sem függnek, vagy csak kevés 
csatornával közlekednek.

Ha meggondoljuk, hogy a legnagyobb mély
ség, a melybe lehatoltunk 2-310 km. (Paruschitz, 
Sziléziában), evvel szemben a Föld sugara több 
mint 6000 km., tehát a sugárnak csak V30oo 
részét ismerjük, akkor beláthatjuk, hogy nagyon 
is a hypothesisek, nem pedig a tapasztalat útján 
járunk.

A Föld belsejéről positiv ismeretünk tehát 
mindössze annyi van, hogy befelé a Föld hő
mérséklete emelkedik és hogy belőle vízgőzzel 
és gázokkal telített tűzfolyós magma tör ki. De 
hogy milyen mélyen és hogy milyen állapotban 
volt e magma, arra ez időszerint positiv választ 
adni nem tudunk.

Más kérdés, hogy milyen erő az, a mely a

oly simán történik. Hatalmas repedések képződ
nek a Föld felületén, az egyik földterület sülye- 
désnek indul, idővel tenger borítja el. A föld
rétegeknek hasadások mentén való eltolódását 
— miként láttuk — vetődésnek nevezzük. Ter
mészetesen ez a környezet megrázkódtatásával 
kapcsolatos. E rázkódtatások a tektonikai föld
rengések. A vulkánok az ilyen nagy vetődési 
vonalak mellett lépnek fel. A vetődés síkja majd 
vertikális, majd lejtős. Hazánk több nagyszabású 
vetődésnek volt a színtere. A legnagyobbak az 
úgynevezett harmadkorban voltak. Geológiai idő
számítással mérve tehát a közelmúltban, a Föld 
történetének újkorában történtek. Ekkor nyerte 
hazánk a mai külső képét. Ekkor gyürődtek fel 
oldalas nyomás következtében a Kárpátok. Belső 
szegélyükön hatalmas hasadékok képződtek; az

m agna

3. Réteges vulkán vázlatos képe.

vulkáni tömegeket a felszínre hozta. Erre már 
több-kevesebb valószínűséggel tudunk felelni.

A vulkánoknak a Föld felszínén való elren
dezése és a szilárd kéreg felépítési módja között 
kétségen kívül csaknem minden esetben genetikus 
összefüggés van. Vulkáni kitörések csaknem 
mindig ott történnek, a hol a szilárd kéregben 
az összefüggés bármi oknál fogva meglazul. 
Ilyen lazulás szokott beállani, miként láttuk a 
hegyképződéseknél. Földünk felszíne örökös füg
gélyes mozgásban van. E mozgás minden ráz- 
kódtatás nélkül oly lassan történhetik, hogy 
évtizedek, vagy évszázadok kellenek a meg
figyelésére. Igen tanulságosan észlelhető Skan
dinávia kiemelkedése, a hol az egykori tenger
parti terraszok párhuzamosan helyezkednek el a 
partoldalon egymás felett. Századonként 1 — 2 
métert tesz ki az emelkedés, periodikus szüne
tekkel felváltva. Máskor a niveau-változás nem

Alföld sülyedni kezdett, a tenger föléje nyomúl 
a hegységek lábáig. A vetődések mentén meg
kezdték működésüket a vulkánok. Az eperjes— 
tokaji hegyláncz, Vihorlát—Gutin, a Hargita csak
nem egyenes vonalak alakjában jelzik az egy
kori hatalmas vetődéseket. Földünknek ma is 
működő vulkánjairól csaknem mindig kimutat
ható, hogy ilyen vetővési vonal mentén fekszenek. 
Vetődések a tengerpartok közelében szoktak lenni. 
Olaszországnak működő vulkánjai úgyszólván 
mind egy egyenes mentén fekszenek. E vonal 
parallel halad a siilyedt oldalon az Appeninek 
csapásával. Az Aetna, a Lipari szigetek szintén 
ilyen törési vonalak mentén fekszenek.

A vetődések helyén a földkéreg szilárd össze
függése meglazult. Vulkáni kitörésekre e helyek 
elő vannak készítve. A magmában, miként láttuk, 
nagy mennyiségű vízgőz és egyéb gázak vannak 
A vízgőz némelyek szerint beszivárgott tenger



víz lenne. A tudomány mai álláspontja szerint 
e vizet a magma eredeti alkatrészeként kell tekin
tenünk. Akár eredeti tartozéka e vízgőz, akár a 
beszivárgott tengervízből származik, óriási nyo
mást fejt ki a felette lévő földrétegekre, igyekszik 
azokat keresztül törni. Ha e rétegek meglazultak, 
akkor ez sikerül is. A szomszédos szilárdan álló 
rétegek segítenek az így keletkezett csatornán 
keresztül kipréselni a kőzetmagmát.

Miként látjuk, minden vulkánnak legelőbb 
utat kell törnie a felszínig; ez egy csatornán át

4. Salakkürtő a Vezuvon.

történik. E csatornán keresztül a vulkán a mély
séggel közlekedik. A kezdetben roppant nyomással 
kitóduló gőzök és gázok a csatorna falától nagy 
mennyiségű törmeléket ragadnak magukkal a 
magasba. A vízgőz és gázok kiszabadulván, a 
nagy nyomás megszűnik. A csatorna esetleg 
azonnal be is tömődhetik a törmelék és a magma 
szétfecskendezett részei által Ekkor folyós 
magma, láva nem is jut a felszínre. A vulkán, 
mielőtt kialakult volna, fejlődése legelső szakában 
maradt. Vulkánembryonak nevezték el e félbe
maradt vulkánokat. Az Eifel-hegység, a sváb 
Alb „maar“-jai mind ilyen betömődött explosiós 
csatornák. A kevés kiszórt laza törmelék a betö
mődött csatornát lapos lejtőjű gyűrűs gát alak
jában veszi körül; a gyűrűn belül többnyire kis 
tavat alkotva gyűl össze az esővíz.

A vulkánok, úgy a működők, mint a kialudtak, 
képződésük szerint két typusra vezethetők vissza. 
Vannak réteges vulkánok és tömeges vulkánok.

A réteges vulkánok typusra a Vesuv. Legutóbbi 
kitörése egy kis episod az életében. A réteges 
elnevezést onnan nyerték, hogy tömegük réte- 
gezes szerkezetet mutat. Anyagukra nézve nem 
egyneműek, hanem váltakozó lávaáraktól, láva
takarókból, vulkáni bombákból, lapilli-, vulkáni 
homok- és hamurétegektől épülnek fel. Mindez 
a genesisükkel függ össze. A csatornán felemel
kedő magma a vízgőz és gázok nagy nyomása 
folytán szétfecskendeződik s a csatorna tölcsér
alakú nyílásán, a kráteren majd nagyobb láva
foszlányok, úgynevezett vulkáni bombák repülnek 
a magasba, melyek pöndörödött fonatos külsejük 
által elárulják, hogy a magasban forgó mozgást 
is végeztek; majd kisebb dió,mogyoró vagy borsó
nagyságú darabok, úgynevezett lapillik szóród
nak szét, s a magasból jégeső módjára zúdulnak

alá. Majd még finomabb vulkáni homok és dara, 
végre igen finom vulkáni hamu emelkedik villám
sebesen felfelé, éjtszakává változtatva a nappalt. 
A bombák több száz méternyire is felrepülnek, 
de a krátertől nem igen messze hullanak alá. 
A könnyebb lapilliket a szél már messzire elhordja. 
A hamu néha az egész földkerekséget bejárja. 
A Sunda-csatornában, Sumatra és Java között, 
1883. augusztus havában kitört a Krakatoa; a 
hamufelhő 30 km. magasra emelkedett; néhány 
nap múlva a felhő a szél által tovasodorva 3000 
km. távolságban is elsötétítette a Napot. Finoman 
eloszolva még Amerikának és Európának is jutott 
e hamuból. Nagy mennyiségű vízgőz jelenléte 
sok hamut szokott szolgáltatni. Ekkor a vulkáni 
kitörés explosio jellegét tünteti fel. Hosszú nyu
galmi periódus alatt a csatornában levő láva 
megmerevedik, a csatorna bedugul, s a kitörni 
akaró gázok igen erős ellentállásra találnak. Explo- 
siosjellegü volt a Vesuv kitörése is Kr. u. 79-ben, 
midőn Pompeji és Herculanum a hamueső áldo
zata lett. A nagy katastrophákat — miként az 
idei eruptiónál is — nem a láva szokta okozni. 
A láva ritkán halad gyorsan és ritkán borít be 
nagy területeket. Hanem egy explosiós kitörésnél 
a lapilli- és hamueső elől nincs menekülés. 
A lapilli-tömeg mint jégeső zúdul alá, a hamu 
koromsötétséget idéz elő. Pompeji és Herculanum 
pusztulásánál a vakok mentették meg a legtöbb 
embert; tudták a járást a sötétben. A finom por
alakú forró hamu benyomul a szerves lények 
légző szerveibe és megfojtja őket; így pusztultak 
el Martinique szigetének áldozatai. A kitódult 
vízgőz lecsapódik a magasban, magával ragadja 
a hamut, iszapfelhők szakadnak alá. A lehullott 
részek mind rétegesen rendeződnek e l; a víz 
átjárja őket s a nyomás által összeállanak, össze
tapadnak. A hamutól finom vulkáni tufa, a 
homok-, lapilli- és bombákból vulkáni breccia 
lesz. Egy újabb eruptio alkalmával folyós láva 
ömlik reájuk vagy talán a rétegek közé is nyomul. 
Végeredményben láva, tufa és breccia rétegen
ként váltakoznak. A vulkán önmagát mind maga
sabbra építi fel. Többé-kevésbbé szabályos kúp

a) felső salakkéreg; b) tömött,kőszerű láva; c) alsó salakkéreg; d) tufa.

alakja lesz, közepén a tölcséralakú kráter által 
lecsonkítva.

A vulkáni tufa és breccia meglehetős laza 
összetételű anyagok. Ha egyszerre nagy meny- 
nyiségű folyós láva emelkedik fel a kráterben, 
a réteges vulkán gyenge tufa- és breccia falai 
nem bírják ki a nagy oldal nyomást, melyet e 
láva gyakorol reájuk. A krátertől sugárirányban 
repedések keletkeznek. E repedéseken a folyós 
láva kitódul és úgynevezett parasitikus krátert 
épít fel. A csúcson levő nagy kráter főképp csak
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törmeléket szolgáltat. Az Aetnának vagy 700 
parasitikus krátere van; ezeket az olasz nép 
boccának nevezi. 1874-ben egy 5 km. hosszú 
radiális hasadékán 36 parazitikus kráter épült 
fel. Island egyik vulkánján, a Laki-n, egy 24 km. 
hosszú nyílegyenes hasadékon 96 ilyen kis kráter 
képződött.

A kiömlő láva majd takarókat, majd folya-

Nuovo 1538-ban két nap alatt, egyetlen erup- 
tióból készült el.

A legtöbb réteges vulkán azonban évszázadok 
és évezredek eredménye. Nyugalom és erősebb- 
gyengébb eruptiós időszakok váltják fel egymást. 
A nyugalom igen soká tarthat, úgy hogy a vulkánt 
már kialudtnak tartjuk. Egyszerre, gyenge földren
gésekkel előre jelezve és rendesen egy valóban

6. A láva által szétrombolt vulkán az Auvergneben.

mókát alkot, melyek igen különböző terjedel
műek lehetnek. Folyási sebességük is igen változó. 
A legtöbb alig néhány métert halad perczenként; 
a másik rohanó áradat gyanánt törtet a mély
ségbe. Sebességük nagy mértékben függ chemiai 
összetételüktől. A kovasavban gazdagok igen 
viskosusak, a básikusak hígfolyósak. A vízgőz 
és gázok a lehűléskor mind szabaddá lesznek, 
előbb csak a felületen, majd meg a belsejükben 
is. Ha a felület lehűlt, a mi igen hamar bekövet
kezik, a belső részekből kitóduló vízgőz és gázok 
a szilárd kérget felszakítják és a kirepülő láva- 
czafatok kis füstölgő salakkürtőt, vagy para
sitikus eruptiós kúpot, boccátépítenek fel. A lávából 
elillanó anyagoka hidegebb helyeken sublimálód- 
nak. Konyhasó, sósavgáz, kénessav, kénhydrogen, 
széndioxyd és vízgőz távoznak el, hólyagos-lika- 
csossá téve a lávát.

De nemcsak a felületén, hanem a talpán is 
hamar hül le a láva. Végeredményben egy 
maga-alkotta zsákban folyik előre. Ha sok víz
gőzt tartalmazott és gyorsan hül, akkor tuskós 
darabokra hull szét; ha kevés vízgőzt tartalma
zott és sokáig folyós maradt, akkor fonatos felü
letű lesz.

borzasztó expiosióval bevezetve, újra megkez
dődik a vulkán működése. Erre megint csak a 
Vesuv szolgáltat példát. A régi rómaiak a mai 
Vesuvot nem is ismerték. Egy lapos teknő volt 
a helyén, melyet a tufa- és breccio-falak vettek 
körül, az ősrégi, történetelőtti vulkán maradvá
nyai Spartacus e védett helyet tábornak hasz
nálta. A vulkán laza falait, melyet a gázexhala- 
tiók is csak lazítanak, az esővíz könnyen meg
támadja, megrongálja. A falak beomlanak a 
kráterbe, lassan feltöltik azt. Az egykori vulkán 
helyén csak egy lapos teknő marad, az úgy
nevezett caldera ( =  üst); Palma szigetének Cal- 
dera-ja is innen nyerte elnevezését. A rómaiak 
idejében a Vesuv helyén egy ilyen caldera volt. 
Midőn Kr. u. 79-ben expiosióval bevezetve, a 
Vesuv működni kezdett, a caldera falának déli 
része levegőbe repült, északi része a Monte 
Somma néven ismeretes ma és félgyűrü alakban 
öleli körül a mai Vesuvot. A kettő között levő 
félgyürűs völgy, az Atrio del Cavallo a régi Cal
dera maradványa, míg magán a Caldera helyén 
felépült a Vesuv, tufa, lapilli, bomba és láva
anyagból, hol bedőlve, hol megint feltöltődve. 
Az ilyen vulkánt, a hol a somma (általánosítva

a) a régi réteges vulkán; b) a régi kráter törmelékkel töltve ki; c) az új eruptiós kúp.

Az Auvergneben találunk kialudt vulkánokat, 
melyeknek falát egyoldali maga a láva rombolta 
szét. Itt is a gyenge oldalfalak nem birták ki a 
felemelkedő nagy mennyiségű láva oldalnyomását 
és a láva áttörte egyik oldalon a kráter falait, 
melyekből csak egy patkóalakú részlet maradt meg.

Némely réteges vulkán igen gyorsan épül fel. 
így Nápoly mellett a 150 méter maga Monte-

a Monte Somma után), vagyis a régi bedőlt 
kráter maradványa gyűrű alakban körülveszi az 
új krátert, kettős vulkáni kúphegynek nevezzük. 
A Rangitito Új-Seelandon a legszebben meg
őrzött kettős vulkáni kúphegy; két egymásba 
illesztett szabályos csonka kúpból áll. Ismerünk 
hármas, négyes, sőt ötös vulkáni kúphegyeket 
is, de nem ilyen szabályos alakban megőrizve.
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Megismerkedve a Vesuv felépítésével, itt a 
helye, hogy szemtanú geológusok jelentései alap
ján megemlékezzünk a legutóbbi, 1906. évi április 
havi kitöréséről.

Már 1905. május havától erősebb működés
ben volt a Vesuv. A Colle Umberto felett, nem 
messze a csúcstól egy repedés támadt s abból 
a láva előbb északra az Atrio del Cavallo-ba, 
majd 1906 február és márczius havában nyugatra 
folyt, szétrombolva a Cook-vasut pályáját az 
Observatorium és Funiculare állomás között. 
Április 4-én kezdődött az erősebb eruptiók soro
zata. Az említett hasadékon nagy mennyiségű 
láva folyt ki, délután a pinia emelkedett a 
magasba. A pinia elnevezés még Pliniustól szár
mazik, a ki a füstoszlopot és a fent szétterülő

megáll. Ugyancsak a déli hasadékból előtört 
lávaár egyik ága keletnek tartva Terzigno előtt 
állott meg. 8

A láva okozta kár igen kevés. A cultura 
mindössze csak a folyam mentén és annak köz
vetlen közelében semmisült meg, közte Bosco- 
tre-Case egy-két utczája.

Annál több áldozatot követelt a lapilli-eső. 
San Giuseppe, Ottajano és S. Annastasia leg
többet szenvedtek általa ; Nápoly és Resina 
vidékét csak a hamueső érte. A déli lejtőket, 
Torre Annunziata, Pompeji, Scafati környékét 
úgy a lapilli-, mint a hamueső megkímélte, e 
tájék a láva által szenvedett kisebb károkat. A 
kitörés elején, midőn az erős lapilli-eső meg
indult, a szél északkeleti irányú volt és a krá-

8. ábra. A Vesuv legutolsó kitörésének helyrajza.

felhőt a pinia fenyőhöz hasonlította. Ugyancsak 
4-én a déli oldalon egy nagy hasadék kelet
kezett, a melyből szintén nagymennyiségű láva 
ömlött ki. 5-én reggel megindult a hamueső, 
Nápolyban sűrű fekete homokos hamu hullott 
alá, a mely mind a csúcskráterből származott. 
A déli hasadékból Casa Biancánál nagy meny- 
nyiségü lávafolyás volt. 7-én e lávafolyam Bosco- 
tre-case temetőjénél végleg megállót! A 7—8. 
közötti éjszakán e hasadékkól Bosco Cognolinál 
nagy mennyiségű bomba és gőztömeg tört a 
magasba, míg a csúcskráterből rengeteg lapilli 
zúdult északkelet felé. 8-án este volt Nápolyban 
a nagy hamueső; ugyanekkor a nagy déli láva
folyam újra megindul, majd két ágra oszlik, 
Bosco-tre-case-n keresztül tör, Torre Annunziata 
temetőjénél és a Madonna del Principiénél végleg

térből is a főlökések erre tartottak; később a 
szél iránya változott, északi, majd északnyugati, 
végre nyugati lett, de ekkor már csak hamu 
hullott alá kisebb mennyiségben. A hamuréteg 
Nápolyban 3 cm-t tett ki. Ottajano és S. Giu
seppe teljesen elpusztultak, főkép a 7 —8-ika 
közötti éjjelen. San Giuseppeben egy ház sem 
maradt meg; 114 halottat számláltak itten össze, 
közte 105-öt a templomban találtak meg. 60 70 
cm. vastag lapilliréteg borítja itt a környéket. 
Midőn ennek súlya alatt a házak kezdtek össze- 
omlani, a nép a templomba menekült, mint 
legerősebb építménybe, de ez sem bírta el a 
lapilliréteg súlyát. Ottajano környékén P5 m. 
vastag a lapilliréteg; legalul még salakdarabokat 
is találhatni, a melyek a kráterből egész odáig 
szóródtak. Felsőbb részeiben a lapilliréteg mind
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finomabb, legfelül vékony hamuréteggel borítva. 
Érdekesen figyelték meg szemtanúk, hogy köze
lebb a kráterhez, az erős hamuesőben,milyen nagy 
mértékben elektromos a légkör. Egy, a végén 
vaskúpburokkal ellátott sétapálczát felfelé tar
tottak s ha szikrákat nem is lehetett látni, hallani 
lehetett, mint sugárzik ki a kúp csúcsán az 
elektromosság. Az elektromos elkülönülés a víz
gőz lecsapódásakor áll be. A vízcseppek negatív, 
a lehulló hamurészecskék positiv töltést kapnak 
és a füstfelhőt sűrűn czikkázzák át villámok.

A nagy kitörések alkalmával maga az eruptiós 
kúp tömegéből veszíteni szokott. így a Vesuv 
krátere, a megelőző legerősebb kitörésekor, 1872- 
ben, igen nagy mértékben kitágult. A lassú, 
csendes kitörések újra feltöltik a krátert; 1872 
óta Vg-ára szűkült össze; az Atrio del Cavallo 
némely részén 170 m. vastag tufaréteg töltődött 
fel. Mennyire változott meg az eruptiós kúp a

b

9. A stolpeni (Szaszország) várhegy. 
G) Granit; B) Basalt; b) kút.

mostani kitöréskor, arról még nincsenek pontos 
mérési adataink. Mateucci professor, a Vesuv 
observatoriumának igazgatója, hozzávetőleg meg
becsülte a változásokat; szerinte a nyugati oldalon 
80 m-t, a keleti oldalon 130 m-t tesz ki a 
lehordott törmelékanyag; a kráter maga erősen 
kitágult. Közvetlen az eruptio után a kúp vas
tagon be volt borítva a finom szürkés-fehér 
hamu által; eleinte barnás-fekete iszapos hamu, 
majd mindfinomabb és világosabb porszerü 
hamu hullott; az eruptio végét egész finom, 
szürkés-fehér hamu jelzi. Örökös hó fedte alpesi 
tájékra, vagy még találóbban nagy czukor- 
süvegre emlékeztetett a Vesuv. A friss láva 
folyását is teljesen eltakarta e lepel sok helyen. 
De a fehér ünnepi öltő nem soká tartott. A 
legelső eső mély barázdákat szántott rajta és 
csakhamar talán nyom nélkül el fog tűnni.

A Vesuv observatoriuma, a kúp nyugati olda
lán egy kisebb, a környezettől nem nagyon 
kiemelkedő dombon van. Ez idő szerint még 
védve van a kisebb lávaárak ellen, de napjai a 
geológusok véleménye szerint, talán már végleg 
meg vannak számlálva. A kisebb lávaáraknak 
a dombtól északra és délre kész mederjük van 
két kis völgyben. Csakhogy gyakran ott mereved
nek meg és lejebb nem folynak. így lassan 
feltöltődik a két völgy és egy erősebb lávaár 
a megfigyelő állomást is martalékául ejti.

Hogy mily arányokkal dolgozik egy vulkán, 
arra álljon itt néhány adat. A legutolsó eruptio 
előtt a Vesuv absolut magassága a tenger színe 
felett 1340 m. volt, de a tulajdonképeni eruptiós

kúp ebből csak 600 m. Legmagasabbak a dél
amerikai vulkánok; így a Cotopaxi 5756 m.,.a 
melyből az eruptiós kúpra 2828 m. esik; csúcsát 
örökös hó borítja. A Vesuv kráterének átmérője 
300 m. volt, a Kilauca (Hawaii szigetek) krátere 
4700 m. széles. A felemelkedő füstoszlop a 
Vesuvnál legutóbb körülbelül 3000 m-t tett ki, 
a Krakatoa kitörésekor 30 km. magas volt. A 
láva mennyisége, melyet a réteges vulkán szol
gáltat, esetről-esetre igen változó. A Vesuv láva
árjai néhány száz vagy néhány ezer méternyire 
nyúlnak. Az islandi Skaptar vulkán 1783-ban 
egy 80 km. hosszú és 30 m. vastag lávaárat 
szolgáltatott.

Borzalmasságaikban mindent felülmúlnak az 
explosiós kitörések. A felszaporodott gőzök és 
gázok levegőbe röpítik a vulkán falait, rengeteg 
mennyiségű törmelék, de semmi láva sem jut 
a felszínre. A közelmúltban ilyen explosiós kitö
rések voltak a Krakatoa és a Martinique szigeti 
katastrophák. A Krakatoa szigete (a Sunda- 
csatornában) a kitörés előtt 33 5 km. 51 területű 
volt, a kitörés után csak 15*3 km.J maradt 
vissza; a tenger hullámai Sumatrán és Javán 
egész partvidékeket sepertek le ; a kihányt laza 
horzsakőtörmelék heteken át vastag rétegben 
úszott a tengeren. Martinique szigetén a legtöbb 
ember a roppant légnyomás áldozata lett.

Változatosságban sokkal kevesebbet nyújtanak 
az úgynevezett tömeges vulkánok. Ezeknél a 
vulkáni csatornán vagy csak láva emelkedik fel 
vagy elenyésző kevés törmelék is szóródik ki. 
Ha a magma igen hígfolyós, akkor nagy takaró 
alakjában terül szét a felszínen. Ilyen takaró 
hazánkban számos van, pl. a déli Bakonyban 
a Kabhegy és a Badacsony, a Nógrád és Gömör 
határán a Medves. Felületük majd csak néhány 
km '., majd pedig ezrekre rúg. Kelet-Indiában a 
Dekhan takarója 600.000 knH., kétszer akkora, 
mint Magyarország! A vastagságuk ezzel szem
ben minimális, néha csak néhány méter. Több 
takaró egymás felett helyezkedhetik e l ; Észak- 
Európában számos ilyen bazalttakaró van ; trepp- 
nak hívják őket, mert az alsó takarók, mint 
óriási lépcsőfokok nyúlnak ki a felsőbbek alól. 
A kihűléskor a megmerevedő kőzet oszloposán 
szokott elválni; a takarók oszlopai, mint palis- 
sadok állnak egymás mellett.

Ha pedig a tűzfolyós tömeg a kitóduláskor 
igen sűrű volt, akkor mindjárt a kráter felett 
kúp vagy dóm alakban megmerevedik. Igen 
szabályos ilyen kúpok Csehországnak és a sváb 
Albnak phonolith hegyei, mint pl. a sokszor 
emlegetett Hohentwiel. Nálunk szintén a Balaton 
partján találunk szép bazaltkúpokat.

Tömeges vulkán keletkezését csak egy esetben 
volt alkalma látni geológusnak. 1866 ban a 
Santorin szigetcsoportban (az Aegaei tengerben) 
két kis sziget valósággal kibugyogott a Föld 
mélyéből, csakhamar összeforrva egymással.

Égy ilyen tömeges vulkán csatornáját, a mely 
magával a bent megszilárdult magmával van 
kitöltve, legelőbb Szászországban a stolpeni 
várhegyen sikerült kimutatni. E kis hegy gránit 
alzaton bazaltból épült fel; a bazaltkúp maga 
csak 36 m. magas. Kútásás alkalmával éppen 
a vulkáni csatornába mélyítették a kutat; 81'3
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m-ig haladtak le és még mindig csak bazaltban 
jártak.

A már teljesen kialudt vulkánok még hosszú 
időn át emlékeztetnek egykori fényes múltjukra. 
Helyükön még sokáig tódul ki a Föld repedésein 
különböző gázok keveréke, melyek a működő 
vulkánban is megvannak.

A legintensivebb postvulkánikus működést 
képviselik a solfatarák, a Nápoly mellett fekvő 
Solfatara után elnevezve. Itt még kéngőz, kén- 
hydrogen és kénessav áramlik ki. Erdélyben a 
Büdös kénbarlangjai még működő solfatarák. 
Máshol vízgőz viszi a kitóduló légnemüek között 
a főszerepet. Ezek a fumarolák; Északameriká- 
ban a Yellowstone Nationalparkban 3000 fuma- 
rola van. Gyakran tartalmaznak még kénes 
vegyiileteket. Számos hévvízforrás szintén post- 
vulkanikus működésre vezethető vissza. A már 
teljesen kialvó vulkánok széndioxyd-források 
(mofetták) és savanyúvíz-források által árulják 
el magukat. Nevezetes ilyen motetta a Kutya
barlang Nápoly mellett. Savanyúvíz-forrásokat, 
melyek a kialudt vulkánok maradékai, hazánk szá
mos pontján találunk. Selmecz-, Körmöczbánya 
hegyvidéke, a Mátra, a Hegyalja, a Vihorlát- 
Gutin, a Hargita stb. mind geológiai időmérték 
szerint a közelmúltban kialudt vulkáni területek.

M a u ritz  Béla.

Olvassuk Wesselényi müveit!

A XIX. század nagy szellemeit mostanában 
sűrűn idézgetik; egy-egy mondáson túl 
azonban azok sem igen terjeszkednek, a 

kiknek ajkán egy-egy nagy név sűrűn megfordul. 
Nem ismerjük ma már azokat a műveket, melyek 
nem is 1 0 0  évvel ezelőtt megmozgatták a magyar 
világot. Széchenyi és Wesselényi szellemének 
pedig sok igazítni valója akadna ma is e földön.

E soroknak éppen az a hit a forrása, hogy 
azokból a régi müvekből ma is sok jó származ
hatnék. A czélja pedig az, hogy egyszerűen szólva 
s nem is nagy reménységgel — figyelmet keltsen 
s hangoztassa, hogy szükséges és hasznos volna 
olvasnunk Wesselényi müveit! A mai kor lel
kének azok megfelelnek, a jó indulaté magyar 
ember érzéseivel megegyeznek s lapjaik értéke
sebbek sok új kötetnél.

I.

Wesselényi gondolkozását, politikáját, egész 
lelkét híven tükrözi két munkája. 1831-ben készült 
az egyik: a B alítéletekről, 1843-ból való a másik : 
S zó za t a m agyar és a sz lá v  nem zetiség ügyében. 
Bármelyiket vesszük is kezünkbe, meglep, sőt 
megdöbbent, mennyire illenek az egyik éles meg
figyelései és bölcs tanácsai a mi mai társas éle
tünkre s mily mélyen jelzi a másik munka nem
zeti veszedelmünk gyökereit. Mintha e műnek 
írása óta az a 60—70 év társadalmunk képén 
és politikai helyzetünkön csak külsőleg változ
tatott volna valamit súgy sem sokat; úgy érezzük, 
hogy Wesselényi a mai társadalom előítéleteit 
és félszegségeit mutatja fel előttünk s mintha

ma is ugyanaz a vész fenyegetné nemzeti létünket, 
a melytől Szózatával bennünket védeni a k a r t!  
Ez a tünet annak a bizonysága, hogy csakugyan 
Wesselényi gondolkodása mélyen járt, mert nem 
kérész-életű apró jelenségeken bölcselkedett, 
hanem az emberi boldogulás akadályainak a 
főokain tanakodott; nem rémképeket látott,hanem 
súlyos, részben már jelentkezett s mindig fenye
gető nemzetiségi veszedelmünk aggasztotta. Nem
zetek élete lassúbb s nem oly rövid, mint az 
egyéneké — írja egyik helyen (Szózat 142). így 
hát nemzetek sorsa sem oly hirtelen fordul, a 
tömeg, a társadalom jellemvonásai nem oly 
gyorsan változnak, mint az egyesek tulajdonságai, 
jóllehet ezek is annál nehezebben módosulnak, 
minél mélyebben gyökereznek. Ha hibásak, a 
meggondolást annál inkább érdemlik.

A ki Wesselényi nyílt szemével nézte az embe
reket és társasági életöket, annak valóban látnia 
kellett, mily sok fonákság és félszegség uralko
dott közöttük. Látták is azt sokan, de már keve
sebben voltak olyan erősek, hogy először magok
ban vizsgálják még a hibákat ész hiányokat s 
önmagok és mások megvizsgálása, az okok kifej
tése után igyekezzenek javítani is azon a hely
zeten, hogy az ember minden lépten saját bol
dogsága letiprója, nyugalmának ellensége, saját 
tökéletesülésének hátrálója s a kinek ész és okosság 
adatott, hogy világosságot keressen és lásson, 
mégis gyakran szereti a homályt és sötétséget. 
Wesselényi ebbe a sötétségbe akart fényt derí
teni ; az ő lelkének fájt, hogy a munkásságra 
született s tevő erővel felruházott embert sokszor 
lomhaságba, zsibbadt nemtevésbe merülnek látta ; 
keserűen látja, hogy bár az ember szivében a 
szabadság szeretete ég s önakarata szerint vágyik 
cselekedni, mégis testi-lelki rabságba süllyedve 
él, sőt maga koholja (kovácsolja) magának súlyos 
lánczait. Azt is észrevette, hogy jóllehet ellen
állhatatlan ösztöne társaságba vonja az embert, 
ennek nyugalma mégis örökösen zavart; az ember 
keblébe tiszta és mély vonásokkal van bele
metszve a rokoni édes érzés és a honhoz való 
hív vonzódás, mégis sok a rossz szülő és rossz 
házastárs, a hálátlan gyermek, csalárd barát és 
hívtelen hazafi.

Ezeket az észrevételeket megtette más is, főként 
Wesselényi nagy kortársa, Széchenyi István; ez 
is, meg előttük Kölcsey, Fáy András, Kármán 
József, Bessenyei György, meg annyi más jólelkű 
és tenni vágyó magyar igyekezett a maga módján 
változtatni is ezen a helyzeten. Nem volnának 
azonban emberek, ha erejök meg nem törött 
volna s nem volnának ezek a hibák igazán 
emberi vonások, ha bármelyikök működése után a 
benső változásról lehetett volna számot adni. 
Jól tudta maga Wesselényi is, hogy hibáink 
nagy része emberi gyarlóságunkból származik; 
az embernek erkölcsi és érzéki, testi és lelki, 
állati és szellemi csodás szerkezete a gyakori 
tévedések oka, s az ember nemesebb része gya
korta nyögve hódol durvább indulatainak. De 
annyira erős Wesselényiben az akarat, meg any- 
nyira szigorú benne az igazságérzet, hogy azt 
is kimondja: semmi kétség abban, hogy gyarló
ságunknak önhibánk miatt van rajtunk, akara
tunkon olyan nagy hatalma; többnyire magunk
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vagyunk az okai, hogy okosságunknak tudá
sunkra s ennek tetteinkre oly gyengén vagy oly 
ritkán van hatása. Ez a megfigyelés viszi aztán 
arra, hogy a hibákat tüzetesen fejtegesse és bár 
hiszi, hogy nem fogadják szívesen, e fejtegetést 
ki is adja.

II.

Két öcscséhez intézi szavait s általok főként 
az ifjúságra óhajt hatni. Kölcsey Parainesis-e jár 
eszünkben, mikor a Balítéletek előszavát olvassuk; 
ennek is olyan a czélja, itt is sokat tapasztalt 
és sokat elmélkedett bátya szól olyanokhoz, kiknek 
még lehet lépteiket az okos szó után irányíta
nak. Azt fejti ki előttük, hogy azok a hibák, 
melyeket magában és másokban hol nevetve, 
hol boszankodva észlelt, mindig kétfélék: 1 . gon
dolatainkban, képzetinkben, szóval eszünkben 
levők, 2. cselekedeteinkben találhatók. Közön
ségesen a tetteinkben levő hibákat tartjuk nagyob
baknak, mert ezeknek következései érezhetőbbek; 
tetteink bélyegeznek bennünket jóvá vagy roszszá, 
ezekkel használunk vagy ártunk embertársaink
nak. Mégis sokkal jelentősebbek a gondolataink
ban levő hibák, mert tetteink hibái is ezekből 
származnak. Az a hiba, mely cselekedetünkben 
nyilvánul, csak a kiszórt kő, halálos gőz, pusz
tító tüzfolyam, melytől retteg és borzad minden, 
— de a melyek a gondolati hibák veszélyes 
kráteréből származnak, csakhogy ennek rémítő 
üregét a belőle kirohanó lánggomolyag miatt 
senki sem látja, sok nem is sejdíti. Képzetünk, 
gondolatunk, akaratunk s ezekből keletkező szán
dékunk a mi tulajdonunk, — de ha tetté nem 
válik, a legjobb szándék is hasztalan; a legjobb 
gondolatok is csak tűnő párák, ha cselekedetben 
nem valósulnak. És az a tett már, a mely aka
ratunk ereje vagy a körülmények hatalma által 
keletkezik, a tett már nem a miénk, az a társaság 
birtokába és bírálása alá juttat bennünket, tettünk 
következéseit a sors, külső becsét mások ítélete 
határozza meg. Igaz ugyan, hogy a való érték, 
a belső becs nem függ mások véleményétől, 
mert ennek az akarat tisztasága a mértéke és a 
babér nem a tettet, hanem a gondolatot illeti, -— 
még sem kell felednünk, hogy a nyilat az ember 
keze repíti ugyan el, de nem tőle függ, hogy meddig 
menjen és hol essék le. Azért fontos tehát, hogy 
tetteinket megelőző gondolkozásunk hibáival tisz
tában legyünk, mert ezek az okai elmaradásunk
nak s csak ezeken változtatva teljesíthetjük hiva
tásunkat : az örök igazság felé törekvést.

Egyéni és társadalmi, magunk és embertársaink 
iránt való kötelességünknek tekinti Wesselényi, 
hogy gondolkozásunk hibáin javítsunk, mert 
hibás vélekedéseknél és fonák képzeteknél nem 
látja nagyobb ellenségét boldogságunknak és 
gonoszabb mételyét az emberi társaságnak. Nem 
az ő korában kezdett ez így lenni s bizony nem 
is végződött el akkor. Csak nehány hónappal 
ezelőttaMagyarPhilosophiaiTársaság ugyanezzel 
a kérdéssel foglalkozott s Szitnyai Elek hibás 
gondolkodásunkat boldogulásunk legfőbb aka
dályául fejtette k i : 1 „Tévedések, gondolathibák,

1 Szitnyai: A hibás gondolkodás, mint a boldogulás 
legfőbb akadálya. Budapest, Franklin-Társulat. 1906.

kisebb és nagyobb hazugságok egész özöne vesz 
bennünket körül. A családi életben, a társada
lomban, a politikában, a könyvekben a hibás 
gondolatok és mindenféle frázisok egész özöne 
van forgalomban. A lelkünk bacillusai ezek“. 
Szitnyai rendszeresebben, a lélektan tanításai 
nyomán keresi aztán az okot, a magyarázatot s 
érdekes látnunk, hogy ezen az úton hogyan 
érkezik el ugyanoda, a hova az előtte ismeretlen 
Wesselényit a puszta megfigyelés vitte. A hely
telen képzetek és gondolatok keletkezésének első 
fő forrását Szitnyai a téves megfigyelésben, téves 
szemléletben látja; Wesselényi meg így ír: „Nem 
használhat másnak, nem léphet elő maga, sem 
mást nem vezethet, ki homályos vagy hibás 
látású; ki körül sötétség van, maga téved s 
másokat téveszt“. Szitnyai úgy ítéli, hogy „Hami
sítója szemléleteinknek, gondolatainknak mindaz, 
a mit kedélymozgalomnak nevezünk: az érzelem, 
az indulat, a vágy, az ösztön“, Wesselényi szerint 
a lármázó indulatok -és fellázadt érzések éles 
hangjaitól nem halljuk az okosság tiszta és csal
hatatlan szavát; azt nem nehéz átlátni — úgy
mond — mely képzetek helyesek s mely véle
mények tévedtek, de annak megbirálása nehéz, 
mennyire függenek azok indulataink nagyobb 
vagy kisebb erejétől.

Csak példát akartam mutatni arra, hogy Wesse
lényi elmélkedésének már kiindulásában egészen 
olyan kérdéseket bonczolgat, a melyek a gon
dolkodókat ma is foglalkoztatják. Minél mélyebben 
néznők, annál több olyan részletet fedeznénk fel, 
a mely egészen belevág a társadalom mai nagy 
kérdéseinek körébe.

Ismét csak például: az akarat kifejtésétől, a 
tiszta ítéleten alapuló akarat uralmától várja 
Wesselényi a bajok elmúlását vagy csökkenését. 
A nevelés irodalmában egyre nagyobb térhez 
jut az a régi vélemény, hogy az akarat neve
lése, tudatos gondozása a nevelés elsőrendű 
feladata. Minél tisztábbá alakul a nevelés társa
dalmi feladatainak ismerete, szóval a nagyon 
sokat hangoztatott társadalmi nevelés minél iga
zabban valósul, annál nagyobb mértékben jut 
térhez a nevelők tudatában is az akarat nevelői 
jelentősége. Natorp a társadalmi nevelés kér
dését egyenesen az akarat nevelése kérdésének 
tekinti. Nem a Natorp révén, hanem Payot most 
lefordított s az Akadémiától kiadott régi müve 
révén majd csak élénkebbé válik talán az akarat 
jetentőségének ismerete a mi köreinkben is. Ha 
Wesselényi most tárgyalt könyvét, Széchenyi 
István Világát nem olyan vastagon lepné a 
por, akkor a magyar nevelésnek nem volna szük
sége erre az idegen forrásra. Wesselényi szemé
ben olyan döntő befolyású sorsunkra az akarat, 
hogy nagy munkájában éppen erre kíván hatni, 
mikor a köztünk uralkodó sok előítéletet, bal
hiedelmet fejtegeti.

III.

Sem ideje nem volt, sem erőt nem érzett arra, 
hogy minden előítéletet felsoroljon, mert az elő
ítélet számtalan, minden kor és helyzet előíté
letei mások s az a baj, hogy az élet különböző 
időszakain átmenve, ritkán cseréli fel az ember 
a régi balítéleteket s előítéleteket az újabbakkal,
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hanem hozzáfűzi az újakat a régiekhez. Nem 
is lehet mindeniket tárgyalnia, mert sok előítélet 
szembetűnő, de igen sok az eltakart előítélet; 
mindenikről értekeznie óriási munka volna. 
Abban kénytelen Wesselényi megállapodni, hogy 
kinek-kinek magát kell meglesnie, megfigyelnie, 
mert minden tárgy felől minden emberben más
más irányú lehet az előítélet s így gondolnunk 
sem lehet arra, hogy az előítéletek egész tömegét 
ismerjük. Ő is csak nehányat vizsgál meg: 
1. azokat, melyek a régi és új m elle tt és ellen 
szólanak; II. a dolgok kü lső  és belső becsére 
vonatkozókat, III. a szü letést és po lgári helyzetet 
illetőket, aztán számba veszi azokat, melyek
IV. a hon m ellett szólva elvakítanak nemzetünk 
hibái iránt, meg a melyek éppen ellenkezően
V. a hon ellen ingerlik a nemzet némely rétegét. 
Az előítéleteknek ez az öt csoportja tűnik leg
inkább szemébe, ezek visznek véghez legtöbb 
pusztítást.

A régi és új, a megszokotthoz való ragasz
kodás és a szokatlannak az ingere alkalmat ad 
neki azon való elmélkedésre, hogy az emberi 
létet fentartó, ellenkező törekvések természetét 
fejtegesse. A réginek és megszokottnak kedves 
birtokában a változás ellenségesen háborít, a 
változást óhajtó vágynak pedig kedvetlenül áll 
útjába a régi. Az emberben levő emez ellen
tétes, egymást megsemmisítő érzéseknek a meg
fejtése, illetőleg kiegyenlítése könnyű előtte. A 
természetet úgy látja, hogy azt ellenkező erők 
tartják fenn: a helytálló test örökösen tunya 
álomban beverve, ha mozgás életre nem híná, 
viszont a mozgás örök forgása meg önmagát 
emésztené el, ha a helytálló test léthez nem lán- 
czolná. Ha az ember tudna mértéket tartani, 
észre venné, hogy a jóltevő istenség ezt a két 
ellenkező törekvést ajándékul adta neki, mert 
ezek mindenike: a régihez való ragaszkodás is, 
meg az újítás vágya is, a maga helyén és határai 
között javítja és műveli az embert, létét boldo
gabbá, szenvedéseit türhetőbbekké teszi. Igaz, 
hogy rendesen nem ez a hatásuk, mert helyte
lenül alkalmazzuk őket s így csak rontásunkra 
szolgálnak, örömeinket csonkítják, gyötrelmeinket 
kettőztetik.

A ki ma eltűnődik azon a rengeteg újító törek
vésen, a mely nevelésünket gyökereiből akarja 
kiforgatni s elgondolkozik azon, hogy erre az álla
potra azért jutottunk, mert hosszú idő óta a 
régihez való csökönyös ragaszkodás és az újí
tások kapkodó létesítése jellemzi egész nevelés
ügyünket, arra a nevelés lényegének, feladatának 
megfelelő örökös megújulás törvényeként hatnak 
Wesselényinek ezek a szavai: „A mi lassanként, 
de szüntelen újul, örök ifjúságban maradt; azért 
ha kedves előttünk a meglévő, ne hagyjuk azt 
megvénülni, hanem az ifjan haladó időhöz kap
csolván, tartsuk fenn ifjúságát s ne bocsássuk 
maradékinkra mint viseltes régit által. . .  hanem 
újítsuk azt örökké a kor szelleméhez képest s 
ha ezt teszszük, nem lesz a maradék kénytelen 
úgy, mint mi most, elaggott kedveltjét gyászolva 
sírhoz kisérni“.

A dolgok külső és belső becséről szóló elmél
kedése a test és lélek viszonyának, magas erkölcsi 
törvényeknek a fejtegetésétől egészen a kés és

villa használatáig nagyon sok társadalmi, nevelési 
kérdésről mondja el eredeti véleményét. Ha mint 
a szénégető, a magam tőkéjén tartom a szeme
met s e fejezetet is, mint az egész könyvet a 
nevelés gondolatával figyelem : ott találom sorban 
azt a sok félszegséget, ferde okoskodást, rossz 
példát, a mi az iskolai nevelést örökös küzkö- 
déssé, csekély eredményű időtöltéssé teszi. Még 
pedig megtalálom azt is, a mi az ú. n. társa
dalomban van, de azt is, a miben mi, iskolai 
nevelők bővelkedünk. Éppen az teszi Wesselényi 
beszédét értékessé, hogy magas czéljának világos 
ismerete megmenti az egyoldalúságtól s mikor 
(a hon elleni előítéletek okainál) a hibás nem- 
látás eredetéül a nevelés fonákságait fejti ki, az 
iskolának mondott kemény igazságok mellé oda 
teszi mindjárt a társaság hibáit is. Nem az iskola 
munkása szól így bennem, hanem a valóság 
sejtése mondatja, hogy ezeknek a lapoknak jó 
volna a magyar iskola minden támadója előtt 
ismeretessé válniok. Senki sem állíthatja, hogy 
a mi falaink között nincsen hiba, sőt — bár 
ezt sem akarják megengedni sokan — ezeket 
a hibákat mi ismerjük legjobban, de nem csak 
tőlünk függ a változtatás. Főként azért nem, 
mert a hogyan Wesselényi írta: a nevelők s 
tanítók kezei, gyakrabban körmei, közül kisza
badult ifjú második nevelését, tanulását a társa
ságtól kapja. Tegyük hozzá: ez a második nevelés 
az elsővel, az iskolaival rendesen egy időben 
folyik s amannál is kevésbbé szabályozható. 
Szó sincs róla, nem egészen úgy állunk ma, a 
hogy Wesselényi a magyar ifjak környezetét 
1831-ben rajzolta: van javulás is, van romlás 
is. De ne essünk az általa ostorozott előítélet 
hatalmába: ne vétsük össze ezt a külsőséget a 
belsővel, hiszen a dolog lényege nem változott, 
azt Wesselényi beláthatatlan időre helyesen álla
pította meg: a társaság által való önkénytelen 
nevelés sikeresebb az iskolainál, mert kimetszi 
azt, a mit szivünkbe és eszünkbe az iskolai nevelés 
csak rajzolt, ha pedig ennek a vonásai a társaság 
erős hatásával nem egyeznek, akkor az iskolai neve
lés hatása eltűnik. Az iskolai nevelés ritkán erősít
heti annyira építményét, hogy a társaság más 
ízlése, bontó kezei vagy szélvészei fel ne forgat
hatnák. Ez a tudat indítja arra, hogy a társas 
életet alaposan megvizsgálja és bonczolja : milyen 
módon nevel a szokás, divat, tetszvágy, a társaság 
ízlése és szépérzése. Sorra elénk tárul a társas 
élet számtalan apró-cseprő jellemző vonása, fő
ként pedig az a tapasztalás, hogy a társaságban 
a valódiság hiányzik. Bölcsebb, semhogy a hízel- 
kedés, lelki szegénység, üresség és a többi hasonló 
kiirtásában bizakodjék, de annál is bölcsebb, 
hogy a rideg valóság kizárólagos uralmát kívánja. 
Irtózik attól, hogy ne a valódiság, tehát igazság, 
egyenesség, vezesse a társaságot, hanem ennek 
királyi székébe a léhaság, hiábavalóság és lelki 
üresség üljön, de nagyon jól érti, hogy vágyá
sokból és érzésekből álló valónk neki fáradna, 
a legszebb, legnemesebb tárgyakba is bele unna, 
ha vidámság és könnyű tréfák sem élesztenék, 
nem derítenék. E nélkül kötelességeinket sem 
tudnók elvégezni.

Különösen a nőkre gondolva fejtegeti aztán, 
hogy mily fárasztó és unalmas volna, ha az
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emberi társaság mindig csak bölcselkednék, intene 
és a száraz valót vizsgálná: „Távoznak a grátziák, 
hol ízlés, öröm s vidámság nincs!“ Bizonyos, 
hogy szép szavakkal nem lehet társadalmi kér
déseket megfejtenünk s az is bizonyos, hogy a 
napjainkban olyan nagy jelentőségűvé vált femi- 
nismusnak fejlődtek ki olyan ágai is, melyekre 
Wesselényi még nem is gondolhatott Azért mégis 
úgy érzi az ember, hogy e bölcs embernek a 
nőkről, ezek nevelésének nemzeti fontosságáról 
írt szavai a sokágú kérdésnek jó részét meg
oldják vagyis inkább megoldhatták volna. Megint 
az előbbi szót ismétlem : bár mindenki elolvasná 
a Balítéletekről írt könyvnek a nőkre, társadalmi 
helyzetökre, nevelésük módjára vonatkozó lapjait, 
mielőtt a feminista-egyesületek tagjává v álnék! 
Egészen más színt mutatnak ezek a lapoki mint 
azok az újsághírek, melyek ennek a nálunk most 
bonyolódó kérdésnek némi aggasztó színezetet 
adnak. A magyar íróknál a nőkről megnyilat
kozó nemes felfogást, a nőnevelésre nézve a 
XVIII. század végén, kivált Bessenyei György 
Anyai Oktatásában, aztán Fáynál, a Tudományos 
Gyűjteményben, Széchenyinél s a többinél fel
halmozódott sok szép és jó gondolatot mintha 
összegezve találnók Wesselényinél.

így szól a Balítéletekben (148): „Leányi kor 
virágokat ápol, szed s bájos koszorúba fűz; az 
asszonyoknak az élet ugyanazon kertében hasznos 
gabonát, édes gyümölcsöket kell termeszteniük 
s értelmes gonddal a jövendőség gyengéd fáit 
nevelniük. Nem válhatnak azokból jó kertészek, 
kik csak virágok tenyésztésére taníttattak; ezeket 
a forró nyár s hűvös ősz elhervasztja, táplálásra 
szükséges növények s reájok bízott csemeték 
hozzá nem értő kezeik közt elcsenevésznek“. 
„Az anyák azon láttatnak inkább törekedni, 
hogy leányaik szerencsésen férjhez menjenek, 
nem pedig hogy boldogul férjnél maradjanak. 
Mintha az oltárnál végződnék létök határa, 
úgy van nevelésűk szinte csak addigra számítva“. 
„Minden asszonynak egész élte boldogsága vagy 
teménytelen boldogtalansága nagyobbára attól 
függ: nevelés által szeretetre s tiszteletre bájoló 
lénynyé vagy töredékeny játékszerré lőn-e ? Azért 
szülőiknek szent kötelességök irántok s tartoznak 
azzal a később kornak is, őket olyakká tenni, 
hogy a tetszést örökíteni tudják s gyakran hány- 
kodó létökben ész s erkölcs bizonyos mértéke 
szerint tudjanak állni s valódi polgárokat nevel
hessenek“.

Ezek aztán nem csak szép szavak, hanem 
meggyőződésből eredtek, mutatja politikai müve, 
a Szózat, melynek szintén a legszebb lapjai szól
nak arról, mint függ egy nemzet jó vagy rossz 
sorsa a női lélektől.

A mint ezek a kérdések mind gondolkozásunk 
mai anyagával és a ma megoldandó kérdésekkel 
rokonok, úgy illenek a többiek is érdeklődésünk 
mai körébe. A jobbágy és nemes múlt századi 
viszonyának tárgyalása folytonosan legégetőbb 
társadalmi kérdésünket tartja az olvasó eszében; 
a nemzetiségi kérdés fejtegetésénél felsóhajtunk: 
mily szerencse volna, ha Wesselényi és Széchenyi 
szellemében ez az ügy ma már elintézettként 
pihenne s ha ebben is, meg felekezeti tekin
tetben is úgy érvényesült volna a krisztusi elv,

a hogyan ez a két bölcs is óhajtotta! Az igazi 
szabadság, a haszon, a polgári erény kérdésére, 
az erkölcsi erő emelésére, a lelki erő fokozá
sára, a munka értékelésére vonatkozó véleményei 
mind a tökéletes igazság meggyőző hatását keltik 
bennünk s a mit ő is, mint nagy elődei és kor
társai, az igazi hazaszeretetről, a történelem fon
tosságáról leikéből a mienkbe önt: mindaz növeli 
bennünk az ő lelki emelkedettsége iránt a bámu
latot, de el is szorítja keblünket, hiszen mind
annak elmondására ma is szükség van!

IV.

El is mondják sokan, mindig újra és annyi
szor adják új gyanánt! Azokat azonban, a kik 
egyetemes nézőpontból indultak s a kiknek írá
saiból a mélyről fakadó igazságok ma is nagy 
erővel szólnak hozzánk: azok ma már elfelejtett 
írók, azokat nem olvassuk. Nem is csoda; nem 
érünk reá. Hiszen minden szakban, minden mű
fajban annyi olvasni valót ad a mai irodalom, 
hogy csak nehány éves könyvet is avultnak 
nézünk s ilyenhez alig-alig nyúlunk; annyira 
ragad bennünket a nem sok újat hozó, de ugyan
csak sebes árja az időnek, hogy régiekhez for
dulnunk, pihenést, megnyugvást, felfrissülést 
nálok keresnünk szinte nem is lehet.

Mindinkább terjed az a felfogás, hogy kár 
életünket visszatekintésekkel fecsérelni; a jövőbe 
nézzünk, a jelenre alapítsunk; ami elmúlt, vissza 
az úgy sem tér. Bizonyára úgy van és nem jut 
eszembe, hogy a múltban élést dicsőítsem és e 
közben gondolatlanul nézzem, miként suhan el 
felettem a jelen s hogyan marad alap nélkül a 
jövendő. Nem kívánom hát azt sem, hogy elmúlt 
idők íróit forgassuk a maiak helyett, de csapásnak 
látom, hogy az újak a régieket elfeledtették, 
pedig ezek helyét nem pótolják. Ezért nem igen 
látjuk hazánkban a szellemi életnek, a művelő
désnek olyan terét, melyen mai állapotunkat a 
régi kezdemények valósításával, hazai csirák fej
lesztésével, az előzmények tudatos folytatásával 
értük volna e l! Éppen azért nagyon sok van 
nálunk, a mi gyönyörűen ragyog, de igen 
kevés van olyan, a minek gyökere mélyen 
nyúlnék le a hazai talajba. Pedig olyan terület 
sem igen van, melyen a magyar szellem alkalmas 
alapot ne rakott volna valaha a megfelelő épít
ménynek.

De mily kevés író mondhatta el, nyugodtan, 
hogy eljutott czéljához! Mily soknak, talán minden, 
Wesselényihez hasonlóan komolyan gondolko
zónak, el kellett tűnődnie Bessenyeivel: „Hát 
mindezeket mi végre írom? Talán azért, hogy 
az emberek olvasásával boldogabbak legyenek ? 
Vagy magamnak akarok általok halhatatlan jó 
hírt s emlékezetet szerezni?“ És eljutottak bizo
nyára mindannyian oda, a hová Bessenyei: meg
értették, hogy a könyvek olvasása az embereket 
sem jobbá, sem boldogabbá nem teszi. Mégis 
írtak s mégis azt kell óhajtanunk: bár minél 
többen olvasnák ma is ezeket a régi Írásokat!

Nem régen két nagy kötetben megjelent Wesse
lényi életrajza. A tudományos kritika kimondta 
róla a méltó ítéletet, de nem méltányolta e műnek 
egyik tulajdonságát, a mely teljesen tudomány
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tálán, de benne egyetlen jó tulajdonság: az a 
nagy mü özönével közli Wesselényi munkáiból 
a kivonatokat s így a sok előfizető érdeklődé
sébe talán sikerül belopnia magát Wesselényit. 
Mennyivel nagyobb értékű volna azonban, ha 
az a kegyeletes fiúi kéz, mely ezt az életrajzot 
minden magyar középiskolának ajándékul adta, 
m agu ka t W esselényi m u n káit tenné könnyen 
hozzáférhetővé. E müvek révén kapcsolat létesülne 
jövőnk és múltúnk között, mai törekvéseinket 
Wesselényi óhajtásaihoz forraszthatnánk.

A jövő kedvéért érdekel bennünket a múlt, 
mert az a jövendő perczenként alakul valóvá, a 
mint a múlt minden pillanatban hosszabbra nyúlik. 
Éppen azért érezzük mindannyian, hogy lételünk 
a múlton emelkedik s a jövőbe ér, tehát ben
nünk kapcsolódik egybe a kettő. Mi is részei, 
tényezői vagyunk a fejlődésnek és nem akarjuk 
elhinni, hogy e fejlődés közben csupán a szemlé
lődés a hivatásunk, hanem úgy érezzük, hogy 
fel kell ismernünk a fejlődés menetét és akarnunk 
kell azt.

Wesselényi olvasása ezt az akaratot erősíti.
Imre Sándor.

A Guílbert-féle ídöjóslás.
A  z időjárás a legsűrűbben emlegetett beszéd- f  \  tárgyak közül való s jóllehet legtöbbször 

i  1  híján van a szellemességnek, mégis gyak
ran fordulunk hozzá akár szükségből, mert 
közelebbről érdekel bennünket, akár a végből, 
hogy bevezetőül szolgáljon a későbbi társal
gáshoz. Utazás alkalmával, főként hajón, a jó 
reggelt után az az első kérdés, hogy milyen 
napunk lesz ma s este is azzal a reménység
gel fekszünk le, hogy másnap szép időre vir
radunk.

Mi, városiak, már csak akkor tudjuk meg
jósolni az időt, ha már itt van, de a falusi 
ember igen büszke arra, hogy megsejti az idő
járás fordulását, hol ebből, hol meg amabból 
az előjelből; az állatok viselkedése pedig éppen 
biztos alapja az ő tudásának. Hegyes vidéken 
lakók a felhőjárás irányából mindig megjósol
ják, zivatar kerekedik-e, vagy csak csendes eső s 
minden völgykatlanban fekvő helységnek van egy 
olyan iránya1 — zúgja —, a honnan jövő felhők 
gyakran jégveréssel sújtják a vidéket. Az alföldi 
ember is igen otthonos az időjóslásban s az 
estét azzal fejezi be s azzal kezdi a reggelt is.

No de ennek a prófétálkodásnak nincs semmi
féle tudományos alapja, határa sem valami tág.

A tudományos időjóslás két elengedhetetlen 
kelléke a kérdéses helyen, valamint általában 
a környéken, sőt a távoli vidékeken uralkodó 
légnyomás és szélirány ismerete. Egy megje
lölt helyen főként a főszerep a szél iránya, a 
mely a levegő tulajdonságait átszármaztatja 
mindazokra a helyekre, a melyeket járása köz
ben érint. A szél irányát viszont a légnyomás 
eloszlása befolyásolja, a légnyomás nagyságát 
pedig barométerrel észleljük. Minden civilisált

1 A német ,, Wetterwinkel “-nek nevezi.

országban vannak olyan központok, a hová 
Európa minden részéből naponta jönnek értesí
tések a barométer állásáról, a csapadék állapo
táról stb. s ezek alapján készülnek a meteoro
lógiai jelentések. A viszonylag legmagasabb 
légnyomással bíró helyet veszik maximumnak, 
a melyből azután rövidebb-hosszabb idő alatt 
minimumra száll le s ebből a körülményből 
képesek vagyunk bármely helyen a szél irá
nyát megállapítani. Csakhogy az a bökkenő, 
hogy a mig a jelentések rendeltetésük helyére 
jutnak, szerencsésen el is késtek. Éppen azért 
jogos az a kívánság, hogy megtudhassuk, miként 
alakul ki a mai jelentés alapján a légnyomás 
eloszlása. Erre a kérdésre már csak a tudomány 
vértjével felfegyverzett időjóslás adhat feleletet. 
Igaz ugyan, hogy a különböző légnyomású terü
letek egy-egy helyen néha hosszabb ideig is 
megmaradnak, de arra is gyakorta számíthatunk, 
hogy 24 óra alatt nagy távolsággal eltolódnak 
más-más helyekre. A meteoroiogusok ismernek 
olyan tapasztalat nyújtotta szabályokat, a melyek 
útbaigazítják őket: vájjon lesz-e eltolódás s hová 
vándorol a maximum, esetleg a minimum. így 
Európában a minimumok 5 főúton szoktak rend
szerint elvonulni. De az időjárás szeszélyes s 
nem respektálja ám mindig a szabályokat!

A belga meteorologiai egyesület az elmúlt 
évben Lüttichben nemzetközi versenyt rendezett. 
A verseny czélja az volt, hogy jó módszert 
állapítson meg a légnyomás területek elhelyez
kedésének kiszámítására. A kitűzött díjat egy
hangúlag Gabriel Guilbert caen-i (Franczia- 
ország) meteorológusnak Ítélték oda. Módszere 
főbb vonásokban a következő. Tudjuk az előb
biekből, hogy vannak egyenlő és különböző 
légnyomású területek. Ha az egyenlő légnyo
mású (isobar) helyeket a térképen vonallal ösz- 
szekötjük, „isobar-vonalakat“ vagy röviden iso- 
barokat kapunk. Két meridian között több ilyen 
isobar is lehetséges. A kérdéses helyből kiin
dulva, húzzunk merőlegest a legközelebbi ala
csonyabb isobarra, erről ismét a szomszédjára 
s. i. t. s e merőlegeseket nevezzük el „baro- 
metrikus gradiens“-eknek. Ennek hosszát a 
barometer-állásokból állapítjuk meg, és pedig 
annyi milliméter, a mennyi a légnyomás vál
tozása (mm.-ekben kifejezve) a gradiensek irá
nyában egy meridianfok mentén. Minél sűrűb
ben vannak az isobarok egymás mellett annál 
nagyobb a nyert millimeterszám, a mely a lég
nyomás növekedéséből vagy csökkenéséből adó
dott a meridianfoknyi úton. A szél erőssége 
függ a gradiens nagyságától, de nem abban 
az egyszerű viszonyban, hogy mennél nagyobb 
a gradiens, annál erősebb amaz; Guilbert éppen 
a normális és abnormális szelekre építi fel 
módszerét. Ha a 0-tól 9-ig terjedő szélskálát 
vesszük alapul, abban a 2 -es szél a norm ális 
szé l az / mm.-es gradiensre vonatkozólag, a 4  
a 2  mm.-es, a 6 a 3  mm.-esre nézve stb. Min
denem ás esetben abnorm ális szélle l van dol
gunk, így pl. a 3  abnormális az / mm.-hez 
mérten, 5  a 2  mm.-hez s i. t., ilyenkor a nor
málisnál erősebb az abnormális szél. De lehet 
gyengébb is, ha 3  a 2  mm.-nek, 5  a 3  mm.- 
nek é s  7  a  4  mm.-nek felel meg.
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Guilbert szerint a nagyon erős szél baro- 
metrikus magasnyomású területet hoz létre és 
pedig legtöbbször erejéhez mértet, a nagyon 
gyenge szél barometrikus depressiót okoz, szinte 
gyengeségével arányosat. A normális szelek a 
légnyomásterületeket vagy egyáltalán nem, vagy 
csak gyengén tolják el. A szél ellensége a 
depressiónak, tehát minden olyan depressio, a 
mely nagyon erős szelet létesít, hamarosan el 
is tűnik; ha pedig a depressiót minden oldal
ról erős szelek határolják, legalább is 24 órán 
belül nyoma vész. Viszont meg is fordíthatjuk 
az okoskodást s azt mondjuk: a mely depressio 
nem hozhat létre nagyságával arányosan erős 
szelet, tehát csak gyenge depressio számba 
mehet, abból még mélyebb depressio lesz, sőt 
viharközponttá is lehet. A légnyomásterületek 
eltolódására az a szabály, hogy a depressio a 
legcsekélyebb ellentállás irányában mozdul el. 
Tehát a nagyon erős szelek a depressiót a 
gyengén fújó szelek oldalára terelik. A levegő 
mozgásiránya merőleges az igen erős szél jobb
jára, ennélfogva a magasnyomású területek is 
ebben az irányban tolódnak el. Ez Guilbert 
módszere főbb vonásokban.

Guilbert maga már több év óta alkalmazza, 
de a nyilvánosságra csak a ltittichi verseny után 
került.

—°gy—

Városaink a XVIII. század elején.
Különbség az egykori hódoltsági városok és a fel

vidéki városok között: a pusztulás foka. Buda nagy 
pusztulása a hódoltság alatt. Tűzvészek. Az új telepesek. 
A kuruczháború a fejlődés akadálya. Az 1709-iki pesti 
lajstrom. Pest lakosai túlnyomóan németek, sok a föld
művelő. A két dunaparti város túlnyomóan német. Pest 
1711. táján. Emelkedése egy évtized alatt. Az 1715—20. 
évi adólajstromok. A kiválóbb pesti házak Új épületek: 
kegyesrendiek háza, az invalidusok háza. Pest utczái 
172Ö körül. Pest bevételi és kiadási számadásainak 
néhány adata az 1722. és az 1733-ik évről. Buda lako
sainak szegénysége. Fejlődésének akadályai. Fürdői. Az 

1723 (márcz. 28) nagy tűzvész.

A XVIII. század elején különbség van az 
alföldi — előbb hódoltsági — városok és 
azon városok között, melyek soha sem 

voltak török uralom alatt. A főkülönbséget a nyo
mornak, a pusztulásnak nagyobb foka jelzi. A fel
vidéki városok általában szegények voltak, de 
az alvidékiek többé-kevésbbé eljutottak addig a 
pontig, a melyen túl már a lét megszűnik. Ezeknek 
egy része az előtt a kérdés előtt állott a század 
elején: To be, or not to b e ! Ott van pl. Csanád 
40 házával az égnek meredező romok között, 
területén szanaszét mély gödrök tátonganak, 
melyeket a kincskeresők hánytak föl. A benne 
tengődő lakosság jobbára pásztorkodásból, halá
szatból éldegél, de a téli áradások idején, midőn 
a Maros kiárad, a csekély lakosság hónapokon 
át mint valami szigeten él. Még egykori sánczait 
is be kellett hordani, mert a sánczok fenekén 
küzködő gaz, bozót megrontotta a levegőt. A ter
mészeti elvadulással lépést tartott a z  emberek 
elvadulása. A közbiztonság a lehető legrosszabb 
lábon volt mindenfelé. Csanádról írja Szentkláray,

de csaknem az egész Alföldre vonatkozik: „A ki 
a kocsiját, lovát éjszakán át lánczolatlan hagyta, 
biztos lehetett, hogy hült helyét találja“ .1

De azért a felvidéki városok is, a melyekbe 
a törökök soha sem tették be lábukat, elég nyo
m orúságos állapotban  voltak. Ott van pl. maga 
Nagyszombat. A XVIII. század elején Magyar- 
ország tudományos központja. Esztergomból ide
menekült az érsek, a káptalan. A nagyszombati 
várfalak oltalma alatt működött az egyetem, volt 
főgymnasiuma convictussal, melyet az ország leg
előkelőbb családjainak sarjadékai népesítettek 
be. És mégis, még ez a város is többé-kevésbbé 
osztozott többi városaink sorsában! Azt írják 
róla 1720 táján, hogy csak 12 ép h áza van 
(káptalan, papnövelde háza, zárdák). E zzel szem 
ben 5 4  kunyhó volt o tt s 24  olyan ház, a melyet 
közbiztonsági okokból tanácsos volt lebontani. 
A házak csekély kivétellel mind adóssággal voltak 
megterhelve, úgy hogy „sokan ingyen is oda
adnák házukat, ha valaki az adósságot átvenné. “ 2 

De talán ezen jelenségeknél is világosabban 
beszél e város szegénységéről az a körülmény, 
hogy az 1715—20 időközben a nagyszombati 
iparosok és kereskedők száma 90-nel fogyott!

Igen ! A magyar korona területén fekvő városok 
egymásnak testvérei voltak a nyomorúságban, a 
szegénységben a XVIII. század elején. Lent a 
török kipusztította a lakosságot, fent koldusbotra 
juttatta a lakosságot szerencsétlen végzete, mely 
szabadságharczba sodorta azt másik megnyo- 
morítójával. E szabadságharczról sokáig beszéltek 
az emberek, de kézzelfoghatólag szólott a sok 
nyomorúság is.

Első sorban a felszabadult országnak közép
pontja az ország egykori s jövendő fővárosának 
sorsa és viszonyai vonják magukra figyelmünket.

Budapestet közéletünk egy kiváló férfia és 
tudósa a legújabb eredetű világvárosnak nevezi,:i 
kétségtelenül úgy értve a dolgot, hogy mindaz, 
a mi ma Budapest fővárosi jellegéhez tartozik, 
újabb keletű. Pedig a XVI. századig az ország 
akkori fővárosa, Buda Európa legszebb és leg
nagyobb városaihoz tartozott. Egy német utazó 
abban az időben lelkesedve hasonlítja Budát 
Németország legszebb városaihoz. Milyen irtó
zatos pusztulás mehetett végbe e városban 1526 
után néhány évtizeden át addig, a midőn Bocatius 
János ezt írja naplójába :

„Isten veled Pest! Isten veled Buda! elég 
egyszer látni titeket. “ 1

A városok a török uralom alatt sajátságos 
keleti színezetet vesznek fel, szűk fakunyhók 
lepik el az utczákat, hihetetlen piszok lep el 
mindent. A házakból kifolyó víz az utczákon 
gyűl össze, büzködt mocsár mindenfelé. A sok 
fából épült ház között a tűzvész gyakori. Ebben 
a sorsban osztozott Buda is, 1625-ben egy tűz
vész alkalmával pl. ezer ház pusztult el, a melyek
nek helyén hitvány kunyhók emelkednek, 1635-ben

1 Szentkláray: „A Csanádi egyházmegye tört“. 1. 687.
2 Acsády : Magyarország népessége a Pragm. Sanctio 

korában. Nagyszombat.
3 Ballagi A. felolvasása 1883. decz. 4. Megjelent a 

„Budapesti Hírlap“ 1883. 343 számában.
4 Adparatus ad Hist. Hung. M. Bél. 334. (Salamon : 

„M. O. a török hódítása kor.“ után)
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újra leég Buda nagyrésze. A mi a külső tisztaságot 
illeti, arról Bocatius borzalmas képet nyújt: „Min
denütt csak szemét, ganaj, döglött állatok, undok- 
ság, szanaszét hevernek a holttestek“. A meredek 
vároldalon Bocatius egy török, holttestét látja 
kidobva a kutyák eledeleül, 1 „Ó szegény Pest, 
— írja az utóbbiról — inkább lehetne téged pes
tisnek nevezni!“

A XVIII. század elején Buda a török uralom 
alól felszabadult, de minő állapotban! Midőn 
Görögország (a XIX. század elején) — fölsza
badult, egy görög író keserűen panaszkodott, 
hogy az egykori Görögországnak csak derült 
ege maradt meg, a többi elpusztult mind. Mi 
maradt meg az egykori Budából, az egykori 
„libera regiaque m etropolitana c iv ita s“-ból ? 
Csak az, a mit a vészes korszak el nem pusz
títhatott, de a mi jö ven d ő  fejlődésének a la p o t 
n yú jto tt: kiváló földrajzi fekvése. Régi lakossága 
teljesen kipusztult. Pest „rongyos fészek“ lett 
500 főnyi lakossal „kik közül élhető állapotú 
16“. Buda sem volt sokkal különb. 1 2 Aránylag 
a legtovább daczolt a pusztulással Mátyásnak 
egykori palotája. 1702-ben egy angol utazó fel
jegyzése szerint a várban a régi királyi palota 
a nagy terem díszes ablakaival, kandallóival, 
faragványaival, Mátyás czímeréivel még mindig 
szép látványt nyújtott. Acsády ezen leírás nyomán 
méltán mondhatja, hogy a budai egykori palota 
az 1686-iki ostromban nem pusztult el, s hogy 
igazi elpusztítói a későbbi német várparancs
nokok voltak.

A XVIII. század elején a felszabadult hódolt
sági területek felé indult népáradat egy-egy 
hulláma megnövelte Pest és Buda városának a 
népességét is. A két dunaparti város lassanként 
kapott erőre s elég hosszú időnek kellett elmúlnia, 
míg a fejlődés szemmel látható lett. A dolog 
természeténél fogva a Pestre, Budára elvetődött 
új telepesek is jóformán olyan szegények voltak, 
mint a többiek, hiszen igen csekély kivétellel 
éppen a legszegényebb társadalmi rétegek szánják 
magukat az efféle vándorlásra, mint a kiket az 
otthonhoz semmi sem köt. Hozzájárul, hogy az 
efféle „honkeresés“ s az új tűzhelynek felépí
tése már magában is kimeríti és ugyancsak pró
bára teszi a jövevényeket. De ha mindezektől 
eltekintünk is, a Pestre és a Budára telepedett 
bevándorlók már csak azért sem tudtak hirtelen 
erőhöz jutni, mert 1703-tól fogva az ország 
politikai zavara, a Rákóczi-féle szabadságharcz 
nyomában föllépett nyomorúság e két városra 
is kiterjedt és szárnyát szegte a föllendülésnek. 
A felkelő kuruczok ostromolták Budát s ostrom
zár alatt tartották Pestet is s ha talán Budának 
kevesebbet ártottak is, de Pest lakosainak Ínségét 
növelték. Egy ezen időtájt (1709) a városban 
összeállított adólajstrom szerint3 az akkori Pesten 
6 8  ház állott romokban, szőllőit 7 év óta nem 
művelte, a vendéglőket a vendéglősök bezárták, 
mert a közbiztonság hiánya miatt az utasok nem 
látogatták azokat.

1 U. o.
2 Ballagi A. eml. felolvasása.
3 Orsz. levélt, adatait közli Acsády „Magyarország 

népessége a Pragmatika Sanctio korában" ez. müve.

Pestnek, de Budának is jövevény, új lakosai 
túlnyomóan földművelők, nyelvben, szokásokban, 
érzületben pedig idegenek valának. E körülmé
nyek befolytak a két városnak alakulására. Sok 
földművelő telepedett itt meg, pedig — miként 
Ballagi is fentebb érintett felolvasásában kiemeli
— a városok emelkedését nem a földművelő, 
hanem mindenkor az iparos és kereskedő lakos
ság biztosíthatja. Hogy mily arányban lehetett 
Pest a XVIII. század elején földművelő város, 
arra némileg reámutat az a körülmény, hogy a 
város 1715 körül több pusztát (Gubacs, Szent- 
Lőrincz, Péteri) bérelt (100 forint bér mellett). 
Buda jövevény lakosságának is nagy része föld
műveléssel, szőllőtermeléssel foglalkozott, sőt — 
miként sok helyen akkor — az iparosok közül 
is nem egy művelte kicsinyben a földet, mert
— miként mondották — így mégis csak köny- 
nyebben megélhet az ember.

Pest új lakosai túlnyomóan németek, a budaiak 
németek, horvátok és ráczok voltak. Az idegenből 
összeverődött, nyomorral küzködő lakosság a z  
ország  m a lijá t nem igen ismerte, azzal nem törő
dött, gondolkodásában, érzelmeiben a magyarság
tól idegen volt. Nem lehet mondani, hogy a két 
dunaparti városban magyar nem volt (az 1715-iki 
pesti adóösszeírási lajstromban 25 magyar nevű 
lakos említtetik), de ez számra nézve igen gyönge 
volt s a városoknak magyar jelleget nem adha
tott. Az új lakosság közül számra, sőt részben 
műveltségre nézve is a ném et nyelvűek voltak 
a legjelentékenyebbek, a minek következménye
ként Buda is Pest is túlnyomóan ném et je lleg et 
öltött. Nemcsak az újabb eredetű utczák, hanem 
a régiek is német nevet vettek föl. Budán a régi 
magyar utczanevek feledésbe mentek, helyüket 
németek foglalták el. így lett a Szt.-Pál-utczából: 
Bäckengasse, a Mindszent-utczából: Paraden
gasse, az Ötvös-utczából: Wienergasse stb.

Pestnek képét a XVIII. század elején a már 
említett 1709-iki adólajstrom és az itt-ott talál
ható feljegyzésekből némileg összeállíthatjuk. 
A várost (a mai Belváros) fal vette körül.  ̂Két 
nagyobb tere volt: a piacz — a későbbi város
háztér, és a búzapiacz, a későbbi Sebestyén-tér. 
Épületei közül a templom emelkedett ki, melyet 
ebben az időben, sőt jóval későbben is kathed- 
drális templomnak neveztek. Három kapu vezetett 
ki a városból, l.aVáczi kapu a maiVáczi-utczának 
a Gizella-térre (valamikor Szinház-tér) eső végén,
2. A Hatvani kapu az Ország-útra nyilt a mai 
Kossuth Lajos utczának a Múzeum-kőrútra nyílá
sánál, 3. Kecskeméti kapu, a Kecskeméti-utcza 
Kálvintéri (régebben Szénatér) végén. A XVIII. 
század közepén e három kapun kívül még három 
kaput vágtak a falakon, egyet a mai Stitő-utcza, 
egyet a Czuczor-utcza és egyet a Lipót-utcza 
végén.

Sokkal tisztább képet alkothatunk magunknak 
Pestről a következő évtized végén. E tíz évben 
a város fejlődése méltán magára vonja a figyelmet. 
A békés gyarapodás 1720 körül már a város 
külsején is meglátszott. Az 1720-ik évi adó
lajstromok, amelyekre többször hivatkoznunk kell1

1 L. Acsádi fentebb említett munkáját.



364

a pesti házak számát 375-re teszi. 1 — Igaz, 
hogy e házaknak több mint fele (2 0 0 ) sárból, 
sárral betapasztott sövényből volt építve és szal
mával vagy a legjobb esetben náddal voltak 
fedve, azonban már akkor aránylag elég nagy 
számmal voltak a kunyhók között szebb külsejű, 
erősebben épített házak is. Említik Haruker, 
Vorstern, Karpfenstein Ferencznek, Orczy, Glecks- 
berg tábornoknak, Nagykőrösnek, Kecskemétnek 
házait mint a melyek díszesebbek, erősebbek 
voltak. Eusserich Sámuelnek két háza volt, az 
egyikben két bolt volt, a melyekért bér fejében 
évenkint 35 forintot fizettek.

Különösen 1715-től fogva (miután a tervbe 
vett török elleni háborúra való készülődésnek 
központja volt Pest) indult e város fejlődésnek. 
Ebben az időben kezdték építeni a pálosok 
templomát (ma egyetemi templom), rövid időre 
reá a kegyesrendiek rendházát, s ekkor (1716) 
tették le alapkövét a 4000 rokkant harczos részére 
emelt hatalmas épületnek, mely később Károly- 
kaszárnya név alatt volt ismeretes. Képzelhető, 
mennyire kiemelkedett az akkori kicsiny (2706 
lelket számláló) Pest melletteroppant kolosszus!

Ez időtájt Pestnek ipara is emelkedőben volt; 
a síkságon és a Duna mellett fekvő város könnyű 
szerrel szállíthatta mindenfelé árúit, habár — 
miként kiemelik — az őszi és a tavaszi áradások 
idején, midőn az utak megromlottak, e fejlő
désnek indult ipar nem kis kárt szenvedett, vala
mint általában a városnak magának is jelenté
keny károkat okoztak a Dunának elég gyakori 
kiáradásai.

Az 1715. évi adólajstromok Pesten 92 keres
kedőt és iparost mutatnak ki, e szám 1720-ig

tehát rövid öt év alatt ■— 166-ra emelkedett, 
e 166 kereskedőnek és iparosnak összes évi 
jövedelmét 9.328 forintra teszik az 1720. évi 
adólajstromok. 1 2

A régi Pest leírásából azt látjuk, hogy 1720 
után jó hosszú ideig a kegyesrendiek háza volt 
a legszebb és a legtekintélyesebb épülete a 
városnak. Jelentékenyebb utczái az 1720. év 
körül a Duna-utcza (Molnár-utcza), Irgalmasok 
utczája (később Gránátos-utcza), a Bajor-utcza 
(Iskola-utcza), Ferencziek utczája (Kalap-utcza), 
Paulinusok utczája (Szerb-utcza), Vám-utcza 
(Kigyó-u.), Hajdu-utcza(KirályiPál-u.) és mindenek 
előtt Urak utczája vagy mint persze akkor nevezték, 
„Herren-Gasse“, mely a városon végig vonult

1 Akkori városaink- házainak számához képest nem 
éppen csekély szám, különösen ha az egykori hódoltsági 
városokat tartjuk szem előtt. E városok házainak száma 
a XVIII. század második tizedében szertelenül csekély. 
Az 1717-ben kelt „Temeswarer Einrichtungs Sachen“ 
szerint volt ekkor Csanádon összesen 40 ház, Becske
reken 100, Zomborban 15, Pancsován 70, Lippán 70, 
Orsován 170, Verseczen 70, Oraviczán71. (Szentkláray: 
„Száz év Délmagyarország történetéből“ 151. 1.).

2 L. Acsády I. e. m. A fentebb érintett összegnek 
nagyságát a pénz akkori relativ értéke szabja meg. Némi 
tájékoztatásul e tekintetben hadd álljon itt egy-két 
adat. Temesváron ez időtájt egy tehén borjastul négy 
garas (1. Böhm. L .: „A Bánság története“ II. k. 445 
lap). Falkenstein báró Aradmegyében jó fizetést ad a 
tanítónak s azért évi fizetését 40 írtban szabja meg 
(1. Márki: Aradmegye monogr.) Pesten „a város borát 
a pesti négy korcsmában árulták. Egy itcze fehér bor 
ára 6 dénár volt, a vörös bor ára itczénkint 5 dénár 
(1. Hazánk s a Külföld 1865. 48. szám) stb.

a mai Deák Ferencz-utczától (előbb Nagyhíd-u.) 
a Kecskeméti kapuig. Voltak még ilyen utczák: 
Felső-Bástya-utcza (Zöldfa-u.), Körösi-, Koháry-, 
Rácz- és Rondella-utcza (ez utóbbi a későbbi 
régi Posta-utcza helyén). A mai Kristóf-tértől 
nyílt egy zsák-utcza, melyet Kovács-utczának 
neveztek. Összesen 23 utczanevet ismerünk a 
régi Pestnek eme korszakából.

Két városi számadásunk van, melyeknek jel
lemző adatait itt nem mellőzhetjük, mert sok 
tekintetben világosságot vetnek az akkori Pestnek 
belső viszonyaira. E számadások afféle kiadási 
és bevételi naplók, melyeket a városi pénztárnok 
vezetett. Az egyik az 1722-ik évből való (január 
1 -tőldeczember 31-ig)a másik az 1733.évről szól. 1

1722-ben a házak és a telkek, földek igen 
olcsók lehettek, mert az akkori Pest összes házai, 
földjei 517 forintot jövedelmeztek.

Pest 1722-ben a hivatalnokok és szolgák fize
tésére 3090 rh. forintot fordított. Hadd álljon 
itt néhány városi hivatalnok és alkalmazott fize
tése. A biró fizetése volt 150 frt, a városi fiskusé 
ugyanennyi, a városhadnagy fizetése havonkint 
12 frt 30 dénár, az őrmester (Wachtmeister) a 
vásárbiróval együtt 17 forintot kapott havonkint, 
a városi bába és a városi óra igazgatója együtt 
30 forintot kapott évi fizetés gyanánt, két városi 
szolga 13 forintot kapott havonkint. A kémény
seprő évi fizetése 40 frt. A városi káplán kapott 
havonkint 12 frt 30 dénárt, a tanító havi 4 frt 
10 dénárral elégíttetett ki. A sekrestyés (der 
Messner) fizetése 5 frt havonkint. Három muzsikus 
fejenkínt 7 frt 5 dénárt húzott, egy negyedik 
azonban csak 1 frt 40 dénárt kapott. 2 „A város 
tisztítására, a foglyok élelmezésére s más hason
lókra“ Pest az 1722. évben 916 frt 91 Vj, dénárt 
költött.

A szóban forgó számadásokból látjuk, hogy 
Pestnek 1722-ben városi tanácsosai vannak. 
„A tanácsosoknak, a tanácskozásban való rész
vételért, a városi érdekeknek folytonos ápolá
sáért, névszerint a tizenkét tanácsúrnak havon
kint egynek-egynek 12 frt 30 dénár, ezeknek 
működése ez évben vévé kezdetét“. Az 1722-iki 
városi számadásokból még megemlítjük azt, hogy 
a 13.656 frt 1 {/.2 dénár évi kiadással szemben 
13.430 frt 793/4 dénár összes jövedelem áll, a 
miből világos, hogy a régi Pest városában a 
deficzit nem volt ismeretlen fogalom.

A pesti városi kamarásnak (Stadtkämmerer) 
névszerint Paschgall János Györgynek az 1733-ik 
évből fönmaradt városi számadása haladás
ról tesz tanúbizonyságot. A város bevételei 
19.347 frt 121/., dénárra emelkedtek a 17.490 
frt l l 1/, dénár kiadással szemben. A város jöve
delmei között szerepel a városi serfőző jöve
delme 2279 frt, a 18 dunai malom jövedelme 
36 frt, a vásárok jövedelme 3520 frt, sőt kövezet
vám fejében is kapott a város 1617 frt 41 dénárt.

1 Mindkettőt közli a „Pester Lloyd“ 1859. évf. a 
265. sz. utána a „Sürgöny“ u. a. évf. (majd nagyon 
röviden) „Hazánk s a Külföld“ 1865. 48. sz.

2 A. P. L említett közleményének ezen szavaiból: 
„der Freimann jährlich 40 fl.“ a „Hazánk és a Külföld“ 
(1865. 48. sz.) azt következteti, hogy Pestnek hóhéra 
volt, a ki 40 frt fizetést húzott. De hiszen Freimann 
gyepmestert is jelent. Valószínű különben, hogy e két 
hivatal itt sem volt incompaíibilis.
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A város szőllőiről már előbb is van említés, 
1730 körül Pesten a „város borát“ fogyasztották; 
a négy pesti vendéglős közül kettőt (1733-ban 
Ditrich Keresztély és Hammelmayer Mátyás) 
„városi fogadósnak“ neveztek, mert ők a város 
vendéglőiben mértek. A városi boráraitczénkint: 
a fehér bor 6  dénár, a vörös 5 dénár. A városnak 
a bormérésből 548 frt 65 dénár jövedelme volt. 
Sört csak a „városi fogadósok“ mérhettek, a 
kimért sörből 1733-ban 15 frt folyt be a városi 
pénztárba. A dunai halászatért a halászczéh 50 
forintot fizetett A dunai hídon Pest városa a 
mondott évben 2746 forint 6 8  dénárnyi vámot 
szedett be. A város jövedelmeiről lévén szó, 
hadd álljon itt még egy tétel: „Punctum vige- 
simum quartum“. A város szigetéért a Dunán, 
mely a Rákos beömlésén túl fekszik, Praun- 
schreitter úr befizeti a 2 0  forintnyi évi bértf\  
A „teljes polgárjog“ ára 24 frt volt, de minden 
új polgár ezenkívül 1 frt 50 dénárt fizetett 
„tűzoltó rocskárau, a mely összegnek megfize
tése alói csak pesti polgárnak a fia mentetett 
fel, a ki a polgárjogot is olcsóbban (13 forint 
50 dénár) kapta.

Az 5 mészárszékben elmért hús után 25 frtot 
kapott a város. De vannak a városi kamarásnak 
szóban forgó számadásában olyan rubrikák is, 
a melyek nem mutatnak ki jövedelmet. „A befogott 
tolvajoktól semmi sem folyt be“. Majd ismét: 
„A komédiásoktól, szemfényvesztőktől, játéko
soktól sem kap a város“.

Az 1733-iki számadások már a fizetések emel
kedéséről tesznek tanúságot pl. „Parti Gáspár 
Antal városbiró a tanács látogatásáért, a bírói 
hivatal ellátásáért 300 frt. A plébános fizetése 
300 frt, de nagyobb ünnepek alkalmával külön 
díjat kapott, pl. „Május 8 -án,úgy mint Szent 
Flórián ünnepén a plébánosnak és a zenészek
nek („als auch sambentlichen Musicis“) 5 frt 50 
dénárt fizetett ki“.

A szóban lévő számadásokból azt is látjuk, 
hogy a régi jó Pest városa pártfogóinak, jóakarói
nak — ajándékokkal kedveskedett. Erről szól 
egy tétel eképpen: „A49 akó vörös borért, melylyel 
a város patrónusait megtisztelte, 196 frt“ ; majd 
ismét: „A kávé és a czukor, a melylyel a város 
egyik patronusát megtisztelte, 49forint 30dénár 4. 
1733 június 8 -án egy tétel igy hangzik: „ANessel- 
roth tábornok úr ő excellentiájának küldött tokaji 
bor fejében 75 frt.“ Más ajándékok is divatoztak, 
a városi hivatalnokok néha-néha vizát kaptak, 
melynek fontját akkor 8  dénárért mérték, hogy 
a hivatalnokok ezenkívül mást is, nevezetesen 
sör-deputatumot kaptak, arra a következő föl
jegyzés enged következtetni: „június 23-án el
küldtem Scopek Ferencz városi ügyésznek az 
1732-re járó 12 akó sörét“.

Sok irka-firka a városnál nem igen lehetett, 
mert az egész 1733-ik évben 7 rizsma papirt 
használtak fel 11 frt 35 dénár értékben

Míg a tartós béke korában Pest lassan bár, 
de mégis fejlődésnek indult, a másik dunaparti 
város alig bírta a rettenetes csapásokat kiheverni. 
Pest soha sem volt oly nagy, hatalmas, mint 
az egykori Buda, annyi régi büszke emlék nem 
hivta föl a múltra a figyelmet, hanyatlása nem 
volt annyira szemmel látható. Buda lakossága

a felszabadító háborúk után felszaporodott, de 
ez nem jelentette a város emelkedését is egy
szersmind. A beözönlő németek, ráczok, olaszok, 
spanyolok szegények voltak, a régi és új utczákat 
ehhez képest csakhamar nyomorult kunyhók lep
ték el. A vár mutatott a legtöbbet, itt voltak 
erősebb szebb épületek, de a többi városrészek 
(Víziváros, Horvátváros, Országút, Újlak, Rácz- 
város) házai „csak abban különböznek a falusi 
házaktól, hogy e szerencsétlen város területén 
épültek“ — mondják az 1720-iki adólajstromok 
készítői. Az építkezést a jövevények szegény
ségén kívül a Vízivárosban, a Halászvárosban 
(a Víziváros egy része) akadályozta a Dunának 
áradása, a többi városrészben pedig a katonai 
önkény. Megtörtént nem egyszer, hogy a jobb 
házakat a helyőrség számára lefoglalták, másokat 
pedig minden kárpótlás nélkül erődítési czélokból 
leromboltak.

A nyomasztó viszonyok között igen sokan, a 
mennyire csak lehetett szabadulni igyekeztek 
ingatlanaiktól. Az adóösszeírók a legtöbb kapun 
ezt látták kiírva: Éladó.

Buda a XVIII. század elején területileg nem nőtt 
a jövevény nép számának arányában, minek oka 
az volt, hogy a telkeket igen felaprózták; a 
Ráczvárosban voltak házak még 1/ 64 telken is! 
E felaprózásnak a szegénységen kívül az is volt 
nagyrészben az oka, hogy az adó nem a házakra, 
hanem a telkekre négyszögölek arányában volt 
kivetve. Több szobából álló kényelmes, istállóval, 
kocsiszínnel ellátott ház 22 volt Budán (11 a 
Várban, ugyanennyi a Vízivárosban.) Két-három- 
szobás lakás pedig az egész városban 60 volt. 
A többi alig volt háznak nevezhető: „nyomorult 
viskók... nem kőművesek építették, hanem sze
gény tulajdonosaik vályogból, sövény közé tömött 
földből“. Területileg a legnagyobb városrész a 
Ráczváros volt (707 házzal), legnagyobbrészt a 
Gellérthegy lejtőjén. Lakóinak állapotára világot 
vet az a körülmény, hogy az adólajstromozó 
bizottság az adótól való felmentésüket ajánlotta.

A lakosság nyelvét tekintve a magyarság rend
kívül kisebbségben volt. Hozzávetőleges számí
tással (s a neveket véve alapul) a XVIII. század 
második évtizedének a végén Buda lakosainak 
4% -a magyar, (német 57°/n, horvát-szerb 37°/q).

A budai iparosok száma 1715-től fogva 1702-ig 
feltűnően emelkedett, de ez a jólétet aligha 
fokozta, nem lendített az iparosok helyzetén az 
sem, hogy Budán katonaság lakott, mert ezek 
maguk látták el szükségleteiket, sokan közülök 
ipart űztek, sőt a lakosság számára is dolgoztak.

A régtől fogva híres budai fürdők voltak 
aránylag a legjobb karban. Három fürdőt emlí
tenek meg: a Pegazi féle fürdő a Ráczvárosban 
(jövedelme 300 frt), az Ecker-féle fürdő (ma 
Császár-fürdő) és Kristen Antal meleg fürdője 
(évi jövedelme 30 frt).

Az a nélkül is annyi csapást szenvedett várost 
1723 husvét első napján (márczius 28.) rettenetes 
tűzvész pusztította végig; azt állítják, hogy ekkor 
a tűz a török világból fönmaradt aknákba is 
behatolt s ezek felrobbantak. Több mint 500 
ember esett e tűzvésznek áldozatul, a legtöbb 
templom, zárda elégett.

Pruzsinszky Pál.
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A német hadsereg haladásai.
A gyalogság új „S“ lövedéke s lövési szabályzata. 

Az ágyúk ék- és csavarzávárzata. Ismételten közöl
ték a német hírlapok, hogy a német hadseregnek 
az „úju fegyverrel való felszerelése jelentékeny hala
dást mutat s a budget-bizottságban egyesek azt kí
vánták, hogy a bevezetendő visszafutócsövű ágyúk 
závárzata teljes elzárása előtt is lehetségessé tegye az 
ágyú elsütését. Pedig a dolog, így a mint ebből ki- 1

Papír-
lemezke

Csavarás

Nikkefezett 
aczéJlemez- 

böl vont 
hüvely

Kemény 
ólomból 

készült mag

;........Üres tér

Ülő

Gyutacs Tűzharang 
2 tűznyílással

1. 1888-as lövegminta.
2 „S“ löveg, 
1898-as minta.

olvashatjuk, könnyen félrevezeti az embert. A német 
gyalogsági fegyver 98-as minta, a régi maradt, csupán 
a löveg változott meg. Az előbbi 88-as puskaminta löve
déke a 98-as mintába is illett, tehát akkor a fegyver lett 
más, a lövedék ugyanaz maradt, most meg a fegyver 
a régi, nem tekintve a nézőké berendezését, s a lövedék 
új. Az „S“ lövedék nevét hegyes (spitzig) formájától kapta, 
az előbbié inkább tojásalakú volt. (1. 1. és 2. á.) Ez az 
újítás jelentékenyen emeli a fegyver hatásképességét, 
mert igy a löveg kezdősebessége nagyobb, a pálya lapo
sabb s hosszabb lesz a veszélyeztetett tér is. A löveg 
alakjának és egy újfajta lőporkészletnek köszönhetik a 
németek ezeket az eredményeket, mert a sárgarézhüvely 
lényegében ugyanaz maradt s ennélfogva a fegyver lőpor
tartályán sem kellett változtatniok. Az uj löveg hegye 
hosszú, nyúlánk, kúpalakú s körülbelül 5 gr.-mal köny- 
nyebb, mint az előző minta, a mely 10 gr volt, mig az 
„S“ löveg 147 gr.-ot nyom s 860 m. kezdősebességü 
a régi 620 m. sebességével szemben. A puskacsö bemélye
déseiben való vezetést most is az ólommagot körülzáró 
aczélhüvely végzi s mivelhogy a töltés mennyisége 
3 2 —263 gr., a hüvely pedig változatlan maradt, ebből 
azt következtetjük, hogy az új lőpornak sűrűbbnek kell 
lennie s kapcsolatban kisebb súlyával, a kezdősebesség 
nagyobbodását eredményezi. A löveg nagy kezdősebes
sége s a levegő ellenállásának legyőzésére kiválóan 
alkalmas hegyes alakja erősen nyújtott pályát eredmé
nyez. A veszélyeztetett terület ezáltal jóval hosszabb 
lett. 600 m. távolságig a golyó pályája az ember magas
ságán alul marad s 500—1000 m. távolságra felével 
alacsonyabb lesz. A veszélyeztetett terület még 700 m. lő-

távolságnál is 230 méterre terjed, míg az előbbi löveg- 
nél csak 70 m. volt az embermagasságra nézve, fejczé- 
lok ellen 500-ról 1000 méter lett, tehát szintén kétszer 
akkora, mint előbb volt, míg a löveg elszóródása kiseb
bedéit. A végsebesség is mindenütt növekedett 2000 
m.-ig, a mi a lövegnek a czélnál való hatásképességét 
fokozta: 400 m.-en átüt egy 80 (45 a réginél) cm. vastag
ságú, 800 m -en35(25) cm. vastag falapot s mégl800m.-en 
is kétszeres áttörő képessége van az előbbihez — 10 cm. 
az előbbi 5 cm.-hez — képest, 350 (300) m.-en pedig 
7 mm. vastagságú vaslapokon hatolt keresztül.

Ez adatok kapcsán kiderül, hogy az új löveg nagy
ban előmozdította a német gyalogság harczképességét, 
mivel hajítási előnyei éppen a harczmező döntő távol
ságain jutnak érvényre s túlszárnyalják a többi hadi- 
typusok hatásait. Ez az eredmény talán kisebb kaliber 
mellett is elérhető volna, ámde az orosz-japán háború 
megmutatta, hogy már a 65 mm.-es keresztmetszet is 
alig képes az ellenséget gyorsan s lehetőleg hosszú időre 
harczképtelenné tenni, holott az „S“ löveggel megtaka
rítják a kisebb kaliber bevezetését, anélkül, hogy a löve- 
gen való könnyítés előnyei megszűntek volna. Az új 
franczia „D“ hegyesformájú löveg 13 gr. s majdnem 
kétszer olyon hosszú, mint a német „S“ löveg. A kereszt- 
metszet egyenletesebb megterhelése folytán a levegő 
ellenállásával szemben mindenesetre felülmúlja az „S“ 
löveget nagyobb távolságokra a ballistika szempontjából, 
habár kezdősebessége a 800 m.-t sem éri el.

Az új löveg fokozott hadi értéke a német gyalogság 
számára új czéllövési szabályzat tervezésére vezetett. 
A löveg erősen nyúlt pályája felment mindazoktól a 
nehézségektől, melyek a czéltávolságok megbecsülése 
nyomán jártak. Mivel fejczélok (40 cm. magasságban) 
400 m.-ig s lovasok már 700 m.-től állandóan, egészen 
a fegyver nyílásáig a veszélyeztetett területben vannak, 
a nézőké legalacsonyabb pontja gyanánt 400 m.-t álla
píthattak meg, feleslegessé vált a nézőkének 700 m.-re

3. A 88-as (----- ) és 98-as ,,S“ (----- ) lövegminták pályáinak és
veszélyeztetet területeinek összehasonlító képe.

Mérték 1 :50000 a lőtávolság számára, 1 :50 a pályamagasság és 
czélra nézve. A száguldó lovas czélmagassága 200 cm., egy futó 
emberé 160 cm., a térdeplőé 90 cm., szabadon fekvő emberé 50 cm., 

fedett hely mögött 36 cm.

való változtatása a közeledő lovasság ellenében s vala
mennyi távolságra a nézőmagasságok kisebbedtek.

Azáltal, hogy a harczban kilőtt lövegek sokkal tága
sabb téren uralkodnak, a modern harczászatban annyira 
hangoztatott tömegtűz hatása is fokozódott. 400 m.-nél 
még 200 m.-re a czél mögött is van veszélyeztetett terü
let, ugyanaz 800 m.-es czélnál 160 m.-ig, 1200 m.-nél 
is még 100 m.-ig s az 1000, illetve 1100 m.-re beállított 
nézőkék együttes alkalmazásánál — a legénység két felé
nél — is 200 m.-ig terjed. A közeli és középtávolságok 
határai 600-ról 800 m.-re, illetőleg 1000 m.-röl 1200 m.-re



növekedtek s a távolság megbecslésében vagy mérésé
ben elkövetett hiba sem volt hátrányos.

Az új lövési szabályzati tervben mindenütt az a törek
vés észlelhető, hogy a harczszerű lövészet s az ehhez 
szükséges kiképzés szolgáljon vezérelvül. Ezzel lépést 
tart az is, hogy a czéltáblák száma szintén kevesbedett, 
(4, előbb 10), a czélalakok tömegét szélesebbre és ala
csonyabbra tették s az iskolai (pont) lövészet is egy
szerűsödött.

Végül megemlíthető, hogy a legnagyobb lőtávolság 
kb. 4000 m., 31 fokú szögnél.De még az ekkora távolságra 
repülő golyó sem hatástalan. Bizonyítja ezt az a szeren
csétlenség, mely egy ortelsburgi vadászt ért: hirtelen, 
anélkül hogy puskadörrenést hallott volna, czombján 
jelentéktelen golyósebet kapott, a mely, mint utólag ki
derült, a 4Vs km. távolságban lévő lőgyakorlótérről 
eltévedt golyótól eredt.

A 3-adik ábrából világosan látjuk, hogy a fekvő 
ellenség (50 cm. magas) 400 m.-től a puskacső nyílá
sáig az „S“ löveg veszélyeztetett terében van, hasonló
képpen a térdeplő ellenséges vadász 500 m.-től kezdve, 
az embermagasságban levő katona 600 m.-től s az elő
vágtató lovas 700 m.-től számítva; ugyanazon esetekben 
a 88-as minta számbavehető veszélyeztetett területei csak 
250 (400), 350 (500), 500 (600) és 500 (700) m. voltak.

Az új, visszafutócsövű ágyúk závárzata most is 
ékzávárzat s ennek a rendszernek az Angliában, Fran- 
cziaországban s az Északamerikai Egyesült-Államokban 
használatos csavarzávárzattal szemben az a nagy előnye 
van, hogy amannál az időelőtti elsütés lehetetlen. De 
más egyéb tekintetben is felülmúlja ezeket. A két závár- 
zati nemnek általánosabb megértését elősegítik az alábbi 
eredmények, melyek egy tényleges viszonyokon alapuló 
vizsgálatból adódtak az erősséget, elzárást, tűzkészült- 
séget s a gyakorlati használat pontosságát illetőleg; 
tehát oly tulajdonságokról van szó, a melyek mind tekin
tetbe veendők a závárzatnál, ha azt kívánjuk tőle, hogy

4. Nyitott ékzávárzat.
A K  fogantyú forgatásával egyidőben az L vezetőlienger is forog s 
ennek csavarmenetei az éket a hátulsó csőnyitás elé toiják. Ennélfogva 

a Z  elsütőszerkezet csak a cső teljes elzárása után mőködhetik.

feladatának megfeleljen, vagyis a cső belsejének gáz
mentes, gyors és veszélynélküli elzárását létesítse. Vegyük 
sorra e tulajdonságokat.

1. A závárzat erőssége. Mivel az ékzávárzat kereszt
závárzat, a csavarzávárzat hosszmetszeti, tehát a lökés 
iránya, mely ellen a závárzat ellenállást fejt ki, a závárzat 
mozgásának irányába esik, míg a keresztmetszeti závár
zatnál a visszaható lökés merőleges irányú, ennélfogva 
nem szorul magyarázatra az a körülmény, hogy a kereszt
závárzat nagyobb biztosságot és erősséget nyújt.

2. Az elzárás. A fémhüvely majdnem tökéletesen zár, 
ellenben a plastikus elzárás hibákat szül, a mennyiben

a závárzatot és működését összebonyolítja; érzékeny, 
hidegben, melegben nem állandó s nem egyforma hatású. 
E hibák a mai gyorstüzelő fegyvereknél növekedő mér
tékben érvényesülnek. A fémkartusok állítólagos hátrá
nyai a zacskókartusokkal szemben, vagyis: valamivel 
nagyobb súly, kevéssel nagyobb tér szüksége s nagyobb 
költség, a czélszerűségi okok mellett elenyésznek. A 
csavarzávárzat híveinek idegenkedése a fémhüvelyektől 
onnan ered, hogy a fentemlített országok iparának és 
technikájának még nem sikerült a legnagyobb kaliber

5. Az ágyúcső hátulsó része.
A závárzat nyitva van. A csavaron belüli pontozott vonal (C) az 
elsütőszerkezet berendezését mutatja. A závárzat és az elsütőszerkezet 
helyzete a csavar betevése után pontozott vonalakkal van feltüntetve.

számára is feltétlenül alkalmas hüvelyeket előállítania. 
A zacskókartusok újbóli alkalmazását Angliában a 15*2 
cm.-es ágyúknál még az angol sajtó is az angol hüve
lyek hiányosságát pótló segédeszköznek tekinti.

3. A tüzkészültség. Az ékzávárzat a csavarzávárzattal 
szemben sokkal egyszerűbb, mind mechanikai berende
zését, mind alkotórészeinek számát és kezelését tekintve 
s ezáltal kevésbbé érzékeny a piszok vagy helytelen 
kezelés folytán származott zavarok iránt. Kezelése főként 
a nehéz kalibereknél lényegesen egyszerüsbödik, ará
nyosan a távolság nagyobbodásával, tehát minél maga
sabb a cső, illetőleg a talp iránya, a mi éppen a leg
nagyobb kaliberű tengeri és hajóágyúkra nézve fontos. 
Végre előnyösebb az ékzávárzat oldalsó kiszolgálása, 
mert az ágyú mögötti tér, mely a csavarzávárzatnál a 
kezelés miatt szükséges, szabadon marad s ezáltal a 
töltés gyorsasága fokozódik. Tehát a keresztzávárzat 
minden tekintetben nagyobb tüzkészültséget s nagyobb 
hadi alkalmazhatást eredményez, mint a hosszmenti 
csavarzávárzat.

4. A kiszolgáló legénység biztossága. Itt tűnnek ki leg
inkább a zacskókartusos závárzat hátrányai. A még nem 
egészen elzárt závárzatnál az időelőtti lövés veszélye, 
hiányos kiszolgálás mellett a závárzat kiröppenése vagy 
letörése, a lőportöltés korai robbanása, az izzó kartus- 
zacskó-maradékok, vagy pedig figyelmetlen s rosszul 
képzett legénység által: ezek a veszélyek az ékzávárzat
nál senkit sem fenyegetnek, de annál inkább fontosak, 
mennél inkább kell egy háború folyamán a kidőlt legény
ség helyett kevésbbé jó és kevesebb biztossággal működő, 
gyakorlatlan legénységnek az ágyúk melletti szolgálatot 
átvennie.

Az a tény, hogy az 1882-tól 1904 :g terjedő időközben 
a csavarzávarzat okozta szerencsé^'enség folytán főleg 
Francziaországban, Angliában, Észak-amerikai Egyesült- 
Államokban, Italiában és az Osztrák-Magyar monarchiá
ban 93 tiszt és legény halt meg s 200-nál többen sebe
sültek meg, ellenben a német tüzérségnél ugyanebben 
az időtartamban egyetlenegy szerencsétlenség sem tör
tént, az mindenesetre az ékzávárzat előnyének tudható 
be s elég világosan s meggyőzően tesz tanúságot kiváló
sága mellett. (Az „Umschau“ nyomán). —ogy—.
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KRÓNIKA.
Ar Uránia vidéki actiója. 1906 július és augusztus 

hónapokban a nyári melegek sem szüntették meg tel
jesen az Uránia vidéki előadásait. Néhány fürdőben 
rendes heti felolvasásokat tartottak, különösen kivált 
ezek közül a dr. Perjéssy Lajos verseczi tanár és lap- 
szerkesztő által indított mozgalom, ki is Feketehegy
fürdőben nyolcz előadást tartott közel 2000 hallgatóval. 
A többi felolvasások sorozata a következő:

Jeszenszky Alajos (Nyitra) Tüdővész.
Zentai Uránia-Egylet (Zenta) Balaton.
Kerényi Nándor (Zsitva-Szent-Márton) Egyiptom, 

Közép-Európa, Állattenyésztés, Magas Tátra.
Szabó Etelka (Rákos-Palota) Gyermekvédelem, Bala

ton, Magas Tátra.
Perjéssy Lajos (Feketehegyfürdő) Gyermekvédelem, 

Balaton, Alduna, Fogak ápolása, Erdély története, Egyip
tom, Kelet-Ázsia, Vágvölgye.

Doczkolik Jenő (Felső-Meczenzéf) Balaton, Pompeji.
Varga Dénes (Felső-Rákos) Alkohol.
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A kátrányfestékek feltalálásának 50 éves for
dulója volt augusztus 26-án. Ebből az alkalomból VT. 
H. Perkin-i a feltalálót sok kitüntetés érte, a többi között 
több egyetem tiszteletbeli tudorává avatta. Ha a kátrány
festékek mai rendkívüli elterjedésére gondolunk, bizony-

1. W. H. Perkin, az anilin-festék gyártásának megalapítója.

nyal meglepő, hogy mindössze félszázada gyártják az 
anilin-festékeket, de egyúttal mutatja a felfedezés óriási 
jelentőségét is.

Ez a felfedezés is olyan, mint mind, hogy előmunkásai 
voltak s Perkin volt a szerencsés és kiválasztott, a ki

a jelentőségét felismerve, azt igazán kifejlesztette és 
értékesítette. Már 1826-ban előállított Unverdorben indigó
ból egy anyagot, melyet Kristallin-nak nevezett, Runge 
pedig 1834-ben kőszén-kátrányból a Cyanol-t választotta 
ki, a mely chlormészszel kék színt ad; Fritzsche 1840-ben 
az indigónak kálilúggal való destillátiójából szintén 
hasonló anyagot nyert, melyet Anil-m\t nevezett, a mi 
az indigó portugál neve, végre Zinin 1841-ben nitro- 
benzolból a benzidamot állította elő. A nagy chemikus 
A. W. Hoffmann 1843-ban kimutatta, hogy e négy anyag 
azonos és az assistense W. H. Perkin volt az, a ki 1856 
húsvéti szünetében az anil tanulmányozása közben annak 
szép ibolyaszínű alkoholos oldatát állította elő, mely a 
belémártott selyemszalagot ragyogó ibolyaszínüre fes
tette és e szín tartósan meg is maradt. Nagy jelentőségű 
volt ez, mert addig csak a természetes festékek voltak 
ismeretesek s az azokkal való festés sok előkészítéssel 
— páczolással járt; most pedig olyan mesterségesen 
bármily mennyiségben előállítható festésről volt szó, 
mely csupán bemártással használható. Ezt a nagy jelen
tőséget a gyakorlati érzékű és nevelésű angol Perkin 
azonnal felismerte s első dolga volt bizonyosságot sze
rezni, hogy festéke a gyakorlatban megállja-e helyét; 
ezért a legnagyobb angol szövetfestő czégnek — Puller- 
nek Perthben — mintát küldött s miután ez kedvezöleg 
nyilatkozott, 1856 augusztus 26-án szabadalmat kért 
találmányára s hozzálátott annak értékesítéséhez. Ez 
könnyen ment, mert atyja is gyakorlati ember — építő
mester — volt; az ő és fivére segítségével pár hónap 
múlva elkészült London mellett Greenfort-Green-ben az 
első kátrányfesték-gyár „Perkin and Sons“ czég alatt. 
Perkin maga a gyár chemiai munkáit végezte, s azokat 
oly fényesen oldotta meg, hogy gyártmányaik rövidesen 
világhírűek lettek és alapját képezték az óriássá növe
kedett kátrányfesték-iparnak s mondhatni annak is, hogy 
a chemikus az iparban domináló szerephez jutott. Azóta 
a kátrány — mely azelőtt a világítógáz-gyártásnak csak 
kellemetlen mellékterménye volt, kincsesé vált és ipari 
kihasználása kibővült, nemcsak festékeket, hanem illat
szereket, orvosságot, sacharint stb. gyártanak belőle; 
élénken illustrálva azt a nagy hatást, melyet a tudomány 
az életviszonyok alakulására gyakorol.

A magyar tudomány elismerése külföldön az
a pályakérdés, melyet a göttingeni egyetem a Benecke- 
alapból 1909-re kitűzött. A pályakérdés a következő :

„Eötvös egy igen érzékeny módszert dolgozott ki 
az anyag tehetetlenségének (tömege) és gravitatiójának 
(nehézsége) összehasonlítására. Tekintettel erre és az 
elektrodynamika újabb fejlődésére, valamint a radio- 
activ anyagok felfedezésére, lehetőleg behatóan meg
vizsgálandó Newton törvénye az anyag tehetetlensége 
és nehézségének arányosságáról.

A benyújtás határideje 1908 aug. 31-ig jeligés levéllel; 
első díj 3400 márka, második díj 680 márka.“

Eötvös Lóránd báró módszere, melyen ez a pálya
kérdés alapul, húszmilliomod pontossággal állapította 
meg azt, hogy a földi tömegek egymásra gyakorolt von
zást független az anyagok minőségétől, hanem a tömeg
nek a mérleg által adott nagyságával arányos. Azelőtt 
ezt a tényt ingamérésekkel csak húszezred pontosság
gal tudták igazolni.1

A vulkánosság újabb magyarázata. Azok az egy
mást rohamosan követő kitörések, melyek a Vesuvio 
környékét, San-Franciscót és legújabban Valparaisót

1 Akadémiai Értesítő 1890.
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pusztították el, mutatják, hogy Földünk a forrongás álla
potában van s minden gondolkozó az okokat is keresi. Az 
emberemlékezet óta felmerült sok magyarázat közül talán 
az egyedüli, melynek kísérleti tudományos alapja van, a 
következő, mely Tammann-nak híres vizsgálatain alapul, 
melyeket a testek olvadására nézve tett s a melyek a 
Földünk belsejéről alkotott eddigi fogalmakat meglehe
tősen megváltoztatják.

Tammann azt vizsgálta meg, hogy milyen összefüggés 
van a testek olvadáspontja és a rájuk működő nyomás 
között. Tudvalevő, hogy minden test melegítve megolvad 
és olvadáspontja a nyomástól függ, épp úgy, mint a forr- 
pont is magasabb, nagyobb nyomásnál. Az olvadás hő
mérséklete is a testek legnagyobb részénél növekedő 
nyomásnál emelkedik, és pedig mindezeknél az olvadások
nál a test kitágul; van azonban néhány kivételes anyag 
is, ilyen a víz is, a melyek az olvadásnál összehúzódnak 
(hisz a jég úszik a vízen) s ezeknél a nyomást növelve 
az olvadáspont alá száll. Ez magyarázza meg a gletsche- 
rek mozgását, hogy a nagy hóhegyek alján a jég, daczára, 
hogy 0°-nál jóval hidegebb, megolvad s folyóként lassan 
magával viszi a felette levő hóhegyet is.

Tammann kísérleteiből, melyeket —80°-tól 200° C 
hőmérséklet és majdnem 10,000 atmosphaera nyomás 
felhasználásával tett, két érdekes törvényszerűség adó
dott ki

Az első az, hogy a növekedő nyomásnak megfelelő 
nagyobb olvadáspontnál az anyag kiterjedése az olvadás
pontnál mindinkább kisebbedik, végre megszűnik, majd 
a nyomás további növelésénél ellentett lesz, vagyis össze
húzódás áll be kiterjedés helyett. Az a különös pont, a 
melynél a folyadék és szilárd test egyenlő sürűségüek, 
a hol tehát nincs térfogatváltozás az olvadásnál, pl. a 
glaubersóra —31 C°-nál és 2500 atmosphaera nyomás
nál van.

A második törvényszerűség az, hogy ha a nyomást 
mindinkább növeljük s a testet lehűtjük, olyan állapot
hoz érünk, a melyben a nyomás további növelése nem 
használ, mert a test megolvad alacsonyabb hőmérsék
leten ; szóval az olvadást előidéző nyomásnak vagy egy 
legnagyobb értéke. Ebben az állapotban a test olvadás
melege zéró, tehát nem kell a megolvasztásra a testet 
melegíteni, ha pedig alacsonyabb hőmérsékletnél ennél 
kisebb nyomásnak tesszük ki a testet, akkor megolvad 
s e közben meleget ad ki; egészen megfordított a dolog 
mint közönségesen, a mikor a megolvasztáshoz meleg 
kell s a fagyásnál ad ki a test meleget.

Ha már most e két törvényszerűségnek a szerepét 
vizsgáljuk a Földünk belsejének alkotásában, érdekes 
világításban tűnnek elő a vulkánosság jelenségei. A lehűlő 
Földben, feltéve, hogy a hőmérséklet-különbségek gyor
san kiegyenlítődnek, az első szilárd rétegnek nem a 
felületén, hanem egy közbenső övben kell keletkezni, a 
hol a felette levő anyag nyomása éppen egyenlő az 
illető anyag legnagyobb olvadási nyomásánál. A további 
lehűlésnél ebben a rétegben a szilárdulás a nagyobb 
és a kisebb nyomás felé, tehát be és kifelé terjed; csak
hogy kifelé a megszilárdulás, térfogatkisebbedés, befelé 
pedig térfogatnövekedéssel jár együtt. Ez a térfogatnöve
kedés befelé növeli anyomást, úgy hogy a réteg bizo
nyos vastagságánál a nyomás eléri a legnagyobb értéket 
s ekkor befelé megszűnik a további megszilárdulás, mert 
a legkisebb szilárd anyag keletkezésénél a nyomás növek
szik s így ugyanannyi anyag azonnal megolvad. Való
színű, hogy a szilárdulási öv nincs valami nagyon mélyen 
a Föld felszíne alatt, hiszen pár száz kilométer mély
ségben már 100,000 atmosphaeránál nagyobb nyomás

van. De az is természetes, hogy a Földet alkotó külön
böző anyagokra nem lesz ennek a rétegnek a mélysége 
ugyanaz s így fel kell tennünk, hogy a Földben több 
ilyen szilárdulási öv keletkezik különböző időben, mély
ségben és hőmérsékletnél. Ez övék között levő folyé
kony anyagot a két öv hol összenyomja, hol ki
tágítja a szerint, hogy melyik öv nyomása túlnyomó. 
A feszítéssel járó szilárdulás előrehaladtával végre két 
réteg egyes helyeken összeérhet és így valóságos meden- 
czék keletkeznek a Föld belsejében, megtöltve folyékony 
anyaggal, szóval, felületi „magna-barlangok“, melyek 
semmi összefüggésben nincsenek a Föld izzó belsejével.

A Föld fokozatos lehűlése közben e medenczékben 
a nyomás folytonosan változó s így könnyen szétpattan
hat egy-egy medencze s a benne levő izzó folyékony 
magna elönti a felső rétegeket — ez éppen a vulkáni 
kitörés. Ezt a magyarázatot teljesen igazolják A. Stübel 
megfigyelései, melyeket Amerika és Európa vulkánjainak, 
valamint a Hold kráterjeinek tanulmányozásánál tett s 
a melyek szerint minden vulkán létezését egy első ki
törésnek kell tulajdonítani, melyhez képest a többiek 
elenyészőek, vagyis a vulkán reservoir-ja, medenczéje 
a felső rétegekben vah és semmi köze a nagy belső 
izzó folyékony maggal.

A kitörés közvetlen okául vagy a belső nyomás növe
kedését, vagy a külső csökkenését kell felvenni; így 
felvették, hogy a tengervíz behatolása egy ilyen meden- 
czébe okozza a kitörést, valóságos „kazánrobbanás“ 
módjára. Tammann kísérleteiből most a magyarázat 
önként adódik, mert a szilárduló anyag nyomása foly
tonos nyomásváltozásokat okoz, melyeknek hatása alatt 
a szilárd falak könnyen megrepedezhetnek s ennek foly
tán az egyes medenczék egymással összeköttetésbe lépve 
az újabb kitöréseket is magyarázzák.

Az is egészen világos a mondottakból, hogy ilyen 
felületi medenczéken kívül egy nagy központi meden- 
czének is lenni kell, mely a lehűlésnél fokozódó nyomást 
gyakorol a legfelső folyékony anyagra s ha ennek a 
szilárd rétege megreped, a kitóduló izzó folyékony anyag 
a felületi medenczékbe tódul. Ez a föld mélyében végbe
menő vulkáni kitörés lenne, a mi talán a földrengéseket 
magyarázhatja. És mindez ismétlődik sokféle változatban, 
míg végre a folytonos lehűlés örök nyugalomra készti 
lázongó Földünket.

Vasas orvosságok és ásványvizek hatása a 
fogakra. Hogy a vasas vizek rontják a fogakat, azt 
mindenki mondja s azért azokat, hogy a fogakat ne 
érjék, többnyire üvegcsövön át szívják fel a betegek; 
még is igazában, alaposan megvizsgálva, ez a dolog nem 
volt eddig s különösen nem tudtuk, hogy hát tulajdon
képpen miért károsak.

Mostanában Morgenstern, strassburgi orvos foglal
kozott ezzel a tárgygyal és a következő kérdésekre 
próbált megfelelni: 1. Maga a vas tisztán vagy pedig 
a vegyítés folytán támadja-e meg a fogazatot? 2. Melyik 
a használatos vaskészítmények közül káros és miért; 
a fogakkal való közvetlen érintkezés vagy a nyál meg
változása folytán ? 3. Milyen hatásuk van a különböző 
vasas vizeknek a fogra és foghúsra ?

Régóta tudvalevő, hogy az ép bélcsatorna fala csak 
a természetes táplálékban foglalt vasat szívja fel, de a 
mesterséges vassókat csak a megsérült bélnyákhártya ; ezt 
a megsérülést a vassók is előidézhetik. A legtöbb vasas 
orvosság nem kerül a szervezetbe, hanem kiüríttetik; 
mégis jó hatásuk van, a mi valószínűleg onnan ered, 
hogy a mesterséges vas hatására a táplálék vastartal
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mát jobban felhasználja a gyomor, s így növekszik a 
szervezet vastartalma.

Morgenstern megvizsgálta a nyál vastartalmát a vasas 
orvosságok hatására s azt növekedőnek találta. A nyál
nak ez a nagyobb vastartalma azonban nem lehet rossz 
hatású a fogakra, mert e mellett a nyál alkalikus hatású 
marad s benne a vas fehérnyéhez van kötve. Ebből az 
következik, hogy nem maga a vas ártalmas a fogakra, 
hanem a sav vagy só, melyhez kötve az orvosságban 
szerepel az, a mely a fogakat megtámadja. Morgen
stern 18 vaspraeparatumot vizsgált meg ebből a szem
pontból, úgy hogy fogcsiszolatokat tett az orvosságokba 
s azoknak a változásait figyelte meg mérleggel és nagyító 
üveggel. Azt találta, hogy a vasas orvosságok, valamint a 
természetes vasas ásványvizek kártékonyak a fog kemény 
zománczára, a mennyiben azt érdessé teszik és meg
barnítják. A bámulást egy vasvegyület okozza, mely a 
fog anyagának a vasvegyület savában való oldásánál 
keletkezik. Ezért indokolt a vasas orvosságokat csövön 
át úgy felszívni, hogy azok a szájban a fogakkal ne 
érintkezzenek, sőt vaspasztillákat is gelatinhüvelyben 
kellene bevenni. Az egyes orvosságok hatása a fogakra 
igen különböző. Morgenstern vizsgálatai szerint a Liquor 
ferri albuminat., Liquor ferri mangan, sacch, Ferratin és 
Ferrum reductum ártalmatlanok; a Ferrum citricum, 
Tinct. ferri hypophosphorica, Ferrum sulfuricum, Rippold

mentessé tétele. Gervain franczia vegyész most szabadal
mazott egy eljárást, mely szerint tűzmentessé válik a 
celluloid, ha a gyúlékony anyagot bizonyos sókkal — 
így kettős szénsavas vagy phosphorsavas ammóniák és 
magnesiummal stb. — keverik, akkor az ezekből a láng 
hatására keletkező gázok elnyomják az égést. Állítólag 
ezzel az eljárással tetszőleges nagyságú tűzmentes cellu
loid tárgyakat lehet készíteni, sőt a már kész celluloid 
e sók oldatába mártva is eléggé tűzmentessé válik (?)

A Röntgen-sugarak hajifjító hatása. Jmbert orvos 
Montpellier-ben egy lupusbeteget kezelt Röntgen-suga
rakkal s e közben azt a meglepő és esetleg nagyjelen
tőségű tapasztalatot tette, hogy a beteg fehér haj
szálai a kezelt helyeken eredeti sötét színüket ismét 
visszanyerték. Egyelőre persze még kérdéses, hogy itt 
a Röntgen-sugarak általános és tartós hatásáról van-e szó, 
vagy csak egy különös esetről, melynél más ismeretlen 
tényezők közreműködése okozta ezt az eredményt. Ezt csak 
a további kísérletek vannak hivatva eldönteni, úgyszintén 
azt is, hogy egészséges bőrre nem káros-e ez a kezelés.

Iskolai tanulmányi kirándulás. A Délmagyarországi 
Közművelődési Egyesület torontálmegyei eleméri fiókja 
— igen helyes érzékkel — elhatározta, hogy azokat a 
tanulókat, a kik a területén lévő iskolákban a legjobb 
eredményt, különösen pedig a magyar nyelvben a leg-

A németeleméri kiránduló iskolás-fiúk és tanítójuk.

és Cudova vasvizek kevéssé károsak; Ferrum lacticum, 
Ferrum pomatum, Pyrmonti, Schwalbachi és Elsteri 
vasas vizek erősen kártékonyak; végre a Ferrum joda
tum és chloratum a zománczot gyorsan feloldják és a 
foghúst megpuhítják, miáltal a fog teljesen elromlik.

Tűzmentes celluloid. A celluloid, mely iparilag 
most már a legkülönbözőbb alkalmazást nyer, így külö
nösen dísztárgyak készítésére is, tudvalevőleg igen gyú
lékony és veszedelmes anyag; fontos tehát annak tűz-

nagyobb előhaladást tanúsítják, Budapestre, az ország 
szívébe küldi tanulmányi kirándulásra. A derék Albeck 
Antal, németeleméri tanító vezetésével a nyár elején fel 
is utazott a fővárosba tíz jó kis tanuló gyerek s három 
nap alatt annyit láttak és tanultak, hogy e rövid utazásra 
bizonyára mindig örömmel és hálával fognak gondolni. 
A főváros tanácsa ingyen szállást adott az utazóknak, a 
kik több oldalról részesültek igen szíves fogadtatásban 
és támogatásban. — Mi, a kik az Uránia-egyletben dol
gozunk s a kik a magyar közműveltség terjesztését tűztük

J .
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ki czélunkul, hazafias örömmel értesültünk e kis kirándu
lásról, mely egyrészt örvendetes jele annak, hogy immár a 
távoli kis helyek is megmozdulnak ilyen irányban, más
részt jó példával szolgál, hogy az ország minden részé
ben, minden kis községében kellene hasonló, csekélynek 
látszó, de eredményében s különösen összességükben 
igen jelentőséges mozgalmat indítani. Nem tartjuk érdek
telennek e soraink mellett az utazó társaság sikerült cso
portképét is bemutatni olvasóinknak.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
Egyszerű formaldehyd-fertőtlenítő eljárás A

közegészség javulásának egyik leghatásosabb eszköze 
a fertőtlenítés, és ennek a tudata ma már örvendete
sen terjed el a nép alsóbbrétegeiben is, különösen a 
városokban, úgy hogy nem irtóznak annyira a des- 
infectiótól, különösen a mióta a formaldehyd-gőzökkel 
való fertőtlenítés van használatban. Régebben a fer
tőtlenítés és költözködés egyaránt félelmetesek voltak, 
mert bizony sok kárt okoztak vele, de a mióta Flügge 
kimutatta, hogy a formaldehyd-gőzök csak akkor kár
tékonyak a lakás bútorzatára, ha nincs elegendő vízgőz 
a levegőben, azóta mindig úgy történik a fertőtlení
tés, hogy a formaldehyd-gőzökkel egyidejűleg négyszer 
akkora mennyiségű vizet párologtatnak el a helyiség

vödörbe vagy más edénybe beteszszük az autan-port s 
azt leöntjük vízzel. Rövid idő múlva gyorsan fokozódó 
gázfejlődés áll be s azután egyszerre az egész víztömeg 
forrni kezd s az edényből sűrű felhők szállnak fel, 
melyek az egész helyiséget betöltik — úgy, hogy az 
egész ködben úszik — s pár óra alatt az egészet biz
tosan fertőtlenítik. Ez a köd formaldehyd-gáz és vízgőz 
keveréke s úgy keletkezik, hogy a szilárd formaldehyd- 
hez (paraform) bizonyos földfémek superoxydjait adva 
víz jelenléteben gázalakú formaldehyd keletkezik és 
megfelelő keverésnél ez a reactio oly heves és annyi 
hőt fejleszt, hogy a víz is elpárolog a formaldehyddal 
együtt. Ez a heves reactio azonban csak akkor kelet
kezik, ha nagyobb mennyiségű „autan-keverék“ egyenlő 
mennyiségű vízzel keveredik, míg kevés víz hozzáadá
sánál a formaldehyd-gőzök csak lassan keletkeznek. Ez 
is fontos, mert ebből következik, hogy az „autan-keve
rék“ a levegőn állva, a levegőnedvességének hatása 
folytán lassan formaldehyd-gőzöket fejleszt s ezáltal 
alkalmas betegszobák, lakások, pinczék, élelmiszer-kama
rák, jégszekrények, vasúti kocsik, árnyékszékek stb. 
szagtalanítására; mert tudvalevőleg a formaldehyd-gáz 
erős szagtalanító szer. Valószínűleg alkalmas ez a szer 
a halottas-szobák szagtalanítására is, a mit eddig alig 
lehetett elérni; legalább állat-hullákon tett kísérletek 
azt mutatják, hogy az autan-porral behintett hullák 
heteken át szagtalanok maradtak.

1. Formaldehid és vízgőz keletkezése az ,,Autan-keverék“-nek vízzel 
való leöntése után azonnal.

2. A Formaldehyd és vízgőz elterjedése a helyiségben röviddel a 
fejlődés után.

ben. Igaz, hogy ez által a fertőtlenítési eljárás bonyo
lultabbá és drágábbá, sőt a víz forralása folytán tűz
veszélyessé is vált.

Ezeken a hátrányokon van hivatva egyszerre segí
teni a dr. Eichengrün eljárása az „autan-keverék“ hasz
nálatával, mely egyszerűen vízzel való leöntésnél szintén 
formaldehyd-gőzöket fejleszt, és pedig oly gyorsasággal, 
hogy ezek az egész helyiséget rövidesen átjárják s teljesen 
fertőtlenítik. Nem kell tehát egyéb, minthogy a fertőt
lenítendő helyiségben — szekrény, szoba stb. — egy

Néha megtörténik, hogy a desinfectio után a formal
dehyd szaga kellemetlen, ebben az esetben a fertőtle
nítés után megmaradó autan-keverékbe kevés salmiaksót 
dobunk, mire ammoniak-gáz fejlődik, a mi a formal- 
dehyd-gázt leköti s így a szagát eltünteti.

Az autan-keveréket fertőtlenítési czélokra poralak
ban, szagtalanító szerül pedig préselt táblácskákban 
egy német festékgyár készíti.
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KÖNYVSZEMLE.
A nürnbergi iskolaegészségügyi kongresszus

részletes és beható ismertetése jelent meg magyarban 
Dr. Pékár Károlytól, kit annak idején a Vallás- és Köz- 
oktatásügyi Minisztérium küldött ki a kongresszusra. A 
nemzetek egészséges fejlődése, egészséges ifjú nemze
dékek nevelése terén valóságos esemény volt ez a nürn
bergi kongresszus, mely először hozta össze a világ 
minden részéről az orvosokat és a paedagogusokat, 
hogy karöltve együtt beszéljék meg, mi módon lehetséges 
mind erősebb, mind egészségesebb fiatal nemzedék 
nevelése. így az egész emberiséget érdeklő fontos kér
désekről volt itt szó, de a melyek természetszerűleg a 
mi nemzetünket is közelről érdeklik.

Ez a szompont vezette szerzőt is a felvetett eszmék 
és javaslatok részletes ismertetésében s így a tárgy 
általános érdeke mellett különösebb érdeket ad e könyv
nek a magyar viszonyokra való állandó vonatkozás. így 
veti fel az államilag szervezett „m. kir. egészségügyi 
hivatal“ eszméjét, így szól a takarításnak egészséget 
nem rontó módjáról, a tornatermek tisztogatásának kér
déséről minálunk, a szellőzésre fordított gondról minálunk, 
a túristáskodás fejlesztéséről az ifjúság körében, az 
elméleti órák közé beékelt tornaórák felette káros hatá
sáról minálunk, a háztartástant, egészségtant s a gyer
meknevelést felölelő praktikusabb leánynevelésről, az 
iskolai fürdőberendezésekről nálunk, felveti az Adria 
partján szervezendő „Tengerparti Diákház“ s a „Balatoni 
Diákház“ eszméjét a tanulók nyári üdülése czéljából, a 
lélekzésgyakorlatok fontosságát is kiemeli tornatanitá- 
sunkban, szól a világítás jóságának fontosságáról isko
láinkban, felveti az „Országos Magyar Iskolaegészségügyi 
Múzeum“ eszméjét, városi iskolai fogklinikák szervezését 
stb. A behatóan ismertetett előadások sokfélesége, a 
minden kérdést felölelő szakvizsgálódások egész tömege 
az iskolaegészségügy kis kézikönyvévé teszik e munkát. 
Magyarban ilyennel úgy sem rendelkezünk.* 1

A könyv elé Dr. Liebermann Leo egyetemi tanár írt 
lendületes előszót, melyben külön felhivja a figyelmet e 
napirendre került fontos kérdésekre, a hygienikusok és 
paedagogusoke vállvetve történő üdvös közreműködésére. 
A csinos kiállítású könyv ára 1 K 60 f. Megrendelhető 
a szerzőnél (VII., Fasor 1.). X.

Tagdíjak és előfizetések.

I. KIMUTATÁSA
az 1906. évi május hó 25-től 1906. évi augusztus hó 
29-ig az egyesület pénztárába befolyt tagdíjaknak és elő

fizetéseknek.

a) Alapító tagdíjak: Bánffyhunyadi áll. el. iskolák 
20 K.

b) Tagdíjak: Bauer Anna, Érsekújvár 10 K, Csillag 
Margit, Érsekújvár 10 K, Simon Pál, Szolnok (1905—6) 
20 K, Hatvani Ede, Kecskemét 10 K, Aninai áll. el. 
népiskola 10 K, Gyalui áll. iskola 10 K, Kispesti Petőfi- 
utczai áll. el. leányiskola 10 K, Neumayer Lipót, Buda
pest 10 K, dr. Kapitány Kálmán, Budapest 10 K, Nagy- 
becskerekí közp. áll. el. iskola 10 K, Fiumei kórház-utczai 
áll. el. fiúiskola 10 K, Lőrinczy György, Komárom 10 K,

1 Németben: Burgerstein und Netolitzky: Handbuch der Schul
hygiene, Prag.

Ecsegi áll. iskola 10 K, Zayugróczi áll. polg. iskola 
6 K, dr. Csathó Ernő, Budapest 10 K, Erzsébetfglvai 
Kálmán-utczai áll. el. népiskola 10 K, Aradi Kossuth- 
utczai el. iskola 10 K, Aradi Weitzer-utczai leányiskola 
10 K, Resiczabányai áll. el. népiskola 10 K, Kudsiri áll. 
el. népiskola 10 K, Ónody Gusztáv, Erzsébetfalva 10 K, 
Verbói áll. el. iskola (1905-6) 20 K, Szabó Sándor, 
Budapest, 10 K, Dániel Kálmán, Arad 10, Temeskutasi 
áll, el. iskola 10 K, Dolhai áll. iskola 10 K, Drávavásár- 
helyi áll. népiskola 10 K, Csepeli áll. el. iskola 10 K, 
Zalaegerszegi áll. el. iskola (1905—6) 20 K, Károlyfalvi 
áll. el. iskola 10 K, Mezősámsondi áll. iskola 10 K, 
Avasujfalusi áll. el. népiskola 10 K, Békásmegyeri áll. 
el. népiskola 10 K, Muraszombatjárási gazdakör 10 K, 
Mózesfalui áll. iskola 10 K.

c) Előfizetések: Iglói áll. faipari szakiskola (1905—6) 
16 K, Preischl József, Bajmok 8 K, Traxler Sándor, 
Munkács 8 K, Vashegyi tiszti casino 4 K, Bellatinci 
casino 4 K, Halászy József, Dorozsma 4 K, Sajóházai áll. 
él. iskola 4 K, Gyergyóalfalui áll. felső népiskola 8 K, 
Makói Rákostanya-körzeti áll. el. iskola 8 K, Zilahi polg. 
fiúiskola 8 K, Dési polg. leányiskola 8 K, Vrácsiki áll. 
el. iskola ifj. könyvtára 8 K, Tokaji Társaskör 4 K, 
Zólyomvárosi casino 2 K, Egri casino 1 K 80 f, Pan- 
csovai felső városi áll. el. iskola 8 K, egyes eladás 90 f.

II. KIMUTATÁSA
az 1906. évi május és június hónapokban az Uránia m. 
tud. folyóirat kiadóhivatalában befolyt tagdíjaknak és 

előfizetéseknek.

a) Tagdíjak: Fiumei áll. polg. fiúiskola 13 K 60 f, 
Tordai áll. polg. fiúiskola 3 K 60 f, Tordai áll. polgári 
leányiskola 3 K 60 f, Rusz György, Stájerlak 10 K.

b) Előfizetések: Nyíregyházai közs. polg. leányiskola 
8 K, Bodi Dénes, Nagyenyed 8 K, Balogh J., Nagylózs 
90 f., Kisteleki áll. iskola 8 K, Marosvásárhelyi áll. iskola 
80 f, Kapnikbányai áll. iskola 8 K, Balogh J., Nagylózs 
1 K 10 f, egyes eladás 64 f.

Rudolf-szobor. Néhai Rudolf trónörökös szobrára 
befolyt 18,682 K 49 f. Kiadatott ebből 10,000 K, marad 
8682 K 49 f.

Trefort-szobor. Néhai Trefort Ágoston szobrára 
befolyt 9951 K 69 f.

KÉRELEM.
Felkérjük t. tagjainkat és előfizetőinket, hogy 

hátralékos díjaikat és pedig közvetlenül dr. Mészá
ros Károly min. számvizsgáló, egyleti pénztá
rosnak (V., Hold-u. 16.) beküldeni szíveskedjenek.

RECLAMATIO.n
Elmaradt lappéldányok reclamálása közvet

lenül a kiadóhivatalnál (VI., Aradi-u. 14.) és leg
feljebb 15 napon belül eszközlendő, különben 
a hiány pótlása módunkban nem állhat.

H irdetések. Hirdetéseknek a folyóiratban 
közzététele iránt az egyesület pénztárosa (V., 
Hold-utcza 16. sz.) ad felvilágosítást.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 35 .638.



Bármely könyvárusnál kaphatók 
AZ U R Á N IA  K Ö N Y V T Á R

eddig m egje len t következő k ö te te i:

I. Magyarország története.
Irta: M arcza li H e n rik .

II. A nemzet gazdálkodása.
Irta: Dr. N y. F a rk a s  Géza.

Ili, Hogyan é sz le lü n k , érzü n k  és m o zg u n k ?
Irta: Dr. T k an h o ffe r L ajos.

IV. A rany iá n o s  je llem e „ E p i ló g u s b a  tü k ré b e n ,
Összeállította: S zerem ley  B a rn a .

Modern világfelfogásunk és az ember világhelyzete.
Irta: Dr. P é k á r  K aro ly .
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Az Uránia-Könyvtárt az 
Uránia Tud. Egyesület adja ki. 

Egy-egy füzet ára 50 fillér.

Magyar tanszerkészítő intézete

F E L D M A N N  G Y U L A
BUDAPEST, VI., FELSŐ-ERDŐSOR 5 .

TELEFON 17— 23.

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak 
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

hazai saját gyártmányú 
fizikai, kémiai, természetrajzi 

szabadkézirajzi 
és geometriai tanszereit.

Szakszerű tanácscsal és tájékoztató költség- 
vetéssel 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 idm an n  G yu 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 rg 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 e m ű  b e s z e r z é s i  fo r r á so k u l a já n lo t t  h a za i  
c z é g  k ö z é  u tó la g o sa n  f e iv e t te . ,i  „ H iv a ta lo s  
K ö z lö n y “  X . 11.229,

i-l T Uránia Magyar Tudományos Egyesület í n

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 
csak az alább felsorolt felolvasásokat kölcsönzi 
ki és pedig a hozzátartozó képekkel és vetítő
lámpával együtt, ú. m .:

1. Madách életéből.
2. Katona József élete.
3. Zrínyi a költő.
4. Az Alduna.
5. Babilon és a Biblia.
6. Képek Vörösmarty életéből.
7. A Magas Tátra és környéke.
8. A gyümölcs műveléséről és értékesíté

séről.
9. Az Alpesekben és a Rajna völgyén.

10. Délnémet nagyvárosok.
11. Középeurópai nagyvárosok.
12. Budapest.
13. Képek Shakespeare életéből.
14. A fogak ápolása és gyógyítása.
15. Az állattenyésztés.
16. Háziállataink egészségéről.
17. Pompeji és a római élet.
18. Az ősember élete.
19. A tüdővész.
20. Az alkohol.
21. A Föld.
22. Gyermekápolás és gyermekvédelem.
23. Debrecen.
24. A Balaton.
25. Románok (oláhok).
26. A Vág völgye.
27. Az első segély.
28. A keletázsiai világforgalom útvonalán.
29. A magyar föld zenéje.
30. Egyiptom.
31. Erdély története.
32. A tejgazdaság.
33. A hadsereg és a honvédség.
34. A honfoglalás és a vezérek.
35. Első királyaink az Árpád-házból.
36. Szent László és utódai.

A kikölcsönzésre vonatkozó föltételek a 
„Tájékoztató“ nyomtatványban vannak felso
rolva, melyet kívánatra mindenkinek megküld

Az „URÁNIA“
M. T. E. titkári hivatala. 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.

ír 1

.URANIA“ MUKERESKEDES
B U D A P E ST , IV ., KIGYO-TER 1. == BHRHAZÄBHfl.) =

=  F O L Y T O N  V Á L T A K O Z Ó  =
ÁLLANDÓ MÜKIÁLLÍTÁS

hazai képzőm űvészeti tárgyakból:
=  olajfestm ények, aquarellek, pastellek, =  
tollrajzok, szobrok, iparm űvészeti tárgyak.

A kiállított tárgyak első rangú művészi becscsel bírnak s igen 
jutányos árban vásárolhatók. Különösen előnyös a Műkeres
kedés által a művészektől megvett és beszerzési áron eladásra 

kerülő művészeti értékű tárgyak vétele.

A tárgyak részletfizetésre is vásárolhatók.
B elépő díj 20 fillér. V ételkényszer nincs.
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idő a vonat 

neme h o v á

1 . 0 0 kel. őst. Wien, Páris, Ostende,
expr. v. London

5 . 4 5 SZ. V Palota-Újpest
Érsekújvár6 .0 0

6 . 1 5 Göd
6 . 3 5 Szeged, Szolnok
6 . 4 0 Lajosmizse, Kecskemét
6 . 4 5 n Esztergom
6 . 5 5 Palota-Újpest 

Zsolna, Berlin7 . 2 0 SS- r .
8 . 0 0 Wien
8 . 0 5 SZ. V. Dunakeszi-Alag
8 . 3 0 n Temesvár, Karánsebes,

Báziás
8 . 5 0 Vácz, N.-Maros

7 9 . 0 5 Piliscsaba
9 . 2 0 Wien, Berlin
9 . 3 5 Palota-Újpest
9 . 4 0 SS- v. Bukarest-Báziás

1 1 . 2 5 SZ. V. Palota-Újpest
* 1 1 . 3 5 n Nagy-Maros

1 1 . 4 0 motv. Lajosmizse, Kecskemét

D é l u t á n
1 2 . 0 5 SZ. V. Czegléd, Szolnok 

Palota-Újpest1 2 . 1 5 9
1 2 . 2 5 Nagy-Maros
1 2 . 4 0 Dorog

1 . 1 0 Dunakeszi-Alag
* 2 . 0 5 sz! V. Pilis-Csaba

2 . 1 5 Párkány-Nána
2 . 2 0 Palota-Újpest
2  2 5 g y . V. Bukarest, Báziás
2 . 3 0 SZ. V. Érsekújvár
2 . 4 0 Esztergom
2 . 4 5 Czegléd
2 . 5 0 motv. Lajosmizse, Kecskemét
3 . 0 0 gy. v. Wien, Páris

• 3 . 2 0 SZ. V. Palota-Újpest
4 . 1 5 Palota-Újpest
4 . 2 5 Nagy-Maros
4 . 3 0 Szeged
4 . 3 5 Lajosmizse
5 . 1 5 gy. v. Wien
5 . 2 0 sz. v. Nagy-Maros
6 . 1 0 Palota-Újpest

Párkány-Nána6 . 2 0
6 . 3 0 Czegléd
6 . 4 0 Esztergom
6 . 4 5 Bukarest, Báziás
6 . 5 5 SS- Zsolna, Berlin, Pozsony
7 . 1 5 SZ. V . Palota-Újpest 

Vácz, N.-Maros* 7 . 5 0
« 8  0 0 Vácz

8 . 2 0 motv. Lajosmizse, Kecskemét
8 . 3 0 SZ. V. Palota-Újpest

1 0 . 0 0 Wien, Páris
1 0 . 1 0 g y -  v. Szeged, Báziás, Bukarest
1 0 . 3 0 SZ. V. Zsolna, Berlin
1 0 . 3 5 K.-K.-Félegyháza

• l O  4 0 Palota-Újpest 
Belgrád, Konstantinápoly* 1 1 . 2 0 kel. e. v.

• 1 1 . 3 0 k.o.e.v. B u k a re s t, K o n s ta n t in á p o ly

1 V a s á r - és  ü n n ep n a p o k o n  m ájus 2 0 -tó l  k ö z i.
■ V a s á r ,  é s  ü n n e p n a p o k o n  m á ju s  2 0 - tó l  k ö z i .
■ V á s á r -  és  ü n n e p n a to k o n  b e z á ró la g  s z e p te m b e r

9 - ig  k ö z le k e d ik .• M á ju sb a n  c s a k  V á c z ig  k ö z le k e d ik .• M in d en  k e d d e n , c s ü tö r tö k ö n  és  v a s á rn a p o n  k ö z i.• M in d en sz e rd á n  é s  s z o m b a to n  k ö z le k e d ik .
* V a s á r -  é s  ü n n ep n a p o k o n  m á ju s  6 - t ó l  k ö z le k e d ik .

idő a vonat h o n n a nneme
*12-50 k. 0. e. v. Konstantinápoly, Bakarest

4.18 SZ. V. Palota-Újpest
Dunakeszi-Alag5 .3 5

5 .45 Czegléd
6.15
6.25

II Szolnok, Czegléd 
Palota-Újpest 
Berlin, Zsolna6.35

6 .5 5 Lajosmizse
7 .05 tv.sz.sz. Párkány-Nána
7.15 SZ. V Bukarest, Báziás
7 .25 Dorog
7 .35
7.45

99 Palota-Újpest 
Páris, Wien

8 .0 0 Göd
*8.10 Nagy-Maros

8.15 motv. Kecskemét, Lajosmizse
8 .25 SZ. V. K.-K.-Félegyháza
8 .35 Esztergom
8.4 5 Párkány-Nána
9.10 Dunakeszi-Alag
9 .25 gy- v. Berlin, Zsolna, Pozsony

10.20 SZ. V. Palota-Újpest
10.50 Érsekújvár
10.55 »9 Szeged

D é l u t á n

D é l e l ő t t

12.05 SZ. V.
12.55

1.15 g y - v.
1 .20 SZ V.
1.40 g y - v-
1 .55 motv.
2 .10 SZ. V.
3 .05 9f
3 .55

*4.05
4.15
4.30

5 .4 0
«5.45

5 .55
6 .30 g y - v.
6 .50 SZ. V .
7 .00 g y -  v -7.10 SZ. V.
7 .5 0

•8 .1 0
8.20
8.45
8 .3 5
9 .05 g y - v.
9.15 SZ. V.
9 .45 g y - v.

«10.05 SZ. V.
10.15

«10.30
10 .40
10.45 99

*10.55 k. e. v.
1 1 .0 0 kel. őst.

expr. v.
11.15 motv.

*11.20 SZ. V.
11.30 9»

* Érkezik minden h

Palota-Újpest
Palota-Újpest
Bukarest, Bázlás
Vácz, N.-Maros
Páris, Wien
Kecskemét, Lajosmizse
Dunakeszi Alag
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Palota-Újpest
Szolnok, Czegléd
Esztergom
Palota-Újpest
Nagy-Maros
Wien, Berlin
Bukarest, Báziás,
Palota-Újpest
Wien
Temesvár, Báziás
Nagy-Maros
Pilis-Csaba
Palota-Újpest
Párkány-Nána
Kecskemét, Lajosmizse
Wien
Esztergom
Berlin, Zsolna
Pilis-Csaba
Palota-Újpest
Vácz
Szeged
Nagy-Maros
Konstantinápoly,Belgrád 
London, Ostende, Páris, 

Wien
Kecskemét, Lajosmizse
Palota-Újpest
Érsekújvár

* Június 1-töl közlekedik.
* Vasár- és ünnepnapokon május 20-tól bezáró

lag szeptember 9-ig közlekedik.
* V asár- és ünnepnapokon május 20-tól közi.
* Érkezik minden kedden, csüt. és szombaton.
* V asá r-é s  ünnepnapokon május 6-tól közlekedik.

D é l e l ő t t
idő a vonat 

neme h o v á

*6 15 sz. V. Hatvan
6.20 Nagy-Kanizsa, Trieszt
6 .4 5 99 Wien, Grácz, Sopron,
7 .0 0 g y - v. Újvidék, Zimony
7.10 Ruttka
7 .15 sz- v. Belgrád, Bród
7 .25 g y -  v. Gyulafehérvár,Nagyszeben, 

Kolozsvár,Tövis, Stanislau
7.35 9» Fehring, Grácz
7 .4 0 „ Kassa, Jbemberg, M.-Sziget
7 .45 SZ. V. Gödöllő
8 .0 0 g y - v. Zágráb, Fiume, Torino, 

Kóma, Pécs, Vinkovce
8 .0 0 SZ. V. Arad, Brassó
8.10 Kassa, Csorba
8.15 Zágráb, Fiume, Pécs, Bród
8.35 Munkács, M.-Sziget
8 .50 g y -  v. Wien, Grácz, Sopron

*8.55 SZ. V. Bicske
9 .00 Kolozsvár, Brassó, M.-

9» Sziget, Stanislau
9 .3 5 Ruttka, Berlin

11.15 tszsz. Kis-Kőrös

D é l u t á n

12.20 SZ. V. Szombathely, Wien
12.20 • 9 Arad, Tövis, P.-Ladány
12.35 Hatvan, Szerencs
1 .3 0 Gödöllő
1 .30 g y - v- Fehring, Grácz
1.55 SZ. V. Szabadka, B.-Bród

*2.00 g y - V. Arad, Bukarest*
2  10 Wien, Páris
2.15 »> Kassa, Lemberg
2 .25 SZ. V. Bicske
2.25 Hatvan
2.35 g y -  v. Kolozsv., Tövis, Sz.-Németi
2 .4 0 SZ. V. Szolnok

*2.50 Gödöllő
3 .00 gy - v. Pécs, Eszék, Gyékényes
3 .2 0 B.-Bród Belgrád Konstant.
3 .25 v. v. Paks
3 .30 g y  v. Ruttka, Berlin
4 .30 SZ. V. Győr
5.20 Gödöllő
5 .35 Ruttka, Berlin
5 .4 5 Kolozsvár, Brassó
6 .25 Hatvan
6 .2 5 Kis-Kőrös
6 .5 0 g y - v. Zágráb, Fiume,Róma,Torino
7 .05 SZ. V. M.-Sziget, Stanislau
7.15 Bicske, Trieszt
8 .15 Gödöllő
8 .30 Zágráb,Fiume,Pécs, B.-Bród
8 .4 5 Kassa, Csorba
9.15 g y - v. Kolozsv.,Bukarest, Stanisl. 

Lemberg, Kassa,M.-Szig.9 .40 S Z . V.
9 .40 Fehring, Grácz

10.00 Arad, Brassó
10.00 Belgrád, Eszék, B.-Bród
10.30 Wien, Páris

*11.00 g y -  v. Kassa, Csorba, Lemberg
11.10 V . V. Ruttka, Szerencs

* V as ír- és ünnepn ipokon május 20-tól bezáró-
lag szeptember 9-ig közlekedik.

2 Május tavában csak Brassóból közlekedik.
* Indul Budapestről május 31-től.
• Csak hétköznapokon közlekedik.

idő a vonat 
neme h o n n a n

5.00 t.sz.sz. Mária-Radna, Arad, 
N.-Várad, Debreczen

5 .20 V. V. Berlin, Ruttka
5 .45 SZ V. Stanislau, M.-Sziget
5 .45 Belgrád, Boszna-Bród
6.10 Brassó, Arad
6 15 Bicske, Gyékényes
6.35 ,, Lemberg,Kassa,M.-Szig.
6 .40 ,, Wien, Trieszt

*6.50 g y - v. Csorba
7.10 SZ. V. Gödöllő
7 .10 Kiskőrös
7 .2 0 Brassó, Kolozsvár
7 .2 5 Grácz, Fehring
7 .35 ,, Hatvan
7.50 g y - v. Bukarest, Brassó
7 .5 0 V. V. Paks, Adony-P.-Szabolcs-
8.10 SZ. V Fiume,Zágráb,B.-Bród, Pécs
8 .15 Csorba, Kassa
8 .3 0 Szolnok
8.45 „ Hatvan
8 .5 0 g y - v. Torino,Róma,FiumeZágráb
9.10 SZ. V. Győr
9 .45 tt Berlin, Ruttka
9 .50 Szabadka

10.15 99 Trieszt, Nagy-Kanizsa

D é l u t á n
12 10 SZ. V. Gödöllő
12.25 »9 Tövis, Arad, P.-Ladány
12.40 g y - v. Berlin, Ruttka
12.43 SZ. V. Wíyn, Sopron, Szombathely

1.00 g y - v. Konstant., Belgr., B.-Bród
•1 .1 0 Bukarest, Arad

1.30 t t Gyékényes, Eszék, Pécs
1.30 Lemberg, Kassa
1.45 London, Páris, Wien
1.50 Tövis, Kolozsv., Sz.-Németi
2 .10 t t Grácz, Fehring
3.10 s z .  r. Hatvan, Szerencs
5 .40 Gödöllő
6 .35 Győr
6 .4 0 99 Brassó, Kolozsvár, Sta

nislau, Máram.-Sziget
6 .55 99 Belgrád, Bród
7 .0 0 Berlin, Ruttka, Szerencs
7.10 g y -  v . Wien, Grácz
7 .2 0 SZ. V. Brassó, Arad

*7 .50 Gödöllő
7 .5 5 Fiume, Zágr., Bród, Pécs
8 .10 Munkács, .M.-Sziget
8 .4 5 Bicske
8 .5 0 Csorba, Kassa
9 .0 5 g y - v . Torino, Róma, Fiume, 

Zágráb,Vinkovce, Pécs
9 .10 Berlin, Ruttka
9 .3 0 SZ. V. Wien, Grácz
9.35 g y - v - N .-S z e b e n , Kolozsv. Stanisl.
9 .50 Grácz, Fehring

10.00 99 Zimony, Újvidék
10.10 Munkács, K assa, M.-Sziget
10.33 SZ. V. Gödöllő
10 .50 Nagy-Káta

*11.00 Bicske
*11.10 99 Hatvan

1 Érkezik Budapestre június i-től.
1 Május havában csak B rassótó l közlekedik.
* Vasár- és ünnepnapokon május 20-tól bezáró

lag szeptember 9-ig közlekedik.
* Csak hétköznapokon közlekedik.
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URANIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  FOLYÓI RAT

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET»
KÖZLÖNYE

MOLNÁR VIKTOR
K Ö Z R E M Ű K Ö D É S É V E L  

, S Z E R K E S Z T I K

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

VII. ÉVFOLYAM 10. SZÁM. 
1906. OKTÓBER

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

=  S Z E R K E S Z T Ő S É G : 
VII, IZ S Ó -U T C Z A  4. SZ,
HOVA A LAPBA SZÁ N T K Ö ZLE
M É N Y E K  ÉS A FO LY Ó IR A TO K  
CS E RE P É L DÁNYAI  KÜLDENDŐK.

T A R T A L O M :

Az egyetem küszöbén, dr. Lenhossék Mihály. — Egressy Gábor, a budapesti Nemzeti 
Színház első éveiben, 1837—1948. Egressy Ákos. — Meleg földövi mívelt növények. 
Sajó Károly. — A Jowan czár tragoediája. br. Nyáry Albert. — A színes fényképezésről. 
dr. Zemplén Győző. — Kenderikéim. Szittyay G éza. — Az önműködő pisztolyok. 
—ogy—. A szeretet vize. Kupcsay Felicián. — Krónika. — Hasznos tudnivalók. —

Könyvszemle.

FIGYELMEZTETÉS. Felhívjuk o lvasó ink  figyelm ét a je len  szám u to lsó  o ldalán
fog lalt Kérelem  és R eclam atio  ez. közlem ényeinkre .

E g y e s  szá m  ára  8 0  f i llé r . (A jú n iu s ié  1 k o r o n a .)

A f o l y ó i r a t  c z i k k e i n e k  é s  k é p e i n e k  u t á n n y o m á s a  c s a k i s  a  f o r r á s  m e g n e v e z é s é v e l  t ö r t é n h e t i k .

BUDAPEST, 1906.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.



F e lh ív á s  e lő fizetésre .

Az Uránia az 1906. évvel immár hetedik évfolya
mába lépett.

Iránya, czélja ezután is a régi marad. A tudományos 
könyveknél egyszerűbb és könnyebb, — az újságoknál 
pedig tartalmasabb és komolyabb olvasmányt nyújtani 
tagtársainknak s előfizetőinknek.

A hatodik évfolyamban 97 nagyobb és 128 kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
ásványtan, földtan, földrajz, technika, orvostudomány, 
bölcsészet, irodalomtörténet, széptan, neveléstudomány, 
történelem, művelődés történelem, néprajz, művészetek 
és szépirodalom köréből.

Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apálhy István, 
dr. Bárány Gerő, Bibó I., Bodnár Zsigmond, Böngérfi J., 
Cholnoky Jenő, dr. De'zsi L., Dietz L. dr. Dienes Pál, Edéiyi 
Pál, Erődi Béla, dr. Ny. Farkas Geiza, Hathalmi Gabnay 
Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó Vilmos, Hoffmann 
Ottó, Huszár Vilmos, dr. Kapitány Kálmán, dr. Kárffy 
Ödön, Kármán Ferencz, Kiss Ottó, Kovács Gábor, König 
Dénes, dr. Körösi Henrik, dr. Kövesligethy Radó, Krécsy 
Béla, Kriesch Aladár, dr. Kupcsay Felicián, Lehr Albert, 
Lóezy Lajos, Mahler Ede, dr. Makay Béla, dr. Márki Sándor, 
Mikola S., Mosdóssy Imre, Móricz Zs., dr. Neményi Imre, 
dr.Nuricsán J., dr. b.NyáryAlbert, Orbán Gy., Pap Károly, 
Pékár Gyula, dr. Pékár Károly, Pécsi Albert, Péterfi Tibor, 
dr. Prém József, Pruzsinszky Pál, Rükodczay Pál, dr. Rátz 
István, Szabó László, dr. Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, 
dr. Szekeres Kálmán, Rácz D. Endre, Riedl Frigyes, Sajó 
Károly, Szana Tamás, dr. Szetiipéiery Imre, Szeremley 
Barna, dr. Szterényi Hugó, dr. Szűcs István, Tass Antal, 
dr. Thanhoffer Lajos, Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Köss 
Árpád, dr. Visnya Aladár, dr. Zemplén Győző 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.

Fo); óiratunk 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 «Uránia» szerkesztősége.

URÁNIA MAGY. TUD. EGYESÜLET.

T I S Z T I KAR:
Tiszte l e tbe l i  e lnökök:

Báró Eötvös Loránd és Szögyény Marich László.
E l n ö k ö k :

Lukács György dr., Matlekovics Sándor dr. és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

A 1 e 1 n ö k ö k:
Beöthy Zsolt 
Ilosvay Lajos Lóczy Lajos Rákosi Jenő 

Zsilinszky Mihály.
F ő t i t k á r :  Klupathy Jenő dr.

T i t k á r o k :
Finály Gábor dr. Szász Károly dr.

J e g y z ő k :
Déri Gyula Szűcs István dr.
Szekeres Kálmán dr. Zemplén Győző dr.

P é n z t á r o s :  Mészáros Károly dr.
E l l e n ő r :  Böngérfi János.

K ö n y v t á r o s :  Lörenthey Imre dr.

Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
Alapító tag az, ki az egylet pénztárába egyszer s 

mindenkorra legalább 200 koronát fizet (ha ez összeget 
részletekben kívánja lefizetni, a teljes befizetésig 5°/0-os 
évi kamatot is tartozik fizetni); rendes tag az, a ki köte
lezi magát három éven át 10 kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1. díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az «Uránia» czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8 kor.;

2. évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az 
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy 
erkélyszéket, akár egy páholyt 5O°/0-os árkedvezmény 
mellett válthat;

3. résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken éven- 
kint művészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunk ki;

4. szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

5. és végül 3O°/0 árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
Mészáros Károly dr., számvizsgáló, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 16. sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesiilet elnöksége.

m

S C H 0 T T 0 L 3  ERNŐ
V-J BUDAPEST, VI., 3NDRÍÍSSV-ÚI 2.

R u o o y f l N T f l  b r u h b z ,
MI NDENF ÉL E KÉNVELMI ÉS 

B E T E G B P O L B S I  S Z E RE K .  
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„ URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS SZÍNHÁZ“ 
-------  ~ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. "  —

I G A Z G A T Ó S Á G :

E l n ö k :
Molnár Viktor.

Bezsilla Nándor dr. 
Dessewffy Arisztid 
Erődi Béla dr. 
Gerster Béla 
Klupathy Jenő dr.

T a g o k :
Kövesligethy Radó dr. 
Lichtenberg Kornél dr. 
Révai Mór 
Schiller Henrik dr. 
Várady Qábor dr.

FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:
Cseike Győző

elnök.

Bezsilla István dr. Kankovszky Antal
Igmándi Mihály Rácz István dr.

Ügyvezető igazgató:  
Szana Tamás.



VII. évf. 1906. október. 10. szám.

URANIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ URÁNIA M. T. E. K Ö Z L Ö N Y E

M O L N Á R  V I K T O R
Nem tagoknak előfizetési áraE folyóiratot az Egyesület tagjai közreműködésével

az évi illetmény fejében kapják. szerkesztik
KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

egy évre 8 korona

Az egyetem küszöbén.
— Dr. Lenhossék Mihály orvoskari dékánnak a budapesti 
tud. egyetem 1906/7-iki tanévét megnyitó beszéde.1 —

Tisztelt egyetemi hallgatóság!
Egyetemünk az üdülésre és erőgyűjtésre szánt 

kéthónapi szünet után feltárta ismét kapuit s 
Önök idesereglettek ismét az ország minden 
részéből, hogy ki megkezdje, ki folytassa egye
temi tanulmányait. Nyári aléltságából pezsgő 
életre ébred az alma mater, folyosóinkat, tan
termeinket, dolgozóhelyiségeinket benépesítik 
megint az Önök ifjú alakjai, és üde, fiatal 
arczukkal, vidám és élénk beszédjükkel, moz
galmas csoportosulásaikkal bevonul ismét a viruló 
élet a tudomány házának falai közé.

Az én feladatom ebben az évben, hogy 
néhány barátságos szóval köszöntsem Önöket a 
tanév kezdetén az egyetem hatósága és tanító
személyzete nevében, s hogy a szokáshoz híven 
buzdító szózattal serkentsem Önöket egyetemi 
kötelességeik hű teljesítésére és gondolkozásuk
ban és cselekedeteikben a nemes és czélszerű 
felé való törekvésre. Fogadják jó szívvel taná
csaimat ; az a czélom velük, hogy útmutatással 
szolgáljak Önöknek abban az igyekezetükben, 
hogy azokra az évekre, a miket itt közöttünk 
töltenek, határozott irányt, szilárd vezetőelveket 
tudjanak megállapítani maguknak. Hogy ebben 
helyes útakon járjanak, az annál fontosabb, 
mert a mi itt ver gyökeret a lelkűkben, bizonyára 
az fogja irányítani Önöket későbbi életükben, 
önálló tevékenységükben is.

Igyekezzünk elsőben számot adni magunknak 
az egyetemi tanulmányok czéljáról és a siker 
feltételeiről ezen a téren.

Az Önök idejövetelét középiskolai tanulmá
nyaik előzték meg. Mi volt ezeknek a czéljuk? 
Miért köti az egyetem ezeknek az elvégzéséhez 
a felvételt? A középiskolai tanítás feladata első
sorban az, hogy bizonyos közepes, általános 
műveltséget adjon meg. Az emberiség tudásban, 
megismerésben egyre halad, mintha szerves, 
fejlődő lény volna; maga az emberi társadalom 
gépezete, melybe beleszületik változatlanul meg
ismétlődő teljes tudatlanságában a mai ember, 
az idők során rendkívül bonyolódottá, ismerete

1 Némi rövidítésekkel.

egymagában is már beláthatatlan tudománynyá 
lett. A középiskola feladata, hogy ebből a rop
pant anyagból, a melynek teljes megismerésére 
nem 8  év, de egy szakadatlan tanulással töltött 
hosszú élet sem volna elegendő, kiválaszsza ér
telmes kritikával, a fejlődő gyermeki értelem 
fokozatainak figyelembevételével azt, a mi a 
megismerésre legérdemesebb, a mi az értelmet 
leginkább fejleszti, a szívet leginkább nemesíti. 
Ha nem is beható ismereteket, de bizonyos 
általános áttekintést kell hogy adjon a középiskola 
az emberi tudás és művelődés egész köréről 
és különösen arról, hogy milyen eszközökkel, 
milyen gondolkozással halad elő az emberiség 
a tudás különböző útain. És ez az általános 
műveltség, az értelemnek és gondolkozásmód
nak ez a haladottsága feltétele azoknak a tanul
mányoknak, a melyekre itt nyílik alkalmuk; 
nélkülözhetetlen alap ez, a melyre az egyetemnek 
szüksége van, hogy felépíthesse rajta a maga 
behatóbb, felsőbb tanítását.

Az ideál az volna, hogy az állam minden 
polgára, férfi és nő egyaránt, ne csak hozzájut
hasson, de valóban hozzá is jusson ehhez az 
általános műveltséghez. Lehetetlenség! A mű
veltség és tudás terjesztésének a nép közt még 
a leghaladottabb államokban is meg vannak a 
maga természetes korlátái. A középiskolát min
denütt az embereknek csak egy töredéke végez
heti el, mert a legtöbb embert már serdülő 
korában elvonja a könyvek mellől a megélhetés 
vaskényszere, a physikai munka szüksége. Hogy 
Önök elvégezhették a középiskolát s így része
seivé lehettek az általános műveltség áldásának 
s különösen hogy azután ide jöhettek az egye
temre, az előkelőbb képzettség, a szaktudás 
forrásához, abban Önök kiválasztottak honfitár
saik ezrei közül, kiváltságosai a magasabb mű
veltségnek és a kényelmesebb és befolyásosabb 
szellemi munkának. De ne formáljanak maguk
nak ebből kevély felsőbbségi érzetet egyszerűbb 
foglalkozású és műveltségű embertársaikkal szem
ben; fogják ezt úgy fel, mint a sors olyan ked
vezését, a melyből nemcsak előnyök, hanem 
kötelességek is háramolnak Önökre, kötelességek 
különösen azokkal szemben, akiket szellemi 
munkájukkal majdan irányítani, vezetni, emelni 
lesznek hivatva.

Áldásnak neveztem az általános műveltséget, 
s valóban áldás is az, nemcsak, mert megnyitja
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birtokosa előtt a magasabb pályákat, hanem 
még inkább azért, mert fogékonynyá és értel
messé teszi a lelket az emberi megismerés és 
művelődés haladásának, a világon áthullámzó 
szellemi mozgalmaknak figyelemmelkísérésére, 
s ezzel kútforrásává lesz egy az egész életen 
áthúzódó szellemi élvezetnek.

Miért jöttek önök ide az egyetemre? Akad 
bizonyára nem egy Önök között, a kit egyedül 
a tudomány eszményi szeretete vonzott ide, min
den gyakorlati czélzat nélkül, s a kinek a körül
ményei valóban olyanok is, hogy ettől a prak
tikus végczéltól eltekinthet. De az ilyenek mégis 
csak ritka kivételek, olyan szerencsés csillagzat 
alatt született egyének, a kiknél a külső viszo
nyok rendkívül kedvező alakulása a lélek nemes, 
komoly irányával, a szellem érdeklődő élénksé
gével párosul. A mi viszonyaink között a túl
nyomó többségnél más szempontok is szerepel
nek, és kell is, hogy szerepeljenek. Mégis csak 
leginkább az a végczél hozta Önöket ide, hogy 
megnyerjék azt a minősítést, a melyet az egye
tem nyújt s a melyet az állam feltételül szab 
ki a legkülönbözőbb állások elnyerésére, sőt 
felügyeleti jogánál fogva egyes foglalkozások 
űzhetésére is. Az itt megszerzett elméleti és 
gyakorlati tudással s különösen a próbatételeik
kel megszolgált oklevéllel álláshoz, munkakörhöz, 
érvényesüléshez akarnak jutni a társadalomban, 
szóval, meg akarják szerezni az életben való 
boldogulásuk külső feltételeit. Az egyetem nem
csak a tudás kincseinek terjesztésére és a tudo
mány előbbrevitelére szánt elméleti irányú tan
intézet, hanem egyúttal a gyakorlati életre 
előkészítő intézmény is, mely az államnak a 
praxis terén is beváló munkásokat, papokat, 
ügyvédeket, bírákat, tisztviselőket, orvosokat és 
tanárokat nevel, s ezt a praktikus feladatát az 
egyetemnek magas tudományos hivatása mellett 
nem szabad szem elől tévesztenie, erre különös 
tekintettel kell lennie a tanítás módjában.

És a mint az egyetemnek egyesíteni kell, hogy 
tudja magában ezt a két feladatot, azonképpen 
elvárjuk Önöktől is, tisztelt egyetemi polgárok, 
hogy lelkűkben a gyakorlati végczél mellett 
megóvják az eszményibb irányt, a tudomány 
szeretetét, a tanulmányaik szépségei iránt való 
lelkesedést is. Valóban csakis fásult lelkű, léha 
természetű ember lehet az, a kit meg nem 
ragad az a sok érdekes, nagyfontosságú új meg
ismerés, az emberi értelem évezredes fürkésző 
munkájának az a sok értékes gyümölcse, a mely 
feltárul itt az egyetemen a hallgató előtt, a kinek 
lelke közönyös és érzéketlen marad, midőn 
tanárainak előadásai s gyakorlati tanulmányai 
nyomán fokozatosan tágul a látóköre s betekin
tése nyílik a világegyetem, az emberi élet és 
társadalom más-más, addig előtte homályos 
oldalába.

Dicséretére legyen mondva a mi ifjúságunk
nak, az én tapasztalataim, a melyek igaz, csak 
az orvosi karra vonatkoznak, jók e tekintetben. 
A túlnyomó többségnél megtaláltam a kellő 
érdeklődést a tudomány mélysége és tanulságai 
iránt. Hallgatóim leczkekönyvében majd mindig 
ott látom olyan előadások czímét is, a melyek 
nemcsak hogy nem kötelezettek, hanem az or

vosi gyakorlat szempontjából nem is közvetetlen 
fontosságúak, a melyekhez tehát csakis a tiszta 
érdeklődés vonzhatja oda a hallgatóságot, s 
felém szól hallgatóim lelkének ez a melege 
egész viselkedésükből, gyakran a szigorlat köve
telményeit messze túlszárnyaló buzgalmukból és 
tudásvágyukból. A tanárnak legnagyobb öröme 
ez a tapasztalás, fáradozásának legszebb jutalma, 
ha látja, hogy sikerült az ifjú lelkekben a tudo
mány iránt való lelkesedés tüzét fellobbantania, 
ebből merít kedvet és ösztönzést, hogy tárgyát 
évről-évre friss kedvvel, újult lelkesedéssel hir
desse.

A tudomány eszményi szeretetével nagyon 
szépen megfér a reális gondolkozás is; lelke
sedhetnek tanulmányaik iránt s e mellett szem 
előtt tarthatják azt is, hogy velük nemcsak a 
tudás kincseit halmozzák fel lelkűkben, nemcsak 
emberi méltóságukat emelik, hanem egyúttal 
megalapozzák a jövőjüket is.

Munkálkodásunk sikerének általában egyik 
igen fontos feltétele, hogy az eredményében 
bízzunk. Csak abban a tevékenységünkben lesz 
benn az egész lelkünk, egész buzgalmunk és 
értelmi képességeinknek is teljes mértéke, a mely
nek gyümölcsöző voltáról eleve meg vagyunk 
győződve. Önöknek az első pillanattól kezdve 
azzal az optimismussal kell belemenniök a fárad
ságos egyetemi tanulmányokba, hogy nem hiába 
fáradoznak, hogy ennek a sok évi és bizony 
gyakran verejtékes munkának meglesz a maga 
jutalma az anyagi boldogulás, a társadalmi érvé
nyesülés, a szép munkakör alakjában.

Az érettségin átesett fiatal ember rendesen 
emelkedett hangulatban van; felszabadult a 
középiskola szoros fegyelme alól, s úgy érzi, 
hogy érettségi bizonyítványával már valami nagyot 
ért el az életben. De a képzelődésnek ezek a 
mézes hetei rendszerint nem soká tartanak. Az 
egyetemre jőve, már az első előadásoktól fogva 
eléje tornyosul a nagy tananyag, látja, hogy 
most kezdődik csak igazában a tanulás, a munka, 
felismeri, hogy még csak a kezdet kezdetén van, 
s ennek a felismerésnek a talaján nagyon köny- 
nyen burjánzik fel egy másik szélsőség: bizonyos 
csüggedés a jövőre nézve. Látva, hogy pályáján 
mennyi versengő társa van, mennyien törtetnek 
vele együtt ugyanazon czél felé, aggódás támad 
lelkében, vájjon fog-e majdan sikerülnie az élet 
ádáz versenyében állást, kielégítő helyzetet kiküz- 
denie magának? Hisz az állások mind be van
nak töltve, s ha egy megüresedik, mennyi a 
pályázó rá!

Az ilyenfajta csüggedtséget a fiatal emberben 
egészségtelennek és károsnak tartom, s annak 
valójában nincs is alapja. Ha megvan Önökben 
a kellő szorgalom és iparkodás, ha megszerzik 
maguknak a kellő szakértelmet, a melyre első 
sorban lesz szükségük, biztosra vehetik, hogy 
boldogulnak; becsületes munkával, szívós igye
kezettel, alapos tudással előbb-utóbb valameny- 
nyien czélhoz fognak jutni. Ha végigtekintek 
kortársaimon, a kik velem együtt nyomták a gym
nasium padját s a kik velem végezték az egye
temet, azt látom, hogy a hánynak a sorsáról 
csak tudomásom van, valamennyi boldogult az 
életben, igaz, hogy különböző fokban, ki kisebb,
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ki nagyobb mértékben. Gondoljanak arra, hogy 
azok, a kik most elfoglalják Önök elől az állá
sokat, előbb-utóbb kidőlnek, mert ez a sorsa 
minden embernek, s helyeiket majdan Önök 
foglalhatják el; a népességszaporodásával szapo
rítják az állásokat s emellett számba lehet ven- 
niök azt is, hogy közművelődésünk halad, már 
pedig a művelődésnek egyik jellemző vonása, 
hogy a társadalmi életnek bonyolultabb alakulása 
révén mind több szellemi munkásnak adja meg 
a megélhetés lehetőségét.

Ne aggaszsza Önöket az se, ha egyikük- 
másikuk alacsony sorban levő szülők gyermeke, 
ha egyszerű, szegényes hajlékból jön ide e fényes 
csarnokba, palotaszerű, gazdagon felszerelt inté
zeteinkbe. Szívesen látunk itt és szeretettel foga
dunk mindenkit, csak komoly munkára irányuló 
jóakaratot s tisztességes gondolkozást hozzon 
magával. E hazában nyitva áll minden pálya 
bármely polgár előtt; szorgalommal és tehet
séggel kiküzdheti magának bárki is akármilyen 
téren a sikert. Erről már meggyőzheti Önöket 
az egyetem is demokratikus szervezetével; mert 
itt egyenlő részük lesz születésre és rangra való 
tekintet nélkül mindenben, a mit az egyetem 
nyújt, tanításban és kedvezményekben, s ha már 
itt is egyikük többet, a másikuk kevesebbet ér 
el, azt csakis szorgalmuk és előmenetelük külön
böző fokának tudhatják be.

A csüggedésnek érthetőbb és alaposabb oka 
az anyagi szűkösség. Az egyetem a maga részéről 
megteszi a tőle telhetőt, hogy megkönnyítse 
szegény és jóravaló hallgatóinak anyagi küzdelmét. 
Igaz, hogy mindez még nem elég, s nem lehet 
tagadni azt a sajnálatos körülményt, hogy nem 
egy valóban tehetséges és komoly igyekezető 
fiatal ember kénytelen tanulmányait abbahagyni 
mostoha anyagi körülményei miatt. De ezzel 
szemben nagyon sok példát hozhatnék fel Önök
nek arra, hogy olyan egyének, a kik egyetemi 
éveikben a legsanyarúbb viszonyok közt síny
lődtek, nemcsak befejezhették tanulmányaikat, 
hanem utóbb jeles tulajdonságaik alapján kiváló 
állást és hírnevet küzdöttek ki maguknak a tár
sadalomban. Ezek a példák lebegjenek azoknak 
a szeme előtt, a kik súlyos nélkülözéseik között, 
bár érzik tehetségüket és a munkára való kész
ségüket, már-már csüggednek.

A reménytelenség oka egyik-másik fiatal 
emberben az, hogy nem bízik a saját tehetsé
gében. Érzi, hogy nehezen tanul, hogy felfogása 
nem elég élénk, emlékezőtehetsége nem elég 
hű, gondolkozásában nincs eredetiség és önálló
ság s mindebből az az érzése fakad, hogy 
képességei nem ütik meg a mértéket arra, hogy 
majdan a jövőben megállja a helyét.

Hiszen van olyan, a kinél ez a meggyőződés 
meg is felel a valóságnak. A kinek valóban 
semmi tehetsége sincs a felsőbb tanulmányokra, 
az helyesen cselekszik, ha más pályára megy, 
már csak azért is, mert úgysem igen fog czélt 
érni ezen a téren. A tudományos pályákon kívül 
sok egyéb derék munkakör van, a mely a vele 
foglalkozónak jólétet szerez, s emellett a társa
dalomnak is hasznára van, mert egy szükség
letét elégíti ki. Minden tisztességes foglalkozás 
megérdemli becsülésünket, s megbecsülésre

méltó a legegyszerűbb munkás is, ha a maga 
munkakörét derekasan és kötelességtudással tölti 
be. Sokszor fordult az már elő, hogy olyan 
egyénnek, a ki saját képességeinek félreisme
résével a tehetség minden nyoma nélkül maga
sabb tanulmányokra adta a fejét, sok kárbaveszett 
év és fáradság után elvégre mégis csak más 
foglalkozás után kellett néznie, olyan után, a 
mely inkább megfelelt képességei határainak.

De az absolut tehetséghiány s a kimagasló 
tehetség között széles rétege van a közepes 
értelmi képességeknek, s ez a középszerű szel
lemi erő felel meg az átlagnak, persze igen 
sok fokozattal és árnyéklattal. Ez teszi az emberek 
zömét, ezzel kell számolni a tanterveknek, a 
szigorlati követelményeknek. S a tehetségnek 
ezt a középmértékét ne becsüljük kevésre, mert 
még alsó fokozataiban is biztos alapja lehet az 
egyéni boldogulásnak s a valóban hasznos élet
nek, ha kitartó szorgalommal és kötelesség
tudással párosul. Azt a különös kedvezményt, 
a mit a sors egyiknek-másiknak kiváló tehetség 
alakjában juttat osztályrészül, pótolni lehet ernye- 
detlen szorgalommal, a saját magunk tökélete
sítésén való kitartó, komoly munkálkodással. 
Sőt ezek a tulajdonságok, hozzávéve még a 
szilárd jellemet és a nemes gondolkozást, még 
fontosabbak a nagy tehetségnél, mert kimagasló 
képesség nélkül is biztosan czélhoz vezetnek 
és a társadalomnak hasznos munkást adnak, 
míg a nagy talentum kellő kitartás híján s a 
jellem fogyatkozásai mellett igen gyakran meddő 
marad, sőt olykor, hibás czél szolgálatába sze
gődve, a társadalomnak éppenséggel kárára van.

Ha szemügyre veszem azokat a pályákat, 
a melyekre az egyetemről kikerült fiatal emberek 
nagy része megy, azt látom, hogy valamely 
nagyszabású, eredeti tehetség egyiknek sem nél
külözhetetlen kelléke, de igenis valamennyi 
pályán első feltétel s az egyéni sikernek is leg
főbb biztosítéka a szakértelem és gyakorlottság, 
a melyet szorgalommal és kitartó munkával el 
lehet sajátítani, továbbá a kötelességtudás és 
a megbízható jellem. Sok embernél a tehetség 
hiánya csak látszólagos, inkább csak bizonyos 
nehézkességben, a szellem receptív folyamatai
nak bizonyos lassúságában áll; az illető lassab
ban végzi azt el, nehezebben tanulja azt meg, 
a mivel a fürgébb eszű gyorsabban végez, de 
végül egyforma az eredmény, sőt a nehézkesebb 
agymüködésű talán alaposabb és biztosabb isme
retekre tesz szert és ítéletében is meggondoltabb, 
mint a gyorsabb felfogású. A középiskolában a 
tehetségtelennek véltnél a hiány gyakran csak 
abban mutatkozik, hogy az illetőnek nincs nyelv
tehetsége, nincs érzéke a szépirodalom vagy a 
mathematikai gondolkozás iránt, ügyetlen és 
ötletnélküli a fogalmazásban, szórakozott a szám
tani műveletekben; de azután szorgalmasan bár, 
de hasonlóképpen csak középszerű sikerrel elvé
gezve az egyetemet s kilépve az élet küzdő
terére, a tettek mezején életrevalónak, ügyesnek, 
hasznavehetőnek bizonyul, s bár a stylusa mind
végig fogyatékos marad, gyakorlati téren igen 
jól megállja a helyét, sőt társait túl is szárnyalja, 
még pedig korántsem csak azzal, hogy tehet
ségének fogyatékosságait ravaszsággal vagy

25*



376

ügyes társadalmi formákkal leplezi és ellen
súlyozza, hanem valóban derekas működéssel, 
hasznos tevékenységgel. Ezek azok a bizonyos 
emberek, a kiket tanuló éveikben a gyöngék 
közé szoktak sorozni s a kiknek éppen ezért 
senki sem jósol fényesebb jövőt, s a kik azután 
később meglepik azzal kortársaikat, ismerősei
ket, sőt még legközelebbi hozzátartozóikat is, 
hogy az életben szépen emelkednek, sokat érnek 
el, még pedig nem kifogásolható eszközökkel, 
hanem becsületes munkával.

Tisztelt hallgatóság! Érzem, hogy ezekkel a 
szavakkal azt a gáncsot vonhatom magamra, 
hogy a középszerűség magasztalójává szegőd
tem, de felfogásomnak nem annyira mentségéül, 
mert ennek a szükségét nem érzem, mint inkább 
magyarázatául azt hozhatom fel, hogy az ilyen 
elmélkedéshez az élet reális tapasztalatai adják 
meg az alapot, s másrészről meg különösen az 
volt a czélom e szavakkal, hogy önbizalmat és 
egy szép és gyümölcsöző jövő megnyugtató 
reményét keltsem azokban, a kiknél a csüggedés 
abból az érzésből fakad, hogy a természet szűkre 
vonta tehetségük határait s ezért hiábavaló minden 
iparkodásuk.

A nagy, kimagasló tehetség, az önálló alko
tásra való természeti adomány nagy jelentőségét 
az emberiség egészének és szükebb körben az 
emberek kisebb-nagyobb csoportjának előbbre- 
vitelében én is nagyra becsülöm és teljesen 
elismerem, bár nem tudok azokhoz csatlakozni, 
a kik, mint Carlyle, az emberiség összes hala
dásait egyes nagy férfiak lángeszének tulajdo
nítják. Én azt hiszem, hogy ezek a nagy férfiak 
gyakran csak termékei, kifejezői koruk szelle
mének, s hogy a haladást mégis leginkább a 
tömeg csendes munkája hozza létre, épp úgy, 
a mint Lyell óta tudjuk, hogy a föld felszínének 
alakulásában is nagyobb szerepe van az évezre
des lerakodások és elmállások lassú folyama
tának, mint a nagy geológiai katastropháknak.

A középszerűség csak ott lesz veszedelmessé 
a társadalomra, a hol saját korlátainak félreisme
résével erőnek erejével olyan állásokba tolakodik 
fel, a melyekben nem csak szaktudásra és szor
galomra, hanem önálló alkotásra, nagyobb- 
szabású irányításra, a tudománynak előbbre- 
vitelére vagy a művészi szép kereteinek egy eredeti 
lélek ihletéből fakadó tágítására van szükség.

Magára az egyénre a középszerűség félre
ismerése azzal a nagy kárral járhat, hogy arány
talanságot teremthet a képességek alapján elér
hető s a jövőbe vetett remények között. Az 
életben való boldogulásuk, megelégedettségük 
szempontjából nincs annál fontosabb, mint hogy 
ifjú korukban mértéket tartsanak reményeikben, 
s jövőjük képének kifestésében ne Rubens, 
Makart és Böcklin rikító, pompázó színeit, hanem 
inkább Tizian és Lenbach palettájának szelídebb 
színskáláját alkalmazzák. Ez a tanácsom ellen
kezni látszik azzal, a mit előbb mondottam, 
hogy a fiatal embernek az életre való elő
készítő tanulmányaiban a biztosan elérhető szép 
jövő optimismusára van szüksége, de igazában 
nem ellenkezik vele, mint a hogy általában nem 
ellenkezik az aranyos középút ajánlása a túlzás 
megbélyegzésével. Igaz, hogy a szédületesen

magas czélokra irányított törekvés hatalmas 
motora az iparkodásnak, s a fiatal embert gyak
ran a gőzkocsi gőzéhez hasonlóan viszi előre, 
a mennyiben erőinek teljes megfeszítésére, ter
mészetadta képességeinek teljes kihasználására 
ösztönzi őt, de viszont kárát vallhatja az illető 
ezeknek a magasszárnyalású álmoknak később, 
midőn elérve ahhoz a ponthoz, hogy ennek a 
délibábnak testet kellene öltenie, a jövő belőle 
csak nagyon keveset valósít meg. Ennek az 
eredménye bizonyos tartós elégületlenség, a 
lélek bizonyos dissonantiája lehet, melytől az 
illető, bár sorsával meg lehetne elégedve, néha 
élte végéig sem tud szabadulni, s így földi 
pályafutásának egész idejére kárvallottja lehet 
ifjúkora túlhajtott ambitióinak. Vegyék elejét 
idejekorán ennek a beteges lelkiállapotnak azzal, 
hogy a reális gondolkozás korlátáival mérséklik 
a jövőbe vetett reményeiket. így azután biztos, 
hogy nem fognak csalódni. Ha később ifjúkori 
reményeiknél többet hoz a jövő, annál jobb; 
megelégedettségük annál nagyobb lesz. Az emberi 
boldogság nagyon viszonylagos valami; koránt
sem függ egyedül külső körülményeink alaku
lásától, hanem éppen olyan, vagy még nagyobb 
mértékben függ attól, hogy mi magunk hogyan 
viszonylunk a külső keretekhez. Mind a két 
irányban iparkodnunk kell boldogulásunk fel
tételeit előre is biztosítani: külső sikerünket 
serény munkával, belső megnyugvásunkat pedig 
azzal, hogy lelkünket jó eleve praktikus, józan 
életphilosophiára szoktatjuk, különösen abban, 
hogy a jövőbe vetett reményeinket nem csigázzuk 
fel túlságosan magasra. Ezzel vetjük meg legin
kább az alapjait olyan életnek, a melyből nem 
hiányzik az, a mi a boldogság legelső feltétele: 
a megelégedettség.

Három érzésről szeretném én különösen, hogy 
lelkűknek alapszínezete, hogy vezérlő csillaguk 
legyen az életben. Az egyik a munka szeretete. 
Minden rosszaság kútforrása az életben a tét
lenség s viszont a legtisztább örömet a munka 
nyújtja, különösen ha az a munka olyan, hogy 
hajlamunknak, képességeinknek megfelel. Senkit 
sem tudok annyira sajnálni, mint azt, a kit, 
bár munkás természetű volna, körülményei 
olyan munkához lánczolnak, a melytől lelke 
idegenkedik. Sajnálom az ilyent, mert életéből 
hiányzik a legnagyobb öröm kútforrása. Ámde 
az ilyen eleinte ridegnek látszó munkához is 
hozzászoktathatjuk lelkünket, sőt meg is ked
velhetjük azt, ha szem előtt tartjuk, hogy e 
munka elvégzése magunkra vállalt kötelességünk, 
hogy ez adja meg nekünk a mindennapi kenye
ret, hogy ennek a hű elvégzése az a rendeltetés, 
a mit a sors kijelölt a mi számunkra s a melylyel 
a magunk részéről hasznára válhatunk a hazá
nak s az emberi társadalomnak. S itt engedjék 
meg, hogy beleszőjek saját életem emlékeiből 
egy tapasztalatot.

Tíz évig éltem odakünn, a haladott culturájú 
délnémet nép között; volt elég időm megfigyelni 
ezt a népet. Sokáig tanakodtam, hogy micsoda 
az ő haladottságuknak legjellemzőbb vonása, 
alapsajátsága, és arra az eredményre jutottam, 
hogy mindenekfelett a kötelesség hű teljesítése 
ez. A legmagasabb állású embertől le a legsze
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rényebb munkakörüig, mindenki a maga dolgát 
legjobb tehetsége és ereje szerint becsületesen 
végzi el, nem nézi, hogy ellenőrzik-e vagy sem, 
nem kérdi, hogy mi lesz az ő fáradozásának a 
különös jutalma; végzi a munkáját lelkiismere
tesen, nyugodt egyenletességgel, mert ezt magá
tól értetődő dolognak tartja; így látta ezt az 
apjától, így teszi mindenki körülötte. így lesz 
náluk a társadalom tökéletes óraművé, mely
nek legkisebb kereke is kifogástalanul működik.

Az egyetemi tanulmány jó iskolája a munkás, 
tevékeny életnek, mert bármely karra iratkoztak 
is be, ha feladatukat komolyan veszik és köte
lességeiket pontosan teljesítik, dolgozni valójuk 
lesz elég. Szorgalmuk ne legyen olyan, mint 
az időszaki forrás, mely csak olykor-olykor törtet 
elő, hanem a nyugodtan, biztosan, egyformán 
hömpölygő folyóhoz hasonlítson. Legyen a jel
szavuk: nulla dies sine linea.

Az egyetemi kötelességek pontos elvégzése 
nem azonos az asketa-élettel; marad elég idejük 
a szórakozásra is, csak helyesen válaszszák az 
üdülés eszközeit, s ne olyanban keressék azt, 
a mi sem testüknek, sem lelkűknek nincs hasz
nára, sőt talán több kárral és veszedelemmel 
jár egészségükre, mint a sok tanulás.

A másik alapelv pedig, a mely minden tettüket 
át kell hogy hassa, az a szent fogadalom, hogy 
életükben mindent, a mire csak törekszenek, a 
legtisztességesebb eszközökkel, egyenes úton 
fognak elérni igyekezni. S higyjék el, ezzel az 
elvvel fognak az életben legjobban boldogulni; 
ez a leggyakorlatibb gondolkozás, a legjobb 
politika az ember egyéni érdeke szempontjából 
is. Nem ábránd, nem a fellegekben járó idealis- 
mus az, hogy az életben czélhoz lehet jutni 
minden kétes tisztaságú eszköz kerülésével, 
csakis szaktudással, szorgalommal és becsüle
tességgel, hanem ez a valóság. Ha körülnézünk 
az életben, mégis csak azt látjuk, hogy azok 
érvényesülnek leginkább, azok szállnak fel a 
társadalom élére, a kik már ifjú koruktól kezdve 
kiváltak társaik közül szorgalmuk, tehetségük, 
megbízható jellemük által. Ezeket az értékes 
tulajdonságokat ugyanis már fiatal korukban 
felismerik rajtuk, s kivált ha az egyéniségük is 
megnyerő, megkedvelik és megbecsülik őket, s 
így családi összeköttetések nélkül is akadnak 
pártfogóik, barátjaik, a kik szívesen segítik őket 
előhaladásukban, mert tudják, hogy ezzel jó 
dolgot cselekszenek. Kivételek persze előfordul
nak. Nem tagadható, hogy egyik-másik ember 
„carriére-t csinál“, a társadalomban előkelő szerep
léshez jut tehetség, készültség és ethikai alap 
nélkül, éppúgy, a hogy a tó kristálytiszta vizével 
a szél néha a felszínre emeli a fenék egy-egy 
sárgöröngyét is. Az ilyen sajnálatraméltó és igen 
demoralisáló példák előfordulnak nálunk is, egye
bütt is. De hát, a mint mondják, a kivételek erő
sítik meg a szabályt, s a szabály, hála Istennek, 
még a mi nem teljesen consolidált társadal
munkban is az, hogy a külső siker mégis csak 
a jeleseké, hogy mégis csak azok érnek el leg
többet, a kik szakmájukban kiválóak s emellett 
jellemesek és igazlelküek. Ezt a tapasztalást 
véssék jól a lelkűkbe, ezt az elvet ápolják és 
őrizzék meg a maga tisztaságában bensőjükben

s meglátják, ezen az alapon czélhoz fognak jutni 
az életben.

Ha ilyen elveket tartanak szem előtt most, 
mikor jövőjük alapjait vetik meg s ha ezekkel 
lépnek majdan ki az életbe, az önálló, tevé
kenység mezejére, bizonyos, hogy hasznos pol
gáraivá lesznek a hazának, s a maguk részéről 
is hozzá fognak járulni a haza boldogságának 
és fényének emeléséhez. S a haza nevének 
említésével eljutottam a harmadik alapelvhez, 
eljutottam egy olyan ethikai tényezőhöz, a mely 
az ember bensőjében élő erkölcsi törvényen s 
az egyén saját érdekén kívül ugyancsak fontos 
rúgója kell, hogy legyen a tökéletességre való 
törekvésének. Nem tudom és nem akarom elhinni, 
hogy volna Önök közt egy is, a ki ne szeretné 
hazáját. Hiszen ez az érzés természetes tulaj
donsága a rendes alkotásé léleknek. Az az érzés, 
a mely mint önfentartási ösztön, mint jó 
értelemben vett önszeretet az emberi lélek ter
mészetbeli első alapvonása, a mely az én fogal
mának tágításával a szülői, testvéri, gyermeki 
szeretet ösztönszerű kapcsaival köti az emberi 
szívet a család köréhez, ugyanaz az érzés egy 
szélesebb körre kiterjesztett s az egyén legköz- 
vetetlenebb érdekeitől való távolodása miatt 
átszellemült, megnemesedett alakjában mint haza- 
szeretet forrasztja oda a ragaszkodás bensősé- 
gével, az áldozatra való készség erejével az 
ember szívét ahhoz a tágabb családhoz, a mit 
hazának, nemzetnek nevezünk.

Mi az a nemzet? Azon emberek összessége, 
a kik velem egy nyelvet beszélnek, vagy ha 
más ajkúak is, velem együtt lakják ezt a földet, 
a melyet őseink vére áztatott, a melyhez dicső 
történelmünk varázsa fűződik, a kik megegyeznek 
velem az érzés és észjárás sajátosságában, a 
kikhez engem a közös múlt hagyományainak, 
a jelen közös érdekeinek és közös nemzeti ideál
jainak, a jövő közös reményeinek és törekvé
seinek ezer szála fűz, a kikkel magamat egy 
nagy egységgé olvadtnak érzem. Sivár lélek, a 
kiben hiányzik az összetartozásnak ez az érzete, 
a ki nem hordja szívén a haza haladását, boldog
ságát, dicsőségét, a kinek közönyösen hagyja a 
lelkét a nemzet öröme és balsorsa.

Tisztelt egyetemi hallgatóság, kedves barátaim! 
Önökre, mint leendő szellemi munkásokra, mint 
a nemzet gerinczét tevő középosztály tagjaira, 
ez irányban nagy és felelősséggel teljes feladat 
vár. A haza elvárja Önöktől, hogy hazaszerete
tüket első sorban is a saját életüknek példaszerű 
tisztaságával és termékeny munkásságával fogják 
tanúsítani, hogy kiki a maga helyén a szakmá
jában jeles és kötelességtudó müveit magyar 
ember typusát fogja megszemélyesíteni. Az 
lebegjen az Önök szeme előtt, hogy a nemzet 
egyes egyénekből áll, s ha minden egyes ember 
olyan életet él, hogy életével és egyéniségével 
egy darab culturát valósít meg, már ezzel egy
magában hozzájárul hazája művelődésének az 
emeléséhez.

De a haza még többet vár el Önöktől; 
elvárja, hogy a magyar culturának activ mun
kásai is lesznek, hogy környezetükben irányító 
hatásukkal, határozott és nyílt állásfoglalásukkal 
mindennel szemben, a mi léhaság, durvaság



és visszaélés, a műveltségnek és haladásnak 
tevékeny apostolaivá szegődnek. Nagy missió 
vár ez irányban különösen azokra, a kik bár
mely állásban, akár mint a hit szolgái, akár 
mint orvosok vagy mint a közigazgatás orgá
numai a vidékre kerülnek majd ki, s a kiket 
hivatásuk közvetetlen, hatásos érintkezésbe hoz 
a néppel. Tartsa mindenki, a ki ilyen helyzet
ben van, hazafiúi kötelességének, hogy ezt a 
népet szeresse és nevelje, hogy gazdasági érzékét, 
mértékletességét és erkölcsét emelje, érzékét a 
tisztaság s az egészségtan követelményei iránt 
felvilágosítással és gyakorlati útmutatással fej- 
leszsze. S ha egy-egy embernek a hatásköre csak 
egy kis falura terjed is ki, már ebben a korlá

tozottságban is hasznos munkása lehet a magyar 
culturának, munkása annak a szebb és termé
kenyebb jövőnek, melynek eszményi képét minden 
igaz magyar ember a szivében kell, hogy hor
dozza.

Tisztelt egyetemi hallgatóság! Érzem, hogy 
beszédem már nagyon is hosszúra nyúlt s hogy 
már szinte visszaéltem az Önök türelmével. Azzal 
a kívánsággal fejezem be a beszédemet, hogy 
bárha termékeny talajba jutottak volna szavaim 
s bárha tovább csendülne bensőjükben ez a 
szózat akkor is, ha ennek az ünnepies össze
jövetelnek közvetetlen hatása rég elhalványult 
már lelkűkben.

A tanévet megnyitódnak nyilvánítom.

Egressy Gábor, a budapesti Nemzeti színház első 
éveiben, 1837—1848.

A Nemzeti Színház regi alakjaban.

A nemzeti éb
redés, az újjászü
letés hajnalán tért
foglaló hazai szín- 
művészet, a múlt 
század negyvenes 
éveiben fejtette ki 
legnagyobb tevé
kenységét.

Az ország szi
vében emelkedett 
Nemzeti Színház, 
mintegyhatalmas 
viharágyú oszlatta 
szét a kultúránkra 
nehezedett vész
terhes felhőket, s 
a borús láthatárt 
megtisztítva, rövid 

idő alatt, tündöklő verőfényben mutatta be a 
müveit nemzetek^színvonalára emelkedett magyar

„Gondolj merészet és nagyot és tedd rá éltedet.“
Vörösmarty.

színművészeiét, — mely egyszersmind leghat- 
hatósabb tényezője volt a főváros megmagyaro- 
sodásának.

Ámde, ehhez a felbuzdult hazafiaknak oly 
csodásán megnyilatkozott összhangzatos erélye 
kellett, minő ama kort a szellemi tehetségek 
nagy számával és rendkívüli tevékenységével 
tette jellemzetessé, magas szárnyalásává.

A Nemzeti Színház akkori személyzetének név
sorából emelkedtek ki a magyar színművészet 
legkiválóbb alakjai, mint: Déryné, Hivatal Anna, 
később Lendvayné, Laborfalvi Róza (Jókainé), 
Bartha, Megyeri, Fáncsy, Lendvay, László, Szent- 
pétery, Egressy Gábor. Működésük híre az ország 
határán is túlterjedt s művészi előadásaikat a kül
honi elsőrangú színészek, — különösen Bécsből, 
Berlinből, — gyakran jöttek élvezni, csodálni.

A magyar színművészi tehetségeknek ily nagy 
csoportban való tüneményes megjelenése, a hiva
tottaknak e véletlen találkozása: csak ritka idő
szakok szerencsés ajándéka lehet.



Ki és mi hozta őket e pályára?! Honnan 
merítettek ihlettséget, lelkesedést, — a nélkülö
zések, mellőztetés, félreismerés s a szakadatlan 
üldöztetések közepeit, — úttalan utaikon, a haza 
elárvult, jeltelen vidékein, — példányképek, ka
lauz, előképzés nélkül, — a színi pályához való 
tántoríthatlan ragaszkodásra ?! . . .

Isténtől nyert adományaik mellett, bizonyára 
csupán a hazaszeretet, a honfiúi kötelességérzet 
szolgálhatott legfőbb ösztönül, mely a közműve
lődés, a magyar nyelv s a nemzeti érzés fejlesz
tésével, lelkesedésük szent tüzében, pályájukat 
megdicsőítette.

De a Nemzeti színház személyzetén kívül vol
tak még nagy számban, a vidéki színtársulatok
nál elszórtan, igen jeles tehetségű színművészeink, 
a kik helyszűke, vagy magántermészetű okok 
miatt nern szerződhettek a Nemzeti Színházhoz. 
Ilyenek voltak, első sorban: Kántoráé, a köz
vélemény — s atyám ítélete szerint is, a legjele
sebb magyar tragikai művésznő; Murányiné, 
született: Lefévre Teréz, kit kortársai a nagy
hírű bécsi Schrödernénél is kitünőbb művész
nőnek tartottak; az országszerte kedvelt és beczé- 
zett Székelyné; továbbá a hasonló nevű színészek 
között méltán „nagy“ melléknévvel megkülön
böztetett jellemábrázoló Komáromy Samu, — 
Megyerihez méltó nagy színművész; — az orszá
gos hírű jeles komikus: Vásárhelyi, művészi 
néven: „Jancsó“; a sokoldalú és nagyszorgalmú 
Pergő Celestin, a ki minden szerepét súgó nélkül 
játszotta; a kiváló „hős“-színész: Nagy János, 
kinek hatalmas, mély hangja erősebb, dörgedel
mesebb volt, mint a híres Bartha Jánosé; a deli 
termetű és jeles képzettségű Farkas Lajos, kit 
a vidék „Lendvay“-jának tartottak; a rendkívüli 
temperamentummal bíró „jellem“-színész: Dézsy 
Zsigmond, a vidéki színpadok„Egresssy Gábora“; 
a nagyképzettségű és kiváló jellemábrázolók: 
Takács Ádám, Gyulay Ferencz és mások, kik 
teljes önfeláldozással szentelték életüket a vándor- 
apostolkodásnak.

A Nemzeti színház első igazgatójául, Pest
megye részéről, a kitűnő költő és aesthetikus: 
Bajza József választatott meg; zeneigazgatóul 
pedig Mátrai Gábor neveztetett ki.

Az első évben még túlnyomóan a kézügyben 
levő német szerzők művei alkotják a műsort. 
De már a franczia színmüvek átültetésére is 
kiváló gond fordíttatott.

Az eredeti darabok közül legtöbb tetszésben 
részesültek: Stibor vajda, Csalódások, A pártütök, 
Kisfaludytól, — Régi pénzek, Külföldiek, Fáy 
Andrástól, — Fiatal házasok, Csathó Páltól.

A fordított színművek közül: Donna Diana, 
(Közönyt közönynyel) a czímszerepben: Hivatal 
Anna(Lendvayné), — mellette: Lendvay, a Carlos 
szerepének művészi előadásával — és Egressy 
Gábor— a „Haramiákéban Moor Ferencz mes
teri alakításával keltettek nagy feltűnést.

Mátrai, 1837. október havában lemondván 
állásáról, helyette az év végéig Rosti Albert vette 
át az operai igazgatást.

Bajza június havában lemondván, helyette: 
Szentkirályi Móricz neveztetett ki igazgatónak. 
A színház vezetését egy „Részvény-társaság“

veszi át, melynek élén, mint elnökigazgató: Föld- 
váry és mint alelnök: Ráday gróf áll. A „Rész
vény-társaság“ által kinevezett „Választmány“ 
tagjai: Ilkey Sándor, Kovács Zsigmond, Nyáry 
Pál, Patay József, Rosti Albert.

Az eredeti darabok közül legnagyobb tetszés
ben részesültek ez évben (1838): Három egyszerre, 
A kérők, Kemény Simon, Ab a, Gyászvitézek, Vazul, 
Pókaiak Kisfaludytól és Szigligetitől, valamint a 
Vörösmarty magas irodalmi színvonalon álló 
Maróth bán-ja.

Lear király ezidőbeli páratlan képviselője 
Bartha János volt, kit atyám is mindvégig 
e szerep legkitűnőbb magyar ábrázolójának 
tartott.

A harmincz éves kártyás, XII. Károly, Garrick 
és Kean, atyámnak rendkívül kedvelt szerepei 
voltak; mindeniket nagy gonddal s felvillanyozó 
hatással játszta évekig. Különösen a Kean sze
repéért, színészi tendencziája miatt, annyira 
lelkesült, hogy annak betanulását nekem is a 
lelkemre kötötte: „El ne mulaszd e szerepet 
majdan betanulni“, mondá többször nekem. 
Engedelmeskedtem. Évek múltával az egész dara
bot átdolgoztam s a Kean szerepét nagy buzga
lommal gyakran eljátsztam a vidéki színpadokon. 
Atyám pályája befejeztével, „Kean“ a Nemzeti 
Színház műsoráról teljesen lemaradt.

A peleskei nótárius nagy és páratlan alakítója 
Megyeri volt, — utolérhetetlen e szerepben. 
Megyeritől később: Szentpétery vette át, — s 
elődjéhez méltó sikerrel járult gazdag kedélye, 
előkelő művészete a „nótárius uram“ megörö
kítéséhez.

1839-ben jelent meg fordítóink közt a füg
getlen eszmék előharczosaként: Kossuth Lajos 
a Finnlandi János czímü szabadirányú színmű 
átültetésével s nem tévesztette el a hatását; mert 
e darab — mintegy ébresztőül — országszerte 
köztetszés mellett adatott a vidéki színpadokon 
is éveken át.

Atyám, ki a magyar színirodalom legremekebb 
alkotását: Katona József Bánk bán-ját a kolozs
vári színház lomtárából kereste ki s ugyanott 
már 1833-ban hozta először színre — jutalom
játékául,— a Nemzeti Színházban 1839-ben adatta 
először, mintegy bevezetésül ama classikus mű
sorhoz, melynek Shakespeare meghonosításával 
nyitott utat színpadunkon.

így kerültek színre atyám fordítói, jelenetezői 
és színművészi közreműködésével, sűrű egy
másutánban, Lear király után, Shakespeare 
következő darabjai: Hamlet, melyhez előzőleg 
terjedelmes tanulmányt tett közzé az „Athenaeum “ 
hasábjain. Ezt követte A makranczos hölgy és 
Coriolanus, — az előbbit egyedül, az utóobit Vajda 
Péterrel együtt fordította, még pedig oly nagy 
gonddal, hogy a czímszerep szövegét, mely egé
szen az atyám stylusa volt, — Petőfi csaknem 
szóról-szóra átvette későbbi fordításában. Eze
ket követte: Julius Caesar, — majd: Othello 
és III-ik Richárd, — e két utóbbit atyám szin
tén Vajda Péterrel együtt fordította; — továbbá: 
IV-ik Henrik, melyet Matisz Pállal — és Macbeth, 
melyet egyedül maga fordított. Később Szig
ligetivel együtt vállalkozott még A tévedések játéka
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fordítására, melyben az egyik Antipholus szere
pét nekem szánta s első színrehozatala alkal
mával velem el is játszatta.

Általában, atyám minden szerepének a szöve
gét — úgy az eredeti, mint az idegen darabok
ban — maga dolgozta át és öntötte szabatos, 
jellemző formába. Kedvencz szerepeit pedig 
étté fogytáig javítgatta, tanulmányozta s a jellem 
festését folyvást új és újabb színekkel gaz
dagította. E részben nem ismert pihenést, 
megnyugovást, bevégzettséget, — tiszta ön
tudatában lévén annak, hogy a tökély útja vég
telen ! . . .

1840-ben „A fiatal férjet“ —, (Maséres-től) 
atyám jutalomjátéka alkalmára, az egész személy
zet franczia nyelven adta elő, hogy e nyelvben 
való jártasságukat igazolják a nagyközönség előtt, 
minthogy azt, előzőleg, némely külföldieskedők 
a magyar színészet rovására kifogásolták.

Rendkívüli tetszéssel fogadta a közönség
1841-ben a Vörösmarty gyönyörű nyelvezetű 
Áldozat-ki, melyet a színészek odaadó buzga
lommal és kiváló kegyelettel adtak elő.

Nagy feltűnést és mély hatást tett a gróf 
Teleki László Kegyencz-e. Szerzőjét egyszerre 
szárnyára vette a hír s nagy jövőt jósolt dráma
írói tehetségének. Az események azonban más 
téren fejtették ki egész fényében a Teleki László 
lelki nagyságát.

Az Egy pohár víz — Seribe híres vígjátéka 
arról emlékezetes, hogy e vígjáték előadása köz
ben érte atyámat, két évvel halála előtt, a vég
zetes szélhüdés, mely előhírnöke volt két év 
múlva bekövetkezett halálának. Bolingbroke 
szerepe egyike volt atyám legkedveltebb, egyszer
smind legnagyobb s legfáradságosabb szerepei
nek, mely élénk párbeszédeivel, minden mondatá
nak jelentőségével, szellemi szikráival, teljes lelki 
éberségét és rugalmasságát igénybe vette, — s 
ő nem hagyott egyetlen részecskét, egyetlen 
vonatkozást sem a kellő nyomaték és színezés 
nélkül. — Midőn e szerepre készült, már az 
előadást napokkal megelőzőleg felvillanyozott 
volt: fölvette az alakításához mért elevenséget, 
víg hangulatot; egész napon át ez foglalkoztatta, 
ez lebegett fenn kedélyén. E napokon nem lehe
tett őt megharagítani. Viszont a tragikus szere
pekre való előkészülésekor folyvást komor volt 
és semmiféle vígságra nem reagált. Bolingbroke 
szerepében egész művészi virtuozitását kifejtette; 
ezért gyakran játszta s a közönség tömeges meg
jelenésével, élvezetének hangos nyilvánításával 
demonstrálta tetszését a ritkabecsü előadás iránt, 
melynek másik tényezője: a herczegnö szerepé
ben, a Laborfalvi Róza szellemi fenséggel páro
sult művészi játéka volt.

Bolingbroke az egész előadás alatt folyvást 
a színpadon van, — ő a cselekmény központja

minden felvonást ő tölt be. Ez órákig tartó, 
felajzott testi-lelki éberséget, szünetlen izgalmat 
atyám előhaladott kora már nem bírta m eg. . .  
a negyven évig feszített húrnak pattannia kel
lett . . .

1842-ben legnagyobb hatást értek a követ
kező darabok: Az ördög naplója, melyet Lendvay 
művészi játéka tartott fenn; — továbbá Corio-

lanus, a czítnszerepben atyámmal, — Volum- 
nia szerepében Laborfalvi Rózával és Mene- 
nius-éban Szentpéteryvel, kik rendkívüli tet
szést arattak. Othello szintén az Egressy Gábor 
alakításával s a Jago szerepében Fáncsyval ért 
el nagy sikert; Julius Caesar előadását nemcsak 
a Vörösmarty remek fordítása, hanem a színház 
legjelesebb tagjainak csoportos közreműködése, 
vetélkedő művészi versenye tette kiválóan élve
zetessé.

1843-ban az eredeti darabok közül Nagy Ignácz 
Tiszt élj ítás-SL és Vahot Imre Országgyűlési szál- 
lás-a hódított legnagyobb közönséget. — De leg
fényesebb sikerrel és legtöbbször adatott a Szig
ligeti Szökött katonája. Népszerűsége annyira 
növekedett, hogy előbb Lendvay, majd atyám 
is kénytelenek voltak, a biztos jövedelemre 
való tekintettel, e népszínművet venni juta
lomjátékukra. Ez alkalommal Lendvay a Ger
gely kovács énekes szerepét, — atyám pedig 
Lajos szabólegényt játszotta. E népszínmű
ben lépett föl, mint műkedvelő, atyám iránti 
barátságból, Petőfi Sándor, Gémesi jegyző sze
repében. Nagy része volt utóbb a Szökött ka
tona sikerében a Füredi Mihály (egykori kovács
legény) tőrülszakadt népies alakításának, valamint 
igen rokonszenves, ezüstcsengésű tenor-bariton 
hangjának, melylyel a népszínművek legked
veltebb dalos hőse lett. Nagy szorgalmával, 
később a hangját annyira kiképezte s oly nagy 
zenei ismeretet szerzett, hogy operákban is 
fellépett és többek között a Figaro és Rigoletto 
nagyhatású, nehéz szerepeit, — a kritika és 
közvélemény osztatlan elismerése mellett 
énekben, mint játékban egyaránt, művészi magas
latra emelte. A népszínművekben kiváló művész- 
társa volt a Kolozsvárról szerződtetett új nép
színmű-énekesnő: De Cau Mari, rendkívül bájos 
megjelenésével és szívhez szóló kellemes csen1 
gésü hangjával, melyet nagy művészi érzékével 
utóbb annyira fejlesztett s népies alakításait, 
kecses, természetes játékával oly vonzóvá tette, 
hogy a közönség rajongott érte, — s mint nép
színmű énekesnőt olyannyira bálványozta, mint 
későbbi hírneves utódjait: a fényes tehetségű 
Hegedüsnét s a „legaranyosabban“ tündöklő 
Blahánét.

A Szökött katona rendkívüli sikere buzdította 
aztán a dús fantáziájú Szigligetit örökbecsű nép
színműveinek a megírására, melyek gyors egy
másutánban hódítottak tért, a Nemzeti Színház 
kulturális előhaladása mellett polyglott nyelvű 
polgártársaink varázsos megmagyarosításával.

Az ármány és szerelem előadására a bécsi 
„Burg-színház" művészei, kik e darabot a magyar 
nyelv ismerete nélkül is, könyv nélkül tudták, 
— csoportosan jöttek — „a németet kiszorító“ 
pályatársaikat bámulni, csodálni. Volt rá okuk! 
Ritka nemzedék állíthat ki egy-egy színműhöz 
oly kiváló tehetségeket, milyenek ezidőben az 
„Ármány és szerelem“ alakjait nálunk ábrázolták: 
az elnök: Egressy Gábor, Ferdinánd: Lendvay, 
a lady: Laborfalvi Róza, Lujza: Hivatal Anna 
(Lendvayné), Miller: Szentpétery, Wurm: Fáncsy, 
Kalb: László, Millemé: a rászületett Kovácsné, 
a „vén komikák“ példányszerü, classikus kép
viselője. Szakszerep valamennyi s képviselőik:
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szakmájukban mind páratlan alakító mesterek!... 
Színészeink, német nézőik kedvéért, — nem 
akarom mondani: lefűzésére — excelláltak, — 
nagyszerűbben játszottak, mint bármikor! — 
Előadás közben és után a sógorok nem tudtak 
hová lenni meglepetésükben: kezeiket összer 
csapva, hosszúra nyúlt képpel kérdezgették a köz
tük ülő Degré Alajostól, hogy: „ki volt a mes
terük? ki tanította őket?!“ Atyámat pedig La 
Roche és Lőwe így aposztropháltak: „Csodá
latos! . . . minden ízében művész!“. . . {Degré: 
„Emlékiratai“-ban.) Meg kell jegyeznem, hogy 
a kedves sógorok sohasem lévén felőlünk ked
vező véleménynyel, mindig azt hirdették, hogy: 
„a magyar a színi pályára képtelen!“ Okoskodá
suk nem annyira kisebbítési szándékból, mint 
inkább abból a meggyőződésből származhatott, 
hogy a magyar ember szókimondó nyiltszívűsége, 
igazságszeretete nem tűr komédiát — az élet
ben — s e  részben igazuk volt.

Az előadás befejeztével, a német collegák 
felkeresték az öltözőkben színészeinket, hogy 
gratuláljanak. Itt ismerkedett meg atyámmal köze
lebbről Lőwe, burgszinész, kinek hízelkedő bók
jait atyám már csak azért sem viszonozhatta, 
mert a bécsiek közül Kornt és Anschützöt sokkal 
nagyobb színművészeknek tartotta.

A német látogatók egy része atyám alakítása 
iránti érdeklődésből a III-ik Richárd előadását 
is bevárta s hasonló ámulattal nézte végig a 
darab lefolyását. III-ik Richárd szerepe még 
annyiban volt nevezetes atyámra nézve, hogy 
egy későbbi előadása Petőfit is extázisba hozta 
s alkalmul szolgált megismerkedésükre, majd 
legbensőbb megbarátkozásukra.

Ez időben kezdték csábítgatni színházunk jele
sebb tagjait, — a legkecsegtetőbb ajánlatokkal — 
a külföldi színházakhoz való szerződésre. Atyám
nak e czélból háromszorosan felemelt fizetést 
ajánlottak, ha elpártol. Természetes, hogy szí
nészeink hazaszeretetén minden csábítás hajó
törést szenvedett. Tudták, érezték ők, hogy az 
idegenben csak rövidéletü különlegességek, meg
bámult automaták lehettek volna, indigénaságuk 
leküzdhetlen bélyegével, míg itthon anyanyel
vükön, — mely a drámai színművészet legfőbb, 
kizárólagos kelléke — művészetük intensivitá- 
sával mélyreható és maradandóbb emléket állít
hatnak maguknak a hű hazafiak pantheon- 
jában.

1844-ben az eredeti színmüirodalom nagy 
lendülettel lép fel. Az új darabok mind tartal
masabbak, alakjaik az életből vettek, igazak s 
így maradandóbb hatásúak. Szigligeti népszín
műve: a Két pisztoly, melyet atyám a szerző 
beleegyezésével teljesen átdolgozott, nagy jöve
delmek mellett legtöbb előadást ért. Nagy fel
tűnést keltenek: Czakó Zsigmond a Kalmár és 
tengerész-sze\, Obernyik Károly az Örökség-gél 
és Eötvös József báró az Éljen az egyenlőség-ge\; 
jelentőségüket a nagyszámú közönség rendkívüli 
tetszésnyilvánításaival igazolta; mindhárom ál
landó kedvelt müsordarabja lett a Nemzeti 
Színháznak.

De az idegenből átültetett színművek is szá
mottevők, becsesek és nagy tetszéssel adatnak; 
így: Don Caesar de Bazan, melynek czímsze-

repével atyám és Lendvay nemes művészi 
versenyre kelnek. Romeo és Julia rendkívüli 
sikerében a főszereplők: Lendvay és Lendvayné 
osztoznak. Eszményibb Rómeót Shakespeare kép
zelete sem teremthetett, mint Lendvay volt, — 
és szendébb, kedvesebb, hővérűbb Julia sem 
képzelhető, mint a milyent az édes-csábos hangú, 
ritkaszép idomokkal bíró Lendvayné tüntetett föl.

1844- és 45-ben Mátyás diák, Örökség, Két 
Barcsay, Éljen az egyenlőség, Kalmár és ten
gerész, Gritti, Végrendelet, A rab, Két pisztoly, 
Zsidó, Falura kell mennie, Unatkozott, Pajtás
kodás, Don Caesar, IV-ik Henrik oly nagy tet
széssel és jövedelemmel adattak, hogy határozott 
elsőbbséget vívtak ki az opera fölött, melylyel 
egy födél alá voltak szorítva s fényes kiállításuk 
mellett a drámai jövedelmek terhére tartattak 
fenn, hozzá még: az énekes személyzet arány
talanul nagyobb fizetésével. E visszás helyzet sok 
súrlódásra adott okot a két művészi osztály kép
viselői között s a drámai személyzet sorsát gyak
ran elviselhetetlenné tette.

Atyámnak Petőfin kívül alig volt bizalmasabb, 
meghittebb barátja Szigligetinél. Mint régi pálya
társak, a színész-élet küzdelmeinek, sanyarúsá- 
gainak egyenlő osztályosai, fennkölt lelkületűk, 
hazafiúi érzésük s a folytonos szellemi érintkezés, 
ambitiójuk kölcsönös megbecsülése kötötte őket 
össze s tette benső barátokká. Szigligeti, az 
atyám szakképzettségét, művészi értékét ismerve, 
méltányolva, gyakran élt tanácsával, útbaigazítá
sával, színmüvei megírásában; — ezért a neki 
szánt szerepeket mindig szabad tetszésére en
gedte, sőt kérte az átírásra, a kidolgozásra; — 
mert tudta, hogy atyám vállalkozása, közremű
ködése: a sikert biztosítja. Ezért fogadta el tőle 
a Két pisztoly újraformálását. így dolgozta át 
atyám a Gritti és A rab-ban Poplavetz szerepeit, 
miket aztán nagy hatással is ábrázolt s állan
dóan műsoron tartott. Méltán mondhatta Szig
ligeti a Kisfaludy-Társaság előtt tartott emlék
beszédében atyámról, hogy: „mindnyájunk okta
tója volt“.

Az Unatkozott, atyám bravúros alakítása foly
tán ért meg tíz előadást.

A Falura kell mennie főbb szerepeit: atyám, 
Laborfalvi Róza, Lendvay, Lendvayné ábrázolták 
s ők biztosították a darab többszöri adatását.

IV-ik Henrik nagy sikerét a gyöngykedélyü 
Szentpétery Falstaff-jával egész életidejére fenn
tartotta. Szentpétery e szerepben érte el csúcs
pontját művészi nagyságának. Páratlan humora, 
hozzá való alakja és nagy értelmi ereje egy
aránt közrehatott a Falstaff remek bemutatásá
hoz. Rátermettebb művészi egyéniséget e híres 
alak személyesítéséhez a világ egyetlen színpadja 
sem szolgáltathatott.

1846-ban az eredeti írók közül legkedveltebb 
Szigligeti, Egy szekrény rejtelmé-ve\, mely időszerű
ségénél fogva, élethű alakjaival folyvást nagy 
közönséget vonz. Kellemes hatást tesznek a Degré 
Alajos szellemes vígjátékai (Félreismert lángész, 
Férj és jegyes). Szigeti József Jegygyűrű nép
színművével lép az írók sorába; egészséges 
humorával, az életből vett alakjaival egyszerre 
meghódítja a közönséget s a Jegygyűrű állandó

26
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műsor-darab lett. Obernyik újabb darabjai is 
rokonszenves fogadtatásban részesülnek.

Jól fogadták a Vahot Imre történelmi szín
müvét, a Zách nemzetség-et is, melyre Szigligeti 
a Zách unokái-val, hasonló siker mellett felel. 
A hazai tárgyú darabokat a közönség fokozott 
lelkesedéssel fogadja.

Nagy érdeklődést keltett Czakó Zsigmond 
sajátszerű Leoná-\áva\, melyben csupán négy 
személyt foglalkoztatott, — és pedig a szín
ház legkimagaslóbb tagjait: atyámat, Lendvayt, 
Laborfalvi Rózát és Lendvaynét. A darabot, 
— elvont, túlkomor tendentiája miatt, — e 
művészek minden buzgalma sem tehette élet
képessé.

Hugó Károly megjelenése a drámaírás terén, 
általános figyelmet ébresztett, — különösen a 
színészek érdeklődését keltette fel. — Hugó 
inventiója mindenkit meglepett; de irálya túl
tengő és magyartalan volt. Ezért Hugó minden 
darabjával, színrehozataluk előtt atyámhoz for
dult, s őt kérte föl azok átdolgozására. Bizony, 
nem csekély feladat volt; mert azokat atyámnak 
csaknem egészen újra kellett írnia, elfogadható 
formába öntenie. így aztán mindeniket tetszéssel 
fogadták.

Stuart Mária és Tudor Mária a Lendvayné, — 
Mari, egy anya pedig Laborfalvi Róza művészi 
előadása folytán részesültek köztetszésben.

Robin orvos mesteri alakításában atyám és 
Lendvay egyenlő buzgalommal versenyeztek.

1847-ben a Csikós nem csupán a Szigligeti 
tehetségének magas szárnyalása, de különösen 
Réthi Mihály, az őserejű népies typus művészi 
ábrázolója által ért el rendkívüli sikert.

Nagy tetszésben részesültek még eredeti szín
műveink közül: a Hugó Károly Báró és bankárja 
s a Brutus és Lucretiá-\a, valamint Kisfaludy 
Károly gyönyörű Iréné-je

Az idegenből átültetett darabok: Párizsi rongy- 
szedő, atyámmal, és Kérek két pengőt kölcsön, a 
László József hódító szalon-komikumával értek el 
legnagyobb hatást.

1848 május havában, a lemondott Bajza 
József helyére: Erdélyi János választatott meg 
igazgatónak.

A fölszabadított sajtó vívmányaként jelennek 
meg a műsoron: II. Rákóczy Ferencz fogsága, 
mely tomboló tetszészajjal legtöbbször kerül 
színre; továbbá Márczius tizenötödike, Egy tábla- 
bíró a márcziusi napokban, A forradalom alatt, 
előtt és után, Nép és aristokratia, Teli Vilmos, és 
a legmegrázóbb hatású: A király mulat, (Hugó 
Victortól), melyet atyám egész szenvedélylyel for
dított s tragikai erejének teljes hevével ábrázolta a 
bohócz-ot, mint a zsarnoki önkény áldozatát.

A Skót nemes-ben László József könnyed, 
eleven játékával, szeretetreméltó kedélyességével 
aratott óriás tetszést.

A kiütött forradalomban, a Nemzeti Színház 
tagjai közül résztvettek: Lendvay, Fáncsy, Füredi, 
László, Kőszegi, Szigligeti, Szentpétery, Szigeti 
József, mint fővárosi nemzetőrök; atyám előbb 
szintén mint nemzetőr, majd mint kormány- 
biztos; aztán mint guerillakapitány s végül a 
Bem seregében mint önkéntes harczos vett részt.

Egressy Béni, mint honvéd küzdötte végig a 
szabadságharczot.

Az abszolút kormány 1851-ben atyámat a hadi 
törvényszék elé idézte, mely reá halálos ítéletet 
hozott; azonban Ráday Gedeon gróf és Fáy András 
közbenjárására a felsőbb hatalomtól kegyelmet 
nyert; de négy évig a színpadon nem volt 
szabad fellépnie.

*

Atyám a negyvenes években tanulta mega német, 
franczia és angol nyelvet, hogy szélesbkörü színé
szed tanulmányokat tehessen. E czélból a külhoni 
nagyobb színházakat sorba látogatta, a mire 
csak nagy áldozattal, olykor gyalog-utazással 
vállalkozhatott. így járta meg Bécset kétszer; 
majd Berlint, Párist. Tapasztalatairól nyilváno
san is beszámolt az időszaki hazai folyóiratokban.

Színművészi példányképei voltak: Korn, An- 
schütz, Devrient E., Bécsben; — Seydelmann, 
Berlinben; — Rachel, Samson, Lemaitre, Páris- 
ban. A magyarok közül Megyeri, a kit leg
nagyobb magyar színésznek tartott. Magasztalá- 
sának tárgyai voltak még a Bartha, Szentpétery 
és Kántorné művészi alkotásai.

Sokat tanult nagy tapasztalaid barátaitól s leg
jobb indulatú bírálóitól, úgymint: Kazinczy Gábor, 
Vörösmarty, Bajza, Fáy András és Henszelmann- 
tól; de legtöbbet tanult Szemere Páltól, a kit 
„mesteriének tartott s a kivel élte végéig össze
köttetésben állt. *

A negyvenes években atyám kedvelt olvas
mányai voltak: Gervinus, Ulrici, Blair H. Tieck, 
Engel, I f f  land, Hagen, Lessing, Vischer, Holbein 
munkái s kiváló szeretettel a Seydelmann levelei, 
a Rötscher dramaturgiája, a Garrick és Talma 
életrajzai. Ezeken kívül könyvtárát a következő 
müvekkel egészítette ki, miket részint antiquariu- 
soktól szerzett meg, részint pedig a szerzőktől 
kapott ajándékba, úgymint: Vörösmarty, Bajza, 
Garay, Petőfi, Arany, Tompa, Berzsenyi, Csokonai 
költeményei, Horváth Mihály, Fényes Elek, Kis
faludy, Erdélyi János összes munkái; továbbá 
megszerezte: Shakespeare, Moliére, Plutarch, 
Homéros, Pindaros, Ovidius, Cicero, Milton, 
Dante, Goethe, Béranger, Macaulay, Klein, Biltz, 
Immermann, Bloch, Kant eredeti kiadásait.

Atyám dolgozatai: színészed tanulmányok, 
aesthetikai és dramaturgiai fejtegetések, szín
bírálatok, kritikai és polemikus tárgyú közlemé
nyei, egymást felváltva jelentekmeg a Honderű, 
Regélő, Athenaeum, Társalkodó, Honmüvész, 
Divatlap s más azidőbeli folyóiratok hasábjain, 
olykor Kerepesi Barnabás, Dobrosi, Korányi stb. 
álnevek alatt is.

Külföldi útjából hazatérve, a szerzett tapasz
talatok nyomán a természetes beszédmódot hono
sítja meg színpadunkon; a hamis pathoszt 
minden színésznél irgalmatlanul ostorozza, — 
míg maga — szereplése alkalmával oly élethű 
hanghordozással beszél, hogy a vele működő 
színésztársát nem ritkán zavarba hozza, s meg
történt, hogy ez megfeledkezve arról, hogy a 
színpadon van, jelenésközben így válaszolt atyám 
„Hamletijének: „igenis, Egressy úr!“ „azonnal,



Egressy úr!“ . . .  Olykor nem kis munkába került, 
az így megzavart illusiót ismét helyreállítania.

Időközben atyám a Kunewalder-féle házban 
alakult Pesti kör tagja lesz, a hová Vörösmarty 
vezette be. Itt hetenként szavalja a Garaytól, 
Bajzától, Vörösmartytól kapott költeményeket & 
minden szavalatáért a „Kör“ részéről egy-egy 
arany tiszteletdíjban részesül.

A Pesti kör némely tagjaival kötött szoros 
barátsága hozta létre a következő megemléke
zésre méltó „egyezséget“:

ha kit addig elvesztenénk, miképpen fognók 
emlékét ünnepélyessé tenni, vagy — szigorú 
életállapot miatt meg nem jelenhetvén, — mi
képp látni körünkben? Éietünk történetei bará
tinkat érdeklik legjobban s megegyezénk, hogy 
kiki, ha nem éppen naplót, de mindenesetre 
oly könyvet viend, melybe életének addigi neve
zetesebb eseményeit bejegyzendi s azt igyekszen- 
dik a társaságnak megőrizni, — vagy történeteit 
élő emlékből elbeszélni; személyesen — beteg
ség vagy más egyéb le nem győzhető ok, pél-

Egressy Gábor.

„Egyezség tíz év utáni találkozásra.

Az 1839-dik év utolsó estvéjét Kuthy Lajos 
barátunknál töltők. Éjfél előtt csak néhány percz- 
czel búcsút vévén, szállásaink helyett Privorszky 
kávéházát (1848-ban „Pilvaksz“ név alatt volt 
ismeretes, mint gyülhelye a márcziusi ifjúságnak) 
választók. Itt szakadt reánk az új-év; — s a 
pillanat azon eszmét hozta szőnyegre: mi szép 
volna még így valaha összejönni s az év első 
perczeit együtt tölteni. — Alulírtak kezet és szót 
adánk, hogy tíz év múlva, tehát az 1850-ik évben, 
Budapesten ugyanezen kávéházban és asztalnál, 
— vagy ha ez megszűnnék, a kettős fővárosban 
lakó egy társnál, ez sem történhetvén, közösen 
kijelölt helyen összejövünk és a mondott év 
első óráit együtt töltendjük el.

Nem aggodalom nélkül kérdezhetők pedig :

dául: külföldön utazás, fogság stb. miatt meg 
nem jelenhetvén, levelével a kört tudósítói, ne
talán történhető halál esetében pedig jegyzőköny
vét valamelyiktárshoz utasítói, — de a társasághoz 
pecsét alatt czímezni, — mely azt együttlétekor 
felolvasván, fogja tudni, mivel tartozik a kidőlt 
társ emlékezetének; — szigorú életállapot ese
tében, végre baráti készség gondoskodandik.

Az összejövetel ünnepélyessége hozandja ma
gával az ülés rendjét, sorát megtartani: a netalán 
kidőltnek helyén a szék üresen hagyatván.

S mindezt becsületszóra, aláírással, szentül 
fogadjuk.

Költ Pesten, január 1 -én, 1840.

Kazinczy Gábor, ügyvéd, Szigligeti, színész, 
Kazinczy István, első éves jogász, Erdélyi János, 
nevelő, a. 1. t. Vakot Sándor, kir. táblai jegyző,

26*
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Reök István, ügyvéd, Egressy Gábor, színész, 
Kajdacsi István, "nevelő és orvos, Kuthy Lajos.“

A Nemzeti Színháznál a drámai előadások 
nagy sikere a felváltva működő operai személy
zet féltékenységét felébreszté; irigységet, torzsal
kodást támasztott a két műfaj képviselői között. 
A „részvényes választmány" az opera pártjára 
állt, melyet a dráma keresetéből s ennek meg
károsításával rendkívüli javadalmazásban része
sített. Atyám sértett önérzete felforralja vérét, 
s az „erkölcsi dögvésztől“, mintmondá, menekül; 
hátat fordít a Nemzeti Színháznak s a letaksált 
drámának mintegy elégtételt keresve, megindul 
országos kőrútjára.

Mint vendégszereplő, hódítva járja be a vidéki 
városokat. Az exponáltabb helyeket keresi fel, 
hogy a magyar nyelv terjesztése mellett teljesítse 
cultur-hivatását: a magyarosítás, a közművelődés, 
a müízlés fejlesztése által s elismerést, dicső
séget szerezzen a drámai színművészeinek.

Rengeteg halmaz koszorút, mintegy hatvan 
darab nagybecsű ajándékot és emléktárgyat: 
arany- és ezüst-billikomokat, drágakövekkel ki
rakott buzogányt, értékes gyűrűket stb. hozott 
haza magával.

Büszke önérzettel említi fel ez htjából, hogy 
egy felvidéki városban, a hol régebben, mint 
nyomorgó kezdő színészt az a megaláztatás érte, 
hogy egy dölyfös háziúr, kinek a kertjébe a 
szerepeit tanulni járt s ebéd idején éhségét a 
gyümölcsfák hulladékaival csillapította: ezért a 
háziúr a hajdújával meg akarta botoztatni s 
atyámat csak nagy könyörgésre bocsátotta sza
badon . . . most, ugyané város atyámat dísz
polgárává választván, ez alkalomból ünnepi lako
mát rendezett tiszteletére. Az előkelő, díszes 
társaság közepeit, az atyámnak fenntartott fő- 
helylyel szemben az egykori dölyfös háziúr ült, 
a ki megalázkodva, nagy, poenitentiás szem- 
hunyorgatások és pironkodás mellett volt kény
telen atyám üdvözlésére a poharát emelgetni.

Kőrútjában érinti atyám Pozsonyt, a hol Béni 
testvérével és Vakot Imrével találkozik. Ezek egy 
külhoni vállalkozásra ösztökélik. S ő tapaszta
lások szerzése czéljából, de különösen fivére, 
Béni érdekében a következő szerződésre köti le 
magát:

„Szerződés.
Alulírottak: Vakot Imre, Egressy Gábor és 

Egressy Benjámin, e.gy magyar népzene- és táincz- 
társaságot külföldre vezérelni vállalkozván, e 
végre: Sárközi Eerencz, Sárközi Imre, Sárközi 
János, Barkas János, Kecskeméti Elek, Földvári 
Imre, Kremser Sándor, Poós János zenészekkel a 
következő szerződésre léptünk:

1. Mi, fentnevezett vállalkozó igazgatók, a 
zenetagoknak egyenkint ötven forint havi fize
tést biztosítunk, mely fizetést a hónap 16-án és 
utolsó napján szolgáltatunk ki, még pedig egy 
pforintra három ezüst húszast számítva.

2. A társaságnak fuvarozási és szállásbeli költ
ségeit szintén a vállalkozó igazgatók tartoznak 
fizetni.

3. Farkas János, Földvári Imre és Kecskeméti 
Elek feleségeinek fuvarbérét is az igazgatók 
fizetendik.

4. Azon esetre, ha Londonban a zenészek 
élelmiköltsége tetemesen feljebb rúgna, mint 
egyéb városokban, akkor az igazgatók kötelesek 
lesznek a zenészek havi fizetéseit a Londonban 
leendő mulatás alatt megjavítani.

5. Ha valamelyik zenésztag útban megbeteged
nék: az igazgatók tartoznak azon tagnak havi 
fizetéséből illő gyógyíttatásáról gondoskodni 
mindaddig, míg a beteg felgyógyul és a társaság 
után jöhet.

6 . Ha majd a társaság külföldről megtérend 
és Magyarhont is átutazván, a szerződés meg
szűnik: az igazgatók azon magyar ruhákat, me
lyeket számukra készíttettek, a zenészeknek fog
ják ajándékozni.

7. Más részről pedig: ezen részvénytársaság 
fejenként tartozik a fentnevezett igazgatók ren
deléseinek engedelmeskedni és sehol és semmi
nemű előadást az ő tudtok és akaratjuk ellen 
el nem vállalhatnak.

8 . Ha a zenészek egyes főúri házakhoz estvélyre 
meghivatnak és ezen estvély valamely más elő
adásnak hátramaradást nem okoz, ezen estvélyek 
jövedelmének egyharmada a zenészeket illeti, 
kétharmada pedig az igazgatókat.

9. Ha ezen szerződésnek a következő pontban 
kitett határideje külföldi útközben telnék ki: ezen 
szerződés egész erejében mindaddig megmarad, 
míg a társaság egészben Magyarhonba vissza 
nem jutand.

10. Ezen szerződés kezdődik folyó 1843-dik 
évi október első napjától; a fizetések ideje kez
dődik azon naptól fogva, melyben a társaság 
utzását megkezdi és tart egy évig, azaz: 1844-dik 
évi október hónapig.

11. Ha ezen szerződést akár az igazgatók, 
akár a zenészek egészben, vagy egyesenként 
megszegnék, úgy hogy az utazásnak e miatt el 
kellene maradni, vagy csak akadályoztatni is, 
azon esetben a kötelezést szegő fél tartozik a 
másik félnek fejenként kétszáz váltóforintot fizetni, 
mely summát a követelő felek a kötelezés szegő
kön a legrövidebb szóbeli per útján megvehetnek.

Hogy ezen szerződés minden pontjára nézve 
minden részről tökéletesen megegyeztünk: saját 
nevünk aláírásával ezennel megismerjük és bizo
nyítjuk.

Kelt Pozsonyban, május 29-én, 1843.
Vakot Imre, vállalkozó igazgató, Egressy 

Gábor, vállalkozó igazgató, Egressy Béni, vállal
kozó igazgató.

Sárközi Ferkó, Sárközi Imre, Sárközi János, 
Farkas János, Kecskeméti Elek, Földvári Imre, 
Kremser Sándor.

Hogy ezen szerződéskötő felek előttem, mint 
a fentiátható aláírásokat valóságosnak elismerték, 
mint pedig e szerződés tartalmát megerősítették: 
ezennel bizonyítom.

Kelt Pozsonyban, 1843-dik esztendei május 29.
Bednarics Endre, 

sz. k., Pozsony városnak főjegyzője.“
E vállalkozás azonban elmaradt. Atyám, ki 

sohasem volt az anyagi érdek embere, a szer
ződés speculativ természetétől visszariadt s azt 
közegyezéssel felbontotta.

Majd szívvel-lélekkel ismét a Nemzeti Színház



szolgálatába lép, s megfeszített erővel, emelkedő 
müvészettal vívja a drámai személyzet érdekei
nek védelmében, a mindinkább dédelgetett operai 
túlkapások ellen a titáni harczot.

Egressy Béni pedig, — a ki szerződött zené
szeit még mint suhanczokat toborzottá össze az 
ország különböző vidékéről és éveken át magá 
képezte ki a hangszereiken való rendes ját
szásra, — ez most, mint az első, műszabá
lyos oktatást nyert czigányzenekarral, — igaz
gatótársai visszalépése után, — maga vállal-

Atyám, Fáncsyval és Szigligetivel, egy Drámai 
füzér czímű folyóirat, megindítását tervezi, mely 
a drámai színészet érdekeit lett vala hivatva 
képviselni. Ez azonban, a mostoha anyagi viszo
nyok és szorgos színpadi elfoglaltatásaik miatt 
nem jöhetett létre.

Atyám folyvást nagy szerepek tanulásával van 
elfoglalva. A rövid életű darabok, a szakadat
lanul változó műsor, mely ismétléseknek alig 
ád helyet, szünetlenül új és újabb feladatokra 
késztetik. E mellett rendez, oktat, polemizál. A

Egressy Gábor, mint Gritti Lajos.

kozott a tervbevett körútra. Zenészeivel aztán, 
úgy a hazában, mint a külföldön, köztetszést 
aratott, s mindenütt rendkívül lelkes fogadtatás
ban részesült. Az elért dicsőséggel Béni haza
térve, végzetes betegsége csiráját is magával 
hozta. A fáradságos utazás, zaklatottság s a 
vállalkozásával járó izgalmak gyönge szervezetét 
megtámadták, tüdőbajba esett, mely kora halálát 
okozta.

A Nemzeti Színháznál folyt pártküzdelem köze
pette, megalakul az írók és színészek szövet
sége, mely az operai visszaéléseket korlátozó, 
megtorló ellenőrzést gyakorolta. Ebben tevékeny 
részt vettek: Fáy András, Vörösmarty, Garay, 
a Vahot testvérek, Henszelmann, Szentkirályi, 
Degré, atyám, Fáncsy és Szigligeti.

halomszámra érkező eredeti és fordított darabok 
bírálatával, átdolgozásával, színrealkalmazásával 
minden ideje igénybe van véve.

És nemcsak szellemi munkát végez, hanem 
művészetének egyenlő értékű tényezőjére: teste 
idomítására is rendkívüli gondot fordít. Ügyes
ségét, rugalmasságát folytonos gimnasztikái gya
korlattal éleszti, fejleszti: járás-kelés, vívás, táncz, 
úszás, lovaglás által. Az arczkifejezés megfelelő 
módosulásait, testtagjainak minden egyes moz
dulatát, természetes elhelyezését — a legapróbb 
részletekig — aesthetikai érzékkel bírálja, képezi, 
idomítja. Majd : nagy állótükrében vizsgálja, 
ellenőrzi.

Nagyobb testmozgást, feszélytelenebb gyakor
latot a szabadban végez. E czélból, naponként
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kijár — még zimankós időben is — a Rákos
mezőre, vagy — ha ideje engedi — a Sváb
hegyre, melynek háborítlan csendjét, téreit-ligeteit, 
a villák kőhalmaza még nem tette élvezhet- 
lenné . . .

A szabadban hangosan beszélve, vagy kiabálva, 
jár-kel, fut, hegynek föl, hegynek le, hogy fej- 
leszsze hangerejét, tágítsa szorultnak, betegnek 
vélt mellét, tüdejét. Gyakran vaspálczát visz 
magával, hogy azzal hadonászva, aczélozza kar
izmait . . .

Minden álczáját, valamint az alakításához 
szükséges külső kellékeit, az előadást napokkal, 
sőt hetekkel megelőzőleg, otthon, a tükre előtt 
készíti elő és esteli világítás mellett approbálja

A szerepeihez szükséges polgári öltözetet és 
jelmezeit maga állítja össze s neje segítségével 
szabja, varrja, idomítja. Hogy hányszor kellett e 
munkát ismételni, igazítani, elbontani és újra 
varrni: ennek csak — atyámat bálványozó — 
édes jó anyám véghetetlen buzgalma, szent 
türelmessége és éjet-napot egygyétevő szabós- 
kodása a megmondhatója . . . Mert atyám ez 
előkészülésében rendkívül lelkiismeretes, a leg
apróbb részletekre is a példányságig kimért 
figyelmű, ideges, ellenmondást nem tűrő s oly
kor a szenvedélyességig erőszakos volt.

A mit ki akart vinni, abban nem ismert aka
dályt, lehetetlenséget, önfeláldozása árán sem. 
E részben épp úgy rabszolgája volt a saját 
akaratának, mint a milyen feltétlenül engedel
mes eszközévé tette czélja elérésére a környe
zetét.

Maszkjának, ölözetének a legparányibb rész
letével is teljesen felkészülten, ment mindig az 
előadásra, a lélek azon nyugalmával, mely teen
dői tudatában bizonyos jóérzést és szellemi fen
séget jelző derűt kölcsönzött arczának a színpadi 
megjelenéséhez.

Határozott, biztos föllépésével, mindenekelőtt 
azt a tudatot ébresztette nézőiben, hogy nekik 
csakis a legjobbat fogja nyújtani játékával. Ezért, 
az első megjelenésekor, nem annyira taps, mint 
inkább ámulat, kellemes meglepetés, hódolat
teljes csodálat fogadta. És arczvonásain, negé- 
lyezés nélkül, tükrözött a siker, a lelkierő füg
getlen, szabad érzésével, mely a közönség 
várakozását mindig felhangolta.

A színpadi próbákat rendkívüli erélylyel vezette. 
A hanyagságot, a hibákat könyörtelenül sújtotta.

Az álokoskodókkal, önfejűekkel szemben nem 
ismert kíméletet. Ellenmondást nem tűrt. A csö- 
könyösök ellen néha oly indulatkitörésre fakadt, 
mely az egész személyzetet megdöbbentette s fel
tétlen engedelmességre késztette. Ilyenkor tekin
tete villámaival, melyek csodás benső hevét tük- 
röztették, szembenézni alig lehetett. &

A pályatársak ez engedelmessége azonban 
nem szolgalelkü meghunyászkodás volt, mint 
inkább elismerése atyám szellemi fensőségének, 
nagy tudásának, elsőrangú művészi tehetségé
nek, rendkívüli szorgalmának és páratlan köte
lességérzetének, melyeknek barát, mint ellen
ség egyaránt önkénytelenül meghódolt.

Atyám művészi foglalkozásai közé tartozott: 
a negyvenes években használt daguerre au type- 
féle fényképezés, melyhez gépet és lemezeket

szerzett be magának. Előbb családja tagjait, majd 
legjobb ismerőseit, barátait fényképezte le, neve
zetesen: Petőfit, Tompát, Szentpéteryt, Czakót, 
Diósi Mártont, a kikkel családunk mindennap 
együtt étkezett Szentpéterynél, kinek mindannyian 
kosztosai voltunk. Atyám, a kedélyállapot külön
bözőváltozatait tanulmányozandó, magát is lefény
képezte, többféle alakban, víg és komoly arcz- 
kifejezéssel, miket aztán színpadi működéséhez 
mintákul használt.

Sokoldalú tevékenységének, ernyedetlen mű
vészi munkásságának az időben igen csekély 
anyagi jutalmazása volt. Évi fizetése alig emel
kedett a mai tizedrendü színész járandóságáig. 
S voltak időszakok, midőn a drámai színészek 
hónapokig sem kaphatták ki rendesen e csekély 
fizetéseiket sem. A jövedelem nagy részét az opera 
Molochja emésztette fö l. . .

Mindezt csupán a puszta erkölcsi elismerés 
kárpótolta, mely hazaszerte a drámai művészet 
nyomában járt. Ez enyhítette nyomorát, mely reá, 
apostoli pályájához való hű ragaszkodásával, 
szent kötelességet rótt. Ez volt egyedüli vigasza, 
szívének-lelkének legbecsesebb tápszere . . .

A hozzá intézett üdvözlések halmazából, kegye
letem legmélyebb érzésével őrzök az időből egy 
ily drága ereklyét, melyre ő végperczéig büszke 
volt s a melyet nem adott volna cserébe a világ 
minden javáért!.... íme :

„Veszprém, 1842, nyárhó 2-án.
Egressy Gábornak!

Üdv neked e körben, művész, hova szellemerőddel 
Rögzött, százalakú balhitet ölni jövél!

Nagy fát kezdettél gyökerestül irtni örökre :
Bár követendje siker ritka tökélyeidet!

Itt a művészetnek becse: gyöngült, csarnoka árvult,
S vándorsorsosidat mostoha kar fogadá. ..

Óh, de kiirtvák a balhit burjányi s ezentúl 
Méltányosb figyelem kél a színészet iránt.

Büszke öröm hangon fogjuk harsogni utánad:
Győzött a jó  ü<ry s bajnoka Egressy volt!

Egressy Ákos.

Meleg földöví mívelt növények.
V. A pizang.

A trópusi világ nagy részében, különösen a 
szigeteken és a bő esőzések tájain gabonát nem 
lehet termelni. Ennek nagyon nedves az ottani 
kiima. A sok zápor megdönti, a sok rozsda es 
egyéb gomba megrontja. Az ottani búza- és 
rozsliszt tehát importált czikk, melyet csak a 
kereskedelem révén kap a lakosság, ha éppen 
a mi gabonaféléinkből származó kenyérre és 
tésztafélére vágyik.

Egyébiránt vannak a trópusi földövnek olyan 
növényei, melyek a gabonát legalább a benn
szülöttekre nézve — nélkülözhetővé teszik; ezeket 
a forró földöv „kenyérnövényeinek“ nevezik. 
Nagyrészük gumós növény; de nem burgonya, 
mert ez sem állja ki a folytonos esőzést, hanem 
taro és egyéb földalatti termény. Azután vannak 
földfeletti gyümölcsök is, minő például a kenyér
fáé és a pizangé. Ezek is a mindennapi kenyeret
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pótolják. Ma a pizangokról (Musa) mondok el 
egyet-mást.

A Musa-nem habitusát az európai városi 
lakosság is ismeri. Budapesten a városligetben, 
mindjárt a mint a körönd virágültetvényei 
közé lépünk, évenkint látunk néhány Musa 
ensete-példányt, melyeket nyárra oda kiültettek 
és telelni megint bevisznek az üvegházakba. 
Óriási, méternél hosszabb, széles, élénk zöld 
levelük minden egyéb növényétől eltér és mindjárt 
az első pillanatban szemünkbe ötlik.

A forró éghajlat alatt egyik rokona, a Musa 
paradisiaca (könyveink „édeni pizang-nak neve
zik), az ottani lakosság egyik legjelentékenyebb 
culturnövénye. A culturnövény elnevezés azonban 
csak annyit jelent, hogy egyszer be kell vele 
telepíteni a talajt. Azontúl éveken át olyan buján 
nő, hogy semmiféle gaz nem bír vele concurrálni 
és az indolens bennszülöttek nem is igen ápolják, 
hanem csak szedik róla a gyümölcsöt, melyet 
hihetetlen mennyiségben terem a megfelelő talaj
ban. A pizangnak ez az igénytelensége és kész
séges termőképessége szintén nagyban hozzá
járult ahhoz, hogy a trópusi tájak bennszülött
jeinek olyan gondatlan természetük van és hogy 
a nehéz munkához nem szoktak. A hol a ter
mészet jóformán minden komolyabb emberi 
munka nélkül szolgáltat élelmet, ott bizony 
hajlandóbb a nép a nap legnagyobb részét 
szórakozással, kényelmes semmit-tevéssel eltöl
teni, mintsem magát talajmunkával reggeltől- 
estig megterhelni.

A Musa paradisiaca, melynek gyümölcse 
„banán“ név alatt ma már az európai árúcsar- 
nokokban is ismeretes, tulajdonképpen nem fa, 
ámbár 5—7 méter magasságot is elérnek maga
sabbra növő válfajai. Helyenkint e miatt az utak 
beárnyékolására a fasorokat pótolják velük. 
1 . sz. képünkön egy polynesiai kocsiutat látunk 
lephotographálva, mely pizangokkal van szegé
lyezve.

A pizang vagyis Musa törzse sohasem fásodik 
meg, illetve csak az óriási levelek egymás fölé 
és köré helyezett nyélhüvelyeiből áll.

A pizanggyümölcs, vagyis a banán, nem 
egyenkint terem, hanem hosszú, nagy torzsa 
körül százával együtt; 2 . sz. képünk egy banán
törzset (koronája alatt emberi alakkal) gyümöl
csöstül ábrázol; a 3. sz. képen pedig egy ilyen 
banántermést nagyítva látunk.

Egy-egy pizangszár csak egyetlenegy ilyen 
nagy, banánokkal megrakott torzsát terem, azután 
élete befejezettnek tekinthető. Csakhogy azért 
az illető növénytő maga nem fejezi be az életét. 
Mihelyt ugyanis egy szár megérlelte gyümölcsét, 
azt tövénél elvágják. Erre aztán, nekünk, zor
dabb földöv lakóinak hihetetlen gyorsasággal, 
újabb hajtások erednek ugyanabból a tőből, kifej
lesztik óriási leveleiket, virágzanak és három 
hónap múlva már újabb érett termés van ismét 
rajtuk. Ezeket leszedve, az őket termett szárakat 
ismét elvágják, mire megint új tőhajtások 
jelennek meg, hogy újból banánt teremjenek.

Hogy egy-egy torzsán hány banán van és 
minő súlyú, az a körülményektől függ. Jó talaj
ban, kivált ha mívelik is a talajt, több, mos
tohább viszonyok közt kevesebb. Attól is sok

függ, hogy minő sűrűn állnak a törzsek egy-egy 
ültetvényben. Ha a pizangültetvényt magára 
hagyják, nem irtják, akkor olyan sűrűség válik 
belőle, hogy az ember nem is bír rajta keresztül
hatolni. Jól kifejlődött pizangtermés egy-egy 
torzsa körül 30 kg.-nál nagyobb súlyú baná
nokat teremhet. Átlag azt lehet mondani, hogy 
egy-egy gyökér, a folyvást megújuló sarjak 
útján, évenkint 50—70 kg. gyümölcsöt szolgáltat. 
Mivel pedig jó humus-talajban egy banántő 
megelégszik egy négyszögölnyi területtel, ennél
fogva egy kát. holdnyi jó föld a forró földövön 
annyi emberi táplálékot szolgáltathat, a mennyi 
50 ember évi táplálékszükségletét fedezi. Elkép
zelhetjük tehát, hogy vegetáriánus emberek (és 
a trópusi tájak bennszülöttjei nagyrészt azok) 
ugyancsak csekély munka mellett megélhetnek.

A pizangtelepnek csak első kiültetése igényel 
némi komolyabb munkát. Nem magvakból szapo
rítják ezt a növényt, mert a nemesített faj nem 
is terem magot, hanem csak gyökérsarjak útján, 
melyeket a leendő pizangtelepen megfelelő sor
távolságban elültetnek. A magasan járó nap 
izzó sugarai, a bőséges esők, a meleg éjjelek, 
együttesen gondoskodnak arról, hogy az elül
tetett gyökeres sarjak buján nőjjenek. Azután 
évek során át csak a ritkításról, a már termést 
hozott szárak kivágásáról kell gondoskodni.

A pizang ősi, még a történelem előtti idők
ben lépett be az emberiség culturnövényei közé. 
Sőt valószínű, hogy már az ember fellépte előtt 
is már az anthropoid emlősök tápláléka volt 
ott, a hol vadon nőtt, vagyis a hol eredeti 
hazája volt. Eredeti hazája gyanánt Ázsiát szok
ták említeni; de ez csak valószínűségszámba 
megy, mert épp úgy lehetséges, hogy valamely

1. Kocsiút, pizangokkal szegélyezve.

most már elsüllyedt continensen keletkezett, a 
hol vele közelről rokon más növényfajok is 
éltek, a melyek azonban ama continensekkel 
együtt megsemmisültek.

Most már mindenfelé elterjedt, a hol forró 
égövi tájakon emberek laknak és a legfőbb 
emberi tápláló növények közé lépett; termő
helyein tényleg olyan jelentősége van, mint 
nálunk a gabonának, kukoriczának, vagy a bur
gonyának. Európa hőmérsékleti viszonyai nem 
igen elégítik ki; e miatt még Olaszország leg
délibb tájain is csak kivételesen ültetik. Sőt
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még Éjszak-Afrika sem igen kedvez neki, alkal
masint azért, mert nagyon száraz a kiimája.

A mi a pizang gyümölcsét, vagyis a baná
nokat illeti, ezek nagyon sokféle fajváltozatban 
fordulnak elő, éppen úgy, mint majdnem minden 
más culturnövénynél. A milyen nagy külömbség 
mutatkozik például az almák közt, a fanyar, 
vizenyős, ú. n. fűzfaalmától kezdve a legnemesebb 
reinette-ekig, olyan, sőt talán még nagyobb 
külömbség van a sokféle banán között. Úgy,

2. Pizang, terméssel.

mint a datolyapálma gyümölcse, fajták szerint, 
két főcsoportba osztható, t. i. az édes csemege
datolyák és a czukorban szegények csoportjába, 
mely utóbbiak szolgálnak Afrikában és és Ará
biában főképpen emberi és állati mindennapi 
élelem gyanánt, éppen úgy vannak lédűs, édes, 
zamatos, csemegebanánok, és olyanok, melyek 
kevés czukrot, de kásás húsukban sok kemé
nyítőt tartalmaznak. Ez utóbbiak az ú. n. „plan
tain“-zk, melyeknek friss állapotban nincs valami 
kellemes ízük és csak főve eszik főzelékül, 
vagy pedig éretlen állapotban készítenek belőlük 
banánlisztet.

Olvasóim nyilván azt hiszik, hogy az édes, 
zamatos banán becsesebb valami, mint a czukor
ban szegény, kásás plantain. Pedig a dolog 
éppen meg van fordítva. A lédús, édes banán 
éppen csak csemege, csakúgy, mint nálunk a 
szőllő, cseresnye, szilva, alma, körte, baraczk stb. 
Éppen nagy czukortartalma miatt nem lehet az 
édes banánt oly mennyiségben és olyan állan

dóan élvezni, hogy a kenyeret pótolhatná, csakúgy, 
mint a hogyan nálunk a gyümölcs nem pótol
hatja a gabonát. E szerint a pizang szerepe 
első sorban kétféle: csemege és rendes élelem. 
A hol egyéb növények adják a főtáplálékot, ott 
inkább csak a csemegebanánokat szokták ter
melni ; de a hol a pizang a gabonát pótolni 
van hivatva, ott a czukorban szegény, de kemé
nyítőben gazdag fajtákat művelik és ezek gyümöl
csét is nem egészen érett állapotban eszik meg 
vagy dolgozzák föl.

Egyébiránt ez a kétféle banán nincs élesen 
elválasztva: van számtalan középfajta, melyek 
átmenetet képviselnek a két főcsoport közt. 
Csemege gyanánt piaczra is sok ízetlen banán 
kerül, mely különben nem is csemegének való.

A botanikusok azelőtt a gyümölcs említett 
kétféle főminősége szerint két pizangfajt külön
böztettek meg. Az apróbb, édes, csemegebanánt 
termő pizangokat Musa sapientinm, a nagyobb, 
kevés czukrot, de sok keményítőt tartalmazó 
gyümölcsüeket pedig Musa paradisiaca néven 
írták le. Ma már azonban csak az utóbbi elne
vezést használják és ez alá foglalják az összes 
cultivált fajtákat.

A nemes minőségű és kellő érettségű csemege
banán a legfelségesebb gyümölcsök közé tar
tozik, mert az ananász, a czukordinnye, vala
mint a körte ízét és zamatát egyesíti magában, 
húsa nem kásás, hanem majdnem csupa édes 
nedv, a gyümölcs héja pedig vékony. Termé
szetes, hogy ilyen vékony héjú, lédús, érett 
banán nagyobb távolságba való szállításkor 
nagyon gondos csomagolást és kezelést igényel. 
Tömeges export czéljaira ennélfogva vagy a 
vastagabb héjú és compactabb húsú fajtát hasz
nálják, vagy pedig félérett állapotban vágják le 
az egész torzsát és így szállítják el; ilyenkor 
a fogyasztás helyén kamrákban felakasztják és 
így hagyják érni. Az egy torzsán levő banán
fügék nem egyszerre érnek, hanem kivált kam
rákban felakasztva, néha heteken át tart az érés, 
úgy, hogy naponkint leszedik az érett fügéket. 
Ez tehát olyan mód, mint a hogyan mi a téli 
almát és körtét is gyümölcskamrában érleljük 
meg.

Azt mondják azonban, hogy az a banán, a 
mit jelenleg New-Yorkban, Londonban, Ham
burgban, Berlinben és egyéb nagy városok 
piaczain áruinak, mind másod-, vagy harmad
minőségű árú és hogy a legízletesebb minőségű 
banán ez idő szerint nem is igen kerül export 
alá, hanem csak a termőhelyen fogyasztódik el

Mindamellett a kivitel így is rohamosan emel
kedett az utóbbi időben, kivált az Egyesült- 
Áilamok piaczaira. Az E.-Államokban hosszú 
ideig nem ismerték ezt a gyümölcsöt. 1804-ben 
egy Chester nevű hajóskapitány „Reynard“ nevű 
hajóján 30 banántorzsát hozott a tropikus Ame
rikából az E.-Államokba. Ez a szállítmány akkor 
curiosum-számba ment és inkább megbámulták, 
mintsem élvezték. Alkalmasint nem is volt valami 
nemes minőségű gyümölcs, legalább egy negyed
századon át a kísérletnek nem akadt folytatója. 
Csak 1830-ban került megint újabb szállítmány, 
akkor már valóságos hajórakomány (1500 torzsa) 
az Unióba. De 1857-ig nem bírt ez a bevitel



389

állandósulni. Ettől az évtől kezdve aztán Bliss 
Vilmos vette kezébe ezt az üzletet és fáradozásai 
nyomán annyira haladt a dolog, hogy évenkint 
6 —7 hajószállítmány érkezett banángyümölcsből, 
de 1871-ben a bevitel összes értéke még mindig 
csak 230,000 dollárra rúgott. A következő évek
ben azonban az E.-Államok lakossága mindig 
jobban megbarátkozott az új czikkel, kivált 
mikor az Unió területén a gyümölcstermés nem 
sikerült. Már 1890-ben az importált banánok 
értéke 2,372,240 dollárra emelkedett, a rá követ
kező évben pedig hirtelen felszökött 5,855,680 
dollárig, tehát több, mint mégegyszer annyira. 
Azóta ez a mennyiség többé-kevésbbé állandó 
maradt. Az E.-Államok nagyobb városainak 
piaczain tehát a banángyümölcs most már ren
des és megszokott árú, daczára annak, hogy 
majdnem egészen az ú. n. „Martinique“ vagyis 
„Jamaica“ fajtából kerül ki, mely nem a leg
jobb minőségű. A plantainek bevitele az Unióba 
nem bírt föllendülni, mert csak a 300,000 dol
lárnyi értéket közelíti meg.

Európában a banán még nem bírt jelenté
keny tért hódítani. Legélénkebb még a bevitel 
Angolországba, a hová kezdetben különösen a 
Kanári-szigetekről szállították; ott azonban csak 
gyengébb minőségű árút termelnek. Újabban 
az Antillákról is érkeznek egész hajórakományok, 
melyek a hajókban a fagypontot megközelítő 
hőmérsékletű kamrákba vannak raktározva. Való
színű, hogy lassankint majd Európa piaczain is 
meghonosodik a banán, de csak úgy, ha jobb, 
zamatosabb fajtákból kapunk.

A banánt, már t. i. a csemegebanánt, aszal
ják is. Erre a czélra szeletekre vágják és először 
aszaló kemenczében, később pedig a napfényben 
szárítják. Azután pizanglevelekbe csomagolják 
és ládákban szállítják el. A francziák az aszalt 
banánokat „piérés“-nek nevezik; ezek a készít
mények nagyon édesek, és ha a legjobb minő
ségű gyümölcsöt használják hozzájuk, kitűnő 
ízűek is. Körülbelül az aszalt fügékkel verse
nyeznek, de Európában még kevéssé ismertek.

A keményítőben gazdag, kevés édességű, 
kásás plantaineket, miként már előbb emlí- 
tém, nem nyersen, hanem főzve szokták enni. 
De azonkívül „banánliszt“-et iskészítenek belőlük. 
E végből éretlen állapotban forró vízbe vetik, 
azután meghámozzák, szeletekre vágják és ezeket 
a szeleteket vagy a napon, vagy ritkított levegőjű 
tartókban megszárítják. Ha egészen megszárad
tak, akkor malomban megőrlik. A banánlisztnek 
sárga színűnek kell lennie, hogy a piaczon 
megállhassa helyét; ezért a plantaineket nem 
szabad vaspengéjű késekkel hámozni és szele
telni, hanem csak ezüst- vagy nickelből való 
pengékkel, mert a vasat megtámadják és tőle 
a liszt is sötét színt kapna. A banánliszt köny- 
nyen keveredik vízzel és tejjel, egymagában 
azonban nem alkalmas arra, hogy kenyér készül
jön belőle. De nagyon czélszerüen keverhető 
rendes liszthez, melyből édes sütemény készül; 
erre sokat használnak fel belőle és jelentékeny 
czikk a világforgalomban. A banánlisztnek erős, 
kellemes illata van (már t. i. a kifogástalan 
árúnak), olyanforma, mint a jóminőségü széná
nak; íze kellemes, édeses.

Az európai üvegházakban is lehet banán
fügét érlelni és teszik is már több, mint száz 
év óta. Erre a czélra nem a szabadban termelt 
magasra növő pizangokat használják, hanem 
egy törpe fajt, vagy talán csak válfajt, mely 
botanikus- és kertészkönyvekben azelőtt Musa 
chinensis, most pedig M. Cavendishi név alatt 
volt és van leírva. Ez csak 1—2 m. magasra 
nő, a miért az angolok „ dwarf“, a spanyolok 
pedig „enano“ néven nevezik; mindkét szó

3. Banángyümölcs.

ugyanis annyit jelent, mint „törpe“. De ennek 
is többféle fajtája van. A Kanári-szigeteken ter
melt pizangok, melyek azelőtt a londoni piaczot 
látták el, szintén ehhez a törpe fajhoz tartoz
nak; de gyümölcsük nem finom minőségű. A 
legutóbbi időben az angol piaczokra Libériából 
szállítanak banánt, mely már kitűnőnek mond
ható, ámbár szintén a törpe Musa Cavendishi 
szolgáltatja. A Libériából származó banán nem 
sárga, mint a legtöbb fajta, hanem érett álla
potban is inkább zöld, vékonyhéjú, édes, nem 
kásás és finom zamatú. Tulajdonképpen csak 
azóta hódít a banán Angliában, mióta ezt a 
kiválóbb minőséget árúsítják. A törpe Musa-faj, 
daczára alacsony termetének — vagy talán éppen 
e miatt? — még termékenyebb, mint a magas 
faj. Óriási torzsákat terem, melyek alsó vége 
majdnem a földig ér és egy-egynek súlya 50 kg. 
körül jár. Most már az amerikaiak is azon vannak, 
hogy a közönséges Musa paradisiaca-i a M. Caven- 
dishi-ve 1 cseréljék fel, különösen az Antillákon,
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a hol rettentő orkánok vannak és a magasabb 
fajt össze-vissza tördelik. Ugyanilyen viharok 
járnak a polynesiai szigeteken és a délázsiai 
szigetvilágban is; valószínű tehát, hogy ott is 
a törpe faj fogja idővel kiszorítani a magasat, 
mert a viharoknak kevésbbé van kitéve.

Hazánkban a banánok még kevéssé ismertek, 
inkább csak mutatónak vannak a csemege-üzle
tekben. Az eddig Európába importált árú ugyanis 
nagyrészt elkel a nagy kikötővárosokban. Idővel 
azonban, ha a tropikus tájakon a termelés nagy 
arányokat ölt, éppen úgy el fogják árasztani a 
mi piaczainkat is, mint ma a narancsfélék.

Sajó Károly.

A jowan czar tragoedíaja.

A történelem tanúságaként legtöbbször nem 
egyes emberek alkotnak korszakot, hanem 
bizonyos válságos, nehéz, forrongó idők 

önmaguknak szülnek vezéreket. A gyöngy tehe
tetlenül hever a mélyben, a rejtelmes, ismeretlen 
sötétségben, s csak mikor háborogni kezd a 
tenger, megduzzadnak a hullámok, kavarja fel 
a fenékről az örvény, s veti a tajtékzó hab a 
felszínre. Még az olyan lángelme is, mint Bona
parte, ha mint egy monarchiánkbeli kadetiskola 
növendéke kezdte volna mostanában pályáját, 
legfeljebb egy korán nyugdíjazott tüzérezredes 
lehetne ma, a kinek sokszor vették volna rossz 
néven, hogy merész újításokon töri folyton a 
fejét, a helyett, hogy a katonaköpeny gombjai
nak fényességére fektetné a súlyt. Ki tudja, nem 
volt-e Napóleon már azelőtt is, azután is Franczia- 
országban, de közülök csak egy tudott l’empe- 
reure lenni, mert ennek az egynek kedveztek a 
körülmények. A ki nem örökségképpen kap kezébe 
világuralmat, az csak úgy tud ilyen birodalmat 
alkotni magának, ha előbb pusztaságot, romokat 
talál, a melyen építeni lehessen. A világ pedig 
nem áll egy oszlopon, hogy azt Sámson meg
rázhassa, előbb földindulásnak kell lenni, hogy 
az alapjait rázza meg az épületnek, hogy az 
halomba döntse az alapot, a tetőt, s akkor 
nyitva áll az út a lángelmének, hogy alkothas
son, hogy olyan épületet teremthessen, a mely 
fényének, nagyszerűségének emléke túlélje majd 
az időt.

Az alkalom, a viszonyok szülik a nagy embe
reket. A franczia rémuralom nagy alakjai nem 
előidézői a forradalomnak s a vérözönnek, a 
megtelt vulkán kitörése nélkülök is megtörtént 
volna, s tiszta véletlen az, hogy Dantpn fürdik 
a vérben, s Mirabeau főpapja lesz az Ész isten
ségnek. Ál Smerdist, ál Demetert a viszonyok 
tették uralkodókká, a rejtelmes kivégeztetések 
szükségszerű visszahatása, az uralkodóházak 
bűneinek megtorlásaként. Nem kellett Atrepjev 
Györgynek nagy és sok lelki tulajdonság, a 
puszta hasonlóság véletlene elégséges volt, hogy 
az ártatlanul megölt Demeter királyfi helyét elfog
lalhassa, s mint bosszuló vonulhasson be Moszk
vába. Mikor leesett az ő fejéről a korona, megint 
nem az egymásután következő ál Demeterek 
támasztották az újabb zavargásokat, hanem az 
elégületlenség kereste ki megint őket vezérül.

A Pugacsev trónkövetelése is bizonyos általános 
nagy érdekek következménye volt csak.

Ilyen volt hazánkban a Dózsa pünkösdi király
sága, mikor a leigázott nép kapkodott levegő 
után az olygarchák fosztogatásai között. S mikor 
Dózsát, a parasztkirályt megölték, ez feltámadt 
még egyszer sírjából a fekete Iván képében.

Iván czár egyike történelmünk legérdekesebb 
alakjainak. Megtestesítője a parasztság és a ráczok 
szabadságvágyának. Mind a kettő erőt érzett a 
karjában, hogy széttörhesse bilincseit s vezér 
kellett nekik. Á sors Ivánt dobta eléjük.

Ha Csernoevics Nenad nem vállalkozott volna 
élükre állani, akkor ő megmaradt volna névtelen 
embernek s más lett volna a ráczok czárja, az 
elnyomottak felszabadítója. De a Zápolya-udvar 
lovászgyermeke hallgatott a vágyak sóhajtásaira, 
megértette azokat, s ezzel mint a sorstragoediák 
hősei, neki engedte magát sodorni az árnak, 
hogy ez hullámsírjába takarja, mikor keresztül- 
száguldott már rajta. Született volna csak Cser
noevics Nenad a Mátyás uralkodása alatt, vagy 
lett volna kortársa Szent Lászlónak, bizonyára 
nem emelkedett volna történelmi nevezetességre. 
Csak a mohácsi vész után tudott az ő fekete 
anyajegyéből akkora erőt meríteni, hogy őt pro- 
phetának, született uralkodónak tekintse ezer és 
ezer ember.

Mert semmi öröksége nem volt ezen az anya
jegyen kívül. Mint egy szegény rácz paraszt árvája 
került a Zápolya udvarába, név nélkül, vagyon 
nélkül, a természet által borzalmasan megbélye
gezve. Jobb szemevilágát elvesztette még kis
korában, s hogy még visszataszítóbb legyen, 
egész testén, szemöldökétől lábaujjáig egy fekete 
sáv vonult végig rajta. Termete nem volt szálas, 
erőteljes, a mi a született harczosok tulajdon
sága, s barna arczából merész sasorra állott ki, 
erős állkapcsájával együtt. Olyan emberek ismer
tető jelei ezek, a kik erélyesebbek, erőszakosak 
és vállalkozók. És valóban Nenad is ilyen volt, 
a kit az ő csodás anyajegye miatt „fekete ember
nek“ hívtak eleinte, azután „fekete Iván“ lett 
emelkedése elején, s mint „Iván czár“ fejezte 
be rövid pályafutását.

A sors az ország leggazdagabb főurainak 
udvarába vetette, a hol fényesebb, nagyobb 
udvart tartottak, mint magában a királyi várban. 
Hiszen trónörökös nevekedett a Zápolya-palotá- 
ban is. A fiatal István a Jagelló királylány kezé
vel a magyar trónra is igényt tartott születése 
óta, s ha a királykisasszony ujjára nem húzhatott 
is gyűrűt, azért igényét a koronára nem adta fel. 
Nem írott hártyákra volt az feljegyezve, hanem 
a nemzet szívébe. Annak a nemzetnek a szívébe, 
a melyiknek a nyomorúság napjai alatt gyakorta 
eszébe jutott, hogy Mátyás király sem volt ural
kodóházbeli, s mégis alatta volt világhatalom 
Magyarország. Mert a szíve egyszerre dobbant 
népe szívével, mert megértették egymást min
denkor. A fiatal János herczeg nem rendelkezett 
kiváló tulajdonságokkal, de a korabeli általános 
középszerűség közt megállotta helyét. Hisz nem
csak Magyarország, a külföld is szűkölködött a 
nagy emberekben. S végre is az ő szerény 
tehetségeit sem tudta Lajos király elhomályosí
tani. Zápolya János nyílt szívű, szorgalmas, gon-
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dos, becsületes jellem volt, de nem koronára 
termett, vagy legalább is nem olyan volt, a ki 
koronát szerezni és megtartani legyen képes. 
Nyugodt viszonyok között, atyai trónra lépve olyan 
uralkodó lehetett volna, a ki alatt a nemzet csen
des megelégedettségben virágozhatott volna fel,.

A Zápolya-udvar fényében nem igen látta 
meg senki a „fekete embert“. Hiszen állása is 
olyan volt, hogy az udvartartásnak csak a leg
alsóbb rétege érintkezett vele. Istállófiú volt, 
lenézett, közönséges szolga. Fel sem tűnt talán 
senkinek, hogy egyszerre csak megszökött az 
udvarból. A herczeg hogy vett volna tudomást 
ilyen jelentéktelen dologról ? Egy szolgának tüs
tént betöltik a helyét. Legfeljebb azt hitték, 
hogy valamelyik kóbor rablócsapatba állott be, 
az a természettől elrútított legény. Ott bizo
nyára szívesen fogadják majd, jó lesz rémítgetni 
vele az embereket.

De a „fekete embernek“ nagyobb ambitiója 
volt. Nem akart ő, egy herczegnek a szolgája, 
rablóvezér szolgája lenni. Ha ott az udvarban 
utolsó volt is, mégis csak olyan cserét akart 
csinálni, hogy új állásában első legyen, még 
ha embersöpredék között is. Maga szervezett 
bandát magának. Szláv volta arra praedestinálta, 
hogy szlávok tömörüljenek köréje, s valóban a 
ráczok képeztek csapatot körülte ott az erdélyi 
határon. Indulhatott volna rabolni szerte a hazá
ban, nem lett volna, a ki megtorolja a marta- 
lpczkodást. De a fekete ember nagyobbra tört. 
O úgy érezte, hogy nagyobbra van hivatva, 
minthogy zárakat törjön fel, gazdagok házait 
kirabolja és elhajtsa a marhát. Nagyon jó gon
dolata támadt az emelkedéshez. Nem volt egé
szen úr, mert hisz Dózsa is a pogány ellen Ígért 
keresztes háborút vezetni, hogy sereget gyüjt- 
hessen maga köré, de hát a fekete ember által 
kiadott jelszó nagyon is actuális volt, mert a 
török csak éppen az imént végezett az urakkal, 
s most a parasztságot fűzné rabszíjra, ha nem 
védekeznék ellene. A fekete Iván tehát nem 
vezette rablásra csapatát úgy is elvitt min
dent a pusztító török sereg! — hanem azt adta 
ki jelszónak: a török ellen!

És ez a bűvös ige ezreket vonzott melléje, 
mint a mágnes az apró vasszemecskéket. Ki 
ne gyűlölte volna a törököt? Alig volt vidék, a 
hova ne kalandozott volna el egy-egy pogány 
csapat s férfiélet, női becsület pusztult a nyomán. 
Ha úr tűzte volna ki a keresztes zászlót, nem 
sereglett volna a nép alája. Gyűlölt volt min- 
denik, de ha egy olyan ember mutatja fel előt
tük a lobogót, a ki egy sorban volt velük, annak 
hisznek vakon. Hát még az olyannak, mint Iván, 
a ki királyi vér, a kinek ősei a szerbeken és a 
bulgárokon uralkodtak, míg csak a török orszá
gukkal együtt életüket is el nem vette. Élhetett 
volna ő másként is, nemcsak mint udvari szolga, 
de ez is a rendeltetéséhez, a hivatásához tarto
zott. Meg kellett ismernie a szegénységet, lealá- 
zottságot, hogy meg tudja érteni annak a nép
nek a keservét, a melyik felszabadítójául küldte 
őt az Isten. Mert ki merné kétségbe vonni, hogy 
az Isten küldötte őt ? Nem húzta-e végig ujját 
testén, hogy ott maradjon annak nyoma, bizony
ságul a hitetlenek részére.

Mikor az általános zür-zavarban neve elő
ször szóba kerül, Lippán már egy egész paraszt- 
sereg vezére. Mindenféle szláv fajbeli képviselve 
volt ott, a Dózsa hajdani magyar vitézeiből ösz- 
szekeveredve. A sereg hadi felszerelése silány, 
de nagy a lelkesedése és elszántsága. Csodá
latos, hogy 12 évvel azelőtt Zápolya verte le és 
fojtotta vérbe a paraszt hadat s most Zápolya 
egy volt szolgája áll ugyanilyen had élén, hogy 
egy időre szövetségese legyen a parasztok hó
hérjának.

„Elesett a király“, — zúg a rémület híre 
szét az országban. Nem becsülték nagyra a sze
rencsétlen Lajost életében, s most halálsápadtan 
áll mégis teteme mellett mindenki. Meg tudott 
halni, élvvágyó udvaronczaival együtt s ez meg
szentelte emlékét népe előtt. „Elesett Mohácsnál 
a nemzet színe-java“, — jajdult fel a honfi. 
„Pusztítja a török az országot“, — nyög min
denki kétségbeesve, hogy mikor kerül a sor ő reá. 
„Éljen János király“, lelkesedik a királyválasztó 
nemesség, reménykedve tekintve a vajdára, a 
kinek nemcsak méltányolt vágyai vannak a koro
nára, hanem csatába nem bocsátkozott sereg is 
van háta mögött. A szerencsétlenség, úgy látszik, 
összeforrasztotta a sziveket. Egy pillanatra meg
szűnt a pártoskodás, s az egész országban csak 
a János király nevét kiáltotta mindenki. Pedig 
már ott a Pécshez közel Pozsonyban összeverő
dik nehány főúr, az özvegy királyné kíséretét 
képezve, a kik személyes ellenségei, irígyei a 
Zápolya-háznak, s a kiket a Jagello-ház írás
beli szerződései köteleznek, a melyeket Ulászló 
a Habsburgokkal kötött. Ezek alapján követeli 
magának a magyar trónt Ferdinánd. Nem csak 
a jogra hivatkozhatik ő, hanem a világ urára, 
V. Károly császárra, a kit ő bátyjának szólít.

A mohácsi veszedelem készületlenül találta 
a bécsi udvart. Ferdinánd csak vigasztalni tudta 
húgát, a korán özvegységre jutott magyar király
nét, de arra egyéb elfoglaltságai miatt nem gon
dolhatott, hogy trónkövetelői igényeit hamarosan 
megkísértse érvényesíteni. Mária királyné vigasz
talására más is gondolt . . . Zápolya is felaján
lotta, hogy mint választott magyar király kész 
gyöngéd férje lenni a fiatal özvegynek A királyné 
azonban nem vágyott többé a magyar trónra. 
Nagyjellemű, nagylelkű asszony volt. Hű, önzet
len, szerető testvér, a ki a saját jogigényeit mind 
bátyjára halmozta, s maga sohasem kért hódo
latot volt országa részéről.

Az erdélyi vajda nem volt serény, gyorskezü 
és gyors elhatározásé, de a körülmények kedve
zése úgy hozta magával, hogy mégis megelőzte 
Ferdinándot a koronázásban. Perényi Péter hűség- 
esküje mellett átadta neki a Szent István koro
náját, Podmaniczky nyitrai püspök pedig meg
kente a szentelt olajjal homlokát s fejére tette 
azt: 1526. nov. 10-én. Magyarországnak tehát 
koronás királya volt. Jó lelkű, hiszékeny, müveit, 
szeretetreméltó, de nem uralkodásra termett 
Bár makacs szívósággal ragaszkodott trónjához 
a legválságosabb napok alatt is, annak meg
védésében erélytelen, lassú, halogató volt min
dig. Volt idő, midőn könnyen végezhetett volna 
vetélytársaival. Közvetlen a koronázását követő 
időben egyedüli úr volt, nyíltan az ő oldalán
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állott az egész ország. Ha ekkor el tudja hatá
rozni magát, hogy Ferdinándnak vágyait a trón 
után még csirájában összetöri, s haddal támadja 
meg, a mindenünnen megtámadott Ferdinándot 
békére kényszeríthette volna. De János király 
nem használta ki a kedvező helyzetet, s bele
ment a diplomatiai tárgyalásokba, a melyek alatt 
versenytársa nemcsak külföldön ért el sikere
ket, hanem részére vonta a magyar urak nagy 
részét is.

Ebben az időben a János király oldalán állott 
fekete Iván is. A mint a hír, talán nagyítva is, 
összetoborzott hadának erejét olyan nagynak 
mondta, a magyar királynak is számot kellett 
azzal vetni. Még mint trónkövetelő találkozott 
Zápolya a fekete emberrel. Tokajból okt. elején 
küldött követet hozzá a vajda s a hívásra meg 
is jelent az ő hajdani ura előtt a népvezér. Hogy 
megmutassa erejét, csak tíz embert hozott kísé
retül. Nagy seregét visszahagyta, de tudta min
denki, hogy kész ez a sereg az utolsó emberig 
elhullani, ha bosszút kellene állnia vezére bán- 
tódása miatt. Pompás paripán érkezett meg 
fekete Iván s térdet hajtott a leendő magyar 
király e őtt, a kinek esküvel fogadott föltétien 
engedelmességet, s hogy ezt be is bizonyítsa, 
ellenvetés nélkül vonult hadával a bácsmegyei 
Tiszamellékre, a mely helyet a vajda neki további 
rendelkezésig tartózkodásra kijelölt.

„Cerni Jovan“, a mint a vezért a serege zömét 
képező ráczok nevezték, a Tisza-Maros egybe- 
folyása mellett ütött tábort, s várta a felhívást, hogy 
ura, János király a hazaárulók ellen küldje őket. 
A féktelen, hadi fegyelemhez nem szokott vad 
hordát nem lehetett sokáig ígéretekkel békében 
tartani. Természetszerűleg a közeli vidéket kezdte 
bekalandozni, pénz-, vér- és szerelemszomjukat 
kielégítendő. Ekkora sereget még a vezér nagy 
tekintélye sem volt képes rendbentartani, a ki 
gyakorta kérte követei által a királyt, hogy ne 
kárhoztassa tétlenségre népét, a mely harczra 
vágyik, különben nem áll jót a környékbeli 
nemesek és városok épségéért. De intelmei 
süket fülekre találtak János királynál. Ő inkább 
diplomatának született, mint hadak vezérének, 
s azzal volt elfoglalva, hogy a külföldi udvarok 
elismerését kinyerje. A míg ebbeli fáradozásait 
jórészt siker követte, addig Ferdinánd nemcsak 
megkoronáztatta magát a hűtlen koronaőr, Perényi 
segítségével, hanem meg is indult fegyveres 
népével, hogy érvényt szerezzen az ő pozsonyi 
királyválasztásának. Az ő képzelt hatalmába 
vetett nagy bizalom, a Mária királyné fáradhat- 
lansága, tapintatos szeretetreméltósága, és a 
János Király tétlensége szinte csodálatos rövid 
idő alatt megnyerte az új király számára a fő
nemesség nagy részét. Csak a köznemesség tar
tott ki mellette rendületlenül, élükön Werbőczy 
Istvánnal. Egy Báthory, Perényi, Batthyány, 
Thurzó, Nádasdy a Habsburg első biztató sza
vát, új adományokra szóló Ígéretét örömmel 
fogadta, hogy ott hagyhassa a „tót királyt“, a 
ki a trónra tolakodott közülök, pedig harmadik 
őse még mint valami ismeretlen bosnyák bocs- 
koros pásztorkodott.

Az olygarchák büszkesége átragadt fekete 
Ivánra is, a ki czárnak czímezteti magát már s

éppen olyan udvart tart maga körül, mint a 
minőt hajdani uránál látott azelőtt. Rendes, test
őrség veszi körül személyét, udvarmester iga
zítja az udvari ceremóniákat, s kincstárnokot, 
főlovászmestert, és egyéb méltóságokat tartott 
Szabadka falai között, a melyet Török Bálinttól 
foglalt el. Bár a kalandor titkon talán csak magá
val egyenrangú parvenunek tartotta Szapolya 
Jánost, a külszínt még megtartotta, s nem szűnt 
meg hűségéről, polgári hódolatáról biztosítani a 
felséget. Már 15.000 emberrel rendelkezett, szék
városa volt, s népe nem csak vezérének tekin
tette, hanem prophetájának is, Isten küldöttének, 
a ki mindent jól tesz, a mit tesz. János királynak 
nagyon meg kellett volna becsülni az ő barát
ságát. Nem volt a magyarnak nagyobb ellensége 
soha a rácznál, s annak az embernek a személye 
hozzáfűzte, szolgájává tette azt a vad, zabolátlan 
fajt. Végzetes szerencsétlensége neki, hogy nem 
tudta felhasználni ezt a sors által neki juttatott 
hatalmas embert, hogy a saját erejét annak a 
leverésével gyengítette, nem hogy csatlakozásá
val erősítette volna.

Ferdinánd egy dologban jobb taktikusnak bizo
nyult Jánosnál. Barátokat jobban tudott szerezni 
magának. Pedig természettől gőgös, hideg, kimért 
volt, míg ellenfele egyénileg a legszeretetremél
tóbb ember volt. De abban a korban ezzel a 
tulajdonsággal csupán nagyon kevés eredményt 
lehetett elérni. Talán az egy Werbőczyt és magát 
János királyt kivéve, nem volt más meg nem 
vásárolható egyén Magyarországon. A ki többet 
adott, ahhoz pártolt a legdúsabb olygarcha is. 
Senkinek sem volt elege, s egy-egy magas méltó
ság, uradalomért gazdát cserélt bármelyikük is. 
János fukar volt az ígéretekben, s csak aprán
ként teljesítette az Ígéreteit is. Ferdinánd szüle
tett úr volt ebben a tekintetben. Nagylelkű, bő
kezű, fényes ígéreteket tevő, és hálás azokhoz, 
a kik melléje állottak. „Meglátszik, ki született 
királynak“, mondogatták a főurak, s egyenként 
hagyták oda Zápolya Jánost. És ő a mint tét
lenül nézte a haza pusztulását Mohácsnál, most 
fataiistikus önmegadással szemlélte az ő táborá
nak fogyását is. Ferdinánd pedig sietett kihasz
nálni ezt a kedvező helyzetet, s mikorra kenyér
törésre került a dolog, János király elszigetelve 
állott a hütelen és ellenségekké vált főurak között. 
A legveszedelmesebbek voltak ezek között azok, 
a kik nyíltan nem állottak át a Ferdinand párt
jára, hanem a barát szerepét játszva az ő udva
rába jártak, hogy a kilesett titkokat elárulhassák 
az ellenkirálynak. Ezek közé tartozott enyingi 
Török Bálint is.

A vitéz, heves, büszke nagyúr nem tudta el
feledni a szégyent, a mi Szabadka elfoglaltatá- 
sával esett rajta. Iván czárt, mint volt szolgát külön
ben is lelke mélyéből megvetette, az ő várának 
elfoglalása pedig ki nem ölhető bosszút keltett 
szívében. Míg kedvező alkalmat várt a fegyveres 
megtorlásra, nem szűnt meg János királynál 
panaszokkal elhalmozni a paraszt vezért, élénk 
színekkel festve azoknál a török dúlásoknál 
szörnyűbb állapotokat, a melyek a Maros vidé
kén találhatók a fekete ember odavonulása óta. 
Maga vezette fel az udvarba a nemeseket, a kik 
kastélyaikat, szolgáikat, női családtagjaik becsű



letét keresték. János király szigorúan megintette 
Iván czárt, a ki megint csak azzal védekezett, 
hogy az ő serege harczolni gyűlt össze, nem 
szántani vetni, és valósággal örült, mikor tétlen
ségre kárhoztatott kardját kihúzhatta a nélkül, 
hogy a miatt panaszt emelhetett volna valaki.

Török Bálint belátva, hogy puszta árulkodá- 
sokkal várát vissza nem veheti, nagy titokban 
felintette vitézeit, hogy épp úgy meglepje a czár 
várőrségét, mint az övével történt. De Iván már 
éles eszével, vas szorgalmával a keze alatt levő 
embertömeget igazi sereggé alakította át, a mely 
csapatokra oszlott, vajdák vezérlete alatt, s fegyel
met tartott. A meglépés nem sikerült tehát, s a 
fegyverben levő ráczság véres fejjel verte vissza 
a támadást, s maga Török csak nehányad 
magával menekült a harczból. A siker felbátorí
totta a czárt, s egy másik főúrral húzott ujjat 
nemsokára. Csáky László valami gúnyos nyilat
kozatára megtámadta ennek csornai várát, s 
rövidesen be is vette. Megtorlásul ráütött a 
vár-úr, de ő még rosszabbul járt, mint Török. 
Nagyon is kevésbe vette a paraszthad erejét s 
elégségesnek tartotta háromszáz válogatott lovas
sal csapni le reá, s Csanád alatt ott maradt a 
háromszáz jó vitéz, s maga Csáky László is. 
Másnap a czár sátora elé magas póznára tűzték 
fel fejét.

Iván czárnak nagyobb serege volt, mint a két 
ellenkirálynak együttvéve. A kettő között tényleg 
ő a harmadik volt az ország legnagyobb hatalma. 
Török ugyan fogadásához híven visszavette 
várát tőle, felhasználva a czár távollétét, de csak 
a nyitott kapun tört már be. Iván nem törődött 
Szabadka sorsával, más alkalmasabb vidéket 
keresett, méltóbbat székhelyül. Szeged nyerte 
meg tetszését s ide tette át székhelyét. Hadának 
garázdálkodásáról újabb hírek jöttek, s az előbbeni 
szövetséges alkalmatlanná kezdett válni János 
királynak. A nemesség a mindjobban féktelen
kedő rácz had zaklatásai miatt őt okozta, s az 
elpártolást emlegette, a czár pedig csalódva benne, 
mindjobban megbarátkozott a Ferdinánd kérte 
szövetkezés eszméjével. János király éppen arra 
készült, hogy megfenyítse a nyakára nőtt szolgát, 
Iván meg éppen felmondani készült gyönge 
urának az engedelmességet.

Ferdinánd nevében az országot Mária özvegy 
királyné kormányozta, s nem volt napjának egy 
percze, a melyben ne tett volna valamit bátyjának 
érdekében. Iván czárral is ő kezdte meg az 
alkudozásokat. Még a pozsonyi királyválasztás
kor 1526 deczemberében ráterelte Ferdinánd 
figyelmét az eszes királyné a czárra, a kit leve
leiben „der schwarze Mann“ vagy „le Noir“ 
néven említ, s tanácsához képest a király a 
szegedi táborba Podvinnyayt, egy volt naszádost 
küldötte, a következő év februárjában elkészülve 
arra, hogy ügynöke minden eredmény nélkül 
fog visszatérni, sőt a küldött még rosszabbtól 
is tartott. Nem tartotta kizártnak, hogy a vad 
népség bőréből fejti ki az olyan követet, a kit 
nem fogad rokonszenvvel, a hangulat kikémle
lésére tehát egy Botus Márton nevű pécsi keres
kedőt küldött előre, a ki 5000 aranyat, 500 ruha
kelmét, 10 aranyos serleget és 5 nemes török 
lovat vitt ajándékul a czárnak. Mikor a keres

kedő látta az ajándékok jótékony hatását, alkal
masnak találta az időt, hogy Ferdinánd király 
lezárt, nagy pecsétes, levelét is átadja Ivánnak. 
Maga a császár írta alá a levelet, a melyben ő, 
a volt lovász, nagyságosnak volt czímezve. És 
mennyi ígéret, még álomnak is szép, még remény
nek is sok. Mintha a szívében olvasott volna a 
király, meglátva abban az ő legtitkosabb gon
dolatait. Megalkottatja az ő hű ráczai részére a 
külön despotaságot, s kihasíttat a gyűlölt Magyar- 
ország testéből egy darabot, a hol a szlávok 
tömörülhetnek. Ez a czél lebegett ő előtte éjjel 
és nappal, és most az a király Ígéri mindehhez 
segítségét, a ki ellen annyira vágyott harczba 
menni. Kegyelmes az Isten! felnyitotta neki a 
vaknak a szemét, hogy meglássa az igazságot. 
És népe vele örült, hogy a gyámoltalan János 
helyett az igazi király táborába vezette őket. 
„Ferdinánd az Isten ő szent felségének küldötte, 
a ki minden pogányt a kereszténység áldott 
igája alá hajt, s kiirtja a mohammedánság osz
mán tévelygését“.

Az Iván czár 15.000 emberére mindnagyobb 
szüksége kezdett lenni Ferdinándnak. A János 
elleni hadban állása csak rövid idő kérdése volt 
már, s nagy megnyugvására szolgált, hogy olyan 
tekintélyes haderő várta őt magában az ország
ban. Hoberdanecz János, az udvar második kül
dötte, mikor Pozsonyba visszaérkezikMária király
néhoz, a czár sajátkezű levelét hozza magával, 
április 13-án, melyben a hatalmas népvezér 
teljes hűségét, életét ajánlja fel Ferdinándnak, 
s az ágyúkat és ágyúmestereket is csak azért 
kéri, hogy tüzérségével annál többet használ
hasson neki, czélja lévén Újlakot és a többi 
török megszállta várat visszaszerezni, hogy aztán 
neki, urának adhassa át. Hogyne tenne meg 
mindent a királyért, a ki őt levelében már „fen
ségnek“ titulálja. Ekkorra tisztesség csak vérbeli 
herczegeket illet meg, s még a nádor sem örülhet 
ilyen megtiszteltetésnek. Az özvegy királyné külö
nösen kegyelte Iván czárt, s mindig hangsúlyozza, 
hogy a kereszténységet sohasem sanyargatta a 
fekete ember hada, hanem inkább saját vére 
hullásával védte az ország egy nem kis területét 
a török ellenében.

Nenad Iván czár hálatelt szívvel vette Fer
dinánd április 16-án kelt kegyelmes válaszát. 
Csupa kérelem, csupa Ígéret ez a levél. Legyen 
pártfogója ezután is a kereszténységnek és a 
nemességnek, védje továbbra az eddig oltalma
zott földet, s ha rövid idő múlva bejön trónját 
elfoglalni Ferdinánd, majd együtt szorítják ki a 
törököt. Akkor magával hozza majd a tüzérséget 
is az ő kedvelt, állhatatos barátjának. Hogy 
mennyire nagy súlyt helyezett a rácz czár jó
indulatára a király, legjobban kilátszik abból, 
hogy éppen úgy állandó követet tartott a szegedi 
udvarban, mint akár egy szövetséges hatalmas
ság fővárosában. Hoberdanecz volt a közvetítő 
a király és a czár között, s a királyi küldött 
előtt nagy esküvést tettek az egyes vajdák május 
26-án, hogy mindig hűek maradnak Ferdinánd- 
hoz, még a czár halála esetére is, s ennek be
bizonyítására az ügynököt kapitányukká válasz
tották, kötelezve őt, hogy szerencsétlenség esetére 
szedjen össze minden ráczot, s vezesse őket a
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király táborába. Csak egy ember ingadozott még, 
a főkapitány, Chelnyek Radazaw, a kit sajátkezű 
levéllel és ajándék fegyverekkel nyert meg s 
hogy hűségét továbbra is biztosítsa, június 25-én 
200 jobbágygyal kötelezi le. Az ügynök biztosí
totta Ferdinándot, hogy nincs hűbb embere Iván
nál, hiába árulkodnak reá a magyar urak, reá, 
és seregére bizton lehet számítani, s az első 
lesz, a ki Budára vonulása alkalmával fogadni 
fogja a királyt, s bízni lehet benne, hogy általa 
vissza lehet szerezni a török által elfoglalt föl
deket. Ily nagy szolgálatok ellenében nagyon is 
kevés az Iván kívánsága. Hadi felszereléseket, 
fegyvereket, posztókat és pénzt kér június 4-én 
serege számára, hogy ne legyen kénytelen rablás
ból élni, a saját méltóságának emelésére pedig 
kürtösöket, trombitásokat, dobost, és egy aranyos 
zászlót, egyik oldalon az ő czímerével, a másikon 
a Boldogasszony képével. Milyen szerény kíván
ságok attól, a ki legtöbbet tehet a trónrajutás 
érdekében. Hiszen a török is a trónhoz segítené 
Ferdinándot, de valóságos emberadó árán. Erdély 
legszebb szüzei, ifjai, gyermekei, lovai, agarai 
lennének évenként az aranyak mellett a segítség 
ára. Valóban Iván czár bölcs mérsékletet tanú
sított követeléseiben. Nem vakult el szerencsé
jében és hatalma tudatában, a mivel a kalan
dorok általában ki szokták hívni a sorsot maguk 
ellen. Lám Frangepán Kristóf olyan árat kért a 
királytól segítsége fejében, a melyet megadni 
nem volt módjában, s mikor daczból a János 
király pártjához állott, rövid idő múlva életét 
veszté Varasd ostrománál. Iván előtt magasabb 
czélok lebegtek, mint a, saját hiúsága és hatalom
vágyának kielégítése. O népe számára óhajtotta 
megnyerni a hatalmas király kegyét, s ennek 
fejében önzetlenül akarta szolgálni urát.

A nagy buzgalom láttára, a melylyel a czár 
kegyét kereste Ferdinánd, tudatára jött János 
király is annak, hogy benne milyen értékes 
szövetségest hanyagolt és vesztett el. Követeket 
küldött hozzá május végén, hátha visszatéríthetné 
megint. De a küldötteket Hoberdanecz előbb 
elfogta, mintsem ezek érintkezhettek volna Iván
nal s a Ferdinánd ügynöke előtt a czár nagyon 
fennhéjázóan beszélt már a János király követei
vel. Mondjátok meg ő felségének, hogy mióta 
ő siket és néma módjára megfeledkezett rólam, 
legkegyelmesebb királyom Ferdinánd eláraszt 
kegyeivel, aranyaival. Én az ő szolgája vagyok 
ma már, de az előbbeni szövetségre vissza gon
dolva, kész vagyok ajándékba pénzt küldeni 
neki“ s odadobott a küldöttek lába elé egy 
1000 aranynyal tömött erszényt. De ezt a meg
aláztatást csak a gúnyolódó hír vitte meg a 
királyhoz, mert követei csak hosszú idő múlva 
nyerték vissza szabadságukat.

Ferdinánd még nem lépte át az ország hatá
rát, de István belátta, hogy nagy veszedelmet 
rejthet magában, ha bejövetelekor egy szövet
séges sereg fogadja s hogy az ő hadait két tűz 
közé ne foghassák majd, elhatározta, hogy ha 
Ivánt visszaszerezni nem tudja már, akkor hama
rosan meg kell semmisíteni, a míg hada a Ferdi- 
nandéval nem egyesült. Perényi Pétert, a kit az 
erdélyi vajdaságban utódjává tett, bízta meg a 
czár megtámadásával. 12.900 főből álló sereggel

támadta meg a vajda, a számra nézve csak alig 
valamivel nagyobb rácz hadat, de Szőllős mellett 
a czár fényes diadalt aratott. A ki ilyen nagy 
ütközetben győzedelmes, az már nem martalócz 
vezér többé, hanem igazi vezér, a kinek nevét 
egész Európa megismeri. Maga Ferdinánd június 
24-én hitlevéllel ellátott követet küld hozzá, 
Reicherstorffer Györgyöt, akárcsak a török szul
tánhoz. Ennyi kitüntetésre Iván czár nagyon 
hálásnak bizonyul. Nyíltan kijelenti a magyar 
nemzethez intézett kiáltványában, hogy sorsát 
a Ferdinánd királyéhoz köti. „Jovan czár, az 
Isten küldötte, a Krisztushoz hű magyar rendek 
összességének és külön-külön egyeseknek, a kik 
e levelet olvassák, üdvözletét és minden jót. 
Átláttuk, hogy János vajda, a szepesi gróf, a 
szabadságot, a melylyel Krisztus az ő keresz
tény híveit felruházta, megsértvén, Magyarország 
minden rendét a keresztény világ előtt még nem 
hallott tized adó alá vetette, a melyet azon vajda, 
a mint biztosan tudjuk, a török császár számára 
szed, Magyarország elpusztítására, hogy a török 
őt az ország trónjára segítse, minélfogva intünk 
és kérünk titeket, mint igaz keresztényeket, hogy 
ne növeljétek a pogányok hatalmát, a kik úgy is 
eléggé jól laktak már a mi és a ti véretekkel, 
mert bekövetkezik a ti szabadságtoknak ideje, 
biztosan tudjuk ugyanis, hogy a felséges Fer
dinánd fejedelem kétségtelen és törvényes királya 
Magyar- és Csehországnak (a kinek hűségünket 
megőrizni fogadtuk mi is) minden hadi felke
léssel és seregeivel rövidesen bejönni szán
dékszik, e szerencsétlen haza védelmére és fel
szabadítására. Legyetek tehát jó lélekkel és 
hűséggel azon legkeresztényibb fejedelemhez, 
a mi urunkhoz, a legkegyelmesebb Ferdinánd- 
hoz. Legyetek boldogok az Úrban“.

Ennek a május végén kibocsátott kiáltványnak 
nem volt ugyan nagy hatása, de mivel egyenes 
támadás volt a koronás király ellen, a kit csak 
vajdának ismert el, nagyfontosságú volt. János 
első haragjában újra reá küldi a ráczokra 
Perényi Pétert, ak i tetemes lovassággal támadja 
meg a készületlen sereget. Ám a győzelem most 
sem lett a magyaroké. A rácz gyalogság egy 
részét ugyan összetörte a vajda, — eleget vigasz
talta e miatt Ferdinánd a czárt — de mégis 
csak neki kellett visszavonulnia. Ez a győzelem 
annyira megtizedelte az Iván hadát, hogy aggódnia 
kellett már serege sorsa fölött. Ferdinánd király 
mind csak hitegeti, hogy útban van, már Dévényt 
ostromolja, már Pozsony is meghődolt, de csak 
ígéret maradt a segítség s egy ellenséges ország
ban, elszigetelve, szomorú sorsnak nézett elébe 
az Iván czár serege. A helyett, hogy ő kapna 
elesett katonái helyébe újakat, hogy a várt tüzér
ség érkezne, még az ő naszádosait kéri július
16-án Ferdinánd, hogy utazzanak Buda alá, 
mert ő Bécs felől nem képes leküldeni az övéit.

Ilyen szomorú viszonyok között új és utolsó 
sugarakat vet Iván czárra a János király július 
hóban tett béktilési kísérlete. Ferdinánd meg
rettenve parancsolja ügyvivőjének, hogy legyen 
résen s ne bocsássa a franczia király emberét 
a fekete czár elé, a kit a távolról jött követ a 
János hűségére akar visszatéríteni. El kell fogni 
a francziát és Frangepán Kristófot, a ki vele
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indult s az ő királyi színe elé állítani, vagy 
bármi módon ártalmatlanná kell tenni őket, fel
akasztani, agyonütni, vagy bármi módon kivé
gezni. 4000 rénusi aranyat szívesen áldoz a király, 
ha végrehajtják parancsát. Csak minden Ígérettel 
erősíteni a czár hűségét.

A Ferdinánd levelezéseiből kitűnik, hogy ő 
csakugyan jó szívvel volt a fekete ember iránt. 
A háládatosság mindenkor szép tulajdonsága 
volt a királynak s hogy Ivánt barátjai közé szá
míthassa, nagy érdekének látszott különösen. 
Terve az volt, hogy a mint ő Buda felé köze
leg, vonuljon fel seregével a ráczok despotája is 
s így két felől fogják közre János királyt. De 
a míg ő pénz és ember hijján az ország hatá
ránál vesztegelt, azalatt a folyton támadott fekete 
Iván végre is elvérzett. A puszta Ígéretekkel a 
lelkesedést ugyan lehetett önteni a seregbe, de 
a folytonos emberveszteséget nem tudta a czár 
honnét pótolni. Ily körülmények között roha
mosan közeledett a bukás.

János király, mikor hiába látta büszkeségét 
megtagadva s nem sikerült az őt annyira lealázó 
újabb békekisérlet sem, Czibak Imrére bízta a 
paraszt had szétverését. Vitéz, de megbízhatlan 
főúr volt Czibak, mint a többi mind s mint 
váradi püspöknek, erős bandérium állott ren
delkezésére, a melyhez a szomszéd megyék ban
dériumait szedte össze s miután hozzácsatla
koztak az erdély határán lakó oláhok és a lugosi 
nemesség, így vonult a ráczok tábora ellen. Négy 
napig nézett farkas szemet a két sereg, míg végre 
július 25-én Czibak kezdi meg a támadást. 
A ráczok a védekezők, de lassanként támadókká 
vá'.lanak, mert a czár ügyes taktikája közbe 
fogatja a magyarokat. Már-már futni kezd a 
Czibak serege, mikor váratlanul segítség ér
kezik, a karánsebesi nemesség pihent csa
pata. Ennek rohama eldönti a csatát s már 
csak a védtelenek öldöklése az, a mi ezután 
következik. Maga Iván egy maroknyi csapattal 
átvágja magát az ellenségen és a Maros túl
partjára úsztak, hogy székhelyére, Szegedre me
neküljön.

A győzelem híre hamarább eljutott Budára, 
a hol Te deumot tartottak annak örömére, mint 
Ferdinándhoz, a ki a végzetes ütközet után két 
nappal még arra figyelmezteti szövetségesét, 
hogy vigyázzon, mert a magyar sereg Szeged
nél táboroz a székelyekkel, erdélyi és más megyei 
hadakkal s inti, hogy csak akkor bocsátkozzék 
ütközetbe, ha biztos sikert remélhet, egyébként 
várja be őt, a ki már Nagyszombatot is bevette 
s rövidesen Buda alatt lesz táborával. Iván czár 
nem találkozott soha urával, a kinek érdekeit 
önzetlenül képviselte, hogy saját fajának emel
kedését biztosítsa. Még fedél alá sem jutott a 
népvezér, a ki az egyetlen vesztett csatával életét 
is elvesztette. Egy Urbán nevű magyar meg
látva, hogy futva tart a város felé a menekülő 
fekete ember, sereg nélkül, néhány szolgájával, 
csak felsóhajt: „Hej csak egy golyóm volna 
csak, annak a gyilkosnak a számára!“ Egyik 
társa oda nyújt egy golyót, ő tölt s annak eldör
dült a fegyvere, halálosan sebesülve fordul le 
lováról Iván. Kisérő szolgái felemelték, de nem 
merték többé a városba vinni. Egy szekérre tet

ték s lassan czél nélkül megindultak, neki a 
nagy világnak. Hol lehetne biztos a hely a 
ráczok czárjának ? A szétvert sereg romjai aprán
ként összeverődtek s tanácstalanul állották körül 
vezérüket, a kinek szívós ereje daczolt a halál
lal. Mintegy 10 mértföldnyire, Tornos faluban 
esteledett rá a bús csapatra. Egy parasztkunyhó 
lett utolsó szállása a fekete embernek. A mi
lyenben született, olyanban érte utói a halál. 
A parasztgazda megismerte vendégét s egy 
óvatlan perczben lóra pattant s felzörgette Török 
Bálintot Szabadkán. Ez nem volt készületlen a 
támadásra, mert alig hallotta meg az ütközet 
kimenetelének hírét, már is maga köré gyűj
tötte a nemességet, hogy Szegedre csaphasson, 
kizavarni utolsó fészkéből a megtépázott sast. 
Nosza megörül a hírnek, hogy falak sem védik 
már a rácz parasztot, a ki kétszer kiporolta az 
ő ruháját, akkor, mikor maga is benne volt.

De Török Bálint csak Ígéretét váltotta be. 
Mikor a fekete ember áttért a Ferdinánd párt
jára, neki, a ki szintén elárulta Jánost s már 
egy táborban voltak, testvéri üdvözletét küldte. 
A gőgös nagyúr felszisszent ekkora szemtelen
ség hallatára. Talán még jobban fájt a barát
ságos üzenet a volt szolgától, mint a csatákban 
való veresége. „Jól van, elfogadom az üdvöz
letét, a küldötteket magyar vendégszeretettel el 
is látom, de vigyétek meg uratoknak az én üze
netemet: „a fekete Iván mégis csak enyingi 
Török Bálint keze alatt hal meg“.

Most megemlékezett a szegény czár erről az 
üzenetről. „Torlaszoljátok el a kaput!“ paran
csolta, remélve, hogy népe így meg tudja védeni 
őt addig, a míg a halál meg nem könyörül 
rajta. Csak élve nem szeretett volna ellensége 
kezébe esni. De az a maradék rácz sereg, a 
mely ide kisérte a czárt, már nem volt itt, hogy 
testével védelmezze urát. Szétszöktek, ki erre, 
ki arra, megérezve a veszélyt. Az a nehány 
szolga belátta, hogy hiába áldozza fel magát, 
felnyitotta hát a kaput Török Bálint azon ígé
retére, hogy így senkinek nem lesz bántódása. 
Iván czár ott feküdt szalmán s arcza halálsápadt 
volt. A fekete sáv még félelmesebb volt ezen 
a viasz-színű ábrázaton. „Élsz-e még kutya?“ 
„Szólj átkozott fekete ember, élsz-e még!“ 
kérdezte tőle Török többször. A sebesült nem 
felelt. Volt ereje halottnak tetetni magát. Egy 
halottal csak nem fog kegyetlenkedni egy vitéz. 
És csakugyan nem is kegyetlenkedett Egy 
vágással leszelte törzséről ellenségének fejét.

Zápolya János király még egyszer látta haj
dani szolgáját. A budai bíró rézedényben tette 
eléje. Már feloszlásnak indult a fej, a forró nyári 
napok alatt nem védte meg a felbomlástól az 
erős eczet sem, a melylyel leöntötték. Undorító 
volt a szag, a melyet árasztott, rémes a látvány, 
melyet nyújtott s mégis János királynak kedves, 
nagyon kedves volt az ajándék. Talán ez egy
szer volt életében kegyetlen, midőn kárörvendő 
mosolyra torzult el ajaka s egy korbácscsal sze
mébe sújtva a fejnek, boldogan kiáltott fe l: 
„átkozott fej, többé nem fogsz hát fenyegetni!“ 
A kit életében nem igen akart látni, holta után 
nem győzte eleget nézni. Még ebéd közben is 
előtte hevert a fekete sávos fej s valahányszor
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ráköszöntette a király a tele serleget, nem felej
tette el hozzá tenni: „hová lett a hűséged?“ 
Délután póznára tűzette s a néma fej egy hétig 
ott állott őrt a bástyafokon, Bécs felé néző 
arczczal, azután elsodorták a Duna hullámai.

Ez volt a fekete Iván tragikus sorsa. A vég
zet nagyokra látszott kiszemelni őt, azután elej
tette egyszerre. Pedig nem érdemelte meg. Az ő 
helyzetében másvalakinek kezére több vértapadt 
volna. Az ő parancsára ártatlan nem vesztette 
életét. Kincseket nem gyűjtött, hogy tobzódhas
son rajtuk s még nagyra is csak azért vágyott, 
még despota is csak azért akart lenni, hogy a 
ráczoknak despotája legyen. Egy nagy eszme 
megnyilvánulása volt ő, egy eszméé, a melynek 
nem volt elég alapja mégsem, hogy úgy érvé
nyesüljön, mint azt a fekete ember óhajtotta. 
Elbukott, de nem azért, mert nagyra tört, hanem 
mert népét becsülte túl nagyra. Az ő halála 
szerencséje volt Magyarországnak s hogy álmait 
meg nem valósíthatta, nagy veszedelemtől men
tette meg azt. Ki tudja, mennyi vér folyt volna, 
milyen politikai alakulásokat okozhatott volna 
egy rácz despotaság keletkezése? Szerencse, 
hogy a sors csirájában taposta el ezt az új 
államot.

Igaz, hogy állhatatlannak bizonyult Iván, azzal 
szemben, a kinek térdet hajtott. De ha mindenki 
elárulta Jánost, valamennyi között az ő eljárása 
a legmenthetőbb. Ő nem alkudott ki magának 
semmit, mikor felajánlotta a királynak kardját, 
csak harczolni akart a király ellenségével. Jutal
mat, népe jutalmazását csak akkorra kért, ha 
megszolgált érte, ha megmutatta, hogy méltó a 
jutalomra. S János király sohasem fuvatott riadót. 
Tétlenül kellett vesztegelniök, hiába kért, rimán- 
kodott, hogy ne kösse őt oda olyan helyhez, a 
hol a király párthívei laknak, mert hisz ennyi 
embernek, ha fizetésből, ha hadi zsákmányból 
nem élhet, rablásból kell fentartani magát. János 
király süket volt, néma volt. Ebben a szomorú, 
kétségbeejtő helyzetben jött a Ferdinánd fényes 
ajánlata. Első szóra többet ajánlott, mint a 
mennyit Iván kérni mert volna. Végre is a rácz 
vezért semmi sem kötötte a Zápolya-házhoz. 
Még a szolgálatért sem volt mit köszönni s az 
a feltétlen engedelmesség, mit hatalomra jutása 
után hajdani gazdájához mutatott, már amúgyis 
ritkaság számba megy. A kiknek szégyelni való
juk van lealázott előbbeni sorsuk miatt, engesz- 
telhetlen gyűlölettel szoktak éppen azok iránt 
viseltetni, a kiknek alárendeltjei voltak előbb. És 
Iván czár nem tört volt ura ellen soha, bárha 
tudta, hogy János király nemcsak visszaemlékezik, 
hogy az ő istállójában volt szolga valamikor 
Csernoevics Nenad, sőt emlékeztetett is minden
kit erre. A míg a király tehetetlensége elpárto
lásra nem kényszerítette, hű alattvaló volt, a 
minthogy az lett Ferdinánd irányában is. Mikor 
a német párthoz csatlakozott, semmi Ígéret meg 
nem ingatta többé hűségét. Kész lett volna uráért 
vérét ontani bármely perczben. És az ő tragikus 
sorsának megint egy sötét lapja! megint nem 
volt alkalma reá. Elvérzett olyan harczokban, a 
melyekkel nem segítette elő sem királyának ügyét, 
sem népének emelkedését. Remények között élt 
folyton, lidérczláng lobogott előtte mindig, de

a szivárványos kapun nem tudott átlépni soha. 
Rendeltetését be nem tölthette, bárha becsülettel 
megérdemelte volna is.

A kik árulónak mondták őt s reá támadtak 
haddal, hitszegőbbek voltak mind nála. Perényi 
Péter is el volt már szegődve a Ferdinánd tábo
rába, a mikor ő átállott s a koronát csak azért 
tartotta kezei között, hogy azt alkalom adtán a 
Habsburgnak adhassa át. Aztán addig változ
tatta politikai hitvallását, a míg Ferdinánd el 
nem fogatta s életét börtönben végezte be. 
Czibak Imre is cserélgette gazdáit, míg végre 
Gritti Alajos orgyilkosokat küldött reá. Megbíz- 
hatlansága és folytonos pártváltoztatása miatt 
pedig „Héttoronynak egy sötét zugában Török 
Bálint üldögél magában“. Ott a messze idegen
ben talán nem kereste fel haldoklása perczei- 
ben az Iván véres szelleme. Maga János király 
nem sokáig örülhetett a fekete ember fölötti 
győzelmének. Maga is hontalanná, bújdosóvá 
vált, a ki hányatott élete alatt ezerszer vissza
sirathatta az Iván czár meg nem becsült szövet
ségét. Ferdinánd pedig sohasem talált olyan 
igaz barátot, a ki puszta Ígéret fejében eszményi 
czélokért kész lett volna érte önmagát és egész 
népét feláldozni.

Senki sem siratta meg talán szegény „le 
Noirt“, rcsak a nemes lelkű özvegy királyné, 
Mária. Ő megérezte, hogy a Habsburgok trón
jának leghatalmasabb támasza dőlt ki benne.

Báró Ny dry Albert.

A színes fényképezésről.

A fényképezésnek tulajdonképpeni feltálalója 
Daguerre, ki 1838-ban a franczia akadémia 

három nagynevű tagjának -.Humboldt, Biot 
és Aragónak jelenlétében oly képeket készített, 
melyek az ábrázolandó tárgyak árnyalatait híven 
adják vissza és idővel nem romlanak el. Eljárása 
abban állott, hogya„sötét kamará“-banaképet oly 
ezüstözött lemezre vetette, melyet megelőzőleg 
jódgőzöknek tett ki, úgy hogy a lemez vékony 
ezüstjodid réteggel volt bevonva. Az ezüstjodid 
a fény hatása alatt oly módosulást szenved, hogy 
alkalmas „előidézővel“ kezelve fekete fémezüst 
válik ki belőle. Daguerre előidézője higanygőz 
volt, melynek hatása alatt a lemez ama helyeken, 
melyeken több fény érte, jobban megfeketedett 
és így adta vissza a tárgy árnyalatait, persze 
megfordítva. Hogy azonban a lemezen maradt, 
még bomlatlan ezüstjodid további fényhatásokra 
el ne bomoljon, a lemezt nátriumhiposulfát 
vizes oldatába mártotta, mire az ezüstjodid ki
oldódott és a lemezen csupán a fekete fémezüst 
maradt meg. Az így nyert „negativ“ képről az 
eljárás ismétlésével újabb (positiv) képet készítve 
az árnyalatok most már a valóságnak meg
feleltek.

Daguerre találmányával nagy sikert aratott, a 
franczia kormány élethossziglan 6000 frank évi 
járadékot biztosított neki és a csakhamar köz
ismertté vált fényképező eljárást felfedezőjéről 
daguerrotypiának nevezték el.

Tagadhatatlan azonban, hogy a csupán árnya



lataiban ábrázolt tárgy igen sokat veszít szép
ségéből, ha színes mezéből kivetkőztetik. Bájos 
olvasónőim közül is bizonyára igen kevesen 
cserélnék fel orczáik rózsás szíriét a daguerro- 
typiák egyhangú szürkeségével.

Nem csuda tehát, ha mindjárt a daguerro- 
typia feltalálása után sokat fáradoztak azop, 
hogy a kép a tárgynak színeit is híven ábrázolja. 
E feladat a színes fényképezés problémája, mely 
immár több mint fél század óta foglalkoztatja 
a tudósokat, művészeket és az egész művelt 
világot egyaránt és a mely, sajnos, bizony mai 
napig sem nyert egészen kielégítő megoldást.

A hosszú, fáradságos munkának mindamellett 
igen figyelemreméltó eredményei vannak, melye
ket a következőkben szándékozom főbb voná
saikban ismertetni. O. Lippman, a párisi egye
tem tudós tanára, ki a színes fényképezés terén 
már eddig is ugyancsak kivette részét az úttörő 
munkából, legújabban a párisi akadémiának 
ismét új eljárásról számol be, melylyel a tárgyak 
színes képét aránylag egyszerű úton lehet elő
állítani. Természetesen Lippmann e legújabb 
eljárását szintén ismertetni fogom a követke
zőkben.

*
Mindjárt Daguerre találmánya után többen 

megkisérlették olyan fényérzékeny lemez készíté
sét, mely nemcsak a tárgy árnyalatait, hanem 
színeit is híven adja vissza. Az ily irányú eljárá
sokat szokás a színes fényképezés közvetlen el
járásainak nevezni. Mások, látva, hogy a közvetlen 
eljárások nem vezetnek a kellő eredményre, 
lemondtak arról, hogy a színes képet kizárólag 
maga a fény készítse el és valamivel több teret 
nyújtottak a kép előállításánál az emberi, művészi 
beavatkozásnak. Az eljárások ezen második cso
portját nevezik rendesen közvetett eljárásoknak.

a) Közvetlen eljárások. Azt a jelenséget, mely 
a közvetlen eljárásoknak tulajdonképpeni alapjául 
szolgált, még Seebeck, a jénai egyetem tanára 
fedezte fel jóval a daguerrotypia feltalálása előtt. 
Goethe Farbenlehre-]ének 1810-ben megjelent 
második kötetében közli Seebecknek erre vonat
kozó dolgozatát: Seebeck papírlapot frissen készí
tett chlorezüsttel (AgCl) vont be és reá bocsá
totta a nap színképét. Körülbelül 20 percznyi 
expositio után a színképnek színes fényképe 
keletkezett. A kép persze nem volt nagyon hű: 
a vörös és a vörösöninneni (infravörös) rész 
vöröses lett, a sárga alig volt felismerhető, a 
zöld és a kék helye kék volt, míg az ibolya
rész vörösbarna, az ibolyántúli pedig szürke 
színben tűnt fel. Hasonló eredményt kapott akkor 
is, mikor fény által már megszürkült nedves 
ezüstchloridot (Ag2Cl) használt. A képek rög
zítése azonban Seebecknek nem sikerült, s így 
a színes kép csakhamar eltűnt, elhomályosodott.

Seebeck felfedezését kortársai nem igen mél
tatták nagy figyelemre; Seebeck úgy járt vele, 
mint sok más felfedező: J. Herschel (a nagy 
Herschel fia) 1841-ben újra felfedezte a chlor- 
ezüst nevezetes tulajdonságait, a színek rögzítése 
azonban neki sem sikerült.

Első komolyabb eredményeket a fényképezés 
terén E. Becquerel mutatott fel a múlt század 
ötvenes évei körül s egyúttal az ő kísérleteiben

találjuk meg az álló fényhullámokkal való fény
képezésnek csiráit, melyekből azután Lippmann 
eléggé tökéletes eljárása kifejlődött.

Becquerel igen jól csiszolt Daguerre-féle ezüs- 
tözött lemezeket használt, ezeket chlorvíz fölé 
állította, a mire egyenletes chlorezüst réteggel 
vonódtak b e ; e lemezekre vetítette a nap szín
képét, mire több percznyi expositio után a nap 
teljes színképe láthatóvá lett a lemezen: az összes 
szivárványszínek láthatók voltak és csak kevés
sel voltak eltolva az eredeti napszínkép színeihez 
képest. Az infravörös rész sötétbarna, az ultra
ibolya levendulaszürke lett. Rögzíteni a képeit 
Becquerel sem tudta.

E szerint tehát Becquerel sem igen tudott 
sokkal többet elérni, mint Seebeck, bár később 
a színképnek oly éles képét tudta már előállí
tani, hogy az öt legerősebb Fraunhofer-féle vonal 
(azok, a melyeket A, B, C, E  és F-fel szokás 
jelölni) is látható volt a képen, sőt sötét kam
rában egy rézmetszetnek meglehetősen hű szí
nes képét is elkészítette. Bármily módon töre
kedett azonban a még bomlatlan chlorezüstöt 
eltávolítani, a színek azonnal elmosódtak és a 
kép egyenletes szürke színt öltött.

Az egész titokzatos jelenség magyarázatára 
azonban igen értékesek ama tapasztalatok, melye
ket Becquerel a képek előállítási módjára vonat
kozólag tett. Ezekből kitűnik, hogy a képek annál 
hívebben adták vissza a tárgy színeit, minél 
egyenletesebb volt az ezüsttükrön a chlorezüst 
réteg. Azt mondja továbbá Becquerel, hogy rövid 
expositio után a színek, bár igen halaványak, 
de sokkal élethűbbek, mint hosszabb exposi- 
tiónál.

Ezen mellékesnek látszó megjegyzések alapján 
gondolta ki Zenker a jelenségnek rendkívül érde
kes magyarázatát, melynek alapján azután Lipp- 
mann az eljárást igen nagy mértékben tökéle
tesítette.

Zenker alapgondolata az, hogy a Daguerre- 
féle csiszolt lemezen keletkező színek nem a 
fény módosította ezüstchlorid valódi testi színei, 
csak látszólagos színek, mint a milyeneket a víz 
felületén elterülő vékony olajrétegek mutatnak. 
Az ily vékony rétegek színe egyazon anyagnál 
a réteg vastagságától függ: a fény hatása alatt 
Zenker szerint az ezüstchloridban ily vékony 
rétegződés lép fel, még pedig úgy, hogy a külön
böző színű fénysugarak különböző vastagságú 
rétegeket hoznak létre s így keletkeznek a lemez
nek látszólagos színei. Ez az első pillanatra igen 
kalandosnak látszó magyarázat igen sokat nyer 
valószínűségében, ha a fellépő jelenséget a fény 
rezgéselmélete alapján tárgyaljuk és Zenkert 
követve a rétegződést, álló fényhullámoknak 
tulajdonítjuk.

Az álló fényhullámokra vonatkozó ismereteink 
amúgy is a fénytannak egyik legérdekesebb 
fejezetét alkotják, s minthogy a közvetlen színes 
fényképezés mai legtökéletesebb módja az álló 
fényhullámok szerepének helyes felismerésén és 
kihasználásán alapszik, ne sajnáljuk a fáradságot 
és ismerkedjünk meg valamivel közelebbről az 
álló fényhullámokkal.

Bár Zenker egész felfogása a hypothetikus 
alapok nyugvó rezgési elméletében gyökerezik,
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következményei a legkisebb részletekben is igen 
szép megegyezésben vannak a valósággal — 
egy okkal több, hogy Zenker elméletével meg
ismerkedjünk.

A rezgési elmélet szerint a fényforrások egy
mást igen sűrűn követő szakaszos ingadozások
nak, rezgéseknek székhelyei: hogy tulajdonképpen 
mi az, a mi rezeg, ingadozik, arra vonatkozólag 
nem is okvetlen szükséges magunknak egészen 
határozott képet alkotnunk, a lényeges a dolog
ban az, hogy a fényforrásban valamely jelenség 
igen apró időközökben egymásután ismétlődik. 
A régebben divatos rugalmassági rezgéselmélet 
szerint valamely föltételezett anyagnak, az egész 
világűrt betöltő aethernek, apró részecskéi végez
nének a szó szoros értelmében vett rezgő moz- 
gést; ma inkább hajlandók vagyunk az ú. n. 
elektromágneses rezgéselmélet szerint a dolgot 
úgy felfogni, hogy a fényforrásokban elektromos 
és mágneses erőknek szakaszos ingadozása 
megyen végbe. Az itt tárgyalandó jelenségekre 
nézve egészen mindegy, akár az egyik, akár a 
másik felfogáshoz csatlakozunk, a lényeges az, 
hogy szakaszonként ismétlődő változást, rezgést 
tételezünk fel.

A fényforrásokban fellépő rezgés folytán rez
gések létesülnek a fényforrás környezetében is, 
azaz a rezgés a fényforrásokból minden irányban 
tovaterjed olyanformán, mint a hogy a vízbe 
dobott kő okozta gyűrűk a víz felületén tova
terjednek, csakhogy a fényrezgések tovaterjedési 
sebessége a vízhullámokét igen nagy mértékben 
felülmúlja, a fény terjedési sebessége ugyanis 
a légüres térben 300,000 kilométer másodper
czenként.

Képzeljünk egyszerűség kedvéért egy igen kis 
kiterjedésű fényforrást; abban a pillanatban, mi
dőn a fényforrás „kigyúl“, a rezgések még csak 
magában az apró fényforrásban mennek végbe, 
igen kis idő múltával azonban már a fényfor
rást magába foglaló egész tér-rész rezeg, mely
nek határfelületét hullámfelületnek vagy egysze
rűen hullámnak nevezzük. Ez a hullámfelület 
fúvódik fel óriási sebességgel és ama vonalakat, 
melyek e hullámfelületre összes egymásután 
következő stádiumaiban merőlegesek, nevezzük 
sugaraknak. A légüres térben a hullámfelület 
minden irányban egyforma sebességgel fúvódik 
fel; gömbalakú fényforrás keltette hullámok tehát 
csupa a fényforrással egyközéppontú gömbök, 
a sugarak tehát egyenesek. Hasonló a tovater
jedés a levegőben, gázokban, természetes álla
potú folyadékokban s több szilárd testben is, 
ezek az ú. n. isotrop közegek; vannak azonban 
olyan közegek, melyekben különböző irányok
ban, a tovaterjedés különböző sebességgel tör 
ténik; ezeknél a gömbalakú fényforrásból ki
induló hullámok nem maradnak gömbök és a 
sugarak sem maradnak egyenesek. Ily közeg a 
kristályok legnagyobb része. A következőkben 
azonban, kitűzött czélunkra való tekintettel, ki
zárólag isotrop közegekkel fogunk foglalkozni.

Ha fényhullám éri szemünk reczehártyáját, 
látóidegeinkre való behatása által bennünk a 
fény érzetét kelti, még pedig a szerint, a mint 
másodperczenként más és más a rezgések száma, 
a szerint más és más színű fényt fogunk látni.

Csak oly rezgések keltenek bennünk fényérzetet, 
melyek másodperczenkénti rezgésszáma 400 és 
800 billió közé esik; a négyszáz billiós rezgést 
vörösnek, az ennél nagyobb rezgésszámút narancs- 
sárgának látjuk s í. t. a szivárvány színei sor
rendjében ; a 800 billiós rezgést ibolyának látjuk. 
Más rezgésszámú rezgésekre szemünk nem érzé
keny, pedig ily rezgések létezése elektromos, 
chemiai és hőtani eljárásokkal kimutatható. így 
pl., mint már említettük, az ezüstchlorid is szí- 
neződik a színkép vörösinneni és ibolyántúli 
részén is.

Szokás a színeket még hullámhosszukkal is 
jellemezni: hullámhossz az a távolság, melyre 
a fényhullám egy rezgés alatt terjed; a rezgés
szám és hullámhossz szorzata tehát a tovaterje
dési sebesség. Mivel azonban ez utóbbi közeg- 
ről-közegre változik, változni fog a hullámhossz 
is, a nélkül azonban hogy a megfelelő színérzet 
megváltoznék. A hullámhossz tehát csak akkor 
határozza meg a színt, ha megmondjuk, mily 
közegben való hullámhosszról van szó, míg a 
rezgésszámnál hasonló körülírásra nincs szükség. 1

Hogy a fényrezgéseknek egy sugár mentén 
való tovaterjedéséről világosabb képet alkossunk 
magunknak, gondoljunk egy ismertebb jelen
ségre, mely több tekintetben hasonló a fény
rezgések tovaterjedéséhez.

Gondoljunkegy igen hosszú kifeszített rugalmas 
fonálra, melyet egyik végén kezünkben tartunk, a 
másik vége pedig valami szilárd falba be van 
fogva. Ha a kezünkben levő véget a fonalra merőle
gesen egyenlő időközökben ide-oda mozgatjuk, 
idővel a fonal többi részei is ugyanúgy fognak 
ide-oda mozogni, mint a kezünkben lévő vég, 
csakhogy persze némi késéssel a fonal végéhez 
képest. A fonal mozgó végétől kezdve tehát a fonal 
kezd kígyózó alakot ölteni s a kígyó gyorsan 
végigfut a fonálon, egészen addig, míg a szilárd 
véghez nem ér. Azalatt, míg a mozgó vég egy
szer az eredeti helyzetből kimozdulva mindkét 
oldalra való kitérés után az eredeti helyzetbe 
ismét visszatér, a kígyó éppen egy egész sza- 
kaszszal ( ^ x ^ ) ,  egy „hullámhegygyei“ (^v) és 
egy „hullámvölgygyei“ ( ^ )  nagyobbodik meg; 
egy ily szakasz hossza a „hullámhossz“. A 
kígyóvonalnak ezen tovaterjedését, midőn ezen 
hullámszakaszok alakjukat megtartva végigfutnak 
a fonálon, „haladó hullámnak“-nak nevezzük. 
Ilyen haladó hullámban történik a fényrezgések 
tovaterjedése is minden egyes sugár mentén, 
mindaddig, míg a terjedés egyazon közegben 
akadálytalanul megyen végbe; a fonálnak kezünk
ben lévő vége felel meg a fényforrásnak. Minél 
gyorsabban „rázzuk“ a fonál végét (minél nagyobb 
a rezgésszám), annál sűrűbben csipkézett lesz 
a kígyóvonal (annál kisebb lesz a hullámhossz).

Mi történik azonban akkor, midőn a fény
rezgések akadályra, pl. tükröző felületre talál-

1 A rendesen használatos adatok a színek hullám
hosszára vonatkozólag légüres térre, illetve levegőre 
vonatkoznak, melyben a terjedési sebesség közel ugyanaz, 
mint légüres térben. Bár a terjedési sebesség igen nagy, 
egy rezgés időtartama általában oly kicsiny, hogy e hul
lámhosszak igen kicsiny hosszúságok: a látható színek 
hullámhosszának felső és alsó határa 0'77 és 040 jj. 
(1 jj. =  0001 mm.)
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nak, azaz a fonál esetében, mi történik akkor, 
midőn a kígyóvonal eljutott már a fonál szilárd 
végére? Világos, hogy a kígyóvonalban válto
zásnak kell bekövetkeznie, mivel a haladó hul
lámnál a fonál minden egyes pontja ugyanazt 
a mozgást végzi, mint a rezgés „forrása“, a fonál 
kezünkben lévő vége, ámde a szilárd vég egy
általában nem mozoghat s így ott a törvény
szerűség megszakad.

Kísérletileg kipuhatolhatjuk, milyen befolyása 
van a szilárd végnek a mozgásra: ha csak egyet 
rántunk a fonál végén, azaz pl. lefelé húzzuk 
a végét és ismét visszahozzuk az eredeti hely
zetbe, akkor csak egyetlen hullámvölgy fog a 
fonálon végigfutni, a fonál szilárd végén azon
ban íme egyszerre átcsap a hullámhegybe és 
úgy jön vissza. Erre a jelenségre azt mondhat
juk, hogy a „hullám visszaverődött“, vagy pedig 
— minthogy a haladó hullámban a hullámhegy 
és hullámvölgy fél hullámhosszanként váltakoz
nak — ott is mondhatjuk, hogy a hullám fél 
hullámhossznyi eltolódást szenvedett.

A mi egyetlen rántásnál történt, ugyanaz 
történik az előbb tárgyalt szakaszos mozgásnál 
is ; a szabad végből kiinduló haladó hullám 
hatása alatt a másik szilárd vég ugyancsak 
hasonló visszafelé haladó hullám székhelye lesz, 
mely azonban az előbbihez képest fél hullám 
hosszúságával el van tolva. A valóságban leját
szódó jelenség azután ennek a két hullámmoz
gásnak „eredője"; azaz a fonál minden egyes 
pontjának valódi helyzetét megkapjuk, ha előbb 
azt az elmozdulást végeztetjük vele, melyet 
akkor szenvedett volna, ha csak az eredeti 
haladó hullám futott volna rajta végig, azután 
pedig azt az elmozdulást, melyet benne a vissza
felé haladó, vagy, mondjuk, visszavert hullám 
létesít.

Nehány pont végigpróbálgatása meggyőz min
ket arról, hogy az így keletkező mozgás lénye
gesen eltér a haladó hullámtól és a következő 
lesz: most is minden pillanatban hullámvonal 
alakú lesz a fonál, csakhogy a hullám nem fog 
tovább futni a fonálon, hanem egyetlen rezgés 
folyamán az összes hullámhegyek helyükön 
maradva ellaposodnak, a völgyek pedig fölemel
kednek, mígnem a fonál eredeti egyenes hely
zetébe vissza nem tér, azután a völgyek kez
denek emelkedni, a hegyek sülyedni, majd ismét 
felcserélődnek a szerepek, ismét egyenes lesz a 
fonál, végre visszajutunk az eredeti helyzetbe ; 
a következő rezgésnél a dolog ismétlődik. Vilá
gos, hogy a szilárd végen kívül egyéb pontjai 
is lesznek a fonálnak, a melyek egyáltalában 
nem mozdulnak e l ; ezek az egymás mellett 
lévő hegyek és völgyek állandó határpontjai, 
tehát félhullámhossznyira vannak egymástól. — 
A fonál ezen mozgását nevezzük álló hullám
nak, ellentétben az előbb ismertetett haladó 
hullámmal. Ama pontokat, melyek mozgást nem 
végeznek, csomópontok-nak, a közbeeső rezgő 
részeket hullámhasaknak szokták nevezni.

Világos, hogy ily álló hullám csak akkor jöhet 
létre, ha a fonál hosszát a hullámhossz felével 
elosztva, pontosan egynegyed hullámhossz marad 
fenn; hiszen a fonál kezünkben lévő végének 
egy hullámhas közepére kell esni. E követelmény

mindenesetre könnyebben teljesül, ha a fonál 
hossza igen nagy a hullámhosszhoz képest.

Egészen hasonló álló fényhullámok jönnek 
létre akkor, ha a fénysugár tükröző felületre 
esik; a sugár mentén tovaterjedő haladó hullám 
találkozik a visszavert hullámmal és az eredmény 
az álló hullám: a visszaverő felülettől egyenlő 
félhullámhossznyi távolságokban egyáltalában 
nincs rezgés (az elektromágneses erő állandó), 
ezek között pedig a csomópontokból a közép 
felé folyton erősbödő ugyanoly szakaszú rezgés 
megyen végbe, mint a fényforrásban. Tekintet
tel arra, mily nagyok pl. a fényképezésnél sze
replő távolságok a fény hullámhosszához képest, 
az álló hullámok kialakulása e szempontból sem 
fog akadályokba ütközni.

Ha egyforma színű fénysugaraknak egész pár
huzamos nyalábja esik pl. síktükörre, akkor az 
egymás mellett haladó fénysugarak csomópontjai 
egész összefüggő síkfelületet alkotnak, tehát oly 
síkokban, melyeknek távolsága a tükör síkjától 
egy, két, három s í. t. félhullámhossz, egyáltalá
ban nem lesz rezgés, a közbeeső helyeken pedig 
ugyanoly fényrezgés, mint az eredeti sugár
nyalábban.

Ezen előismeretek alapján most már elkép
zelhetjük- magunknak azt, miként adhatja vissza 
a Daguerre-Becquerel-íé\e chloreziist lemez a reá 
eső sugarak színét.

E lemez lényeges része a rendkívül vékony 
chlorezüst rétegen kívül a sárgarézlemez ezüs- 
tözött tükröző lapja. Tegyük fel, hogy a lemezre 
pl. vörös sugarak párhuzamos nyalábja esik. A 
chlorezüst réteg vékonysága folytán átlátszó, 
úgy hogy a vörös sugarak csekély gyengüléssel 
jutnak el az ezüst tükörhöz. E tükrön való 
visszaverődés folytán magában a chloreziist 
rétegben álló hullámok keletkeznek; a fényhul
lámok hatása alatt a chlorezüst szétbomlik chlorrá 
és fémezüstté. Az ezüstkiválás azonban nem 
lesz mindenütt egyenletes; természetes, hogy a 
csomópontokban, minthogy ott egyáltalában nincs 
rezgés, az ezüstkiválás minimális lesz és leg
erősebb lesz éppen a hullámhasak középpont
jában. Sőt igen valószínű, hogy az expositio 
folyamán a kiválás eleinte kizárólag a hullám
hasak közepére szorítkozik és innen terjed mind
két irányban a csomópontok felé. Persze sugár
nyalábról lévén szó, a hullámhasak közepén 
kivált ezüst szintén a tükörrel párhuzamos vékony 
rétegeket fog alkotni, melyek egymástól félhul
lámhossznyi távolságra fognak feküdni, míg a 
legelső réteg távolsága a tükröző felülettől egy 
negyed hullámhossz.

A fény hatása alatt így kialakuló ezüstrétegek, 
minthogy az eredeti tükröző felülettel pontosan 
párhuzamosak, maguk is jól fogják visszaverni 
a fényt, másrészt azonban vékonyságuknál fogva 
átlátszók is lesznek, s így a reájuk eső fény egy 
részét át fogják bocsátani, másik részét pedig 
vissza fogják vetni.

Mi történik tehát, ha a vörös színű fénynyel 
„praeparált“ lemezünkre fehérfénynyalábot ejtünk, 
mely az összes színeknek keveréke. Minden egyes 
ezüstrétegen visszaverődés folytán a haladó 
hullám találkozik a visszavert hullámmal és álló 
hullámok keletkeznének, ha az ezüstrétegek közti
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üres tér nagysága miatt ez lehetséges. Két vissza
verő lap közt ugyanis csak akkor jöhetnek létre 
álló hullámok, ha a lapok távolsága a rezgés 
félhullámhosszának pontos többszöröse, mert 
hiszen kell, hogy mindkét visszaverő lapnál csomó
pont keletkezzék. Világos tehát, hogy a fehér 
fénynyalábnak csak az a része fog álló hullá
mokat alkotni, a mely ugyanolyan hullámhosszú
ságú, mint a mely a lemezt praeparálta, a jelen 
esetben tehát a vörös színű fény. Ugyanezen 
fény jut tehát legnagyobb erősségben szemünk
höz is, minthogy az ezüstrétegekben alig szen
ved absorptiót, hiszen az ezüstrétegekben cso
mópontjai vannak, a hol a rezgés erőssége 
amúgy is minimális, s így a chlorezüst réte
gekben az absorptió igen csekély. Az egyéb 
hullámhosszú fény azonban semmiféle rende
zett rezgési alakban nem fog megállapodhatni, 
ide-oda verődik a fémlapokon, melyeknek távol
sága nem alkalmas arra, hogy ily hullámhosszú 
rezgésekből álló hullámok létesüljenek s a sok 
visszaverődés és elnyeletés folytán annyira meg
gyöngül, hogy nem lép ki észrevehető erősség
gel a lemezből.

Vörös, sárga s í. t. fénynyel megvilágított 
tükröző lapon fekvő chlorezüst lemez, miután 
kellő mennyiségű ezüst vált ki, visszavert fény
ben ugyancsak vörös, sárga s í. t. színűnek fog  
látszani.

Ha színes kép esik a lemezre a keletkező 
álló hullámok hatása alatt, mindenütt a beeső 
fény hullámhosszának megfelelő közű rétegződés 
fog létrejönni és visszavert fényben az illető 
hely oly színűnek fog látszani, mint a milyen a 
beeső fény volt. Az is világos, hogy ha a beeső 
fény több egyszerű színnek keveréke, akkor is 
a praeparált lemez híven fogja visszaadni a 
beeső fényt; ugyanis a keverék-fény minden 
egyes alkotó színének megfelelően külön-külön 
álló hullámrendszer fog kialakulni; ezek egymást 
egyáltalában nem zavarják s így a megfelelő 
fémezüst rétegek is ki fognak fejlődni. Az így 
létrejött rendszeren azután, épp azon okoknál 
fogva, melyeket az előbbi egyszerű színekre 
nézve felsoroltunk, csakis ama színek fognak 
áthaladhatni lényeges veszteség nélkül, a melyek 
a rétegződést létrehozták.

Ezzel a Becquerel-féle kísérlet tényleg magya
rázatot nyert; de az is világos, hogy miért tűnnek 
el a színek a „rögzítésnél“. Becquerel mindenféle 
anyagot végigpróbált, mely a még változatlan 
chloreztistöt eltávolítsa; hiába! a rögzítésnél a 
kép egyhangú szürke színt öltött.

Az előbbiek alapján a magyarázat igen egy
szerű : a rögzítő kioldotta az ezüstlemezek közül 
a chlorezüstöt s a csak lazán összefüggő ezüst 
szemcsékből álló vékony rétegek összeomlottak 
és a színek ilyenformán eltűntek.

Ama részletes megfigyelések is, a melyeket 
Becquerel az expositio tartamára és a színek 
hűségének viszonyára vonatkozólag említ, ugyan
csak igen jó megegyezésben vannak a Zenker- 
féle magyarázattal. Rövid expositio után ugyanis 
éppen csak a hullámhasak közepén válik ki igen 
kevés ezüst; e vékony rétegek közti szabad köz 
majdnem pontosan egyenlő a beeső fény hullám
hosszával s így az álló hullámok sokkal jobban

kialakulhatnak, mint mikor az ezüstrétegek hosz- 
szabb expositio után már megvastagodtak, a mi 
által átlátszóságuk, sőt visszaverő képességük 
is csökken.

A jelenségnek e szép magyarázata alapján, 
mely közvetlenül a már sok más kísérleti tény 
szerint igen valószínű rezgéselméletre támasz
kodik, Lippmann az eljárást anyira tökéletesí
tette, hogy eljárása ma a közvetlen színes fény
képezési módszerek közt az első helyet foglalja el.

Lippmann a primitiv Becquerel-féle eljárást 
több különböző irányban tökéletesítette: elő
ször is azon kellett segíteni, hogy a fényérző 
anyag lehetőleg egyforma érzékeny legyen az 
összes színekre nézve. Hiszen ismeretes, hogy 
a chlor- és brómezüst, melyet közönséges fény
képezésnél használnak, legkevésbbé érzékeny a 
vörös és sárga sugarak iránt, érzékenysége a 
kékes-ibolya sugarak felé folyton növekszik és 
legérzékenyebb a szemmel nem látható ibolyán 
túli sugarakra. Az ily lemezen természetesen a 
vörös és sárga színek mindig csak igen hala- 
ványan fognak meglátszani akkor, midőn a kék 
és ibolya színek helye már túl van exponálva. 
Lippmann tehát a színes fényképezéshez is ú. n. 
„Sensibilisator“ (érzékenyítő) anyaggal praeparált 
fényérző lemezt használt, a milyet a közönséges 
fényképezésnél szokás használni azért, hogy a 
tárgyat legalább árnyalataiban híven ábrázolják. 
A Lippmann-féle fényképeknél legalkalmasabb 
sensibilisatorok az ú. n. erythrosin, mely a sárga 
s a cyanin, mely a vörös és narancs iránt teszi 
érzékenynyé a lemezt.

Másodszor gondoskodni kellett egyrészt arról, 
hogy a fényérző anyag igen finoman legyen 
eloszolva, ne legyen szemcsés, darabos, hogy 
az ezüstrétegek, az ú. n. elemi tükrök egész 
pontosan kialakulhassanak benne. E czélból 
Lippmann gelatin vagy albumin hártyákat kálium- 
chlorid, ill. bromiddal telítette s így helyezte ezüst
nitrát oldatba s így a gelatin, ill. albumin hártya 
rendkívül finoman eloszlott ezüstchlorid, ill. 
bromiddal ivódott be.

A tükröző lapot Lippmann úgy állította elő, 
hogy az üveglemezt, mely a fényérző gelatinnal 
be volt vonva, a gelatinozott felével visszafelé 
helyezte a fényképező szekrénybe, úgy hogy a 
fénysugarak csak az üvegen keresztül juthattak 
a gelatinhoz, a gelatin mögé azonban, alkalmas 
berendezéssel higanyt lehetett feltölteni, s a 
higanynak a gelatinnal érintkező felszíne képezte 
az igen tökéletes tükröző lapot.

Az ily berendezéssel azonban egyúttal a rögzí
tés kérdése is meg volt oldva; az elemi tük- 
röcskék ugyanis, minthogy az ezüstsó-szemcsék 
most a gelatin, ill albumin közé voltak ágyazva, 
még akkor is megmaradtak, miután az át nem 
alakult ezüstsót a rögzítő kioldotta; a gelatin vagy 
albumin ugyanis a finom kis ezüstépületet össze
tartotta és nem engedte összedőlni.

Lippmann-nak ilyen úton sikerült nemcsak a 
napfény teljes színképét híven lefényképezni, a 
mely tudvalevőleg csupa egyszerű színből áll, 
hanem egyáltalában bármily színes tárgy színes 
képét előállítani, s így nemcsak a gyakorlati színes 
fényképezés terén tett döntő lépést előre, hanem 
igen szép kísérleti igazolását szolgáltatta az álló
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hullámok Zenker-Wiener-féle elméletének s így 
magának a fény rezgéselméletének is. Legszeb
bek a Lippmann-ié\e képek, ha a lemez üveges 
felét fekete lakkal vonjuk be, vagy még jobb, 
ha kanadabalzsammal fekete üveglapot ragasz
tunk reá.

Sajnos azonban, a Lippmann-íéle eljárásnak 
is még sok tökéletlensége van. Először is a 
„sensibilisatio“, a lemeznek valamennyi szín 
iránt egyforma érzékenyítése az eddig ismert 
eljárások egyikével sem sikerül tökéletesen; a 
spektrum kék és ibolya része mindig erősebben 
hat, mint a másik rész. Lippmann úgy ipar
kodott a bajon segíteni, hogy a felvételt sár
gás üvegen keresztül végezte, mely a kék és 
ibolya sugarakat nagy mértékben elnyelte, de a 
tökéletes színhüséget így sem tudta elérni.

Más tökéletlensége a Lippmann-íéle képeknek 
az, hogy színjátszók; más és más színűek a 
szerint, a mint más-más szög alatt tekintjük, a 
mi az előbbiek alapján könnyen érthető: hiszen 
az elemi tükrökön íerde irányban áthaladó suga
rak más szabad közöket találnak a tükrök között 
és így más hullámhosszú álló hullámok fognak 
kialakulni; épp ezért a képek főleg vetítésre 
alkalmasak, a hol a beeső sugarak irányát a 
lemezhez képest be lehet állítani.

Zavarólag hat azonkívül a gelatinréteg fel
színéről visszavert fény is, melynek erősssége 
gyakran számbavehető az elemi tükrök által 
visszavert fényhez képest.

Eme felületi hullám zavaró hatása kiküszö
bölhető, ha a lemezt benzollal telt planparallel- 
falú edénybe helyezzük ferdén, vagy pedig kanada
balzsammal vékony üvegéket ragasztunk reá.

1. Lippmann-féle lemez keresztmetszete az ezüsttükörrendszerrel.

A Lippmann-képek helyes előállítása igen sok 
fáradságot és hosszú gyakorlatot igényel, külö
nösen nehéz az expositio idejét helyesen meg
választani. Az expositio ideje különben még a 
legjobban érzékenyített lemezeknél is igen 
hosszú, a legkedvezőbb megvilágítás mellett is 
több perez. Az expositio idejének helytelen 
megválasztása az egész eljárást illusoriussá teszi,

mert vagy nincs elég idő arra, hogy az elemi 
tükörrendszerek kellően kifejlődjenek, vagy pedig 
a tükrök maguk igen vastagok lesznek és a szín
hatást lerontják.

A Lippmann-féle lemezek átmenő fehér fény
ben a tárgyat pótszíneiben mutatják, a mi köny- 
nyen érthető, mert az áthaladó fény éppen ama 
sugarakat veszítette el, melyek az elemi tükrök 
között álló hullámokat képezve visszaverődtek. 
Átmenő fényben tehát bizonyos tekintetben „nega
tiv“ képet látunk; ha az ily lemezt ugyancsak 
Lippmann-íéle eljárással újralephotographáljuk oly 
lemezt kapunk, mely most már visszavert fény
ben lesz az eredeti tárgy negativja, átmenő 
fényben pedig a tárgy színeit helyesen mutatja. 
Ilyen módon a Lippmann-képek sokszorosítása 
is lehetséges.

Összefoglalásképpen tehát annyit mondha
tunk, hogy, bár gyakorlati szempontból a Lipp
mann-íéle eljárás még sok irányban tökéletesí
tendő és pl. a közvetett úton előállított fényké
pekkel ma egyáltálában nem tudja felvenni a 
versenyt, mégis különösen a módszer elméleti 
alapja s a fény mivoltára vonatkozó felfogásunk
kal való szoros összefüggése folytán rendkívül 
figyelemreméltónak mondható.

Nem bocsátkozunk a Lippmann-féle eljárás
sal szorosan összefüggő fénytani vizsgálatok 
ismertetésébe, melyek az álló fényhullámok tulaj
donságai útján részletes betekintést nyújtanak a 
fényrezgések mechanismusába, csupán azt említ
jük meg, hogy Neuhaus-nak 1898-ban sikerült 
a Lippmann-íéle felvételeken az elemi tükröcs- 
kéket mikroskop alatt valóban megfigyelni, sőt 
le is photographálni. Felvételeit úgy végezte, hogy 
paraffin közé ágyazva a Lippmann-lemez albu
min réteget, mikrotommal rendkívül vékony met
szeteket készített a réteg felszínére merőlegesen; 
e metszetek kellő nagyítású mikroskop alatt 
világosan mutatták az elemi tükröknek meg
felelő rétegződést. Neuhaus 4000-szeres lineáris 
nagyítással dolgozott, a melynél az elemi tük
röket az albumin rétegnek mintegy feléig lehe
tett követni és 8—9 réteget lehetett megkülön
böztetni. Pontos mérésekkel volt igazolható, hogy 
a tükrök egymástól való távolsága valóban a 
ható fény hullámhosszának fele.

A mellékelt 1 . rajz újabb hasonló „mikropho- 
tographiát“ mutat, melyet dr. Köhler végzett igen 
tökéletes Zeiss-féle műszerekkel. Balról volt a 
felvétel közben a higanytükör, a megvilágítás 
jobbról történt. A sötét vonalak jelzik az elemi 
tükrök jelenlétét, melyeknek távolsága a rajzon 
10.300-szoros nagyításban jelenik meg. A közölt 
felvétel oly Lippmann-lemezről készült, melyet 
megelőzőleg sárga és kék sugarak keverékével 
világítottak meg. A rajzon, melyen sokkal több 
elemi tükör látszik, mint a Neuhaus-íélékaél, 
egész határozottan lehet látni miként erősödnek 
helyenkint a vonalak, azután ismét gyengülnek és 
ugyanoly távolságban ismét erősbödnek s í. t. 
Az erősségnek e szakaszos váltakozása a színek 
keverésének folyománya és olyanforma jelenség, 
mint a különböző hangok találkozásának fellépő, 
jól ismert „lebegések“.
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A közvetlen fényképezés másik módja a 
Seebeck-féle alapkisérletnek oly tökéletesítésére 
törekszik, hogy a fényérző lemez valóban azt a 
színt öltse, mint a milyen szín reá esett; czélja 
tehát az, hogy a lemezen keletkező színek ne 
legyenek látszólagosak, hanem ú. n. testi színek. 
Ezáltal ugyanis megszűnnék a Lippmann - féle 
felvételeknek kellemetlen színjátszása, a szerint, 
a mint más beesési szög alatt tekintjük.

Hogy mily lényeges különbség van Seebeck 
és Becquerel-nek külsőleg annyira hasonló kí
sérletei között, az különösen akkor világlik ki, 
ha Wienert követve úgy a Seebeck, mint a 
Becquerel eljárása szerint készült színképfelvé
teleket reájuk fektetett háromszögű hasábon 
keresztül figyeljük meg, melynek törőéle a 
lemezzel párhuzamos. E berendezés mellett 
még a lemezről igen ferdén kiinduló sugarak 
is szemünkbe futnak és a legcsekélyebb szín
játszás is észrevehető. A Seebeck-féle színkép 
még a hasábon át sem mutatkozik színjátszónak, 
a Becquerel-féle azonban igen. Igaz, hogy a 
Becquerel - félének is vannak állandó színei, 
melyek fölött tolódnak e! a szem mozgatásánál 
a lászólagos színek. Míg tehát a Seebeck-féle 
felvételnél testi színek keletkeznek, Becquerelnél 
testi és látszólagos színek egyaránt szerepelnek, 
ez utóbbiak azonban túlsúlyban vannak.

A testi színekkel való photographálás magya
rázatát egészen más úton kell keresnünk, mint a 
Becquerel-Lippmann-féléét.

Vannak egyes színes anyagok, melyek fény 
hatása alatt színüket elvesztik, kifakulnak. Hogy 
ez a kifakulás miként történik, annak részletes 
okát nem tudjuk, csak a tényt magát tapasztaljuk. 
Ilyen könnyen fakuló különben a festőanyagok 
legnagyobb része, a mit különösen ruháinkon 
szoktunk sajnosán tapasztalni.

Ily könnyen fakuló anyagokkal most már a 
közvetlen színes fényképezés a következő módon 
képzelhető e l :

Minden ábrázolandó színhez tartozzék egy 
könnyen fakuló anyag, mely ugyanoly színű, 
mint az ábrázolandó szín pótszíne. Ezen anyagot 
nevezzük az ábrázolandó szín pótanyagának. 
így pl. a vörös színnek pótanyaga visszaveti 
az összes vöröstől különböző színű sugarakat és 
csak a vöröseket nyeli el.

Ha most oly lemezünk volna, mely vala
mennyi szín pótanyagát tartalmazza, akkor a 
lemezre eső fény vörös sugarai által kifakul a 
vörös pótanyag, a sárga sugarak által a sárga 
pótanyag s í. t. A fixálás most abban állana, 
hogy alkalmas kezelés által az összes pótanya
gok elveszítenék kifakulási képességüket, állan
dósulnának. Ha tehát most az állandósított 
lemezre ejtünk fehér fényt, azokon a helyeken, 
a hol a vörös pótanyaga fakult ki, a vörösön 
kívül az összes színek el fognak nyeletni s így 
az illető hely vörös testi színt ölt s í. t.

De tulajdonképpen nem is szükséges az, hogy 
valamennyi szín pótanyaga jelen legyen a lemez
ben. Elég, ha három szín, pl. vörös, zöld és 
ibolya pótanyaga benne van : ezek keverékeként 
minden képzelhető szín már előállítható.

Seebeck tapasztalatai szerint a frissen készített 
chlorezüst és a napon megszürkült ezüstchlorid

néhány ily pótanyag keveréke, melyeket azonban 
nem sikerül állandósítani.

Legújabb időben sikerült csak Neuhausnak elég 
jó lemezeket előállítani könnyen fakuló anilin- 
festékekkel, erythrosin, uranin és methylenkékkel, 
továbbá chlorophyllal. A festékeket egyszerű 
szűrőpapírra is fel lehet rakni és közelítő fixálás 
rézgálic-oldattal is történhetik. Az ily képeket 
azonban csak kissé homályos napvilágnak szabad 
kiténni. Hasonló képeket állított elő Worel 
Whatmanpapiron más festő anyagokkal.

Véglegesen fixált képeket is készít Neubaus 
úgy, hogy a festőanyagokat porczellánlapon 
kiterjesztett gelatinrétegebe ágyazza. A lemezek 
készítése és kezelése ugyan igen körülményes, 
Neuhaus azonban pontos recepteket ád. A fixálás
nál újabban Neuhaus oly eljárást ajánl, melynél 
a főszerep a csersav-nak jut.

A mint látjuk tehát ez úton is van kilátás 
arra, hogy a színes fényképezés problémája 
kiégítő megoldást nyerjen, bár mai alakjában 
ezen eljárás is még igen fáradságos és több 
szempontból tökéletlen.

*

a) Közvetlen eljárások. A közvetlen eljárások 
közös alapelve az, hogy három alkalmasan vá
lasztott alapszín keverékéből minden lehetséges 
szín előállítható. Ezt az elvet már mintegy két
száz esztendővel ezelőtt kimondta a német szü- 
létésű Le Blond rézmetsző, ki 1735-ben Párisban 
vállalatot is alapított híres olajfestmények sok
szorosítására. Le Blond három egyszínű lemeznek 
egymásra nyomásával készeítte képeit, alapszíne
kül a vörös, sárga és kék színeket választva. 
Tanítványa és későbbi vetélytársa Gauthier 
fölöslegesen szaporította egygyel a lemezek 
számát és fekete lemezt is használt, ezzel szem
ben Le Blond mindig erősen hangsúlyozta a 
három lemeznek elegendő voltát.

A nagy angol physikus James Clerk Maxvell 
gondolt legelőször arra, hogy a lemezek meg
festésének nehéz és igen iskolázott szemet 
igénylő munkáját magával a fénynyel végeztesse 
photographiai úton.

Értekezésében, melyet 1855-ben az edinburghi 
Royal Societynek benyújtott, a háromszínü fény
képezés elvét részletesen kifejti. Előírása a 
következő: ha színes tárgyat akarunk lefény
képezni, fedjük el előbb vörös üveggel a fény
képező kamarát s készítsünk így egy felvételt; 
ezen felvétel positivja a tárgy kibocsátotta vörös 
sugarak képe, minthogy a vörös üveg csupán 
a vörös sugarakat bocsátja át. Készítsünk most 
ugyanígy egy-egy positivot sárga és kék üvegen 
át. Vegyünk most három vetítőlámpát és vetítsük 
a három positivet — mindegyiket ugyanazon 
színes üveggel lefödve, a melylyel a fölvételt 
eszközöltük — ugyanazon ernyőre, ügyelve arra, 
hogy a képek pontosan fedjék egymást. Az így 
keletkező kép a tárgy színes képét fogja szol
gáltatni. Kísérleteit Maxwell a Royal Institution 
of Great Britainben be is mutatta.

Tehát a 24 éves Maxwell volt a háromszínü 
fényképezés elvének feltalálója; színhű képeket 
ugyan Maxwell nem tudott előállítani, mert 
akkoriban még nem ismerték az érzékenyítőket
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és így lemezei a vörös és sárga sugarakra 
aránytalanul érzéketlenebbek voltak, mint a kék 
sugarakra.

Csak tizenöt évvel később tette közzé a 
franczia Ducos du Hauron a színes fényképe
zésre vonatkozó munkáit, melyben a három
színű fényképezés elvét ugyanúgy írja le, mint 
Maxwell; a három kép összehozására azonban 
többféle eljárást ajánl, a melyeket azóta gyakor
latilag elég kielégítő sikerrel meg is valósítottak 
s épp ezért Maxwellt hamarosan el is felejtették 
és rendesen Ducos du Hauront tekintik a három
színű fényképezés megteremtőjének.

Ducos du Hauron-nak már aránytalanul köny- 
nyebb volt a feladata, mint Maxwell-nek, mint
hogy még 1865-ben H. W. Vogels feltalálta a 
sensibilisatorokat, melyekről már ismételten 
említés történt. Különben el kell ismerni, hogy 
Ducos du Hauron figyelme majdnem az összes 
módszerekre kiterjedt, a melyeket később a 
színes fényképezés terén valóban alkalmaztak 
is. Nevezetesen szó van benne a három részlet
képnek vetítéssel való egyesítéséről, úgy a mint 
azt Maxwell gondolta s a mint később íves 
gyakorlatilag igen használható alakban meg is 
valósította, továbbá a háromszínű vonalkákból 
és háromszínü pontokból álló képekről, a milye
neket később az angol Joly, ill. a franczia Lu- 
miére készítettek.

Mindezen eljárásokra nem fogunk részletesen 
kiterjeszkedni, megelégszünk azzal, ha az eljárások 
alapelvét ismertetjük.

Az /ves-féle eljárás lényegben a tökéletesített 
Maxwell-féle módszer, csakhogy jól érzékenyített 
lemezek találnak alkalmazást. Igen ügyes azon
ban az Ives-ié\e chromoskop, melyen a három 
színes kép összehozása alkalmas tükörrendszer 
segítségével történik: a chromoskop kereszt- 
metszete a mellékelt 2. rajzon látható: B, G, R 
a három alapszínnek megfelelő képek (diaposi- 
tivok), fx, f.2, f3, a hozzájuk tartozó színes üvegek, 
s1} s2, s3 három átlátszó tükör (üveglap); B, G, R- 
nek ezeken való visszaverődés által keletkező 
képei összeesnek R’ G’ B’-ben s így a szem

lélőnek A-ban elhelyezett szeme a három színes 
képet egyesítve látja ugyanott.

Ugyancsak íves hármas vetítő-lámpát is szer
kesztett, melylyel a három képet ugyanazon 
ernyőre lehet vetíteni (1. a 3. rajzot); lényeges 
benne az, hogy az slf‘ s4 átlátszatlan és s2, s3 
átlátszó tükrökkel elérhető, hogy mindhárom 
színes üvegen (fn f2, f3) és positivon (R, G, B) 
ugyanannak a L fényforrásnak a fénye haladjon 
át, a mi a színek tisztasága szempontjából igen 
kívánatos. A vetítő - lámpán természetesen a 
három lemezen átmenő sugárnyalábok egy
mástól függetlenül irányíthatók és ugyanarra a 
helyre összpontosíthatok.

íves hármas vetítő lámpájának vázlata.

A Joly-féle eljárás tulajdonképpen szemünk 
ama tökéletlenségén alapszik, hogy igen sűrűn 
egymás mellé festett különböző színű vonalakat 
nem tud megkülönböztetni, a színek összefoly
nak és ugyanazt a benyomást keltik, mintha a 
színeknek megfelelő arányban képezett keve
rékét látnok.

Joly üveglemezre áttetsző festékkel egyenlő szé
les vörös, zöld és ibolya vonalakat húzott, ponto
san egymás mellé, úgy hogy üres hely nem maradt 
közöttük. Ezen „üvegrács“ így, ha a színek 
árnyalatai jól voltak megválasztva, fehérnek, ill. 
szürkének látszott: Joly rendesen egyhatod mm. 
széles vonalakat használt, úgy hogy minden 
milliméterre minden szín kétszer volt felrakva. 
Jól érzékenyített lemezre helyezve a vonalkázott 
üveglapot, a tárgy képét ez utóbbin keresztül 
vetette a fényérzékeny lemezre. A vörös vonalak 
alatt keletkezett a vörös sugarak képe, a zöld 
vonalak alatt a zöld sugaraké stb.

Végeredményben tehát ugyanazt érte el, mintha 
a Maxwell-íé\e három negativ részletfelvételt 
vonalankint rakta volna össze. Ha ezen negatívról 
készített positivot ugyancsak az alkalmasan e l 
helyezett színes üvegrácson keresztül tekintjük, 
szemünk említett tökéletlensége folytán a színes 
sávokból összerakott képet a tárgy színeiben 
tündöklő folytonos képnek fogjuk látni, akárcsak 
vetítő-géppel hoztuk volna össze a három rész
letképet.

Tökéletesen ugyanez az elve a Lumiére-test
vérek eljárásának, melynél színes vonalkák helyett 
három különböző színű pontok (korongocskák)

íves-féle chromoskop.
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szerepelnek. Erről az eljárásról különben még 
annak idején a módszer feltalálásakor volt alkal
munk az„Urániá“-ban bővebbet olvasni. 1

Lumierék módszerének nagy előnye van a 
Joly féle fölött: Joly-nál az üvegrácsnak a 
positivra való helyezése igen kényes dolog; a 
rácsnak pontosan úgy kell a positivon feküdni, 
mint a hogy a felvételnél a negatívon feküdt; 
a legkisebb eltolódás már a színek megválto
zását vonja maga után. Lumierék-nél ez a ne
hézség elesik; ők ugyanis a „rácsot“, mely a 
fényérző lemezre szórt színes burgonyalisztből 
áll, nem is veszik le a negatívról, hanem a 
negatívot, úgy a mint van, bizonyos eljárással 
positivvá alakítják. — Igaz ugyan, hogy ezek az 
eljárások ma még nem nagyon megbízhatók, de 
Lumiérék-nek mindenesetre sikerült ilyen úton 
igen szép képeket előállítani.

Mindezen közvetett eljárásoknál a főnehézség 
az alapszínek alkalmas megválasztásában á ll; 
oly színeket kell ugyanis kiválasztani, melyek 
együttvéve pontosan fehér színt szolgáltassanak. 
A tulajdonképpeni művészet a közvetett fényké
pezésnél éppen a színeknek eme kiválasztásában 
áll. Az eddig említett módszereknél mindenütt 
a „fényszűrők“, melyeken át a felvételeket esz
közük, ugyanazok, mint a melyeken keresztül 
a kész positivokat nézzük; hogy az alapszínek 
helytelen választását kijavítsák és hogy a fény
képező lemeznek és szemünknek a különböző 
színek iránti egyenlőtlen fogékonyságát pótolják, 
a positivokat más színű üvegen át tekintik, mint 
a melyen át a feltétel történt, vagy pedig magát 
a positivot alkalmas módon megfestik. Itt persze 
még nagyobb tere nyílik a photographus művészi 
érzékének és még inkább közvetett lesz az 
eljárás, a képek azonban mindenesetre szebbek 
lesznek.

Összefoglalásképpen tehát a közvetett eljárá
sokról annyit mondhatunk, hogy eddig eredmé
nyeikben messze túlszárnyalták a közvetlen 
módszereket, de nem ezek szolgáltatják a színes 
fényképezés feladatának tulajdonképpeni meg
oldását, mert nem maga a fény végzi az egész 
photographálási műveletet, hanem éppen a leg
lényegesebb pontban, a színek felrakásában van 
szükség külön beavatkozásra.

*

c) Lippmann új módszere. A legújabb mód
szer, melyet Lippmann f. é. július 20-án mutatott 
be a párisi akadémiának, közvetlen módszernek 
mondható. Lippmann a következő meggondolás
ból indul k i: a színes fényképezéshez oly beren
dezés szükséges, mely először is a különböző 
színű sugarakat valamiképp megkülönböztesse, 
szétválaszsza, másodszor az, hogy e berendezés 
megfordítható legyen, azaz benne a sugarak 
ugyanazon utat, melyet a felvételnél befutottak, 
ellenkező irányban is befuthassák, nevezetesen, 
hogy ha a felvételnél szétválasztást szenvednek, 
épp úgy rakódjanak ismét össze, ha az eszkö
zök ellenkező irányban mennek keresztül.

E követelményeknek teljesen megfelel a közön

1 L. Uránia, 1904. évf. 370. 1.

séges üveghasábon át történő színszórás s így 
ezt is fel lehet használni színes fényképezéshez.

Ha vékony résen át esik a fény a réssel 
párhuzamos törőélű hasábra, a hasábban a külön
böző színű sugarak különböző eltérítést szen
vednek s így a hasáb mögött felállított ernyőn 
annyi réskép jelenik meg, a hány különböző 
hullámhosszú fény esett a résre. Ha az ernyőt 
fényképező lemezzel pótoljuk, a rés képeit fel- 
veszszük, a felvétel positivját elkészítjük és a 
negativ lemez helyére visszatéve, hátulról fehér 
fénynyel megvilágítjuk, csak azok a sugarak 
fognak a réshez visszaérni, a melyek belőle ki
indultak. Ha pl. a rést kezdetben vörös fény
nyel világítottuk meg, a negatívon egyetlen rés
kép keletkezik, a positiv lemez tehát teljesen 
átlátszatlan lesz, csak egy átlátszó réskép lesz 
rajta. A hátulról megvilágított positivnál a rés 
ezen képén keresztül mindenféle színű sugarak 
behatolnak ugyan, de könnyen belátható éppen 
a fénytörés jelenségének megfordíthatósága alap
ján, hogy csakis a vörös sugarak jutnak el pon
tosan az eredeti résig, a többi sugár, a vöröstől 
eltérő útja miatt, a rés mellé, a rés falába ütközik 
és a résen kívül elhelyezett szemlélő szeméig 
nem jut el. A mit a vörösről elmondtunk, szó- 
ról-szóra érvényes bármely egyszerű színre külön- 
külön, érvényes tehát bármely színkeverékre is.

Lippmann most már a következő módon járt 
e l: a rés helyére üveglapot helyezett, melyre 
milliméterenként 5 vonást karczolt; ezen üveg
lap a sötét kamrának egyik falát képezte; ezen 
rácsra vetítette a photographálandó tárgy képét. A 
vonalközök mindegyike úgy szerepelt, mint külön
álló rés; e réssorozatból a fény igen kis törő
szögű üveghasábra esett és a hasábról lencsén 
keresztül a fényérző lemezre. A lemezt előidézte, 
positivot készített róla, a positivot visszahelyezte 
a negativ helyére és megvilágította hátulról fehér 
fénynyel. Az üvegrács minden egyes vonalközére 
alkalmazható az előbbi okoskodás, minden vonal
közre tehát ugyanazok a sugarak estek, a melyek 
az expositio alatt rajta keresztülmentek; ha tehát 
a szemlélő a vonalkázott lemezt kívülről figyeli 
meg, a tárgy képét a tárgy hű színeivel látja 
maga előtt; a vonalkázás a tiszta látás határain 
belül nem látható és így semmit sem zavar.

Azok a sugarak, melyek egy bizonyos résen 
a felvételnél nem mentek keresztül, visszafelé 
sem jutnak a résképből a résbe, hanem a rés 
mellé; ügyelni kell azonban arra, hogy ne tere
lődjenek annyira félre, hogy a szomszéd résre 
essenek, ez esetben ugyanis a színhűség azonnal 
tönkremenne. Azért kell oly kis törőszögű hasábot 
használni, hogy a diapositivon lévő egyetlen 
résképnek a hasábon át az üvegrácson keletkező 
színképe rövidebb legyen, mint a rácson egy 
rés és az átlátszatlan sáv szélessége együttvéve.

A diapositiv alkalmas hasáb használata mellett 
szabad szemmel csak olyannak látszik, mint a 
közönséges diapositivok; nagyítóval azonban 
vonalkázottnak látjuk: minden vonal picziny 
színkép.

Lippmann elektromos ívlámpa színképének 
igen hű fényképét állította elő ilyen úton. Az 
expositio ideje sokkal kisebb, mint az álló hul
lámokkal való fényképezésnél, csakhogy — úgy
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mond — kissé kényelmetlen az, hogy a diaposi- 
tivot pontosan ugyanarra a helyre kell visszatenni, 
a hol a negativ volt.

A módszer alapgondolata, a mint látjuk, igen 
szellemes és az egész eljárás igen egyszerűnek 
látszik; reméljük, hogy igazi haladás származik 
belőle a színes fényképezés terén.

*

Csupán az eljárások főbb vonásait vázoltam 
ezen ismertető czikk keretében, részletes utasí
tásokat, „recept“-eket természetesen nem adhat
tak. Ha valaki a tárgy iránt részletesen érdek
lődik, kénytelen lesz az eredeti irodalmat tanul
mányozni, melynek néhány termékét tájékozás 
végett itt megemlítem:

W. Zenker, Lehrbuch der Photochromie, Braun
schweig, 1900.

Valenta, Die Photographie in natürlichen 
Farben, Halle, 1894.

L. Vidal, Traité pratique de photochromie, 
Paris, Gauthier-Villars.

A. Miethe, Dreifarbenphotographie nach der 
Natur, 1904.

A. Hoffmann, Die Praxis der Farbenphoto
graphie, 1900.

Valamennyi eljárás rövid és könnyen érthető 
összefoglalását megtaláljuk B Donath, „Die 
Grundlagen der Farbenphotographie“ czímű fü
zetkéjében (Braunschweig, a Wissenschaft-gyüj- 
teinény 14. füzete, 1906).

Dr. Zemplén Győző.

Kenderikéim.

K i ne ismerné ezt az örökké csacsogó, 
pittyegő, élénk kis madarat, mely őszszel, 
többnyire már augusztusban csapatokba 

verődik, télen pedig tengeliczék, mezei verebek, 
pintyek, sármányok és zöldikék víg társaságába 
elegyedik és fáradhatatlanul kóborol kertekben, 
erdőszéleken, főleg sík vagy halmos területeken, 
hogy mindennapi kenyerét, mely különböző kisebb 
növények, különösen dudvák apró magvaiból áll, 
megkereshesse.

Nemcsak nálunk mindenütt, hanem általában 
egész Európában gyakori. Valamivel kisebb a 
verébnél. Magyar, valamint latin nevét (Canna- 
bina cannabina L.) tartózkodási helyétől, a ken
der (Cannabis L.) termőhelyeitől kapta. 

Mindenekelőtt lássuk rövid külső leírását. 
Háta és válla fahéjbarna, hasa fehéres, kor- 

mánytollai feketék, fehér szegélylyel. Az öreg 
hímnek nyáron a feje, a torka és a mell oldalai 
élénk karmazsinpirosak, azaz haragos sötét
vörösek, őszszel sárgásfehérek. A tojó, mely 
barnább és a tollazatán piros színt nem talá
lunk, inkább a verébhez hasonlít; épp így a 
fiatalok is, melyeknek begye azonban sötéteb
ben foltozott.

A kenderike pintyeink között egyike a leg
kiválóbb énekeseknek. Mint rabmadár igen ked
ves, barátságos. A hím nemcsak a pinty, a 
csíz, a tengelicz és pacsirta dalát, de még a

fülemüléét is utánozza. Fuvolaszerű, változatos 
hangja nagyon kellemes.

Fészkét legszívesebben erdőszéleken, mező- 
ségeken egyes bokrokban, többnyire alacsonyan 
rakja. A mint ez évi július 3-án a gömöri vas
úti töltés mellett elhaladtam, fészkét a töltésen, 
egy kis ákáczbokorban, a földtől fél méter magas
ságban fedeztem föl olyformán, hogy előbb a 
pirosmellü öreg hímet vettem észre, mely a kis 
bokor fölött hol egy fakerítésre, hol pedig a 
vasúti sürgönydrótra szállt, miközben a bokor
ból előbújt a tojó és párjával együtt elrepült. 
Erre a bokrot megvizsgálva, benne csaknem 
teljesen kész fészket találtam, csupán a fenék 
nyílásait kellett még kitölteni. Néhány perez 
múlva a hímtől és egy éhes fiókától kisérve, 
megjelent a tojó, rövid kis csőrében fészek
anyagot tartva. A kisérő fióka elárulta, hogy 
ez most már a második, esetleg a harmadik 
költés lesz ez idén.

Másnap, azaz július 4-én óvatosan a fészek
hez közeledve, láttam benne egy tojást, 6 -án 
kettőt, 8 -án hármat, 9-én négyet és 10-én ötöt. 
Többet nem tojott. Látjuk, hogy 5 én és 7-én 
a tojó szünetelt, a negyedik és az ötödik tojást 
pedig rövidebb időközökben tojta le, mint az 
első hármat. Tojásai halavány kékeszöld alapon 
vörösbarna pettyekkel tarkázottak. A tojó csak 
a harmadik tojás lerakása után, július 8 -án kez
dett állandóan ülni; a hím soha sem kotolt. 
A fiókák a kotolás 13. napján keltek ki és pedig 
2 0 -án az első három, másnap a következő kettő, 
mely utóbbiak a teljes kifejlődésükig kisebbek 
és gyengébbek maradtak.

Körülbelül egy hét múlva, a mikor már toko
sodtak, fészkestül haza hoztam őket. Míg kinn 
voltak, a tojó hol mellettük, hol pedig rajtuk 
ült és az öreg hím szorgalmasan hozta a begyé
ben előzetesen fellágyított magvakat. Itthon azon
ban apróra vágott főtt tojás és összemorzsolt 
piskóta keverékével csakhamar fölneveltem a 
fiókákat, melyek a hónap végén rövid szárny- 
próbálgatás után a fészkekből kiugráltak s 
augusztus elején, mint anyányiak nemcsak repül
tek már, de különféle magvakkal önállóan is 
táplálkoztak.

Természetes, hogy mind az öt fiatal kende
rike, melyeket ily módon magam neveltem föl, 
most rendkívül kezes és velem, mint gazdájuk
kal valódi barátságba léptek. Valamint a gyer
mek, mihelyt anyját észreveszi, sokszor sírva 
fakad és mindaddig sír, míg csak kívánsága 
nem teljesül, úgy ezek is, mihelyt ápolójukat 
meglátják, addig nem nyugszanak, míg éhsé
güket, szomjúságukat le nem csillapítom. Ked
vességükkel és bizalmasságukkal százszorosán 
meghálálják azt a sok, gondos ápolást, a mit 
különösen fiatal korukban megkívánnak. Mint
hogy a hímek más madár énekét könnyen 
eltanulják, egy jól éneklő nemes harzi kanári 
madarat helyeztem melléjük, hadd tanulják el 
tőle az éneklés művésziesebb formáját.

Mivel pedig bölcsőjüket, a mesteri módon 
megalkotott kis fészküket már elhagyták, for
dítsuk figyelmünket az érdekes alkotmányra és 
vizsgáljuk alkotó részeit. Kívülről befelé szem
lélve, négy főréteget találunk e kis fészken.
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Legalul az első réteg, melylyel a madár a fész
két az ágak közé erősíti, a legdurvább anyag
ból, a pázsitfélék (Gramineae) gyökérzetéből és 
vastagabb száraiból áll. A pázsitfélék közül ott 
találtam: az évelő vadóczot (Lolium perenne L.), 
a puha rozsnokot (Bromus mollis L.), a réti 
csenkeszt (Festuca pratensis), a csomós ebírt 
(Dactylis glomerata L.), a fodros harmatkását 
(Glyceria aquatica L.), a tarajos fésüfüvet (Cyno- 
surus cristatus L.), a sovány perjét (Poa triviá
lis L.) és még másokat, melyeknek apró és 
száraz töredékeiből azonban nem voltam képes 
pontos növénymeghatározást eszközölni.

A második rétegben, mely a legvastagabb, 
a fent említett pázsitnemüeknek már finomabb 
és puhább részeit találtam; a harmadik réteg
ben czérnaszálakkal kevert fehér gyapjútömeget 
észleltem és végül legbelül a negyedik, a leg
vékonyabb rétegre akadtam, mely fehér és fekete 
lószőrből állott. A lószőr mintegy körülfonta a 
gyagjút, hogy bele ne akadjon a madár lába.

Érdekes, hogy az egész fészekben a tolinak 
még csak a nyomát sem fedeztem föl.

A kenderike fészke tehát két réteg növényi 
és két réteg állati anyagból áll. A külső fele 
növényi, durvább, a belső fele állati, finomabb 
anyag.

Bámulatos az anyagnak az a rendszeres 
beosztása, az a czélszerűség, mely még egy 
ilyen kis fészek elemzésekor is szemünkbe ötlik. 
És vájjon mi hasznunk van e szemléletből ? 
Oly fontos-e ez, mint azoknak az ásványoknak 
az elemzése, melyekben aranyat vélünk fel
fedezni ?

Talán még fontosabb; mert megtanuljuk 
ezeket a kedves teremtményeket és minden alko
tásukat szeretni. Valósággal szívünkhöz nőnek 
e kis madarak. Már pedig csak ez vezet a tudás 
útjára, a melyen tovább haladva, a kegyetlen 
pusztítás helyett gondoskodni fogunk a hasznos 
madaraink ápolásáról és kellő védelméről.

Szittyay Géza.

Az önműködő pisztolyok.
• •

Önműködő (automatikus) pisztolynak olyan 
ismétlőfegyvert nevezünk, a mely magá
tól végzi a lövés különféle műveleteit, 

azaz a závár nyitását és zárását, az elhasznált 
hüvely kivetését és a töltést, csupán czéloznunk 
s a ravaszt kell megnyomnunk, hogy elsüljön a 
pisztoly.

Az automatikus pisztoly, melynek mintája alig 
tíz esztendős, mentes a revolver hibáitól és sok 
külföldi hadseregben a revolvert pótolja. Ez 
utóbbin leginkább azt kifogásolják, hogy a závár 
és a cső között hézag van, s elsütéskor a gázok 
ezen a közön illannak el, a mi a lövés hatásos
ságára és pontosságára felette káros. Ha kikü
szöbölnék afranczia hadsereg 1892-diki revolver
mintájából e hézagot, a mely körülbelül ' / 4 mm., 
akkor a golyó kezdősebessége 26 méterrel növe
kednék. Azonkívül a golyó a töltényüregből 
kijövet rendesen beleütközik a cső falának 
hátulsó metszetébe: ezt a tényt az 1892-diki

revolvermínta igazolja, mert a csőfal metsze
tén vöröses csíkok mutatkoznak s ezek a golyó 
burkolatáról lesúrolt rézszemecskéktől erednek. 
A gáz elillanása és az ismétlődő ütközések vég
tére is meglazítják a revolver részeinek öszze- 
függését s a fegyvert használatra alkalmatlanná 
teszik. Több feltaláló próbált már e bajokon 
segíteni olyan revolver szerkesztésével, a mely
ben elsütéskor a töltényür előrecsúszik, körül
övezi a csövet és ezáltal a hézagot eltünteti. 
Oroszország és Ausztria ilyen rendszerű revol
vereket fogadtak el.

E tökéletesítés után is maradt még a revolver
nek hibája. Ha csak egy golyót lövünk ki, ele
gendő gyenge, körülbelül 4 kg.-nyi nyomást 
kell gyakorolnunk a ravaszra, ellenben szaka
datlanul egymásután következő lövések jóval 
nagyobb, 7 kg.-nyi nyomást kívánnak, mert moz
gatni kell a kakast és a töltényűrt. Ennek foly
tán nehéz a fegyvert egy helyben tartani, annál 
is inkább, mert még a visszaugrás is kimozdítja 
helyéből. Ezt a tökéletlenséget, melynek gyökere 
a revolver szerkezetében rejlik, nem lehetett 
ezideig jóvátenni, azért más megoldást kerestek.

A kérdést egy új rendszerű fegyver szerkesz
tése juttatta dűlőre. A közönséges pisztolyt ismétlő
szerkezettel látták el, mint a puskát és a puska
por létesítette gáz nyomását használták fel a 
fegyver részeinek mozgatására. Az új pisztolyok
ban a cső és a tölténykamra egy darabból van 
s hézag nincsen. Elsütéskor az ujjnak csupán 
gyenge nyomást kell kifejtenie, ezzel a beállí
tást sem ronthatjuk el s a visszaugrás mértéke 
zérus, vagy majdnem annyi. Elsütés után a 
gáznak a hüvely fenekére gyakorolt nyomása 
visszatol egy mozgó závárt, ez pedig egy rugót 
szorít össze, a rugó ismét előrecsúsztatja a závárt 
és bezárja.

Az automatikus pisztolyok legnagyobb része 
e szerint az elv szerint működik, csakhogy néha 
a cső is, a závár is elmozdíthatok és együtt 
futnak hátra, másszor meg a cső szilárd hely
zetű és csak a závár mozog. Az első rendszer
ben, mihelyest a pisztoly elsülésre kész, az A 
cső és B  mozgó závár szorosan össze vannak 
kötve (4. ábra, a) ; elsütés után a hüvely fene
kére alkalmazott gáznyomás hátraveti a závárt 
s ez magával viszi a csövet is. A cső nehány 
milliméternyi út után megáll (4. ábra, b), a 
mozgó závár elválik tőle, kapott sebességénél 
fogva folytatja útját, kitolja az üres hüvelyt és 
összeszorítja az R  rugót (4. ábra, b). A mikor 
a závár hátraugrása megszűnik, az R  rugó újból 
előretolja a závárt, a mely a készlet legfelső 
töltényét a kellő helyre kényszeríti s azután 
összekapcsolódik a csővel és azt is lövéskor 
elfoglalt helyzetébe viszi. Csak meg kell nyomni 
a ravaszt, a fegyver megint elsül és az előbbi 
műveletek sora ismétlődik, a míg a töltény
készlet tart.

A leírt módon működnek a Mauser-, a nagy
mintájú Browning-, az 1897-es Bergmann-, a 
Borchardt-, Mannlicher-, Schwarzlose-, Kromar- 
és a Parabellum-féle pisztolyok.

A második rendszerben (5. ábra, a és b) a 
cső a pisztoly vázához van erősítve s nem 
mozog a lövés pillanatában. A závár egymagá-
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ban csúszik hátrafelé, de különben szakasztott 
olyan a működése, mint az első rendszerű fegy
vereké. Ebbe a csoportba tartoznak az 1896-os 
Bergmann-, az 1900-as Mannlicher- és a kis-

a V zár, a mely a záváron belül a bordázat 
között csúszhatik. A zár belsejében mozog a 
P  ütköző.

A mikor a készlet teljes és lőni akarunk,

mintájú Brownig-féle pisztoly. Ez utóbbit a 
belga hadsereg használja s a legelterjedtebb, 
minden fegyverkereskedő kirakatában látható s 
jóval 1 0 0 ,0 0 0 -en felül kelt már el; érdemes 
ezért a Brownig-féle pisztolylyal részletesebben 
foglalkozni.

Az első ábrabeli hosszmetszeten feltűnik első
sorban a markolat, mely egyúttal raktár is és 
7 töltényt hord, a melyeket alulról kell bele
tenni s belül egy horgas vas tartja meg azokat. 
A B  cső a vázra van csavarva; a mozgó závár

először töltényt viszünk be a kamrába. E czél- 
ból a závárt kiálló foga segítségével hátratoljuk, 
azután eleresztjük, mire belöki a készlet legfelső 
töltényét a kamrába és bezáródik. Ha már most 
a O ravaszt megnyomjuk, ez hátratolja a mar
kolatot körülfogó g  gyűrűt (2 . ábra), a gyűrű 
hátulsó foga hozzáér az S nyelvecskéhez és 
forgatni kezdi tengelye körül. Forgatás közben 
a nyelvecske lejebb kerül és kiszabadítja az 
ütközőt. Ezt, mihelyest szabaddá lett, az L emelő 
előre taszítja, minélfogva hozzáütődik a töltény

elől két csőben végződik: az alsó tartalmazza 
azt a csövet, a melylyel lövünk, C, a felső az 
irányzékot hordja és a visszalökő rugó is benne 
van. A felső cső hátul villaalakú, ágai közt van

gyújtójához. Az L emelőt az r rúd igazgatja, a 
melyet a visszavivő és ezúttal az ütköző szere
pét játszó rugó mozgat. Elsüléskor a závár 
sebesen hátraszalad (1 . ábra), kiveti a hüvelyt
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és összeszorítja a visszavivő rugót, mire ez 
kirugódik és megint előreviszi a závárt. Közben 
a fegyver csövének burokja hozzáütődik a váz
hoz, megállítja a visszaugrást, a V zár pedig 
a felső töltényt beotlja a kamrába, a mely be
zárul A P  ütközőt megállítja a nyelvecske hegye 
és a fegyver visszakerül 2 . ábrabeli helyzetébe. 
Engedjük előre a ravaszt s nyomjuk meg újból, 
akkor a pisztoly ismét elsül s mindaddig foly
tathatjuk ezt a műveletet, míg a 7 töltényből 
csak egy is van.

A pisztolyt véletlen elsülés veszedelme nem 
fenyegeti, megvédi attól az a biztonsági szerke
zet, melyet kívülről egy emelőkar jelez (3. ábra). 
Az emelőkar mozgásba hoz egy hengeres rudat 
két kapocscsal (v), melyek az A nyelvecske bemé
lyedésébe vannak elhelyezve (1., 2. ábra). Az 
első két ábrán a biztonsági v rúd úgy van elhe
lyezve, hogy felette szabadon működhetik a záró
készülék és nem akadályozza a nyelvecske for
gását sem. Másképp van akkor, a mikor az 
emelőkart felemeljük: ekkor a rúd gömbölyű 
vége megakasztja a zárat, mert lehetetlenné tette 
a kamra kinyitását, egyúttal hozzászorul a nyel- 
vecskéhez, megakadályozza a forgásban s ilyen
formán nem bújhatik ki az ütköző alul.

A Browning-pisztoly kalibere 7 65 mm., üresen 
645 grammot nyom s a golyó sebessége 10 
méternyire a cső szájától 212 méter. A hét töl
tényt 1V., másodpercz alatt lehet kilőni. Lapos 
alakjánál fogva bárhol könnyen elfér. Érdekes 
felemlíteni, hogy a Browning-ban a závár nincsen 
külön megakasztva, hanem tömegének tehetet
lensége és a visszavivő rugó ellenállása folytán 
a golyó elhagyja a csövet, mielőtt még véget 
érne a zár hátranyomulása. Legkivált a közelről 
való védekezésre szánt pisztolyok záródnak akasz
tók nélkül, ezek nem lőnek nagy kezdősebes
séggel. Ellenben a nagy pisztolyokban, a melyek 
500 m. golyósebességgel lőnek, külön akasztók 
van, s ez megakadályozza azt, hogy a zár 
elváljon a csőtől, mielőtt ezt a golyó elhagyta 
volna. A Mauser-féle 1902-s mintájú pisztolyban 
a golyó a robbanás után még 4 tízezred másod- 
perczig időz, ezalatt a cső és a závár együtt 
futnak hátra M 2  mm.-rel, e két alkotó rész 
azonban csak 3 mm.-nyi hátrafutás után válik 
el egymástól, a biztonság tehát tökéletes.

Vannak még előrefutó csővel ellátott pisztolyok 
is (6 . ábra), ezekben a B  zárókészülék szilárd, 
elsütés után a golyó a cső rovátkáiban fut tova 
s azt előreragadja (6 . ábra, b). Ezt a rendszert 
alig használják s csak az 1894-es Mannlicher 
képviseli. Más rendszerűek azok, a melyek a 
gáz erejét használják fel, de ez a hasznosítás, 
ha be is válik a puskán, a pisztolyon nem 
előnyös (Clair-féle pisztoly). Az automatikus 
pisztolyokat az európai és amerikai hadseregek 
tisztjeik és a műszaki csapatok felfegyverzésére 
szánják. Oroszország és a Magyar-Osztrák 
Monarchia, mint már erről szó is volt, nem 
vezették még be az automatikus pisztolyt a 
hadseregbe.

(La Nature nyomán.)
—ogy.—

A szeretet vize.
Regény.

— Első közlemény. —

A szeretet vize nem az a víz, a melylyel a 
Nílus öntözi partvidékeit, sem az, a melyet 
Mózes a pusztában fakasztott a szomjas 

Izraelnek. A szeretet vize nem a Jordánból való, 
melyben a legnagyobb Szeretet megkereszteltetett, 
sem abból a vízből nem való, a melyet Allah ízlel
tetek megadicsőMohameddel. Szeretet vizének azt 
a vizet sem nevezem, mely üdítő esőként beharma- 
tozza a forróságtól lankadt réteket, — s elhullatott 
könnyeinket sem nevezhetem annak. Valamint- 
hogy az a víz, a melyben megfürösztik az újszülött 
gyermeket, vagy a melylyel megmossák cadaveriin- 
ket a hullamosó asszonyok, sem a szeretet vize . . .  
És a szentelt víz a templomokban, a melylyel 
keresztet vetünk, vagy az, a melylyel, vecsernye 
végeztével áldást hint reánk a pap, — még ez 
sem a szeretet vize! . . .

A szeretet vize: a sátán öröme. A szeretet 
vizének forráserei a pokol talajából élnek . . .

I.

Az „Angelina-kórház“ zöld pavilonjának B. 
szobájából sírva jött ki néhány városi alak. Drága 
betegük kiszenvedett; meghalt ma reggel, várat
lanul, miután előbb mélyen elszenderedett . . . 
— Olyan szépen halt meg, — s mégis olyan 
hirtelen történt!. . . Még élhetett volna; — rebeg- 
ték a gyászolók s szavaiknak szemrehányó tónust 
igyekeztek adni Szenóry Arzén, a kimultnak 
ápoló-orvosa előtt. Pedig mindenki tudta, hogy 
a kiszenvedett már akkor, a mikor betegen a 
kórházba hozták, gyógyíthatatlan volt, örökre 
gyógyíthatatlan; csupán kimúlásának óráját nem 
lehetett bizonyossággal megállapítani. — Még 
évekig is elélhet, — mondotta volt akkor Szenóry 
Arzén. — A gyógyíthatatlan betegek kiszámít
hatatlanok . . . Egy hirtelen lázroham azonban 
néhány nap, néhány óra alatt végezhet vele. . .  
A katasztrófa minden perczben is bekövetkez- 
hetik, a mi a betegre nézve legüdvösebb volna. 
— Majd hozzátette: — Én természetesen meg 
fogom tenni vele szemben emberi és orvosi köte
lességemet. E felől nyugodtak lehetnek.

Borzongás és reménykedés egyszerre kapták 
meg az embert Szenórynak e szavai nyomán s 
a beteg hozzátartozói hittel elegyes elcsüggedés- 
sel mondták: — Úgy, úgy, édes jó doktor úr! 
Segítsen szegény betegünkön! Oly hálásak 
leszünk . . . Bár legalább az életét tudná meg
hosszabbítani, még ha szenvedni is kellene neki!

Szenóry Arzén, bárha gyakran hallott ily sza
vakat, mégis furcsába a hozzátartozók e kíván
ságát s néma megdöbbenéssel nézett azokra, a 
kik gyógyíthatatlan betegük életének kinyújtását 
kérték, remélték tőle. Nézésében volt valami az 
ösztönszerü megvetésből, a szánakozásból, a 
melyet a balgák iránt rejtegetve érez a felsőbb
rendű ember. Mind egyformán kegyetlenek vagy
tok, a kik ilyesmit akartok! — mondotta ilyen
kor magában. — Azt hiszitek, hogy nemes dolgot 
kértek és olyat, a mi erkölcsi kötelességtek is?!
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Pedig a kivánságtok nemcsak dőre, hanem bűnös 
is. A legnagyobb bűnök egyike! . . . Inkább így 
kellene szólnotok: — Doktor úr, tegyen jót sze
gény betegünkkel, tegyen jót vele és ölje meg, 
ölje meg minél hamarább!! Ez neki és nekünk 
is üdvösebb. Hiszen ő már felesleges ember s 
nyomorult teste csak kárára van az egészsége
seknek. Az emberiség terhére van ő . . . Ölje 
meg őt, csakhogy mi maradhassunk egészsége
sek, mi, a még egészségesek! . . . Inkább ezt 
kellene kérnetek. Ez józan és tisztességes kiván- 
ság volna, — és mennyi jót eredményezhetne egy 
ilyen humánus alapra fektetett „ölési rendszer!“

Nem hirtelen, hanem lassankint, a gyógyítha
tatlan betegek szenvedésének nyomasztó, fájdal
mas légkörében érlelődött meg Szenóryban az 
a gondolat, hogy jobb, nemesebb és erényesebb 
dolog volna megölni a felgyógyulás reménysége 
nélkül szenvedőket, mint ápolva élni hagyni őket. 
Mennyi gond, mennyi erő, mennyi pénz pazar- 
lódik rájuk! Mennyit felemésztenek a gyógyít
hatatlan betegek! Mennyi értéket vonnak el az 
egészségesektől, a kik miattok gyakran szegény
ségbe, betegségbe jutnak. Mindezen változtatni 
kell! Az emberiséget meg kell szabadítani a rot
hadó elemektől, hogy czélja felé jobban fejlőd
hessék. Meg kell ölni őket, mint a hogy eltiporjuk 
az ösvényen vonagló félig tiprott férget. . .  És 
ki más volna az ölésre legilletékesebb, mint 
éppen az orvos?! Minden orvosnak, a ki lelki
leg is átéli a hivatását, a ki előtt az orvostudo
mány hármas rendeltetéseinek titka megnyilat
kozott, be kell látnia, hogy az ölés jogával élhet 
isteni megbízatás folytán. Éreznie kell, hogy az 
orvos nemcsak mint életet mentő, mint szenvedést 
gyógyító, hanem mint életet kioltó is jóltevője 
lehet az emberiségnek.

Lassan, de határozott körvonalakban bonta
kozott ki benne az „ölési rendszer“ ideája, mely 
czéljában és tartalmában oly világosnak, oly ter
mészetesnek látszott és annyira megbűvölte őt, 
hogy minden kétség, mely annak helyessége, 
czélszerüsége és józansága ellen szivében eleinte 
felmerült, sem tudta annak hypnotikus erejét meg
gyengíteni. Az emberiség jóltevője akart lenni; 
ez az akarat erőssé, bátorrá tette őt s azt a 
hitet merítette belőle a lelke, mintha az „ölési 
rendszer“ eszméjét maga Isten sugallta volna s 
Ő ösztökélné, Ő biztatná arra, hogy az eszmét 
gyakorlatilag is keresztül vigye.

És Szenóry Arzén, áthatva magasztos külde
tésének lelkes hevétől, egyik nap, csendben, 
anélkül, hogy bárki is sejtette volna, hozzákezdett 
nagy ideájának gyakorlati megvalósításához. Elő
ször megölte azokat a gyógyíthatatlan betegeket, 
a kik már évek hosszú sora óta vonszolták kínos 
életüket. Előre kieszelt terv és mód szerint végezte 
ki őket. Majd a többi betegekre is rákerült a 
sor. Egyiken korábban, másikon későbben haj
totta végre a halálos ítéletet. Hogy voltaképen 
mit csinált velük, azt senki sem tudta, mindössze 
csak annyit lehetet észrevenni, hogy egyes súlyos 
betegek, a kik a zöld pavillonba, a Szenóry 
osztályába kerültek, felvételük után nemsokára 
„váratlanul“ jobblétre szenderültek. Kimúlásukat 
kínjaik teljes megszűnése, majd néhány órai mély 
szender előzte meg. Mintha valaki álomport adott

volna be nekik. Arczukon a szenvedés szántotta 
ránczok elsimulták, s halálukban a boldogan 
álmodok benyomását tették. Ideálisan szépen 
haltak meg a kivégzett betegek. Szép halálukról 
nyíltan beszéltek az emberek s voltak, a. kik ily 
halált kívántak maguknak is. A „szép halott“ 
hozzátartozói könnyezve, a megdöbbenés érzé
sével fogadták a szomorú hírt; azonban úgy lát
szott, mintha a bánatkönnyek között örömkönnyek 
is csillogtak volna s a megdöbbenés sóhajában 
ily gondolatok is megszólaltak: Istennek hála, 
nem szenved többé! Csakhogy meghalt! Csak
hogy megszabadultunk szerencsétlen betegünk
től! . .  . Végre magunkhoz térhetünk . . .

Szenóry Arzén a legsűrűbb gyászfátyolba bur
kolt arczon át is olvasni tudott az emberi szív 
rejtekeiben.

A helyzetben pedig az volt a legkülönösebb, 
hogy a szinte feltűnően gyakori halálesetek az 
„Angelina-kórház“-tói nem riasztották el az 
embereket. Új és új betegek, messzi országokból 
is, kérték felvételüket a zöld pavillonba; a Sze
nóry osztálya állandóan zsúfolva volt szenvedők
kel. Mintha az emberek mégis megsejtették volna, 
hogy itt egy titkos, jószándékú kéznek ön
tudatos akaratból származó működése folytán, 
betegeik hamar kimúlnak. Inkább lefizetik a 
magas kórház-díjat, de betegüktől itt legalább 
egyszer s mindenkorra biztosan megszabadítják 
őket . . . Szenóry Arzén néha arra is gondolt, 
hátha már azt is tudja a világ, hogy az a titok
ban ölő kéz az ő keze, hogy ő az, a ki egy 
bűvös altatószerrel, az általa kitalált és készített 
„Szeretet vizé“-vt\ küldi át a túlvilágra a paczien- 
seket?! Ez a feltevés nagyon megrémítette őt; 
de rettegése idővel elmúlt, hiszen a dologról 
nyíltan senki sem beszélt, senki sem nézett 
gyanakodólag reá, senki sem vonta kérdőre őt, 
hogy mit főz éjnek idején a laboratóriumában? . . .  
Minden olyan természetesnek látszott s ha netán 
akadt is volna valaki, a kinek feltűnhettek a 
gyakori „szép halál“-esetek, az is, ha irgalmas, 
jó szive volt, inkább hallgatott. Mindenki inkább 
örült az undorító, gyógyíthatatlan betegek várat
lan kimúlásán, semhogy haláluk körülményeit 
kutatva, felelősségre kívánt volna vonni valakit. 
Ezt csak személyes ellenség tehetné, vagy olyas
valaki, a ki nem tudja, hogy mik az orvostudo
mánynak az emberiség iránt tartozó kötelességei, 
a ki nem érzi át az orvos teljesebb hivatását, 
a ki csak önönmaga iránt érez. Nekem pedig 
nincsen ellenségem s körülöttem mindenki ismeri 
a kötelességeit, — nyugtatta meg magát Szenóry 
Arzén.

Szenóry Arzén valóban teljes biztonságban, 
egészen nyugodtan ölhetett azon az erkölcsi bás
tyán belül, a melyet önmagának védelmére emelt. 
Ifjú cselédjének: Manasse Szidinek a segítségé
vel kotyvaszthatta laboratóriumában a „Szeretet 
vize11-1 . . . Körülötte néma csend, szent tudat
lanság honolt és az éjszakáknak minden titkot 
elrejtő sűrű sötétsége . . .

A sűrű éji sötétséget heteken át, csupán két 
vizsga szempár villogó fénye hasította át. Mihelyt 
beesteledett s Szenóry visszavonult a laborató
riumába, hogy a „Szeretet vizé "-ből újabb meny- 
nyiséget főzzön, ugyanakkor a szemben levő
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fehér-pavillonban, lakásának egyik ablakához 
sietett Donáti Kázmér, a kórház első főorvosa 
s az ablakfüggöny mögé bújva, látcsövét a zöld- 
pavillon felé irányítva, megfigyelte Szenóry Arzént. 
Minden mozdulata érdekelte őt, mindent leírt 
magának, a mit látott, a mit Szenóry a kezébe 
vett, a mit kevert, a mit a lombikba tett. S ha 
majd egyszer tudni fogja, hogy Szenóry mit 
forral éjnek idején titokban a laboratóriumában, 
azt is tudni fogja, hogy mi az a szer, a melylyel 
megöli a paczienseit . . . Mert bizonyos, hogy ő 
végzi ki őket! Ez egészen bizonyos . . .  Ily cse
lekedet pedig nem maradhat megbüntetlenül!

II .

A B. szobának legfrissebb halottja is egyike 
volt azoknak a betegeknek, a kiknek az életét 
Szenóry „Szeretet vizé“-ve 1 oltotta ki. Szépen, 
gyönyörűen halt meg; az erőszakos halálnak 
minden nyoma nélkül. Kihűlt tetemét gyorsan 
a halottas kamrába vitték. Helyet kellett csinálni 
egy újonnan érkezett betegnek. Szellőztettek ágyat, 
bútort rendbe hoztak, fertőtlenítettek s egy fél 
óra múlva már az új pacziens, egy gazdag öreg 
özvegy asszony várta Szenóry Arzént. Sok szépet 
és biztatót hallott a Szenóry mindentudásáról. 
Csak az iránta érzett bizalom hozta őt a kórház 
falai közé a messzi idegenből. Hitte, hogy Sze
nóry meggyógyítja őt.

Már esteledett. . . Szenóry ezen a napon kivé
telesen korábban tért be a laboratóriumába s 
s éppen gyökeret párolt a „Szeretet vízé“-hez, 
a melynek készlete egyetlen fiolányira leapadt, 
mikor Manasse Szidi belépett hozzá, hogy az új 
beteg érkezéséről jelentést tegyen. Szenóry az 
ajtó kinyílásakor egy kissé összerezzent. Nem 
szerette volna, ha idegen kérdezősködő zavarná 
titkos munkájában. A „Szeretet vízé“-nek miben
létéről még Manasse Szidinek se szólt, habár 
mindenki azt hihette, hogy Manasse előtt, a kit 
ő vétetett fel az ápolónők sorába, a ki teljes 
bizalmát bírta, nincsen semmi titka.

Manasse egy pillanatig zavartan állott az ajtó 
küszöbén. Úgy nézett ki hófehér ruhájában, mint 
egy liliomszál, mely most nőtt ki a parkett résein. 
A tapintatos, szerető lelkek félénkségével várta, 
hogy előbb Szenóry szólítsa meg őt, megkérdezve 
jövetelének okát s csak azután merte mondani:

— Kérem doktor úr, új beteget hoztak, tessék 
hozzámenni . . . A B .  szobában fekszik.

— Megyek, már megyek! — szólt Szenóry 
Arzén s érczes, mély hangjától összekoczódtak 
a polczokon az üveglombikok. Gyorsan eloltotta 
a gyökereket pároló kis spirituslángot, bezárta 
a laboratóriumot s Manessetől követve egyenesen 
a B. szobába sietett. Aztán a betegre nézett . . . 
Egyetlen pillantás után már tudta, hogy a gazdag 
özvegy asszony gyógyíthatatlan betegségben 
szenved.

Valami különös, szörnyű nyavalyában szen
vedett szegény, az Európában még csak szór
ványosan előfordult „sárga nirvánában.“

Lapos, nagy fekélyek, puffadt kelések terjesz
kedtek a keblén és a gyomrán; mintha testét 
undok zöldes-sárgás varangyok lepték volna el, 
hogy magukba szívják annak minden nedűjét.

Valósággal élő lényeknek látszottak e csúf daga
natok; hol megduzzadtak, hol meg lelapultak; 
szinte hallani lehetett a szuszogásukat. Kéjencz 
pióczák benyomását tették s a kelések széleit 
koszorúzó apró hólyagocskák úgy néztek ki, 
mint e pióczák ravasz, szintcserélő szemei. És 
a kelések színe is egyre változott, néha haragos
zöld színűek voltak, mintha valami bántaná. 
Ilyenkor egyre jobban felduzzadtak, míg végre 
meghasadtak, hogy utálatos, nyálkás, véres béka
szájukon kiköpdössék sárga, bűzös epéjöket. A 
pokol kénes, fojtó bűze csapott ki a kifakadt 
kelések belsejéből, oly bűz, a melytől elszédült 
az ember, a melytől holtan hulltak a földre a 
legyek. Mikor pedig kiokádták magukat, ismét 
lelapultak, hogy békaszájuk gyorsan újra össze
forrjon, hogy újra teleszívhassák embervérrel, 
életzamattal telhetetlen szivacsgyomrukat . . .  Ez 
volt a „sárga nirvána“, a melyben a gazdag, 
öreg özvegyasszony szenvedett. Teste valóságos 
roncs volt s szinte úszott a genyben, mely kelé
seiből fekhelyére folyt. Úgy nézett ki, mint egy 
széttaposott hernyó . . . Láttára a Massane Szidi 
szive elfacsarodott.

Szenóryn is mély megindulás vett erőt, de ezt 
nem mutatta. Nyugodtnak s hidegnek látszott s 
tele volt készséges érdeklődéssel a beteg iránt. 
Magában pedig egyre csak azt kérdezgette: 
— Mit csináljak vele? .. . Ma öljem-e meg, avagy 
hagyjam-e még élni?

Az idő már éjfél felé járt, mikor Szenóry 
Arzén Manasse Szidit aludni küldte s ő is el
hagyta a beteget; de csak azért, hogy nemsokára 
újra visszatérjen hozzá egyedül. Éppen csak a 
dolgozószobájába sietett, hogy magához vegyen 
egy kis üveg „Szeretet vize“-1 a kézigyógytárá- 
ból, egy kis bőrtáskából, — azzal együtt tért 
vissza betegéhez . . . Már megfontolta a dolgot. 
Már határozott. Meg fogja ölni a beteget még 
ma, most, haladéktalanul . . .  A beteg érdeke, az 
emberiség érdeke, egyszóval minden elképzel
hető erkölcsi szempont ezt parancsolja. Még 
egyszer végigmustrálta a szegény asszony rothadó 
testét. Olyan reményteljesen nézett reá a beteg, 
midőn kezében a kis üvegcsét meglátta. Azt 
hitte, abban van az a csodaszer, melytől egész
ségét vissza fogja nyerni. Kérés nélkül nyitotta 
ki a száját, hogy Szenóry Arzén beleönthesse a 
„Szeretet vizé“-t az utolsó cseppig . . .

A „Szeretet vizé“-nek kellemesen édes volt 
az illata és a zamata hűsítő hatású. Fodormenta, 
ánis és kömény is volt benne. A beteg asszony 
élvezettel itta. Szenóry Arzén mindaddig mellette 
maradt, míg az asszonyra a halál szendere borult. 
Csak azután, mint a ki megtette szent köteles
ségét, mint a ki magasztos hivatásához méltóan 
fejezte be a napot, ment lefeküdni. Kissé bágyadt
nak érezte magát; csak a lelke volt üde és friss 
attól az érzéstől, hogy újra jót tett egy gyógyít
hatatlan szenvedővel s jót tett ezáltal az egész 
emberiséggel, — az emberiség iránti szeretetböl.

Az egész kórházat éjféli sötétség vonta be. 
Se holdsütés, se csillagragyogás. Csupán a Donáti 
Kázmér szobájának egyik ablakából villogott ki 
az éjszakába még egy leselkedő szempár. A 
Donáti szemei voltak. Mindent láttak, a mit 
Szenóry a beteggel csinált. Mikor Szenóry a



szobából távozott, Donáty Kázmér visszatette a 
szekrénybe a látcsövet s csak annyit mondott:

Ismét megmérgezett egy beteget! . . . Holnap 
jelentést teszek . . . Szenóry! Szenóry! . . .  A nép
szerűség polczáról majd leszállítalak a börtön 
fenekére! — és ajkait ördögi kaczajra vonta . . * 
Hogy voltaképpen mióta érzett Donáti gyűlöletet 
Szenóry iránt, azt határozottan megállapítani alig 
lehetett. A jó emberismerő legfeljebb csak annyit 
láthatott, hogy ez az irigységgel párosult antipátia 
csak növekedett Donátiban egy esztendő óta, a 
mióta Szenóry őt a főorvosi állásból majdnem 
kibuktatta. Talán vele született szívének ellen
szenve mindazok iránt, a kiket önmagánál külön
beknek tartott.

Másnap reggel, mikor Manasse Szidi a B. 
szobába lépett, a gazdag öreg özvegy asszonyt 
ágyában halva találta. A „Szeretet vize“ jól, 
biztosan hatott. Halálhíre csakkamar elterjedt az 
ispotályban s az ápolók és ápolónők közül többen 
elősiettek, hogy megnézzék a „szép halott“-at. 
Majd Donáti Kázmér is átjött a fehér-pavillonból. 
Arcza sápadt volt, csak szive izzott a gonosz 
szándékoktól. Úgy tervezte, hogy most, a meg
gyilkolt teteme s a köréje gyűlt ápolók s ápoló
nők és orvosok előtt fogja leleplezni Szenóry 
Arzént. Most fog vádat emelni ellene. A szemébe 
fogja mondani, hogy megölte az asszonyt s ezzel 
Szenoryt dicsőségének magaslatáról egy pillanat 
alatt az emberi megvetés sorába fogja letaszítani.

Szenóry azonban egyre csak váratott magára. 
Úgy látszott, hogy éppen ma valamivel tovább 
alszik, mint máskor. — Pedig a halált neki kell 
konstalálnia . . . E pestises hulla nem maradhat 
sokáig az ágyban . . . Valaki menjen Szenóryért 
s hívja ide, gyorsan! Már régen itt kellene lennie.

Manasse Szidi, hallván Donátinak kifakadásos 
megjegyzését, kisurrant az ajtón s egyenesen a 
Szenóry lakására sietett, mely a zöld pavilion 
déli részében volt. De hiába kopogtatott a háló
szoba ajtaján, feleletet senki sem adott Másod
szori, harmadszori kopogtatásra sem válaszolt 
senki. Végre, rosszat sejtve, belépési engedély 
nélkül kinyitotta az ajtót s a szobába lépett . . .

Valami hihetetlent és megrémítőt kellett ekkor 
látnia. Szenóry Arzén fedetlen testtel, mozdulat
lanul, még az ágyában feküdt. Meztelen mellén 
és nyakán zöldszínű kelések voltak, mintha 
smaragdzöld brocheokat tűzdelt volna rá valaki 
az elmúlt éjszaka. Arczán a halál merevsége ült 
s Manasse Szidi azt hitte az első pillanatban, 
hogy gazdája valóban halott. Könyörgő hangon 
ébresztgetni kezdte; kérte, hogy bárcsak egyetlen 
szóval jelezze, mi történt vele? Szenóry azonban 
semmit sem válaszolt. Csak szempilláinak gyenge 
remegése bizonyította azt, hogy még van élet 
benne, még nem halt meg egészen . . .

Manasse Szidi fájdalmasan zokogva jelentette 
Donátinak az esetet, mire a B. szobából mind
nyájan Szenóryhoz rohantak, hogy a valóságról 
meggyőződjenek.

— Segíts! óh segíts! . . . Iszonyúan szenve
dek . . . Nyöszörögte Szenóry Arzén, mikor meg
látta Donáti Kázmért.

— Barátom, édes jó barátom! Mi történt 
veled? — szólt Donáti hozzá; mintha a szívéből 
jöttek volna e szavak, mintha valóban sajnálná

őt. Jobban nála senki sem játszhatta a részt
vevőt. Mindjárt Lőrincz abbéért a városba küldött, 
hogy — szükség esetén — feladhassa Szenóry- 
nak a halotti szentségeket. Egyik ápolót pedig 
a másik főorvosért s a többi orvosokért küldte, 
hogy Szenóryhoz jöjjenek, hogy felette consiliu- 
mot tartsanak. Még orvosságokat is hozatott, hogy 
Szenóryban, a meddig csak lehet, bár mester
ségesen megtarthassa az életet. Csupa készség 
volt iránta . . . Szenóry azonban elfordult a neki 
nyújtott orvosságtól. Úgy sem használ! . . . 
Köszönöm Kázmér, . . .  de nekem már örökre 
végem van, — mondotta halkan. — Érzem,tudom, 
a „sárga nirvánába“ estem . . . Betegemtől ragadt 
át reám . . .  Oh, távozzatok, távozzatok tőlem!! . . .

A „nirvána/ “ a „nirvána!“ morajlott erre 
végig a szobán s mindenki, mintha rémet látott 
volna, önkéntelenül visszahúzódott Szenórytól. 
Csak Manasse Szidi maradt elszántan a helyén, 
az ágyaszéle mellett.

Ezalatt a meghalt özvegyasszony kihűlt tete
mét levitték a halottas-házba. A B. szobában 
ágyat, bútort rendbehoztak, szellőztettek, hogy 
tisztán fogadhassa falai közé Szenóry Arzént, az 
új gyógyíthatatlan beteget. Szikora Máté, a 
Donáti öreg laboráns-legénye és még egy másik 
ápoló vitték őt át a B. szobába. A míg vitték, 
hullámos, szőke fürtökkel boríttott fejét Manasse 
Szidi tartotta a kezei között.

111.
Talány volt és még sem volt talány az, a mi 

Szenóryval történt. Lefeküdt egészségesen s íme, 
néhány óra múlva félholtként kellett felébrednie . . .  
Vájjon meddig lesz a B. szoba lakója? Nyomo
rult életének, szenvedéseinek határkövét nem lát
hatta, csak azt az egyet tudta, hogy ez az állapot 
évekig is eltarthat, hogy immár örökre bezárultak 
előtte az egészség üde kertjébe vezető kapuk. 
Csak azt tudta, hogy immár ő is egy felesleges 
ember, nyűge az emberiségnek. — A legjobb 
volna, ha minél előbb elpusztulnék, ha megölne 
valaki még ma, vagy legkésőbben holnap.
Ez az egyetlen kívánsága maradt meg az összes 
kívánságai közül.

Manasse Szidi csaknem éjjel-nappal virrasz
tóit Szenóry mellett. Ő nem félt, hogy a „nirvána“ 
átragad reá. A Szenóry betegsége őt is beteggé, 
búskomorrá tette. Titokban sokat sírt miatta és 
sokat imádkozott. És ezt természetes dolognak 
tartották ápolónő-társai Végre is Szenórynak 
köszönhet mindent Manasse Szidi! O hozta be 
ápolónak az ispotályba, ő juttatta kenyérkereset
hez. Nélküle Szidi talán éhen halt volna az 
utczán, a hol megtalálta, vagy elzüllött volna, 
mint annyi más, hozzá hasonló, földönfutó apát
ián, anyátlan árva. Úgy is illik, hogy önfelál- 
dozóan ápolja jóltevőjét, hogy ellesse a gondo
latait, hogy teljesítse a kívánságait. Egy valóban 
hálás szív másként nem is cselekedhet!. . .  Senki 
sem sejtette, hogy e hálaérzés mellett egy 
még mélyebb érzés késztette Manasse Szidit az 
önfeláldozó ápolásra; olyan mélyen el tudta ezt 
az érzelmet szívébe rejteni. Hiszen egy irgalom
ból felfogadott fiatal ápolónőnek nyíltan nem is 
szabad szeretni az ispotályban csak egyetlenegy
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embert. A kórházban mindenkit egyformán kell 
szeretni, különben eszét veszti az ember s ebből 
csak hibák, bajok származnának. Donáti főorvos 
úr pedig kérlelhetetlenül kiadja azoknak az utat, 
a kik hibát követnek el.

Most, hogy Szenóry olyan nagyon szenvedett, 
még fokozottabb mértékben érezte Manasse, 
hogy jóltevőjét mennyire szereti. Úgy érezte, 
mindent szívesen megtenne érte, minden kíván
ságát teljesítené, legyen az bármilyen, csakhogy 
segíteni tudna rajta . . . Még az életét is odaadná 
érte! A mártírok készségével volt eltelve iránta, 
mikor egy alkalommal Szenóry eképpen szólt 
hozzá:

— Szidikém, ha igazán jót akarsz velem, ölj 
meg, ölj meg valahogy! Ezzel bizonyítsd be 
szeretetedet. . . Szúrd át a szívemet egy tűvel; 
senki sem tudja meg s az Isten is megjutalmaz 
érte. Háládat, a melyet oly sokszor emlegettél, 
így ródd le irántam . . .  Ölj meg, kérlek . . . No, 
nem teszed, habozol? . . . Még ezt a kérésemet 
sem teljesítenéd? . . .  Oh Szidi, Szidi, ha igazán 
szeretnél, már megöltél volna!

— Nem, nem lehet! Mindent, csak ezt nem! 
Nem tudom, .. . nem szabad; . . . mit gondol a 
nagyságos doktor úr! — válaszolta Manasse 
megriadva s a megdöbbenés még jobban el- 
sápasztotta máris halvány gyermekarczát. — 
Nem, nem lehet! Ez gyilkosság volna; bűnt kíván 
tőlem a doktor úr, — olyasmit, a mire még 
Szikora sem vállalkoznék, pedig ő már tapasz
talt, bátor legény. Én félek attól, a mire kért. 
Ne is gondoljon rá többet! . . . Majd meggyógyul; 
meglátja, az egészségét vissza fogja nyerni. Nem 
szabad kétségbeesni. Én egészen biztosan tudom, 
hogy minden jóra fordul mielőbb . . . Minden
nap imádkozom önért.

— Imádkozol? ! . . .  Mindez semmit sem é r . . .  
Nem szeretsz, Szidi, nem szeretsz; — ennyi az 
egész! — nyöszörögte Szenóry Arzén elkesere
detten. Majd hozzátette: — Pedig azt hittem, 
hogy hálát érzesz hozzám. —

— Ne, ne mondja tovább! Inkább megölöm, 
csak azt ne mondja, hogy hálátlan vagyok! — 
tört ki Manasse izgatottan. — Inkább megölöm,. . .  
megölöm, . . .  de akkor én is megölöm magam . . .  
Ön nélkül egy perczig sem élhetnék tovább,
— suttogta remegő ajkakkal, alig hallhatóan.

Szenóry mélyen meghatva nézett Manasse
Szidire. Szavai szinte megdöbbentőleg hatottak 
reá. Erre a válaszra, a készségnek ily önfeláldozó 
alakban való megnyilatkozására nem volt el
készülve. Ily készségre csak a szerelmes s nem 
pusztán a hálás szív képes. Most először sejtette 
meg, hogy Manassét nem csupán a hála, hanem 
szerelem is bilincselte hozzá. Jóleső megillető- 
déssel ragadta meg a leány kezeit s szinte el- 
csukló hangon mondta:

— Nem, így semmi szín alatt! . . . Megtiltom, 
hogy megölj! . . . Felejtsd el, hogy erre kérte
lek . .  . Az egész csak tréfa volt, csak tréfálkoz
tam, csak próbára akartalak tenni . . . Most már 
látom: van szíved . . .  Te jó, te bohó gyermek . . .
— s homlokon csókolta Manasse Szidit.

De azért másokhoz is fordult Szenóry Arzén, 
hogy öljék meg őt. Kéréséből nem is csinált

titkot. Azonban valamennyien elutasítólag vála
szoltak kérésére. — Örült dolgot kíván! — mon
dották neki, még mielőtt kérésének értelmét kel
lőleg felfoghatták volna. Emberi természetük 
visszaborzadt a gyilkolástól és nevettek szokat
lan kívánságán, mely nem illett be a vallásos 
polgári társadalmat összetartó felfogások kere
tébe. Az meg pláne badarság volt mindenki 
előtt, hogy éppen a „szeretet“ nevében kéri, hogy 
megöljék, holott éppen a „szeretet“ az, mely ily 
kérés teljesítését egyenesen tiltja. Ezt minden 
józan és épszívű embernek be kell látnia. Donáti, 
hírét vevén a dolognak, mindenkit szigorúan 
eltiltott a B. szobától, csupán önmagának, Lőrincz 
atyának, Manasse Szidinek, Szikora Máténak 
s egy-két orvosassistensnek adott Szenóryhoz 
belépési engedélyt. A legszigorúbb felügyelet alá 
helyezte őt; még czellájának az ablakait is be- 
rácsoztatta, — s ágya körül mindent, a mivel 
kárt tehetett önmagában, eltávolíttatott Mintha 
csak feneketlen gyűlöletből tenné vele mindezt, úgy 
tartogatta, ápolgatta nyomorult életét. Mintha 
életének meghosszabbításán azzal a számítással 
dolgozott volna, hogy majd ha netalán vissza
nyeri egészségét, őt erkölcsileg mégis tönkre
teheti. Donáti nem akarta, hogy Szenóry testét 
valaki megölje, mielőtt ő erkölcsi halálos csapását 
nem mérhette rá. Hitte, hogy az alkalom erre 
bizonyára megjön, hogy Szenóry kigyógyul bajá
ból s ő akkor fog lesújthatni rá, a mikor vissza
nyert egészségével életének dicsőséggel teljes 
útján az első lépést megteszi. Tehát csak gon
dozni, ápolni kell Szenóry Arzént, hogy ez az 
alkalom mielőbb itt legyen! . . .

Pedig oly nagyok voltak a Szenóry szenve
dései, hogy még a legsivárabb könyörtelenség 
is könnyezett volna nyöszörgésein s a legtisztább 
erény is szívesen vált volna bűnné, csakhogy 
véget vethessen fájdalmainak. Nap-nap után, 
sebekkel, mardosó fekélyekkel a mellén és nyakán, 
feküdt egy helyben. A legcsekélyebb mozgástól 
csak hatványozódtak kínjai. Atehetetlen csecsemő
től éppen csak annyiban különbözött, hogy beszél
hetett. Intensiv gondolkozási képességét nem 
bénították meg testi gyötrelmei. Öntudatát nem 
vesztette el.

— Oh Istenem, meddig fog ez még tartani?! 
— sóhajtotta Szenóry Arzén s homlokára a gyöt
relem, a kétségbeesés verejtékcseppjei ültek.

—- És senkim, senkim sincsen, a ki egy tűvel 
a szivembe szúrna!! . . .

IV.

— Senki sem könyörül rajtam! — ismételte 
Szenóry Arzén. Pedig én hánynak segítettem, 
hánynak a megváltója voltam! Úgylátszik, sza
badulást már csakis az öngyilkosság nyújthat. Ön
kezemmel kell megölnöm magam.

Az öngyilkosság gondolata váratlanul, hirtelen 
ébredt fel benne és pedig oly erővel, hogy szaba
dulni nem tudott tőle. Minden gondolata ezen 
egy gondolat körül forgott. Eleinte menekülni 
akart tőle s mint gonosz, bűnös gondolatot, el
utasította magától . . . Valamikor régen, Platon 
Phaidonjában egy vitatkozást olvasott az ön -



gyilkosságról és jól emlékezett, hogy a vita 
folyamán a kérdésről a görög bölcs, Socrates, 
így nyilatkozott: „Az emberek az Isten tulajdonai, 
életükkel nem rendelkezhetnek szabadon.“ Soc
rates tilosnak tartotta az öngyilkosságot . . . 
Viszont azonban, a római bölcs, Seneca, vala
mikor ennek éppen az ellenkezőjét tanította volt, 
„Szoktasd magad, hogy a halált mind elfogadd, 
mind pedig, ha a körülmények igazolják, magad 
előhívjad . . . Nincs különbség abban, hogy a 
halál jön-e hozzánk, vagy mi megyünk érte . . .  Az 
életével mindenki szabadon rendelkezhetik!“ . . .  
Szenóry Arzén Senecának a szavait sem felejtette 
el. Napokon, heteken keresztül küzdött benne 
ez a két felfogás. Hol Socrateshez, hol meg 
Senecához hajlott . . .

Midőn egy délután ismét elmerült a fontol
gatások tömkelegében s a sok szenvedéstől 
duzzadt szemeivel a szoba falaitól, bútoraitól 
kért tanácsot, tekintete az egyik sarokállványa 
esett, a melynek legalsó polczán kézigyógytárát, 
azt a bőrtáskát pillantotta meg, a melyben a 
„Szeretet vizé“-t tartogatta. Eszébe jutott, hogy 
a táskát akkor hozta volt a B. szobába, a mikor 
a gazdag öreg nővel „Szeretet vize“-t itatott,
— és úgy rémlett neki, mintha a megváltó ital
ból egy fiolányi még a táskában maradt volna. 
Igen, igen, még lennie kell egy kis üveggel!
— rebegte izgatottan. — Meg fogom inni, meg 
fogom inni! . . . Megölhetem magam . . . Sene
cának van igaza! . . .

Mihelyt módját látta az öngyilkosság végre
hajtásának, annak megengedett voltát tüstént 
dogmává emelte magában.

— Megölöm magam, megölhetem magam!!
suttogták az ajkai s a kimúlásnak előlegezett 

érzésétől valósággal repesett a szíve. — Ki fogom 
játszani az emberek erkölcstelen gondoskodását. 
Donáti, az orvosok, az ápolók és ápolónők, mind, 
mind, hogy meg lesznek lepve . . .  Szinte mosoly
gott, midőn erre gondolt. Csupán az aggasztotta, 
hogy az állvány, a melyen a bőrtáska feküdt, 
ágyától sokkal messzebb volt, semhogy könnyen 
elérhette volna . . . Éppen tekintetével méregette 
a távolságot, midőn Manasse Szidi székéről hir
telen felkelt s egyenesen az állvány felé tartott. 
Szenóry Arzén megdöbbent, azt hívén, hogy 
Manasse kiolvasta a gondolatait s egy pillanatig 
azt képzelte: mindennek vége! . . . Szidi a bőr
táskát a „Szeretet vizé“-vel ki fogja vinni a 
szobából! . . .

Azonban Manasse e helyett az állványt még 
közelebb tolta az ágyhoz. — ígyni, most rendeseb
ben, csinosabban néz ki a szoba, — mondotta, 
mit sem sejtve a Szenóry szándékairól — Itt 
igazán jobban áll az állvány, mint a régi helyén.

Most már alig két-három lépésnyire volt a 
bőrtáska tőle. És mintha szándékának a sors 
egyébként is kedvezni akart volna, aznap éjsza
kára, a sok virrasztástól gyengélkedő Manasse 
helyébe az öreg Szikora Mátét rendelték ki hozzá 
vigíliára. Szikora pedig még éjfél előtt mély 
álomba merült. így szokott ő vigiliázni a többi 
betegeknél is. Hatalmas, nagy teste néha majd 
lefordult a székről. Szenóry perczekig leste, 
hogy Szikora valóban alszik-e? Hátha csak tetteti

magát? Mindenki tudta, hogy nagy róka az 
öreg. Csak miután meggyőződött arról, hogy 
Szikora tényleg alszik, érezte először, hogy íme, 
minden körülmény a javára fordult. Itt a leg
kedvezőbbalkalom, hogy ágyából kikelve, a bőr
táskáért menjen, hogy kivegye belőle a „Szeretet 
vize“-t, mely szenvedéseitől örökre meg fogja őt 
váltani Csak rajta! Rajta! Semmi izgalom, semmi 
visszarettenés! . . .  és nagy nehezen sikerült ágyá
ban felülnie. Szive oly hangosan vert, hogy azt 
lehetett hinni, dobogása árulója lesz. Majd nagy 
erőfeszítéssel ágyából lecsúszott a szoba padló
jára Egész testével végignyúlt a földön. Mintha 
a zajt, a lezuhanást Szikora Máté is meghallotta 
volna . . . Bóbiskoló fejét hátraszegte, horkolása 
megszakadt s jobb kezének bogos ujjával meg
vakarta ránczos homlokát. . . Mintha káromko- 
dólag valamit mormogott is volna.

Szenóry e pillanatban a] tettenért gonosznak 
a megdöbbenését érezte végignyilalni a lelkén s 
alig bírta elfojtani a rémület szavait: — Oh, ha 
meglát, mindennek vége van! — A Szikora keze 
azonban csakhamar az ölébe visszahullt és tovább 
horkolt, jeléül annak, hogy újra mély alvásba 
merült, a melyből egy pillanatra valamelyes kínos 
álom felriasztotta volt. Most már egészen bátran 
nekiindulhatott Szenóry Arzén a számára mért
földeket képviselő útnak, az állvány irányába s 
mert félig bénult lábaira képtelen volt állni, 
ujjaival a padló réseibe kapaszkodva húzta 
a testét előre mind közelebb és közelebb a kézi
gyógyszertárhoz. Mint egy féreg, úgy csúszott 
a földön. Egész teste verejtékezett. Kelései ki
fakadtak s véres genny csepegett belőlük a szoba 
padlójára. Lassan vonszolta tova a testét. A meg
sebzett csiga haladása rohanás volt az övéhez 
képest. . .  De végre a czélhoz érkezett!. . .  Végre 
kezei között volt gyógytárának kicsiny bőrtás
kája! . . . Végre sikerült azt felnyitnia s viszont
láthatta azokat a kedves apró fiolákat, a melyek 
egykor mind telítve voltak „Szeretet vizé“-vel. 
A fiolák összekoczczanása a megváltás harang- 
kongásaként hatott reá. Egymásután emelte ki 
a táskából az üvegcséket, keresve közöttük azt 
az egyet, a melyben még lennie kell a megváló 
italból Azonban valamennyi fiolát üresen találta... 
És ekkor, rettenetes csalódásának fájdalmas érzé
sétől mérhetetlenül lesújtva, visszafojthatatlan 
hangos zokogásba tört ki.

- Minden elveszett! Minden elveszett! — 
zokogta fuldokolva.

A hangos jajgatásra Szikora Máté ijedten 
riadt fel álmából. Első rémületében alig bírt 
magának számot adni arról, hogy hol, merre 
van s hogy ki sír a szobában? Azt hitte, álmo
dik . . . Majd megpillantván Szenóryt a földön, 
gyorsan melléje ugrott, erős, izmos karjaival fel
kapta a levegőbe s káromkodva az ágyába visza- 
dobta őt. Szánakozóan haragos tekintettel mérte 
végig; mintha azt akarta volna mondani: — Oh 
te szerencsétlen, bár szakadnál meg belé! — 
Aztán elszaladt. Fellármázta Donáti Kázmért s 
csakhamar az egész ispotály megtelt a szörnyű 
hírrel, hogy Szenóry öngyilkos akart lenni.
— [Mérget akart inni; — mondotta az egyik.
— Ki akart jjgrani az ablakon; — mondották 
mások . . . Szegény Szenóry Arzén! . . .
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A részvétteljes megdöbbenés általános volt 
az ispotályban. Az eset híre a városba is eljutott 
s Lőrincz abbé rögtön Szenóryhoz sietett, hogy 
meggyőződjék a történtek felől.

— Örüljön, oh örüljön édes barátom, hogy 
nem sikerült életét erőszakkal kioltania, — mon
dotta neki. — Ez nagy szerencsétlenség lett 
volna! és úgy sem használt volna . . .  Az egész 
emberiség üdve ellen való vétek kioltani a mások 
vagy a magunk életét, — tette hozzá mély meg
győződéssel.

A történtek után Szenóry még szigorúbb fel
ügyelet alá került. Donáti megbízható és kipróbált 
ápolókkal őriztette éjjel-nappal, sőt ő maga is min
dennap, estefelé meglátogatta őt s hosszasan el
beszélgetett vele. Szenóry Arzén mindezt az önzet
len barát készségének vette. Jól esett ez a figye
lem s szinte várva várta mindennap azt az órát, 
a mikor Donáti meg szokta látogatni. Szerette 
valakivel közölni a gondolatait; benső szükség
ből szerette az eszmecserét s mikor Lőrincz abbé 
vagy Donáti előtt bonczolgathatta a szenvedése 
buja földjéből kisarjadzó ideáit, mintha ilyenkor 
testi gyötrelmei szüneteltek volna. Valóban ön
magába, szellemvilágába kellett visszavonulnia, 
hogy az az „élés“ szörnyű súlyát ne érezze 
szüntelen. A physikai gyötrelmek elől, a siker
telen öngyilkossági kísérlet után, a gondolatok 
csodás világa maradt számára az egyetlen földi 
refugium És Donáti Kázmér mindig nagy figye
lemmel hallgatta őt; a szorgalmas tanítvány nem 
figyelhetett mesterére több érdeklődéssel, mint a 
hogy azt Donáti tette. Csaknem falta a Szenóry 
szavait; mintha minden szava egy-egy becses 
kijelentés volna, a melyet érdemes a magunkévá 
tenni. Érezte, tudta, hogy a Szenóry koponyája 
egy gazdag szellemforrás, a melyből régente is 
merítgetett volt; ez a szellemforrás pedig most 
dúsabb, mint valaha. Megtermékenyítette a szen
vedés s kínálva kínálta magát, hogy mentsenek 
belőle a szomjasok . . . Ezt tette Donáti is, külö
nösen azóta, hogy a Szenóry gyógyíthatatlan 
voltáról megbizonyosodva, lemondott erkölcsi 
tönkretételéről. E lemondásért kárpótlást keresett 
s azt akként találta meg, hogy eltulajdonította 
a Szenóry gondolatait; a sajátjának adta ki azo
kat; hasznot húzott a Szenóry ideáiból. S ha 
valamikor azért ápoltatta, gondoztatta őt, hogy 
egészségének helyreálltával az erkölcsi megsem
misülésbe lökje, most életének meghosszabbítá
sán azért dolgozott, hogy szellemének kincseit 
a saját hasznára minél tovább kamatoztathassa. 
Donáti Kázmérban az önző, nagyravágyó ember, 
s nem a szíves jó barát tett esténként Szenóry- 
nál látogatásokat.

Midőn egyik este ismét felkereste, szokatlanul 
leverve találta őt. Szenóry keservesen zokogott 
s egy néhány perczig kellett várnia, míg lecsen
desedett.

— Ma van két éve, éppen két esztendeje, 
hogy a betegség rám szakadt, -  nyöszörögte 
a lázongó lelkek remegésével ajkain . . .  — És 
mindez miért történt? Kinek a kedvéért és mi 
czélból vesztettem el örökre az egészségemet, a 
munkaképességemet? . . .  Oh Donáti, ha te tud

V. nád, mennyi törekvésemnek szegte szárnyát 
betegségem! Hogy fáj nekem a tétlenség kény
szere . . . Avagy talán több haszna van szenve
désemből az emberiségnek, mintha a javáért 
munkálkodni tudnék egészséges testtel? . . .

— Értem a kérdéseidet, — felelte Donáti 
szavaiban erőszakolt meghatottsággal. Magam 
is hányszor töprengtem azokon, de feleletet nem 
találtam rájuk. Szegény, jó barátom, valóban 
mily kegyetlen a sorsod . . . Hányszor megsirat- 
tálak! — Szemeit a földré szegezte, majd így 
folytatta: Mert nemde, vannak indokolható emberi 
szenvedések, a melyekkel kibékülünk, de az 
ártatlanul szenvedők szenvedése felbőszít min
ket . .  . Te pedig ártatlanul szenvedsz . . .  Te 
mindig oly nemes, oly tiszta voltál egész éle
tedben . . . Neked nem lehetnek titkolt bűneid, 
a melyekkel megsértetted az erkölcsi világren
det! . . . Úgy-e Arzén, ily bűneid soha sem 
voltak? . . .  Én nem tudnám elhinni, hogy vol
nának, — s hogy az erkölcsi világrend kiengesz
teléséért kellene szenvedned mostan. — Eközben 
fürkészőleg nézett Szenóryra. Érezte, hogy a 
„szép halálesetek“ igazi oka felől, a melyet végre 
is csak sejtett, most kivallathatja őt.

Szenóry figyelemmel hallgatta a Donáti sza
vait. Őszinte, mély érdeklődést vélt felfedezni 
a Donáti kérdésében. Szavai a szíve mélyéig 
hatottak s egy különös, jóleső bizalmat ébresz
tettek benne iránta. Szinte önkéntelenül ragadta 
meg a Donáti kezeit, hogy azokat megszorítsa.

— Ha vétek az, hogy szeretetből olyat tettem, 
a mit emberölésnek, gyilkosságnak nevez a világ, 
akkor talán valóban az erkölcsi világrend meg
sértése miatt bűnhődöm, felelle Szenóry Arzén 
nyugodtan és tisztán hallhatóan. Sem félelem, 
sem tétovázás nem volt a hangjában. Tekintete 
nyílt, őszinte volt; mintha csak egy gyermek
meséről volna szó. — Mert én öltem, valóban 
öltem! — folytatta minden szót külön hang
súlyozva. Embert öltem, embereket öltem! Húszat, 
ötvenet, . . . még ennél is többet. Egy-egy napon 
néha kettőt is kivégeztem és mindezt öntuda
tosan, megfontolva tettem; előre kovácsolt terv 
szerint . . . Egy pillanatig sem voltam beszámít- 
hatlan állapotban . . . Látom, te megdöbbensz 
ezek hallatára s ez helyesen is van így, mert az, 
a mit mondtam, nem hazugság, hanem szín
igazság, színvalóság! Minden valóság pedig oly 
rettenetes, hogy első pillantásakor szivünknek 
meg kell döbbennie tőle. Meg kell szoknunk az 
igazságot, hogy megszerethessük . ..

Szenóry itt hirtelen félbeszakította szavait. 
Úgy tetszett neki, mintha az előszoba ajtaja 
kinyílt volna, mintha valaki az előszobába bejött 
volna. Mindezt azonban csak ő vette észre; 
Donátit csaknem süketté tette a gonosz kíván
csiság, hogy mit fog még ezek után hallani. A 
zaj azonban csakhamar elült; az előszobából 
senki sem lépett a beteg-szobába; sem szuszo- 
gás, sem köhécselés nem volt hallható, — és 
Szenóry mégis úgy érezte, hogy valakinek ott 
kell lennie. — Valaki bejött, valaki hallgatózik, — 
súgta Donátinak. — Kérlek, nézz ki az előszobába. 
Addig nem folytathatom.

— Csak képzelődöl, — felelte Donáti türel
metlenkedve, de hogy mégis eleget tegyen a
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Szenóry kérésének, székéről felkelve, egy felü
letes pillantást vetett az előszobába. — Senki, 
mondtam, hogy senki sincs ott! — egészen bát
ran folytathatod, — jegyezte meg s helyére 
visszaült.

— Igen, öltem, embereket öltem, — folytatta 
Szenóry Arzén megnyugtatva, hogy senki seme 
hallgatózik. És ez a tény még nagyobb bámu
latba fog téged, Kázmér, ejteni, ha azt is meg
mondom, hogy mindig csak „szeretettből öltem. 
A legtisztább, a legönzetlenebb, a legegyeteme
sebb szeretet volt tetteimnek egyetlen motívuma. 
Ez paradoxonnak látszik, de rögtön megszűnik 
az lenni, csak figyelj arra, a mit mondani fogok. . .  
El fogom neked mondani az „ölési rendszer“- 
nek agyamban felmerült ideáját a „Szeretet vizé“- 
nek a történetével együtt. . . Ezekből talán ki
hámozhatod a feleletet arra, hogy az erkölcsi 
világrendet valóban megsértettem-e s hogy e 
miatt bünhődöm-e, avagy, hogy sorsom csupán 
a sors szeszélye-e? . . .

Kupcsay Felicián.
(Folytatása következik.)

KRÓNIKA.
Uránia-színház. Az Urániá-színház első újdonsága 

az őszi idényben : Szundy Károlynak, az ismert újság
írónak A Tisza mentén czímen ügyesen írt darabja. 
Kellemes estét töltöttem az Urániában, e darabot nézve 
és hallgatva. A fiatalos kedvű szerző végig visz ben
nünket a Tisza partján, a mármarosi bölcsőtől a zimony- 
melletti sírig. A darab első részében a Tisza még 
ifjú, rakonczátlan gyerek, mely a felvidéki bérezek közt 
kanyarog, ugrál, rohan pajzánul, fékezhetetlenül. E sza
kasz képei gyönyörűek; köztük néhány — pl. az alag- 
utas kép — olyan, a melynél szebbet még alig láttunk 
az Uránia vásznán. Egyáltalában az a képsorozat, mely
ben a most említett alagutas kép is van s melyet szö
veg helyett kedves zene kisér, igen szép, s gondolatnak 
is nagyon jó volt ezt a szónélküli, muzsikás képsoro
zatot beállítani a darabba; olyan ez, mint a látványos 
színműnek vándorképei, mikor a szöveg — mondjuk — 
nem zavar, nem alkalmatlankodik s az ember egész oda
adással merülhet el a szebbnél-szebb képek élvezetébe.

Még egy kitűnő gondolat van a darabban : a Nagy- 
Alföldről szóló — különben kissé felületesen írt — 
második rész gyönyörű tiszaparti nótái (Túl a Tiszán, 
— Zavaros a Tisza vize, — Tisza pariján van egy 
hajó kikötve stb.), miket a zenekar nagyon szépen ad 
elő, míg a szöveget a felolvasó lassan deklamálja hozzá. 
De ez a jó gondolat — nótákkal fűszerezni az urániai 
darabokat — akkor lett volna teljesen keresztülvive, 
ha a szöveget a vászon mögött elrejtett kar énekelné, 
a mi az így is nagy hatást hatalmasan fokozná. Meg 
kellene ezt próbálni a színház érdemes vezetőségének.

A harmadik rész a feltámadt városról, Szegedről 
van írva, elég ügyesen. De van egy megjegyzésünk. 
A régi betyárvilág bemutatása mozgófényképben — nem 
sikerült. Azt feltétlenül el kellene hagyni. A mozgófény
képek érdekesek s nagyon helyükön vannak akkor, ha 
tárgyukat — a jelenből veszik; de hogy egy pár elég 
ügyetlen komédiás a népszínművek chablonos szobá
jában, ruhájában és mozdulataival eljátszik egy elcsé
pelt tartalmú betyárjelenetet, melyben, ha jól láttuk,

a szerelmes betyárt nő ábrázolja, — annak igazán nincs 
értelme. E kép nélkül a darab hatása sokkal nagyobb, 
egységesebb lenne.

De a mozgóképekről szólva, viszont ki kell emel
nünk a hólabda-csatát ábrázolót, a mely nem illesz
kedik ugyan szervesen a darabba, de rendkívül ügyes, 
mulatságos.

Mindent összevéve : A Tisza mentén jó müsordarab. 
S mérnök ajánlani: küldje ki az igazgatóság ezt a 
darabot külföldre, hol — azt hiszszük — nagy érdek
lődést keltene. — lg.

A kaviárról. Régi feljegyzésekből tudjuk, hogy a 
kaviár már 1600 körül is fényűzési czikk volt. Manap
ság pedig drágasága miatt csakis gazdag emberek élvez
hetik azt bőségesen, jóllehet a Dnjepr, a Don és Wolga 
mentén fontos táplálóanyaga a köznépnek. A kaviár szó 
az olasz caviále-ből származik, mely besózott halikrát 
jelent, valószínűleg Olaszországban készítették először 
ilyen módon, s a sós, összepréselt anyag a kolostorok
ban böjti eledel volt. A folyékony kaviár (tiszta hal
peték, keverve 4—6°/o sóval) a kozákok találmánya s 
neve ikra, míg a préselt neve pajusnaya; a malossol 
csak igen kevéssé sós és nagy üvegszerü petékből áll. 
Mint ismeretes, újabban Oroszország a kaviár tulajdon
képpeni hazája; nagyszerű halpiaczának középpontja 
Astrachan város. A kaviárt szolgáltató halak közül első 
helyen áll a viza, oroszul beluga-nak nevezik, melyet 
nagy mennyiségben fognak. Súlyának átlag egyharmada 
ikra, vagyis 12—20 kg.-ig egy halból. Másik ilyen hal a 
tok, mely kevesebb értékű a vizánál. Pillau-ban, Magde- 
burgban és Hamburgban szintén készítenek tokból kaviárt, 
s Észak-Amerikában. Kanadában, de itt a védő halá
szati törvények hiánya miatt a tok sok folyóból kihalt. 
Említést érdemel még a sewrjuga, mely olyan forma, 
mint egy kis tok, és végre a sőreg, a legkisebb és leg
finomabb tokféle. A jó folyékony kaviárnak nagyszemü- 
nek, szürkésfekete színűnek, sajátságos gyöngyfényűnek 
kell lennie ; van azonban szilárd vörös kaviár is, melyet 
csuka, ponty és kárászból nyernek. A szegény nép
osztály számára a kaviárt fogas, zertakeszeg és durdá- 
ból készítik; Olaszországban a tinnhal, sügér, turda és 
tomolykő ikráját tömik bele a halhólyagba és sózás 
után füstölik. Norvégiában a dorsgadócz, scomber és 
barnahátú gadócz ikráját sózzák be.

(Kosmos.) Ifj. Cs. L,

Elpusztíthatatlan írótollak. A tantal-fémnek az a 
tulajdonsága, hogy izzítás és gőzkalapácscsal való nyújtás 
után olyan keménynyé válik, mint az edzett aczél, de 
amellett tökéletesen hajlékony marad. Ezt a becses tulaj
donságot a Siemens-Halske társaság, mely most a tantal- 
izzólámpák elterjedése folytán e fémet nagyban gyártja, 
arra akarja felhasználni, hogy tantal-ötvényekből szer
számokat és egyéb használati tárgyakat készítsen, melyek
nek az az előnyük volna még az aczélból készültek 
felett, hogy nem rozsdásodnának könnyen. így legújab
ban a társaság tantálból készült írótollra vett szabadal
mat, mely sokkal hajlékonyabb az eddigieknél s amel
lett sokkal tartósabb lenne.

Gyengeelméjű gyermekek psychologiaí vizsgá
lata.Minden nevelő és gyermekorvos főfeladatául tekintse 
a gyengeelméjű gyermekek általános lélektani megvizs
gálását. A psychikai (lélektani) befolyást, kivált foglal
koztatás és gyakorlás által régóta ápolják s már 100 
évvel ezelőtt is ajánlotta Reil idegorvos az erős kedély
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betegek számára. Más e kör kísérleti vizsgálata azon a 
határon, a hol a gyermekvizsgálat és psychopathologia 
érintkeznek. E téren csak a legutolsó néhány eszten
dőben állott be némi haladás. Mindeddig ritkán voltak 
tekintettel a mélyebb kedélybeteg-formákra s első sorban 
a'kevésbbé gyengeelméjű gyermekek intellectusát vizs
gálták meg. Erre nagyon alkalmas a Sommer elve sze
rint készült kérdőíves módszer, hol minden egyes kér
dés egy-egy ingert képvisel s a helyes, helytelen vagy 
negativ választ úgy tekintik, mint az inger reactióját. 
Más speciálisabb vonásokat is_igyekeztek megállapítani. 
Hysterikus hajlamúakkal ugyanis gyakran megtörtént, 
hogy a kérdés és a felelet között sok idő telik el, való
ságos „vizsgálati bénultság“ vett rajtuk erőt. Közönséges 
gyenge elméjüek szigorúan ragaszkodnak a tanítótól köz
bevetett magyarázó szó jelentéséhez s hysterikus hajla
múak gyakran megkerülik a legfontosabb dolgokat. Epi
leptikus gyengeelméjűeknél Jung, Riklin és Fuhrmann 
a képzetkor elszegényedését, stereotyp szókincset se  körül 
történő hadarást, izgatottságot stb. észleltek.

Az elme megtartó-képességének kikutatására Ransch- 
burg hazánkfia tett. alapos kísérleteket. A kisegítő-iskola 
tizenöt 7—12 éves tanulója s az előkészítő osztály 
tizenöt 6—7 éves tanulója, kiknek könnyebb számtani fel
adatot kellett végezniük, úgy dolgoztak, hogy a normális 
elméjüek helyesenadtakössze,ellenbenagyengeelméjűek- 
nél aO—96°/0-ig terjedő helyes megoldások minden foko
zata képviselve volt. A helyes összeadás a normális elmé- 
jüeknél 11—36 mp.-ig tartott, a gyengeelméjűeknél 
2 2—5-3 mp.-et vett igénybe.

Goldstein nevéhez fűződnek a hülyék, paralytikusok, 
epileptikusok, aggkori gyengeelméjüeken az elme meg
tartó-képessége, emlékezet és associatio körében végzett 
kísérletek. Szókat, tárgyakat, képeket szemléltettek s 
bizonyos idő múlva a nyert benyomásról kellett szá
mot adniok. A 'gyengeelméjűeknél az elme megjegyző- 
képessége aránylag jó volt, az eszmetársulás gyenge s 
szinte természetes, hogy a hülyék ismerete volt a leg
kisebb mértékű.

Fontos, különösen ismételt kutatások folyamán, a 
gyakorlási képességet vizsgálni, a mire kiváltképp a 
huzamos munka alkalmas. Huzamosabb ideig folytatva 
az összeadást, a gyengeelméjűeknél gyakorlási képes
séget nem lehetett konstatálni, ellenben egy gyenge
elméjűnek látszó epileptikus mégis jelentékenyen haladt.

Vonjuk le e kísérletekből a tanulságot s akkor vég
eredményben oda jutunk, hogy e fontos és a jövőre is 
kiható kör további felépítésénél a következő eszközöket 
kell tekintetbe vennünk:

1. Az idiota-osztályokat a laboratoriummal ellátott 
nagy psychiatrikus klinikákhoz kell csatolni;

2. psychologiai laboratóriumokat kell felállítani a 
nagyvárosok kisegítő iskoláiban budapesti mintára.

így nyilatkozik dr. Weygandt orvostanár is egyik czik- 
kében s azzal végzi, hogy ha e tekintetben Németország 
150,000 gyengeelméjű gyermekét nemcsak a mostani ápo
lásban részesítik, hanem emellett még a psychologiai kísér
let segédeszközeit is számbaveszik, ez nem csupán a mi 
ismereteinket fogja gyarapítani, hanem felölelné a gyenge
elméjű gyermekek ismereteinek tovafejlesztését is.

Az iskola qualitativ typusainak meghatározására 
szolgáló m 3dszer. Általános az a tapasztalat, hogy 
már a középső osztályok tanulói, vagyis a 10 —12 évesek, 
a feladott tételek kidolgozásában jelentékenyen eltérnek 
egymástól. Ez a körülmény alkalmas anyagot ad az egyes 
tanítók individuális különbözeteinek psychologiája szá

mára, bár erre a czélra az egyes tételek kidolgozása csak 
bizonyos feltételek és megszorítások mellett adható fel s 
csak azután vizsgálható meg, vájjon a különböző feldolgozá
sok typusokba csoportosíthatók-e? E problémával külön
böző sikerrel foglalkoztak a franczia kutatók közül Binet 
és Ledére, azután a németek közül Grünewald, Erdmann 
és az orosz Netschajeff; újabban Pfeiffer Lajos német 
kutató foglalkozott tüzetesebben e kérdéssel s az ő 
vizsgálatai nyomán a „qualitativ munka-typusokról“ szól
hatunk. Pfeiffer az eddigi szokással ellentétes álláspontra 
helyezkedve, tanulóinak nem egy tételt tűzött ki, hanem 
a tételek egész sorozatát dolgoztatta ki velük, hogy 
ezáltal a jelleg érvényesülésének lehetőségét előmozdítsa. 
A tételeket egy teljes ilyen kísérleti osztály dolgozta fel 
Az anyag megadása után már csak a megítélés kerül
hetett szóba. E czélra minden kifejtett gondolatot abból 
a szempontból vizsgáltak, milyen álláspontra helyezkedett 
a kísérletül szolgáló tanuló az anyaggal szemben. Ilyen 
módon 17 különböző feldolgozási módszert kapott; ezek: 
leíró, megfigyelő, emlékeztető, vonatkoztató, következ
tető, reflektáló, gyakorlatilag megítélő, ethikailag meg
ítélő, aesthetikailag megítélő és egynéhány más typus, 
ezek között volt a képzeleti typus is. Ha pl. a zseb
óráról szóló tételben azt írták, hogy „két mutatója van, 
egy kis és egy nagy mutatója“, ez leíró mód. A meg
figyelő mód példája: „Az órán két mutató mozog, mind
egyik különböző sebességgel“. Hogy minden egyes fel- 
dolgozási mód feldolgozási typus is legyen, szükséges, 
hogy az egyes esetek száma kevés kísérleti személyhez 
fűződjék. A typus fogalma itt is csupán relativ értelem
ben veendő és a kísérletül szolgáló tanulók egyikét leíró 
vagy megfigyelőtypusnak nevezni annyit tesz, hogy 
leíró, illetőleg megfigyelő tehetsége nyilatkozik meg leg
inkább munkájának kidolgozásában. Pfeiffer kísérleti 
osztályában 15 tanuló volt, kik között 6 typust (2 leíró, 
3 megfigyelő és 1 képzeleti) és 9 typuskomplexust talált. 
E megállapított feldolgozási typusok egy év leteltével 
ugyanazon személyeknél csak részben maradtak fenn, 
a mi annál kevésbbé feltűnő, mert a gyermek lélektani 
fejlődésének folyamata legkivált a 11 — 13 éves korra 
esik; azonban a typusok mindkét esetben csodálatos 
megegyezést mutattak az érdeklődés charakterével, melyet 
külön vizsgálatok alapján mindenik tanulóra meghatá
rozott. Az volt még eldöntendő, hogy az érdeklődés, 
vagyis az anyag, illetőleg tartalom szokásszerű meg
választása megfelel-e a tartalmak feldolgozási módjának 
és nemének? Egy év folyamán egy osztályban nagyob
bodott a typusok száma, de csökkent azok különböző
sége. Ha a leíró, megfigyelő és emlékeztető typusokat asso
ciate, a többi typust apperceptiv typusoknak tekintjük, 
az eredmény az volt, hogy az apperceptiv typusok számé 
egy év folyamán 17’5%-kal nagyobbodott az associativ 
typusok rovására. Viszont az aesthetikai és képzeleti 
typusokat subjectiv typusokul, a többieket objectiv typu
soknak véve, az előbbiek szaporodása csak 3’9%-ra 
tehető. Ebből következik, hogy a magasabb intellectuális 
képzésben a haladás nagyobb, mint a fejlődés a kedély- 
képzés terén. Ez pedig mai tanításunkkal okadatolható, 
mert az első sorban az értelem felé irányul. Ha nem 
tekintjük az egyes munkatypusok typikus fellépését, 
hanem az osztályban való egész megjelenésükben vesz- 
szük számba, szintén hasonló eredményre jutunk: az 
értelemképzés terén nagyobb a haladás, mint a kedély
képzés terén. A mi az egyesre fennáll, érvényes az ösz- 
szességre is s az egyéni fejlődés csak annyiban külön
bözik az általánostól, hogy gyorsabban megy végbe.

Pfeiffer az egyes typusok kölcsönös viszonyát, a
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typus viszonyát a tehetséghez, az irodalmi tehetséghez, 
korhoz és nemhez valamennyi vizsgálat befejezése után 
összefoglaló áttekintésben fogja megírni s akkor mi is 
igyekezni fogunk ezt a rendkívül érdekes psychologiai 
tételt egész terjedelmében megismertetni.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
A különböző foltok tisztításának módjai. Nincsen 

nagyobb bosszúsága a háziasszonyoknak, mint mikor 
egy vadonat új asztalterítőt vörösborral leönt valaki. 
Ilyenkor az egész társaság neki esik a foltnak, sóval 
dörzsölik s a foltot még jobban szétkenik, mert az 
igazi egri bikavért hiába sózzuk. A folt könnyen eltün
tethető chemiai szerek alkalmazásával.

1. Általában gyümölcs-, bor-, fű- és rozsdafoltokat 
vászonfélékből úgy távolíthatunk el, ha a foltot 9 rész 
hydrogensuperoxyd H2Os (2%-os), 1 rész ammóniák 
H4NOH és 20—30 rész tiszta kútvízből álló keverékkel 
megmossuk. A folt eltűnése után a ruhadarabot tiszta 
vízben kimossuk. A hydrogensuperoxyd különben selyem
ből is kiveszi az ilyen és hasonló foltokat.

2. Zsírfoltok. Nngyban, a szöveteket ide-oda mozgó 
dobokban benzinben, vagy annak gőzében felmelegitik. 
Fehérneműből zsírfoltokat meleg vizben szappannal és 
lúggal való mosással távolítunk el. Színes szövetekből 
benzinnel való dörzsöléssel vagy benzin és ammóniák 
keverékével. Az illető helynek benzinnel való átitatása 
után a szövet mindkét oldalára itatóspapirost teszünk 
és kivasaljuk. Különösen erősen hat alkohol, aether és 
ammóniák vegyülete, úgyszintén benzin és magnesia 
keverékéből álló kenőcs. A benzin teljesen helyettesít
hető a nem tűzveszélyes benzinoform-ma\ CC14.

Zsír- és olajfoltok eltávolítására igen jó foltvizet 
készíthetünk, ha 20 rész szappanspiritust, 10 rész ammo- 
niakot (10%-os) és 3 rész eczetaethert CH3C 02C8H5 
keverünk össze; vagy egy másik szintén igen jó foltvíz 
áll 20 rész benzinből, 4 rész aetherből, 3 rész eczet- 
aetherből és 6 rész terpentinolajból.

Wilbert szerint jó folttisztító szappant készithetiink, 
ha 50 cm3 olajsavat, 25 cm3 aethert, 25 cm3 chlorofor- 
mot, 250 cm3 benzint és 50 cm3 spiritusos salmiakszeszt, 
az itt felemlített sorrendben, gyakori kevergetés közben 
összetöltünk. Zsírfoltot papirosról vagy kartonról úgy 
távolítunk el, hogy a foltra tiszta rongygyal kevés ben
zint juttatunk s azután porczellánföldet hintünk rá és 
egyenletesen széjjelteregetjük, a benzin elpárolgása után 
leporozzuk. Ha szükséges, az eljárást többször ismételjük.

3. Chocolat. A foltokat először úgy kezeljük, mint 
a zsírfoltokat, azután tojássárgájával kidörgöljük s végül 
sodásvízzel kimossuk.

4. Stearin. Itatóspapirost téve a foltra, forró vassal 
kivasaljuk, a mikor is a stearin elpárolog.

5. Mártás. Zsíros mártásfoltokat először benzinnel 
kezelünk s azután meleg tömény sóskasavoldattal C2H20 4, 
majd ammóniákban mossuk ki a foltot s végül gondo
san, többszörösen ismételve tiszta vízben.

6. Színes foltokat fehérneműből valamelyik chlor- 
oldat fehérítő sajátsága révén tisztíthatunk ki. Ilyenek: 
a chlormész, melynek hatása eczetsav hozzáadására 
erősbödik; a natriumhyperchlorit, NaOCl (Eau de 
Labarraqué), a kaliumhyperchlorit KOC1 (Eu de 
Javellé), a magnesinmhyperchlorit Mg(OCl)2, zink- 
hyperchlorit, hydrogensuperoxyd, ozon 0 3 stb.

7. Jbd-foltokat ammóniák (H3N) vagy cyankali (KCN) 
oldattal való kezeléssel távolíthatunk el.

8. Tcn/a-foltokat, melyeket a tiszta vas-gallustenta 
okozott, tömény sóskasavoldattal kezeljük és finom zinn- 
forgácscsal hintjük be. Kellő hatás után, miután az 
eljárást esetleg többször ismételtük, aj szövetet meleg 
vízzel ismételten megmossuk, mert ellenkező esetben 
száradáskor az oxalsav maradéka azt kieszi.

Alizarintenta-ioltokat először vízzel mosunk ki, majd 
porított borkősavat hintünk rá s nehány óra'mulva le
mossuk és Eu de Javelle-vel fehérítjük.

9. Rozsda- és tentafoltokat fehérneműből úgy ve
szünk ki, hogy a fazékra, melyben víz forr,' zinntányért 
teszünk s a tányérba sóskasav, czitromsav és konyhasó 
egyenlő mennyiségét oldunk fel. Azután a foltos részt 
az oldatba mártjuk. A folt eltűnése után azonnal jól ki 
kell mosni a ruhát. Ha zinntányér helyett porczellánt 
használunk, úgy az oldathoz kevés zinnchlorürt kell 
adnunk.

10. Kaliumpermanganat. Fehérneműből a KMn04 
foltokat gyenge HCl-el (sósav) vagy kénammoniummal 
(H4N),S távolíthatunk el s utána azonnal meleg vízben 
kimossuk az illető fehérneműt. Lehet meleg oxalsav- 
oldattal is ugyanezt elérni.

11. Savfoltokat ammoniakoldattal és vízzel való gon
dos mosással tüntethetünk e l ; salétromsav (HNO:,^fol
tokat nem lehet tisztítani.

12. Ezüstfoltokat (pokolkő) KCN-oldattal és natrium- 
thiosulfattal való mosással vagy jodkaliummal és sal- 
miákszeszszel (H.,N) való mosással távolíthatunk el.

13 Tannin- és csr/vsau-foltokat ólomeczettel vagy 
vasvitriololdat alkalmazásával tentává alakítjuk s azt 9. 
pont szerint tisztítjuk.

14. Kátrány-foWokat szövetből alkohol és benzin 
keverékével tisztíthatunk ki. Különösen ajánlható a követ
kező eljárás: a foltot tiszta zsírral bekenjük és felmele
gítéssel feloldjuk; majd terpentinolajjal kidörzsöljük, 
100/u-os ammóniákkal utána mossuk, azután langyos 
vízzel többször kimossuk. Szükség esetén az eljárást 
többször ismételjük,

15. Kátrány festékeket fehérneműből úgy tisztítunk, 
hogy a foltos darabot gyenge (1 : 1000) kaliumperman- 
ganat oldatban hagyjuk ázni nehány óráig. A megmaradt 
barna foltot langyos sóskasavoldattal (lásd 10. pont) 
ávolíthatjuk el.

KÖNYVSZEMLE.
Jó magyarság. Tanácsadó a magyar nyelvtan es 

helyesírás kétséges eseteiben. írta Kelemen Béla, áll. 
főreáliskolai igazgató. Budapest. Athenaeum irod. és 
nyomd. r. t. kiadása. 1906. Ára?

Kelemen Béla egyike legszorgalmasabb és leghiva- 
tottabb magyar nyelvészeinknek. Hivatottá teszi őt külö
nösen nagyon jó magyar nyelvérzéke, a mi — fájda
lom — sok nyelvészünkből hiányzik, pedig a nélkül a 
legteljesebb elméleti készültség, a legpontosabb nyelvtani 
tudás sem elegendő. Szóban forgó könyvének czélját 
az előszóban Bérezik Árpád eme szavaival fejezi k i : 
„Fel kell hívni a közönség figyelmét a nyelv ügyére, 
melyet szolgálni szent kötelesség. Költsük fel érdeklő
dését a hibák, hanyagságok, vétségek iránt. A közön
ség nagy része öntudatlannl vét a nyelv ellen. Nem is 
tudja sokszor, hogy idegen szellemben beszél . . . 
Nyessük le a fattyúhajtásokat, hogy a mi gyönyörű 
nyelvünk, mely egy félszázad alatt olyan bámulatosan 
haladt, a maga őserejéből tovább fejlődjék.“ E nemes
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és valóban minden müveit magyar ember támogatására 
méltó czél szolgálatában kettős feladatot igyekszik Kele
men e kis könyvében megoldani. Első felében a könyv
nek a helyes magyarság szótárát adja, a második rész
ben pedig nyelvtani tudnivalókat nyújt. Kelemen nagy 
buzgalommal derék munkát végzett, a miért elismerés 
illeti. Kis könyve — melynek kiállítása is nagyon csinos — 
megérdemli, hogy sokan olvassák, mert sokat lehet tanulni 
belőle. Az ilyen könyvnek ott kellene lenni minden tanár 
zsebében (és pedig nemcsak a nyelvészekében, hanem 
a természettudósokéban is, sőt azokéban talán még 
inkább), minden iskola könyvtárában, önképző-körök 
kézikönyvtárában s minden család asztalán, úgy hogy 
a vele való foglalkozás ne csak egyszeri átolvasásból 
álljon, hanem hogy állandó használatban legyen, mint 
a szótár vagy lexicon. Folyóiratunk is a magyar nyelv 
tisztaságáért küzdőknek táborába szegődött, — e sorok 
írója csak a közelmúltban mutatott rá a budapesti 
magyarság irtózatos torzszülötteire — s meg akarunk 
ragadni minden alkalmat, hogy a nyelvünkbe belopódzott 
rengeteg sok idegenszerűséget üldözzük, el-elhomályo- 
sodó szép magyar kifejezéseinket új életre keltsük, a 
jó magyarságot tőlünk telhetőleg terjeszszük. Ilyen alka
lom a Kelemen kis könyvének megjelenése, s mi e 
könyvet nagyon melegen ajánljuk olvasóink figyelmébe.

Dicséretünk komolysága megköveteli azonban, hogy 
a könyv hibáira, hiányosságaira is rámutassunk, leg
jobb meggyőződésünk és tudásunk szerint.

Rövidre fogva a dolgot, a I. részre — a szótárira — 
a következő megjegyzéseket teszszük:

Affektál-1 így fordítja és ajánlja Kelemen: színlel. 
Nem jó. Affektál azt jelenti: negédeskedik, szenveleg. 
(Alább K. a szenveleg helyett az affektál-1 ajánlja.)

Az új iskolai helyesírás szerint K. is így írja : aki, 
aközben stb. Persze, ez nem egészen a Kelemen hibája, 
de a mi nyelvérzékünk ez alkalommal is tiltakozik e 
szörny ellen, az Akadémia helyesírását tartván csak 
jónak: a ki, a közben stb. Ezt igen szépen meg lehet indo
kolni, de erre most terünk nincs. Csak megemlítjük 
még a későbbiekből, ezeket a mi szemünket igen bántó 
hasonló alakokat : őáltala, őbelöle, őbenne, teáltalad, 
terólad, tibennetek, titőletek.

Akkreditál =  meghitelez. Őszintén szólva, hirtele- 
nében nem tudunk az akkreditáll-xa jobb kifejezést, 
de nem tudjuk eltitkolni abbeli — mondjuk — érzé
sünket, hogy a meghitelez nem megfelelő.

Az aludni ment kifejezést K. németesnek mondja, 
bár Jókai is használta. Tegyük hozzá, hogy Petőfi is 
(„Oh természet, midőn aludni mentél . . .“) Nem is 
hiszszük, hogy rosszul volna ez mondva magyarul.

K. hibáztatja az -andó, -endő képzővel képzett ige
névnek czélhatározásra való (latinos) használatát, pl. „E 
károknak elejét veendő, szükséges a változtatásokat 
czéltudatosan kihasználni“, — helyesen : „Hogy ezek
nek a károknak elejét vehessiik . . .“ Ezt az ítélkezést 
mi szigorúnak tartjuk. A szerkezet talán latinos, de nem 
magyartalan, sőt szépen és jól hangzik magyarul. u

Az asszony szónál hibáztatni kellett volna K.-nek a 
széliében használt Sévigné asszony, Récamier asszony- 
féle kifejezést, mert magyar beszédben ezt épp oly 
kevéssé volna szabad használni, mint a hogy — mint 
teljesen képtelen — nem használjuk Kovácsné, Feketené, 
Szalayné helyett: Kovács asszony, Fekete asszony, Szalay 
asszony.

K. megrója a bájdús szót, mint németes összetételt. 
Mi azt hiszszük, megállhat, az Aranytól is használt 
fénydás mintájára. („Maradj Homér fénydús egeddel. . . “)

A 15. lapon kimaradt a beállítani szónak a német 
einstellen értelmében való helytelen használatára utalás.

Azt mondja K .: az ajtót beteszi az ember kilincs
csel. Ez — szerintünk — németes. A magyar ember 
kulcscsal bezárja, kilincscsel becsukja az ajtót, de be 
nem teszi soha, legfeljebb, ha még nincs a sarkaiban, 
hanem az asztalos hozza az ajtószárnyat és beteszi a 
szobába vagy a helyére.

A bölcsesség szónál megjegyzi K., hogy „az Akadémia 
szerint bölcseség“ (vagyis egy s-sel). De hiszen csak 
nem is írhatjuk irodalomban ezt a bölcs melléknévből, 
-ség képzővel, kötő e-vel képzett szót tájkiejtés szerint 
két s-sel ? !

Csokor =  virágbokrétát is jelent, mondja Kelemen ; 
nézetünk szerint helytelenül, mert bizony helyes magyar
sággal az csak — máslit jelent.

Csőre helyett K. ezt ajánlja: Klistér. Talán inkább: 
Kristály.

A rossz emléz helyett K. két szót is ajánl: betanul,— 
ez helyes; hanem: emlékei — ez éppen olyan rossz, 
mint az emléz.

És aztán helyett Kelemen a magyarosabb hát azlán-t 
ajánlja. Csakhogy e két kifejezés közt árnyalati különb
ség van.

Az este és estély szavaknál rá kellett volna mutatni 
arra a nevetséges magyarkodásra, a mely az estély 
helyett esté-1 használ.

„Extázis, inkább: eksztázis“ — mondja Kelemen. 
No de ettől az írásmódtól kiborzogatja a müveit magyar 
embert a hideg.

A lebeszél megvédésében bátran hivatkozhatnék K. 
Petőfire is. („Az anyám lebeszélt róla . . .“)

A mentes-nek emez összetételeit: díjmentes (díjtól 
ment), tehermentes (tehertől mentes) — idegenszerűnek 
mondja Kelemen. No de alig volnának kiirthatok.

Nationale (a mit különben K. nacionálé-nak ír) 
nemcsak a „származási iv“.

A -né -nő-ról szólva, többek közt helyteleníti Kele
men az igazgatónő, főnöknő  stb. féle németes alak 
használatát, mondván, hogy elég világos lesz beszédünk 
akkor is, ha a nő-1 elhagyjuk, pl. „Somogyi Mária, a 
kórház főnöke.“ „A névből — mondja K. — úgyis 
tudjuk, hogy asszonyról van szó.“ Igen ám, de ha 
nevet nem említünk, hanem csak annyit mondunk: 
beszéltem a kórház főnökével, — megkértem az igaz
gatót — vájjon nem minden magyar ember férfit fog-e 
érteni a főnök  és igazgató kifejezés alatt ? Én nem 
üldözöm annyira a főnöknőt és az igazgatónőt!

A sikamlik igének K. szerint felszólítója nincs. Hát 
a sikamoljak, sikamoljál, sikamoljék f  ! Hasonlókép
pen a sinylik-nek: sinyeljek stb.

Szavazatképes helyett szavazóképes-i ajánl K.; én 
a szavazásképes-1 tartom legjobbnak.

A szignál-ra nem mond magyar kifejezést K., pedig 
van. Mint főnévre : jel, mint igére: jelez, megjelez 
(ügyiratokat), je lt ád.

Azt mondja K .: tavai v. tavaly. Irodalmilag csak: 
tava ly ; a tavai — úgy gondolom — túl a dunai táj
kiejtés szerinti írásmód.

A telt szót fölöslegesnek mondja K. az ilyenben : 
„egy gyümölcscsel telt kosár“ . . . helyesen : „egy kosár 
gyümölcs“. Csakhogy e két kifejezés két különböző 
jelentéssel b ír : az elsőben kosárról van szó, a másik
ban gyümölcsről.



Hibáztatja K. a „friss vizet tessék“ kifejezést. Pedig 
ez a kifejezés nem rossz, csak — sok más példára — 
csonka. Kiegészítve: friss vizet tessék venni v. inni. Ez 
éppen olyan, mint a jó napot, jó reggelt (kívánok), 
alázszolgája (vagyok) stb.

Az ünnepség szót „ováczió“ értelemben elfogadja * 
Kelemen; én mindenképpen kiirtandónak vélem.

A v il lá m l ik -n a k  sincs — K. szerint — felszólítója. 
Dehogy nincs! V illd m o ljé k .

A K.-használta virrad-ot én tájszónak tartom, a mi 
Budapesten is elterjedt; helyesebb: virad (egy r-rel).

Néhány megjegyzésünk van a II., nyelvtani részre is.
A 176. lapon — nézetem szerint — sikertelenül 

védelmezi Kelemen Simonyinak ezt a tarthatatlan mon
datát : „az e mélyhangú szókban is fordul elő“. Ez a 
nyelvészek által már sokat vitatott szórend a leghatá
rozottabban bántja a magyar fület.

A szóegyeztetés-ről szóló fejezetben a 206. lapon, 
Kelemen e helyett az egyedül megállható kifejezés helyett: 
„Vörösmarty Cserhalom-ja . . .“ ezt a — nézetünk 
szerint nem helyeset ajánlja: „Vörösmarty Cserhalma“.

A 212. lapon K. nem utánzandónak mondja Petőfi
nek különösen Lehr Albert magyarázata óta híressé vált 
s nézetem szerint is gyönyörű szerkezetét: „Magamnak 
is ugyan kutyául lett dolga“.

Nézetem teljesen ellenlábas Kelemenével, az ikes 
igék kérdésében. Igazán érthetetlen, hogy olyan jó 
nyelvérzésü magyar, mint Kelemen, Simonyinak a 
magyar nyelv kincsesházát fosztogató ama jelszavát 
vallja: „Rázzuk le az ikes igát“ . . . „Beszéljünk 
és írjunk — mondja Simonyi — úgy, a hogy a magyar 
népnek legnagyobb része: eszek, iszok, olaszok“ . .  . 
Az én igen erős meggyőződésem szerint nagyon sokat 
veszítene hangzatos irodalmi nyelvünk, ha Simonyi 
tanácsát követnők!

Viszont azonban, a hol Simonyinak kétségtelenül 
igaza van: ott nem gáncsoskodom. Szíwel-lélekkel csat
lakozom a földrajzi nevek írásáról vallott ama nézeté
hez, — a mit Kelemen is helyeselni látszik, — hogy a 
közhasználatban ragaszkodnunk kell a külföldi városok 
megszokott magyar nevéhez, tehát ne tegyük magunkat 
nevetségesekké ilyen beszédekkel: Megyek Wien-be.

Végezvén a megjegyzésekkel, megállapíthatjuk, hogy 
ezek nagyrészt csak apróságokra vonatkoznak. Kelemen
nek igen sok nagyon helyes nézete nyilvánul meg e 
bölcs mérséklettel, világos ítélettel szerkesztett köny
vecskében. A mérsékletben különben túloz is, néhol 
mintegy nem mervén állást foglalni, pl. a véd-össze- 
tételeiről mondottakban (160 1.).

Mindent összevéve, Kelemen igen derék munkát 
végzett, jó nyelvérzékü embernek, képzett nyelvésznek 
mutatja magát e könyvben is, a mit e nemű irodalmunk
ban határozott nyereségnek tartunk. E könyvecske szük
séget pótol s nagy haszonnal forgatható. —ly .

Barátosi Balogh Benedek: Dai Nippon 1. Úti 
rajzok. 103 képpel. Budapest, 1906. — Barátosi Balogh 
Benedek — a székelyek keménynyakú, világosfejü, 
erősakaratú fajából, egyébként polgári iskolai tanító a 
a főváros szolgálatában — 1903. tavaszán feleségével 
együtt megindult Ázsiába, hogy megismerje őseink böl
csőjét, hogy megismerje szemtől-szembe Ázsia ural-altai 
népeit, ezek szokásait s a földrajzi viszonyokat, hogy 
így aztán hozzájárulhasson annak a kérdésnek felderí
téséhez, vájjon a japán és koreai nép az ural-altaiság- 
hoz csatolható-e, s ha igen, mikor és mily úton jutott 
mostani hazájába. Balogh — szűkös anyagi eszközökkel

bár, de — merész elhatározással és nemes lelkesedéssel 
teli szívvel indult nagy útjára, az 1904. tavaszán kitört 
japán-orosz háború azonban megakasztották tanulmá
nyaiban, s visszatérésre kényszerítették. 1904 júliusában 
ért haza, tehát 14 hónapig volt távol. Bár kitűzött czél- 
ját így el nem érhette, fáradozásai nem vesztek kárba. 
Egy röpke pillantással — mint maga mondja müve elő
szavában — végignézte a velünk egy őstörzsből szár
mazott népeket, s jól megismerte közülök „a felkelő nap 
országának dicső fiait, kik iránt oly nagy és megérdemelt 
rokonszenvvel van tele a magyar lélek“.

Balogh Benedek több kötetre terjedő munkában akar 
számot adni ázsiai tapasztalatairól, tanulmányairól. Az 
első kötet, az Úti rajzok czímü, már megjelent, — a 
többit várjuk Várjuk örömmel és érdeklődéssel, mert 
ez az első kötet méltán kelti fel figyelmünket, a derék 
szerző iránt.

Mondhatom, hogy az e fajta müvek közt ritkítja párját 
a Baloghé. Nem tudományos munka, szerencsére nem 
is akar az lenni. Úti élményeket, leírásokat, megfigye
léseket tartalmaz, úgyszólván minden rendszer nélkül. 
De éppen ez a rendszertelenség egyik legnagyobb előnye 
e kedves könyvnek, mert ezzel válik oly rendkívül köz
vetlenné, hogy valósággal magával ragadja az embert. 
Irálya néhol — egy-egy, szerencsére kurta passusban — 
dagályossá válik; egyébként magyaros, és igen-igen 
könnyen folyó. Úgy olvastatja magát ez a könyv, mint 
valami érdekes regény, az ember alig tudja letenni. 
Lehet-e ennél nagyobb dicséretet mondani egy úti raj
zokat tartalmazó műről?

Balogh három részre osztja könyvét. Az I. rész: Buda
pesttől Wladiwostokig, — a II.: Japán földön. — s a
III.:- Hazafelé. Az első részben igen élénk tollal van 
leírva a hosszú, fárasztó vasutazás, — a középső nagyon 
érdekesen ismerteti meg velünk Japánt, annak népét, 
a magán- és a közéletnek úgyszólván minden oldalát, 
viszonylatát, — míg az utolsó rész a tengeren hazafelé 
megtett utat írja le, egy pillanatig sem engedve csök
kenni érdeklődésünket.

A legnagyobb rokonszenvvel eltelve a szerző iránt — 
tesszük le könyvét, a mi igen nagy olvasóközönséget 
érdemelne. Különösen ajánljuk a serdültebb középiskolai 
tanulóknak, hogy olvassák ezt a kedves munkát. Sok 
élvezetet, és sok tanulságot fognak belőle meríteni.

- l y .

K ét e lb e s z é lő .  (Lőrinczy György: Gereblyém alól. 
Budapest, 1906. Singer és Wolfner kiadása. — Biró 
Lajos: Harmincz novella. Budapest, 1906. Az Athenaeum 
kiadása.)

Tisztára véletlen, hogy egyidőben, váltogatva olvas
tam ezt a két könyvet, melyek — írójukat s tartalmukat 
tekintve — egymásnak annyira ellentétei, hogy nagyobb 
ellentétet már képzelni se igen lehet. A Lőrinczy köny
véből a pár évtizeddel ezelőtti Magyarország társadal
mának néhány nem költött alakja lép elénk, a szerző 
hálás emlékezetének szárnyain, — míg Biró nem emlé
kezéseket ír, hanem novellákat, költött alakokkal, a leg
modernebb társadalomból. Lőrinczy könyvének lapjairól 
a nefelejts, búzavirág és szarkaláb könnyű, üde illatát 
hozza felénk egy enyhe szellő, — míg a Bíró könyvéből 
chypre-nek és heliotropnak nehéz, izgató illata árad. 
Lőrinczy emlékezései csendes merengésbe ringatnak 
minket is, — Biró elbeszélései erős hullámzásba hozzák 
képzeletünket és lelkünket. Lőrinczy csupa szív, szelíd 
melancholiával, — Biró csupa ideg, sötét pessimismussal. 
De mindkettőnek tehetsége értékes, s mindkettőnek
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könyve érdekes. Mai elbeszélőink abban a keretben 
mozognak, a melynek határszéleit a Lőrinczy és a Biró 
hangja jelölik. Lőrinczy a régi módi elbeszélők nyomán 
halad, gyönyörűen hangzó, színes, fordulatos, szinmagyar 
nyelven mondva el a mit akar; Biró meg annak az isko
lának elsőrendű tagja, a mely Herczeg Ferenczet, mai 
legkitűnőbb elbeszélőnket vallja mesterül. Lőrinczyt én 
már rég ismerem, könyveit olvastam, s egy-egy új könyve 
megjelenésekor szinte vágyom ismét foglalkozni az ő 
megkapóan egyszerű, nemes írói egyéniségével. Birót 
eddig — őszintén megvallva — alig ismertem ; néhány 
éve olvastam tőle valamelyik napilapban egy tárcza- 
novellát, bűvárharangban tenger alá szállt angol főher- 
czegről, — s az igazán megkapott, szerzője tehetségének 
eredetiségével; de azóta egy sorát se olvastam, míg 
most ez a könyve került elém, melyből őt mint első
rangú mesemondót ismertem meg,

Lőrinczy igen szépen beszéli el a szabadságharcz 
után Amerikába szakadt Ujházy László ismert búcsú- 
dalának bús történetét:

„lm, elbocsájtlak, éltem hajója,
Hol állsz meg egykor, nem tudom?! . .

Azután egy gyönyörű kis epizódot mond el a királyról, 
a ki megkegyelmezett az ártatlanul bajba keveredett 
supplikánsnak, — majd pompás kis rajz következik a 
pataki híres diákéletből, — aztán a régi Magyarország 
három megszelídült nemzetiségi igazgatójával ismertet 
meg bennünket, — kedves a finánczról szóló elme
futtatás, a Pósa „Édesanyám“ czímű verseskönyve 
megjelenése alkalmából írt meleg emlékezés, — igen 
szép a Bocskay-huszárokról, — az öreg rimaszombati 
könyvkereskedőről: az öreg Kármánról, — a Gömörben 
járt poétákról: Petőfiről, Kis Józsefről és Bársony István
ról, — a Siste, viator! ez. rajzban a régi jó professo- 
rokról: Vandrákról,Miklovicsról és Palcsóról szóló vissza
emlékezések, — s nagyon jól vannak rajzolva a kocsi 
nótáriusnak, -— a szatmári Kiss Gedeon bácsinak, — a 
régi fiskálisoknak, — Szabó György polgármesternek, — 
s Tóth Vilmos volt főrendiházi elnöknek alakjai.

A Biró novellái közt van egynéhány színtelen, egy 
pár valószínűtlen történet; de meg kell adni, hogy a 
legtöbb, úgy tartalomban, mint formában, megragadóan 
érdekes, életigazsággal teljes. Pompásak A kártya, — 
a Signor Sabbatto, — az Úr, — A gyógyulás, — A 
prológus, — a Visszatérés czímüek. — A görög katona 
czímű pedig — melyben Pompei világának keretében 
az örök asszonyt, a mai romlott társadalomnak egy 
gyakori szereplőjét, rajzolja — igazán remek Ez a kis 
novella párját ritkítja, s elbeszélés-irodalmunk gyöngyei 
közé tartozik.

Mindkét könyvet érdemes elolvasni.
-lv .

Tagdíjak és előfizetések. u

I. KIMUTATÁSA
az 1906. évi augusztus hó 29-től szeptember hó 25-ig 
az egyesület pénztárába befolyt tagdíjaknak és elő

fizetéseknek.
a) Tagdíjak: Kudsiri áll. el. iskola 10 K, Újvári tan

testület 10 K, Demicher Vilmos, Sátoraljaújhely 10 K, 
Bethleni áll. el. iskola 10 K, Felsősófalvai áll. iskola 
10 K, Magyarcsesztvei áll. el iskola 10 K, dr. Mentovich 
Ferencz, Nagykőrös 10 K, Felsőstubnyai áll. el. iskola 10

K, Tatrangi áll. el. iskola (1905—1906) 20 K, Újpesti 
Erzsébet-utczai áll. el. fiúiskola 10 K, Schlett Ferencz. 
Búziásfürdő 10 K, Korlátkői áll. népiskola 10 K, Balázs- 
falvai áll. népiskola 10 K, Hosszúfalui alszegi áll. el. 
népiskola 10 K, Diósadi áll. el. népiskola 10 K, Kis- 
iratosi áll. el. iskola 10 K, Sárospataki áll. tanítóképző 
önképzőköre 10 K, dr. Pap Nándor, Szeged (1905—1906) 
20 K, Mindszenti áll. el. iskola 10 K, Kémeri áll. elemi 
iskola 10 K, Budapesti V. kér. főgymn. math, köre 10 K, 
Bocskay kör, Nagy-Kikinda 10 K, Modori áll. polgári 
fiúiskola 10 K, Sepsi-szentgyörgyi áll. elemi iskola 10 K, 
Szigetvári áll. polgári leányiskola 10 K, Szigetvári áll. 
polg. fiúiskola 10 K, Czárán István, Budapest 10 K.

b) Előfizetések: Józsa Vincze, Alsórákos 2 K, Peszéri 
áll. el. iskola 4 K, Alsóteleki áll. el. iskola 8  K, Czegléd- 
berczeli áll. el. iskola 8  K, Hajdúnánási ev. ref. főgymn. 
önképzőkör 4 K, Székelyudvarhelyi áll. főreáliskola ifj. 
olvasóköre 4 K, Szolnoki főgymn. Verseghy önképző
kör 4 K, Breznay Imre, Eger, 8  K, Kolozsvári Monostor
úti áll el. iskola 8  K, Kolozsvári Petőfi-utczai áll. el. isk 
8  K, Erdei Antal, Puszta-Paládics 8  K, Paksi áll. polg. 
iskola 8  K.

II. KIMUTATÁSA

az 1906. évi július és augusztus havakban az Uránia 
m. tud. folyóirat kiadóhivatalában befolyt tagdíjaknak és 

előfizetéseknek.
a) Tagdíjak: Nagyváradi premontrei főgymn. 5 K, 

Réthi Lajos, Czegléd, 10 K, Nagybocskói áll. el. iskola 
10 K.

b) Előfizetések:) . Jáber, Wien 6  K 60 f, Korponai felső 
népiskola 8  K, Újvidéki áll. polg. leányiskola 8  K, Zilahi 
Wesselényi-collegiumi ifj. olvasókör 8  K. Juhos Márton, 
N.-Sármás 8  K, Titeli áll. el. iskola 8  K, Kisszebeni áll. 
el. iskola 8  K, Szakács J., Hadad 8  K.

Rudolf-szobor. Néhai Rudolf trónörökös szobrára 
befolyt 18,682 K 49 f. Kiadatott ebből 10,000 K, marad 
8682 K 49 f.

Trefort-szobor. Néhai Trefort Ágoston szobrára 
befolyt 9951 K 69 f.

KÉRELEM.

Felkérjük t. tagjainkat és előfizetőinket, hogy 
hátralékos díjaikat és pedig közvetlenül dr. Mészá
ros Károly min. számvizsgáló, egyleti pénztá
rosnak (V., Hold-u. 16.) beküldeni szíveskedjenek.

RECLAMATIO.

Elmaradt lappéldányok reclamálása közvet
lenül a kiadóhivatalnál (VI., Aradi-u. 14.) és leg
feljebb 15 napon belül eszközlendő, különben 
a hiány pótlása módunkban nem állhat.

H irdetések. Hirdetéseknek a folyóiratban 
közzététele iránt az egyesület pénztárosa (V., 
Hold-utcza 16. sz.) ad felvilágosítást.

HORNYÁN8ZKY VIKTOB CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 36.066.
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Bármely könyvárusnál kaphatók 
AZ U R Á N IA  K Ö N Y V T Á R

eddig m egje len t következő k ötete i:

I. Magyarország története.
Irta: M arczali H enrik.

II. A nemzet gazdálkodása,
Irta: Dr. N y . Farkas Géza.

il l ,  Hogyan é sz le lü n k , é rzü n k  és m o z g u n k ?
Irta: Dr. Thanhoffer Lajos.

V, A rany  Ján o s  je llem e  „ E p i ló g u s b a  tü k ré b e n ,
Összeállította: Szerem ley Barna.

Modern vitágfelfogásunk és az ember világhelyzete-
Irta: Dr. P ékár Károly.

Az Uránia-Könyvtárt az
Uránia Tud. Egyesület adja ki.

Egy-egy füzet ára 50 fillér.

i♦*f♦\!/vl/
v!/♦
víz
V!/
VI/
VI/
v!/M/vl/
VI/
VI/
VI/
v!/
vl/
vl/
vl/
Vl/
vl/M/*
vl/
vl/
vl/
vl/
v!/
vl/
VI/
VI/
VI/
VI/
VI/
VI/
♦

Magyar tanszerkészítő intézete

F E L D M A N N  G Y U L A
B U D A P E ST , VI., FELSŐ-ERDŐSOR 5 .

TELEFON 17— 23.

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak 
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

hazai saját gyártmányú 
fizikai, kémiai, természetrajzi 

szabadkézirajzi 
és geometriai tanszereit.

Szakszerű tanácscsal és tájékoztató költség- 
vetéssel 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 eldm an n  G yu la -fé le  m a g y a r  m ech a n ik a i és 
e le c iro te c h n ik a i v á lla la to t (P h y s ik a i és ch ém ia i  
ta n s z e rg 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 z e r z é s i  fo r r 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 t te .“  „ H iv a ta lo s  
K ö z lö n y “  X . 11.229.

i f f Uránia Magyar Tudományos Egyesület E j

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 
csak az alább felsorolt felolvasásokat kölcsönzi 
ki és pedig a hozzátartozó képekkel és vetítő
lámpával együtt, ú. m .:

1. Madách életéből.
2. Katona József élete.
3. Zrinyi a költő.
4. Az Alduna.
5. Babilon és a Biblia.
6. Képek Vörösmarty életéből.
7. A Magas Tátra és környéke.
8. A gyümölcs műveléséről és értékesíté

séről.
9. Az Alpesekben és a Rajna völgyén.

10. Délnémet nagyvárosok.
11. Középeurópai nagyvárosok.
12. Budapest.
13. Képek Shakespeare életéből.
14. A fogak ápolása és gyógyítása.
15. Az állattenyésztés.
16. Háziállataink egészségéről.
17. Pompeji és a római élet.
18. Az ősember élete.
19. A tüdővész.
20. Az alkohol.
21. A Föld.
22. Gyermekápolás és gyermekvédelem.
23. Debrecen.
24. A Balaton.
25. Románok (oláhok).
26. A Vág völgye.
27. Az első segély.
28. A keletázsiai világforgalom útvonalán.
29. A magyar föld zenéje.
30. Egyiptom.
31. Erdély története.
32. A tejgazdaság.
33. A hadsereg és a honvédség.
34. A honfoglalás és a vezérek.
35. Első királyaink az Árpád-házból.
36. Szent László és utódai.

A kikölcsönzésre vonatkozó föltételek a 
„Tájékoztató“ nyomtatványban vannak felso
rolva, melyet kívánatra mindenkinek megküld

Az „URÁNIA“
M. T. E. titkári hivatala. 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.

í 1-

^ U R Á N IA “ MÜKERESKEDÉS^
B U D A P E S T .  IV. .  KJGYÓ-TÉR I.

=  FOLYTON VÁLTAKOZÓ =
Á L L A N D Ó  M Ü K I Á L L Í T Á S

hazai képzőm űvészeti tárgyakból:
=  olajfestm ények, aquarellek, pastellek, =  
tollrajzok, szobrok, iparm űvészeti tárgyak.

A kiállított tárgyak  első  rangú m ű vészi b ecscse l bírnak s  igen  
ju tányos árban vásárolhatók. Különösen előnyös a M űkeres
kedés által a  m űvészektől m egvett és b eszerzési áron eladásra  

— ------ kerülő m ű vészeti értékű tárgyak vétele . 1 ——— ~

A tárgyak részletfizetésre is vásárolhatók.
B elépő díj 20 fillér. Vételkényszer nincs.

j  ^
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. la á t ü t  Budapest ay patyaaiharnl
Délelőtt

idő a vonat 
neme h o v á

1.00

9.45  
6 .00  
6.15
6 .55
6 .4 0
6.45
6 .55
7 .20  
8.00  
8.05  
8 .30

9 .20  
9 .35
9 .4 0  

11.15
11.25

kel. őst. 
expr. v. 

sz. V 

*
*
n
n

g y ■
m

SZ . V.

n
ngy- v. 

motv. 
sz. V.

Wien, Páris, Osterde, 
London 

Palota-Újpest 
Párkány-Nána 
Göd
Szeged, Szolnok 
Lajosmizse, Kecskemét 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Zsolna, Berlin 
Wien
Dunakeszi-Alag 
Temesvár, Karánsebes 

Báziás
Wien, Berlin 
Palota-Újpest 
Bukarest-Báziás 
Lajosmizse, Kecskemét 
Palota-Újpest

D é l u t á n
12.05 SZ . V . Czegléd, Szolnok
12.15 Palota-Újpest
12.25 Nagy-Maros
12.40 Dorog

1.10 Dunakeszi-Alag
1 2 .05 S Z . V. Pilis-Csaba
2.15 Párkány-Nána
2.20 Palota-újpest
2 25 gy- v. Bukarest, Báziás
2 .30 S Z . V . Érsekújvár
2.40 „ Esztergom
2 .45 Czegléd
2 .50 n Lajosmizse, Kecskemét
3 .00 gy- v. Wien, Páris
4.15 S Z . V . Palota-Újpest
4.25 Nagy-Maros
4 .30 Szeged
5.15 gy ” Wien
6.10 S Z . V. Palota-Újpest
6.20 Párkány-Nána
6 .3 0 n Czegléd
6.40 „ Esztergom
6.45 motv. Lajosmizse
6 .55 gy- v. Zsolna, Berlin, Pozsony
7 .0 0 SZ . V. Bukarest, Báziás

*7.15 Palota-Újpest
» 7 5 0 Vácz
8 .30 Palota-Újpest

10.00 Wien, Páris
10.10 gy- v. Szeged, Báziás, Bukarest
10.30 S Z . V. Zsolna, Berlin
10.35 K.-K.-Félegyháza

«11.20 kel. e. v. Belgrád,Konstantinápoly
*21.30 k.o.e.v. Bukarest, Konstantinápoly
1 Vasár- és ünnepnapokon bezárólag november

18-ig közlekedik.
* November i-tő l bez. márcz. 31-ig Dunakeszi-

Alagig is közlekedik.
8 Csak okt. és ápr. hónapokban k ö z le k e d ik .
4 Minden kedden, csütörtökön és vasárnapon k ö z i
6 Minden szerdán és szombaton közlekedik.

Indulás Buda-Császárfürdő kitérőről
D é l e l ő t t

6 1 4  1 SZ . V . 1 Eí stergom
D é l u t á n

1 2 2 0 8Z V . Dorog
»1 55 n Piiis-Csaba

2 29 n Esztergom
6-30 „ Esztergom

É r in t i  Budapest njr. pályaudvarra 
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o n n a n

>12-50
5 .35
5.45  
6 .0 0
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6.25
6.35  
7.05
7.15
7.25
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7.45  
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8 .0 0  
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8.35  
9.10
9.25  
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motv.
SZ. V .
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»f
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99

99
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gy*’ v.
sz. V .

»»
»1

Konstantinápoly, Bakarest
Dunakeszi-Alag
Czegléd
Lajosmizse
Szolnok, Czegléd
Palota-Újpest
Berlin, Zsolna
Párkány-Nána
Bukarest, Báziás
Dorog
Palota-Újpest 
Páris, Wien 
Kecskemét, Lajosmizse 
Göd
Párkány-Nána
K.-K.-Félegyháza
Esztergom
Dunakeszi-Alag
Berlin, Zsolna, Pozsony
Palota-Újpest
Érsekújvár
Szeged

D é l u t á n
12.05
12.55

1.15 
1.20
1.40  
2.10
3.05
3.15
3.55
4.15  
4.80
5 .40
5.55  
6,30  
6.50  
7.00  
7.10

*8.10
»8.20

8.45
9.05
9.15
9.45  
0 .50

10.15
10.40

«10.45
*10.55

11.00

> Érkezik 
* V asár-s
3 Novemb

Alagr
4 Csak o k
5 Érkezik

S Z . V .

gy-’v.
S Z . V .
gy-v.
SZ . V.

i t
motv.
S Z . V.

99
99
99

99
gy* v.
S Z . V .
gy. v.
S Z . V .

) t

gy” v.
SZ . V.
gy- v.
sz. V.

»>
91

k. e. v. 
kel. őst. 
expr. v.

minden hé 
ünnepnapok 
er i-től be 
ól is közle 
tóber és á| 
minden ke<

Palota-Újpest 
Palota-Újpest 
Bukarest, Báziás 
Vácz, N.-Maros 
Páris, Wien 
Dunakeszi-Alag 
Palota-Újpest 
Kecskemét, Lajosmizse 
Nagy-Maros 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Wien, Berlin 
Bukarest, Báziás, 
Palota-Újpest 
Wien
Temesvár, Báziás
Pilis-Csaba »
Palota-Újpest
Párkány-Nána
Wien
Esztergom
Berlin, Zsolna
Kecskemét, Lajosmizse
Palota-Újpest
Szeged
Vácz
Konstantinápoly,Belgrád 
London, Ostende, Páris, 

Wien

főn é s  csütörtökön, 
o n  bez. nov. íS-ig közlekedik, 
z. m ircz. 51-ig Dunakeszi- 
cedik.
rilis hónapokban közlekedik. 
Idén, csüt. és szón; aton.

Érkezés Buda-Császárfürdő kitérőbe
D é l e l ő t t

7.17
8.45

S Z . V Dorog
Esztergom

D é l u t á n
4.39

»8.19
9.22

SZ V . ! Esztergom
Piliscsaba
Esztergom

Indul ás B u d a p e s t  k. pályaudvarról 
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o v á

6.2« sz. V Nagy-Kanizsa, Trieszt
6.45 ,, Wien, Grácz, Sopron,
7.00 gy v. Ui vidék, Zimony
7.10 ,, Ruttka
7.15 SZ  V . Belgrád, Bród
7 .25 gy v. Gyulafehérvár, Nagyszeben, 

Kolozsvár, Tövis, M.Sziget
7.35 n Fehring, Grácz Triest
7.40 „ Kassa JLemberg, M.-Sziget
7,45 S Z . V. Gödöllő
8 .0 0 gy- Zágráb, Fiume, Torino, 

Róma, Pécs, Vinkovce
8 .0 0 S Z . V. Arad, Brassó
8.10 t i Kassa, Csorba
8.15 Zágráb, Fiume, Pécs, Bród
8.35 Munkács, M.-Sziget
8.50 gy- v. Wien, Grácz, Sopron
8.55 S Z . V. Bicske
9.00 ” Kolozsvár, Brassó, M.- 

Sziget, Stanislau
9 .35

tszsz.
Ruttka, Berlin

11.15 Kis-Kőrös

D é l u t á n
12.20 S Z . V. Szombathely, Wien
12.20 »1 Arad, Tövis, P.-Ladány
12.35 Hatvan, Szerencs
1.30 Gödöllő
1.50 gy- v Fehring, Grácz 

Nagy-Kanizsa
1.55 S Z . V . Szabadka, B.-Bród

>2.00 gy- v. Arad, Bukarest1
2 lO Wien, Páris
2.15 Kassa, Lemberg
2.25 S Z . V. Bicske
2.25 Hatvan
2.35 gy- v. Kolozsv., Tövis, Sz. - Németi
2.40 S Z . V. Szolnok
3.00 gy- v. Pécs, Eszék, B.-Brod. 

Gyékényes
3 .20 B.-Bród, BeJ gr ád Konstant.
3.25 V. V. Paks
3.30 gy v. Ruttka, Berlin
4.30 S Z . V. Győr Szt.-fehérvár
5.20 Gödöllő
5.35 Ruttka, Berlin
5 .45 Kolozsvár, Brassó
6.25 Hatvan
6 .25 Kis-Kőrös
6.50 gy- v. Zágráb,Fiume,Róma,Torino
7 .05 S Z . V. M.-Sziget, Stanislau 

Bicske, Trieszt7.15
8.15 Gödöllő
8.45 Kassa, Csorba
9.15 gy- v. Kolozsv., Bukarest, Stanisl.
9.20 S Z . V . Pécs, Brod
9.40 19 Lemberg, Kassa,M.-Szig
9.40 Fehring, Grácz, Triest

10.10 Arad, Brassó
10 10 Belgrád, Eszék, B.-Bród
10.30 Wien, Páris
10.45 Zágráb, Fiume
11.10 V . V. Ruttka, Szerencs

1 Bezárólag novemb sr azontúl csak Bras-
sóig közlekedik.

2 Csak hétköznapokon közlekedik.

Indul ás  Budapest-Józsefváros p. u.-ról
D é l u t á n

*7.00 S Z . V. Péczel

iuüapest k. pályaudvarra
Délelőtt

idő a vonat 
neme h o n n a n

5.00 t.sz.sz. Mária-Radna, Arad,
N.-Várad, Debreczen

5 .20 V. V Berlin, Ruttka
5 .45 sz v. Stanislau, M.-Sziget
5 .45 Belgrád, Boszna-Bród
6.10 Brassó, Arad
6.15
6 .35 99

99
Bicske, Gyékényes 
Lemberg, Kassa, M.-Szig.

6 .4 0 Wien, Trieszt
7 .10 Gödöllő
7 .10 Kiskőrös ,
7 .2 0 Brassó, Kolozsvár
7 .2 5 99 Grácz, Fehring
7 .3 5 ,, Hatvan
7.40 ,, Paks, Brod, Eszék
7 .50 g y - v. Bukarest, Brassó
8.10 SZ. V. Fiume, Zágráb
8.15 Csorba, Kassa
8 .3 0 Szolnok
8.45 >9 Hatvan
8 .5 0 gy- v. Torino,Rám a, Fiúm eZágráb
9 .10 SZ. V. Győr, Székesfehérvár
9 .4 5 Berlin, Ruttka
9 .5 0 Szabadka

10.15 99 Trieszt, Nagy-Kanizsa

D é l u t á n
12.10 sz, V. Gödöllő
12.25 Tövis, Arad, P.-Ladány
12.40 g y - v. Berlin, Ruttka
12.45 S Z . V. Wien, Sopron, Szombathely
1.00 g y - v. Konstant., Belgr., B.-Bród

á l . 10 Bukarest Arad
1.30 Bosna-Brod, Eszék, Pécs,

Gyékényes
1.30 ,, Lemberg, Kassa
1.45 ,, London, Páris, Wien
1.50 Tövis, Ivolozsv., Sz.-Nemeti
2.10 »» Grácz, Fehring
3.10 S Z . V Hatvan, Szerencs
5 .40 n Gödöllő
6 .35 9 9 Győr
6 .40 Brassó, Kolozsvár, Sta-

nislau Márant.-Sziget
6 .55 Belgrád, Bród
7 .0 0 Berlin, Ruttka, Szerencs
7.10 gy- V. Wien, Grácz
7 .20 S Z  V Brassó, Arad
7 .5 5 99 Fiume, Zágr., Bród, Pécs8 10 99 Munkács, M.-Sziget
8 .5 0 Csorba, Kassa
9 05 g y - v. Torino, Róma, Fiume,

Zágráb,Vinkovce, Pécs
9 .10 Berlin, Ruttka
9 .3 0 S Z . V . Wien, Grácz
9 .35 g y - v. N..Szeben, Kolozsv., 

M.-Sziget
Grácz, F'ehring, Triest9 .50 99

10.00 Z im ony, Újvidék
10.10 Munkács, K assa, M.-Sziget
10.35 S Z . v. Gödöllő

1 Bezáról«ig nov. ic -ig, azontúl csak Brassótól
közlekedik.4 Csak hétköznapod t közlekedik.

Ér ke lé s  Budapest-Józsefváros p. u.-ra
D é l e l ő t t

2 6 .00 sz. V. Péczel
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AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET»
KÖZLÖNYE

VII. ÉVFOLYAM 11. SZÁM. 
1906. NOVEMBER — = -

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

-------— --------------------  T A R T A L O M :  --------------------------------
Báró Eötvös Loránd Föld-kutatásai. Klupathy Jenő. — II. Rákóczi Ferencz mint sza
badsághős és ember. D r. Békefi Rémig. — Rodostói képek. Legifj. Szász Károly. —  
Semmelweiss. Győry T ibor. — Santos-Dumont repülőgépe. V. A. — Megjegyzések 
Kemény Zsigmond írói pályájához. Dr. Kristóf György. — Meleg földövi mívelt növé
nyek. Sajó Károly. — Különféle állatok tejéről. Ifj. Csopey László. — A növények 
gyökérérzetének hosszáról. —a . A.— — Lowell újabb észlelései a Mars-bolygó felületéről. 
M. S. — Mozgó lépcső. —ya— . — A szeretet vize. Kupcsay Felicián. — Krónika. —

Hasznos tudnivalók. — Könyvszemle.

FIGYELMEZTETÉS. Felhívjuk o lvasó ink  figyelm ét a je len  szám u to lsó  o ldalán
foglalt Kérelem» és R eclam atio  ez. közlem ényeinkre .

Egyes szám ára 80 fillér. (A júniusié 1 korona.)

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

BUDAPEST, 1906.
HORNYÁNSZKY VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.

=  SZERKESZTŐSÉG: 
VII., IZSÓ-UTCZA 4. SZ.,
HOVA A LAPBA SZÁNT KÖZLE
MÉNYEK ÉS A FOLYÓIRATOK 
CSEREPÉLDÁNYAI KÜLDENDŐK.

MOLNÁR VIKTOR
KÖZREMŰKÖDÉSÉVEL

*

SZERKESZTIK

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY



F e lh ív á s  előfizetésre . Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
Az Uránia az 1 9 0 6 . évvel immár hetedik évfolya

mába lépett.
Iránya, czélja ezután is a régi marad. A tudományos 

könyveknél egyszerűbb és könnyebb, — az újságoknál 
pedig tartalmasabb és komolyabb olvasmányt nyújtani 
tagtársainknak s előfizetőinknek.

A hatodik évfolyamban 9 7  nagyobb és 1 2 8  kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
ásványtan, földtan, földrajz, technika, orvostudomány, 
bölcsészet, irodalomtörténet, széptan, neveléstudomány, 
történelem, művelődés történelem, néprajz, művészetek 
és szépirodalom köréből.

Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apáthy István, 
dr. Bárány Gerő, Bibó I., Bodnár Zsigmond, Böngérfi J., 
Cholnoky Jenő, dr. De'zsi L, Dietz L. dr. Dienes Pál, Edélyi 
Pál, Erődi Béla, dr. Ny. Farkas Geiza, Hathalmi Gabnay 
Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó Vilmos, Hoffmann 
Ottó, Huszár Vilmos, dr. Kapitány Kálmán, dr. Kárffy 
Ödön, Kármán Ferencz, Kiss Ottó, Kovács Gábor, König 
Dénes, dr. Körösi Henrik, dr. Kövesligethy Radó, Krécsy 
Béla, Kriesch Aladár, dr. Kupcsay ÍFelicián, Lehr Albert, 
Lóezy Lajos, Mahler Ede, dr. Makay Béla, dr. Márki Sándor, 
Mikola S., Mosdóssy Imre, Móricz Zs., dr. Neményi Imre, 
dr. Nuricsán J., dr. b.NyáryAlbert, Orbán Gy., Pap Károly, 
Pékár Gyula, dr. Pékár Károly, Pécsi Albert, Péterfi Tibor, 
dr. Prém József, Pruzsinszky Pál, Rakodczay Pál, dr. Rátz 
István, Szabó László, dr. Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, 
dr. Szekeres Kálmán, Rácz D. Endre, Riedl Frigyes, Sajó 
Károly, Szana Tamás, dr. Szenlpélery Imre, Szeremley 
Barna, dr. Szterényi Hugó, dr. Szűcs István, Tass Antal, 
dr. Thanhoffer Lajos, Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Köss 
Árpád, dr. Visnya Aladár, dr. Zemplén Győző stb.

Ennek a gárdának közreműködésével jövőre is min
dent el fogunk kövein', 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-i az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let* tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi 
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8  kor.

Az «Uránia» szerkesztősége.

Alapító tag zz, 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 zz, a ki köte
lezi magát három éven át 1 0  kor. évi tagdíjat fizetni.

Minden egyesületi tag a következő kedvezményeket 
élvezi:

1 . díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az «Uránia» czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8  kor.;

2 . évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az 
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy 
erkélyszéket, akár egy páholyt 5 0 °/#-os árkedvezmény 
mellett válthat;

3 . résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken éven- 
kintművészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunkki;

4 . szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

5 . és végül 3 O° /0 árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki actiója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnek, akár 
Mészáros Károly dr., számvizsgáló, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 1 6 . sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesület elnöksége.

3 — 10
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M O L N Á R  V I K T O R
Nem tagoknak előfizetési áraE folyóiratot az Egyesület tagjai közreműködésével

az évi illetmény fejében kapják. szerkesztik
KLUPATHY JENŐ és Iegifj. SZÁSZ KÁROLY

egy évre 8 korona,

Báró Eötvös Loránd Föld-kutatásai.

Az elmúlt szeptember hónapban a főváros
ban gyűlt össze a világ egyik legrégibb 

 ̂ s legnagyobb jelentőségű tudományos szö
vetsége : a nemzetközi fokmérő congressust 
tartották itt.

A congressus — eltekintve attól a külső dísz
től, hogy a kiváló tudósok gyülekezetét hazánk
ban üdvözölhettük — a tudomány terén általá
ban messzirehatóvá, a magyar tudományosság 
történetében emlékezetessé vált ama tárgyalásai 
által, melyeket a Föld belsejében levő tömegek 
eloszlására vonatkozólag folytatott s a melyek
ben a döntő szerep báró Eötvös Loránd egyetemi 
tanárnak a nehézségerő változásaira vonatkozó 
méréseinek jutott.

Az 1903-ban Bécsben tartott geológus con
gressus felhívta a világ tudományos akadémiáinak 
szövetségét, hogy vesse fel a fokmérők nem
zetközi szövetsége előtt a kérdést: mi módon 
lehetne a nemzetek együttes közmüködésével 
két fontos tudományos kérdés megoldását elő
segíteni. Nevezetesen azt, hogy pontos nivelliro- 
zás által megállapíttassék, vájjon földrengéseknek 
kitett hegylánczok e közben egyensúlyban marad
nak-e, vagy pedig emelkednek, illetve sülyed- 
rek; továbbá azt, hogy mennyiben lehetséges a 
Föld nehézségerejének mérése által a Föld bel
sejében levő tömegek eloszlásának és a Föld
kéreg szilárdságának vizsgálata geológiai szem
pontból is. A fokmérők congressusa eleget tett 
e felhívásnak: napirendre tűzte a kérdést s két 
legkiválóbb szakértő tagját, Sir. George Darwin t, 
a cambridge-i egyetemen a csillagászat tanárát 
és Mr. Lallemand-ot bízta meg előzetes vélemény- 
adással. A congressusnak e kérdést illető tárgya
lásai során báró Eötvös Loránd megismertette 
a nehézségerő változásaira vonatkozó eddigi 
vizsgálatainak eredményeit, és az egyetemi phy- 
sikai intézetben, valamint a congressus befejez
tével a jelenleg Arad vidékén dolgozó expeditiónál, 
eszközei működését is bemutatta.

A congressus tagjai a legnagyobb elismerés
sel fogadták báró Eötvös Loránd fejtegetéseit 
és G. H. Darwin előadó javaslatára, — kit a 
magyar olvasóközönség is ismer „A tengerjárás“ 
czímű világhírű munkája révén — a congressus 
szeptember 28-iki ülésében erre vonatkozólag a 
következő határozatot hozta:

„A földmérők nemzetközi szövetsége nagy 
érdeklődéssel fogadta a nemzetközi geológiai 
congressus és az akadémiák szövetségének 1903. 
és 1904. évi határozatait, melyek azt mutatják, 
hogy a geodesiai mérések alkalmasak a geológiai 
kérdések vizsgálatára.

Sajnos, a földmérők congressusa e pillanat
ban nem rendelkezik megfelelő alappal, külö
nösen geológiai irányú kutatások támogatására; 
hanem úgy véli, hogy a báró Eötvös eszközei 
szigorú felvilágosítást adhatnak a tömegeknek 
a Föld belsejében való eloszlásáról, a mit a 
geológusok ismerni óhajtanak.

A congressus egyúttal azt az óhaját is kife
jezi, hogy a magyar kormány támogassa báró 
Eötvös méréseit s különösen a magyar Alföldön 
már folyamatban levőket.

Kívánatos lenne az is, hogy egy működő 
vulkán, — például a Vesuv — közelében tétes
senek vizsgálatok annak megállapítására, hogy 
a kitörés közben milyen a tömeg eltolódása“.

A leghivatottabb tudományos testületnek ez 
a határozata fényes elismerése annak a nagy 
tudományos munkának, melyet báró Eötvös 
Loránd majdnem két évtizeden át a földi nehéz
ség-erő vizsgálatában végzett.

Mikor egy magyar tudós s vele a magyar 
tudományosságnak ily elévülhetetlen sikeréről 
van szó, kötelességünk olvasóinknak részletesen 
számot adni e kutatások mibenlétéről; annyival 
inkább, mert habár maguk a módszerek szigo
rúan tudományos és szakszerű jellegűek, alkal
mazásuk olyan tágkörű és általános jelentőségű, 
hogy ennélfogva mindenki érdeklődésére szá
míthatnak.

Ismertetésünknek erre vonatkozó részét ahhoz 
az előadáshoz fűzzük, a melyet báró Eötvös Loránd 
a nemzetközi fokmérő-congressus előtt tartott s 
a melynek vázlatát, feljegyzéseit és a hozzávaló 
rajzokat szíves volt tájékoztatóul rendelkezésünkre 
bocsátani.

*

A Föld rögéhez vagyunk kötve s mégis erről 
a világűrben arasznyi térről majdnem kevesebbet 
tudunk, mint más világokról. Az ember termé
szetében rejlik és talán abban is, hogy látásunk 
mint főérzékszervünk vezeti gondolkodásunkat,

28
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hogy jobban érdeklődünk a távoli dolgok, mint 
közvetlen környezetünk iránt. A világ megisme
rését a csillagos égen kezdtük s onnan lassan 
közeledünk önmagunk és lakóhelyünk, a Föld 
felé. De ennek a sorrendnek oka a tünemények 
fokozatában és érzékszerveink, elménk fejlődésé
ben is keresendő; hiszen mindenütt úgy vagyunk, 
hogy előbb az egyszerűbb, általánosabb jelen
ségeket ismertük meg, — így a jól látható moz
gást— s csak az ezek alapján kicsiszolt elménk 
hatolt be a bonyolódottabb tüneményekbe: a 
testek belső szerkezetének rejtélyeibe.

így vagyunk a Földünk megismerésével is. 
A csillagos ég szövevényes jelenségei már rég

két tényből következik, hogy Földünk észak
déli és kelet-nyugati irányban is, tehát két egy
másra merőleges irányban kör-görbültségü, s így 
egészben gömbalakű. Ha lemérjük, hogy mekkora 
távolságot kell egy meridiánon észak-déli irány
ban megtennünk, hogy a sarkcsillag egy fokkal 
emelkedjék, akkor ez a távolság a Föld kerüle
tének, mint körnek, 360-ad része; a kerületből 
azután adódik a Föld átmérője is. Ez az eljárás 
a Föld alakjának és méreteinek meghatározá
sára az úgynevezett fokmérés és az ennek a 
kivitelére szolgáló módszerekkel foglalkozó tudo
mány-ágat geodesiának szokás nevezni.

Eratosthenes Alexandria tudós könyvtárnoka

Báró Eötvös Loránd.

jól ismertek voltak, mikor még nagyon homá
lyos sejtelemként merült fel az, hogy a Földünk 
gömbölyű.

Talán Pythagoras, de kétségtelenül csak Ari
stoteles volt az első, a ki elfogadhatóan bizo
nyította a Föld gömbölyű voltát. Száz évvel 
később Eratosthenes már olyan bizonyítékot 
adott, a melyből a Föld méreteit is kiszámít
hatta. Ez az a tapasztalás, hogy ha észak felé 
utazva, a Földön egyenlő utakat teszünk meg, 
a sarkcsillag magassága is egyenlően változik; 
úgyszintén ha keletről nyugati irányban egyenlő 
utakat teszünk, akkor valamely csillag kelte vagy 
nyugta is egyenlő időközökkel késik. Ebből a

(Kr. e. 275— 196), a ki tehát a geodesia megalapí
tója, azt tapasztalta, hogy a nyár kezdetén délben a 
nap Syene (Egyiptom) egyik kútjának mélyébe 
merőlegesen tűz, vagyis ekkor a Nap ott éppen 
a zenithben van. Ugyanez időben lemérte a Nap 
állását Alexandriában és azt a zenithtől 7°12'-czel 
eltérőnek találta; ebből azt következtette, hogy 
Syene és Alexandria távolsága éppen annyiad 
része a Föld kerületének, mint a 7°12  perez a 
360°-nak, vagyis egy ötvened része. A két város 
távolságát a katasteri feljegyzésekben 5000 sta
dionnak találta, s így a Föld kerületét 250,000 
stadionra számította. Ez az érték kissé nagy, 
mert egy attikai stadiont 185 méterrel számítva,
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a délkör hosszára 46.250,000 méter adódik, s 
holott a mai adatok szerint az 40 millió körül 
van s így egy foknak a Földön 111*1 kilométer 
távolság felel meg.

A fokmérést Eratosthenes után sokan tökéle
tesítették, különösen azzal a czélzattal, hogy 
a távolságot a Földön pontosabban lehessen 
meghatározni; ebben a tekintetben a legfonto
sabb az ifjabb Snellius, (1615) a híres holland 
tudós eljárása : a háromszögelés (triangulatio). 
Snellius felismerte azt, hogy a foknak megfelelő 
nagy távolságot a Földön nem lehet pontosan 
felmérni, azért módszerében csak egy kis távol
ságot : a hasist kell pontosan mérőlánczczal 
lemérni, a többi azután a lemérendő ívhossz 
mentén megjelölt háromszögek szögeiből szá
mítható ki. Innen származik a módszer neve 
is, mely tökéletesebb azért, mert a szögek lemé- 
rése távcsővel sokkal pontosabb, mint a mérő
lánczczal való földmérés. A Snellius mérései, 
melyeket Alkmaar és Bergen op Zoom között 
ilyen módon végzett, a mai fokmérés alapjai, s 
azóta is viseli ez az eljárás a fokmérés nevet.

A fokmérés ily módon állandó és fontos tudo- 
mánynyá vált. Talán a legérdekesebb, következmé
nyeit tekintve az, a melyet Picard 1669. és 1670. 
években Malvoisine és Amiens között végzett, 
mert egyrészt ennek adatait használta Newton 
annak bizonyításánál, hogy az égi testek vonzá
sának és a földi nehézségnek közös eredete: 
az általános tömegvonzás; másrészt, ezzel kap
csolatban, ez a megindítója annak a kutatásnak, 
vájjon a Föld szabályos gömbalak-e vagy nem ?

Eddig a Föld alakjának megítélése igazá
ban csak geometriai szempontból történt.

Newton e kérdést egész más szempontból 
nézte. Galilei tanaira támaszkodva, három alap
törvényében megállapította Newton a testek moz
gása és az erők közötti összefüggést és ebből 
azt következtette, hogy a Föld alakjának is a 
reá működő erőktől kell függni. Newton a 
Kopernikus világelmélet alapján a Földet nyugat
ról keletre tengelye körül 24 óra alatt forgó 
testnek tekintette, s így két okot vett figyelembe, 
a melyek a Föld felületén minden testre hat
nak. Az egyik a Föld belsejében levő tömegeknek 
a középpont felé irányított vonzása : az attractio ; 
a másik az, hogy a forgás folytán az anyag, 
tehetetlenségénél fogva, mindig távolodni törek
szik a tengelytől, ez az úgynevezett röperö (centri
fugai erő).

E két tényező együttműködése az, Newton 
szerint, a mit mi a földön nehézségerőnek neve
zünk s ennek a kettőnek kezdettől való hatása 
alatt kellett a Földnek is kialakulnia.

Newton meg is mutatta, hogy milyen alakot 
kell felvenni ily körülmények között a forgó 
Földnek. A vonzóerő gömb esetében mindenütt 
állandó, a röperő azonban annál nagyobb, minél 
távolabb van a mozgó tömeg a tengelytől, iránya 
pedig mindig merőleges a tengelyre. Ebből vilá
gos, hogy a röperő az egyenlítőn a legnagyobb 
és éppen ellentett irányú, mint a tömegvonzás, 
a sarkoknál pedig nulla, lévén ezek éppen a 
tengelyen s így ott a vonzás jobban érvényesül, 
mint az egyenlítőn, mert itt a vonzásból a röp
erő leront valamelyest. S mi sem természetesebb,

minthogy a hol az erő nagyobb, ott a tömegek 
közelebb jutnak a középponthoz, vagyis a sarkok
nál az izzó, folyós vagy megszilárduló Földnek 
be kellett lapulnia. Az alakja tehát nem gömb, 
hanem olyan test, a mely egy ellipsisnek a kiseb
bik tengelye körül való forgása közben kelet
kezik : a sphaeroid.

A Föld méreteiből és abból, hogy 24 óra 
alatt fordul meg egyszer a tengelye körül, Newton 
kiszámította, hogy az egyenlítőn a röperő 
a tömegegységre 34  dyn (c. g. s.) (körülbelül 
ugyanannyi milligramm súlyával egyenlő), vagyis 
a nehézségerőnek (981 dyn) 1/28!) része s ebből 
következtette, hogy a Föld lapultsága is V28 9- 
Ez azt jelenti, hogy a Föld tengelye az egyen
lítő átmérőjénél ennek V289-ével kisebb.

Látnivaló, hogy Newton felfogása mecha
nikai, a mely a Föld alakját, a működő erők
ből származtatja. Newtonnak ez a theoriája ért
hető nagy feltűnést és sokaknál ellentmondást 
is keltett. — Richer franczia csillagász két év 
múlva ugyan igazolását adta, a mennyiben azt 
tapasztalta, hogy Párisban jól járó ingaórája 
Cayenne-ben, hová csillagászati megfigyelések 
végett ment, rendszeresen naponként 150másod- 
perczczel késett és ott ingáját megrövidítve, az 
óra Párisban ismét ugyanannyival késett, a mennyi
vel előbb sietett. Richer e tüneményt Newton fel
fogásából úgy magyarázta, hogy az egyenlítő 
felé haladva a Föld nehézségereje s így az ingára 
ható erő kisebb, tehát az lassabban leng, a 
miért is az óra késik, és fordítva a visszauta
zásnál.

Sokan azonban — igy Picard is — azt állí
tották, hogy ők az inga lengésidejének ilyen 
változását nem tapasztalták s a mennyiben az 
mégis megvan, csak hőmérsékletváltozások lehet
nek az okai, mert az egyenlítő táján melegebb 
van s így ott az inga megnyúlik. Newton ugyan 
kimutatta, hogy nincs a Föld felületén akkora hő
mérsékletváltozás, a mely az inga lengésidejének 
ilyen változását okozhatná, mégis szükségesnek 
látszott ezt a kérdést közvetlen fokmérések által 
eldönteni; mert ha a Föld csakugyan a tengely
nél lapult (1. ábra), akkor egy foknak megfelelő

ívhossz a tengely közelében (FC) nagyobb, 
mint az egyenlítőn (AE), míg gömbnél egyforma 

CÍ= A 1E1). Ezért a francziák Colbert rende
letére 1680—1700-ig újabb fokmérést rendeztek, 
melynek az a meglepő eredménye lett, hogy 
északi Francziaországban egy fok rövidebb (56,960 
toise), mint délen (57,097). Ebből az következik, 
hogy a Föld ugyan nem gömb, hanem Newton 
theoriájával ellentétben a sarkoknál megnyúlt 
alak. Erre az ellentétre czélozva mondta Voltaire,

28*
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hogy Londonban a Földet narancsnak, Párisban 
pedig czitromnak látják.

A vitának az a nagy fokmérés vetett véget, 
melyet Bouguer és Maupertuis végeztek a XVIlI-ik 
század közepén s melynek eredménye fényesen 
igazolta Newton felfogását.

Most már a Földet sphaeroidnak tekintve, 
pontosabban ki is lehetett számítani, hogy a 
vonzóerő és röperő s ezekkel együtt a nehézség
erő hogy változik a Föld felületén, ha a Föld 
belsejében levő tömegekre bizonyos egyszerű 
feltevést teszünk; például azt, hogy mindenütt 
egyenlő vagy egyenletesen növekedő sűrűségű réte
gekből áll. A számítás ebben az esetben azt 
mutatja, hogy a nehézségerőnek, illetve a gyor
sulásnak fokozatosan kell fogyni, a mint észak
ról dél felé haladunk és pedig a gyorsulásnak 
a földrajzi szélességgel (?) való változását ilyen
féle képlet fejezi ki legjobban (Listing): 
grp=(978-0728 +  5-0875 sin2?) (1—0,0000003.h), 
a hol h az észlelő-hely tengerszínfeletti magas
sága méterekben kifejezve. Ebből pl. az követ
kezik, hogy a gyorsulás az egyenlítőtől a sar
kokig a tenger színén 5'0875 c. g. s.-egység- 
gel változik meg. A feltevések helyességét 
azután a nehézségerő mérése által ellenőriz
hetjük, mert világos, hogy ha az észlelés adatai 
a nehézségerő változásának más értéket adnak, 
mint a számítás, akkor vagy az alak- vagy 
a tömegeloszlás más, mint azt feltételeztük. És 
ebben az esetben egyik vagy másikra nézve foko
zatosan mindaddig változtatjuk a feltevést, míg 
az az észlelt adatoknak megfelelő eredményekhez 
vezet. Első sorban, ha a Földfelületen a nagyobb 
változásokról van szó, az alakra vonatkozó fel
tevést kell változtatni, mert nagy közelítéssel 
azt mondhatjuk, hogy a Föld vonzása ugyan
akkora, mint ha a középpontjában volna az egész 
vonzó tömege egyesítve, s így a nagyobb változá
sok inkább azalaktól függő röperő és távolság kö
vetkezményei. Ilyen módon különböző formulákat 
— Listing, Clairaut, Helmert stb. — számítottak ki 
a nehézségerőre s a méréséből az az eredmény 
adódott ki, hogy a Földet a Newton-féle egy-|| 
szerű sphaeroid alaktól talán inkább kissé élté- jj 
rőnek kell felvennünk, úgy hogy például Bessel • 
számításai inkább háromtengelyű ellipsoidhoz 
hasonló, melyet Bessel-féle ellipsoidnak szokás 
nevezni. Nagyjában azt mondhatjuk, hogy akár 
egyik, akár másik alakot veszszük is alapul, a 
megegyezés egyaránt jó.

Richer megfigyelése, az ingája késésére vonat
kozólag, az utat is megmutatta, hogy mi módon 
lehet a Földön a nehézségerőt lemérni; hiszen 
észlelve az inga lengésidejét, abból az ingát 
mozgató nehézségerőre következtethetünk. A len
gésidő változása nem nagy; így az olyan inga, 
mely Budapesten lengéseit másodperczenként 
végzi, az egyenlítőn vagy a sarkokon közel l x/ 3 

ezred másodperczczel késne, illetve sietne, mert 
Budapest közel az egyenlítő és a sarkok köze
pén van (? =  47°30'). Ez magában véve csekély 
változás, de az ingával való mérés előnye éppen 
abban van, hogy a lemérendő lengésidő foly
ton ismétlődik, s így annak sokszorosát mérhet
jük le. Ha például egy lengésben a változás 
csak egy ezred másodpercz is, ezer lengést ész

lelve, az már 1 másodperczet tesz ki. Richer-vel 
kezdődött az inga használata a földi nehézség
erő, és így a Föld alakjának kutatásában. Az 
ingaméréseket, fontosságukra tekintettel, nagyon 
tökélesítették különösen Borda, Bessel, Sabine, 
úgy hogy ma azzal a nehézségi erő gyorsulását 
ViooKHm-ed részéig terjedő pontossággal lehet 
meghatározni, vagyis 0 0 1  c. g. s. a gyorsulás
ban legkisebb változás, mely egész biztosan lemér
hető.

Az inga lengéséből megtudjuk a nehézségi 
erő nagyságát, a függő ón pedig mutatja annak 
az irányát, k i  inga és a függő ón együtt meg
adják tehát a nehézségerő teljes ismeretét, mind 
a két mérés azonban a kellő pontossággal ki
vivé kényes és hosszadalmas.

*

Említettem, hogy a kik a Földünkön végzett 
nehézségi erőmérések eredményeit egyszerű tör
vénybe igyekeztek foglalni, mind azt találták, 
hogy azok nagyjában úgy a sphaeroid, mint 
háromtengelyü ellipsoid feltevésének megfelel
nek, hanem szigorúan egyik sem ad hű képet 
a mérések által nyert változásokról. Ebből mind
járt azt is következtetjük, hogy ezeknek a kisebb 
változásoknak, a melyekről csak a pontos méré
sek adnak számot, az oka már nem is annyira 
a Föld alakjában való eltérésekben, hanem inkább 
abban keresendő, hogy a tömege nem olyan 
egyenletes, mint a hogy egyszerűség kedvéért 
a számításnál felvették.

Hogy pontosan nem felel meg az ilyen egy
szerű feltevésekből levezetett képlet a valóság
nak, arról könnyen számot adhatunk; hiszen a 
Föld felülete nem sírna, hanem hegyes-völgyes, de 
meg a tömegének az eloszlása sem egyenletes. 
Azt várhatjuk, hogy azok a finomabb eltérések, 
a melyeket a nehézségerőben tapasztalunk éppen 
ezeknek a szabályos alak és tömeg eloszlástól 
való eltéréseknek a következményei, s így for
dítva amazokból ezekre következtethetünk.

Azokról a befolyásokról, a melyeket a Föld 
felületén látható egyenetlenségek okoznak, a 
tömegvonzás alapján könnyű számot adni, csak
hogy ez még nem ad kielégítő felvilágosítást a 
tapasztalt eltérésekről. Azt is számításba kell 
venni, hogy milyen hegyek, völgyek vannak a 
Föld mélyében. Ennél a pontnál kezdődnek a 
báró Eötvös kutatásai.

A következtetésének alapja az általános tömeg
vonzás törvénye, mely szerint a testek egymásra 
gyakorolt vonzása tömegük nagyságával növek
szik, míg a távolsággal és pedig legtöbb eset
ben a négyzetével arányosan fogy; az erő iránya 
pedig e két testet összekötő irányba esik. Ter
mészetes tehát, hogy a hol a nehézségerő feltűnő 
változást mutat, ott valamely zavaró tömeg jelen
létére következtethetünk, még ha nem is látjuk 
azt, mint a földszinéről kiemelkedő hegyet, mely
nek vonzóhatását már Maskeleyne is kimutatta.

A zavaró tömegek helyzetét is meghatároz
hatjuk, hiszen a nehézségerő változása azok 
felé irányul és ha több helyen észlelve a vál
tozást, azok mind egy hely felé mutatnak, vilá
gosan ott kell lenni a zavar okának is. Newton 
törvényéből azután, a ható tömeg alakjára és
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sűrűségére valami valószínű feltevést téve, ári 
helyzetet is kiszámíthatjuk és addig tökélete- 1  

sítjük a feltevéseket, míg a valóban tapasztalt | 
változásokat megmagyarázhatjuk. Persze ez a | 
számítás nem egyszerű, hosszadalmas sorkifej- | 
téseken alapul, melyek lehetővé teszik a váltp- \ 
zásokból az egész hatásnak a felépítését. Es 
minél pontosabban tudjuk a nehézségerő válto
zásait lemérni, annál valószínűbben következtet
hetünk az okokra is, — az alak- és tömegel
oszlásra, — melyek e változásokat létrehozzák.

Mekkorák azok a változások, melyeket a tömeg 
egyenetlen eloszlása okoz?

Hogy erről fogalmat alkothassunk, két példát 
akarok báró Eötvös számításaiból felhozni arra, 
hogy a Föld belsejében levő tömegek hatása 
hogy nyilvánul a nehézségerő változásában.

Tegyük fel, hogy a Föld színe alatt, melynek 
a sűrűsége 5  =  2 , c távolságban 2,5 sűrű
ségű, lépcsőszerüleg elhelyezkedő szikla van 
2. ábra). A rajz a keresztmetszetet ábrázolja

0

úszófolyadék lenne a kőzetek helyén (3. ábra). 
A rajzban a kihúzott vonal megint a nehézségi 
erő változását mutatja a rajz síkjára merőleges 
irányban, míg a pontozott vonal a nehézségi 
erő irányváltozását a függélyes mentén.

A számítás azt mutatja, hogyha az úszólap 
1 kilométer vastag, akkor a szélétől jobbra és 
balra a gyorsulás változása csak OOOl c. g. s.. 
a mit az ingával nem lehet biztosan kimutatni, 
csak ha a lap 1 0  kilométer vastag, lesz ez a 
változás 001 c.g. 5 ., tehát lemérhető. A vízszintes 
irányban a gyorsulás változása 1 cm.-re mind
két esetben legnagyobb értékét a G pontban 
éri el s nagysága 19.10~9 c. g. s.

E példák mutatják, hogy az inga nem eléggé 
érzékeny oly zavarok kimutatására sem, mely
nek a Földszíne alatt elterülő nagyobb töme
gektől származnak, hanem olyan mérőeszközö
ket és módszereket kell alkalmazni, a melyekkel

s tegyük fel, hogy a rajz síkjára merőleges irány
ban ez a lépcső igen nagy távolságba terjed. A 
számítás azt mutatja, hogy ha a lépcsőfok V. kim. 
magas, akkor a lépcsőfoktól jobbra nagy távolság
ban a nehézségerő gyorsulásának körülbelül O’Ol 
c. g. s . 1 egységgel nagyobb értéke van, mint a 
baloldalon, csakhogy ez a különbség független 
a mélységtől, melyben a kőzet van. Ezt a különb
séget az inga meg éppen, hogy megmutathatja, 
de nem adhat felvilágosítást a mélységről.

Ha ellenben kiszámítjuk a lépcsőfok széle 
táján (0 ) a nehézségerő változását 1 cm. mentén 
(a gradiens), azt a mélységtől függőnek találjuk, 
de a változás kisebb és pedig: ha a lépcsőfok

10 m. mélységben van, akkor a változás 168 10-*c.g.s.
100 „ V 119 yy

1000 „ yy yy 27 yy

10,000 „ » yy 3 yy

30,000 „ yy yy 1 »

Látható, hogy a vízszintes irányban való vál
tozás mérése a tömegeloszlásról és a mélységről 
felvilágosítást adhat, csakhogy ennek kimuta
tására az ingánál érzékenyebb mérési módra 
van szükség.

A másik példa kevéssel eltérő az előbbitől s 
arra az esetre vonatkozik, ha a Földben egy 
sűrűbb kőzet „isostatikusan “ van elhelyezve, vagyis 
úgy, mintha Archimedes elvének megfelelően

1 1 c. g. s az erő physikai egysége, közel egyenlő 
1 milligramm súlyával.

1 0 -<J c. g. s. (egy milligramm súlyának ezer
milliomod része) erők kimutathatók. De az inga 
erre a czélra már azért sem alkalmas, mert hogy 
a nehézségerő változását a tér két pontja közé
ben megkapjuk, mind a két helyen meg kell 
mérni igen pontosan a nehézségerőt; ha igazá
ban meg akarjuk oldani a feladatot, olyan mód
szert kell találni, mely nem magát az erőt, hanem 
közvetlenül annak változásait méri.

Ez a gondolatmenet vezette báró Eötvös 
Lorándot kutatásaiban, s miután látta, hogy az 
inga nem alkalmas a változások eléggé pontos 
lemérésére, olyan eszközt és módszereket kere
sett, a melyek a nehézségerő változásaira érzé
kenyebbek.

Nem az volt a nehézsége, hogy mit használjon, 
mert előtte volt a csavarási mérleg sokféle alkal
mazásában kis erők mérésére; hanem az, hogy 
miként használja azt fel a földi nehézségerő válto
zásainak a mérésére. És ezt a feladatot, mint 
látni fogjuk, bámulatraméltóan oldotta meg

*

Az erőket hatásaikból mérjük, mert ezekben 
nyilvánulnak. A két legegyszerűbb hatás az, 
hogy az erővel a testek mozgását vagy pedig 
az alakjukat változtatjuk meg s rendesen ezeket 
használjuk az erőmérésre. — Az elsőt akkor, 
mikor azt mondjuk erősebbnek, a ki ugyanazt 
a súlyt messzibbre hajítja, a másodikat pedig 
például a rugósmérlegnél. Aphysikus is rendesen 
ezen a két módon méri az erőt; vagy azt nézi,
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hogy melyik erő tudja gyorsabban lengetni 
az ingát, vagy pedig azt, hogy melyik húzza 
ki jobban a rugót vagy csavarja meg az egyik 
végén megerősített szálat. Ez az utóbbi: a csa
varást mérleg különösen alkalmas igen kis erők

mérésére, mert platinából vagy quarzból igen 
finom szálakat készítenek, a melyeket már rend
kívül kis erők erősen megcsavarnak. így vannak 
olyan quarz-szálak, a melyekből félméter hosszú 
darabot használva már 10-y c. g. s. erő pár 
centimeter karon forgatva, azt 2—3 ívperczczel 
elcsavarja.

Ez az érzékenység láthatjuk éppen elég erre 
a czélra, hiszen az Eötvös számításaiból adott 
példák szerint itt 10~ü c. g. s. rendű változások 
méréséről van szó.

Ha ilyen finom szálon függő könnyű rúd 
két végére egyenlő súlyokat teszünk, (4. ábra) 
akkor ez már megmutatja, hogy a két súlyra 
ható erő egyforma-e vagy különböző; mert ha 
a finom szál elcsavarodik, ez azt jelenti, hogy 
a két egyenlő súlyra nem egyenlő erők hatnak 
s a csavarodás nagysága mértéke az erők különb
ségének, vagyis a nehézségi erő változásának

az egyik gömbtől a másikig. Hogy mekkora az 
elcsavarodás, azt persze csak úgy tudhatjuk meg, 
ha az egész eszközt például egy félkörrel elfor
gatjuk a tengelye körül, mert akkor a két súly 
helyet cserél a térben s így a kisebb erőnek 
van kitéve az, a melyikre előbb a nagyobb erő 
hatott, ennek megfelelően a rúd az eszköz moz
dulatlan részeihez képest helyzetét változtatja.

Ha a két súlyt a rúd végén nem egy vízszin
tesben helyezzük el, hanem az egyiket egy fonálra 
függesztve mélyebben lógatjuk, (5. ábra) akkor 
hasonló okoskodásból következik, hogy több 
helyzetbe forgatva az eszközt az elcsavarodá- 
sokból, mint azt Eötvös megmutatta,1 ki lehet 4

számítani nemcsak a nehézségerő változását a 
vízszintesben, hanem a nehézségi erő irányvál
tozását a függélyesben (a mi azonos a függőón 
irányváltozásával) és azonkívül az első eszközzel 
a nehézségi erő színtfelületében 2 egymásra merő
leges irányban a görbületek különbségét.

1 Math, és Term. Tud. Értesítő 1896. Wiedemann 
Annalen 1896. Math, és Phys. Lapok, 1900.

4. Görbületi variometer.

5. Horizontális variometer.



Ez az alapelve a báró Eötvös nehézségi vario- 
metereinek, melyekre, mint látjuk, rendkívül egy
szerű eljárással megadja közvetlenül a két súly 
terében a nehézségerö változását a vízszintes 
irányban.

Maguk az eszközök jelenlegi formájukban 
hosszú kísérletezések eredményei. Mert nem olyán

maradjon. Ezt elérni igen nehéz. Először is az 
ilyen finom fém- vagy quartzfonalak, mondhatni, 
„élnek“, vagyis belső szerkezetük az idő folya
mán változik s így a drót magától csavarodik. 
Ennek a kiküszöbölésére gondosan meg kell 
választani, kipróbálni és szinte begyakorolni a 
drótot a mérésre, a mi néha félesztendeig is

6. Compensált variometer.

egyszerű ám, ilyen rendkívül érzékeny szerkeze
teknek az állandósítása. Már pedig, hogy az 
eszközök a rendszeres mérésekre a gyakorlatban 
használhatók legyenek, szükséges, hogy állandó 
egyensúlyi helyzetük legyen, vagyis a súlyok 
ugyanolyan elhelyezésénél a rúd az eszköz szi
lárd részeihez képest ugyanabban a helyzetben

eltart. Azután olyan külső hatások, melyeket alig 
tudunk kiküszöbölni, szintén mozgatják a drótot, 
hisz láttuk, hogy oly kis erők, melyek egy milli
gramm súlyának ezermilliomod részével egyenlők, 
már változást okoznak. Ezek közé tartozik főként 
a hőmérsékletváltozás, a melynek folytán az esz
közben levő levegő áramlásba jön s magával
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viszi a felfüggesztett szerkezetet. Ennek a hatás
nak a kiküszöbölésére az egész eszközt kettős 
falú fémedény alkotja, s daczára annak a sza
badban igazában csak éjjel és lehetőleg felhős 
égbolt mellett lehet jól dolgozni, a mi meg
lehetősen megnehezíti az észlelést.

Képeink mutatják az eszközöket, melyek közül 
az elsőt görbületi, a másodikat horizontális vario- 
meternek nevezte el Eötvös s csak azt kell megje
gyeznünk, hogy a felfüggesztő szál O05 mm. vastag 
platinadrót, mely mind a felmerülő zavarok elhárí
tására a legalkalmasabbnak látszott; a felfüg
gesztett rúd a súlyokkal ilyenformán 1 1 - 1 2  

perczes lengéseket végez és az eszköz érzékeny
sége 0 5 — 1 . 10- 9  c. g. s. Ez azt jelenti, hogy 
a távcsőben látható osztályzat észrevehetően el
mozdul, ha a nehézségi erő a két súly között 
minden centimeter hosszúságban egy milligramm 
súlyának ezermilliomodával változik. Ezt a kis 
erőt azonban csak akkor lehet biztosan lemérni, 
ha a hőmérséklet-ingadozás 2 —3 C°-nál nem 
több; ezért nyári éjszakában, a mikor derült 
égnél a hőmérséklet 5—6 óra közben 1 0  C°-kal 
is változik, ezt a pontosságot nem lehet elérni 
s a míg e zavarok nincsenek kiküszöbölve, feles
leges érzékenyebb eszközöket készíteni. Ez az 
oka annak is, hogy ma az észlelésre a leg-

6a. A gravitatió-variometer legújabb alakja.

alkalmasabb az augusztus elejétől november 
közepéig terjedő időszak. Olyan eszközöket is, 
a melyekkel nappal és minden évszakban lehes
sen méréseket tenni, lehet az eddigi tapasztalatok 
alapján készíteni: ez csakis pénz kérdése. Az 
érzékenységet különben Eötvös érdekesen tudja 
fokozni, szinte határtalanul, az által, hogy a drót 
csavarási erejét külső tömegek vonzásával ellen
súlyozza, compensalja. Ez a gravitatio-compen- 
sator azután még sokkal kisebb változásokra 
érzékeny, de természetesen a sugárzások zavaró 
hatásaira is. (6 . ábra).

De a jelenlegi eszközök is elegendő érzéke
nyek azoknak a feladatoknak a megoldására, a 
melyeket báró Eötvös maga elé tűzött. Hiszen 
például Budapesten a nehézségerő vízszintes 
irányban való változása 1 cm. mentén Listing 
formulájából kiszámítva 8 4 . 10~9 c.g. s., vagy az 
erővonal görbültségét — tehát a függő ónirány 
változását— kifejező mennyiség értéke 4 7 . 10~ 9 

c. g. s. Ezek már mind jól mérhetők az Eötvös- 
féle variometerekkel s mondhatjuk, hogy ezekkel 
Eötvös a Föld tömegének vizsgálatára egészen új 
módszert és új szempontokat tár elénk.

*

Vázoltuk a módszert és a kivitelére szolgáló 
eszközöket, lássuk most már az eredményeket.

Az ilyen méréseket természetszerűleg a sza
badban és nagyobb területen több helyen kell 
végezni, hogy valami törvényszerűséget lehessen 
megállapítani. Ez pedig sok eszközt, sok embert, 
fáradtságot, munkát s így természetesen igen 
sok pénzt igényel. A mi viszonyaink között tehát 
óriási nehézségekkel kellett báró Eötvösnek meg
küzdeni, hogy módszerének alkalmazhatóságát 
nagyobb területeken végzett mérésekkel is iga
zolhassa.

Szerencsére a M. T. Akadémia, de különösen a 
magyar tudomány nagylelkű maecenása dr. Semsey 
Andor, a ki nevét a tudományban megörökítette, 
felismerték e vizsgálatok nagy jelentőségét s áldo
zatkészségükkel lehetővé tették az előzetes kísér
letek megtételét.

Ily módon támogatva báró Eötvös az utolsó 
6  évben munkatársaival évenként augusztustól 
novemberig az ország több geologiailag érdekes 
helyére expeditiókat szervezett. A Balaton taván 
48, a Fruska Gora körül 107, Versecz táján 
75 és Arad körül 43 helyen tettek megfigyeléseket 
s e közben a módszereket teljesen kidolgozták 
s azoknak használhatóságát fényesen igazolták.

Említettem, hogy a zavaró tömegek, pl. valamely 
hegy körül a nehézségi erő változása is szabály- 
szerűleg változik, olyan formán, mint például a víz 
tükrére dobott kő körül ez a zavar a víz tükrén 
gyűrűsen terjed s mutatja, hogy honnan ered 
aẑ  Éppen így megvizsgálva valamely helyen a 
nehézségerő változását, olyan vonalakat rajzol
hatunk, a hol a nehézségerő, valamely kezdő
ponttól számítva, ugyanannyival változott; így 
kapjuk az ú. n. „egyenlő nehézségű vonalakat‘ 
s ezek a zavaró tömeget olyanformán veszik 
körül, mint a hullámgyürük a víztükrén a be
dobott kő helyét.'

Szépen mutatják ezt a Versecz vidékén a 
múlt évben végzett megfigyelések, melyek körül-
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belül 300 négyszögkilométer területre terjedtek 
(7. ábra). Rövid, mintegy 500 méter magas hegy
hát emelkedik ott ki hirtelen a nagy Alföldből s ez 
felkeltette báró Eötvös figyelmét, vájjon nem 
folytatódik ez a hegy a Föld színe alatt? A 
megfigyelésekből megrajzolva ez egyenlő nehéz
ségű vonalakat, úgy hogy egyik vonaltól a' 
másikig a nehézségi erőben a különbség 3.10~ 3 

c. g. s. egység, világosan látszik, hogy ez a 
hegy a Föld szine alatt mintegy 1'2 kilométer 
mélységig és körülbelül 30 kilométer átmérővel 
folytatódik; mert ki lehet számítani, hogy a 
nehézségerő ilyen változását a földfeletti rész 
nem okozhatja, hanem csak a Föld színe 
alatt levő tömegek. Azt is ki lehet számítani, 
a kőzet sűrűségét a felső részből ismert
nek véve, hogy mily mélységben s mily széles 
tömegek vannak. A számítás azt mutatja, hogy 
a két vonal között fellépő erőkülönbségnek 
mindig 1 0 0  méter vastag réteg felel meg, mely 
fokozatosan mélyebben fekszik, de a klipalaknak 
megfelelően szélesebb. Ezt a hegyet tehát el

változás s a megfigyelések eredményének is azt 
kell mutatni. Zárt vonalon fekvő állomásokra az 
összes változásnak tehát nullának kell lenni. Ezt 
az ellenpróbát Eötvös módszere fényesen kiál
lotta, nemcsak a laboratóriumi kísérleteknél,

Károly falva

7. Versecz környékén tetí megfigyelések eredményeinek térképe.

borítja az Alföld homokja és csak a kúpja lát
szik ki. Ennek megfelel az is, hogy a nehézségi 
erővonalak görbültsége, a mi a függő ón irány- 
eltérésének felel meg, nem a látható hegy lábá
nál a legnagyobb, mint annak lennie kellene, 
ha csak ez hatna, hanem körülbelül 8  kilométerre 
a hegytől a síkon. Ez a földalatti hegyláb hatá
sának a következménye.

Az expeditio Versecz. vidéken.

Mindig felmerülhet a kérdés: mi biztosítéka 
van annak, hogy a megfigyelésekadatai helyesek? 
Erre megfelelni nagyon egyszerű mód van; mert 
ha egy helyről kiindulva, a megfigyelő állomások 
egy során át visszatérünk ugyanoda, akkor nincs

hanem a szabadban is, pl. az előbb említett 
méréseknél. A rajzon látható, szakadozott vonal
lal megjelölve, az észlelő állomások zárt sora, 
mintegy 30 kilométer hoszszában, melyre nézve 
a nehézségerő összes változása 1’5.10 3 c. g. s., 
tehát elenyésző csekély, tekintettel a 38 km. hosszú 
útra.

Ebéd idején.

A Fruska Gora körül tett megfigyelések még 
meglepőbb eredményt mutatnak. Ez a hegyhát 
Délmagyarország síkságából mintegy sziget emel
kedik ki kelet-nyugati irányban; a mintegy 500 
méter magas nyereg hossza több mint 30 kilo-

29
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méter. Az 1903. és 1904. években Eötvös a 
hegy lábánál elterülő síkságon a hegy körül 
mintegy 200 kilométer hosszú zárt vonal men
tén vizsgálta a nehézségerő változásait s csak
ugyan az egészre az összes változást majdnem 
nullának találta; az Újvidék és Futták között levő 
8 kilométer távolságon a változás azonban feltü-

egészen a várakozásnak, mert bár az Eötvös 
mérései a tó nyugati részén a Sterneck-éivel 
egyező értékeket adtak, a keleti részen egészen 
eltérő volt az eredmény, daczára, hogy a méré
sek többszöri ismétlése s azok megegyezése 
biztosítékot nyújt arra, hogy hibátlanok. A rajz 
(8. ábra) mutatja a két megfigyelés eredményének 
összehasonlítását; a hosszú egyenes nyíl a 
Sterneck méréseire, a többiek a báró Eötvösére 
vonatkoznak. Látható, hogy a Fonyód és Boglár

A balatoni expeditio.

Az „expeditio eszközeit szállító kocsi.

nőén nagy: 3 0 .10~s c. g. s. (30 ezred) volt. Ebből 
azt következtette, hogy ezen a vonalon a Földben 
hozzávetőleg 1 kim. mélységben valami zavaró 
sziklatömeg van, merőlegesen a hegy nyergének 
irányára. Dr. Pékár Dezső és dr. Steiner urak, 
a kik a megfigyelésekkel foglalkoztak, felkutat
ták eszközeikkel a Futták és Újvidék között levő 
vonalat és a sziklatömegre gróf Chotek vadaskert 
jében valóbanrá is akadtak.

A Balaton jege, mint zavarmentes nagy sík
terület, igen alkalmas a megfigyelésekre s azért 
Eötvös két ízben is vitt oda expeditiót, mely 
nemcsak tudományosan, hanem abban a tekin
tetben is érdekes volt, hogy talán ez volt 
az első eset hazánkban, hogy tudós kutatók 
a Balaton jegén hosszabb időn át füthető 
sátorban éltek, és pedig igen kellemesen. A 
megfigyelések különösen azért voltak fontosak, 
mert a Balaton vidékén a bécsi cs. és kir.

földrajzi intézet megbízásából Sterneck tábor
nok végzett ingaméréseket a nehézségerő meg
állapítására, és kívánatos lett volna, hogy e méré
sek adatai igazolást nyerjenek. Ebben a tekin
tetben azonban az expeditio nem felelt meg

közötti 8 kilométer hosszú vonalon Sterneck 
szerint az összes változás 0.051 c. g. s. lenne, 
a mi feltűnően nagy s a báró Eötvös eszközei
nél 63.10-y c. g. s, változásnak felelne meg 
(1 centiméterre), holott az egész változásra Eötvös 
csak 00007 c. g. s. egységet, tehát a Sternecké- 
nek közel századrészét találta. Miután a Sterneck 
által jelzett változás oly nagy, hogy azt az 
Eötvös eszközei feltétlenül kimutatták volna, 
semmi kétség, hogy az ingamérésekben hiba 
van; és ebből az a tanulság, hogy az inga
méréseket is megfelelően ellenőrizni kell s erre 
a legalkalmasabb az Eötvös-féle variometer.

Hogy hol vannak a Földben hegyek, az a 
források kutatásánál is fontos; azok ott is víz
választók s így a víz a földalatti teknőkben gyűl 
össze, ott kell tehát kutat fúrni.

Kiviláglik ez eredményekből az, hogy a gravi- 
tatio-variometer a Föld mélyének kutatásában a 
jövőben a legfontosabb szerepet van hivatva vinni 
s általa a geológia tudásának nagy, positiv ala
pon való bővülése várható. így előre várható,

A bódék vontatása a Balatonon.

i,mI 8 . A nehézségerő változása a Balaton.



431

hogy a vulkáni kitöréseknél a Föld mélyében 
keletkező tömegeltolódások ezen a módon ki
kutathatok. Hiszen egy variometer, a Duna part
jától 1 0 0  méternyi felállítva, megmutatta a vize 
színének 1 cm. áradását is. Eötvös a Vesuv kuta
tására új módszert dolgozott ki, melyet Köves- 
ligethy Radó egyetemi tanár a Nemzetközi Föld-

A balatoni expedition.

rengési Bizottságnak a múlt hetekben Rómá
ban tartott ülésein előterjesztett. A megfigyelések 
legközelebb megkezdődnek, valószínűleg Belgium 
anyagi támogatásával.

*

Hogy mit jelent ez az új módszer a Föld 
kutatásában, arról leginkább az ad fogalmat, 
hogy mennyi sok az a tudományos kérdés, 
melyekre választ adni hivatva van.

Itt már csak kettőt akarok megemlíteni s 
érinteni. Az egyik a Föld niveau-feltileteinek 
alakja, a másik a föld-mágnesség kutatása

A niveau- vagy szintfelületek alakjának isme
rete a geodesia egyik főfeladata. Ezek alatt értjük 
azokat a felületeket, melyek mindenütt merő
legesek a nehézségi erőre, ezek mentén tehát 
a nehézségi erő nem mozgathatja a testeket. 
Világos, hogy a mikor a Föld folyós volt, maga 
is igyekezett ilyen alakot felvenni, mert mind
addig a nehézségerő a saját irányában eltolta 
a tömegeket, s így változtatta a Föld alakját. 
Közelítőleg a nyugvó tengerszinét veszszük szint
felületnek, pontosan csak a nehézségi erő irá
nyából tudjuk meg, a melyet a függő ón ad. 
Ebből a szempontból Eötvösnek<a nehézségi erőre 
vonatkozólag tett mérései márcsak egy kiegészí
tésre szorulnak, hogy annak teljes képét adják. 
Ez a nehézségi erő változása a függélyes irány
ban, a melyet eddig csak Joly mérlegeléseiből 
lehet meghatározni. Joly eljárása az, hogy olyan 
mérleget használ, melynél a lemérendő tömeget 
egy hosszú csészében egyszer mélyebben, máskor 
magasabban helyezi el s a két mérés súlykülönb
ségéből adódik a nehézségerö változása a magas
sággal. Ez a mérés igen kényes és hosszadalmas, 
úgy hogy szabadban szinte kivehetetlen.

Eötvös értekezéseiben több ízben említi e 
pótlás szükséges voltát. Ez a változás a függé
lyes irányban 3000.10 ~ 9 c. g. s. s így a vario- 
meterekéhez hasonló érzékenységű eszközzel 
könnyű lenne megmérni. Csak az a baj, hogy

ebben az esetben a mozgó szerkezetnek vízszin
tes tengely körül kell forogni, úgy mint az ingá
nál s akkor éppen a nehézségerő hatása miatt 
alig lehet azt az érzékenységet elérni, vagy leg
alább is nem a szabadban való méréseknél.

E nehézségek folytán legújabban egy olyan 
igen szellemes eljárást dolgozott ki s mutatott 
be a fokmérők congressusán, a melylyel a nehéz- 
ségerő függélyes változásainak közvetlen lemérését 
kikerülve, a görbületi variometerrel való mérés
ből meghatározza a niveau-felületek alakját, vagy 
legalább is annak egy gömb vagy más egy
szerű föld-alaktól való eltéréseit.

Az Eötvös-féle görbületi variometer a nehéz
ségi erővonal görbültségét is megadja a füg
gélyes irányban ; érthető tehát, hogy ebből 
lehet a színfelület alakjára következtetni. A szá
mítás egyszerű geodesiai mérések — mint sark- 
magasság és háromszögelés-szerű eljárás a gör
bületi variometerrel, — alapján megadja a Föld 
niveau-feltileteinek eltéréseit egy állandó gömb
felülettől, melynek sugara egyenlő a Föld közép
görbületi sugarával az észlelő-állomás területén. 
Nem követhetem itt az erre vonatkozó számí
tásokat, csak azok eredményét mutatom be egy 
példán. Eötvös az egyetemi physikai intézetegy szo
bájában tett erre vonatkozó kísérleteket s meg
határozta a nehézségi niveau-felületek eltéréseit 
a felvett gömbtől. Ezek az eltérések igen kicsi
nyek, átlag 1 0 -6, azaz egy milliomod millimétert 
tesznek ki s mégis biztosan megállapíthatók! 
A rajz (9. ábra) mutatja az egyenlő nehézségi

vonalakat a gömb felett oly módon, hogy két 
szomszédos vonal között az eltérés a nehézség
erő potentiáljában 1 0 0 .1 0 -lic. g. s., a mi a gömb
től való egy milliomod milliméter eltérésnek felel 
meg. A vonalak szabályos eloszlásából követ
kezik, hogy ez a relativ-szintfeltilet nyeregalakú, 
hajlással a nyilak irányában; érdekes lesz, ha a 
szabadban végzett mérések eredményeit lehet 
majd ebben a formában előállítani, mert ez 
egyszerű képet szolgáltat a tömegeloszlásról.

Végezetül meg kell emlékeznünk arról, hogy 
Eötvös a földi nehézségerőt sohasem vizsgálja 
magában izoláltan, hanem mindig kapcsolatban 
a Föld másik hatalmas rejtélyével: a földmágnes- 
séggel. Ezt a kapcsolatot rég keresik is ezen 
két erő összehasonlításában, csakhogy nem mu-

29*
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tatkozik igazi törvényszerű formában. Eötvös 
figyelmeztet arra, hogy ennek az az oka, hogy 
nem a két erő között van egyszerű összefüggés, 
hanem a nehézségerő változásának kell együtt 
haladni a mágnesi erővel; úgy hogy a vario- 
meterek majd a földmágnesi erőről felvilágosí
tást nyújthatnak. Ezért Eötvös méréseinél mág
nestűvel mindig a földmágnesi erőt is méri.

De egyelőre a variometer az anyagok minő
ségéről nem ad felvilágosítást, csak tömegük és 
elhelyezésükről; ha azonban a mágnesi erő vál
tozásaiból ugyanazon tömeg mágnesi tulajdon
ságait is megismerjük, akkor a két adat egybe
vetéséből annak anyagi minőségére is lehet 
következtetni. Ez fontos dolog, mert ez által 
lehetővé válik bizonyos anyagok kikutatása a 
Föld oly mélységében, a hova fúróval nem lehet 
eljutni. így a Fruska Gora mélyében a mérések
ből vastömegekre lehet következtetni, egész nagy, 
8  kilométerig terjedő mélységekben.

Ez az egy példa is mutatja, hogy a gravitatio 
és mágnesi mérések egybevetéséből, tudományos 
és gyakorlati tekintetben egyaránt nagy érdekű 
eredmények várhatók. Valósággal a Föld kincseit 
tárja elénk. Mindenesetre kívánatos, különösen 
a magyar tudományosság jövője érdekében, 
hogy ezek a messzeható vizsgálatok itt nálunk 
folytatódjanak. Erre a czélra az ország áldozat- 
készségének meg kell nyilatkoznia.

*

A vázlatos, halvány kép is, meiyet itt báró 
Eötvös Loránd módszereiről és kutatásairól adtam, 
azt hiszem eléggé előtünteti azt a nagyjelentősé
get, melylyel azok Földünk két legnagyobb 
hatójának: a nehézségi és mágnesi erőnek meg
ismerésében bírnak. Új gondolat új, classikus 
vizsgálati módszert teremtett, mely hivatva van 
hosszú időn át új ismereteket adni az emberi
ségnek, és pedig első sorban a hozzá legköze
lebb levőről: a Földről.

Klupathy Jenő.

II. Rákóczi Ferencz 
mint szabadsághős és ember.

— Dr. Békefi Rémig egyetemi tanárnak a budapesti tud.- 
egyetem Rákóczi-ünnepélyén tartott emlékbeszéde, némi 

rövidítéssel. —

„Hogy ha hazám és fejedelemségem jövő 
javáért magamat megmenteni nem iparkodom, 
biztosra veszem, hogy halálom vagy fogságom 
esetén a nemzet ügyének és reményének vége 
lesz, — de ha kibújdosom, akkor kevésbbé; sőt 
mivel a nép szeretete mindvégig kitartott mel
lettem, bizonyos, hogy engemet szívökben min
denkor megőriznek, “ 1 — írja jóslatszerűleg II. 
Rákóczi Ferencz. S ez a jóslat beteljesedett. 
A magyar nemzet lelke mélyére ültette II. Rákóczi 
Ferencz emlékét. Nevét a magyar nép ajkára 
kapta; dalaiban büszkeségét, fájdalmát és remé-

1 II. Rákóczi Ferencz Önéletrajza és egy keresztény 
fejedelem Áhításai czímű munkája. Budapest, 1876. 
173. 1. — Ezen művet ezentúl Önéletrajz czímen idézem.

nyét hozzája fűzi s a nemzeti szabadság fogal
mát benne szemléli. Indulója hangjainál a hevtilő 
magyar lélek pillanat alatt tüzet fog és felbuz
dul. Most meg, midőn a koronás magyar király 
valóban fejedelmi lélekre valló elhatározással, a 
magyar haza kapuit II. Rákóczi Ferencz és buj
dosó társai előtt megnyitja, a magyar nemzet 
ünnepet ül s egész Magyarország oltárrá alakul, 
rajta a hálás utódok kegyeletének Ábel-áldo- 
zatával.

A honfoglaló Árpád Magyarországot önállónak 
alapította; Szent István a kereszténységet és a 
királyságot az állami függetlenség megóvásával 
szervezte; Nagy Lajosa magyar birodalom hatá
rait három tenger mellékére kitolta; Hunyadi 
Mátyás király meg a magyar szent korona fényé
nek láttára már a nyugat-római császári koro
náért versenyzett.

Magyar hazánk önállóságának veszedelme a 
mohácsi csatával (1526) kezdődik. II. Lajos király 
eleste politikailag, a reformatio vallásilag osz
totta két táborra a nemzetet; a török hódoltság 
meg 1541-ben három darabra törte az országot. 
Ilyen állapotban jutott a királyi Magyarország 
az ausztriai örökös tartományok és a Németország 
fölött uralkodó Habsburgok kezére. Ezen időtől 
kezdve kormányzati szerveink egyre gyengültek 
és alkotmányos szabadságaink megfogyatkoz
tak A fejedelmi absolutismus, franczia példára, 
már annyira túltengett hatalom-gyakorlatában, 
hogy a magyar alkotmány védelmére maga a 
nádor, Wesselényi Ferencz száll síkra. A tizen
hatéves felszabadító háború sikerei, a török 
kiűzése az országból még jobban elkapatta az 
absolutismus elvét valló bécsi udvart, mely 
Magyarországot az ausztriai örökös tartományok 
kereteibe befoglalni törekedett. így egyre súlyo
sabb napok nehezedtek a magyar hazára. Ország
gyűlést nem hívtak egybe. Az országban tartóz
kodó idegen katonaság a népet zsarolta, személyét 
és egyéni becsületét bántalmazta, a földesuraktól 
meg birtokaik jövedelmét lefoglalta1 A jobbágy 
kimondhatatlanul sokat szenvedett; igazához meg 
nem juthatott. A súlyos és igazságtalan adózás 
s az önkényes végrehajtás vérig elkeserítette a 
népet; hiszen a paraszt úgyszólván csak a lelkét 
tekinthette tulajdonának. 2 Áz elégedetlenség ki
törésére csak vezér kellett.

A közvélemény ilyenül II. Rákóczi Ferenczet 
szemelte ki. Atyai ágon unokája II., és dédunokája 
I. Rákóczi Györgynek, édes anyja Zrínyi Ilona, 
gróf Zrínyi Péternek, gróf Zrínyi Miklós a költő 
testvérének leánya. Nagyanyja Báthory Zsófia, 
a ki a Wesselényi-féle összeesküvésben részes
I. Rákóczi Ferenczet, II. Rákóczi Ferencz édes 
atyját a haláltól megmentette. A Báthoryak, Rá- 
kócziak és Zrínyiek vérével és vagyonával ezek 
csáládi hagyományait is örökölte. Természeténél 
fogva inkább a béke, mint a harcz embere. Édes 
anyja oldalán a hősiességnek bámulatos példáit

1 Thaly Kálmán: A székesi gróf Bercsényi család.
II. köt. 117—120. és 175. I.

2 Ráth Károly és Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferencz 
fejedelem Emlékiratai. Pest, 1868. 11—12. 60 és 171. 1. 
Ezentúl ezen művet Emlékiratok czímmel idézem. Ön
életrajz 49, 50, 51, 58, 63—67, 69—70. 1.



— 433 —

látta; de nagyatyjának s mostohaatyjának esetei 
óvatosságra intették.

A haza vérző sebei azonban egyre mélyebben 
nyíltak meg. (Recrudescunt diutina Inclytae Gen- 
tis Hungarae vulnera). Rákóczi szomorúan látta 
hazája nagy nyomorúságát. Jó emberei, főleg 
gróf Bercsényi Miklós egyre emlegették előtte 
azon kötelességeket, melyek nevéhez fűződnek. 
A nép utána áhítozott, róla beszélt és benne 
reménykedett. 1 Kedvező alkalmul kínálkozott a 
spanyol örökösödő háború, mely Franczia- és 
Németországot egymással szembeállította.

Rákóczi úgy tudta, hogy a magyar nemzet 
bűnei idegen fejedelmek fegyverét hozzák reá, 
melylyel Isten az ő igazságosságában ostorozá 
annyira, hogy az ország minden rendei érezék 
csapásait. 1 2 Gróf Zrínyi Miklós, a költő is a 
„Szigeti Veszedelemében a török uralmat a 
magyarnemzet meghasonlása és bűnbe merülése 
büntetéséül tudja be. De míg Zrínyi az Isten 
kiengesztelőjéül és a nemzet megváltójául déd
apját, gróf Zrínyi Miklóst, a szigetvári hőst 
állítja oda: Rákóczi maga vállalkozik a nemzet 
megmentésére. Midőn annyi panasz és kérés 
után sem volt kilátás változásra, saját maga és 
a szerencsétlen nép szenvedései által sarkalva, 
megkezdte hazája szabadságharczát. Csak az ő 
személye biztatott azzal, hogy elődei hírnevénél 
fogva az egyenlően gondolkodókat egyesíti és 
a külföldi keresztény uralkodók barátságát meg
szerzi. Úgy érezte Rákóczi, hogy a dédatyja, 
I. Rákóczi György által III. Ferdinánd császárral 
kötött nagyszombati békének megújítása az ő 
feladata; hogy az I. Rákóczi Györgynek a fran
czia és svéd királylyal kötött szövetsége kiterjed 
az utódokra is, — miért is ahhoz visszatérni 
egyedül csak neki van joga; hogy sárosi főispáni 
esküjénél fogva kötelessége „a hazai jogok és 
törvények védelme, a nyomorultak segítése s az 
árvák és kiskorúak megszabadítása azon elvisel
hetetlen járomtól, melyet jog és igazság ellenére 
raktak a nyakukba“.

Rákóczi teljesen önzetlenül nyúlt fegyverhez. 
„Nem félek — úgymond — őszintén kinyilat
koztatni előtted, óh örök Igazság. . .  hogy egye
dül a szabadság szeretete és a vágy, hazámat 
fölmenteni az idegen járom alól, volt czélja min
den tettemnek. Nem vezérlett bosszúvágy, nem 
a korona vagy fejedelemségre törekvő nagyra- 
vágyás, sem uralkodási ösztön, hanem egyedül 
azon hívságos dicsőség, eleget tenni hazám iránti 
kötelességemnek" . 3 Családja emelése nem czél 
nála ; a háborút egyedül hazája szabadságáért 
viseli. 4 Meggyőződése, hogy a Gondviselés az ő 
szívét s lelkét nagyobb dolgokra irányította 5 s 
őt különös feladatra szemelte ki: „Az Úr engem 
eszközül használa, hogy felébreszszem a magya
rok keblében a szabadságnak szerelmét, mely a 
rossznak megszokásától már-már hülni kezd 
vala.“ „Az isteni Gondviselés elküldött a puszta 
hazába, hogy fegyverre és szabadságra kiáltó

1 Önéletrajz 66. és 141. 1.
2 Emlékiratok 7. 1.
3 Emlékiratok 8. 1. — Önéletrajz 69. 1.
1 Emlékiratok 51, 16 és 176 1.
5 Önéletrajz 67.

szózatot tegyek. “ 1 Fegyverre késztette „a hon
szerelem és a letett eskü; ösztönözte az ifjú hév, 
— nem a kormányzásra, hanem a nemzet szol
gálatára. “ 2

S mindez magyar lelkének legsajátosabb meg
nyilatkozása. Izzó fajszeretete hajtja, űzi ezen 
nemzetmentő munkára. Minden ízében s porczá- 
ban érzi az ügy igazságosságát3 és a czél magasz
tosságát. Ezen cselekedetét szigorú lelkiismerete 
később is mindig helyesli és sohasem ítéli e l f  
sőt elhatározását egyenesen az Isten akaratának 
tulajdonítja: „Uram!... Megaláztál ifjúságomban, 
számkivetettél a hazából, majd ide visszavezettél, 
börtönbe vetettél, kiszabadítottál, száműztél és 
miután a nyomorúságra megtanítottál, a fejedelmi 
trónra emeltél. Csupán két szolga kíséretében 
léptem át Magyarország határait s Te nekem 
mindazt megadtad, a mi állásomhoz szükséges. 
Megmutattad hatalmadat, hogy éppen olyan 
könnyű neked a hatalmasakat trónjukról letenni, 
mint az alázatosakat felemelni. Vállalkozásom a 
beléd vetett reménynek eredménye vala. Mert ha 
ekkor az emberi okosság tanácsát követtem 
volna, ilyen nagy dologba soha sem mertem 
volna belefogni. De mindez a Te titkos taná
csaidnak munkája volt. Feltártad előttem hazám 
iránti kötelességeimet:'

Ez a nemes önzetlenség végigkíséri Rákóczit 
egész életpályáján. Nem akart a magyar nem
zet fejedelme és ura lenni; sőt a szécsényi 
országgyűlésen mint vezérlő-fejedelem a had
vezetés jogáról lemondott. Az erdélyi fejedelem
ségre sem törekedett, érte mit sem tett ; 3 sőt 
eleinte vonakodott elfogadni. 7 Az olcsvai talál
kozón megígérte, hogy a magánérdek teljes 
mellőzésével mindenre kész, a mit az ország 
java kíván. 8 A béketárgyalásokból a saját sze
mélyét ki akarja kapcsolni, csak a nemzet jogán 
ne essék sérelem; hiszen jöhetne idő, „mikor 
hazaárulónak tarthatnának, hogy enjavamat többre 
becsülöm a nemzeténél. 3 Visszautasítja az olyan 
békeajánlatot, mely személyének biztosságát, 
öröklött vagyonának visszaadását vagy kicseré
lését ígéri, de olyan áron, hogy hagyja el hazá
ját, tagadja meg nemzetét, a mely pedig iránta 
a szeretetnek és bizalomnak annyi bizonyságát 
adta. Az ország törvényei megtartásának zálo
gául a puszta szóbeli Ígérettel nem elégszik 
meg, mert az ilyen békealap jég módjára elol
vad és nem marad más hátra, mint a nemzet 
átka, hogy saját biztossága árán az ő biztosan 
bekövetkező nyomorúságába beleegyezett. 10 A 
lengyel királyi koronát először Lengyelország 
prímása, másodszor az orosz czár ajánlotta föl 
neki s ehhez hozzájárult Lengyelország, a nagy 
tanács és a fővezér; az orosz czár pedig még

1 Emlékirat 56. és 70. 1.
2 Önéletrajz 145.
3 Emlékiratok 16.
1 „Et haec motiva nunc quoque non reprobat cons- 

cientia mea“. . . (Önéletrajz 69.)
5 Önéletrajz 149—150. 1.
6 Önéletrajz 155 1.
7 R. Kiss István: II. Rákóczi Ferencz erdélyi feje

delemmé választása. 19—73. — Önéletrajz 156.
8 Önéletrajz 172 1.
9 Emlékirat 289—290. 1.

10 Önéletrajz 172—173. 1.
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meg is fenyegette, ha a királyságot el nem 
fogadja. 1 S Rákóczi, jóllehet még saját emberei 
is bíztatták, kitért a bizalom elől. Látta, hogy 
Magyar- és Lengyelország érdekei ellentétesek, 
s megtörténhetnék, hogy meg kellene szegnie 
azon esküjét, melyet mint Magyarország vezérlő
fejedelme, vagy mint erdélyi fejedelem tett le. 
Ezt pedig tiltotta lelkiismerete. Miért is — úgy
mond — „sem czéiszerűnek, sem becsületem
mel megegyezőnek nem tartottam idegen ország 
koronájáért és enhasznomért hazám ügyét cser
ben hagyni és elhagyni hazámat, kitévén azt a 
legnagyobb veszélynek, tudniillik a németek 
jármának, hogy szabadságának még amaz árnyé
kát is elveszítse, a mely eddig megmaradt“ .1 2

Az egyéni becsületességnek és szerénység
nek ilyen megnyilatkozásait a magyar nemzet 
bizalma kisérte. Ennek hűségét és szeretetét 
Rákóczi gyakran tapasztalta. A szécsényi gyűlés 
egy szívvel-lélekkel választotta meg vezérlő
fejedelemmé és korlátlan hatalommal ruházta 
fel. 3 Az erdélyi rendek meg Maros-Vásárhelyt 
a fiúi bizalomból fontak homloka köré koszo
rút, megtisztelvén őt a haza atyjának (Pater 
patriae) czímével. Fegyverre hívó szózatát meg
hallotta „az ország minden népe. A nemes 
szívek lángra lobbantak a szabadság nevére 
és siettek fegyvert fogni annak visszanyerésére“ . 4 

Örömmel látta Rákóczi, hogy a szécsényi „össze- 
szövetkezés egyesíté a nemzet szellemét s föl- 
ébreszté a szabadság vágyát, a szabadságát, a 
melynek első zsengéit immár megkezdé ízlelni 
a nemzet“ . 5

A nemzeti ügynek azonban végző sikert sem 
a vezérlő-fejedelem tiszta hazafisága, sem a 
vezérek buzgalma, sem a kuruczok vitézsége 
nem termett. A szabadságharcz szerencsétlen 
végződésének okairól maga Rákóczi értesít. „Nem 
tagadom — úgymond — „hogy a csatákban 
tudatlanságból én is, meg mások is sok hibát 
követtünk el; de emberileg szólva, a jól és 
merészen megkezdett s a rézpénz kelendősége 
idején élénken folytatott hadjáratnak a pénz 
hiánya és a hadviseléshez való általános nem 
értés vetett véget. “ 6 Hozzájárult mindehhez a 
külföldi támogatás elmaradása, a lakosok fös
vénysége, sokak hűtlensége és félénksége, a 
három év óta dühöngő pestis és az 1710/11-iki 
kemény tél. 7

S Rákóczi ennyi csalódás után és a szám
kivetésnek ezer baja között sem vesztette el 
reményét. 8 Esküvel fogadott kötelessége, hogy 
a fejedelemségről nem mond le; fejedelemségét 
és a rendeket az iga alól felszabadítja és biz
tonságukról még élete árán is gondoskodik. 9 

„Számkivetésben élek; fejedelemségemet és alatt
valóimat elvették tőlem, pedig — Uram — előt
ted és szenteid előtt esküdtem meg, hogy soha

1 Önéletrajz 155—156. 1.
2 Emlékiratok 48. és 228 1.
3 Önéletrajz 155. és 157. 1.
4 Emlékiratok 70. és 206 1.
5 U. o. 152. 1.
6 Önéletrajz 168—169. 1. — Emlékiratok 71. 1.
7 Önéletrajz 166., 169-170. 1.
8 Önéletrajz 91. 1.
9 Önéletrajz 177, 255. és 271. 1.

sem hagyom el őket; fiaim árvák és koldusok; 
s Te nekem eszközöket nyújtasz, hogy házamat, 
alattvalóimat és gyermekeimet és annyi ezer lel
ket megszabadítsak“ . 1

A fejedelemség elvesztését nem fájlalja és nem 
áhítoz utána. 2 Nem az élvezet és az uralkodás 
vágya sarkalja. Tudja, hogy a trónra csak olyan 
veszélyeken át lehet jutni, a minőket az ember 
csak elgondolhat. 3 Sokszor koczkára tette már 
életét övéiért; most is egészen kész erre. 4 Ha 
csak az emberi okosságot s az emberi méltó
ságok hiábavalóságát és múlandóságát nézi az 
ember, sokkal kellemesebb lenne neki a magány
ban maradni; 5 hiszen a pogányok között, a hová 
készül, hűtlenség, fogság, szegénység és a sze
rencsétlenségnek mindenféle faja várakozik rá .6 

„Nem rettenti el a kiadatás, s az ebből szár
mazható gyalázatos halál, nem a méregkeverés, 
nem a tenger és a háború egyéb veszedelmei“ . 7

Aggasztotta az ország és a bujdosók szomorú 
sorsa. Nem annyira az fájt neki, hogy szám
kivetésbe kellett mennie, mint inkább, hogy 
senkinek sem biztosíthatta a megélhetést. Mind
egyik bebizonyította hűségét és ragaszkodását 
s követte ő t; Rákóczinak meg nem volt módja, 
hogy mindezt megfelelőleg viszonozza.8 Meg
mondotta nekik az igazat; jóakaratát és bizalmát 
biztosította részükre; eltartásukra némi reményt 
nyújtott. „Senkinek sem mondottam többet, — 
írja Rákóczi — mint a mennyit magam hittem. 
Megmondottam, hogy nyíltan senkinek sem java
solhatom a visszatérést, de visszatartani sem 
akarok senkit és senkinek a visszatérése sem 
bánt engem“ . 9 Azoknak mindennapi nyomora 
kínozta, a kik sorsának részesei lettek s a kik
nek szükségeit a megállapított költség csekély 
volta miatt nem elégíthette ki, mert a magyar 
mágnások a maguk és cselédjeik nagyszámú 
családjával jöttek Törökországba. Pedig ezek 
beköltözésének Rákóczi éppenséggel nem volt 
oka“ . 10 „Sorsom osztályosainak — úgymond — 
mindennapi nyomorúságát hallom és látom; 
magam is szükséget szenvedek; feleségem nyo
mora is az én terhem; üldözőim kezei között 
levő fiaim sorsa aggaszt; mivel a töröknek már 
annyi ígéretében csalatkoztam, még a minden
napi kenyeret sem igen remélhetem. Franczia- 
országba már nem lehet visszatérnem; de még 
ha lehetne is, a tenger és az ellenség részéről 
ezer veszély volna; s ott vannak még azok a 
nehézségek, melyeket a felebaráti szeretet tár 
föl; — itt kellene tudniillik hagyni annyi magyar 
mágnást, — végtelen sok bajnak s majdnem 
a végső kétségbeesésnek martalékául“ . 11

„Tekints, Uram! — fohászkodik Rákóczi — 
a mi helyzetünkre, belső és külső nyomorúsá
gainkra és szükségeinkre. Meg fogod látni, hogy

' p
1 Önéletrajz 146. 1.
2 Önéletrajz 192. és 255. 1.
3 Önéletrajz 88. 1.
4 U. o. 96. 1.
5 U. o. 146. 1.
6 Önéletrajz 147. 1.
7 U. o. 272.
8 U. o. 177—178.
9 U. o. 178.

10 Önéletrajz 288.
11 U. o. 332-333. 1.



saját legelőinktől távol idegen legelőket vagyunk 
kénytelenek keresni. Üldöz bennünket az ellen
ség; nincs nyugsága a mi lelkűnknek; idege
nek ragadták el a mi örökségünket; fiaink el
árvultak s még a nevünk is megvetés tárgya 
lön; nélkülözés, szegénység, a szükséges dolgok 
hiánya sújt bennünket; még a nyugalom reménye 
is eltűnt tőlünk; gondozásunkat és mindennapi 
kenyerünket a hitetlenektől kell várnunk“ . 1

Midőn Törökország III. Károly császár — s 
magyar királyiyal és Velenczével háborúba keve
redett, Rákóczi elérkezettnek látta az időt feje
delemsége visszafoglalására. Úgy tervezte, hogy 
török pénzen szervezendő keresztény katonasággal 
indul Magyarországba; a török az elfoglalandó 
földterületből és várakból semmit sem tart meg 
s Magyarország és Erdély jogait nem sérti meg. 1 2 

A török azonban tatár-török sereg élén akarta 
Rákóczit Magyarországba küldeni. De Rákóczi 
erre nem vállalkozott. 3

II. Rákóczi Ferenczben az önzetlen szabad
sághős nagysága mellett ragyogó fényben tün- 
döklik az ember is.

A Báthoriak, Rákócziak és Zrínyiek vallásos
sága családi örökségül szállott rá. Nagyanyja, 
Báthory Zsófia végrendeletében meghagyta, hogy 
a Jézsus-társaság iskolájában Isten szeretetére s 
félelmére és tudományra tegyen szert. 1 A poli
tikai viszonyok alakulása következtében az ifjú 
Rákóczi a Jézus-társaság neuhausi (Csehország) 
kolostorába került. A vallás eszméit kétségkívül 
itt ültették leikébe, melyet dicső anyja, Zrínyi 
Ilona annyi szeretettel gondozott. 5 Ifjú lelke val
lásos irányban bontakozik s ez a szellem tölti 
el akkor is, midőn nemzetének szabadítójaként 
föllépett. Mély meghatottsággal olvassuk tábori 
imádságát, melyet maga készített s „amellyel az 
ő Urának Istenének orczáját mindennapon engesz
telni szokta“. Az Isten irgalmának kezdése után, 
a kuruczok így imádkoztak: „Adj Uram azoknak, 
kiket vezéreinkké akartál tenni, rendelésekben 
bölcseséget, az ellenkező dolgokban erősséget, 
a szerencsés állapotokban tartózkodást, a hada
kozásokban bátorságot, az álomban vigyázást, 
hogy a Te akaratodnak után járjanak. Környé
kezd meg Uram Isten táborainkat és azokat a 
Te irgalmasságodnak palástjával környülvevén, 
a mi ellenségeinknek leselkedésektül oltalmazzad; 
kergesd el strázsálóinknak álmokat, hogy készü
letlen ne találtassunk“ .6

Hogy a kuruczok hitéletét emelje és erkölcseit 
javítsa, az egyes ezredekhez papokat rendel. 7 

Udvarában istenes és erkölcsös életet teremt. 
Udvartartási szabályzatában így rendelkezik: 
„Mivel minden bölcs rendeléseknek és azok 
boldogulásának főbb istápja és fundamentuma 
az isteni félelem, kinek szent kormánya által

1 Önéletrajz 96.
2 U. o. 264. 1.
3 U. o. 284—286. 1.
* Weiser Frigyes: A katholikus iskolaügy Magyaror

szágon. II. k. 91. 1.
Thaly Kálmán-. II. Rákóczi Ferencz fejedelem ifjú

sága 1676—1701. Pozsony 1882. 1—72. 1.
6 Rákóczi imádsága. 1703. (Thaly Kálmán-. Rákóczi- 

Tár 1. köt. XXIV. 1.)
7 Fraknói Vilmos: II. Rákóczi Ferencz vallásos élete 

és munkái. (Katholikus Szemle 1904. 327. 1)

mink is mind életünket, mind udvarunkat és 
édes nemzetünknek felvett ügyit, ezen felhábo
rodott világi tengernek és az udvarokban leg
inkább erőt vévő hívságoknak habjai között 
vezérelni kívánván, annak fogyatkozás nélkül 
való gyakorlását elmulhatatlanul akarjuk: úgy 
intézze és alkalmaztassa udvari kapitányunk 
maga életét és udvarunknak kormányzását, hogy 
mind maga a kegyességben lámpásul tündökel- 
jék, mind penig udvarunkban gyarapítván az 
directiója alatt lévőket, a kiadott edictumok mint 
egy zabola által az istentelen élettül és neve
zetesen az átkozódásoktúl, szitkoktúl, híjában 
való esküvésektűl, bujaságtól, tobzódó részeges- 
kedésektűl és más egyéb rósz erkölcsöktül, a 
melyekre a közgyarlóságinktúl indíttatott ifjúság 
leghajlandóbb szokott lenni, szorgalmatossan 
tartóztassa, és azoknak erejével az alább írtt 
modalitás és processus szerént büntesse és 
bűntettessé. Melyre nézve, akár táborban, akár 
helységekben, kit-kit a maga vallása szerént 
levő isteni szolgálatnak gyakorlására kénszerét- 
sen, és kivált azokat, a kik actualis szolgálatban 
palotáinkban rendeltetve lesznek, a reggeli és 
estvéli imádságoknak végben vitelére szorgal- 
maztassa. “ 1

Zászlóin a Bold. Szűz képe leng ilyen fel
irattal: „Matre monstrante viam, Deo duce, pro 
patria et libertate vincere aut móri“.2 Munkácsi 
tárházában 1708-ban, az egyik kardnak vasán 
a Bold. Szűz a kis Jézussal és két, koronát 
tartó angyal aranyos rajza látható. 3 A „pro 
libertate“ vert pénzein is megjelenik a Bold. 
Szűz képe.

Rákóczi a vallásos életnek magasabb fokára 
azonban csak számkivetése idején jutott. Eddig 
a gyakorlati élet viharai nem egyszer megtép- 
desték lelkének virágait. A vallás alapjait soha
sem vetette el. Ezek még tévedései közben is 
megmaradtak szivében, mint a szikra a hamu 
alatt.4 Midőn XIV. Lajos udvarába került, az 
európai fény, pompa és élvezet egészen eléje 
tárult. Itt — úgymond — „szándékom szerint 
mindenki szeretett és tisztelt; mindenütt kedves 
voltam és sehol sem alkalmatlan; nem tudtam, 
mit jelentsen az, hogy a királyi udvarban vala
kinek van ellensége vagy irígye; a játék, színház, 
vadászat, mindenféle társalgás és fényes lakomák 
mindennapi kenyér-számba mentek. Világfi, bárki 
légy, mondd meg, mim hiányzott még? Olyan 
királyi palotákban és kertekben laktam, melyek
hez foghatót még az ókor sem látott. Fölös 
költségem nem volt, de a mindennapi szükséglet 
sem hiányzott; cselédségem és a vadászathoz 
lovam volt annyi, a mennyit rangom megköve
telt; díszes ruhámat mindenki megdicsérte. 5  

szivem mégis nyugtalan volt, mert tőled messze 
eltávolodott“ . 5

1715-ben nagy fordulat állt be életében. 
Lelkigyakorlatra a kamalduliakhoz Grosbois

1 Thaly Kálmán: II. Rákóczi Ferencz fejedelem 
udvartartási szabályzata. (Történelmi Tár 1880. évf. 572.1.)

2 Czuberka Alfréd: Kuruczkori fegyverek. Budapest. 
1906. 119. 1.

3 U. az: U. o. 12. 1.
4 Önéletrajz 157. 1.
5 Önéletrajz 234.
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kolostorba vonult. Ettől kezdve egyre tisztábban 
kezdte látni az ember földi czélját és feladatát. 
E közben történt XIV. Lajos halála, a kit ő 
atyjaként tisztelt. 1 Ez az eset egészen megren
dítette. A temetésen hallotta Massilonnak mélyen 
járó búcsúztatóját: „Testvéreim! Csak az Isten 
nagy, főleg az utolsó pillanatokban, midőn a 
föld királyait magához szólítja. Minél nagyobb 
volt az ő fölségük és hatalmuk, annál jobban 
megdicsőül az Isten nagysága és fönsége, ha 
azok eltűnnek. Isten az, a m i; az embernek meg 
mindabból, a miről azt hiszi, hogy van, már 
semmije sincs ! “ 1 2

Látta Rákóczi, hogy az a hatalmas király, a 
ki hetvenegy esztendeig ült a trónon, körülvéve 
fény, gazdagság, hatalom, dicsőség és siker 
által, nem nehezen válik meg az élettől és lelki
üdvösségéről gondoskodik. Udvarát, kormányát, 
sőt az egész nemzetet látta napvilágra jönni; 
őket fölnevelte, mint fiait szerette s velők annyi 
jót tett. S mégis az egyik sírt, a másik nevetett, 
a harmadik meg azon törte a fejét, hogyan 
vessen gáncsot az elhunyt király intézkedéseinek. 3

Ezóta Rákóczi gyakrabban megfordult Gros- 
boisban s végül állandóan itt tartózkodott. Most 
egészen a lelki élet művelésére szentelte ide
jét. Itt kezdte írni „ Vallomásai“ (Confessio 
pectatoris), Szent Ágostonnak „Confessionum 
libri tredecim“-je hatása alatt. 4 Rákóczi a Val
lomásokat azért írta, hogy másokat Isten irná- 
dására serkentsen. 5 6 Ezekben Rákóczi a lelki 
élet alapos ismerőjének bizonyul, a ki az elmél
kedés művészetéig emelkedett. Okos fejtegeté
seit a megsebzett, de bajából kigyógyult lélek 
sugalmazza. A hívő embernek tiszteletreméltó 
alakja jelenik meg, a ki Istenében bízik, benne 
teljesen megnyugszik és szenvedéseit türelem
mel viseli.

Az Istennek köszöni mindenét, politikai emel
kedését3 és megszabadulását ellenségei üldö
zésétől. 7 Az élet viszontagságai között megis
merte a jó sorsot és a szenvedéseket, s azon 
meggyőződésre jutott, hogy „az Isten szerete- 
tén és szolgálatán kívül, a nap alatt minden 
csak hiúságok hiúsága. 8 Boldog csak az, a ki 
az Úr törvényeit megtartja; s még a fejedelmi 
trón és bibor is csak fényes nyomorúság. 9 Az 
embertehát mindent Istenért cselekedjék.10 11Tanuld 
meg ember, minő édes a ragaszkodás Istenhez. 11 

„Uram — fohászkodik Rákóczi — semmi sem 
jó, semmi sem állandó, semmi sem nyugodt, 
semmi sem maradandó, csak a mi érted, benned 
és általad van. “ 12 „Ó Gondviselés! Te légy az 
én sarkcsillagom, midőn a tengeren járok. Te 
vezess a csatába. Te légy vigasztalásom a vesze

1 Önéletrajz 146. és 241. 1.
2 Massilonnak XIV. Lajos fölött tartott beszéde.
3 Önéletrajz 243-250 1.
4 Karácsonyi János : II. Rákóczi Ferencz fejedelem 

vallomásai. (Kath. Szemle 1903. 637.)
5 Önéletrajz 146. 1.
6 U. o. 298. 1.
7 U. o. 313. 1.
8 U. o. 67. 1.
9 U. o. 74. 1.

10 U. o. 193—194. 1.
11 U. o. 294. 1.
12 U. o. 190. 1.

delmekben, horgonyom a hajótörésben s fára
dozásomnak egyedüli jutalma. 1

Rákóczi mindenkinek szivébe szeretné ültetni 
azt az igazságot, hogy benne az emberek az 
isteni gondviselés csodás munkájának példáját 
lássák. Bámulják meg azt, hogy ő, a ki annyi 
országban és helyzetben megfordult, nyugalmat 
és békét sehol sem talált, csak a magányban. 2

Megbocsát üldözőinek, hogy az Úr neki is 
megbocsásson. 3 Lelke súgja, hogy „az emberi 
szív szeretet nélkül nem lehet el“ ; 4 „minden 
erénynek teljessége a szeretet“ . 5 A katholikusok 
és protestánsok közé is a szeretetet akarja be
ültetni, hogy legyen vége a meghasonlásnak, 
gyűlölködésnek és vérontásnak. 3

Ezen vallási elveknek méltó koronája Rákóczi
nak rodostói élete. 7 „Az apostoli és római 
katholika anyaszentegyház szent hitében, a mely
ben a te véghetetlen irgalmasságodból születtem, 
akarok — mondja Rákóczi — meghalni. Hiszem 
mindazt, a mit ez tanít; s gyűlölöm mindazt, 
a mit kárhoztat. “ 8

Rákóczi a szegényeket segíti, a fényűzést 
kerüli, a táplálkozásban kevéssel beéri, a szeren
csétlenséget férfiasán viseli, a jósors nem kapatja 
el, a közügyet a magánérdek elé helyezi, szün
telen fáradoz; a gazdagságot, egészségét és 
életét nem gondozza a közérdek kárával; igaz
ságos, a becsületre sokat ad, az erkölcsi erényeket 
követi, hűséges barát, a közbecsülés osztályosa, 
megjelenése előkelő és kellemes, előzékeny, 
mindenki szereti. 9 Vitézei rajongtak érte. Maga 
Rákóczi is tudta ezt s még a szatmári béke
kötés hallatára is így írt: „Sohasem tulajdonítám 
ez eseményt a nemzet könnyelműségének, hűt
lenségének, avagy végre személyemtől való el
fordulásának, mert hiszen, hogy hozzám ragasz
kodott, annak folyvást a legmegindítóbb jeleit 
adta. Á főbb tábornokok, a senatorok s minden 
jelentékenyebb ember Lengyelországba követett. 
Erdélyi tanácsosaim, hasonlót teendők, mind
nyájan a határokon valának s csak a fentartá- 
sukra szükségeseket kérték. Azonban teljes sze
retettel és őszinteséggel kijelentvén nekik, hogy 
olyast, a miről magam sem vagyok biztosítva, 
ő nekik sem Ígérhetek: oly fájdalmasan váltanak 
el tőlem, hogy soha el nem feledhetem“ . 10 A 
velem kibujdosók „atya helyett atyjukul tekin
tettek, hiszen többen udvaromban nevelkedtek 
föl; javaikat és atyai örökségüket engem önként 
követve, hagyták e l; s én költség, viszonzás s 
elvesztett javaik jövedelmének és visszatérítésé
nek biztosítása nélkül voltam kénytelen őket 
Magyarországtól ily távol eső partokról elbocsá
tani. “ 11 De még így is nagyon sokan maradtak

1 Önéletrajz 147. 1.
2 U. o. 247. 1.
3 U. o. 343. 1.
1 U o. 75. 1.
5 U. o. 165. 1.
6 U. o. 159. 1. — Emlékiratok 63. 1.
7 Mikes Kelemen: Törökországi levelek. I. k. 75—76. 

1. (Toldiáéle kiadás).
8 Emlékiratok 343. 1.
9 Önéletrajz 70., 150—151., 223. és 247. 1.

10 Emlékiratok 297—298. 1
11 Önéletrajz 211. 1.
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Rákóczi környezetében. A nemesek közül sokan 
már gyermekségök óta akkora hűséggel ragasz
kodtak hozzá, hogy sem Rákóczi nem válhatott 
meg tőlük, sem ők nem tudtak tőle elszakadni1

Hogy a nemzet fiai minő tisztelettel fogták 
körül Rákóczit, szép vonásokkal örökítette meg 
Czegei Vass György a naplójában . . . „és el
végezvén a beszállást, én így búcsúztam: Mind 
ezek után nékem érdemem felett való jó kegyel
mes uram, a vén Simeonnal ezt mondom: 
mostan bocsásd el Uram a te szolgádat békes
séggel, mert látták az én szemeim a te szaba- 
dítódat; azért én is nagyságod kegyelmességé- 
ből elmegyek, hogy felszóval kiáltsam a Sionnak 
közepén és Jeruzsálemnek utczáiban : éljen, éljen 
a mi urunktól, istenünktől nekünk küldetett 
szabadító“ . . . 1 2

Rákóczi eszes, tehetséges és szép műveltségű 
ember. Államférfiúi és hadi gyakorlati ismeretein 
kívül a tudomány művelésével is szerzett érde
meket. A Vallomások a lelki élet terén erősen 
iskolázott szellemnek gondolatban gazdag és 
jellemében nemes megnyilatkozása. „A keresz
tény fejedelem fohászai“ czímű munkája imád- 
ságos könyv. „Emlékirataidban szabadságharcza 
történetét írja meg 1703-tól 1711-ig. írt még két 
művet: „Traité de la Puissance“ (Értekezés a 
hatalomról), továbbá „Reflexions sur les princi- 
pes de la vie civile et de la politesse d’un 
chrétien“ (Elmélkedés a keresztény ember világi 
élete és erkölcsi érzületének elveiről).

Ifjú korában tanulja a mennyiségtant, az épít
kezés tudományát, rajzolgat és festeget. 3 Ezen 
utóbbival később sem hagyott fel. Mányoky 
Ádám udvari festője volt. 4 A franczia udvarban 
Rákóczit úgy ismerték, hogy van ízlése és kriti
kája. Műipari jártasságáról az ő Mikes Kelemenje 
értesít. 5

A hatalomról szóló értekezésben Rákóczi így 
szól fiaihoz:

„Adjatok hálát Istennek és legyetek büszkék 
arra, hogy olyan nemzetnek vagytok gyermekei, 
melynek első királya a szabadságot a keresztény 
szeretet igaz törvényére alapította és elrendelte, 
hogy a keresztény szeretet hatalma uralkodjék. 
Bocsássatok meg azoknak, a kik nem tudják, 
mit beszélnek, midőn ezen nemzetnek a meg
gyalázó rebellis nevet adják; mert nem gon
dolják meg, hogy a keresztény szeretetnek álta
lánosnak kell lennie a testvérek, saját maguk, 
gyermekeik, az utódok és a törvény alkalmazása 
körében.

Majd olvassátok ezt a csúfnevet, melyet atyá
toknak saját nemzetetek történetében adtak. De 
vigasztalódjatok azon, hogy Isten nem úgy ítél, 
mint az emberek. Bocsássa meg az Úr azok 
gyengeségét, a kik félelemből nem követték 
lelkiismeretűk szerint, hanem Istent és ember
társaikat meghazudtolták.

1 U. o. 250—251. 1.
2 Nagy Gyula: Czegei Vass György és Vass László 

naplói 1659—1739., 453. 1. (Monumenta Hungáriáé Hi- 
storica. II. oszt. XXXV. köt.)

3 Önéletrajz 24. 1.
4 Thaly Kálmán: Irodalom- és műveltségtörténeti 

tanulmányok a Rákóczi-korból. 49. 1.
5 Törökországi levelek I. 222. 1.

Egy napon, az ég és föld s az élők és holtak 
szigorú bírája előtt, egyszer majd megjelenik az 
igazság. S ez nagy és erős vigasztalás azok 
lelkiismeretének megnyugtatására, a kiket csa
pások értek. Én bizalmamat abba helyezem, 
aki engem lelkesített,, hogy a törvény biztosí
totta szabadság szerint cselekedjem, hazasze
retetből, minden uralkodásvágy kizárásával. S 
szégyenkezném azon, ha vállalkozásom nem 
tisztán a haza javát czélozta volna; mert akkor 
tetteimnek nagy része, mint az önzés cseleke
detei, nagyon is emberi vigaszul szolgálnának.

Vannak ugyan tetteim, melyekkel megérde
meltem, hogy az Isten engem megalázzon; de 
azokkal soha sem kerestem dicsőséget, legke- 
vésbbé a magamét. S ez az oka annak, hogy 
bűneim kiengeszteléseüi nyugodtan tűröm azt a 
gyalázatos czímet, a melylyel engemet megsér
tettek“ . 1

II. Rákóczi Ferencz számkivetésében így kiál
tott fel: „Vájjon örökre elvesztettük-e öröksé
günket, amelyért mi számüzöttek fohászkodunk“ ? 2

A feleletet majdnem kétszáz év múltával egy 
fenkölt szellemű koronás magyar király, I. Ferencz 
József adta meg, midőn II. Rákóczi Ferencz és 
bujdosó társai hamvainak hazaszállítását elren
delte és a magyar törvényhozás a II. Rákóczi 
Ferenczet és bujdosó társait hazaárulóknak nyil
vánító törvényczikket a magyar „Corpus Juris“ - 
ból kitépte. Most már a haza földjében pihen
nek ők, a melynek szabadságáért életüket áldozták. 
Miként egykor a magyar nemzet Székes-Fehér
várra Szent István és Váradra Szent László király 
sírjához járt búcsúra: úgy mi is ezután Kassára, 
a Szent-Erzsébet egyházba, II. Rákóczi Ferencz 
hamvaihoz zarándoklunk, — a honnét magyar 
hazafiságunkban megerősbödve, a koronás király 
iránti hűségünkben megszilárdulva, valláserkölcsi 
érzületünkben megnemesbedve és honpolgári 
erényeinkben meggyarapodva térünk visszadrága 
magyar hazánk és nemzetünk szolgálatára.

Dr. Békefi Rémig.

Rodostói képek. ’

Keletről tiszta fényben, mosolygva kél a nap, 
Sugári a tengernek tükrére hullanak.
E fényes, nagy tükörbe — mely nem hazud soha — 
Bízvást büszkén tekinthet Rodostó városa.

A várostól nem messze, a tengeren amott 
Vitorlás gálya úszik, tördelve a habot. 
Embernek a hajóban nem hallani szavát,
A láncz csörög csak, a mint mozdúl a sok lapát.

Végében a hajónak áll egy sötét alak,
Gazdag hajának fürti vállára omlanak.

1 Traité de la Puissance. Seconde partié, Chap. VI. 
(Testament politique et moral du prince Rákóczi Tom. 
1. 229—231.)

2 Önéletrajz 96—97. 1.
3 Töredék egy készülő munkából.
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De mint a nemes érczben egy-egy ezüst fonál: 
A barna fürt közt itt-ott fehér szál bujdogál.

Keletnek — merre mennek — hátat fordítva áll, 
Tekintete — sirályként — észak-nyugatra száll. 
Tekintete miként ha lelkét röpítené,
A távol ködbe’ sejtett magyar határ felé!

Magyar határ ! . . .E szó kél titkon szívébe’ tán 
S tükrözik fájdalommal sötét arczulatán.
E fájdalom őszíté meg tán a szög hajat,
Ez hajtá s görnyeszté meg a széles vállakat. . .

A fejedelmi alak most megmozdul helyén . . . 
Mert fejedelem, ha nincs is korona a fején, 
Király — habár a vállát palást nem is fedi, 
Uralkodó — országa ha nincsen is neki!

Fényesb a koronánál fején a glória,
Mit — sorsa bárhogy fordul, nem veszthet el soha. 
S ha, mit övének mondhat,nincs egy tenyérnyi rög: 
Hatalma híveinek szívén nagy és örök!

A Rodostónak tartó gályában a ki áll,
S északnak néz: Rákóczi, a bujdosó király.
És közelében Mikes, ülvén a kis pádon,
Hü szívvel szívéhez is legközelebb vagyon.

Rákóczi nagyot akart, s nagyot bukott szegény... 
De mit akartál Mikes, te ifjú kis legény? 
Rajzottak-é lelkedben dicsőség álmai?
Akartál-é te sasként magasba szállani?

S midőn a szent szabadság haldoklóit vérezőn, 
S megásták néma sírját a majtényi mezőn — 
Vájjon a szívettépő, emésztő honfibú 
Hajtott-e téged is ki hazádból jó fiú?

Nem. A te ifjú lelked nem álmodott nagyot, — 
Csak bámulád — elérni nem vágytál a napot. 
Rákóczi hírét hallván, az volt vágyad csupán, 
Hogy fegyverhordozóként ott élhess udvarán.

És fegyvereit hordozván, szívét is megnyeréd, 
Te lettél körülötte a legkedvesb cseléd.
Cseléd: de nem a kinek ez bér után neve,
De a mi a magyarnak szerette gyermeke.

Rákóczi mellett voltál, míg napja ragyogott,
A vér patakja tőle el nem választhatott.
S hogy napja lehanyatlott s lön sorsa bujdosás — 
Hű fegyvernök, a tiéd hogyan lehetne más?

És elhagyád hazádat, hol minden úgy maraszt, 
El Zágon szép virányit, s fölöttük a tavaszt. 
Elhagytad, nem habozva, — örökre, úgy lehet — 
Mivel nagyon szeretted kedves fejdelmedet. . .

Orránál a hajónak türődik habra hab,
Feszíti a lapátot a nyolczvan gályarab.
S nem szűnvén a verejték arczukról omlani, 
Közelb s közelbre jőnek Rodostó tornyai.

Sajkákra, rab legénység, a part felé evezz! 
Rodostó, büszke város, most méltán az lehetsz. 
Fényesb vendéged annál nem volt és nem leszen, 
Mint a ki falaid közt ím szállást most vészén.

A fejedelmi csónak első, mely parthoz ér, 
Hajlong előtte mélyen három kontyos vezér. 
Csótáros mén a parton tüsszög, gazdára vár — 
A fejdelem hozzá lép s nyomban nyeregbe száll.

Mikes is lóra pattan. Nagy lassan megy lova...  
így fog haladni itt már az élet is tova. 
Számára itt letéve van nagy rakás kenyér,
El nem mozdulhat innen, míg az véget nem é r . . .

Bercsényi is nyomon jő, s a többi sorra mind. 
A nép az érkezőket az utczán várja kint,
S meghajtja minden ozmán némán fejét, a tart... 
...Törökhon így fogadja a hontalan magyart!

Ébresztő dobszó hangzik Rákóczi udvarán, 
Serkenve a cselédség, ugornak mind a hány. 
Harsány parancsszavával — melyet mindenki les — 
Most élén, majd nyomában a szolgáknak Mikes.

Misére szól a dob majd. A fejdelem kilép,
Azt el nem hagyja reggel, se este, semmikép. 
Vigaszsza földiekben ha immár nem lehet:
A vallás vigaszában keres enyhületet

Jó Mikes Kelemen is hallgatja a misét,
S ki soha senkinek se, gondolatban se vét. 
Buzgón könyörg az Úrhoz — ki testben is jelen — 
Hogy az ő szent kezéből feloldozást vegyen.

Légy nyugodt, jó fiú te, az Isten megbocsát, 
Tisztán megy lelked egykor a más világba át. 
Nem pusztulás — diadal lesz néked a halál:
Ki mind a két Uradhoz oly hű s igaz valál!

. . .  A szertartásnak vége. A fejedelem komoly, 
Tekintete nyugodt bár, ajkán nem kél mosoly. 
Hogy a sors őt leverte — azt könnyen viseli, 
De az igaz ügy bukta szünetlen fáj neki.

Mikes mosolygó arczán búbánat árnya nincs. 
Az ő derült kedélye — mosttetszikmeg— mi kincs. 
Az Istennel békén van, — s itt van fejdelmivel, 
Boldogságát fokozni nem is lehet m ivel?...

Vagy a mivel lehetne, kéznél van, lám, az is. 
Mily édesen tekint rá Zsuzsó, a kis hamis. 
Zsuzsó, a fejedelmi vadász leánya, ki 
Hamar megáll Mikessel egy-két szót váltani.

Egy-két rövidke szóra, oh, gyakran meg-megáll, 
Mosolygva mint a napfény, — üdén, mint rózsaszál. 
S a míg a lány s az ifjú egymás szemébe néz,
— A szó az ajkon elhal, kézben pihenve kéz.

Óh, első szerelemnek fényes tavaszkora,
Mikor még a virágnak nem szállt el hímpora, 
Mikor még minden ágról, minden bokor alól 
Szerelmetes madárkák boldog danája szól!

A többi bujdosónak az élet mit se ér, —
Az ő reményeikre rászállott már a dér. 
Borzongva érezik mind, hogy nem soká havaz . . .
— Csupán az ifjú párnak szivébe’ nyíl tavasz!. . .
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Kürtszó riad. Vadászni indul Rákóczi most. 
Pórázon a legények hozzák a sok csahost.
A fejedelem Mikessel sebes lovon repül, 
Mögöttük a vadászok, — a falka jó elül.

Szőlők s gyapotföldek közt hosszan vezet az út, 
Azon át a vadásznép hímes mezőre jut.
A falka játszott eddig, -  itt dolga már komoly, 
Felugrik számtalan nyúl és rebben sok fogoly.

Hajtásra éhes ebnek a szélvész sem sebes,
— Ez már a nyúl nyomában — az még nyomot keres, 
yidám vadász-hahótól visszhangzik a határ,
És ím, egy nagy csapat nyúl szíjjakra fűzve már.

. . .Mit hajdanában űztél, hatalmasb vad vala! 
Óh, hogy letűnt csatáid szép fényes csillaga! 
Késő kor lantosának — a szivem fáj nekem, 
Nyulak nyomába’ látni téged, hős fejdelem! . . .

Tán ő is erre gondol. Kürttel megállj-t fuvat, 
Fordítja vissza menten a tajtékos lovat.
Vágtat haza — és szóra nem nyílnak ajkai. ..
— Rodostón így telének Rákóczi napjai. . .

Legifj. Szász Károly.

Semmelweis.

H atvan esztendő elég nagy idő a rövid 
emberi életben, de a természettudomá
nyok fejlődésében — bár évezredeknyi 

fennállásra tekinthetnek vissza — még nagyobb. 
A hatvan év előtt vallott nézeteket úgyszólván 
az egész vonalon újak váltották fel. Más lett az 
orvosi tudomány alapja, más lett a gondolkozás 
iránya, mások a kutatás eszközei. Halomra dől
tek az akkori tudomány számos tételei, de meg
maradt belőlük egy, mely sziklaszilárdan áll 
azóta is, és fog állani mindaddig, a míg a nő 
szülni fog. Semmelweis tanítása ez : a gyermek
ágyi láz kóroktanáról, fogalmáról és elhárításáról.

Semmelweis Ignácz 1818 július 1-én Budán 
született. Egyenes ágon kimutatott ősei már a 
XVII. században magyar honosságúak voltak, 
Szikra községben (Sopronmegye) laktak. Elemi 
iskoláit és a gymnasiumot idehaza végezte. Egye
temi tanulmányait 1837-ben Bécsben kezdte meg; 
szüleinek kívánsága szerint eleinte jogot hall
gatott, hogy a hadbírói pályára léphessen; 
de a mint vendégként néhány boncztani elő
adáson résztvett, felismerte önmagában tulajdon- 
képeni hajlamait, melyek egyenesen a termé
szettudományok felé húzták őt. Ezért be is 
iratkozott a bécsi orvosi facultásra; a harmadik 
és negyedik év hallgatására hazajött Pestre; az 
ötödik évet ismét Bécsben végezte s itt avatták 
doktorrá 1844 április 21-ikén. Ugyanezen év 
július 1 -sején a szülészet s néhány nappal később 
a sebészet magisteri diplomáját nyerte el.

1846 február 27-ikén ideiglenes, július 1-sején 
pedig végleges minőségben a bécsi szülészeti 
klinika első osztályának segédorvosává nevez

tetett ki s ezen állásában október 2 0 -ikáig műkö
dött. 1847 márczius 20-ikán másodízben vette 
át állását s mint ilyen 1849 márczius 20-ikáig 
maradt a klinika kötelékében.

Erre az időre, melyet Semmelweis a szülé
szeti klinikán töltött el, esnek kutatásai, melyek 
az orvosi tudomány egyik legáldásosabb taní
tásának felfedezéséhez vezettek.

Korunkban a gyermekágyi láz a biztosan elhá
rítható s ezért igen ritka betegségekhez tar
tozik. Egy eljövendő, várva-várt lény világra- 
jöttének ma már nem a rettegés, de az öröm 
érzései közt nézünk elébe. Az orvosi történe
lemnek csak régi, már-már sárguló lapjai azok, 
melyek számot adnak arról a rettenetes pusztu
lásról, melyet a gyermekágyi láz himlőhöz, fekete 
halálhoz hasonló méreteivel okozott. Ma már 
eljött, ma már itt van az a kor, melyet Semmel
weis maga bár nem . ért meg, de a melyről a 
próféta ihlettségével s a tudatos búvár önérze-

Semmelweis.

tével öt évvel halála előtt még úgy nyilatkozott: 
„Ha a mit Isten ne adjon, nem adatnék meg 
nékem, hogy saját szemeimmel lássam azt a 
boldog időt, a mikor a szülőházakon belül és 
kívül, az egész világon, többé nem fogják a 
szülőnőket fertőzni, akkor abbéli meggyőződé
sem, hogy ennek az időnek előbb vagy utóbb, 
de feltartózhatatlanul el kell következnie, halá
lom óráját is fel fogja deríteni".

Semmelweis fellépéséig az orvosok nem voltak 
tisztában e szörnyű betegség okával, bár a nagy 
halandóság egyre késztette őket, hogy a baj okát 
felderítsék és felderítvén: megszüntessék. Nem 
túlozunk, ha azt mondjuk, hogy százféle nézet és 
elmélet járta, melyet a nagy halandóság okául fel
hoztak. De a hol száz okot hoznak fel, bizonyos, 
hogy egyik sem igaz. Némelyek egy miasmát, mások 
egy contagiumot tételeztek fel s tették felelőssé a 
nagy pusztításért, melyet a gyermekágyi láz oko
zott. Valamennyi nézet közül azonban leginkább az
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állott előtérben s főleg a bécsi szülészeti klinika 
első osztályának nagy halandóságát azzal kíván
ták magyarázni, hogy úgynevezett „közelebbről 
meg nem határozható“ járványos befolyások 
okozzák a gyermekágyi lázt, melyek bizonyos 
évszakokban, időjárási viszonyok közt és kiimák
ban végigvonulnak egész tartományokon.

És az orvosok szinte bele is nyugodtak e 
kaleidoskopszerű kóroktanba. Kiki a maga prae-

Semmelweis felfedezésére alkalmazta e mondást, 
abban volt igaztalan. És helyesen jegyezte.meg 
Semmelweis Lumpe mondására — s ezzel kellő 
világításba is helyezte, hogy a helytelen elmé
leteknek mily végzetes lehet a következése a 
gyakorlat terén— hogy: „a fény megteszi, a mit 
tennie kell, s nem törődik a physikusok magya
rázatával; a gyermekágyi láz azonban nagyon 
is függ az orvosok által adott magyarázatok-

A Semmelweis-szobor, egyik oldalról nézve.

ferált theoriájának értelmében járt el a gyakor
lat terén is és nyugodott bele kénytelen-kelletlen 
a nagy halálozásba.

Igaza volt Lumpe-nak, a mikor azt mondta: 
„A gyermekágyi láz elméleteivel úgy állunk, 
mint minden elmélettel; pl. a physikusok a fény 
tüneményeit azelőtt a kisugárzási elmélettel ma
gyarázták, most pedig a rezgési elmélettel, és ki 
szavatol érte, hogy éppen ez a helyes?“ Igaza 
volt neki — Semmelweisig. De hogy éppen

tói“. A következőkben be is mutatta Semmel
weis Szavainak igazságát.

A mikor szolgálatát a szülészeti klinika első 
osztályán, mely az orvostanhallgatók tanítására 
szolgált, megkezdette, rettenetes módon pusztí
tott benne a gyermekágyi láz. A 18—20 száza
léknyi halandóság nem ment ritkaságszámba; 
de voltak hónapok, a mikor az 31 százalékra 
is felszállott! És nem lehetett ellene tenni sem
mit. Hiszen a „járványos befolyások“ ellen,"melyek
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ezt a halandóságot állítólag előidézték, épp oly 
kevéssé szállhatott síkra a véges emberi erő, mint 
ahogy a természeti erők egyéb megnyilvánulásai 
ellen sem állott hatalmában síkra szádani. „A török 
szerepére jutott az orvos — hogy Semmelweis 
szavaival éljünk — ki tétlen, fatalistikus resi- 
gnatioval nézi, mint sújtja a szerencsétlenség 'a 
gondjaira bízott gyermekágyasokat“.

Felfedezése az inductiv természettudományi kuta
tás methodikájának egyik legfényesebb diadalává 
lett, bár ő még később sem szűnt meg hangoz
tatni, hogy örök-igaz tanításának nem ez az igazi 
érdeme, hanem az, hogy megtanít: hogyan kell 
az emberek életét megmenteni!

Az első osztály nagy halandóságának szem
lélése és vele szemben tehetetlenségének érzete

A Semmelweis-szobor, élőiről nézve.

így „gondolkoztak" az orvosok. Lemondtak 
eleve a segítés lehetőségéről. Ámde a hol a 
higgadt agyvelő már sokszor cserben hagyta 
az embereket, egy meleg és elszánt szív nem 
egyszer nyúlt bele a nagy Végzet intézkedéseibe! 
S bár agyvelejét: nagy tudását és éles logikus 
képességét ugyancsak szolgálatába állítottaanagy, 
tudományos problémának, de ennek felkutatá
sára mégis csak szíve hajtotta ezt a jó  embert.

mindjárt szolgálati idejének kezdetén mélyen 
leverőleg hatott Semmelweisre s „oly szeren
csétlen lelki állapotot teremtett benne, mely — 
mint maga mondja — az életet nem teszi kívá
natossá." Akárhány kérdőjelet írt, sehonnan se 
jött felelet.

Csodálatos módon a második osztályon, melyen 
a bábákat oktatták s mely az első osztály tő- 
szomszédságában volt elhelyezve, állandóan és
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lényegesen csekélyebb volt a halandóság. A leg
kedvezőtlenebb időkben sem szállott öt százalék 
fölé. Az első osztálynak annyival nagyobb halan
dósága még a lakosság előtt is ismeretes volt 
s azok a szerencsétlen teremtések, kik mind a 
II. osztályra igyekeztek bejutni, ha történetesen 
mégis az elsőre kerültek, melyet a sok férfi jelen
létéről ismertek fel: térden állva, kezeiket tör
delve kérték elbocsáttatásukat, mert jól tudták, 
hogy ott a halál martalékaivá lesznek.

A két osztály halandóságának ez a feltűnő 
különbsége volt az első körülmény, melyet 
Semmelweis vizsgálatainak kiinduló pontjává tett 
s mely csakhamar megérlelte benne a szilárd 
meggyőződést, hogy az első osztály nagy halan
dóságának nem lehetnek járványos befolyások 
az okozói. Hiszen ha azok lettek volna, akkor 
a gyermekágyi láz nemcsak az első, de a máso
dik osztályt is épp oly módon tizedelné s Bécs 
városában, valamint környékén is épp oly mér
tékben kellene hogy romboló hatásukat kifejtsék, 
mint az első osztályon. Valósággal pedig feltűnő 
módon kímélte a város lakosságát a gyermek
ágyi láz.

Ismeretes volt továbbá Semmelweis előtt az a 
gyakran alkalmazott rendszabály is, hogy a szülő
házakat, ha az úgynevezett járványok elérték 
őket, bezárták; a szülőnők pedig — kik ennek 
következtében a szülőházakon kívül betegedtek 
le — egészségesek maradtak; „a járványos befo
lyások“ tehát — világos volt előtte — nem érték 
utói őket, ha nem maradtak benn a szülőház
ban, holott az elterjedt nézet értelmében utói 
kellett volna érniök a szülőnőket a város bár
mely zugában.

A gyermekágyi lázat előidéző oknak tehát 
nem járványosnak, nem epidemikusnak, hanem 
endemikusnak kellett lennie, vagyis olyan oknak, 
mely a szülőházak határain belül, annak falai 
közt fejti ki vészhozó hatását.

Semmelweis tőle telő igyekezettel és erélylyel 
látott neki ez ok felkutatásának. Azonban még 
nem sikerült nyomára jutni, a mikor tudtára 
adják, hogy állását tanársegédtársának javára 
elhagyni kénytelen. Ekkor Semmelweis két barátja 
társaságában Velenczébe utazott, hogy e város 
műkincseinek szemlélete által lelkületét és kedé
lyét felderítse, melyet a klinikai élemények már 
annyira megviseltek. Útközben éri az örvendetes 
hír, hogy tanársegédtársát máshová nevezték ki 
s az állás újra szabad lett, az ő számára. Bol
dogan siet vissza Bécsbe, hogy a kutatás elvágott 
fonalát újra felvegye. Az első hír, melylyel fogad
ják, az, hogy barátja, Kolletschka, a törvényszéki 
orvostan tanára meghalt. Egy hallgatója ugyanis 
bonczolás közben véletlenül megszúrta Kolletschka 
ujját s a szerencsétlen férfiú a hullarészek által 
okozott vérmérgezés, az ú. n. genyvérüség tünetei 
között meghalt.

A min oly sokás oly sokat töprengett Semmel
weis, és hiába, — íme, Kolletschka hullája meg
adta rá a feleletet. Kolletschka bonczolati lelete 
ugyanis teljesen azonos volt ama sok száz gyer
mekágyas nő bonczolati leletével, kiket szeme 
elől ragadt el a gyermekágyi láz. És Semmel
weis lelke elé ellenállhatlan erővel nyomult ez 
az azonosság. A bonczolati leletnek, mint kór

okozatnak azonosságából csak egy lépés volt, 
hogy a kórokozó körülmények azonosságára 
következtessen. És Semmelweis megtette ezt a 
lépést. Felvetette maga előtt a kérdést: tehát 
a gyermekágyasok vérkeringésébe is hullarészek 
kerülnének és okozzák azok megbetegedését, halá
lát? És e kérdésre igen-nel kellett felelnie.

Az akkor dívó tanítási rendszernél fogva a 
hallgatók egyenesen a bonczoló teremből menteka 
szülészeti klinikára s minthogy a szokásos szap
panos vízzel való mosakodás nem volt képes a 
kezeikhez tapadó hullarészeket elpusztítani, vizs
gálat közben fertőzték a gyermekágyasokat: a 
hullarészek felszívódtak s vérmérgezés, az ú. n. 
genyvérüség fejlődött ki bennük.

Semmelweis ennek következtében elrendelte, 
hogy a kézhez tapadó hullarészek megsemmisíten
dők: a hallgatók, mielőtta klinika küszöbétátlépték, 
tartoztak fertőtlenítő folyadék, és pedig chlor- 
mészoldat hatásának kitenni kezeiket. Ezen rend
szabály alkalmazása folytán, melyet 1847 májusá
nak második felében rendelt el, a halandóság 
leszállóit 5 százalékra; tehát még mindig vala
melyest magasabb volt a második osztály halan
dóságánál.

Nemsokára rá azonban felismerte Semmel
weis, hogy nemcsak hullarészek, de bármely 
bomlott szerves anyag, tekintet nélkül arra, 
hullától ered-e vagy sem, fertőzést idézhet elő 
s hogy nemcsak a vizsgáló kezekre, hanem min
den néven nevezendő tárgyakra is tapadhat a 
fertőző bomlott szerves anyag és okozhat érint
kezés útján genyvérűséget és nemcsak nőben, de 
férfiban is; — a mennyiben pedig a genyvérü
ség gyermekágyas nőben keletkeztik, gyermek
ágyi láznak hívjuk.

Semmelweis ezekután meghagyta, hogy min
den egyes vizsgálat előtt fertőtleníteni kell a 
kezeket s ily módon a halandóságot annyira 
lenyomta — 1 százalék alá —, hogy az immár 
kisebb volt a második osztályénál.

Most már az is meglelte a maga magya
rázatát, miért volt a két osztály halandósága 
közt akkora a különbség? Míg ugyanis a bécsi 
orvosi iskola boncztani irányzatánál fogva rend
kívül sok alkalmat adtak tanároknak, tanársegé
deknek és hallgatóknak a bonczolásokhoz, addig 
a II. osztály bábái maguk nem végeztek bon- 
czolatokat s ily módon nem nyílt alkalmuk 
ápoltjaikat fertőzhetni.

Semmelweis tehát nemcsak a gyermekágyi láz 
lényegét derítette fel, mely szerint az nem egyéb, 
mint a genyvérűségnek (pyaemiának) egyik alakja, 
— hanem felismerte azt a mérhetetlen fontos
ságú tényt is, hogy bomlott szerves anyagoknak 
felszívódása a szervezetben vérmérgezést, az ú. n. 
felszívódási lázat, más szóval: a genyvérűséget 
okozza. Egyúttal azonban a védekezés módját és 
eszközeit is kijelölte, melynek örökigaz kettőstétele 
így hangzik: „Ne vigyetek be a szervezetbe bom
lott szerves anyagokat“ és „távolítsátok el a 
szervezetből ezen anyagokat, még mielőtt fel
szívódnának“.

Ezen igazság felismerésének már első perczétől 
fogva is az anyák megszámlálhatlan ezrei lettek 
volna megmenthetők. A valóságban — Semmel-



443

weis és minden emberbarát nagy fájdalmára — 
máskép kellett történnie.

Semmelweis felfedezése Európa-szerte a táma
dások özönét zúdították rá;senki sem hibafelfede
zés igazságában, de még csak a chlormészoldat 
fertőtlenítő hatását sem voltak hajlandók csupán 
kísérlet tárgyává is tenni. Olyan férfiak, kik akkor 
Európa szülészeti tanszékein ültek s kiknek neveit 
az orvosi történelem — egyéb működésűk révén 
— mint a tudomány kimagasló alakjaiét jegyezte

és el is veszített gyermekágyi lázban. Ezen 
tudat súlya alatt a robogó gyorsvonat elé vetette 
magát, mely szétzúzta.

Hogy az akkori bécsi orvosi fakultás mily 
álláspontra helyezkedett Semmelweisszal szem
ben, világosan mutatja az, hogy őt állásában 
továbbra meg nem hagyták, a klinikai jelentések 
felhasználása és nyilvánossá tétele miatt „denun- 
ciálás" vádjával illették, az egyetemi magán
tanári fokot első ízben kereken megtagadták tőle,

Részlet a Semmelweis-szoborról.

fel, fegyvert fogtak Semmelweis ellen. Egyik 
támadás érte a másikat: gúny, kicsinylés, sze
mélyes megbántás. Mindössze egy — egyetlen 
egy — tanára a szülészetnek: a kiéli Michaelis, 
fogadta el Semmelweis tanítását és fejezte ki 
érte háláját.

Ezen egyedüli támaszától is csakhamar meg
fosztotta a sors Semmelweist. Michaelisra Sem
melweis tanításának igazsága oly meggyőző erővel 
hatott, hogy önmagát kezdte vádolni szeretett uno
kanővére haláláért, kit még Semmelweis tanításá
nak megismerése előtt kezelt gyermekágyában

másodszori kérésére pedig azzal a megalázó 
záradékkal adták meg, hogy csakis bábon, az 
ú. n. phantomon szabad demonstrálnia, de sem 
élőn, sem hullán. Erre Semmelweis 1850 októ- 
beréban hirtelenül hátat fordított Bécsnek és 
hazajött Pestre. Itt működött haláláig. — Hazá
jában már annyira ismerték ezidőben őt 
nagyságának útját főleg Markusovszky Lajos, az 
orvosi ügyek ministeriális referense, egyengette,— 
hogy nemsokára visszatérte után, 1851 májusában, 
kórházi főorvosi állást nyert el, 1855-ben pedig 
az egyetemi rendes tanárságra hivatott meg.
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Csakhogy a küzdelmek ezen közben sem 
szüneteltek. Semmelweis, a mennyiben személyét 
érintették, nem törődött az őt egyre érő táma
dásokkal; csupán a gyermekágyasok sorsát 
viselte szívén; ezekért vérzett az ő irgalmas 
szíve. S hogy a szűnni nem akaró halandóságot 
megszüntesse, megírja nagy és halhatatlan müvét, 
„a gyermekágyi láz kóroktana, fogalma és elhá
rításáról“. — „Közel kétszáz esztendeje, hogy 
a gyermekágyi láz pusztít; legfőbb ideje, hogy 
vége szakíttassék a nagy pusztulásnak“ — írja 
Semmelweis munkájában, melynek az lett volna 
a rendeltetése, hogy a szülészet összes tanárait 
megtérítse !

De a mint a könyv megjelent — 1860 végén — 
felújult a régi harcz; ha lehet, csak még foko
zottabb erővel, még elkeseredettebb alakban. 
Hiszen a tudománynak már akkoriban is világító 
fáklyája: Virchow, szintén erős szavakban kelt 
ki az 1861-iki speyeri orvosi gyűlésen Semmel
weis tanítása ellen. Immár másodszor. Virchow 
már 1858-ban is kijelentette volt, hogy a gyer
mekágyi lázat járványos befolyások okozzák! 
„Különcz rajongódnak is elnevezték Semmel
weist, a ki a régen elfelejtett és megdöntött 
tanokért újra síkra száll, sőt azokat könyvvé 
foglalja!

Semmelweis újra tollat fogott. Újra és újra 
kifejti tanításának igazságát híres nyílt levelei
ben, melyeket Európa szülésztanáraihoz intézett.

Hiába! . . .
Most már hanyatlóban volt tettereje. Kiesett 

a toll a kezéből, ki a fegyver, melylyel egy 
tizenhatéves hadjáratot viselt a gyermekágyi láz 
igaz, valódi kóroktanáért s melylyel a gyermek
ágyi lázban jajgató szülőnőket védte a gyermek
ágyi láz és — a szülésztanárok ellen.

A rettenetes és szakadatlan küzdelmek kime
rítették Semmelweist. Éjszaka borult a fénylő 
elmére. A bécsi tébolydába kellett szállítani. Ha
lálát azonban 14 nap múlva, 1865 augusztus 
13-ikán, sérülésokozta felszívódási láz, a geny- 
vérűség okozta, tehát ugyanaz a betegség, a 
mely ellen életében küzdeni soha meg nem szűnt.

Tanítását az őt követő évtizedek örök érvényre 
juttatták. Pasteur, Lister és Koch vizsgálatai 
közelebbről meghatározták a bomlott szerves 
anyag mibenlétét és felismerték, hogy ez az 
anyag bakteriumtartalma által okozza a fertő
zést. Semmelweis genieje ott nyilatkozott meg, 
a mikor kellő mikroskop hijján bár nem látta 
és nem ismerte a baktériumokat, de az őket 
tartalmazó bomlott szerves anyag fertőző képes
ségét megállapította.

*

A lefolyt ünnepélyek, a midőn szobrát leplez
tük le, csak késői elismertetést szereztek a nagy 
férfiúnak. Itt volt a külföld is és mintha — veze
kelni jöttek volna! Mi, magyarok, megtettünk 
mindent, a mivel iránta tartoztunk. Megtettük már 
életében, megtettük halálában. Immár születése 
házát emléktáblával jelöltük meg. Utczát nevez
tünk el róla. Összes munkáit összegyűjtöttük s 
a M. Tud. Akadémia németül, a Magyar Orvosi 
Könyvkiadó Társulat magyarul adatta ki őket. És 
már 1891-ben visszahoztuk hült tetemeit. Ide

haza pihen Semmelweis, az édes haza földjé
ben, melynek egyik legnagyobb és hű fia volt.

„Szentebb a föld, honunk áldott alapja,
Mióta nagy szív, benne nyugoszol;
Szentebb a múltak ezredévi lapja,
Mióta nagy név, hozzá tartozol.
Koszorút elő! . . .  morzsoljuk el könyünket:
Az istenülés perczi már ezek!
Borítsa ünneplő mirtusz fejünket:
Reménynyé váljon az emlékezet“.

Győry Tibor.

Santos-Dumont repülőgépe*

A kisérietek és próbálkozások, melyek a légi 
utazás problémájának megoldását czéloz- 
zák, tudvalevőleg két különböző irányban 

folynak: a „levegőnél könnyebb“ s a „levegőnél 
súlyosabb“ szerkezetekkel. Az elsőknél — a lég
hajóknál — a felszállás könnyű, de az irányítás, 
a kormányzás nehéz, míg az utóbbiaknál 
a repülőgépeknél — az irányítás volna könnyű 
és éppen a felszállás okozza a nehézséget. Mivel 
így nemcsak különböző elvekről, de éppen ellen
tétes nehézségekről van szó, egy cseppet sem 
csodálkozhatunk, ha két valósággal ellenséges 
tábort találunk egymással szemközt. A probléma 
fanatikusai rendszerint csak az egyik elvet vall
ják egyedül üdvözítőnek és nem mulasztják el 
a másik irányban való próbálkozásokat czél- 
talanoknak, sőt egyenesen oktalanoknak bélyegezni 
s az esetleg elért részleges eredményeket lehe
tőleg lebecsülni.

Ezen általános és lélektanilag is elég jól indo
kolható megfigyelés alól, úgy látszik érdekes 
kivételt képez e probléma megoldásának tán

1. Santos-Dumont.
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éppen legfanatikusabb keresője: Santos-Dumont. 
Ő, a ki eddig már tizennégy különböző min
tájú léghajót szerkesztett és próbált ki, és a kor- 
mányozhatóság terén, ha nem is a legszámot
tevőbb haladást, de mindenesetre a leglármásabb 
„sikereket“ mutathatja fel, f. év szeptember 13-án 
az ellentétes elvvel is megpróbálkozott, és pedig 
nem éppen minden eredmény nélkül.

Tán belátta volna, — az ellenséges tábor nagy 
örömére — hogy a „levegőnél könnyebb“ szer
kezetekkel a technika mai állásánál többre menni 
nem lehet és a mit ő e téren elért, még rop
pant messze van a kielégítő megoldástól? Oh 
nem : arról biztosítanak, hogy Santos-Dumont 
párhuzamosan folytatja tanulmányait mindkét 
elv szerint. A „levegőnél könnyebb“ elvet a 
múltkori siker daczára sem adja fel, valamint 
a „levegőnél súlyosabb“ elvét sem hanyagolta 
el eddig sem. S ezt talán el is hihetjük, ha tud
juk, hogy reá nézve a léghajózás, a repülés nem 
mint technikai probléma bírt vonzóerővel, hanem 
mint sport s technikai szakműveltség hiányában 
mindig inkább kísérletileg dolgozott, mint elmé-

2. A repülőgép közepe. (Az utas helye, a motor, a kerekek).

leti meggondolások alapján. Hogy eddig a „leve
gőnél súlyosabb“ szerkezettel nem lépett még 
a nyilvánosság elé, annak az az oka, hogy ő 
nem elégedett meg oly készülékkel, a melylyel 
valami magaslatról le lehet „repülve“ ereszkedni, 
hanem olyan szerkezetet akart, a mely saját ere
jéből képes felszállni, természetesen legalább egy 
utassal. S míg bizonyos mértékben kormányoz
ható léghajók már évtizedekkel ezelőtt is voltak, 
ilyen igazi repülőgépről csak egy két év óta 
érkeztek híradások Amerikából.

Megjegyzendő még, hogy az amerikai feltalá
lók bizonyos titkolózással veszik körül szerke
zeteiket és kisérleteiket, és eddig még nem léptek 
velük a nagy nyilvánosság elé, úgy hogy a szó
ban forgó híradások csupán a „beavatottaktól“ 
erednek s így nehezen ellenőrizhetők. Ezzel ellen
tétben az említett napon Santos-Dumont teljes 
nyilvánosság mellett több mint 300 ember szeme- 
láttára emelkedett fel készülékével a Bois de 
Boulogne gyepéről körülbelül 1 méter magasra

mintegy 7—8 méteren át. Ezért a francziák, nem 
minden kétely nélkül az amerikai sokkal kedve
zőbb eredmények iránt, hajlandók korszakalko
tónak tekinteni az 1906 szeptember 13-iki kísér
leteket a repülőgép fejlődéstörténetében, és úgy 
ünnepük Santos-Dumont-t, mint az első embert, 
a ki nagyobb közönség előtt nyilvánosan „repült“.

3. Az egész készülék hátulról. (A csavar).

Igaz, hogy nem valami magasra és nem nagyon 
messzire repült, de eleget annak a bebizonyítá
sára, hogy lehet annyi energiát egy gépezetben 
összpontosítani, a melylyel az önerejéből egy 
utassal a levegőbe felemelkedni képes. Meg kell 
még jegyeznünk, hogy nem a gépezet ereje merült 
ki, hanem baleset vetett véget a „repülésnek“.

Ily körülmények között Santos-Dumont repülő
gépének szerkezete méltán tarthat érdeklődé
sünkre számot. Mint általában az újabb repülő
gépek, ez is a légsárkány (ferde sík) elvét egyesíti a 
légcsavarral (helicoptera). A sárkányok rend
szere bambuszból és könnyű erős szövetből 
készült és kétfelől nyitott, négyszegletes czel- 
lákból áll. Ily üreg jobbról és balról is 3—3 van 
egymás mellett. Középütt ezekre merőlegesen egy 
hosszabb sárkányfelület nyúlik ki, melynek végén 
ismét egy czella van, a mely azonban mozgat
ható és így a készülék kormányzására szolgál.

Az egész sárkányszerkezet tehát alakú, de 
a középső rész nem fark gyanánt szolgál — 
mint azt tán az ember hajlandó volna kitalálni, 
— hanem a készülék elejét képezi. Hátul van 
a 2 méter átmérőjű fémcsavar, melyet egy Lé- 
vasseur által szerkesztett, 4 hengerű, 50 lóerős 
petroleummotor hajt. Ez a motor, meg az utas 
ülőhelye a " f  három ágának találkozásánál van
nak elhelyezve. Az egész pedig -— kellő rugal-

4. Az egész készülék elölről. (A kormány).

másán odaerősítve — egy háromkerekű jállvá- 
nyon nyugszik és ezzel, valamint az utassal 
együtt mintegy 300 kilogrammot nyom. A sár
kányok vízszintes lapjainak összessége 80 négyzet- 
méter, minden négyzetméterre tehát nem egészen 
4 kilogramm súly esik, ha a levegőben lebegve



a motor nem működik. A kísérletek tanulsága 
szerint ez nem sok, úgy hogy a magára hagyott 
készülék csendesen lebegve szállna alá, feltéve 
természetesen, hogy jól volt egyensúlyozva. Úgy 
látszik azonban, hogy éppen itt volt a hiba, 
mely Santos-Dumont merészen megindult repü
lésének oly hirtelen véget vetett.

A mi már most a készülék működését illeti, 
az a következőképpen ment végbe. Miután Santos- 
Dumont a csavart perczenként 1000— 1200 for
dulattal megindította, a repülőgép megindult a 
kerekein és 200 méteren át oly sebességre tett 
szert, mely óránkint mintegy 30 kilométernek 
felel meg. Ekkor már oly jól hasította a levegőt, 
hogy az elől levő kormányzókészülék fokozatos 
felhajlításával az eleje el kezdett emelkedni, úgy 
hogy a két elülső kerék elhagyta a talajt. Pár 
méterrel tovább, miközben a csavar fordulat
száma 1600-ig fokozódott, a harmadik kerék is 
felemelkedett a földről. így egyik részével sem

5. A készülék röptében.

támaszkodva többé a földre, mintegy 7—8 métert 
„repült“ a készülék, midőn egyszere csak hir
telen hátradőlt, úgy hogy a csavar a földet érte 
és eltört. A kerekek heves zökkenéssel értek 
ugyan földet, a nélkül azonban, hogy ez az 
ütközés az utasra veszélyes lett volna.

A kísérlet tehát balul ütött ki, de a legszebb 
reményekre jogosít, mert Santos-Dumont ama 
gondolata, hogy már a földön is pusztán a lég
csavarral hajtsa készülékét, meglepően bevált, 
a mennyiben 300 kilogramm súly mellett 30 kilo
méternyi sebességet sikerült elérnie. És hogy 
ez mily jó eszme volt, újabb igazolást is nyert 
azon kísérletek által, a melyeket ennek nyomán 
azóta Ernest Archdeacon, a párisi Aéro-Club 
repülőgéposztályának elnöke végzett. Hogy 
ugyanis jól meg lehessen ítélni a légcsavar hajtó
képességét az ilynemű kerekeken járó gépeze
teknél, Archdeacon lehetőleg azonos körülmé
nyek között összehasonlította ezt a közönséges 
hajtószerkezetek működésével. E végből egy 
motorkerékpárt 2 méter átmérőjű alumínium- 
csavarral szerelt fel, a mely hajtószíjjal állott 
összeköttetésben a 6 lóerejü motorral, mely azt 
perczenkint 900 fordulatnyi sebességgel haj
totta. A közönséges hajtószerkezetet kikapcsolta,

úgy hogy mind a két kerék pusztán támasz
tékul szolgált, llyképpen pusztán a csavar 
által a levegőbe kapaszkodva, a gép, melynek 
összes súlya a rajta levő emberrel mintegy 
150 kilogrammot tett ki, óránkinti 80 kilomé
ter sebességet bírt kifejteni teljesen sík és 
igen egyenletes pályán. Rendes körülmények 
között pedig, vagyis midőn a szokásos hajtó
szerkezettel a hátulsó kerék tartotta mozgásban 
a gépezetet, 90 kilométer volt az elérhető leg
nagyobb sebesség. A mint tehát látjuk a lég
csavar hajtóképessége majdnem ugyanakkora, 
mint az áttételes keréké, sőt Archdeacon reméli, 
hogy ezt még felül is múlhatja, a miért is a 
kísérletet tökéletesebb berendezéssel, nagyobb 
gyakorlattal és még nagyobb merészséggel meg
ismételni szándékozik.

Az események krónikái kiegészítésekép, végül 
még megemlíthetjük, hogy Santos-Dumont ezúttal 
is, mint sportsmann egy 2000 frank értékű arany
serlegből álló díjért pályázott, a melyet éppen 
az említett Ernest Archdeacon tűzött ki annak, 
a ki gépezetének saját erejéből 25 méternyi 
utat tud betartani a levegőben. Mihelyt a szük
séges javítások és a kísérlet tanulságai által 
javait módosítások készen lesznek, meg fogja 
ismételni és nem lehetetlen, hogy megnyeri ezt 
a díjat is, mint pár évvel ezelőtt az Eiffel-torony 
tetejének előírt körülhajókázásával1 megnyerte 
a Deutsch-féle 100.000 frankos díjat.2

V. A.

Megjegyzések Kemény Zsígmond 
írói pályájához.

Elbeszélő irodalmunk, sőt egész irodalmunk 
néhol szűk, másutt tágabb látkört nyújtó 
mezején Kemény Zsigmond sphinxszerüen 

áll. Mindazok, kik ezen a mezőn akár a mag
vetés nemes munkáját teljesítik, akár a gyom- 
lálás, irtogatás, művelés és aratás eszközeit for
gatják kezűkben, akár pedig a puszta szemlélet 
felemelő érzéséért járnak rajta, kevés kivétellel 
távol maradtak s maradnak ennek a sphinxnek 
az udvarától. Pedig azt a roppant magasságot, 
a melyikből ennek a sphinxnek szúró éles szeme 
egyaránt látja az elemeknek tülekedő harczát s 
a távol földszínen nyiladozó vadvirág szirmainak 
színét, színeinek árnyalatát: ezt a roppant magas
ságot irigyléssel látja mindenki s tisztelettel szem
léli a magvető s a mezőnek szorgalmas és szak
értő gyomlálója. Világosabban szólva: Keménynek 
nincs az irodalomban és nem is volt ú. n. isko
lája, az ő kiváló írói módszerének alig akad 
követője; másrészt pedig a kritikusok sem foglal
koznak vele érdemének arányában. Mintha Gyulai 
Pál emlékbeszéde minden rá vonatkozó kérdést 
végérvényesen tisztázott volna!

Az a kép, mit Gyulai rajzolt róla, igaz, hogy 
immár irodalmunk, sőt nemzetünk szellemi éle
tének közkincsévé vált. Ha az iskolában, egye-

1 L. Uránia. 1903. szeptember 330. lap.
2 Újabb hírek szerint utóbb ismét felszállt gépével és 

70 métere repült, de azután gépe „helytelen kormányzás 
következtében“ ismét leesett és eltörött.
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temen Kemény jellemzésébe fogunk, tulajdon
képpen a Gyulai szavait ismételjük. Ha a politi
kában vagy a mindennapi életben Keményről 
szó esik, alapjában csak a Gyulai emlékbeszé
dének valamelyik mondatához folyamodunk. 
S ebben a különös nem az, hogy ismétlőnk, 
vagy éppen rosszat ismételnénk. Az igazság, 
a hü valóság feltüntetése vagy utánmondása 
akárhányadszor is hat. Hat az újdonság, a 
meggyőzés erejével. A hiány az, hogy a barát
ságnak, éles elmének eme hűen és mesterileg meg
rajzolt képén észlelhető és szembetűnő színeken 
kívül másokat, újabbakat sem nem igen keres
tünk, annál kevésbbé találtunk. Egy-egy elszige
telt jelenség fordul ugyan elő, a mely első pil
lanatra úgy tűnik fel, mintha újabb színt talált 
volna. Pl. Loósz István kutatásai (Kemény egy 
pár regényének forrásairól) vagy a Péterfi Jenő 
elemző fejtegetése (Kemény eszének és szívvilá
gának az egyensúlyáról). De ezek csak látszat 
szerint új jelenségek. Magjuk benne van a Gyulai 
emlékbeszédében. Jelen soraimnak is az adott 
indítékot.

Kemény tehát nem csak iskolát nem alkotott, 
mint Jókai, de megfelelő arányú kritikai mélta
tásban se részesült. Életrajza vázlat, levelei szét
szórtan . . . Olvasó közönsége számban sokkal 
kisebb, mint akár melyik mai tizedrangú elbeszé
lőnké. Érdemes ezzel a körülménynyel újra meg 
újra foglalkozni. Műveltségünk s szellemi életünk 
fajsúlyát jellemzi.

Hogyan nevelődik általában az olvasó kö
zönség?

Kétségtelenül az iskolában. A magyar iroda
lom termékei minden nemű iskolánkban tárgya
lás alá kerülnek, bár különböző mértékben és 
szempontból. Azokban az iskolákban pedig, 
a melyekben a későbbi olvasó közönség, az u. n. 
intelligenczia, szerzi meg műveltségét, irodalmunk 
termékei éppen kellő mennyiségben és terjede
lemben foglalnak helyet. Ámde Kemény Zsig- 
mond művei az iskolában — tartalmi okok miatt, 
mert a növendékek nem bírják még élvezni — iga
zában véve csak könyvtári darabok. A közép és 
polgári iskola után, a nemzet értelmiségének 
eme két melegágya után vagy a szaktudományt 
ápoló főiskola következik, vagy az élet. A szak- 
tudomány művelői pedig — lépten-nyomon 
tapasztalható — lenézik a regényt, kétségbe von
ják a jogosultságát is. A hivatalok betöltői pedig 
éppen nem olvassák Keményt. Hiszen ezek sem
mit se olvasnak a megszokott napi lapon, ille
tőleg annak politikai rovatán kívül. Szaktudo
mányukban való jártasságuk s tanulmányozásuk 
az utolsó vizsgálattal rendszerint eljut a végső 
határhoz. Hogyan olvasnák hát ezekben a körök
ben Kemény Zsigmond műveit? S ha mégis 
akad egy-egy, a ki irodalmi termékekben keres 
gyönyörűséget, Kemény műveit az se forgatja, 
mert nem találja meg bennük azt, a miért egyedül 
fog olvasásba, a könnyű szórakozást. S éppen 
a miatt nincs Keménynek megfelelő számú olvasó- 
közönsége, mert nem mulatságos, mint Jókai 
vagy Eötvös Károly s nem szórakoztat, mint 
Mikszáth vagy Sipulusz.

Kemény művei nem olyanok, hogy már fiatal 
éveinkben átérthetnők s tartalmát megkedvelhet-

nők. Pedig az első hatások megkapó üdesége 
s eleven ereje uralkodik egész szellemi életün
kön. A fiatal évek, az ifjúi kor írója mindenha 
Petőfi és Jókai, azaz a Petőfik és Jókaik. Az 
önérzet duzzadása, a vágyak és álmodozások 
rögtöni teljesülésének követelése s az ezek útján 
meredező akadályok semmibe vevése vagy ön
hatalmú széttörése, a korlátok merész átugrása, 
a világrendnek ízlésünk, kívánságunk szerint 
való átformálása: ezek töltik be ifjúságunk pil
lanatait s ezekkel van tele Jókai és Petőfi min
den sora. Fejledező korunk benyomásai, kedves 
visszaemlékezései között Kemény neve nem for
dul elő. S mikor iskolai képzésünk befejeződik, 
mindnyájunknak megvan a kiválasztott, kedvelt 
írója. Kemény e kedvelt írók között sem jön 
elő. Éppen mint Madách. Ö is legfeljebb a szín
pad által, mivel az ember tragédiája minden 
világirodalmi kiválóságánál többet köszönhet 
e tekintetben annak az ügyességnek, amelylyel 
Paulay színre alkalmazta.

Kemény is, Madách is férfiaknak írtak. írtak 
annak a kornak, a melyikben a születéssel nyert 
átöröklésből, a nevelésből, a környezet hatásá
ból s a tanulmányok idomító ereje által kiala
kult világnézet s életfelfogás naponta próba alá 
esik; a mikor az ifjúi idealismus a naponként 
való élet hullámverésére és sokszor szennyes ára
datának az iszapjában elbágyad, elhalványul; 
a mikor az emberek legtöbbje megadó melancho- 
liával kénytelen elismerni, hogy férfikora kez
detén fölállított czélját teljesen el nem éri s vesz
tett reménynyel mereng egy ledőlt világ romjain 
vagy Jóbként kész arra, hogy a világot megát
kozva meghaljon. Ennek a kornak az írója Kemény 
is, Madách is. Míg ifjú korunkban mindent lehe
tőnek s megvalósíthatónak hiszünk, mint a hogy 
Homeros és Jókai világában van, — férfi korunk
ban be kell látnunk, fájdalmasan tapasztaljuk, 
hogy vágyainkból s törekvéseinkből vajmi kevés 
válik valóra. Észre kell vennünk, hogy nagyon 
kevés azon Herkulesek száma, kik a sorstól 
kiszabott tizenkét munkát diadalmasan el tudják 
végezni. A férfikor megtanít arra, hogy ha egyik
másik eszménk testet ölt is, annak nagy ára 
van: lelkünk nyugalma tán vagy testünk épsége. 
A Homeros, Verne és Jókai világa helyett a görög 
tragikusok, a Madách és Kemény világába jutunk.

A görög tragédia szerint az ember legneme
sebb cselekedeteivel vakmerőséget követ el az 
istenséggel szemben: a aßptc bűnébe esik. így 
jószándékú tette nem megnyugvássaltöltiel keblét, 
hanem benépesíti az Erynnisek rémületet keltő s 
megriasztó alakjával. Madách Ádámja is végig 
küzdi a világtörténetet. Kívánsága szerint láto
másában feleletet nyer arra a kérdésre, hogy 
miért él? S a felelet ahhoz a bizonyos örvény 
felett nyugvó sziklához hajtja, hol az életet meg 
akarja semmisítni s a honnan a nő s az Úr 
szava, a „küzdj és bízva bízzál“ szózat vonja 
vissza.

Nem adatott nekünk úrként kormányozni a 
világot. Még a magunk életműködése, saját élet
pályánk se rendezhető be függetlenül. Á mi az 
elméletben, az ethika fejtegetéseiben s a logika 
szigorú törvényei alapján erény, természeténél 
fogva megvalósuló kiválóság az életben, hol az
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erkölcsi szempontok sok száz más körülmény
nyel érintkeznek, végeredménynek sokszor bűnt, 
vétket, hibát szül. A miből világnézetünk s élet- 
felfogásunk összeszövődik, gondtalan ifjúság, 
tiszta elmélet, zavartalan eszmevilág. Az élet pedig 
szakadatlan lánczolata olyan történeteknek, a 
milyeneket Kemény Jenő grófja beszél el, a melyek
ben az ember kajánul rontja el sorsát, vagy az 
embert sorsa, a melyek által a szerencsétlenség 
nevetségesnek, a szerencse szánalomra méltónak 
tűnik fel. Erényeink egy része bűn s bűneink 
gyakran túlhajtott erények. Jenő gróf lelki világa 
összeomlik, mert környezetében mindenkit boldo
gulni kényszerít. A merő erény Péchy Simon 
elborult lélekkel kell, hogy megérje megrendítő 
bukását Hát a Mikesek? Werbőczy? Kemény 
hősei jobbára bukott idealisták. Ezért jegyzi meg 
Lánczy Gyula (Budap. Szemle LV. k.), hogy 
Kemény a magyar irodalom egyetlen valódi pes- 
simista írója. S ez nála valóban nem ostentatio, 
nem hatásvadászat, nem bizonyos doktrínák 
alkalmazásából előálló rendszer, hanem puszta 
való, kézzel fogható realitás.

Kemény férfiaknak írt, s a mit irt, az nem 
csinálmány, hanem a férfi életfolyásának hűséges 
tükre. Az ő világa azért komor, sötét, gondok
kal, aggodalmakkal s önvádló merengésekkel 
teli. S az olvasó közönség, a mely olvasmányai
ban a mulatságost, a könnyű szórakozást keresi, 
nem értékeli s nem appercipiálja a műveiben 
rejlő hatalmas szellemi kincshalmazt.

A tartalomban a komorságig komoly s a for
mában— az általános vélekedés szerint — eset
len. Kemény a Jókai, sőt egy Sipulusz olvasó- 
közönségére szert aligha tesz egy ideig.

Itt azonban érintenünk kell egy körülményt, 
mely irodalmunkra s az olvasó közönségre egy
képpen jelentős. A mit mondani fogunk, nem a 
tudományos irodalomra vonatkozik, mert ott a 
kérdés ilyen formában fel se merülhet. Vonat
kozik szépirodalmunkra s ennek olvasó közön
ségére. Már pedig ez alatt nem csak nálunk, 
de a világon mindenütt azon kört értik, hová 
legalább a versek és regények koronkint elér
keznek, hogy felderítsenek egy unalmas téli estét, 
élvezhetővé tegyenek egy esős és munkátlan 
napot. (Kemény: Élet és irodalom 24. 1.) Ebben 
a körben, a szépirodalom olvasó közönségében 
ma is majdnem kizárólag a lírai versek s az 
elbeszélő prózai költemények (tárcza, novella, 
regény) elégítik ki a szellemi szükségletet. De 
vájjon szellemi szükségletet elégítnek ki? Tény
leg lelki vágyakozásból kezdünk még ilyen fajta 
müvek olvasásához is? Nemde az szokott lenni 
a legtöbb esetben az előzménye az olvasmány
nak: Na most hál’ istennek nincs mit csinál
nom, hát olvasni fogok.

Az a kérdés már most, hogy egészséges szel
lemi életre mutat ez a jelenség? Unaloműzőnek 
jó s csak erre való a szépirodalom? Képes-e a 
lelkekben ily körülmények között igazi czélját 
s feladatát elérni s megvalósuláshoz juttatni? 
Hiszen ily körülmények között a szépirodalom 
még nem szellemi szükséglet, még nem az elme 
vágyának a kielégítője, de a testnek, a testi álla
potnak (sit venia verbo) masseurje, szolgáló 
leánya. Hiszen ez az unalom nem a szellem

állapota (mert van olyan unalom is, mely a szel
lem életében jelentkezik), hanem a testé, ez a test 
kifáradása következtében beállott érzéketlenség. 
Szellemi unalom után játékhoz, sporthoz s testi 
foglalatossághoz látunk s nem regény vagy novella 
olvasáshoz. A magyar szépirodalom olvasó közön
ségének egyrésze valóban nem szellemi szük
ségletet elégít ki, hanem physikai állapotát fris
síti, üdíti föl, recreálja az olvasással.

Ez a közönség még mindig nem él olyan 
szellemi életet, mint a látszatból következtetni 
lehetne s a milyet tényleg élnie kellene. Érdemes 
volna kutatni azt, hogy mennyiben függ össze 
ez a körülmény azzal, hogy a magyar társada
lom nincs eléggé felpánczélozva a folyton tartó 
és kitartó munkára, hogy ítéleteit hamar, sok
szor az első szélfuvintásra változtatja. Alig
hanem szoros egybefüggés megállapítása lenne 
a vizsgálat eredménye. Ha csak unaloműzőnek, 
ha a puszta szórakozásért s mulatságból olva
sunk, jobb nem olvasnunk. Az ilyen indokból 
származó olvasás káros hatásokat nem szül, de 
nem is hozza létre lelkűnkben azt az állapotot, 
mit jobbulásnak, gyarapodásnak szellemi serkölcsi 
kielégültségnek nevezünk. Az ilyen olvasás in- 
differens cselekvés, legjobb esetben az idő 
agyonütése. Pedig az olvasóközönség kezében 
a szépirodalmi termékek nem arra vannak hivatva, 
hogy általuk az idő jól eltöltésének, agyonüté- 
sének módja kinek-kinek adva legyen. Az olva
sás folytatása kell, hogy legyen az iskolában s 
nevelésben nyert, befejezettnek hitt — de csak 
a sírbatétellel bevégződő — képzettségünknek, 
egész jellemünknek. Az öröklés és az iskola ehhez 
csak rámát, keretet adnak. A ráma köreit magunk 
töltjük ki naponként való cselekvésünkkel. Az 
iskola csupa abszolutumok telepe s azért ott a 
fogalmak, az eszmék és cselekedetek axiologiai 
megmérése nagyon egyszerű eljárás. Az élet pedig 
csupa relatio; sokszor száz észszel is nehéz az 
értékelés akár a magunk világában, akár a tárgyak 
között. Azt persze lehetetlenség kívánni, hogy 
a szépirodalom példatára legyen a rámakörök 
kitöltéséhez szükséges tulajdonságoknak vagy 
szókönyve az axiologiának. De az igenis fel
adata az irodalomnak, hogy elmélyítő hatásokat 
hozzon létre, hogy szellemi éltünkben ne csak 
az unalmat űzze, hanem művelődésünket s mű
veltségünket gyümölcsözően szolgálja. El kell 
jönnie az időnek, mikor a szépirodalom termé
keinek olvasása valódi lelki szükségletet elégít 
ki. Erre egyként szüksége van irodalmunknak 
s nemzeti művelődésünknek. Ha magasabb igé
nyek kielégítését követeljük az irodalomtól, 
nagyobb műgonddal, több készültséggel s min
denesetre értékesebb tartalommal írott művek 
fognak a könyvpiaczra kerülni. Az olvasóközön
ség is mélyebben fog belátni önmagába is, a 
világba is.

Mert a mondva csinált s mesterséges tartalmú 
müvek helyébe majd olyan termékek lépnek, a 
melyekben a külső szerkesztés költött, de a tar
talom, az anyag, tanulmányon felépülő valóság. 
Maga az élet. Élet úgy és olyan értelemben, a 
hogyan az Kemény müveiben már most elénktárul. 
Ezeknek a műveknek elolvasása s újra áttanul
mányozása számokkal ki nem fejezhető mérhe-
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teilen szellemi gyönyört okoz. Ha a közönség 
magasabb igénynyel s szilárdabb ízléssel ilyen 
müveket követel, az írók törekedni fognak a 
közönség kívánságának kielégítésére. Akkor lesz 
Keménynek olvasó közönsége mellett iskolája, 
lesznek alkotó íróművészek között utánzói, köve
tői. De a míg a tapshoz kis akadályok legyő
zése s a pálma elnyerésére kevés erőfeszítés 
elégséges, addig olyan intensiv szellemi tornát, 
mint a Keményé, íróinktól hasztalan várunk.

Dr. Kristóf György.

Meleg földöví mívelt növények.
A kenyérfa.

A trópusi kenyérnövények közt már nevé
vel is mint ilyen mutatkozik be a kenyérfa 
(Artocarpus communis). Nem kell ezt a 

növényt összetéveszteni az ú. n. „majomkenyér- 
fák“-kal, a melyek a baobab-nembe (Adansonia) 
tartoznak és egészen más növénycsaládnak kép
viselői. A majomkenyérfák a mályfafélékkel roko
nok és gyümölcsük inkább orvosságul, mint 
tápszerül szolgál Ázsia és Afrika benszülötteinek; 
ha helyenként eszik is, azért rendes élelem 
gyanánt nem használják.

A valódi kenyérfa (Artocarpus) azonban ren
des táplálékot nyújt, persze megfelelő módon 
elkészítve.

Míg a majomkenyérfák földünk legnagyobb 
faóriásai közé tartoznak, addig a valódi kenyérfa 
rendesen csak akkora lesz, mint az almafa; nem 
is mályfafélék, hanem az eperfafélék (Moraceae) 
csoportjába tartozik. Botanikus könyvekben Arto
carpus incisa néven is szerepel, jelenleg azonban 
az Artocarpus communis nevet használják.

A valódi kenyérfa levelei (1. kép) ujjasán szab
daltak és szép, árnyat adó koronát alkotnak. 
A fában, már t. i. élő szöveteiben, tejnedv van, 
mely megsűrűsödve nyúlós, mint a madárenyv 
és madárenyvet tényleg készítenek is belőle.

Virágai igen sajátságosak: vastagnyelü bunkós 
képződmények és a bunkók egész felületén 
hegyes kinövések mutatkoznak. A virágnak ez 
a formája az eperfáva! való rokonságra vall, 
mert ennek az éretlen gyümölcse is némileg ilyen 
szerkezetű.

A virágok kétfélék: porzósak és termők. Mind
kettőt a 2. sz. képen látjuk, mely fénykép után 
készült. A jobb oldalon van a megnyúltabb, 
porzós virágzat, középen pedig a termő virágzat. 
A baloldalon már a fiatal, növésnek indult gyü
mölcs látszik, mely akkor, mikor már megérett, 
gömbformájúvá válik. Az érett gyümölcs körül
belül akkora, mint egy gyermekfej vagy kisebb 
dinnye és ez adja azt a táplálékot, mely már a 
történelem előtti időkben is számos ősi állapot
ban élő embercsoportnak ugyanazt a szolgálatot 
tette, mint nekünk a lisztet adó gabonafélék.

A kenyérfának van vad és mívelt formája. 
A vad alak gyümölcse tele van maggal, melyek 
a gyümölcs húsába ágyazvák be. Ez a vad, 
magot termő gyümölcs nem szolgál „kenyér" 
gyanánt. A kenyeret a mívelt, nemesített alak

szolgáltatja, mert ennek gyümölcsében nincsen 
mag. Természetes, hogy mivel magot nem terem, 
magról nem is nevelhető. Szaporítani csak annak 
folytán lehet, hogy a törzs mellett a földből sarj- 
hajtások nőnek ki, melyek földalatti részén gyö
kérzet is fejlődik. Az ilyen meggyökeresedett 
sarjakat az anyatőről gondosan levágják, elültetik 
és belőlük meglehetős gyorsan felnő az új fa 
és termi az áldott gyümölcsöt.

Hogy mi módon hajtották végre a nemesítést, 
vagyis, hogy miképpen hoztak létre a vad, mag
vas alakból magtalan nemes fát, az iránt semmi 
kétségünk sem lehet. Az ember valahol észre
vette, hogy egyik-másik fának gyümölcsében 
kevesebb a mag és több a hús, mint a közön
séges többi kenyérfa gyümölcsében. És mivel a 
húst többre becsülte, mint a magot, ezt a fajtát 
szaporította Aztán ennek a kevés magvú fajtá
nak utódaiból kiválogatta tenyésztő anyagul 
megint azokat a fákat, a melyek gyümölcsében 
még kevesebb mag nőtt, mint az anyafa gyü
mölcsében. Következetesen végrehajtván ezt a 
kiválasztást, végre olyan fákat kaptak, a melyek 
gyümölcse keresztül-kasul csupa merő húsos 
szövet volt — minden mag nélkül.

De hogy hol és mikor jutott az ősember erre 
az eljárásra, affelől semmiféle adatunk sincs. 
Emberemlékezet óta kétféle a kenyérfa: az erdők
ben magától (mert magból) nő a vad alak, a 
kenyeret adó nemes (magtalan) fajta ellenben 
csak az emberrel együtt él, mert rá van szorulva, 
hogy sarjhajtásait emberi kéz válaszsza le az 
anyatőről és aztán különálló fául plántálja el.

Valóban érdekes dolog, hogy legkiválóbb 
növényi nemesítvényeinket a történelem előtti 
időkben teremtették. Mintha csak az ősi embernek 
több érzéke lett volna az eféle culturális actus- 
hoz, mint a későbbi nemzedékeknek! Ez a tény 
is azt a sejtelmet keltheti bennünk, hogy az 
emberi cultura bölcsője nem is a mostani con- 
tinensek egyikén keletkezett, hanem valami régibb 
földségen, melyet azonban ma már tenger borít. 
A mai szárazföldekre — úgy lehet — az ember 
már mint culturlény vándorolt be, helyenként 
megtartva őseinek vívmányait, helyenként ellen
ben elfeledve őket és ismét elvadulva.

A vad és a nemes kenyérfa gyümölcse kül
sőleg is különbözik egymástól. A vad fa gyü
mölcsének felületén ugyanis érett korában is 
megmaradnak a bibircsek, a nemes gyümölcs 
felülete ellenben éréskor inkább elsimul, úgy 
hogy csak valami reczézet marad vissza.

De, habár kenyeret általában a nemesített 
fajta szolgáltat is, azért a vad gyümölcs sem 
egészen hasznavehetetlen. Mert a magva, melyet 
helyenként „nangka“-nak neveznek, sok olajat 
tartalmaz és tápláló. Nem nyersen eszik, hanem 
sütve vagy főzve és így készítve, ízük nagyon 
hasonlít a nemes gesztenye ízéhez. Sőt szükség 
esetén a vad gyümölcs húsát is megeszik, ámbár 
silányabb és korántsem olyan finom és gyenge, 
mint a nemes gyümölcsé.

A kenyérfa gyümölcse egészen éretlen korában 
külsőleg zöld; mikor érni kezd, megbámul, egé
szen érett korában pedig sárga. Húsa, a míg 
nem érett, fehér, érett korában sárga. Nem vár
ják be a teljes érést, hanem addig szedik le,
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míg fehér és lisztes a húsa. Többféle módon 
elkészítve élvezik, a mi ilyen régi és fontos táp
szer esetében természetes is. A legrégibb elkészí
tés, úgylátszik így ment végbe: üreget vájtak a 
földbe és ebbe alúlra egy réteg tűzben izzított 
követ raktak; a kőrétegre egy réteg kenyérfa- 
gyümölcsöt helyeztek zöld levelek közé. Erre a 
rétegre megint izzó kőréteg került, azután válto
gatva jöttek megint kenyérgyümölcs, kő és így 
tovább, míg a gödör megtelt, melyet aztán föld
del fedtek be. Ez a primitiv sütés a polynesiai 
szigeteken még helyenként most is járja, ámbár 
a civilisáltabb helyeken már kemenczékben sütik 
és ez a haladás rohamosan terjed mindenfelé. 
Néhol egészben sütik vagy esetleg vízben főzik 
meg a gyümölcsöt, másutt ellenben előbb szele
tekre vágják.

De nemcsak frissen élvezik, hanem el is teszik 
egyik évadról a másikra. Csakhogy nem nyer
sen, mert így könnyen megromlik, hanem előbb 
megfőzik egészben és főzés után szeletekre vág
ják, azután ezeket a szeleteket vagy a napon, 
vagy pedig kemenczékben kiszárítják. Az ilyen 
aszalványt minden további kikészítés nélkül is

1. A kenyérfa ága lombbal és gyümölcscsel.

meg lehet enni, csakúgy, mint valami kétszer- 
sültet. Azonkívül pirítva vagy lisztté őrölve is 
különféle módon használják fel. Ez az aszalvány 
azért fontos, mert a kenyérfa nem terem egész 
éven át, hanem csak öt hónapig. Legalább az 
ausztráliai szigettengeren eddig tart a termés 
időszaka. Vannak azonban leírások, a melyek 
nyolcz havi termékenységről is szólanak. Poly- 
nesiában júniusban indul meg a kenyérgyümölcs 
érése és aztán novemberig egyfolytában tart. 
A másik félévre szárítva teszik el.

Az európai ízlési szerv a sütött vagy főzött 
kenyérgyümölcsöt önmagában ízetlennek és za
matnélkülinek érzi (különben a mi burgonyánk 
is az, ha nincsen legalább megsózva). Ezért 
rendesen sóval és vajjal keverik, vagy pedig 
sült hús levével keverik össze és így élvezve 
már ízletes, kellemes és e mellett egészséges, 
tápláló étel.

Még egy sajátságos elkészítésmódról kell meg
emlékeznünk, mely a Samoa- és Carolin-szige- 
teken, de sokfelé egyebütt is divatos. Abban áll, 
hogy a kenyérfa gyümölcsét gödrökbe tömik és 
erjedni hagyják. E közben az egész tömeg olyan

forma anyaggá változik át, mint az éretlen sajt 
és igen kellemetlen szagot áraszt. Mikor az erje
dés megtörtént, akkor a péppé változott anya
got részletekben kiszedik a gödörből, lepényekké 
formálják és megsütik. Sütés közben a kellemet
len szagú gázok tökéletesen elillannak és ízle
tes, tápláló sütemény marad vissza. Ez az eljárás 
igen érdekes, mert némileg a modern mezőgaz
daságban alkalmazott ú. n. „ensilage“-ra emlé
keztet. Ez az utóbbi évtizedekben használatba 
jutott találmány abban áll, hogy a különféle 
zöld takarmányféléket, első sorban a virágzásnak 
indult gyenge kukoriczát (csalamádét) göd
rökbe tapossák, földdel lenyomtatják és erjedni 
engedik. Az erjedés végre olyan hőt fejleszt, 
hogy ettől a takarmányban levő baktériumok 
elpusztulnak, vagyis az erjedési folyamat magá
tól megáll; az így kezelt takarmányt télen szok
ták feltárni és elhasználni. Ma már nemcsak 
gödrökben, hanem a föld fölött is erjesztik 
(„zsombolyai kazal“).

Különben némileg a polynesiai kenyérfa-gyü- 
mölcs erjesztésével lehet párhuzamba helyezni 
a mai kenyérkészítésünket is, a mennyiben az 
élesztővel erjesztő mikroszervezeteket keverünk 
a lisztbe és rövid ideig erjedni hagyjuk. Való
színű, hogy olyan módon, mint azok a távoli 
szigetlakok erjesztik az ő fántermő „kenyerüket“, 
nagyon sokféle növényi terményt lehetne kezelni 
és esetleg könnyebben emészthető, valamint 
ízletesebb táplálékká átalakítani. A kenyérliszt 
erjesztésének és a kenyérsütésnek a samoaiak 
praxisa volt alkalmasint a legősibb formája.

A kenyérfa gyümölcse nem export-czikk. 
Eddig legalább nem került friss állapotban a 
világpiaczra; alkalmasint azért, mert leszedve, 
hamar romlásnak indul. Azonban újabban ter
vezik, hogy a benne levő keményítőt (a gyümölcs 
belsejének nagy része keményítő, mint a bur
gonyában) gyárilag „arrowroot“-hoz hasonló 
árúczikké dolgozzák fel. Előbb-utóbb ez minden
esetre meg is történik; de az is lehet, hogy a 
kemenczében szárított szeletek is megkezdik 
majd vándorútjokat a világforgalomban. Ez már 
azért is igen fontos dolog lesz, mert a kenyérfa 
termékenysége akkora, hogy nekünk, mérsékelt 
földövi lakóknak, hihetetlenül hangzik.

Tény ugyanis, hogy megfelelő talajban és 
alkalmas éghajlati viszonyok közt három fa  
annyi gyümölcsöt terem, a mennyi egy ember 
egész évi táplálékszükségletét fedezi. Nálunk a 
„hét szilvafás“ gúnyszámba megy. Ellenben a 
trópusi tájakon „hét kenyérfa“ már olyan biz
tos vagyoni alap, melyből férj és feleség min
den nagyobb munka nélkül jólétben élhetnek. 
És ha egy apa újszülött fia számára 3—4 kenyér
fát ültet, gyermekének megélhetését jóformán 
ennek élete végéig biztosította.

Egy kát. hold trópusi talajon tehát 30—40 
ember évi táplálékszükségletét lehet előállí
tani. Ezzel a bőtermőséggel bizony semmiféle 
gabonaföld nem versenyezhet. Egyébiránt a 
tengerészek már ma is vásárolják a szárított 
szeleteket és szívesen eszik; sőt ették már régeb
ben is a közmondásos rosszaságé matróz-kétszer- 
sült helyett, melynél mindenesetre sokkal jobb 
volt.
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A gyümölcsön kívül egyéb részeit is hasz
nálják ennek a megbecsülhetetlen növényfajnak.

Különösen a fáját dicsérik, még pedig azért, 
mert az a jó tulajdonsága van, hogy a Termes-ek 
(Termiták, „fehér hangyák“) nem bántják. Ez 
pedig sok meleg földövi tájon hathatós ajánló 
levél. Ismert dolog, hogy a Termes-ek úgy rág
ják meg a ház fából való alkatrészeit, hogy ezek 
külseje épnek látszik, ámbár a belsejéből sokszor 
már semmi sincs meg és az egész gerenda vagy 
bútor már csak vékony külső héjból áll. Ha nagy 
7>/T7zes-társaság hatol be valami kisebb lakó
házba, a gerendák, ajtófélfák, a padló és a fa
bútorok aránylag igen rövid idő alatt, néha pár 
óra folyamán olyan üresek lesznek belsejökben, 
hogy a kéz nyomása alatt is összehorpadnak, 
a padló az ember lépése alatt beszakad, a tető 
és a padozat pedig saját súlya alatt összeomlik; 
úgy hogy ha a lakók a bajt észreveszik, legoko
sabb, ha idejekorán menekülnek. A székekbe és 
bútorokba is észrevétlenül furakodnak be, oly
képpen, hogy a széklábba és asztallábba a pad
lón át ott vándorolnak be, a hol a bútorláb a 
padlóval érintkezik.

E jó tulajdonsága miatt a kenyérfa fáját, ámbár 
nem valami különösen kemény, trópusi tájakon, 
különösen a hol Termes-ek grassálnak, nagyon 
szívesen használják épületfául. Egyébiránt, mivel 
nem nagyon kemény és könnyen dolgozható fel, 
még ott is kedvelt faanyag, a hol a fehér han
gyáktól nem kell tartani. így például a polyne- 
siai szigetek nagy részében még az európaiak 
is ebből készíttetik lakásaik bútorzatát, már amiatt 
is, mert a kenyérfa fája szép sárga színű. Már 
említettem, hogy ennek a növénynek különféle 
részeiben tejnedv van és ennek az íze valószí
nűleg kellemetlen, vagy ártalmas is a rovaroknak. 
De csak szárazon tartva tartós a kenyérfa fája. 
Nedves helyen vagy vízben aránylag rövid idő 
alatt romlásnak indul. Mindamellet számos exo- 
tikus néptörzs ebből készíti csónakjait; a vízben 
azonban pár év alatt elkorhad. Ipari czélokra 
természetesen a vadon növő kenyérfa törzsét 
szokták felhasználni, mert a nemes fajta sokkal 
nagyobb hasznot hajt gyümölcstermése révén, 
hogysem a fája miatt kivágnák.

Az ausztráliai szigettenger benszülöttei nem
csak a kenyérfa fájából készítik csónakjaikat, 
hanem ugyancsak a kenyérfa tejnedvével kátrá- 
nyozzák is őket; vagyis helyesebben szólva, ezt 
a tejnedvet használják kátrány gyanánt. Azonkívül 
ott festékek elkészítésekor is ugyanez a tejnedv 
szerepel, olyanformán, mint nálunk a lenmagolaj 
és terpentin. Persze nagyon egyszerű festékek 
azok; de hát a természetes állapotban élő népek
nek megfelelnek. Ha vörös festékre van szük
ségük, vörösszínű agyagot kevernek össze a tej
nedvvel; ha pedig fekete festék kell, cócusdió- 
hajat égetnek és az így nyert kormot keverik 
bele a tejnedvbe. Ez a két festék rendesen elég 
is nekik a csónakok, az ajtók és a bútorok be- 
festéséhez. Ha éppen narancssárga vagy vilá
gosabb és sötétebb sárga színre van szükségük, 
az orleansfa gyümölcsének húsából kapják az 
előbbit, a curcuma gyökeréből pedig az utób
biakat. Ezekkel a sárga festékekkel különben 
bőrüket is bepingálják — tetőtől-talpig. Mert

tudnivaló dolog, hogy azoknak a népeknek bőre 
nagyon sötét, majdnem fekete. Aztán az enyhe 
éghajlat azt is megengedi, hogy meglehetősen 
paradicsomi öltözetben járhassanak.

így aztán a fekete alapon kikacskaringózott 
sárga színű czifraság valóban impozáns; a gaval
lérok, valamint a hölgyecskék ilyen díszben 
megjelenve, nagy vonzóerőt gyakorolnak egy
másra. így kell lenni, mert különben nem vesződ
nének azzal, hogy bőrüket olybá tegyék, mint 
holmi virágos szőnyeg.

A hová az európai textil-ipar még nem viszi be 
gyártmányait, ott a kenyérfa ruházatot is nyújt.

2. A kenyérfa virágzata jobbról és középen; a baloldalon éretlen 
gyümölcse.

Ezzel ugyan nem sokat mondunk, mert arrafelé 
csak nagyon csekélyke ruhadarabokat viselnek. 
A kenyérfa fiatal ágaiban, a kéreg alatt igen 
finom háncsréteg van, mely olyan hajlékony, 
mint a papír. Különösen a női nem használta 
kötényül. Ma azonban már majdnem minden 
óceániai szigeten nemzetközi ruhát hordanak, 
nők, férfiak egyaránt.

A valódi kenyérfa (Artocarpus incisa) eredeti 
hazájául a Csendes Ocean szigetvilágát tartják. 
Már említettem, hogy egy másik, vele rokon faj 
is ismeretes, t. i. az ú. n. indiai kenyérfa (Arto
carpus integrifolia), melynek levelei nem ujjasán 
szabdaltak, hanem épek; ezt a tényt jelzi a latin 
fajnév is (integrifolius =  éplevelű). Daczára annak, 
hogy az indiai kenyérfa gyömölcse 4—5-ször
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akkora, mint az óceániai fajé, azért mégsem 
játszotta sohasem azt a nagy szerepet, melyet 
az Artocarpus incisa. Ennek legfőbb oka az, 
hogy gyümölcsében valami olyan vegyület van, 
mely az emberi egészségre nézve nem közömbös. 
Tapasztalás szerint ugyanis a nagyobb mérték
ben élvezők különféle bajokra lehetnek elkészülve. 
Mindamellett ugyanolyan módon élvezik húsát 
is, de különösen gesztenyeízü, galambtojásnyi 
magvait, melyeket rengeteg mennyiségben ter
mel. A gyümölcshús inkább üdítő csemege, mint 
nálunk pl. a baraczk vagy az alma, de nem 
mindennapi kenyér. Mindamellett helyenként, 
különösen Ceylon szigetén, a benszülött lakos
ság évi táplálékának jelentékeny részét teszi. 
Ebből a fajból mag nélküli nemes fajtát nem 
hoztak létre; alkalmasint azért nem, mivel mag- 
vai többet érnek, mint a gyümölcs húsa. Kü
lönben az indiai kenyérfában is van tejnedv, 
mely éppen úgy használható, mint a másik fajé. 
Azonkívül fája is ipari czélokra szolgál.

Mindenesetre méltán sorakozik a kenyérfa a 
pizangok mellé és különösén az óceániai szige
tek lakóinak kis birtokain főleg a cócuspálma, 
pisang, kenyérfa és néhány gumós növény gon
doskodik arról, hogy gondtalan birtokosaik egész 
éven át bőségben éljenek. Sajó Károly.

Különféle állatok tejérőL

Physiologiai szempontból fontos ismernünk, 
hogy a jelenleg élő emlős állatok teje 
milyen összetételű; de a különféle emlősök 

tejéről csak igen kevés, teljesen biztos meg
különböztető adatunk van. Általában tudjuk, hogy 
a húsevők teje töményebb, mint a fűevőké: 
albuminatokban gazdagabbéssavanyú kémhatású. 
A casein mellett tetemes mennyiségű albumint 
tartalmaz, míg az utóbbi a növényevők tejében 
a fehérje összes mennyiségének csak kis tört 
részét teszi. Az összes, a tej összetételére hatással 
levő tényezők közül első helyen áll az indivi
dualitás. Ugyanazon állatfajon belül egyik egyed 
tejmirigyének jól fejlődöttsége és alkotása miatt, 
tartalmas tejet ad, addig a másik, tejmirigyének 
satnya volta miatt nem alkalmas jó tej kiválasz
tására. Ezért nem lehet a tej összetételét teljes 
pontossággal meghatározni.

A tejnek fehér színét a tejzsír finom elosztása 
adja (emulsio). A tejzsírt fehérje tartja emulsio 
alakban; feltesszük, hogy a zsír-golyócskákat 
egy finom fehérje-hártya (haptogenmembran) 
veszi körül, mely őket az összefolyásban meg
akadályozza.

Az összes tejfélék közül a tehén- és a kecske
tej a legismertebb.

Ha a tehéntejet állani hagyjuk, bizonyos idő 
múlva a zsír egy része a felszínen összefüggő 
réteggé egyesül, mely a tejföl. A tejföl-réteg jó 
tejnél 24 órai állás után, hengeralakú edényben 
mérve, az egész mennyiség 10—14°/0-át teszi. 
A szerint, hogy a tej egyszer, többször, vagy 
egyáltalán nincsen lefölözve, megkülönböztetünk 
teljes tejet, fel- és sovány tejet. Lefölözéssel a 
tej fajsúlya nő, rendesen 1‘029—1 033. Mentői

zsírosabb a tej, annál fehérebb a színe. Sovány 
tej kékes színű, s ez a hígított tejre jellemző.

A tehéntej amphoter kémhatású, vagyis a piros 
lakmust megkékíti, a kéket megpirosítja. Meleg
ben néhány óra alatt megakasztják a tejet a 
benne nagy számban élő tejsav-bacillusok s azt 
savanyúvá teszik, mert a tejczukrot tejsavvá 
alakítják.

Forralással a tej látszólag nem változik. Hogy 
azonban változás ment végbe, mutatja íze, továbbá 
a guajakpróba stb.

A tehéntej minőségi elemzésekor kitűnt, hogy 
azt fehérjék, zsírok, sók stb. alkotják. Kezdjük 
a fehérjékkel.

A laktalbumin az albuminat-tokhoz tartozik; 
ezek állati fehérjék, melyek vízben oldódnak s 
tömény ásványi savakkal vagy fémsókkal és 
főzéssel kicsaphatok. A laktalbumin a protein- 
reaktiót adja. (Millon-reactio.)

A laktoglobulin a tejben csak igen kis meny- 
nyiségben van; valamivel gazdagabban fordul 
elő a colostrumban, vagyis a tejmirigy váladéká
ban a tejfolyás megindulása előtt. A laktoglo
bulin a globulinok-hoz tartozik; a fehérjék ezen 
osztályára jellemző, hogy vízben nem oldódnak, 
de híg konyhasó (Na Cl.) vagy keserűsó (Mg. 
S 04) oldatban igen.

Ä casein a fehérjék nukleo-albumin osztályába 
tartozik. Ezek a phosphortartalmú nuklein kap
csolatai fehérjével.

A tej zsírja leginkább stearin-, palmitin- és 
olajsavat, kis mértékben ezek egyikének vagy 
másikának tryglyzeridjét, különösen butyrint és 
vajsavat tartalmaz. A vaj átlag 7% vizet, nyo
mokban fehérjét és 92% zsírt tartalmaz.

A tejczukor C12, H22 Ou kizárólag csak a 
tejben fordul elő. Tiszta állapotban fehér, gyen
gén édes, nehezen oldódó, kristályos por.

A tej sóinak legnagyobb része calciumphos- 
phat, továbbá natriumchlorid éskaliumchlorid, vas 
phosphorsavhoz kötve és nyomokban magnesium.

A tehéntej összetétele a fajok szerinti inga
dozást figyelembe véve

fehérje . . . .  2 6 —5 4  % 
zsírok . . . .  3 4—9 9% 
czukor . . . .  3 3 —50% .

A kecske-tej a tehén-tejtől különös szagával 
különbözik, mely valószínűleg az organikus hirzin- 
savtól ered. Mások szerint a kecske bőrének 
izzadmányától származik. Álláskor a kecske-tejen 
tejfel nem képződik; ez csak főzéskor következik 
be. A zsírgolyócskák kisebbek. A hő a kecske
tejet hamarább alvasztja meg, mint a tehéntejet. 
Gyakran előfordul, hogy kecskék colostrumot nem 
választanak ki. Az általános nézet, hogy a kecske
tej különösen zsíros volna, téves. Itt is az egyén 
szerint változik a zsírtartalom s közelítőleg a 
tehéntej zsírtartalmával megegyező. Kecsketejet 
ajánlanak a csecsemőknek, mert állítólag a kecske 
ritkábban tuberkulotikus, mint a tehén; e nézet 
szintén téves.

Az emberi vagy anyatej alkalikus kémhatású. 
Megalvadása annyiban különbözik a tehéntejnek 
megakadásától, hogy nem sűrű, összeálló tömeget 
ad, hanem pehelyszerűen alszik meg. A nő kez
deti teje különbözik a későbbitől. A kezdeti tej
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3—4-szer gazdagabb fehérjében és zsírban, de 
szegényebb czukorban, mint az állandó tej. Addig, 
míg a genitaliák visszafejlődése tart, ez a kolostrum- 
tejnek nevezhető összetétel képződik s csak azután 
változik át állandó tejjé. Ez sem állandó össze
tételű. Heubner szerint a középértékek:

fehérje . . . .  0‘ 9 —1'0%
z s í r .................. 3‘ 5 -4 -0%
czukor . . . . 6- 7—7-0%
s ó k .........0-19%.

Ehhez járul még 0-6% organikus anyag, mely
nek összetétele ismeretlen, közte lezithin, hűgy- 
anyag, kreatinin, húgysav.

A régi időben a juh kitűnő tejéről volt neve
zetes. Mai nap is van néhány faj, mely bőséges 
tejéről nevezetes, a fríz-juh. Juhtejet felnőtteknek 
orvosságul, csecsemőknek hígítva táplálékul aján
lották. A tehén- és kecsketejhez hasonlítva, a juh- 
tej nagy zsírtartalmával tűnik ki.

A szamártejről, mondja Aristoteles: „A leg- 
hígabb tej a tevetej, azután a lótej és a szamár
te j; a legsűrűbb a tehéntej.“ Martiny a „Die 
Milch“ czímű munkájában Varróból idéz: „A 
tej azonban, mely legjobban tisztít (perpurget) 
a lótej, azután a szamár-, a bival- és a kecske
tej.“ Plinius írja, hogy a római nők a szamár
tejet szépítőszerül használták.

Ez okból Poppaea, Domitius Nero felesége, 
állandóan 500 nőstény öszvérrel utazott, hogy 
tejökben fürödhessen.

A lótejet különösen az orosz sivataglakók 
használják táplálékul. Újabban gyógyítószerül is 
alkalmazzák. Nagy czukor-tartalmánál fogva igen 
alkalmas e czélra.

Ha az eddig említett tejek összetételét táblá
zatba vesszük, az eredmény a következő:

Nő Tehén Kecske Juh Szamár Ló

Fehérje 25 34 46 53 20 16%
Zsír 39 36 43 59 12 18%

Tejczukor 60 48 40 41 50 00 o c-

Sók 5 7 6 7 — - %

A bivalyok nagymennyiségű tejet adnak. A 
tej színe sárgás, igen Ízletes; az az állítás, hogy 
kellemetlen szaga volna, téves. Tisztán kezelt 
bivalytejnek nincsen semmi kellemetlen szaga.

A zebu a bivaly mellett az indiaiak legfon
tosabb tejadó állata. A zebutejről igen keveset 
tudunk. D ’Abrac szerint összetétele normális.

Az iramszarvas tejének összetétele jóformán 
ismeretlen. A benne levő zsír olvadási és meg- 
keményedési foka magasabban fekszik, mint a 
tehén vagy kecske zsírjaié.

A tevetej hasonlóan, finom pelyhekben alszik 
meg, mint a női tej. Színe tiszta fehér, íze és 
szaga édes, tiszta, kellemes. A tevetejet anyatej 
pótlására használják.

k i  öszvér teje tiszta fehér, alkalikus kémhatású, 
melyet csak 8 napi állás után veszít el. Abban 
különbözik a tehéntejtől, hogy savakkal meg
savanyítva, nem alszik meg, hanem finom pelyhes 
csapadékot ad.

Az elefánt teje kitűnik igen nagy zsírtar
talmával, az aránylag kevés fehérjéhez viszonyítva.

A disznó teje sűrű, csaknem czérnaszerűen 
nyúlós. Összetétele erősen változó. Vegyi össze
tételét jóformán alig vizsgálta eddig valaki. Leg
feltűnőbb benne a nagy protein-tartalom. A szo
pás ideje alatt a tej szegényebb száraz anyag
ban, azonban gazdagabb czukorban, hamuban 
és úgy látszik, protein-szemcsékben is, de sze
gényebb zsírban. A disznó-kolostrum más álla
tokéhoz hasonlítva, gazdagabb száraz anyagban.

A kutya tejét behatóan már többször vizs
gálták. A tej mindig savanyú kémhatású. A tej- 
czukor-tartalom növényi táplálkozásnál valamivel 
gazdagabb, mint hús- vagy zsírral való táplál
kozásnál. A tehén- és kecsketejtől abban külön
bözik, hogy szárazanyag-tartalma nagyobb, hús 
és zsírral való táplálkozásnál a zsírtartalom 
magas, melyet a tehén vagy kecske teje bur
gonya-tápláléktól szintén elnyer. A tej mennyi
ségére hatással van a táplálék minemüsége. 
Hússal való táplálásnál a mirigyek duzzadtak, 
úgy hogy megnyomva, a tej kifecskendezik s 
feltehetjük, hogy egy mirigy átlag 100 cm3 tejet
ad. Növényi tápláléknál a mirigyek összeesettek, 
s nagy fáradsággal alig lehet a fele mennyiséget 
nyerni. Szalonnával való tápláláskor a tej apad s 
végre teljesen megszűnik.

A macska tejét ezideig csak egyszer vizs
gálták 1866-ban Comaille. A tejet a szülés után 
24 órával nyerte az állat emlőjéből, mely oknál 
fogva a vizsgálat eredményét nem részletezem. 
Mint előbb már említém, az emlőben a szülés 
előtt s után néhány napig képződő tej kolostrum- 
nak nevezhető. A kolostrum összetétele mindig 
más, mint a későbbi tejé. Éppen ezen oknál 
fogva nem sorozható Comaille vizsgálati ered
ménye e helyre.

A delphin teje sárga, sűrűn folyós, halszagú. 
Specifikus súlya közel egyező a vizével. Zsír- 
tartalma igen nagy, annyira, hogy a tej súlyának 
csaknem felét teszi.

A czethal tejét Backhaus ismertette. A tej, 
melyet vizsgált, vöröses fényű volt, erősen for- 
malin-szagú a conserválástól. Levegőn a tej 
rövid idő alatt borostyánkőszerű tömeggé szá
radt, mely nagy keménységet mutatott. A zsír 
kellemes halzsírszagú volt s közönséges hőmér
sékleten folyós maradt. — Víztiszta színe volt 
jellemző. A tej egy szoptató és nem terhes 
Balaenoptera Sibbaldi-ból származott, melynek 
hossza 21 5 m. és a melyet Island partján fogtak. 
Más tejhez hasonlítva, a zsír-, fehérje- és hamu- 
tartalma igen nagy, míg czukortartalma csak 
kissé nagyobb a tehén tejénél, de kevesebb 
volt, mint a női vagy kecske-tejé. A magas fehérje- 
és hamutartalom arra mutatott, hogy egy igen 
gyorsan növő állattal volt dolgunk. A zsírtartalom 
magas foka a zsírkészítés különös módjából és 
a magas hőmérsékletből magyarázható, melyek 
a fiatal állat életszükségletei között igen fontosak.

A különféle tejek összetételére az állatok táp
lálkozása hatással van. Legvilágosabban látható 
ez a húsevőknél. Tehén és kecske tejében olyan 
változások nem fordulnak elő, mint pl. a kutyáé
ban. Fehérjében szűkölködő táplálék a tej zsír
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tartalmát csökkenti, de sohasem olyan fokban, 
mint az a kutyán észlelhető.

Befejezésül még a tej azon tulajdonságára 
terjeszkedem ki, hogy könnyen különféle sza
gokat vesz fel magába. Ez mezőgazdasági szem
pontból igen fontos s a gazdák káros tapasztala
taik alapján attól óvakodni próbálnak.

Ha a tej szagot kap, az kétféle okból tör
ténhet, t. i. a szag vagy íz az állatban magában 
megvan, vagy pedig a környezetből veszi fel. 
Első sorban a táplálék milyensége okozza az 
ízt. Gyakran tapasztaljuk, hogy a tej istálló- 
szagú. Két franczia kutató Bordás és Toutplain 
kutatás tárgyává tették a tej e tulajdonságát, a 
fősúlyt fektetve arra, hogy mennyi idő alatt, milyen 
hamar veszi fel a tej a szagot. Hosszas vizsgálat 
után kiderült, hogy pl. a formaldehyd-gőzöket 
tartalmazó környezetben a tej egy perez alatt 
annak igen jól érezhető mennyiségétveszi magába. 
Fontos azonban a körülmény, hogy a tej hama
rább és nagyobb mennyiségben veszi fel az ízt 
vagy szagot ha még a fejés után meleg mint 
a már teljesen kihűlt.

Ifj. Csopey László.

A növények gyökérzetének 
hosszáról.

Amint ismeretes, a gyökérzet kettős czélra 
szolgál: egyrészt arra, hogy a növényt 
többé-kevésbbé szilárdul odaerősítse, más

részt, hogy bizonyos a talajban levő szervetlen 
és szerves tápanyagokkal lássa el, a melyeket 
vízben oldott állapotban a finom hajszálgyökerek 
szívnak fel.

E gyökerek alakja és nagysága igen külön
böző a különféle növényfajok termete és élet
viszonyai szerint. Ezúttal azonban nem erről 
akarunk szólani, hanem arról, hogy ugyanannál 
a növényfajnál is igen különböző lehet a gyö
kérzet nagysága, a szerint, a mint mások és 
mások a tenyészeti viszonyok, s hogy ezen érde
kes alkalmazkodási tüneményeknek a feltételeit 
miképp lehet pontosan kísérletileg is tanulmá
nyozni.

Mindenekelőtt azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy ha a növényt egyszerűen kitépjük a föld
ből, többnyire csak csekély töredékét nyerjük a 
gyökérzetnek. De kiásni sem mindig lehet a 
növényt úgy, hogy a gyökérzete teljes épségben 
maradjon és semmiesetre sem szabad a gyöke
reket a földtől mechanikus úton megtisztítani, 
hanem ki kell őket mosni. Ha tehát pontosan 
akarjuk számbavenni a gyökérzet hosszúságát, 
Dehérain módszerét kell általában követnünk, a 
ki következőképpen járt el: a magvakat egy pl. 
két méter magas meredek oldalú mesterséges 
domb tetején vetette el, kellő távolságú sorok
ban; a megfelelő időben a sorok mentén egy
másután lefaragta ásóval a domb oldalát s kerti 
fecskendővel kimosta a gyökereket a földből. 
Az ily pontos vizsgálatok sok esetben meglepő
nek mondható gyökérhosszúságokat állapítottak 
meg. Például kitűnt, hogy az őszi gabonavetés

gyökérzetének hossza a tél végével 1 '5—2 métert 
is elérhet, vagy hogy a 15 hónapos lóhere gyö
kerei MO méternyi mélységbe is hatolnak.

A mi az okokat illeti, a melyeket az ilynemű 
vizsgálatok megállapítottak, első sorban a talaj 
vízszegénységét kell említenünk, mint oly ténye
zőt, mely a növények gyökereinek hosszát jelen
tékenyen növelni képes. S valóban könnyű be
látni, hogy az alkalmazkodás e neme a növénynek 
mily hathatós védekezést biztosít a szárazság 
ellen, a mikor mintegy lehetővé teszi neki, hogy 
ilyenkor hozzáférhessen az altalaj mélyebb részei
hez is, melyek jobban megtartják nedvességüket.

Egy másik tényező, melynek szintén jelen
tékeny befolyása van a gyökérzet nagyságára: 
a talajnak tápanyagokban való szegénysége. Erre 
vonatkozólag A. Hébert végzett igen tanulságos 
és szemléletes kísérletet, melynek eredményét 
alkalmunk van képben is bemutatni.

Hébert három, mintegy 30—40 cm. hosszú, 
talpas kémcső közül az elsőt jól kimosott homok
kal, a másodikat sovány, 15 év óta trágyázat- 
lanul kihasznált termőfölddel, végül a harmadikat 
jó pihent termőfölddel töltötte meg és mindegyik 
edénybe öt szem repezemagot ültetett. Hat héten 
át (június 15-től július 28-ig) gondosan ügyelt 
arra, hogy a tenyészeti viszonyok máskülönben 
egyenlők és lehetőleg kedvezők legyenek, így 
főleg állandóan jó nedvesen tartotta mindegyik 
edényben a talajt, de az öntözésre mindig csak 
destillált vizet használt, mely semmivel sem 
gyarapította a talajok tápanyagát. A kísérlet le
zárása úgy történt, hogy egy vízárammal kimosta 
a földet mindegyik edényből, a mi által a gyö
kerek teljesen épek maradtak és magukban az 
illető edényekben jól láthatókká váltak, úgy hogy 
az egésznek a fényképe egyaránt szemléletesen 
mutatja a kísérlet berendezését és eredményét.

Hébert kísérlete.

A mint a képen is látható, a homokban ter
mesztett növénykék gyökerei 35—40 cm. hosszú
ságot értek el, míg a kimerült földben csak 
mintegy 25—30 cm. mélyre hatoltak, a jó föld
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ben pedig 15 cm.-nyíre sem mentek. A föld 
feletti részek fejlettsége pedig éppen ellenkező 
értelmű fokozatosságot mutat. Mivel mind a 
három edény egyenlő mértékben nyert rend
szeres öntözést, világos, hogy a nedvességnek 
itt nem lehetett szerepe, hanem egyedül a táp
lálék hiánya, illetve bősége idézte elő a különb
ségeket.

Ez újabb alkalmazkodási esetnek is igen 
egyszerű a magyarázata: míg a jó földben a 
növénykék mindjárt a közelben elegendő táp
lálékot találtak, a sovány földben és homokban 
a táplálékszerzés körét ki kellett terjeszteniök. 
De nemcsak a gyökérzet hossza, hanem fejlett
sége is feltűnő különbségeket mutat, így főleg 
a homoki termésnél feltűnő, hogy milyen gazdag 
a hajszálgyökerekben, a mi szintén érthető, mert 
a kimosott homokban maguknak a gyökérned
veknek kell homokszemecskéket vegyileg meg
támadni, hogy némi táplálékhoz jussanak. Es 
ez az eredmény összevág a kertészek tapaszta
lataival is, a kik homokba dugványoznak és 
homokos földbe ültetik át ideiglenesen a fiatal 
növénykéket, hogy dús gyökérzetű dugványokat, 
illetőleg palántákat kapjanak.

E kísérlet azonban az egyszerű tapasztalaton 
túlmenő, pontosabb számbeli összehasonlításokat 
is lehetővé tesz: a három termést kiszámítva, 
le lehetett mérni és külön-külön pontosan össze
hasonlítani a gyökérzet és a föld feletti részek 
mennyiségét, sőt a hamuvizsgálat lehetővé teszi, 
hogy minden egyes esetben a szerves és szer
vetlen alkatrészek viszonyáról is számot adjunk. 
E mérések eredményeit a következő táblázatban 
tekinthetjük át:

A talaj 
minősége

Szárított
anyag Szerves Szer

vetlen
Ösz-

szesen

Szár 44 8 52
Homok Gyökér 20 10 30

Összesen 64 18 82

Sovány
föld

Szár 85 15 100
Gyökér 33 32 65

Összesen 118 47 165
Szár 94 21 115

Jó föld Gyökér 26 23 49
Összesen 120 44 164

Mindenekelőtt szembeötlik, hogy a jó és a 
sovány földben az összeredmény majdnem egyező, 
de ebből az utóbbiban jóval több esik a gyökér
zetre, mint a földfeletti részekre. A homokban 
csak félannyi a kiszámított termés súlya, mint 
ezeknél s ebből viszonylag majdnem annyi esik 
a gyökérzetre, mint sovány föld esetében. Fel
tűnő természetesen, hogy az oly dúsan mutat
kozó hajszálgyökérzet itt mily kevés szárított 
anyagot adott. Jellemző még az is, hogy a homok
ban a hiánynak aránylag nagyobb része esik 
a szervetlen alkotórészekre, mint a szervesekre.

—a A .—

Lowell újabb észlelései a Mars 
bolygó felületéről.

1893-ban jelent meg Camille Flammarion 
nevezetes munkája a Marsról („La Planéte Mars 
et ses Conditions d’Habilité). Ebben a könyvben 
össze voltak gyűjtve mindazok az adatok és 
megfigyelések, melyekhez hozzá lehetett férni, és 
ezek alapján a Mars bolygó megfigyeléseinek 
története vázolva volt az 1636-ik évtől 1892-ig.

Azóta tizennégy év telt el, a mely idő alatt 
számos megfigyelő szorgalmaskodott a felületi 
sajátságok kifíirkészésében, megerősítve régi 
észleléseket és fölfedezve új vonalakat és fol
tokat. Úgy látszik, hogy egy új kötet kiadásának 
már itt volna az ideje, a mely a különböző folyó
iratokban szétszórt anyagot összegyűjtené és ilyen 
módon Flammarion említett müvét kiegészítené.

Ilyen könyv nincs még, azonban a hiányt 
ideiglenesen kitünően pótolja az a munka, 
a melyet most Percival Lowell adott ki és a 
melyben részletesen le vannak írva azok az ész
lelések, melyeket a szerző 1894-ben, 1896-ban, 
1903-ban az oppositio alkalmával végzett; ki
egészítésképpen közölve vannak azonkívül Dou
glass és Drew-nak az 1898-iki, illetőleg 1900-iki 
oppositiókor tett megfigyelései.

A go

Lowell Mars-térképe (90° hosszúságra az 1903-ik évi oppositio 
alkalmával.)

Az anyag elrendezésében Lowell követi Schia
parelli classikus műveit, a mennyiben ő is az 
egyes oppositiókat önállóan idő- és helyrajzi 
rendben írja le. Megtartja a Schiaparelli-tö\ adott 
neveket is. Csak egy lényeges változtatásra volt 
kényszerítve. A „Lacus“ szó helyett „Lucus“ szót 
használ, egy betű változtatásával kifejezi, hogy 
a mit régebben víznek gondoltak, azt a legnagyobb 
valószínűség szerint szárazföldi oázisnak kell 
tekinteni. Pickering volt az első, ki észlelései és 
szigorú következtetései alapján erre az értelme
zésre jutott és Lowell megfigyelései ezt a fel
fogást jelentékeny módon megerősítik és ki
bővítik.

Valamely bolygó felületének részleteire vonat
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kozó megfigyeléseknél a messzelátó nagyítása 
kisebb fontosságú, mint a levegő nyugodtsága 
és tisztasága, valamint a megfigyelő éleslátósága. 
Schiaparelli-nek a csatornákra vonatkozó meg
figyeléseit, melyeket egy hat hüvelykes teleskop
pal végzett, semmiben sem bővítették későbbi 
észlelők, a kik sokkal hatalmasabb eszközökkel 
dolgoztak.

Az élesszemü Dawes-nek az volt a szokása, 
hogy messzelátójának nyílásátváltoztatta aszerint,

Lowell Mars térképe (270° hosszúságra az 1901-ik évi oppositió 
alkalmából).

milyen volt az éjszaka. Ennek megfelelően az 
éjszakákat elnevezte „6  hüvelykes, 4 hüvelykes 
stb. éjszakának“, aszerint, milyen volt a „látás“.

Lowell a csillagászok rendes szokásától eltérő- 
leg nem egy állandó observatoriumban végezte 
észleléseit, hanem egész sereg vidék „látási“ 
feltételeit megvizsgálta a végből, hogy kiválaszsza 
a legalkalmasabb helyet, a hová observatoriumát 
felállítsa. Arizona (Egyesült-Államok) levegőjének 
nyugodt volta megengedte, hogy nagy nyílású 
messzelátót hatékonyan használhasson; ez a körül
mény párosulva az ő éles szemeivel és észlelő 
gyakorlottságával teszi az eredményeit oly fon
tossá. Ö is épp úgy, mint Dawes azt találta, 
hogy a messzelátó nyílását az éjszaka természe
téhez kell alkalmazni. így pl. az 1900 —1901-ik 
évi oppositióról következőképpen ír: „Megfigye
léseinket a 24 hüvelykes objectivvel végeztük, 
annak is rendesen a teljes nyílását használtuk. 
Néha azonban azt — egészen a 12 hüvelykig — 
lefedtük, a mi a látást rendesen megjavította, 
mert a légáramok ártalmas hatását csökkentette. 
Ugyanez ok miatt néha még a 6 hüvelykes 
nyílás is egészen jól volt használható.“

Rátérve immár magukra az észlelésekre és 
ama számos, nagyon világos rajzra, a melyek 
amazok leírását elősegítik: igen nehéz kivonatot 
adni, mert valamennyi nagyon érdekes. Meg
említjük mindenekelőtt, hogy ezek az észlelések 
egészen világosan megmutatják, honnét erednek 
azok a látszólagos eltérések, a melyek jól ismert 
Mars megfigyelők különböző időkből eredő raj
zai között felmerülnek. így pl. 1904-ben Lowell

hiába vizsgálgatta a Syrtis Major környékét, a 
mely a látási mező közepén volt, nem láthatott 
egyebet, mint árnyékfoltokat, a melyek Hellas és 
Naochis között húzódtak ki. Ezeken kívül más 
egyéb részlet nem volt kivehető a látási mező
ben, csak még két fekete folt ott, a hol a part
vonalak a Nagy, illetőleg a Kis Syrtisbe szakad
nak. Nemcsak hogy semmiféle csatornának még 
a nyoma sem látszott, de még a legfőbb jelek 
is kétségbeejtőn határozatlanok voltak.

Ennek a látszólagos hiánynak Lowell szerint 
csupán csak a Mars-beli elatum az oka. „Éppen 
ez volt, írja ő, a megfelelő pillanat arra, hogy 
semmit se lássunk. Mert a Marsnak az a része, 
a mely akkor a Földről leginkább látható volt, 
a holt évszak kellős közepében állott. Ha már 
most meggondoljuk, hogy épp akkor ilyen a 
bolygónak felénk fordított oldala, a mikor leg
közelebb van a Földhöz, vagyis a mikor — 
egészen a legutóbbi időkig — legalkalmasabbnak 
tartották a megfigyelésre: nem fogunk csodál
kozni azon, hogy Schiaparelli előtt a különös 
és feltűnő csatorna-rendszert senki észre nem 
vette“.

A megelőző megjegyzés fogalmat ád arról a 
veremről, a melybe a Mars megfigyelője eshetik, 
ha az évszakok változását nem veszi figyelembe.

Lowell ezenkívül megállapítja azt is, hogy 
némely jelek sok évre terjedő változásnak is alá 
vannak vetve. így Schiaparelli egy nagyon szembe
tűnő, egyedül álló csatornát nem vett észre. Ez 
a csatorna, meiyet Lowell Sitacus névre keresz
telt el, Sabaeus Sinus keleti ágát az Aeria észak
keleti ágával köti össze. 1894 óta minden oppo
site  alkalmával kitünően látható. Ez a csatorna

Ugyanaz az 1903-ik évi oppositió alkalmából.
p

példa Schiaparelli egyik következtetésére, a mely 
szerint a csatornák százados növekedésnek és 
eltűnésnek vannak alávetve.

Egy másik hasonló csatorna is van — az 
Ulysses, — melyet Schiaparelli szintén nem vett 
észre; ez 1894-ben olyan erősen volt látható, 
mint a Oigas vagy a Titan.

Schiaparelli 79, Lowell pedig 183 csatornát
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jegyzett fel 1894-ben Flagstaff-ban és ezt a 
körülményt csak annak tulajdonítja, hogy ő jobb 
megfigyelési feltételek mellett dolgozhatott.

Az 1894-iki oppositio egyéb eredményeiből 
megemlítjük még az évszakos változásoknak 
világos és határozott feltüntetését; az oázisok 
száma, a melyek a csatornák keresztezésénél 
feküsznek, jelentékenyen megnőtt; a csatornák 
belenyúltak a sötét vidékekre és így nyilvánvalóvá 
lett, hogy ezek a sötét foltok nem lehetnek tavak 
vagy tengerek; ugyanezt igazolják azok a vál
tozások, a melyek eme sötét foltok alakjában 
fellépnek és végül bizonyos különös „bevágások“ 
is voltak láthatók azokon a helyeken, a hol a 
csatornák a világos vidékekre lépnek.

Az 1896-ik évi észlelések nyilvánvalóvá tették 
azt, a mit már Schiaparelli is sejtett, hogy a 
csatornák megkétszereződése nem egészen év
szakos tünemény. Egy másik fontos észlelés az 
is, hogy a hómezőn lévő szakadék azonos a 
Jaxartes nevű csatornával.

Az 1900-ik évi oppositio alkalmával Phosin 
és Euphrates mindig kettősnek látszott, épp úgy, 
mint 1896-ban. Lowell azt mondja, hogy a 
megkétszereződés kétféle időszaka úgy magya
rázandó, hogy nem a megkétszereződés tart az 
egyik esetben hosszabb ideig, mint a másikban, 
hanem csak a láthatóság korszaka hosszabb az 
egyik esetben, mint a másikban. Ez a magya
rázat több egymásnak ellentmondó tényt fel
világosít.

Ugyanezen oppositio alkalmával a Golis Lacus 
nem volt rendes határozottsággal látható, mert 
ebben az időben a holt évszak volt rajta és így 
kiszáradtnak és sárgásnak látszott. Ugyanezen 
időben az egyenlítő mentén fehér, sokáig tartó 
foltok voltak láthatók.

Az 1903-ik évi megfigyelések is nagyon ter
mékenyek voltak, megállapíttatott az összefüggés 
az oázisok és a kettős csatornák között. Nyil
vánvalóvá lett továbbá a csatornák növekedésé
nek féléves váltakozása.

A mi a felhők feltűnését illeti, Lowell haj
landó azt hinni, hogy az a nagy fehéres folt, 
melynek neve Hellas, ködöt vagy felhőt jelent. 
1901-ben sohasem volt olyan fehér, mint a sarki 
hó, bár azt valamennyi folt közül legjobban 
megközelítette. Ennélfogva azt kell hinnie, hogy 
nem hó, hanem valami, a mi a hó és a száraz
föld között van, nevezetesen köd vagy felhő.

1903-ban is felhőhöz hasonló dolgot látott a 
Maré Acidalium és a sark között.

Összesen 392 csatornát és 172 oázist ír le 
Lowell, a mi fogalmat ad arról, milyen éles 
megfigyeléseket végezhetett elődeihez képest. 
(Lockyer ismertetése a Nature 1906. évi 1928. 
számában.) M. S.

Mozgó lépcső.

A falvak lakosságának a városokba, külö
nösen pedig a fővárosokba való tolulása, 

• — a melyről a nemzetgazdászok jogos 
aggodalommal mondják, hogy a nemzeti erő 
gyengülésével jár — a forgalom terén oly szük
ségleteket teremtett, a melyekről a régi jó idők

ben nem is álmodtak volna. A népességnek ez 
a túlsürüsödése helylyel-közzel szükségképpen 
torlódásokra vezet, a melyeknek kikerülése ma 
már majdnem minden nagyobb városban föld
alatti vagy magasan járó közúti vasutakat tett 
szükségessé. De bizonyos helyeken, bizonyos 
időkben mégis majdnem elkerülhetetlennek lát
szik a torlódás. így a színházaknál, hangverseny- 
termeknél stb., különösen az előadások végeztével, 
raktárakban, gyárakban, a munka kezdetén és 
végén, nagy árúházakban, sokszor egész nap, 
különösen például karácsony táján : mindig 
nagyobb és nagyobb lesz a tolongás, mert a 
lakosság sűrűsödésével a méretek óriásilag meg
nagyobbodtak. Sőt maguknál a nagy földalatti 
vasutaknál is, mint például a párisi Métropoli- 
tain-nél, hihetetlen embertömegek gyülemlenek 
össze este, reggel, a mint a műhelyekbe, gyá
rakba, hivatalokba, iskolákba stb. mennek vagy 
onnan jönnek.

Ily körülmények között az egyszerű lépcső 
már nem tud hivatásának kielégítően meg
felelni. A kényelmes, jó, széles lépcső aránylag 
igen sok helyet foglal el; sok lépcső valóságos 
helypazarlás, holott a hely a lakosság sűrűsö
désével mindinkább drágul. Innen van az, hogy 
pl. a színházakban rendesen csak a főlépcső 
széles és kényelmes. Már a melléklépcsők, külö
nösen az olcsóbb helyek felé, többnyire kes
kenyek és meredekek. E keskeny, hosszú út
vonalon kell aztán száz meg száz embernek 
rövid idő alatt átmenni, nem csoda, ha kész a 
tolongás, lökdösés, mely nemcsak kellemetlennek 
és kényelmetlennek, de bátran veszélyesnek is 
mondható. Művelt emberek közt természetesen 
némi türelemmel mindez elkerülhető. De hiába, 
korunk lázas tevékenysége nem tud megbarát
kozni a várakozással és a műveltséggel rendesen 
együtt nőnek a kényelmi igények is.

Már pusztán e kényelmi igények megterem
tették a lépcsők helyett használható felvonó
készülékeket (lift), melyek azonban a tömeg
szállításnál nem jöhetnek tekintetbe. Ugyanis 
be- és kiszállásra csak 1 — 1 perczet számítva 
az útra oda és vissza V2—-1/2 perczet, óránkint 
mintegy 20 fordulatot vehetünk, a mi egy 12 
személyes nagy liftnél is csak 240—240 embert 
tesz ki, felfelé és lefelé. De ha egy irányban 
történik is a szállítás, az sem változtat a dolog 
lényegén, mert nem lehet pl. 480 embert számí
tani 1 órára, a mi pedig még mindig nevet
ségesen csekély volna és képtelen türelmet és 
fegyelmezettségei igényelne a szóbanforgó ese
tekben.

Több lift egymás mellett szintén nem jöhet 
szóba, mert e szempontból elvi hibája a liftek
nek, hogy az utazás ideje alatt óriási térség 
marad kihasználatlanul.

E hibát kikerülendő, mozgó-lejtőket próbáltak 
alkalmazni, a melyek szakadatlan működésükkel 
valóban gyorsan tudnak nagy tömegeket szállí
tani. De ezek mégsem terjedtek el, mert egyrészt 
kényelmetlenek, másrészt egyes személyek szál
lításánál túlságosan drága a működésük, ha ellen
ben csak időszakonkint működnek, sok helyet 
foglalnak el hiába, mert lépcső mégis csak kell 
mellettük, épp úgy, mint a lift mellett is.
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E meggondolások vezették Hocquart franczia 
mérnököt egy mozgó-lépcső megszerkesztésére, 
mely nemcsak, hogy szállítóképesség tekintetében 
múlja felül az összes eddigi szerkezeteket, de a 
melynek e mellett még az az előnye is megvan, 
hogy, ha a gépezet nem működik, közönséges 
lépcső gyanánt is használható.

E szellemes új találmány első két mintája a 
párisi Bon Marciié árúházban lett felállítva, a 
hol kifogástalan működésükkel és bámulatos 
szállítóképességükkel fényesen beváltak. Ezeknek 
képeit mutatjuk itt be, nagyjában leírva műkö
désüket és szerkezetüket is,

felül és alul történik egy fordulás, melyet azon
ban már a padló a közönség szeme elől elfed.

Hogy e fordulások a közönségnek semmi 
alkalmatlanságot ne okozhassanak, a padló 
küszöbe felül is, alul is, a lépcső szélességében 
fésüszerüleg ki van vágva, de úgy, hogy a kivá
gások a lépcsőfokok lemezeivel állanak éppen 
szemközt. Alul, e rács egész hosszában és szé
lességében emelkednek ki felszállásnál lassankint, 
egymásután az egyes lépcsőfokok. Az embernek 
nem kell tehát mozgótalajra rálépni, a mi kényel
metlen volna, hanem egyszerűen csak ráállani 
a küszöbre és várni, míg a legközelebbi fok

1. ábra. — 1. Hocquart féle mozgó lépcső oldalról. 2. A lépcsőfokok szerkezete. 3. A mozgás lefolyásának vázlata.

A lépcsőfokok egy-egy sor függőleges lemez
ből állanak, melyeknek alakját és elhelyezését 
jól lehet látni első képünkön 2. alatt. E lemezek 
vastagsága körülbelül 1 cm. és ugyanily széles 
a köztük levő köz is. Felső széleik pontosan 
egy vízszintes síkban vannak, úgy hogy e lépcső
fokokon állva, az ember észre sem veszi, hogy 
nem tömörek. Mozgás közben természetesen 
mind egyenletes sebességgel haladnak felfelé, 
esetleg lefelé és vízszintes helyzetüket a lépcső 
egész hosszában változatlanul megtartják. Csak

felemeli és tovább viszi felfelé. Felérve, a lépcső
fok megtartja vízszintes helyzetét mindaddig, 
míg teljesen bele nem illeszkedett a felső rácsos 
küszöbbe és kissé leereszkedve, le nem tette az 
utasokat, a kiknek azután egy lépést kell már 
csak tenni előre, hogy biztos talajon legyenek, 
helyet adva a következő foknak.

A mi a gép szerkezetét illeti, a lépcsőfokokat 
két oldalt egy-egy végtelen láncz tartja mozgás
ban. Ugyancsak mindkét oldalon síneket talá
lunk, a melyeken minden lépcsőfok 4 kerékkel
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nyugszik, mint az az első képen 2. alatt az egyik 
oldalon látható. Az A-val jelölt elülső kerekek 
tengelyei egyszersmind a lánczhoz is oda vannak 
erősítve, míg a B-ve 1 jelölt hátsó kerekek füg
getlenek a láncztól. Az elektromos motor által 
mozgatott fogaskerék, mely a lánczot mozgatja, 
felül van, az alul levő kerék csupán támasztékul 
szolgál, meg arra való, hogy alulról is meg 
lehessen gyorsan állítani a szerkezet működését.

A lépcsőfokok mozgását első képünkön a 3. 
alatti vázlaton követhetjük. — Látható, hogy a 
kerekek a sínen nyugszanak, de a sín nem halad 
mindig párhuzamosan a lánczczal, hanem, mielőtt 
felérne, hirtelen görbül, majd megszakad. Ily 
módon, míg az A kerék követi a láncz moz
gását, B a sín görbületén lefelé megy, ez által 
megőrzi a lépcsőfok vízszintes helyzetét, míg az 
teljesen belemegy a rácsos küszöbbe és onnan 
alászáll. Ezután kezdődik csak a fordulás, mi
közben A folytatja útját, míg B majdnem moz
dulatlan marad, tehát mintegy a forgás tengelyét 
képezi. A sín persze még egy kissé folytatódik, 
nehogy a B leessen. Mielőtt ez bekövetkezhetnék, 
egy másik, az előbbieknél kisebb kerék jő 
segítségül, mely eddig nem szerepelt s a mely 
szintén oldalt van alkalmazva, de kissé feljebb. 
Ennek a kerülete épp a kellő pillanatban ér egy 
alsó segédsínhez, mely őt kezdetben egy íven, 
majd vízszintesen vezeti addig, míg a láncz 
mozgása ellentétesen párhuzamossá nem válik 
a felfelé való mozgással. Eids kerék tehát ugyan
azt a szerepet játszsza alul, mint B a fordulat 
felső részén. A fordulat befejezése után tehát a 
segédsínnel együtt csakhamar feleslegessé válik 
és pedig abban a pillanatban, a mikor A és B 
elhelyezkedtek az alsó fősíneken, a melyek a 
felsővel teljesen párhuzamosan haladnak, majd
nem egészen a földszintig. De hogy ez az átvál
tás minden zökkenés nélkül menjen a segédsín 
még egy kissé tovább is vezeti a segédkereket.

Lefelé tehát a lépcsőfokok éppen teljesen fel
fordított helyzetben mennek, leérve pedig az 
alsó fogaskerék körül megint egy félfordulatot 
kell szenvedniük, hogy ismét rendes helyzetükbe 
kerüljenek. Ezt az átfordulást nagyjában hasonló 
berendezés eszközli, mint felül, úgy hogy mialatt 
a lépcsőfok a rácsos küszöbön áthalad, felső 
lapja már teljesen vízszintes. Ezen átfordító be
rendezések megszerkesztése képezte itt éppen 
a legnehezebb és legérdekesebb technikai fel
adatot.

E mellett még csak még egy különleges fel
adat volt megoldandó: a mikor ugyanis a 
lépcsőfokok a rácsos küszöb elé érnek, gondos
kodni kell arról, hogy lemezeik pontosan ennek 
a kivágásai elé jussanak, mert különben az egész 
gépezet működése megakadna. E vezetőszerkezet 
meglepően egyszerű : oldalt a lépcsőfokokon 
(1. kép 2.) egy fog áll ki, mely kellő pillanat
ban egy fix kerékre támaszkodva, a lépcsőt pon
tosan a megkívánt helyzetbe tereli.

A lépcsőt mindkét oldalon egy-egy ugyancsak 
mozgó karfa egészíti ki, mely hajlékony aczél- 
lemezből áll, egyenletes távolságokban elhelyezett 
támasztórudakkal. Ez a lemez hordja a tulajdon- 
képeni karfát, mely a szokásos alakban parafából 
készült és plüssel van bevonva. Ezt is a felső

kerék mozgatja, míg az alsó csak támasztékul 
szolgál.

Ez az új, személyszállító felvonógép teljesen 
kifogástalanul működik és aránylag csekély erőt 
fogyaszt. Üresen járatva, 3 lóerőt emészt fel, 
míg egy 70 cm. széles mozgó lejtő, hasonló 
viszonyok között 7 lóerős motort igényel. Ennél 
ellenben 6 lóerő még az 50 személyt kitevő 
maximális megterhelésnél is elegendő.

De nem ez az erőmegtakarítás teszi e talál
mányt jelentőssé, hanem inkább a bámulatos 
munkaképesség. A szóbanforgó nagy árúházban, 
a hol bizonyos napokon óriási tömegek fordul
nak meg, sokszor volt már alkalom ennek gya
korlati kipróbálására: ismételten szállított már 
naponkint 15,000 embert, de képes óránkint 
4000 személyt is szállítani, a mi oly eredmény, 
a melyet a közönséges mozgó-lejtők sohasem 
fognak elérni. Meg kell még jegyeznünk, hogy 
a jelenlegi mintákon a lépcsőfokok csak 120 cm.

2. ábra. Hocquart-féle lépcső szemközt nézve.

szélesek, a szélességet pedig szükség esetén 
fokozni is lehet, de nem szükséges. Mert már 
ez a szélesség is másodperczenkint 30 cm-nyi 
rendes sebesség mellett 2000 2500 személy 
szállítását teszi lehetővé, nagy forgalom esetén. 
pedig egyszerűen a sebesség fokozható a rendes
nek a kétszereséig.

Ezért a Hocquart-féle mozgó lépcső igen czél- 
szerű berendezés gyanánt kínálkozik nemcsak 
nagy árúházakban, de színházaknál is, sőt a 
földalatti vasutak közönségének is jó szolgálatot 
tenne, különösen mélyebben fekvő állomásokon.

—ya—

A szeretet vize.
Regény.

—  M á s o d i k  k ö z l e m é n y .  —

VI.
. . .  És Szenóry részletesen, a dolgok leg

parányibb árnyalataira is kiterjedőleg, közölte 
Donátival „ölési rendszeriének egész historicu- 
mát. Donáti egy negyedóra alatt megtudta mind
azt, a mit eddig éveken át csak sejtett.

— Igen, ezt tettem, ezt. A „Szeretet vizé“-
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vei öltem. — Most már te is tudod; — elmond
tam ;— sSzenóry azt hitte: Donáti szemrehányá
sokkal fogja illetni őt. E helyett azonban Donáti, 
szinte magánkívül egy benső elragadtatástól, 
csaknem túlhangosan megjegyezte:

— Mily nagyszerű idea! Mily geniális ötlet! . . .  
Még csak azt az egyet mondd el, miből készí
tetted a „Szeretet vizé“-t? E szent italról eddig 
nem hallottam semmit. . .

— A czirok és a vérehullógódircz gyökereiből. 
Az azokból kisajtolt nedvekhez a corsikai Euphor
bia hímporát kevertem elegyítve a chinai ginseng 
zamatával. Majd ópiumot s pézsmát vegyítettem 
az így nyert keverék közé; az egészet pedig 
megfőztem a Davalaghiriből fakadt forrásvízben. 
Ez az a víz, a melyről azt tartják a chinai tudó
sok, hogy ízétől a vadállatok megszelídülnek, az 
ember pedig mámoros lesz tőle Megfőzés után 
fodorkát, ánist s jó adag köményt áztattam a 
forró italba, — s legvégül belesírtam néhány 
könycseppet, mely bánatos lelkemből fakadt. . .  
Néhány pillanatnyi' szünet után hozzátette: Mert 
minden dolgunk hatóképességének erejét a bele
sírt könnyeink adják . . . Nos, ezekből készítettem 
a „Szeretet vizé“-t, — fejezte be Szenóry a reczept 
leírását. — Sokat kísérleteztem, míg végre kita
láltam. Egy fiolányi belőle oly „szép“ halált 
okozott! . . . Oly „szép“ halált . . .

Szinte az epekedés hangján mondotta Szenóry 
e szavait, mintha csak sejtetni akarta volna, 
hogy ő maga is mennyire szeretne kimúlni ilyen 
„szép“ halállal. E mély vágyódása valósággal 
elkábította őt, úgyszólván kiragadta őt az élők 
világából, úgy, hogy a lelki elvonatkozás sphaeri- 
kus perczeiben semmit sem látott, a mi körülötte 
történt. Nem vette észre, hogy a míg beszélt, 
Donáti minden szavát leírta zsebfüzetébe, hogy 
a „Szeretet vizé“-nek elmondott reczeptjét is 
szószerint lejegyezte.

— Az első pacziens „szép“ halála felbátorí
tott; az első sikert követték a többiek, — foly
tatta Szenóry szokatlan élénkséggel. — A titkomat 
senki sem tudta meg, a dolog nem keltett senkiben 
gyanút. Legalább senki sem mutatta. A megölt 
betegek hozzátartozói mintha még hálálkodtak 
is volna nekem, hogy betegüknek oly jól visel
tem gondját s én ebben a hálában az egész 
emberiség hálájának a megnyilatkozását láttam . . .  
Oly jól esett látnom felvidulni azt az ifjú férjet, 
a kinek a feleségét a „Szeretet vizé“-vel kül
döttem volt a másvilágra. A beteg nejétől fel
szabadult férfi újból megnősülhetett. Ma boldog 
családos ember. Voltak, a kik nagy vagyont 
költöttek el betegükre, holott e pénzt nemes, 
emberbaráti czélokra fordíthatták volna. Ők maguk 
is elszegényedtek, míg végre betegüket hozzám 
hozták, — és én beadtam neki egy kanálnyi „Sze
retet vize“-t. Ha ezt nem teszem, egészséges 
hozzátartozóit talán az éhhalál ragadja el. A gyó
gyíthatatlan betegek valóságos vérszivók az embe
riségegészséges testén. „Ölésirendszer“-em azon
ban mindezt megszüntette. A „Szeretet vize“ 
körül virágos kert támadt és friss, üdítő levegő. 
Az egészséges fejlődés útjából eltávolítottam 
vele a rothadó testeket . . .  És szivem, a siker 
láttára, kimondhatatlan boldogsággal telt el ... .

-  És nem féltél, nem rettegtél a leleplezéstől,

a törvénytől, mely tettedet halálbüntetéssel sújtja?
kérdezte Donáti falánk kíváncsisággal és 

tettetett aggodalmaskodással.
— Kezdetben, néhanapján, polgári felfogás 

szerint mérlegelvén cselekvésemet, valóban meg
rémültem, hogy ilyesmibe belementem . . .  Vájjon 
szabad-e cselekedeteinkben az uralkodó polgári, 
erkölcsi felfogások határait túllépnünk? — kér
dezgettem önmagámtól. — Nem, nem szabad! 
Még a legjobb jót is csak abban a keretben 
szabad gyakorolnod, a melynek határait emberi, 
állami, társadalmi, helyi törvények és felfogások 
vonták, — válaszolta a környezetem. — Nem 
szabad, nem szabad ölnöd!! — ismételgette ben
nem folyton egy hang s én elveszettnek képzeltem 
magamat. Éjjelenként, a laboratóriumban készítvén 
a „Szeretet vizé“-t, akárhányszor úgy rémlett 
nekem, mintha rendőrök törnének be hozzám. 
Láttam marczona ábrázatukat, hallottam kardjuk 
csörtetését és felszólításukat, hogy kövessem 
őket a biráim elé . . . És én láttam magam a 
törvényszék előtt. A bírák mind tógában voltak 
s kezökben tartották a polgári büntető törvény- 
könyvek egész tömegét . . .  És a törvényszék 
elnöke azt kérdezte tőlem: Minő elvetemült lélek
kel gyilkolhatott le százakat, orvosi szent hiva
tásának czégére alatt? . . .

— Ezt kérdezte, ezt, s én védekeztem. Próbál
tam védekezni, a mennyire tudtam. . . Szerétéi
ből, szeretetből s nem gonoszságból öltem ! — 
egyre csak ezt ismételtem. A beteg, a hozzátar
tozók iránti szeretetből és Isten iránti szeretet
ből, a kinek jóságát a gyógyíthatatlan emberi 
szenvedés kétségbevonja. Az egész emberiség 
iránti szeretetből, a melynek gyógyíthatatlan 
nyomorékokra semmi szüksége sincsen. A haj
dani Spárta is kidobta magából a rossz testüe- 
ket. A rothadó, egészségtelen elemek az egész
ségeseknek csak kárára, anyagi és erkölcsi 
kárára vannak. . .

. . . Mondom: védekeztem. Mindazt elmon
dottam biráimnak, a mit cselekvésem helyességé
nek, erkölcsös voltának igazolásául a történelem
ből, a philosophiából, a szív és a lélek érveiből 
felhozhattam, legfőbb érv gyanánt az emberiség 
java iránti szeretetnek a parancsszavát állítván a 
többi érv fölé. Éreztem, hogy nekem van igazam, 
hogy a nagy és magasztos szempontok nekem 
fognak mindig igazat adni, még ha egyebet is 
mond a hétköznapi érzés s a mindennapi tör
vény. Igazságom tudatában nem is gondoltam 
azzal, hogy vájjon védekezésemnek mélységes 
lényegét megérti-e becsületes polgári lelkök? . . .

.. . . Nem értettek meg . . .  és halálra ítél
tek engem. Méregkeverőnek bélyegeztek, annak, 
a minek titkos feljelentőm is nevezett.

— Ki volt a gaz, áruló? — vágott közbe 
Donáti Kázmér s szorongva várta a feleletet.

— Mondom, hogy mindezek csak rémképek 
voltak, csak visiók és hallucinatiók, — szólt foly
tatólag Szenóry Arzén, mintha a Donáti kérdé
sét nem is hallotta volna. — Óh irtózatosak vol
tak a fontolgatásoknak s bizonytalanságnak azok 
a perczei, a melyekben, eleinte önmagamat kép
zeletben elítéltettem és kivégeztettem. Idővel 
azonban elmúltak ezek az önrémítgetések, végül 
teljesen kimaradtak s én már azon gondolkoz-
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tam, miként vihetnem az „ölési rendszer“ kér
dését a nyilvánosság elé? Egy tudományos 
munkát szándékoztam ideámról írni, hadd szól
jon hozzá a nagy világ, hadd ítélhesse meg 
maga az emberiség, hogy üdvös-e vagy káros-e 
reá nézve az, a mit „ölési rendszeriem czéloz? 
Úgy gondolkoztam: hátha mégis sikerülni fog 
rendszerem számára szabadalmat nyerni, hogy 
minden arra hivatott orvos büntetlenül hajthassa 
végre a jövőben azt, a mit én, kétségek és 
bizonytalanság közepette, csak titokban végez
hettem. A „Szeretet vizé“-t az emberiség élet
vizévé avattam volna. . .

. . .  És ekkor, éppen ekkor szakadt rám a 
betegség, mely megbénította munkaképessége
met. Az egész nagy gondolat s annak minden 
remélt üdvös eredménye bennem megmereve
dett s velem együtt a sírba is fog szállni. . .

A Szenóry hangja megcsuklott attól a benső, 
lelki fájdalomtól, melyet benne szomorú végze
tének átérzése felkavart. .. Majd így szólt búsan, 
halkan: — És ezekután megismétlem azt, a mivel 
szavaimat bevezettem: — ha vétek az, hogy 
szeretetből olyat tettem, a mit emberölésnek, 
gyilkosságnak nevez a világ, akkor talán való
ban az erkölcsi világrend megsértése miatt szen
vedek bünhődésképen. De ha nem az, akkor..? ! ..

Szenóry e szónál megakadt. Talán a fárad
ság, a szenvedés vette el a hangját. . . Pedig 
bizonyos, hogy valamit még mondani akart.

Donáti Kázmér visszafojtott álmélkodással 
hallgatta mindazt, a mit Szenóry elmesélt. Csak 
most látta, hogy alattomban milyen tévesen 
gyanúsította Szenóryt méregkeveréssel, s hogy 
az, a mit ő aljas bűnnek minősített, voltaképpen 
a leghumánusabb cselekedetek egyike, a melyre 
emberi ész valaha gondolt. Érezte, hogy a Sze
nóry szavai nyomán valami fokozódó erővel 
hypnotisálja. Egészen új dolgoknak és lehető
ségeknek a fenséges képe rajzolódott a szemei 
elé, a melyekről magának fogalmat, Szenóry 
vallomása nélkül, sohasem alkothatott volna. 
Az „ölési rendszer“ ideája valósággal megigézte 
őt s az a gondolat villant meg benne, hogy ezt 
az ideát a sajátjává kellene tennie. A világ még 
mit sem tud erről a kolosszális ideáról; bátran 
kiállhat vele, mint annak szülő-atyja, a világ- 
piaczra. Senki sem fogja sejthetni, hogy azt más
tól, Szenórytól kapta. Világhírnévre, halhatat
lanságra tehetne szert, mint azok a nagy refor
mátorok, a kik ki mertek mondani egy új szót, 
egy új igét, a melytől megmozdult a föld. . .

— Igen, igen, ezt az ideát a magaméként 
értékesíteni fogom! — határozta gyorsan. — Be 
fogom azt adni az emberiségnek s az emberiség 
azt be is fogja venni. Milliók lesznek, a kik azt 
újjongva, mint humanitárius századunk legdicsőbb 
gondolatát fogják üdvözölni. S a Donáti nevét 
a Pasteurök és Billrothok nevével egyrangban 
fogják emlegetni! . . . Szenóry, czellájának 
magányában, az egészről semmit sem fog sej
teni. Besúgásoktól sem kell tartanom, s ha netán 
mégis közölné vele valaki dicsőségem titkát és ő 
kérdőre vonna azért, hogy az ő eszméjét a sajátom 
gyanánt hogy mertem értékesíteni s ezért engem 
megfenyegetne, egyszerűen beadok neki egy üveg
cse „Szeretet vizé“-t s örökre elnémítom őt. A

„Szeretet vizé“-nek a reczeptje már birtokom
ban van s Szenóry mondta, hogy a gyógyítha
tatlan betegeket meg szabad ölni. Ő pedig 
gyógyíthatatlan!

Rettenetesek, ördögiek voltak a Donáti ter
vei, a melyek e perczekben nagyravágyó lelké
ben végigviharzottak. Ennyi hasznot a mai láto
gatástól valóban nem remélt. Pompázatos, 
szédületes perspectivák nyíltak meg előtte. Úgy 
érezte, mintha a Szenóry szellemkincseinek utol
sóját, de egyúttal legbecsesebbikét szerezte volna 
meg. Mintha Szenóryt már teljesen kiaknázta 
volna s tőle, ezekután, már semmit sem várhat. 
E perczben lett számára felesleges emberré Sze
nóry Arzén. . .

Alig várta, hogy a lopott gondolattal fel
tűnés nélkül visszavonulhasson. Egy pillantást 
vetett a zsebórájára, majd nyugalmat színlelve, 
lassan felkelt a székről. Nehány pillanatig, arczán 
a részvét álarczával, még állva maradt a Sze
nóry ágya előtt. Aztán búcsút intett és távozott... 
Két lépést sem tehetett, midőn az előszobából 
Lőrincz barát s Manasse Szidi jöttek vele szem
közt. Manasse friss szőlőt hozott Szenórynak 
egy tálczán, Lőrincz abbé pedig virágokat szo
rongatott a kezében. . . Nem lehetett tudni, 
hogy mind a ketten most, egyszerre, a folyosó
ról léptek-e be? Avagy kettőjük egyike már 
korábban érkezett-e s az előszobában megbújva, 
hallgatózott? . . .  És melyikük hallgatózhatott? . . .

E kérdések azonban csak egy pillanatnyi éle
tűek voltak, csak futólag merültek fel Donátiban. 
Ezeknél a kérdéseknél sokkal nagyobb kérdé
sektől zsongott az agya, a melyek mellett most 
minden más kérdés elhomályosult . . . Rövi
desen köszöntette Lőrincz atyát, miközbengyanak- 
vólag, szinte haragosan mérték végig egymást, 
mintha régi, titkos ellenségek volnának. Aztán 
még egyszer visszafordult s jobb kezével intett 
Szenórynak. . . E pillanatban szokatlanul jó
kedvűnek, derűsnek látszott Donáti Kázmér, 
mintha ezzel a derűvel azt akarta volna a Sze
nóry tudtára adni: Ne búsulj Arzén, .. .sokáig 
már nem nyomod az ágyat! . . .  A „Szeretet 
vize“ neked is használni fog! . . . Sietek, hogy 
számodra is elkészítsem. . .

Szenóry Arzén egész lelkében megremegett 
ettől a titkos gondolattól, melyet a Donáti lel
kében megszólalni hallott. A szenvedők a legelrej- 
tettebb szándékokat is megtudják néha sejteni . .

— Ö akar megölni, ő fog megölni engem! Oh 
miért is árultam el neki a titkomat?! — nyö
szörögte lelke mélyén s fájdalmában eltolta magá
tól a Lőrincz abbé ajándékvirágait s a Manasse 
Szidi hozta szőlőfürtökeí.

VII.
Donáti Kázmér Szenórytól egyenesen a fehér 

pavillonba, dolgozószobájába sietett s meghagyta 
Szikora Máténak, hogy senkit se bocsásson be 
hozzá. Egyedül akart lenni a gondolataival, a 
terveivel. Azok az eszmék, a melyeket Szenórytól 
hallott, feltétlen csendet, zavartalan helyzetet 
követeltek, hogy teljesen tisztán kialakulhasson 
belőlük az, a mit felhasználásuk és értékesítésük 
érdekében tennie kell. A Szenórytól eltulajdoní
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tott ideák mint egy váratlan nagy nyereménynek 
a számjelei vibráltak a szemei előtt . . . Végre 
sikerült rendeznie e számokat s azokból kifej
tenie véghatározatát. — Egy tudományos köny
vet fogok az „ölési rendszeriről írni, — hatá
rozta, — egy tudományos könyvet, úgy a mint 
azt Szenóry is tervezte volt. így a legkönnyebben 
s a leghamarább felkelthetem a világ figyelmét 
személyem iránt.

„A szeretet vize11 lesz a könyvemnek a czíme.
A mint így tervezgetve szobájában izgatottan 

fel és alá járkált, néha megállt egy-egy pillanatra 
s komoran maga elé bámult. Mintha kétségek 
szállták volna meg, a melyek bizonytalanná tennék 
az oly szépnek kifestett sikert. Erezte, hogy az 
„ölési rendszeriben és mindabban, a mit annak 
önérdekü kihasználásáért tenni akar, van valami 
koczkázatos is. Kétségei azonban gyorsan szét
oszlottak. Ha Szenóry hitt theoriájának erkölcsi 
megállhatóságában, miért ne hihetne ő annak 
hasznosíthatóságában? Még álmaiban is folyton 
tervezgetett Donáti Kázmér. Már készen, a sajtó 
alól kikerülve látta nagy munkáját, „A szeretet 
vizé“-t. Látta, hogy müvét a világ minden táján 
olvassák az emberek s hogy áldás és dicséret 
kíséretében ejtik ki a Donáti nevet. Mindenütt hős
ként magasztalták, a kinek volt bátorsága szembe
szállni egy évezredes, megcsoníosodott felfogás
sal, felszabadítván az emberiséget egy rettenetes 
erkölcsi nyűgtől, a melyet egy hazug és káros 
emberszeretet nevében önmagára octroyált. Álmá
ban még saját márványszobrának a leleplezésén 
is megjelent, a melyet neki, az emberiség jól- 
tevőjének szülővárosa emelt.

Másnap reggel, alig hogy elvégezte szokásos 
kórházi teendőit, ismét bezárkózott dolgozó- 
szobájába s hozzákezdett nagy művének a meg
írásához. Egész nap írt. Egyik gondolat a másikat 
vonta a tollára, egyik ív papiros a másik után 
telt meg sűrűn rótt betűkkel. Már esteledett s 
ő még folyton írt Ezen az estén még Szenóryt 
sem látogatta meg. Érezte, hogy az íróasztalától 
most egy perczig sem szabad mindaddig eltávoz
nia, míg müve el nem készült az utolsó betűig. 
Ki kell használnia azt az igézetet, a mely alatt 
a tervei tartják, nehogy figyelmét más irányba 
terelve, benső akaratfeszültsége meglazuljon, 
nehogy holnapig elfelejtse azokat a szavakat, a 
melyekkel Szenóry az ölési rendszer gyakorlati 
megállhatóságát indokolta volt. Jól tudta Donáti, 
hogy müvéhez a saját szelleméből vajmi keveset 
adhat, hogy müve tulajdonképpen nem is lehet 
más, mint csupán visszaadása, elmondása annak, 
a mit Szenórytól hallott, a mit annak ajkairól 
ellopott. Müvébe a „Szeretet vizé“-nek a reczept- 
jét is felvette. — Hadd legyen közkincscsé ez 
a megváltó ital! — írta a mű szövegében . . .

Végre, éjfél után elkészült a művel. A kéz
iraton való simítást, az innen-onnan összeszedett 
tudományos idézetek betoldását másnap és har
madnap végezte el . . .

Egy hónap sem telt bele s „A szeretet vize“ 
már kapható is volt minden könyvárusnál.

Eközben a „Szeretet vizé“-hez szükséges 
gyökereket, növényeket és porokat is beszerez
tette. Midőn együtt volt az összes nyersanyag, 
a laboratóriumába zárkózott, a melybe közvet

lenül a dolgozószobájából juthatott, hogy el
készíthesse a „Szeretet vizé“-t. Egy égő Bunsen- 
lámpácska felett, öblös lombikban vizet forralt s 
a forró vízbe egymásután keverte be a porokat, 
a gyökereket s az előírt növénynedveket. Min
denben pontosan, szó szerint követte a lopva 
lejegyzett receptnek az utasításait, melyet bal
kezében tartott s a melynek szövegét halkan 
mormolgatta . . . Sűrű párák illantak át a lombik 
keskeny üvegszáján s nemsokára kábító gőzök 
töltötték meg a laboratórium szűk helyiségeit. 
Midőn Donáti végre a reczept utolsó utasításá
nak is megfelelt, leült egy székre s mélyen el
merülve nézte a lombik falára kiülő páracsep- 
peket. Alig várta, hogy a kellő lehűlés után 
leszűrhesse a „Szeretet vize“-t, a melybe aztán 
ánist, fodormentát és jó adag köményt áztatott 
s ezzel aztán el is készült a megváltó ital. Majd 
elővett tizenkét kis üvegfiolácskát, a melyek apró 
cognacos palaczkokhoz hasonlítottak s egymás
után megtöltötte valamennyit „Szeretet vizé“-vel.

— Éppen tizenkét emberhalál! — mormolta 
egykedvűen s az asztalon sorba állította a meggy- 
színű folyadékkal telt kis palaczkokat. — Való
ban úgy néznek ki, mint a halálnak glédában 
álló piros kis katonái, előőrsei, — jegyezte meg 
megelégedetten, majd hozzátettte: Most már csak 
ki kell próbálnom valakin az erejét. Vájjon biz
tosan öl-e? Vájjon szép halált okoz-e és éppen 
olyan észrevétlenül hat-e, mint a hogy azt Sze
nóry mondta? . . .  És ki legyen az, a kin ki
próbáljam? . . .  Ki legyen? Ki legyen? . . .  Tűnő
dései közben a laboratórium egyik ablakából 
fürkészőleg kitekintett a kórház nagy parkjára, 
mintha az ott sétáló betegek közül akarná ki
választani azt, a kin ki lehetne próbálni a 
„Szeretet vizé“-nek ölő-képességét. Figyelmét 
különösen egy nő alakja vonta magára, a ki 
magányosan visszavonulva, egy pádon ült a park 
legszélsőbb zugában s kezében egy könyvet 
tartva, olvasott. Kilétét a laboratórium ablakából 
szabad szemmel nem ismerhette fel. A látcsövé
hez volt kénytelen folyamondnia. Csak azon át 
látta, hogy az, a kit ö a kórház egyik betegének 
tartott, „nem más, mint Manasse Szidi, az ápoló
leány. Ö az, a ki szabad pihenő óráját a parkban 
olvasással tölti el . . .  És vájjon mit olvashat? . . .  
Talán az én nagy müvemet: A „Szeretet vizé“-t?... 
Ö is megvásárolta volna a könyvemet? . .  . Ma
nasse mindig okos, eszes leánynak látszott . . . 
Igazán a művemet olvassa-e? . . . Ezt meg kell 
tudnom okvetlenül! — szólt szinte parancsolólag 
önmagához Donáti Kázmér s addig-addig for
gatta és igazgatta látcsövét, míg végre sikerült 
a könyvből néhány sort kibetűznie. Ugyanekkor 
dicsőségittas mosolyra húzódtak az ajkai s han
gosan ujjongta: — Igen, úgy van, azt olvassa!. . .  
A müvemet olvassa! . . . éppen azt a részét, hogy 
„az emberiség javáért a gyógyíthatatlan betegeket 
meg szabad ölni“. . . Aztán még egyszer a lát
csőbe nézett, még egyszer meg akart győződni, 
hogy valóban Manasse Szidi olvas-e a könyv
ben s ekkor azt is látta, hogy a zöld pavilion felől 
Lőrincz barát közeledik Manasse Szidihez . . . 
Látta, a mint az ősz barát köszönt az ápoló
leánynak, emez pedig kezet akart csókolni neki. . .  
Látta, hogy az abbé Sziditöl elvette a könyvet
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lokát mély redőkbe gyűrte. Mintha a könyv meg
lepte volna őt . . .

Egy különös, nyomasztó érzés nehezedett e 
perczben a Donáti szívére. Részint félelmet, részint 
örömet érzett. Vájjon mit fog szólni a müvem
hez az abbé? — kérdezte szinte izgatottan. — 
Remélem, a müvem alapján meg fogja változtatni 
rólam eddig táplált balvéleményét s nem fogja 
többé mondani, hogy az eszményi tudás tekin
tetében alacsony fokon állok . . . Igaz, a papok 
véleményére nem is számítottam! A papok olyan 
nyakatekert gondolkozásúak, — s ez a gondolat 
nyugtalansággal töltötte el . . .  No de a müvem 
a legszigorúbb kritikát is kiállja! — nyugtatta 
meg magát nemsokára.

E rövid, de reá nézve jelentős incidens el
múltával ismét felmerült előtte a kérdés, hogy a 
„Szeretet vizé“-t kin próbálja ki? És ez a kérdés 
még napokon át zakatolt benne, anélkül, hogy 
valamelyes megállapodásra juthatott volna. Végre 
egyik este, midőn éppen Szenóryhoz készülő
dött, arra a gondolatra bukkant, hogy a víz
próbát Szenóryn kellene megejtenie. Szinte neve
tett saját rövidlátásán, hogy ezt a kínálkozó, 
kéznél fekvő legalkalmasabb lehetőséget csak 
most, annyi keresgélés után vette észre. — Hát 
persze, hogy a kísérletre Szenóry a legalkalma
sabb! — kiáltotta. — Valóban ő már eleget 
szenvedett, ő már valóban felesleges ember! 
Halála senkinek a kára. Nekem már úgy sem 
hajthat jövedelmet. Legfeljebb csak árthat . . . 
Igen, igen, ő legyen a kísérlet tárgya! s gyorsan, 
izgatottan kihúzta íróasztalának középső fiókját, 
a melybe a halál piros kis katonáit elhelyezte 
volt s az üvegcsék közül egyet a zsebébe rejtve, 
Szenóryhoz indult azzal az elhatározással, hogy 
annak tartalmát — fájdalomcsillapító orvosság
ként — beadja neki.

Már esteledett . . .  — Szenóry bizonyára türel
metlenül vár reá'm, — gondolta s megszaporázta 
lépteit, hogy a kórház nagy parkján átsietve, 
mielőbb Szenórynál legyen . . . Azonban éppen 
ekkor egy új, súlyos beteget hoztak az X. szo
bába; valami igen előkelő beteget, a ki sürgő
sen magához kérette Donáti Kázmért.

— Jó, jó; megyek, már megyek, — dörmögte 
Donáti a hírthozó ápoló előtt s aztán gyorsan 
visszasietett a lakására, hogy fekete salonkabátot 
öltsön magára. Az előkelő betegeknél mindig 
elegánsan szeretett megjelenni. Erre nagy súlyt 
fektetett. . . Majd elmenőben beszólt a labora
tóriumba Szikomnak: — Ha pedig valaki keresni 
találna, az X szobában vagyok . . . Esetleg értem 
is jöhetsz . . . Míg visszatérek, szellőztessél a 
szobákban. Jó, friss levegő van kinn . ..  Érted? . . .  
Aztán a borhoz, a szekrényem tetején, senkit se 
engedj nyúlni! — tette hozzá olyan tekintettel, 
a melyből kiolvasta Szikom, hogy ez a figyel
meztetés csakis neki szól.

— Megértettem, mindent megértettem. Csak 
tessék bennem bízni! . . .  A borra is vigyázni 
fogok, — dünnyögte az öreg Szikom a távozó 
Donáti után . . .

— Szenóry még várhat! — szólt magához 
Donáti Kázmér s lábujjhegyen belépett az X 
szobába előkelő betegéhez . . .

Donátinak az a feltevése, hogy Szenóry vár 
reá, igaz volt. Csakhogy ez a várás tele volt 
szorongással, félelemmel. Azon emlékezetes est 
után, a mikor az „ölési rendszer“ ideáját Donáti
val közölte volt, ösztönszerűleg megváltoztak az 
érzelmei iránta. Nem tudta elfelejteni, emlékéből 
nem tudta kitörölni Donáti néma búcsújának a 
hatását, nem tudta elfelejteni azt a pillanatot, 
a melyben Donáti, arczán egy olyan különös, 
derűs kifejezéssel, neki búcsút intett. A vadat 
üldöző kutyáknak ujjongó üvöltéseként zúgtak 
azóta a füleiben Donáti néma búcsújának meg
sejtett szavai: „Ne búsulj, Arzén! Sokáig már 
nem nyomod az ágyat! A „Szeretet vize“ neked 
is használni fog. Sietek, hogy számodra is el
készítsem“. . . A mi azt jelentette, hogy Donáti 
mindennap eljöhet beváltani néma búcsújában 
tett sötét ígéretét.

— Ő fog megölni, őü  — sóhajtotta Szenóry 
benső rettegéssel. S „Szeretet vizé“-vel fog 
megölni, a melyet neki elárultam s éppen olyan 
magasztos megindokolással, az emberiség iránti 
szeretet nevében fog megölni engem. 0  lesz a 
gyilkosom ! Ezt biztosan tudom. Néma búcsújában 
ezt bejelentette nekem . . .  Óh jaj, és mindezt 
előre tudom, előre tudom a halált, a jövőt, az 
eseményeket!!

Minden fájdalma között készülődő halálé sgyil- 
kosa személyének előretudása okozta neki a leg
nagyobb kínokat. A halálraítélteknekaszenvedéseit 
szenvedte a lelke. Hiszen ő nem hóhér kezétől várta 
a megváltását! Ő egy ideális gyilkosról álmodozott. 
Mindig arra vágyott, hogy az életét kioltó jóté
kony kéz titokban, az ő tudta nélkül, személyé
nek és szándékának előre való bejelentése nélkül 
hajtsa végre rajta a halálos operatiót, úgy, a 
mint azt valamikor ő tette a gazdag özvegy 
nővel s a többi betegeivel. Hiszen ölési rend
szerében éppen a halálnak gyanútlan előidézése 
volt az a momentum, a mely az önmagában 
véve borzalmas tett irtózatos voltát megsemmi
sítette, a melytől az ölési rendszer benső ethikai 
lényege szép külsőt, eszményi formát kapott.

Gyilkosának ösztönszerű megsejtése elernyedt 
idegzetére felébresztőleg, békés szívére felbőszí- 
tőleg hatott. Az a tudat, hogy Donáti az ő meg
ölésére készülődik, felkorbácsolta életösztönét s 
a halál utáni vágyakozást, a néma búcsúpilla
nata óta, a továbbélés erős akarása váltotta fel 
benne, valahányszor Donáti jött hozzá látogatóba.

Mint rendesen, ezen az estén is várta Donáti 
jövetelét. De ebből a várásból hiányzott minden 
jóleső öröm s mindaz a melegség, mely a bete
geket szíves, kedves látogatóik várásakor szokta 
betölteni. Valahányszor az előszoba ajtaja ki
nyílt, mindannyiszor félelem remegett végig a 
lelkén. — Hátha Donáti érkezett! Hátha zsebében 
rejtegeti a Szeretet vizét, hogy borban vagy 
orvosságban beadja nekem! . . . Ma különösen 
szomorú eíőérzetei voltak. Oly végzetszerűen 
nehezedtek rá a várakozás perczei, hogy majd 
megfulladt a nyomásuk alatt.

Manasse Szidi aggódva figyelte Szenóry min
den arczmozdulatát. Ma sokkal szenvedőbbnek 
látta őt, mint máskor. A kelései is oly dagadtak,

VIII.
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oly gennyesek voltak, főleg a nyakán, hogy azt 
lehetett hinni, mindjárt megfojtják szegényt . . . 
Anélkül, hogy Szenóry észrevette volna, imára 
fonta a kezeit. Imádkozott érte . .  . Úgy félt, 
hogy ma is meg fognak ismétlődni azok a bor
zalmas őrjöngései, a melyek először az elmúlt 
héten törtek ki rajta . . . Ismétlődésük halálos 
végű lehet . . .

IX.
Donáti távoztával az öreg Szikora becsukta 

a lakásnak a folyosóra nyíló ajtaját s aztán el
tűnt a szobákban. Az a bor, a melyről Donáti 
megemlékezett, teljesen elűzte fejéből a lakás
szellőztetés gondjait. — Arra még van idő! — dör- 
mögte stoikus nyugalommal, — előbb hadd 
lássam a bort! s nagy buzgalommal neki látott 
a szekrények átkutatásához . . . Miért ne kor
ty intana ő is abból a borból? Máskor is, tila
lom ellenére is megtette ezt, anélkül, hogy észre
vették volna. Egy kis víz rendesen pótolta az 
okozott hiányt . . . S aztán az se volna baj, ha 
észre is veszik. Donáti úgyis annyi borfélét 
szokott ajándékba kapni egyes gazdag betegeitől! 
Egy-két kortytól még meg nem rövidül.

Néhány perez múlva csakugyan rábukkant a 
borra a dolgozószobában, a könyvszekrény tete
jén. A hosszúkás palaczk színültig volt töltve 
finom, erős Badacsonyival. Szikora habozás nél
kül leemelte a palaczkot s szemlélgetni kezdte, 
miközben nyelvével Ízelítőén csattintgatott. A 
dugó, egy-két csavarjntástól, szinte magától hul
lott a kezébe, a minek nagyon megörült. Aztán 
beleszagolt a borba, a melynek delikát illatától 
édes kábulat fogta el. A palaczk szájába jó 
mélyen belemártotta az orrát. Tudta, hogy egy-két 
kortynál többet nem ihat s ha már nem ihat, 
legalább a bor szagától kívánt egy kicsit meg- 
részegülni. Majd belevetette magát az íróasz
tal előtt levő öblös karosszékbe s hátradőlve, 
élvezettel szívta tele a tüdejét a bor pikáns illa
tával. Végre, egy fél óra múlva, ajkaihoz szo
rította a palaczk keskeny száját s cseppenként, 
egy-két kortynyit szürcsölgetett a borból. Mintha 
bor ilyen jól még sohasem esett volna! Minden
ről megfeledkezve, csak a gyönyör s a boldogság 
érzésének élt e pillanatokban. Alig látott, alig 
hallott; fénylő kis karikák vibráltak a szemei előtt 
s édes zöngék zümmögtek a borban, mintha a 
palaczkba éneklő angyalkák rejtőztek volna . . . 
Egy egészen más világban úszott a lelke.

Észre sem vette, hogy ezalatt valaki kopogott 
a folyosó felőli ajtón; pedig erősen kopogtak 
rajta. Csak akkor tért magához, a mikor a labo
ratóriumon át Manasse Szidi lépett a szobába.

— Szikora bácsi! — szólt lihegve Manasse 
Szidi, — a főorvos urat, Donáti nagyságos urat 
keresem . . . Itthon van-e? . . . Hol van? — Sze
gény leányka sápadt volt s hangja remegett egy 
benső izgalomtól. Tétován, fürkészőleg nézett 
körül a szobában. Látszott rajta, hogy sietős 
ügyben jöhetett.

Az öreg Szikora, mintegy mély álomból ébre
dezve, bizonytalanul tekintett Szidire, miközben 
a bort, lassú mozdulattal az íróasztalra tette.

— Hol van a főorvos úr? — ismételte Manasse 
türelmetlenül s mert úgy érezte, mintha Szikora

haragudnék a miatt, hogy a pityizáláson rajta
kapta, meg hogy a laboratóriumon át, a tilos 
úton jött be, mentegetőzve hozzátette: — És 
bocsásson meg Szikora bácsi, de én a folyosó
ajtón többször is zörgettem, de senki sem felelt; 
azért jöttem a laboratórium felől . . .  Nekem be 
kellett jönnöm! Beszélnem kell a főorvos úrral, 
hogy azonnal siessen át hozzánk . . . Oh, nagy 
baj van nálunk! A gazdámon újra kitörtek a 
rohamok, oly rémesen őrjöng a fájdalomtól. . . 
Én perczekig tehetetlenül néztem gyötrelmes 
vonaglásait, de nem bírtam sokáig. Ideszaladtam, 
hátha a főorvos úr segíthetne rajta!? . . . Oh, 
mondja már, itthon van-e, vagy hol találhatom! ?... 
Oh szegény, drága gazdám, ha meg találna 
halni! . . .

— Örüljön neki! — vágott közbe Szikora 
Máté. — A halál kitüntetés, s ő azt régen meg
érdemelte. Már szeretnék egyszer neki hozzá 
gratulálni. . .  Csak az a kár, hogy a halál nincsen 
torral összekötve . . . Rosszul is van ez így 
berendezve . . .

Manasse Szidi tágranyílt szemekkel bámult 
Szikorára Mintha azt, a mit a vén ápoló mon
dott, nem értette volna meg egészen világosan. 
Különben testileg és szellemileg is úgy ki volt 
merülve, hogy úgy, a mint Szikora előtt állott, 
inkább alvajáróhoz, mint öntudatának teljes bir
tokában levő lényhez hasonlított.

— Igen, igen, — hebegte s szinte támolyogva 
ült le egy székre. Majd, mintha megérezte volna, 
hogy valami ostobaságot mondott, mindjárt 
hozzátette: — De a fájdalom, a szenvedés, ezekről 
nem szabad megfeledkezni. A kín nem kitün
tetés . . . Oh, nekem úgy fáj, ha valakit szen
vedni látok s nem segíthetek rajta! Szenóry 
doktor úr pedig borzasztó sokat szenvedett, 
borzasztó sokat!! Ő valóban rászolgált arra, 
hogy a halál keresztjével kitüntesse. De ha ő 
meghal, én tovább egy perczig sem maradok 
itt! Eddig is csak ő érette szolgáltam az ispo
tályban, hálából, mert mint szegény árvát az 
utczáról ide behozott és keresethez juttatott. De 
mondom: mihelyt ő lehúnyja a szemeit, én is 
pakkolok. Itt hagyok mindent, mindent, még a 
fizetésemet is. Még talán a világból is kimegyek. 
Hiszen az egész világ egy ispotály . . . Nem 
bírom már tovább nézni a sok szenvedést.

— Éretlen beszéd! Az ember mindent meg
szokik s te is megszoktad volna a kórházi éle
tet, — jegyezte meg Szikora bizonyos fölénynyel. 
— Látod, például én már nem is érzem jól magam 
az egészségesek között. Ispotályon kívül már nem 
is tudnék élni. Igaz, hogy én már harmincz éve 
vagyok ápoló, megszokhattam a mesterségemet... 
Idővel te is ide jutottál volna; még meg is szeret
ted volna . . .  Mert egy ügyes ápoló sok pénzt sze
rezhet itt és sok mindent összegyüjthet. A betegek 
jobbszívűek, mint az egészségesek. Nézd, ezt a 
gyönyörű óralánezot is egy betegtől kaptam . . .

— Nem tagadom, — mondotta Manasse 
elmélkedő arczkifejezéssel, mintha inkább csak 
önmagához szólna, — néha-néha azt képzeltem, 
hogy a kórházi állapotokat én is megszokom. 
Főleg eleinte hittem ezt és leginkább akkor, a 
mikor a gondozásomra bízott beteg nem keltette 
fel magá iránt a rokonszenvemet. De a mikor
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olyan beteghez rendeltek ápolásba, a kit első 
tekintetre megszerettem s a kin segíteni még 
sem tudtam, oh, akkor én is végigszenvedtem 
szeretett betegem szenvedéseit. Ilyen beteg pedig 
mindig sok volt az ispotályban. Csaknem min- 
denik beteget megszerettem valamely tulajdon
ságáért; csaknem az összes betegek szenvedését 
szenvedtem állandóan egymagám. Nem testileg, 
de lelkileg szenvedtem velők s ez néha még 
elviselhetetlenebb . . .  És antul inkább szenved
tem, minél jobban szerettem őket . . .  Ott van 
például Szenóry doktor úr, a kit a _ legjobban 
szerettem a többi betegek között. Ő érette a 
szívem néha majd meghasadt. Most is szeretem, 
nem tudom miért, de olyan borzasztóan szere
tem, hogy képes volnék megölni őt, csakhogy 
ne szenvedjen többé . . .

— Akkor hát miért nem ölöd meg? — kér
dezte Szikora cynikus egykedvűséggel. Vagy 
talán azt hiszed, hogy olyan nagy dolog valakit 
megölni?! . . .

— Éppen, mert szeretem, azért nem öltem 
meg s mert féltem is, — válaszolta Manasse 
Szidi. — Aztán meg tudatlan is vagyok s a 
tudatlanság határozatlanná teszi az embert. Ha 
megölöm őt, az Isten talán erénynek tartaná a 
cselekedetemet, de azért nekem mégis csak az 
az érzésem volna, hogy bűnt követtem el. A jó 
Isten esze s az ember lelke másképpen ítélik 
meg sokszor a dolgokat. És a földi törvény is 
elítélt volna! . . . Végre pedig a szeretet csele
kedete csak azáltal lett volna tökéletes, hogy ha 
már megölöm, én is utána haljak. A valóban 
szerető szív nem kívánhatja az életet, ha az, 
a kit szeretett, már nincsen. Én pedig valódi 
szeretettel szeretem ő t . . . De azt, hogy én is 
vele haljak, szigorúan megtiltotta volt egy alka
lommal, a mikor már-már rászántam magam, 
hogy megölöm ő t . . .

— Ostobán csináltad, ha ily kicsi dologban 
ennyit czifrálkodtál, — dörmögte Szikora. — 
Szeretet ide, szeretet oda; nem abból kell ki
indulni, ha cselekedni akarunk. A szeretet csak 
félrevezet, összegabalyít. Lásd, én nem tűnődtem 
annyit; én hamar határoztam s végeztem azok
kal a betegekkel, a kiknek a nyavalyáját, szen
vedését nem nézhettem többé . . . Egy ideig csak 
tűrtem a jajgatásukat, de mikor aztán megelé
geltem őket, minden teketória nélkül befogtam 
a szájukat, hogy nekem békét hagyjanak s ők 
is megnyugodhassanak. Egyszerűen megöltem 
őket, a mire jól kipróbált módszereim voltak . . .  
Egyiket-másikat úgy némítottam el, hogy hideg 
őszi éjszakákon, a mikor aludtak, kinyitottam 
czellájuk ablakát, egy kicsit szellőztettem, egy 
kis meghűlést bocsátottam rájuk. S bizony egy 
suhintásnyi léghuzam akárhányszor örökre lehü- 
tötte lázban égő roncsolt testüket. Másokkal 
meg szánt-szándékkal összevesztem, a mikor 
csak négyszem között voltunk s addig-addig 
bosszantottam, ingereltem őket, míg gutaütés 
érte. És még más, ezekhez hasonló módszereim 
is voltak. Oh, nem mérget adtam be nekik, hogy 
aztán a buta törvény felakaszszon! Nem! Jó, 
paraszti, de biztosan ható módszereim voltak s 
hogy nem cselekedtem rosszat, azt eléggé bizo
nyítja az, hogy az elküldöttek lelkei sohasem
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háborítanak. Én voltaképpen nem is öltem, én 
csak elkiildöttem egyeseket a túlvilágra s így 
még a törvény sem büntethet meg engem . ...

— Egyszer, mintegy két esztendeje annak — 
folytatta Szikora, — Szenóry gazdádat is úgy 
az ágyhoz lódítottam, hogy azt hittem, menten 
kiadja a lelkét. Tudod akkor, mikor öngyilkos
ságot akart elkövetni. Én nem is értem, hogy 
mégis hogy maradhatott életben?!. . .  Bár jobban 
az ágyához lapítottam volna . . . Bizony, kis 
leánykám, erő, bátorság kell minden sikerhez 
és főleg sok ügyesség, a mi benned nincs meg! 
— fejezte be Szikora a szavait.

A bölcsek öntudatos és fölényes hangján beszélt 
Szikora. Valahogy mélyen lenézte a szerinte 
tudatlan Manasse Szidit. Sok ilyen kanáriszívü 
leányt és legényt látott ő már kétségbeesni a 
kórházi szolgálatban. Hja, ez a szolgálat csak 
sasoknak való! — mondotta végül Manasse 
Szidinek. — A magadfajta vértelen sáskák áll
janak be pesztonkának kis gyermekek mellé, a 
hol tejben kását kapnak vacsorára . . .  Itt bizony 
szenvedés kerül a tálba. —

Manasse Szidi felelet nélkül hagyta a Szikora 
megjegyzéseit. Erős szavai lesujtólag hatottak 
reá. Szikorának inkább vigasztalnia, bátorítania 
kellett volna őt, nem pedig elkeserítenie. Nem 
kioktatóra, hanem résztvevő szívre lett volna 
most szüksége. Szikora pedig csaknem kegyetlen 
volt hozzá. És ez úgy fájt Manasse Szidinek, 
hogy csaknem elájult a lelki fájdalomtól.

— No, nézz oda, mi lelt? Szidikém! — kiál
tott Szikora, látva a Manasse elváltozott arczát 
s mintha jóvá akarná tenni iménti nyerseségét, 
Manassét vállon veregette s megczirógatta. — 
Ej no, nem szabad ilyen érzékenynek lenni, ez 
nem áll jól a szép leánynak, — mondá. — 
Nesze egy kis erősítő; igyál ebből a borból; 
milyen jó, hogy éppen kéznél van . . . Tölts 
magadnak bátran! Gazdám nem fog érte hara
gudni . . .  és maradj szépen veszteg, egy perez 
múlva visszatérek. Csak a Donátiért szaladok 
az X szobába s megmondom neki, hogy azon
nal Szenóryhoz menjen . . . Addig csak pihend 
ki magad és igyál lelkem, igyál egész bátran...

Szikora elszaladt . . .  Még egyszer visszakiál
totta az ajtóból: — Igyál, igyál a borból!! s 
aztán eltűnt a folyosó árkádjai közt. Magában 
pedig boldogan gondolt arra, hogy Manasse 
után még ő is ihatik a borból. A hiányt, szük
ség esetén, most már könnyű lesz igazolnia egy 
kis ráfogással.

X.
Manasse Szidi egyedül maradt a Donáti dol

gozószobájában. Egy perczig még hallotta, a 
mint a Szikora kopogó lépteit a lépcsőház fehér 
kőfalai visszaverték; aztán minden elcsendesedett. 
Kezeit az ölében összefonva, néma megadással 
ült a széken s várta Szikorát, anélkül, hogy 
tudta volna, miért?. . .  Mereven nézett maga 
elé, a boros palaczkra, a melynek kecses, karcsú 
alakja mintha ki akart volna válni az estszür
kületből. Mint a folyékony arany, úgy sárgállott 
benne a bor. — Igyál, igyál!! — csendült meg 
füleiben a Szikora biztatása s valóban úgy érezte 
Manasse Szidi, hogy egy néhány cseppnyi bor erő-
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sítőleg hatna fáradt idegeire. De azért a világért 
sem nyúlt volna a borhoz. Tudta, hogy az a 
más tulajdona, hogy abból innia nem szabad, 
még ha az az életébe kerülne is . . . És aztán 
nem is ilyen orvosságra lett volna neki most 
szüksége. Nem annyira a teste, mint inkább a 
lelke volt beteg, mely meg volt csömörödve a 
kórházban látott sok szenvedéstől. Főleg a Sze- 
nóry szenvedéseinek rémes képei tolakodtak fel 
újra meg újra emlékezetében. Most is azok 
vonultak el a szemei előtt s a szíve majd meg
szakadt, elgondolván, hogy éppen annak az 
embernek kell gyógyíthatatlanul sínylődnie, a ki 
a legnagyobb boldogságra volna érdemes s a 
kit ő a legjobban szeret ezen a földön. Iránta 
érzett mély részvéte könnyekre fakasztotta Ma- 
nasse Szidit. Hangosan, keservesen zokogott. 
A Donáti Kázmér csendes dolgozószobájában 
restelkedés nélkül sírhatott.

Manasse Szidi már sokszor érezte a saját 
emberi tehetetlenségét és tudatlanságát, de soha
sem annyira, mint az imént, a mikor szemtanúja 
volt a Szenóry rohamainak. S e tehetetlenség 
tudatának nyomasztó súlyát csak növelte benne 
az a szeretet, a mely őt Szenóryhoz fűzte. Pedig 
mindig azt hitte, hogy a szeretet leleményes és 
képes a legszörnyűbb kínok csillapítására is 
gyógyító balzsamot kitalálni; azt hitte, hogy a 
szerető ember mindentudó is egyúttal, éppen a 
szeretet által. Azonban ismét bebizonyult, hogy 
a szeretet voltaképpen a legmeddőbb érzések 
egyike, a lángja csak lobog, de nem világít; 
éppen az életnek legsötétebb pillanataiban nem 
gyújt igaz, tiszta fényt az ember értelmében. 
Mert ha a szeretet az a mindenható valami 
volna, a minek hirdetik, akkor neki is meg 
kellett volna már általa találnia azt a szert, a 
melylyel Szenórynak enyhülést szerezhetett volna.

A mint így, szeretetének hiábavalóságán keser
gett, tekintete véletlenül az íróasztalnak középső 
fiókjára esett, mely mintegy arasznyira nyitva 
volt. Vörösszínű apró fiolácskák pislogtak feléje 
a fiók belsejéből. Mintha kicsi piros madár
fiókák volnának s csőreiket tátogatnák, hogy 
betevő falatot kapjanak. Manasse Szidi, inkább 
önkéntelenül, mint kíváncsiságból, a fiók felé 
hajolt s egy üvegcsét kivett megtekintés végett. 
Egy mosolygó halálfej volt a kis fiolára spanyol- 
viaszkra nyomva, alatta pedig parányi vignet- 
tácskán magyarul és latinul ez a felírás állott:

— Szeretet vize. —
(Aqua vitae sempiternae).

A Manasse Szidi szíve hangosan feldobhat 
e felírás olvastán. Pillanatokig néma megdöb
benéssel nézte az üvegcsébe zárt piros folya
dékot, majd hirtelen, mintha egy nagy kincsre 
bukkant volna, ujjongva felkiáltott:

— A Szeretet vize! Ez tehát a Szeretet vize?! 
Ez volna az a megváltó ital, a melynek csodás 
hatásáról olyan gyönyörűen írt Donáti doktor 
úr?! . . . Igen, igen, kétségkívül ez az a víz, a 
melylyel meg szabad ölni a gyógyíthatatlanokat! 
A Donáti doktor úr könyvében ez be is van 
bizonyítva . . .  — Szenóry doktor urat is meg
ölhetném ezzel, anélkül, hogy bűnt követnék 
el! — villant meg hirtelen agyában a gondolat.

Minden félelme, minden határozatlansága egy
szerre eloszlott, mihelyt a Szeretet vizet, ezt az 
emberiség javáért szabadalmazottnak vélt italt 
megtalálta. Soha nem ismert bátorság szállta 
meg. A kivett üvegcsét gyorsan kötényének a 
zsebébe dugta s mit sem törődve Szikorával, 
elrohant a zöld pavilion felé.

— Szenóryt meg fogom váltani! — rebegték 
az ajkai. — Meg fogom váltani! Meg fogom 
váltani! Ezt parancsolja az emberiségnek szent 
java . . .  így parancsolja egy magasabb szem
pont . . .

*
Szikora még az X szobában találta Donáti 

Kázmért. Azonban még mielőtt egy szót is szól
hatott volna, Donáti ideges kézmozdulattal le
intette őt s ajtót mutatott neki. Előkelő betegének 
még sok bizalmas közölnivalója volt s bosszan
kodott, hogy Szikora zavarólag közbe akart 
szólni.

Szikora kiutasíttatván, a telephonhoz szaladt, 
mely a földszinti folyosó végén, egy kis fülké
ben volt elhelyezve s felkérte Lőrincz abbét, 
hogy sürgősen a kórházba, a haldokló Szenóry
hoz jöjjön. Tudta, hogy Donáti még jó ideig 
fog trécselni előkelő betegével s nem akarta, 
hogy szegény Szenóry teljes elhagyatottságban 
töltse életének utolsó perczeit. Legalább a pap
nak vigasztaló igéit hallja! . . . Aztán szép lassan 
visszabaktatott a Donáti lakására.

A dolgozószobát azonban már üresen találta. 
— Manasse Szidi, úgylátszik, megúnta a várást 
s odébb állt, — gondolta magában. — Annál 
jobb, annál jobb! — dörmögte jólesőleg s bele
vetette magát a karosszékbe folytatni a pityi- 
zálást, mitsem törődve azzal, hogy Manasse 
hová mehetett. Pedig ha elővette volna a Donáti 
látcsövét s azon át a B  szobába tekintett volna, 
meglátta volna, hogy Manasse Szidi már Sze
nóryhoz érkezett, hogy a Szeretet vizét titokban 
egy pohár vízbe önté, beléhullatván bánatkönyei- 
nek sűrű cseppeit is. Láthatta volna, hogy 
Manasse Szidi Szeretet-vízzel mint készül meg
ölni azt az embert, kit a világon legjobban 
becsült és a legjobban szeretett . . . Éppen most 
emelte a Szenóry ajkaihoz a poharat.

Kupcsay Felicián.
( F o l y t a t á s a  k ö v e t k e z ik . )

K R Ó N IK A .
Molnár Viktor államtitkár kitüntetése.

Molnár Viktor talán nem veszi rossz néven, ha 
itt, az ő vezetése alatti egyesületnek az ő irá
nyítása mellett szerkesztett közlönyében is meg
emlékezünk arról az örvendetes eseményről, 
hogy a király őt, a közoktatásügy és a köz- 
szolgálat terén szerzett érdemeiért a másodosz
tályú vaskoronarenddel tüntette ki. Mi sokkal 
közelebb állunk hozzá, hogysem magasztaló 
szavakkal dicsérhetnők őt, úgy, mint a hogy 
különben igazán megérdemelné, de viszont, éppen 
mert szivéhez és munkásságához egyaránt közel 
állunk,-legjobban érezhetjük és tudhatjuk, mily
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igazi érdemet jutalmazott ezúttal a király, s 
álszemérem volna, örömünk egyszerű kifejezését 
is elnyomni, akkor, mikor országszerte annyira 
örülnek a tevékeny államférfi sikeres munkás
ságát ért eme legmagasabb elismerésnek. S mert 
van alkalmunk éppen olvasóink igen széles réte
geinek érzéséit is ismerni, mintegy kötelességünk, 
hogy emez egyszerű, keresetlen szavainkban ne- 
csak a szerkesztőség őszinte örömét és méltó 
büszkeségét tolmácsoljuk, hanem az olvasóközön
ségét is, a mi bizonyára Molnár Viktornak is 
igen jól fog esni, mert hiszen abban annak a 
buzgó tevékenységnek újabb elismerését láthatja, 
a mit ő éppen folyóiratunk megteremtése, veze
tése, felvirágoztatása körül kifejtett. Tisztelettel 
és szeretettel vagyunk eltelve nagy tehetségű 
vezérünk iránt, mikor dolgozik, eszméket ad, 
irányt mutat s mi bizalommal és örömmel követ
jük őt, — s hasonló érzések uralma alatt állunk, 
mikor az ő. sokoldalú érdemeinek elismeréséül 
reá esik a korona fényének egy sugara. Fogadja 
szívesen Molnár Viktor az Uránia szerkesztősé
gének és olvasóinak szívből fakadó meleg köszön
tését !

S végül közöljük olvasóinkkal, hogy egyesü
letünk tisztikara, Klupathy Jenő főtitkár vezeté
sével testületileg tisztelgett Molnár Viktornál s 
Klupathy igen meleg szavakban üdvözölvén őt, 
legfelsőbb kitüntetése alkalmával, Molnár vála
szából ezúttal is volt módunk meggyőződni arról 
a lángoló lelkesedésről, melylyel szeretett elnö
künk az általa inaugurált, s Uránia névvel neve
zett intézmények iránt viseltetik.

Uránia Színház. „Pénz Ő felségé1. Három felvonás
ban. írta: Pékár Gyula. Bemutató előadása f. é. október 
hó 3-án. Pékár Gyula legújabb darabja is meghozta 
szerzőjének azt a sikert, a melyet az Urániában más 
darabjaival, a múltakban aratott. Ezúttal is szerencsés 
volt darabja tárgyának megválasztásában. A pénz az a 
valami, a mi mindenkit érdekel, a pénz csengése mintegy 
zeneként kiséri a mindennapi élet történeteit rég múlt 
századok óta. A pénz története — mondhatni — az 
emberiség története. Pékár Gyula erre az alapeszmére 
építette a darabját s mint minden irodalmi értékű müvé
ben, ebben a darabjában is érvényesülnek irályának 
költői szépségei és szellemének sziporkái. Darabjának 
első részében, az első felvonásban a pénz genesisét 
mondja el. Mi volt a pénz valamikor régen és mi az most? 
Mi volt az ősember fogalma a pénzről és mi az most 
a Rothschildok, a Gouldok és Carnegiek szemében? 
A vetített képek nyomán megismerjük a halász és vadász
népek pénzeit: a szarvasbőrt, a különböző kagylókat, 
gyöngyöket stb.-t. A pénznek mai értelemben vett 
„értékmérő csereeszköz“ fogalma a phoeniciaiaktól szár
mazik. Ők a mai pénznemek első szülőinek feltalálói. 
Ők az első pénzemberek. Színes és tanulságosan érde
kes az első felvonásnak minden egyes része. Különösen 
megkapó a Salamon király, Krösus, Midas és Darius- 
csoport, kiket egyenkint mutat be a szerző mérhetetlen 
kincseiktől körülvéve. Ők az arany, a gazdagság emberei. 
A második felvonásban megható képét adja a szerző a 
szegények világának, azoknak, a kiket a pénz kegyeiből 
kitagadott, vagy a kik a pénzt önként dobták el maguktól. 
Ebben a felvonásban ismertet meg bennünket a világ 
mai leggazdagabb pénzfejedelmeivel, királyaival, a kiket 
a pénz hatalma valódi fejedelmek és valódi királyokkal

egy rangba juttatott. Majd látjuk a szegényeket, azokat, 
a kik valóban nélkülöznek és azokat, a kik gazdagságuk 
mellett is szegények, sajnálatraméltók: a fösvényt, a 
tékozlót, a parveníit. A gazdagságnak és a szegénység
nek szembeállításából mélyértelmű ethikai tanulmányo
kat vont le a szerző s tanulságait velünk is meg tudta 
éreztetni. A második felvonás végén a pénz gazdasági 
szerepéről, a pénz egyenlőtlen felosztásáról, a kapitalis- 
musról, communismusról és a socialismusról beszélt a 
szerző s zárókép gyanánt, mozgófényképen bemutat egy 
strike-ot. A harmadik felvonásban, a melynek czíme „A 
pénz ördöge“, a pénzt, mint démont, mint a bűn és a 
gonosz szellemét mutatja be. Júdást is a pénz káprázata 
vitte rá, hogy Krisztust elárulja. A pénz hajt százakat, 
ezreket a kártyaasztal elé, a totalisateur s a croupier 
karmai közé. A pénz bírja rá a szegényt, hogy filléreit 
a lottóba vigye, a pénz buktat el ártatlanokat, rabol el 
jellemet s vásárol meg meggyőződést, becsületet. Két 
lelke van a pénznek, egy jó és egy gonosz. Épít és 
rombol. A pénznél semmi sincs szívtelenebb és hütele- 
nebb a földön . . .  És még sem tud nélküle meglenni az 
emberiség’ Borzasztó fátum! És nincs ellene védekezés. 
Pénz nélkül nincs élet., «Élet ő felségének» is czímez- 
hette volna Pékár a darabját.

160 színesen vetített kép és számos mozgófénykép 
kiséri a szöveget.

Pékár darabja állandóan műsoron van. A közeli 
napokban már a 25. előadást is megérte. k. f .

Joachimsthali gyógyforrások. A bécsi tudományos 
akadémia a rádium felfedezése után 10,000 kg. szurok- 
érczet kapott a joachimsthali bányákból, melyből az 
Auer-társaság laboratóriumában tiszta rádium-sókat állí
tottak elő. Ezt tudományos intézeteknek tartják fenn tudo
mányos vizsgálatok czéljaira; a jövőben pedig az osztrák 
kormány a helyszínén fogja a szurokérczet feldolgoz
tatni külön e czélra berendezett laboratóriumban. Mivel 
pedig Neusser tanár vizsgálatai szerint a rádiumtartalmú 
vízben való fürdés nagy gyógyerővel bír, most arra 
törekszenek, hogy a joachimsthali forrásvizeket, a melyek 
erősen radioactivak, fürdő- és ivókúrára alkalmasokká 
tegyék.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
A tej sterilizálásának uj módja. Budde dán mér

nök a tejhez, annak fertőtlenítése végett hydrogén-super- 
oxydot tesz és 50 C°-ra melegíti; a hydrogén-superoxyd 
a tejben levő fermentum hatására víz és oxygénre bom
lik, az így keletkező oxygén a tejben levő baktériumok 
99 százalékát megöli anélkül, hogy a tej íze, szaga, színe 
és vajképző-sajátsága megváltoznék. Az így sterilizált 
tej a szobában két hétig is eláll változatlanul s állítólag 
épp oly jól emészthető, mint a közönséges tej. Ha mindez 
megfelel, úgy igazán nagy előnye van ennek az eljárás
nak a forralás előtt, mely bizony alaposan megváltoztatja 
a tejet.

Új aluminium-ötvény. Két rész aluminium és egy 
rész zink összeolvasztásával új ötvényt készítenek „Alzen“ 
néven, melynek nyomás ellen a szilárdsága az öntött 
vaséval egyenlő, rugalmassága pedig nagyobb. Fajsúlya 
3 3, színe tiszta fehér, 500°-nál olvad, s akkor annyira 
híg, hogy finom díszítésű tárgyak öntésére is alkalmas. 
Finoman csiszolható, hanem valamivel törékenyebb, mint 
a sárgaréz.
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Egyszerű szer az út pora ellen. Az automobilok 
óriási port kavarnak fel az országúton, ez ellen a kát
ránynyal való öntözés a legjobb, de egyúttal drága szer. 
Most a Vogesekben megpróbálták az utat friss faleve
lekkel vagy fenyőgalyakkal behinteni s állítólag ez a szer 
a por ellen igen jól bevált és hozzá sokkal olcsóbb, a 
hol t. i van fa elég.

KÖNYVSZEMLE.
Schopenhauer: Életbölcseség. Apessimismus nagy 

philosophusa ebben a könyvében leszáll a mindennapi 
életbe s az Életbölcseség fonalával elvezet bennünket a — 
Boldogsághoz. Nem az aktiv, tülekedő ember boldog
ságához, hanem a szemlélődő lelkek intim gyönyörei
hez. Ha Schopenhauer keresztül gázol is a délibábos 
optimismuson, viszont megóv a fájdalmas csalódá
soktól. Az élnitudásnak Schopenhauer valóságos mes
tere, bár a magavonta korlátokat át nem lépi. Hogy 
pedig a boldogság problémájának súlypontját az egyéni
ségbe helyezte, ezzel irányt mutatott a modern gondol
kodásnak. Az egyéniségről, a vagyonról, az ember szerepé
ről, az életkorok különbségéről szóló fejezetekben a 
ragyogó ötleteknek kincses garmadája van felhalmozva. 
De az Életbölcseség nem laza aphorismák füzére, mert 
Schopenhauer egyénisége művészi egységgé kovácsolja. 
Kelen Ferencz dr. fordítása magyaros és hozzáértésről 
tanúskodó. Schopenhauer könyve az Athenaeum kiadásá
ban jelent meg szép kiállításban; ára fűzve 2 korona, 
kötve 3 korona.

Kurucz világ és kurucz költészet. A nagy fejedelem 
szent, hamvai már itthon vannak. Ma dicső alakja fog
lalkoztatja képzeletünket. Ő és társai állanak az érdek
lődés középpontjában. Mennél többet tudni meg róla és 
koráról: ez mindenek kívánsága és e kegyeletes óhajtás 
kielégítésének vágya bírhatta rá Badics Ferenczet, hogy 
a képes magyar irodalomtörténet 3-ik kiadásában írt 
tanulmányát külön kiadásban bocsássa most a nagy 
közönség rendelkezésére. Ez bizonyára örömmel fogadja 
a csinos kiállítású, szépen illusztrált könyvecskét. Badics 
eleven képét nyújtja benne Rákóczi korának és udvará
nak, hű jellemzését magának a dicső fejedelemnek és 
a kurucz költészetnek. A szép kiállítású könyvecske az 
Athenaeum kiadásában jelent meg és ára 1 korona.

Az Ember Tragédiája immár hatodik kiadásban 
jelenik meg a könyvpiaczon, annak bizonyságául, hogy 
ez az irodalomtörténeti remekmű valóban közkincsévé 
vált a magyar nemzetnek, melyet szívesen olvas, mely
nek szépségeit élvezni tudja. Az új kiadásnak értékét 
növeli dr. Kannán Mór bevezető tanulmánya, mely 
egészen új szempontból tárgyalja Madách remekét. Azt 
vizsgálja ugyanis rendkívüli világossággal megírt fejtege
tésében, hogy minő helyet foglalhat el az ember Tragé
diája az erkölcsi nevelés eszközei között ? És arra az 
eredményre jut, hogy ebből a szempontból is elsőrangú 
remekmű, a mennyiben az embert végig kisérvén folyton 
megújuló küzdelmeinek útján, erkölcsi kétségeinkkel 
szemben igazolja a gondviselés szentséges akaratát. 
Arra tanít, hogy az erkölcsös ember a múlton kegye
lettel csüggve, tévedésein okulva, első sorban a jelen 
feladatait mérlegeli és kötelességeit teljesítvén, az emberi
ség haladását és küzdelmét a gondviselésre bízza. — 
Madách költeményének minden barátja, de különösen 
a szülők és tanárok fogják ezt a kiadást örömmel fogadni. 
A csinos kötetet az Athenaeum adta ki és ára fűzve 
1 korona 20 fillér, kötve 1 korona 80 fillér.

Tagdíjak és előfizetések.

I. KIMUTATÁSA
az 1906. évi szeptember hó 25-től október hó 31-ig 
az egyesület pénztárába befolyt tagdíjaknak és elő

fizetéseknek.
a) Tagdíjak -. Facseti áll. el. iskola 10 K, Czabaji 

(Nyitra vm ) áll. el. iskola 10 K. Ecker Mór, Erzsébet- 
falva 10 K, Henter Margit, Újpest 10 K, Grabotsay Adolf, 
Budapest 10 K, Körösi Henrik, Budapest 10 K, Kirchner 
Béla Budapest 10 K, Petróczi István, Budapest 10 K, 
Stankovszky János, Budapest 10 K, dr. Schwöder Ervin, 
Budapest 10 K, Gyulafehérvári áll. el. iskola 10 K, 
dr. Pacsáry Károly, Sopron 10 K, Groó Vilmos 10 K, 
Hackenberger László, Beszterczebánya 10 K, Hegyi Pál, 
Vajdahunyad 10 K, Aradi kir. főgymn. 10 K, Aradi polg. 
leányiskola 10 K, Aradi áll. tanítóképezde 10 K, Balassa
gyarmati áll. polg. leányiskola 10 K, Újszentannai áll. 
polg. fiúiskola 10 K, Szigetvári áll. polg. fiúiskola 10 K, 
dr. Matolcsy László, Debreczen 10 K, Varjasi áll. el. 
népiskola 10 K, Nagyváradi iparosiskolai ifj. egyesület 
10 K, Verespataki áll. el. iskola 10 K, Rujer Ferencz, 
Apatin (1906—1907) 20 K, Ó-teleki áll. el. iskola 10 K, 
Gyöngyösi áll. főgymn. Vachott-köre 10 K, Cseike Győző, 
Budapest 10 K, Buczek N., Vajdahunyad 10 K.

b) Előfizetések: Újpesti Virág-utczai áll. el. népiskola 
8 K, Debreczeni ev. ref. főgymn. önképzőköre 8 K, Aradi 
Templom-utczai polgári fiúiskola 6 K 80 fill., Szendrey 
Margit, Oláhláposbánya 4 K, Bodolai áll. iskola 8 K, 
Szászvárosi Arany János ifjúsági önképzőkör 8 K, Egri 
kaszinó 1 K 80 fill., Pásztói áll. polgári iskola Vachott 
önképző köre 8 K, Királyházai áll. el. iskola 8 K, 
Pancsovai alsóvárosi áll. el. leányiskola 8 K, Balogh 
Imre, Nagykároly 4 K.

Adomány-. Bodin Mihály tanár 4 K.

II. KIMUTATÁSA
az 1906. évi szeptember hóban az Uránia m. tud. 
folyóirat kiadóhivatalában befolyt tagdíjaknak és elő

fizetéseknek.
a) Tagdíjak: Battonyai áll. el. népiskola 10 K, Ditter 

Ida, Belényes 10 K, Móricföldi áll. el. népiskola 10 K
b) Előfizetések: Tolnai áll. el. iskola 4 K, Balogh 

Jenő, Nagylón 90 fill.

Rudolf-szobor. Néhai Rudolf trónörökös szobrára 
befolyt 18,682 K 49 f. Kiadatott ebből 10,000 K, marad 
8682 K 49 f.

Trefort-szobor. Néhai Trefort Ágoston szobrára 
befolyt 9951 K 69 f.

KÉRELEM.
Felkérjük t. tagjainkat és előfizetőinket, hogy 

hátralékos díjaikat és pedig közvetlenül dr. Mészá
ros Károly min. számvizsgáló, egyleti pénztá
rosnak (V., Hold-u. 16.) beküldeni szíveskedjenek.

RECLAMATIO.
Elmaradt lappéldányok reclamálása közvet

lenül a kiadóhivatalnál (VI., Aradi-u. 14.) és leg
feljebb 15 napon belül eszközlendő, különben 
a hiány, pótlása módunkban nem állhat.

HORNYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN. 36.457.



Bármely könyvárusnál kaphatók 
AZ URÁNIA KÖNYVTÁR

eddig m egje len t következő k ö tete i:

1. Magyarország története.
Irta: M arcza li H e n rik .

II. A nemzet gazdálkodása.
Irta: Dr. N y. F a rk a s  Géza.

Ili, Hogyan é sz le lü n k , érzü n k  és  m o zg u n k ?
Irta: Dr. T h an h o ffe r Lajos.
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IV. A rany János  je llem e „ E p i ló g u s b a  tü k ré b en .
Összeállította: S zerem ley  B arn a .

Modern világfelfogásunk és az ember világhelyzete.
Irta: Dr. Pékár Károly.

Az Uránia-Könyvtárt az 
Uránia Tud. Egyesület adja ki. 

E g y - e g y  f ü z e t  á r a  5 0  f i l l é r .

Magyar tanszerkészítő intézete

F E L D M A N N  G Y U L A
BUDAPEST, VI., FELSŐ-ERDŐSOR 5 .

TELEFON 17— 23.

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak 
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

hazai saját gyártmányú 
fizikai, kémiai, természetrajzi 

szabadkézirajzi 
és geometriai tanszereit.

Szakszerű tanácscsal és tájékoztató költség- 
vetéssel szolgál iskolák felszerelésénél.

Újabb szerkezetű tanszerek elkészítését és 
tanszerek javítását elvállalja, mechanikai és 
üvegtechnikai praecziziós munkákat elfogad.

,,A  in. k ir. vallás- és k ö zo k ta tá sü g yi m in is ter  
a Feldm ann Gyula-féle m agyar m echanikai és 
e lectro tech n ika i vá lla la to t (P hysika i és chém iai 
ta n szergyára t és üveg tech n ika i in téze te t)  az 
e nem ű b eszerzés i fo rrásoku l a já n lo tt hazai 
czég  k ö zé  utólagosan fe lv e tte .“  „ H ivatalos  
K ö zlö n y“  X. 11.2 2 9 .

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület 
csak az alább felsorolt felolvasásokat kölcsönzi 
ki és pedig a hozzátartozó képekkel és vetítő
lámpával együtt, ú. m .:

1. Madách életéből.
2. Katona József élete.
3. Zrínyi a költő.
4. Az Alduna.
5. Babilon és a Biblia.
6. Képek Vörösmarty életéből.
7. A Magas Tátra és környéke.
8. A gyümölcs műveléséről és értékesíté

séről.
9. Az Alpesekben és a Rajna völgyén.

10. Délnémet nagyvárosok.
11. Középeurópai nagyvárosok.
12. Budapest,
13. Képek Shakespeare életéből.
14. A fogak ápolása és gyógyítása.
15. Az állattenyésztés.
16. Háziállataink egészségéről.
17. Pompeji és a római élet.
18. Az ősember élete.
19. A tüdővész.
20. Az alkohol.
21. A Föld. -
22. Gyermekápolás és gyermekvédelem.
23. Debrecen.
24. A Balaton.
25. Románok (oláhok).
26. A Vág völgye.
27. Az első segély.
28. A keletázsiai világforgalom útvonalán.
29. A. magyar föld zenéje.
30. Egyiptom.
31. Erdély története.
32. A Hgazdaság.
33. A hadsereg és a honvédség.
34. A honfoglalás és a vezérek.
35. Első királyaink az Árpád-házból.
36. Szent László és utódai.
37. A tatárjárás és az Árpádház vége.
38. Az emberi test szerkezete.
39. A beteg test.
40. Az Anjouk és utódaik.
41. A Hunyadiak kora.
42. Az államháztartás.
A kikölcsönzésre vonatkozó föltételek a 

„Tájékoztató“ nyomtatványban vannak felso
rolva, melyet kívánatra mindenkinek megküld

Az „URÁNIA“
M. T. E. titkári hivatala. 
Budapest, VII., Izsó-u. 4.
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9.20
9.35
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11.15
11.25

kel. őst. 
expr. v.

gy

g y-  v .  
motv.
sz. v.

Wien, Páris, Ostende, 
London 

Palota-Újpest 
Párkány-Nána 
Göd
Szeged, Szolnok 
Lajosmizse, Kecskemét 
Ksztergom 
Palota-Újpest 
Zsolna, Berlin 
Wien
Dunakeszi-Alag 
Temesvár, Karánsebes, 

Báziás
Wien, Berlin 
Palota-Újpest 
Bukarest-Báziás 
Lajosmizse, Kecskemét 
Palota-Újpest

D é l u t á n

gy- y-
s z .  v.

gy- v.
S Z . V.

g y - v -

motv.
gy- v.
s z .  V.

gy- v.
sz. v.

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

Czegléd, Szolnok 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Dorog
Dunakeszi-Alag 
Pilis-Csaba 
Párkány-Nána 
Palota-Újpest 
Bukarest, Báziás 
Érsekújvár 
Esztergom 
Czegléd
Lajosmizse, Kecskemét 
Wien, Páris 
Palota-Újpest 
Nagy-Maros 
Szeged 
Wien
Palota-Újpest 
Párkány-Nána 
Czegléd 
Esztergom 
Lajosmizse
Zsolna, Berlin, Pozsony 
Bukarest, Báziás 
Palota-Újpest 
Vácz
Palota-Újpest 
Wien, Páris 
Szeged, Báziás, Bukarest 
Zsolna, Berlin 
K.-K.-Félegyháza 
Belgrád,Konstantinápoly 
Bukarest, Konstantinápoly

* Vasár- és ünnepnapokon bezárólag november
18-ig közlekedik.

* November t-töl bez. márcz. 31-ig Dunakeszi-
Alagig is közlekedik.8 Csak okt. és ápr. hónapokban közlekedik.

< Minden kedden, csütörtökön és vasárnapon közi 
8 Minden szerdán és szombaton közlekedik.
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Esztergom
Esztergom

12.05
12.55

1.15
1.20
1.40
2.10
3.05
3.15
3.55
4.15
4.30
5.40
5.55
6.30
6.50 
7.00 
7 10

* 8.10 
8 8.20
8.45
9.05
9.15
9.45
9.50 

10.15 
10.40

<10.45
»10.5511.00

idő a vonat 
neme h o n n a n

>12-50 k. 0 .  e. v . K o n s ta n t in á p o ly ,  B u k a re s t
6.35 SZ. V. Dunakeszi-Alag
5.45 »> Czegléd
6.00 motv. Lajosmizse
6.15 SZ. V. Szolnok, Czegléd
6.25 Palota-Újpest
6.35 0 Berlin, Zsolna
7.05 tv.sz.sz. Párkápy-Xána
7.15 SZ. V- Bukarest, Báziás
7.25 Dorog
7.35
7.45

f f Palota-Újpest 
Páris, Wien

7.50 f f Kecskemét, Lajosmizse
8.00 Göd
8.10 Párkány-Nána
8.25 f f K.-K.-Félegyháza
8.35 f f Esztergom
9.10 Dunakeszi-Alag
9.25 gy. v. Berlin, Zsolna, Pozsony

10.20 SZ. V. Palota-Újpest
10.50 Érsekújvár
10.55 f f Szeged

É r i n t s  Budapest ny. pályaudvarra
D é l e l ő t t

D é l u t á n
sz. v. 

gy’-’v.
SZ. V.
gy- v.
SZ. V.

t t
motv. 
sz. v.

gy- v.
sz. v.
gy- v. 
sz. v.

gy- ▼.
sz. v.
gy- v -
SZ. V.

k. e. v. 
kel. őst. 
expr. V.

Palota-Újpest 
Palota-Újpest 
Bukarest, Báziás 
Vácz, N.-Maros 
Páris, Wien 
Dunakeszi-Alag 
Palota-Újpest 
Kecskemét, Lajosmizse 
Nagy-Maros 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Wien, Berlin 
Bukarest, Báziás, 
Palota-Újpest 
Wien
Temesvár, Báziás
Pilis-Csaba
Palota-Újpest
Párkány-Nána
Wien
Esztergom
Berlin, Zsolna
Kecskemét, Lajosmizse
Palota-Újpest
Szeged
Vácz
Konstantinápoly .Belgrác 
London, Ostende, Páris, 

Wien

1 Érkezik minden hétfőn és csütörtökön.
8 Vasár- s ünnepnapokon bez. nov. i8-ig közlekedik. 
8 November i-től bez. márcz. 31-ig Dunakeszi- 

Alagról is közlekedik.
< Csak október és április hónapokban közlekedik, 
s Érkezik minden kedden, csüt. és szombaton.

Érkezés  Buda-Császárfürdő kitérőbe
D ó l e l ő t t __________

Dorog
Esztergom_________

7.17
8.45

4 .39
*8.19
9.22

D é I u t á n __
Esztergom 
Piliscsaba 
Esztergom

Indulás Budapest k. pályaudvarról
. D é l e l ő t t

Ér kei és Budapest k. pályaudvarra
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o v á idő a vonat 

neme h o n n a n

6.20 sz. V Nagy-Kanizsa, Trieszt 5.00 t.sz.sz. Mária-Radna, Arad,
6.45 tf Wien, Grácz, Sopron, N.-Várad, Debreczen
7 .00 gy- v. Újvidék, Zimony 5.20 V . V. Berlin, Ruttka
7.10 >» Ruttlca 5.45 S Z . V . Stanislau, M.-Sziget
7.15 SZ V. Belgrád, Bród 5.45 Belgrád, Boszna-Bród
7.25 gy v. G y u la f e h é r v á r ,  N a g y sz e b e n , 6.10 Brassó, Arad

K o lo z s v á r ,  T ö v is ,  M .S z ig e t 6 15 Bicske, Gyékényes
7.35 t t Fehring, Grácz Triest 6.35 Lemberg, Kassa, M.-Szig.
7.40 ff K a ssa , L e m b e rg , M .-S z ig e t 6.40 Wien, Trieszt
7.45 S Z . V. Gödöllő 7.10 Gödöllő
8 .0 0 gy- v. Z á g r á b , F iu m e , T o r in o , 7.10 Kiskőrös

R ó m a , P écs , V in k o v ce 7.20 Brassó, Kolozsvár
8 .0 0 S Z . V . Arad, Brassó 7 .25 Grácz, Fehring
8.10 tt Kassa, Csorba 7.35 Hatvan
8.15 Z á g r á b , F iu m e , P é c s ,  B ród 7.40 Paks, Brod, Eszék
8.35 f f Munkács, M.-Sziget 7.50 gy- v. Bukarest, Brassó
8.50 gy- v. Wien, Grácz, Sopron 8.10 S Z . V . F iu m e , Z á g r á b
8.55 S Z . V. Bicske 8.15 Csorba, Kassa
9 . 0 0 t f Kolozsvár, Brassó, M.- 8.30 Szolnok

Sziget, Stanislau 8.45 Hatvan
9 .35 ,, Ruttka, Berlin 8 .50 gy- y - T o r in o ,R ó m a ,F iu m e Z á g r á b

11.15 tszsz. Kis-Kőrös 9.10 S Z . V . Győr, Székesfehérvár
9.45 íf Berlin, Ruttka

D é l u t á n 9.50 t t Szabadka
12.20 S Z . V . Szombathely, Wien 10.15 t t Trieszt, Nagy-Kanizsa
12.20 f f Arad, Tövis, P.-Ladány
12.35 Hatvan, Szerencs

1.30 Gödöllő D é l u t á n
1.50 g y -  v . Fehring, Grácz 12.10 sz. V . Gödöllő

Nagy-Kanizsa 12.25 Tövis, Arad, P.-Ladány
1.55 sz. v . Szabadka, B.-Bród 12.40 gy- v. Berlin, Ruttka

>2.00 gy- v. Arad, Bukarest1 12.45 S Z . V. W ie n , S o p ro n , S z o m b a th e ly
2 10 >» Wien, Páris 1.00 g y - v. K o n s ta n t . f B e lg r . ,  B .-B ró d
2.15 t t Kassa, Lemberg >1.10 Bukarest Arad
2.25 sz. V. Bicske 1.30 Bosna-Brod, Eszék,Pécs,2.25 1» Hatvan Gyékényes2.35 g y -  v. K o lo z s v .,T ö v is ,  S z .-N é n te t i 1.30 Lemberg, Kassa2.40 S Z . V. Szolnok 1.45 London, Páris, Wien
3 .00 g y - y ■ Pécs, Eszék, B.-Brod, 1.50 T ö v is ,  K o lo z sv ., S z .-N é m e ti

Gyékényes 2.10 Grácz, Fehring
3 .20 t t B .-B ró d  B e lg rá d  K o n s ta n t . 3.10 S Z . V. Hatvan, Szerencs
3.25 v . v . Paks 5.40 Gödöllő
3.30 g y- y- Ruttka, Berlin 6.35 Győr
4.30 S Z . V . Győr Szt.-fehérvár 6 . 4 0 Brassó, Kolozsvár, Sta-
5.20 t t Gödöllő nislau Máram.-Sziget
5.35 t t Ruttka, Berlin 6.55 Belgrád, Bród
5 .45 t t Kolozsvár, Brassó 7.00 Berlin, Ruttka, Szerencs
6.25 t t Hatvan 7.10 gy- y- Wien, Grácz
6 .30 t t Kis-Kőrös 7.20 S Z . V. Brassó, Arad
6.5Ó g y -  v. Z á g rá b , F iu m e ,R ó m a ,T o r in o 7 .55 Fiume, Zágr., Bród, Pécs
7.05 S Z . V. M.-Sziget, Stanislau 8 10 Munkács, M.-Sziget
7.15 t t Bicske, Trieszt 8.50 Csorba, Kassa
8.15 t t Gödöllő 9.05 gy- v. Torino, Róma, Fiume,
8.45 99 Kassa, Csorba Zágráb,Vinkovce, Pécs
9.15 g y -  v . K o lo z sv ., B u k a r e s t ,  S ta n is l . 9.10 Berlin, Ruttka
9.20 S Z . V . Pécs, Brod 9.30 S Z . V . Wien, Grácz
9.40 t t Lemberg, Kassa,M.-Szír 9.35 g y - v . N .-S z e b e n , K o lo z sv .,
9.40 Fehring, Grácz, Triest M .-S z ig e t

10.10 t t Arad, Brassó 9.50 n Grácz, Fehring, Triest
10 10 t t Belgrád, Eszék, B.-Bród 10.00 rf Zimony, Újvidék
10.30 t t Wien, Páris 10.10 M u n k á c s , K a s s a ,  M .-S z ig e t
10.45 t t Zágráb, Fiume 10.35 S Z . V. Gödöllő
11.10 V . V. Ruttka, Szerencs

1 B e z á r ó la g  n o v e m b e r  I j - i g ,  a z o n tú l  csa k  B ras- * B e z á ró l i s  n o v . 1 c - ig ,  a z o n tú l  c sa k  B ra s s ó tó l
só ig  k ö z le k e d ik . k ö z le k e d ik .

2 C sa k  h é tk ö z n a p o k o n  k ö z le k e d ik . < C sa k  h é tk ö z n a p o k o n  k ö z le k e d ik .

Indul á í  B u d a p e s t - J ó z s e fv á r o s  p . u .-r ó l É r k e i é s  B u d a p e s t - J ó z s e fv á r o s  p . u . - r a
D é l u t á n D é l e l ő t t

*7.00 S Z . V . Péczel 26.00 sz. V. Péczel
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URANIA
N É P S Z E R Ű  T U D O M Á N Y O S  FOLYÓI RAT

AZ «URÁNIA MAGYAR TUDOMÁNYOS EGYESÜLET»
KÖZLÖNYE

M O L N Á R  V I K T O R
K Ö ZRE M Ű K Ö D ÉSÉV EL

SZERKESZTIK

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY

VII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM. 
1906. DECZEMBER

MEGJELENIK MINDEN HÓ ELSEJÉN 
JULIUS ÉS AUGUSZTUS KIVÉTELÉVEL.

=  S Z E R K E S Z T Ő S É G :  
VII., I Z S Ó - U T C Z A  4. SZ.,
HOVA A LAPBA S Z Á N T  KÖZLE
M É N Y E K  ÉS A F O L Y Ó I R A T O K  
CS E R E P É L DÁNYAI  KÜLDENDŐK.

------------------------- T A R T A L O M :  --------------------- ------
Kölcsey Kálmánról. P a p  K á r o l y . — A  drótnélküli telegraph fejlődése. K l u p a t h y  J e n ő .

— Élet és elmélet. P é t e r f i  T i b o r . — A rómaiak családi ünnepei, d r . M á r f f y  O s z k á r .

— A naprendszer keletkezésének új elmélete. J. J. — A vasbeton-építkezés csodái. —y a —
— Magyari uram profécziája. d r . S z e n t p é t e r y  I m r e . — Az ausztráliai juhtenyésztés.
— a  A — A szeretet vize. K u p c s a y  F e l i c i á n . — Krónika. — Hasznos tudnivalók. —

Könyvszemle.

FIGYELMEZTETÉS. Felhívjuk o lvasó ink  figyelm ét a je len  szám u to lsó  o ldalán
foglalt Kérelem  és R eclam atio  ez. közlem ényeinkre .

Egyes szám ára 80 fillér. (A júniusié 1 korona.)

A f o l y ó ir a t  c z i k k e i n e k  é s  k é p e i n e k  u t á n n y o m á s a  c s a k i s  a  f o r r á s  m e g n e v e z é s é v e l  t ö r t é n h e t i k .

BUDAPEST,  1906.
HORNYÁNSZKV VIKTOR CS. ÉS KIR. UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA.



F elh ívás előfizetésre. Felhívás belépésre az Uránía-egyletbe.
Az Uránia az 1 9 0 6 . évvel immár hetedik évfolya

mába lépett.
Iránya, czélja ezután is a régi marad. A tudományos 

könyveknél egyszerűbb és könnyebb, — az újságoknál 
pedig tartalmasabb és komolyabb olvasmányt nyújtani 
tagtársaínknak s előfizetőinknek.

A hatodik évfolyamban 9 7  nagyobb és 1 2 8  kisebb 
közlemény jelent meg a természettan, mennyiségtan, 
vegytan, csillagászat, meteorologia, állattan, növénytan, 
ásványtan, földtan, földrajz, technika, orvostudomány, 
bölcsészet, irodalomtörténet, széptan, neveléstudomány, 
történelem, művelődés történelem, néprajz, művészetek 
és szépirodalom köréből.

Munkatársaink díszes sorában vannak: dr. Apáthy István, 
dr. Bárány Gerő, Bibó I., Bodnár Zsigmond, Böngérfi J., 
Cholnoky Jenő, dr. Dézsi L., Dietz L. dr. Dienes Pál, Edélyi 
Pál, Erődi Béla, dr. Ny. Farkas Geiza, Hathalmi Gabnay 
Ferencz, Gönczi Ferencz, dr. Hankó Vilmos, Hoffmann 
Ottó, Huszár Vilmos, dr. Kapitány Kálmán, dr. Kárffy 
Ödön, Kármán Ferencz, Kiss Ottó, Kovács Gábor, König 
Dénes, dr. Körösi Henrik, dr. Kövesligethy Radó, Krécsy 
Béla, Kriesch Aladár, dr. Kupcsay Felicián, Lehr Albert, 
Lóczy Lajos, MahlerEát, dr. Makay Béla, dr. Áírzr /̂Sándor, 
Mikola S., Mosdóssy Imre, Móricz Zs., dr. Neményi Imre, 
dr. Nuricsán J., dr. b.NyáryAlbert, Orbán Gy., Pap Károly, 
Pékár Gyula, dr. Pékár Károly, Pécsi Albert, Péterfi Tibor, 
dr. Prém József, Pruzsinszky Pál, Rakodczay Pál, dr. Rátz 
István, Szabó László, dr. Szádeczky Gyula, Szász Zoltán, 
dr. Szekeres Kálmán, Rá ez D. Endre, Riedl Frigyes, Sajó 
Károly, Szana Tamás, dr. Szentpétery Imre, Szeremley 
Barna, dr. Szterényi Hugó, dr. Szűcs István, Tass Antal, 
dr. Thanhoffer Lajos, Thiering Oszkár, Tóth Rezső, Köss 
Árpád, dr. Visnya Aladár, dr. Zemplén Győző 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-t az «Uránia Magyar Tudományos Egyesü
let» tagjai külön díj fizetése nélkül kapják; nem egyesületi 
tagoknak az Uránia előfizetési ára: egész évre 8  kor.

Az «Uránia» szerkesztősége.

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 . díjtalanul kapja az egyesület összes kiadványait, 
köztük az «Uránia» czímű havi folyóiratot, melynek az 
előfizetési díja nem tagok részére egymagában évi 8  kor.;

2 . évenként legalább hat utalványhoz van joga, me
lyekkel a bemutató előadásokon (premiere) kívül az 
Uránia-színház esti előadásaira akár egy földszinti vagy 
erkélyszéket, akár egy páholyt 5 O°/0-os árkedvezmény 
mellett válthat;

3 . résztvesz a házi sorsjátékokban, a melyeken éven- 
kintművészeti és iparművészeti műtárgyakat sorsolunkki;

4 . szabadon látogathatja az egyesület által rende
zendő tudományos felolvasásokat, kiállításokat stb.

5 . és végül 3 0 0/n árkedvezményben részesül az egye
sület úgynevezett vidéki akciója részére beszerzett vetítő
gépek és felolvasások kölcsöndíjánál.

A tudományt és művészetet népszerűsítő egyletünk 
felvirágoztatása érdekében kérjük az Uránia igen t. 
olvasóit, hogy ismerőseiket az egyletbe belépésre buz
dítani és belépésüket akár a szerkesztőségnék, akár 
Mészáros Károly dr., számvizsgáló, egyesületi pénz
tárosnak (Budapesten, V., Hold-utcza 1 6 . sz.) bejelenteni 
szíveskedjenek.

Az Uránia-egyesűlet elnöksége.

5—10

S C IIO T T O I 1 A ERNŐ
BUDAPEST, VI., 3NDR3SSV-LT 2.

R U G G V 3 N T 3  a R U H S Z ,  
M INDENFÉLE KÉNVELMI ÉS 

B E T E G B P O L B S I  S Z E R E K .  
Ő R JEG yZÉIf

I N G y E N  ÉS B É R M E N T V E .

J

URÁNIA MAGY. TUD. EGYESÜLET.

T I S Z T I K A R :
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Báró Eötvös Loránd és Szögyény Marich László.
E l n ö k ö k :

Lukács György dr., Matlekovics Sándor dr. és 
Molnár Viktor (ügyvezető elnök).

A 1 e 1 n ö k ö k:
Beöthy Zsolt 
llosvay Lajos Lóczy Lajos Rákosi Jenő 

Zsilinszky Mihály.
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Déri Gyula Szűcs István dr.
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P é n z t á r o s :  Mészáros Károly dr.
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Erődi Béla dr. 
Gerster Béla 
Klupathy Jenő dr.
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URANIA
N É P S Z E R Ű  T UD O M Á N Y O S  F O L Y Ó I R A T

AZ URÁNIA M. T. E. K Ö Z L Ö N Y E

E folyóiratot az Egyesület tagjai
M O L N Á R  V I K T O R  

közreműködésével Nem tagoknak előfizetési ára
az évi illetmény fejében kapják. szerkesztik

KLUPATHY JENŐ és legifj. SZÁSZ KÁROLY
egy évre 8 korona.

Kölcsey Kálmánról.

Kölcsey Kálmán neve irodalmunkban nem 
kitűnő alkotások, sőt nem is írói pályája tévén 
ismeretes, melyre ifjú kora tavaszán csak 

föllépőben volt, csupán nagybátyja szeretete s 
a hozzá intézett Parainesis tették halhatatlanná. 
A mi keveset eddig róla tudtunk, inkább álta
lános vonatkozású s jórészt ingatag hagyományon 
épült, mely se egyéniségét, se pályáját nem hozta 
közelebb hozzánk. Most, hogy a szerencsés 
véletlen arczképét is kezünkbe juttatta, lehetőleg 
teljes életrajzi vázlat keretében sietünk bemu
tatni e folyóirat közönségének.

Kölcsey, a kinek lelke csupa simpathiából 
volt alkotva, maga mondja barátaihoz írott 
leveleiben, hogy néki a sorscsapások melan- 
cholikus kedélyhányódásai, irodalmi kelletlen- 
ségei és az örökös félreértések között egyetlen, 
örök menedéke: szeretni és szerettetni. „Ebben 
áll az élet minden boldogsága, haljak meg én, 
ha engem többé senki sem szeret". S mily jel
lemző, hogy ez a kitűnő költő és gondolkozó, ki 
dalaiban az emberszív mélyeire leszáll, nem
zeti énekeiben és bölcselő irataiban a legmaga- 
abb régiókba fölemelkedik, még írói pályáját is 
lelke ez alapérzéséből magyarázza. „Nem előre 
föltett czélból vegyültem literátoraink közé, — 
írja Döbrenteynek — hanem mert szükségem 
volt barátra. . .  S íme ifjúságunk romlott seregé
ben nem találhatom fel őket egyebütt, hanem 
literátoraink közt: ez pályámnak egész története“.1

A ki az életről és feladatairól ekként gon
dolkodott, s a maga tetteit és szívét így ítélte meg, 
épp ily rendkívül gyöngéd s az odaadásig hű 
volt testvérei irányában. Mint legidősebb fiú, bár 
maga sem ismeri még az életet, szinte atyai gond
dal intézkedik öcscsei jövőjéről. Sámuelt és Pétert, 
a kik katonai pályára léptek: előkelő rokonainak 
ajánlgatja be, érdekükben sokat levelez és uta
zik, taníttatásukra hosszas utánjárással nagyobb 
pénzösszeget gyűjt, s midőn végre az osztozkodás 
után a sors szétszórja őket, meleg érdeklődése 
nem szűnik meg irántuk soha. Legmélyebb von
zalommal mégis a vele Csekébe költöző Ádám 
iránt viseltetett, ki midőn 1820 elején megnősült, 
ő is hozzájuk költözik, velük közös házat visz, 
sőt, hogy a könnyelmű gazdálkodás miatt támadt

1 Levele Döbrenteyhez, 1813., szeptember 25.

anyagi bajaikból valami mód talpra állítsa őket, 
a saját birtokainak kezelését is rájuk bízza. 
Abban reménykedett, hogy ha majd öcscse rendbe 
szedte magát, tovább is kezén hagyva földjeit, 
ő maga Pestre költözik s vagyona jövedelmé
ből íróbarátjai és Szemeréék közelében: egész 
életét az irodalomnak szenteli. A sors azonban, 
mint egykor az öreg Kazinczyét, ridegen húzta 
át e sokat csalódott lélek álmait. Ádám öcscse, 
mielőtt vagyoni helyzetét tisztázhatta volna, 
1827 augusztusában váratlanul elhalt, így a 
súlyos birtokügyek mind a költő nyakába sza
kadtak, ki, hogy végkép tönkre ne jusson, ki
szakítva magát könyvei közül, kedve s hajlama 
ellenére egészen gazdává lenni kénytelen. Végre 
hosszú pörösködés és sok kellemetlenség árán 
úgy menekül, hogy csaknem 10,000 frt értékű 
birtokrészt kénytelen átengedni egy beregi uzsorás 
földesúrnak. Hát még a család gondja? „így 
lett — írja Szemerének — hogy Ádám famíliáját 
lehetetlen nem magaménak mondanom s nem 
birok rá okot találni, hogy itt hagyjam őket. Az 
özvegy is könyörög s aztán itt egy árva van, a 
ki még távolról sem sejti a veszteséget, s ezen 
gyermeki tudatlanságban annál megrázóbb erő
ben bírja szánakozásomat“.1

Ez az árva Kölcsey Kálmán volt, atyja halálakor 
alig harmadfél éves (sz. 1825. márcz. 30-án),3 ki 
nagybátyja szeretetét már bölcsőjében megnyerve, 
élete ennek sorsába öntudatlanul mélyen bele
nyúl. Családi hagyomány beszéli: minő csodás, 
szinte „anyai gyöngédséggel" vette körül a költő 
ezt a gyermeket. Ha szobáját néha napokig tartó 
munkája után elhagyta, gondokba borult arcza 
nyomban földerült, ha e kis szöszke fiút látta 
maga körül, kinek naiv gyügyögése az eszmék 
világában bolygó lelkét mindig fölvidították. 
Később, midőn már nyiladozott a gyermek elméje, 
maga vette kezébe nevelését, s úgy látszik, az 
elemi ismeretekbe is ő vezette be. Mennyire 
bele szövődött e gyermek gondja az ő legben
sőbb életébe, mutatják barátaihoz írt levelei, a 
melyek csaknem mindegyikben előbukkan Kál
mán „fiának“ vagy „unokájának“ neve, a mint

1 Levele Szemeréhez. 1827., augusztus 6.
2 A csekei ev. reform, egyház anyakönyvéből. I. köt., 

134. 1.
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emlegetni szokta. Most egészséges, szép fejlő
déséről beszél, majd jó hajlamait és nagy ragasz
kodását dicséri, máskor, hogy mennyire kettőzték 
bajait Kálmánka betegsége, apró gyermeki kala- 
mitásai s később — midőn az országgyűlés miatt 
hosszabb időre távozik hazulról — : a kis fiú 
minő sírással és epekedéssel szakadt el tőle stb. 
Egyáltalán alig van bizalmasabb levele, melyben 
Kálmánkát is „szívesen ne ajánlaná4, s vele 
együtt „kézcsókjait ne küldené" asszonyisme
rőseinek.

A gimnáziális tárgyak tanítására (a 30-as évek 
elején) egy Simon Pál nevű fiatalembert hívott 
melléje Debreczenből, ki az ő irányítása mellett — 
pár évig buzgón vezette a gyermek nevelését. Hogy 
a nyilvános iskolázást mért mellőzte tervszerűen 
Kölcsey, ennek oka több körülményben rejlett. 
Nézeteit legvilágosabban egy, a pozsonyi diétáról 
(1832 máj. 3) Bártfayhoz írott levelében formu- 
lázza, hol az országgyűlési „literálék és kultus“ 
tárgyalását érintvén, többek közt így szól: „Hitem 
az, hogy a nevelési tárgyat országunk mostani 
fekvésében jól kidolgozni lehetetlen, vagyis inkább 
valami különös jót gyakorlatba hozni reménység 
sincs. Én a magános nevelés mellett élek és 
halok. Embert csak az formálhat, az iskolai 
intézetek nem fognak lehetni egyebek, mint tudóst 
formálni igyekvő intézetek“. Tanításügyünknek 
s vele kapcsolatban a nyilvános iskolázás érté
kének e túlrideg megítélése kissé föltűnő, s épp 
a Kölcsey ajkán, melynek magyarázata egyrészt 
debreczeni tanulóéveinek keserű emlékeiben, más
részt az ő magas ethikai felfogása mellett főként 
honfiúi lelkének abban a pessimista hajlamában 
keresendő, melylyel nemzetiségünk jövőjét, kul
turális és irodalmi életét megítélni koronként 
hajlandó volt. Most, mint a diétái ellenzék egyik 
vezérének abban a nagyszerű, de idegsorvasztó 
munkában, melyben haladásunk minden lépését 
a legodaadóbb erőfeszítéssel lehetett megtenni: 
költői lelkét még jobban megszállta a ború. 
Fölfelé az udvar ármányai, konoksága és erő
szaka, lent az országgyűlésen és megyékben 
sokak szűkkeblű hazafisága, tudatlansága vagy 
szalmalángszerű föllobbanása méltán keserít
hették el, mi ellen legjobbjaink — Széchenyi
től Eötvösig — szintén panaszkodnak, s mely
nek pár év múlva, megyei visszahívójában maga 
Kölcsey lesz legnagyobb áldozatává. És mégis, 
e kitűnő szellem rideg bírálata, már a mi iskola
ügyünket illeti, nem mindenben jogos és igaz
ságos, mert a 20-as évek derekán megindult 
reformmozgalmak hullámai iskolaügyünket is erő
sen meglendítették. Maga az országos törvény 
hovatovább több irányban alapvető intézkedé
seket tett. Úgy a szerzetesi, mint a protestáns 
iskolákban szabadabb levegő kezd lengeni; a 
külföld látogatásának korlátái tágulnak, új inté
zetek alakulnak, a régiek bővülnek, reformálód
nak, s a tanrendszer, tananyag, nevelés és okta-> 
tásügy dolgában sok helyt jelentős újításokat 
találunk. S itt álljunk meg egy pillanatra! 
Vájjon, ha a Széchenyi-kor delelőjéről vissza
tekintünk, nem lehet-e joggal kutatni, hogy 
az elért sikerekben az irodalom ébresztője mel
lett minő szerepe jut múlt század eleji iskoláink
nak ? Állottak volna-e elő akkora nemzettevő

alakok a Kövyk, Budayak, Bolyaiak, Horváth Ist
vánok és id. Szász Károlyok nélkül, kikhez 
hasonló fényes felvonulás művelődéstörténetünk
ben csak a XVI. és XVII. században található. 
A mi pedig egyéniségüket illeti, csak az Eötvös 
és Kemény nyilatkozataira utalok e pillanatban, s 
mélyen hiszem, hogy e téren épp oly sikerrel 
lehetne nyomozni előkészítő szerepét a nemze- 
tesítő iskolának, akár a politikában később — 
a. nemzetesített költészetnek. A mi végül a nyil
vános iskolázásnak szemben a magántanítással 
való értékelését illeti, legékesebb magyarázata 
ennek a Kölcsey eszményi tiszta életét itt nem 
érintve — épp maga, az öcscséhez intézett 
Parainesis, melynél szebb útravalóval tanulót 
az életbe még nem bocsátottak. Egy nagy mora
lista bölcs szól hozzánk ez intelmekből, a ki 
mindenek fölött jellemet, „erényért, hazáért és 
emberiségért olthatlan lánggal hevülő jellemet" 
sürget s csak aztán ítélet- és akaraterővel neme
sített tudást. Erre pedig első sorban — szerinte — 
a magányban való önképzés vezet, mely szem
ben a világi zaj közepett élővel, kinek önszivét- 
lelkét vizsgálni ideje nem maradt: — derűs, igaz, 
és boldogító önismeretre tanít „E szerint élted 
főtörvénye legyen: magányban tökéletesülni s 
majd a köztársaságban magányos készületeidet 
szünetlen hasznodra fordítani“. Ugyanezt a gon
dolatot fejtegeti bár más fogalmi körben, „Iskola 
és Világ“ czímű töredékében, melyet hangja után 
ítélve szintén öcscsének szánhatott. Mindkét érte
kezést körülbelül 1834 körül, tehát azon időtájt 
írta, melyre Kálmán középiskolai tanulmányai
nak s viszont az ő követi pályájának eleje esik, 
midőn családi köréből kiszakadva, öcscse neve
lését idegen kezekre volt bízni kénytelen. Az a 
megszentelő szeretet, mely a távol ködében még 
vonzóbban ragyogtatta föl a kedves fió képét, 
komolyabban nevelése kérdését, sugalták neki 
pozsonyi rideg lakása csöndjében azokat az örök
becsű gondolatokat: tanúságul egy életre a gyer
meknek, irányadóul minden időkre — a tanítónak. 
1834 derekára esik Kölcsey akadémiai titkár
ságával kapcsolatban Pestre költözésének a terve 
is, mely a diéta magasabb szellemi légkörében, 
lelkét újra erősen és soká foglalkoztatja. Ám e 
törekvésében Pest írói világa, munkaerejének és 
idejének értékesítése mellett végig belejátszott 
Kálmán öcscsének a jövője is. A titkárság, mint 
tudjuk, egyrészt az állás bizonytalan volta, más
részt az intéző körök hatalmi szeszélyeivel szem
ben Kölcsey önérzetes viselkedése miatt füstbe 
ment, de a Pestre menetelről, ha vagyoni viszonyai 
rendeződnek, „csupán függetlensége és unokája 
nevelése végett“ sohsem mondott le egészen, de 
vágya, mint föntebb említők, anyagi gondjai 
miatt sírjáig csak vágy maradt.

Simon Pált, ki az 1836. év őszén a magyar
óvári gazdasági akadémiára iratkozott be, 37 elején 
Obernyik Károly váltja föl, ki aztán végig hű barátja 
maradt a családnak. Őt is Debreczenből hívta 
magához Kölcsey. Szerény és lelkes egyéniségén 
kívül főként kitűnő classikus műveltsége nyerte 
meg a költő tetszését, a ki kezdettől fogva nagy 
hatással van rá : könyvtárát megnyitja előtte, 
egyéniségére, tanulmányaira döntő befolyást 
gyakorol, Szalay László és Pap Endre mellett



legkedvesebb tanítványának nevezi. Ü figyel
teti a modern külföldi irodalmak közt főként 
az újabb franczia romantikusokra, meg azokra 
a jogbölcseleti tanulmányokra, melyek Obernyik 
ilynemű dolgozatain, egész tudásán és készült
ségén élesen fölismerszik. Szóval a csekei tuscu- 
lanumban valami nagyszerű kölcsönhatás támadt 
Kölcsey és a nevelő, a nevelő és tanítványa közt, 
melyet csak a költő 1838 nyarán bekövetkezett 
korai halála szakít meg. Kölcsey halála termé
szetesen a szárnyai alatt élő kis családot súj
totta legérzékenyebben, mely alig ocsúdott föl 
acsapás alól, megint súlyos birtokpörökbe bonyo
lódik, melyet Kölcsey Adámné, — közben anyai 
örökségét kikapván, a mint rendbe hoz: keserű 
emlékeivel együtt, csupán fia nevelésére gon
dolva, elhagyja Csekét s az 1840-ik év dere
kán Pestre költözik. Obernyik, ki már a nehéz 
napok alatt mindvégig, majd Kölcsey írói hagya
tékának rendezése körül Szemerével együtt nagy 
segítségére volt az özvegynek, szintén vele megy, 
s bizalmából Kálmán nevelését tovább vezeti. 
Máig megvannak jegyzetei, miket tanítványa napi 
pensumaihoz készítgetett, velük iskolai feladatait 
javítgatta: s mind az ő lelkiismeretes buzgal
máról tesznek bizonyságot. Közben saját hiva
tásának is fokozottabb kedvvel áldozott, kitűnő 
műveltsége és tolla révén pár év múlva az ifjú 
íróvilág legjobbjai közé emelkedik.

Pestre jöttükkor Kálmán már 15 éves, eleinte 
otthon tanulgat, később az evangélikusok jó- 
hírű iskolájába íratta be anyja s nevét az 
1841/42—42/43-ik iskolai év anyakönyveiben a 
rhetorico-poetica s a humanitási osztályok tanulói 
közt csakugyan ott találjuk. A második évben — 
talán anyja betegeskedése miatt — ha nem is 
bentlakó, mindenesetre convictusi tanuló lehe
tett, mert az osztályzó rovatban neve mellett az 
á ll: étbérlő. A classificatiója aránytalanul vegyes. 
A humánus tárgyak egy részéből (magyar nyelv, 
költészettan, világtörténet stb.) még eminens, de 
a classikus nyelvekből és a reális tárgyakból 
csak prímái vannak. Különben hű iskola-és tem
plomlátogató. Viselete kifogástalan. íridoma (! =  
stíl) eminens. Egyáltalán úgy látszik, hogy a száraz 
iskolai stúdiumok helyt jobban érdekelte az a 
pezsgő vérű, lelkes társaság, melyben nevelője 
(akkor már inkább mentora) révén ő is több 
ízben megfordult, köztük néhány nevesebb íróval 
(Vachot Imre, Czuczor, Petőfi stb.) az anyja sza
lonjában ismerkedett meg. Benső barátságot köt 
a vele csaknem egyidős Bulyovszky Gyulával, ki 
Sarkantyú-utczai lakásukon hosszabb ideig náluk 
lakott. Mint kortársai mondják, vidám, derült, 
könnyen kaczagó ifjú volt, s épp ez a meleg 
közvetlensége, kellemes hangja, nemes kifeje- 
zésű arca, alakja valami vele született vonzó
ereje következtében olyan varázs áradt belőle, 
melynek természetes gyöngeség volt engedni. 
Szerette az életet és a víg társaságot, de a 
tételes tudományok iránt különösebb hajlamot 
nem mutatott.

Középiskolai tanulmányai végeztével az 1842— 
1843. iskolai év elején, bizonyára Ooernyik hatása 
alatt, az egyetem bölcsészeti karára iratkozik 
be, hol mint rendkívüli hallgató (az anyakönyv 
szerint „privatisat“) két félévet töltött. De ezen

kívül semmi megjegyzés. A következő évben 
már a nevét se találjuk egyik fakultáson se 
beírva. Általában életének ez a szaka, egész 
a márcziusi napokig, bár fejlettebb egyéniségével 
és hajlamaival legjobban érdekelne bennünket, 
majdnem egészen ismeretlen. Hallgat róla a 
családi hagyomány is. Talán valami gazdasági 
iskolát látogatott közben, vagy külföldön fordult 
meg, vagy birtokai kezelése végett Csekén tölti 
az év nagyobb részét? mind csak feltevés. De 
a 48-as események lázas napjai őt is elő
hívják az ismeretlenség homályából s valószínű, 
hogy íróbarátjai társaságában korán belekeve
redik azokba az izzó mozgalmakba, miket ifjúi 
hévvel és nemes szenvedelmmel aztán az ügy 
bukásáig végig küzd. A márcziusi napokat bizo
nyára a fővárosban tölthette, s mindjárt augusz-

Kölcsey Kálmán.

tus közepe táján, a mint a szerb-illyr láza
dások hírére országszerte megindulnak a tobor
zások, ő is fölcsap honvédnek s a hivatalos 
lap rövid tudósításaként: nyomban „önkénytes 
hadnagyi“ ranggal.1 Sorsa, mint alábbi leveléből 
kitetszik: a Sztratimirovics ellen operáló ujoncz- 
seregbe sodorta először. Első mozdulataik csak 
hiú taktikázással telnek, míg végre a 2-ik szent
tamási ostrommal egyidejűleg (augusztus 19-én) 
a Kolowrath és Castiglione vezetése alatt álló 
ezredük kora hajnalban Turiát támadja meg. 
Bármily hősiesen küzdöttek a fiúk, az öt óra hosz- 
szat tartó ágyútűz és gyilkos rohamok után a 
hűtlen vezetés miatt majdnem bekerítve, kény
telenek visszavonulni. Ezek közt az új honvédek 
közt, az akkor támadt 15. zászlóaljban állotta

1 Közlöny (Hivatalos lap) 1848 okt. 31. 698. lap.
31*
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ki a tűzkeresztséget az ifjú Kölcsey. Élményeit 
és benyomásait a kor divatja szerint egy friss 
tábori levélbe öntve küldte meg az akkor föl
kapott „Pesti Divatlapénak. Czikkét, mely a 
korabeli haditudósításaink egyik fölötte érdekes 
lapja, egyszersmind az ifjú hadnagy egyetlen 
irói kísérlete, szószerinti szöveggel itt közöljük:1 

Török-Becse, aug. 22-én. E hó 19-én reggeli 
hat órakor megérkeztünk Túrja alá, egy zászló
alj huszárral és ugyancsak az önkéntesek har
madik zászlóaljával. Már messziről meghallottuk 
az ágyúk dörgését s láttuk a lángokat, miket a 
bombák hatalmas tüze élesztett. Minden arczon 
a győzelem és harczbamenés vágya honolt, s 
számot vetve magunkkal, hátrahagyottainkat az 
ég oltalmába ajánlottuk. Feledve, hogy három 
mértföldet gyalogolván, testünk egészen ellan
kadt, lelkünk kettős erőt fejte ki, s a velünk 
jött három ágyúval megállapodtunk. Túrjában 
semmi mozgalmat nem láttunk. Nekünk itt egy 
hidat kell vala felállítani, s azt képzeltük, hogy 
majd a legcsendesebben fogunk előre nyomulni: 
azonban ezen hitünket négy ágyulövés űzte el, 
mellyek azonban nem bombák lévén, s bizonyos 
pontra nem is irányoztatván, semmi kárt nem 
tehettek, s így előttünk egyébnek nem látszha
tott, mint hogy figyelmeztessük az ellenséget, hogy 
készüljetek, mert mi már itt vagyunk. Ezen hie
delmünk későbben még inkább megerősödött 
az által, hogy ezen lövések után még vagy két 
órát egy helyben vesztegeltünk, s csak ezen idő 
elteltével indulánk közelebb a faluhoz, minden 
ellentállás nélkül elérvén a Ferencz-csatorna 
széléig, mely épen a falu alatt vonul el. Itt az 
önkéntesek közül a szőlőkbe plenkirozók kül
dettek, s a magunkkal vitt hajófákat a víz szé
lére leraktuk. Ez megtörténvén, a ráczok ágyuzni 
kezdtek. Hallottuk a golyókat fejünk felett három
négy ölnyire süvölteni. Miként történt a híd- 
manipulaczió, nem tudom; mert helyünket el
hagyni nem volt szabad, s ha egy-egy ágyúgolyó 
jött, szidtuk a ráczokat, hogy lőporukat hiába 
vesztegetik, miután mindig olly magasan lőttek, 
hogy a golyó semmi kárt nem tehetett. Később 
észrevettük, hogy a toronyból, melyre a tőlük 
kezdett ágyúzáskor fekete-sárga zászlót tűztek, 
bennünket lesve, intenek ágyuszaiknak: hova 
lőjjenek. A mi lövészeinknek is tüzelés paran- 
csoltatott: de különösnek látszott az, miként 
lőhetnek olly idős ágyuszok, mint a mieink, olly 
istentelenül, hogy a golyók a torony felett még 
egyszer olly magasan repültek el. Azonban az 
ellenség a mi telepünk felé igen erősen tüzelvén, 
ezt egy más helyre vitték, mi pedig annak fede
zésére oldalra vonultunk. Hogy a golyók ne 
érjenek bennünket, az őrnagy tanácsára, midőn 
az ágyú süvöltését hallottuk, a földre le-lebo- 
rultunk. Illy helyzetünkben gyakran csak egy 
arasznyira zúgott el fölöttü nk a teke. De min
den vigyázat mellett is a harmadik századból 
egy ember puskáját úgy melléhez vágta egy 
golyó, hogy az félórai kínlódás után meghalt. 
S így halottunk volt anélkül, hogy az ellen
séggel szembeszáilhattunk volna. Végre midőn 
a ráczok már bennünket három helyről ágyuztak,

1 Budapesti Divatlap 1848. 9. szám. aug. 31.

visszavonulás parancsoltakat. Utánunk iszonyúan 
tüzeltek. A golyók hol fejünk fölött repültek el, 
hol hátunk mögött estek a földre. Némelyek 
felettébb megijedtek e folytonos tüztől. — Vissza
vonulásunkkor még a hídhoz való fákat is ott 
hagytuk. Szükség volt-é lerakni addig e fákat, 
míg bizonyos nem vala. föl lehet-é állítani a 
hidat? ítélje meg más. Mi még az nap Török- 
Becse alá a táborba visszajöttünk; 24 óra alatt 
hat mértföldet gyalogolván, anélkül, hogy valamit 
ettünk és ittunk volna. Most itt vagyunk. Mi 
történik velünk, nem tudom. Tisztjeink közül 
sokan le akarnak mondani, — a többiek is 
egyenként szállingóznak haza. A szenttamási 
szerencsétlen megtámadást és a Sándor gyalog
ság kitüntetett vitézségét, reményiem, megírták 
mások. Én csak magunkról akartam egy-két 
szót elmondani. Az ég fordítsa jóra dolgainkat!

Kölesei Kálmán
önkéntes hadnagy a győzelemig.

Nem lehet czélunk, hogy e rövidke czikkből az 
ifjú Kölcseynek akár örökölt írói hajlamára, 
akár később kifejlő tehetségére jósolgassunk, csu
pán a ránk gyakorolt benyomást kívánjuk rövi
den registrálni. Megkap mindjárt az a friss és 
közvetlen hang, a melylyel levelét megnyitja: 
menetelésekről, harczról, fáradságról újoncz 
létére oly nyugalommal szól, mint egy veterán 
katona, de tollán mégis ott reszket az ifjúságnak 
az a magabízó s mámoros varázsa, mely az új 
Magyarország jellemző hangjaként legerősebb 
akkorddal Petőfi csatadalaiból harsog felénk. 
„Önkéntes hadnagy a győzelemig“, így írja 
alá magát. Mennyi hit, mennyi nemes önérzet 
és szent akarat ez egyszerű szavakban. Szinte 
látjuk pirosló arczát és csillogó szemét, melynek 
magasra vívó szenvedelme mutatja, hogy ezer 
éves családja hagyományait és nagybátyja tanítá
sát a hazáról jól értette meg. Stílje: a korabeli 
hosszú, sallangos körmondatok helyett átlag 
rövid, szabatos és tisztán kifejezett gondolatokkal 
ékes, néhol ironikus fordulatokat vegyítvén közbe: 
nem egyszer hatásos. Van azonban ebben a 
levélben a derűs hang mögött valami más, mely 
rövid odavetésében is fájó, komoly érzéseket takar 
előttünk. Ujonczhonvédeink buzgalma mellett a 
vezető tisztek fonák intézkedései s a csúfos kudar- 
ezok miatt lappangó visszavonás és lehangoltság 
érzete ez, mely már akkor sokakat meglep és 
távozásra készt. S e baljóslatú symptomák — 
valljuk be — már forradalmi csatáink elején 
többször fölmerülnek, rikítóbb színben aligha, 
mint épp e délvidéki hadjárat nagy baklövéseinél 
a mikért Perczel Mór (a képviselőház aug. 12. 
ülésén) nyíltan hazaárulással vádolta Berchtold 
„ m. kir. fővezért “ egész táborkarával együtt, melyet, 
bár az egész minisztérium sértve érzi magát, a ház 
ban is pártfogókra találván (Nyári Pál, Madarász), 
soha vissza nem vont. A sors különös intézkedé
séből később (49. ápr. 3-án) a negyedik szent
tamási ütközetben maga törte meg aztán a 
szerbeket

E hadi tudósítást az ifjú Kölcsey egyetlen 
irodalmi hagyatékának kell tekintenünk, de meg
őrzött róla a véletlen mégegy más,épp oly jellemző 
és érdekes emléket: önkéntes hadnagy korából 
származó kitűnő arczképét, melyet e lapokon
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mutatunk be először a t. olvasóközönségnek. 
Eredetije1 körülbelül 12 cm magas, 8 cm. széles 
mellkép, festője nevét nem ismerjük, de bárki 
lett légyen, becsületére válik, mert ily kis méretű 
arczképben egy-egy szebbet és sikerültebbet a 
korabeli magyar portraitisták rajza között keveset 
találunk.1 2 Rajztechnikája biztos, könnyed és ala
pos, minden legkisebb részlet tudatos művé
szettel van odatéve, úgy hogy önkénytelenül 
azt a benyomást teszi ránk, hogy ha az ábrázolt 
egyén tartásában, arczkifejezésében, szóval egész 
charakterében ekkora határozottság, lelki élet és 
közvetlenség nyilvánul, bár a kép eredetijét 
nem ismertük: az illető el van találva, a 
kép jó arczkép. De elismerésre méltó maga 
a festés módja, mely véges-végig bravou
rös aquarellozás; változatos, gazdag szín- 
árnyalatai finoman olvadnak át egymásba, s 
főként az arczon, melynek halvány aranysárgás 
tónusa valami meleg, sugáros erőt áraszt el az 
egészen. A dohánybarna honvédattila csak nagy 
vonásokkal van oda vetve, de a rajta levő suj- 
tásos díszt guac'ne módra élénk vörössel emelte 
ki a művész.

A mi az arcz charakterét illeti, meglep e lágy haj
lású üde vonásokban az a gyöngéd, szinte lányos 
jelleg, a nyugodt kellemnek és meleg derűnek 
bizonyos varázsa, melynek alapja az ifjú Kölcsey 
gazdag, érzelmes kedélyében rejlett S a mint 
a figyelő szem mélyebben tekint bele mozgalmas 
tükrébe, mind több rokonságot találhat közte s a 
nagy Kölcsey (Schwerdgeburthtól metszett) antik 
szabású arcza között. Főként magasan ívelt szép 
homlokuk, szelíd tekintetű szemük, s a finom 
metszésű ajkak mutatnak élénk hasonlóságra, 
melyek egyúttal — mint tudjuk— a Kölcsey-család 
örökletes sajátságai. Az arcz előkelő kellemét csak 
emeli az a lágy hullámú, tömött haj, mely a 
kor divata szerint hosszúra hagyva egész koszorú
ként övezi a fejet. A vállak tartása kissé előre 
hajlott, mely az ifjú Kölcseynek nagybátyjától 
örökölt szokása lehetett, de sugár, hajlékony 
alakjának főként járás közben messziről feltűnő 
érdekes színt kölcsönzött.

Ez a két — írói és művészi emlék — az 
egyedüli, mely Kölcsey Kálmánról ránk maradt. 
Többet róla sem hivatalos följegyzés, sem családi 
hagyomány révén nem tudunk. Annyi mindössze, 
a mi még bizonyos, hogy szabadságharczunk 
legviharosabb szakában, 49 márczius végén, 
midőn az összes magyar haderő 8 hadtestbe 
való felosztása megtörtént, őt a Görgey alá ren
delt VII. hadtest 15. zászlóaljánál találjuk. Tehát 
annál a dicsőséges hadtestnél, melyhez Görgey 
a szolnoki, hatvani, váczi, nagysarlói stb. ütkö

1 A kép eredetije Kölcsey Gábor szatmári földbirto
kos úr tulajdonában van. Az ő szívességéből közöljük.

2 Leírását az eredeti után adjuk. Mint e gyönge repro
duction is látható, a képet keretelő éles kontúr nem 
a helyes arcz- és testvonal, hanem a papir széle, a 
melyből annak idején ollóval kivágták. Legföltünőbb ez 
a fejet körítő dús hajzat körvonalainál, melynek éles 
és merev volta nagyban zavarja az egésznek szép hul
lámos játékát. Minden bizonynyal több volt benne a 
mozgás, élet és természetes lengeség. Ugyanez mondható 
a jobboldali áll, nyak és váll vonalaira, melyekhez rész
ben hozzátoldott, részben belevágott az olló. Ez metsz
hette le a kép alól vagy mellől a festő nevét is. P. K.

zetek után méltán szólhatott így: „Katonák! 
Nektek jutott a szerencse, hogy éltetek föláldo
zásával biztosítsátok Magyarország önállását, 
nemzetiségét, szabadságát, tartós fönnállását . . . 
Győztetek, hétszer egymásután szakadatlanul 
győztetek — és győznötök kell ezután is . . .!" 
De hogy az ifjú hadnagy közben miken ment 
keresztül, része volt-e azokban a diadalmas 
csatákban, erről bővebbet nem tudunk. 49 ápri- 
lisében már Komáromban találjuk, hol ugyan
azon hó 16-án, a várbeli lakosság közt dühöngő 
epidémiának („tüdőhagymáz“) esett áldozatul.1 
Mivel az anyakönyvi bejegyzés betütypusa egye
zik az akkori ref. püspök, Nagy Mihály írásával, 
igen valószínű, hogy ő lehetett a temető lelkész is. 
Haláláról az irodalomban (Kölcsey-életrajzok) 
s a Kölcsey-család körében más-más verziók 
keringenek, mit egy újabb hagyomány még roman
tikusabb mesével színez ki. E szerint Kálmán 
egy szatmári szép leány, Olcsváry Lilla iránt 
érzett boldogtalan szerelme sebével sietett a harcz- 
térre, s a Komárom körüli csatákban kereste és 
találta halálát. A ballábát lőtték el, kórházba 
került, a hol sokáig feküdt. Hasonló sors érte a 
vele egy zászlóaljnál szolgáló kedves barátját, 
Kállay Jánost. A betegszobában is egymás mel
lett feküdtek, s mikor látták, hogy e hazában 
minden bukni indult, közös elhatározással föl
tépték kötelékeiket: s elvérzettek. Közös sírba 
temették őket s az anyai fájdalom közös emlék
kel jelzé nyugvóhelyüket is. Bárminő poetikus 
és megható e hagyomány, az anyakönyv fönt
említett adataiban sem okunk, sem jogunk kétel
kedni. A szülői szív gondos kegyelete igen való
színű lehet, de síremléküknek e sorok Írója ma 
már nyomát sem találta.

*

„. . . Nem kérd s nem vár az idő, sebes 
rohanással haladván felettünk. Az én napjaim 
legszebb része leszállóit; s ki tudja, melyik 
pillanatban hull az élet hervadó virága ? . . . S 
nemsokára e nép emberei közül senki nem lesz, 
ki rólam emlékezzék, szebb jövendő feledtet el 
engem s társaimat. Csak neked kell végórádig 
emlékezetemet hű kebelben hordozni; csak te 
fogod e sorokat meg-megújuló érzelem közt 
olvasni s meleg kebelbe szedni intéseimet!“ . . .  
írja Kölcsey Parainesise elején öcscséhez, nem 
is álmodva, hogy „a fiú, ki karjai közt forró sze
relem ápolásai közt növekedett“, alig két évtizedre 
rá a múlandóság útján is követni fogja. De ez 
az út itt a halhatatlanság felé vezetett, mert 
szívük-nevük emlékét az irodalom együtt fogja 
őrzeni mindenha s a nagy költő koszorúiból az 
ifjú honvéd sírjára is hullajt néhány levelet.

Pap Károly.

1 A révkomáromi ev reform, egyház halotti anya
könyvéből. (I. kötet 512. lap, 1849.)
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A drótnélküli telegraph fejlődése.
— Poulsen rendszere. —

Tíz éve annak, hogy Marconi, az angol „Post 
Office“ támogatásával első kísérleteit tette 
arra, hogy a levegőn át drótok közvetítése 

nélkül Hertz-féle villamos hullámok segélyével 
jeleket adjon a távolba. Ma pedig már ezzel a 
távírórendszerrel vannak ellátva a nagy kultur- 
államok és főként hadihajóik, és az a japán-orosz 
háborúban a tüzpróbát is fényesen megállotta. 
A tíz év előtti első kísérletek 15 kilométerig ter
jedtek, ma pedig 3000 kilométerre biztos közle
kedés van, sőt Marconi Anglia és Északamerika 
között, közel 4000 kilométerre is adott és kapott 
már jeleket; De Forest pedig állítólag 5000 
kilométerre. Manapság az óceán fölött a nekünk 
láthatatlan és hallható villamos szikrajeleknek 
a tömege úgy kavarog, mind az erdőben a 
madarak csiripelése.

Ez a bámulatosan gyors fejlődés szép pél
dája annak, hogy a tudomány és gyakorlat váll
vetett munkája mily sikereket arathat és bizony 
érdekes és tanulságos a drótnélküli távíró tíz
éves történetén végig tekinteni: láthatjuk, mily 
sokat köszönhet a gyakorlat a tudósok kutatá
sainak.

Most azonban csak egy újabb haladást aka
rok olvasóinkkal megismertetni, mely a drót
nélküli telegraph fejlődésében hatalmas lépés és 
valószínűleg a drótnélküli telephon megvalósí
tását is jelenti.

Ezt a nagy lépést, melylyel a drótnélküli 
telegraph fejlődésének új stádiumába jutott, 
Poulsen Waldemár dán mérnök elméje tette meg.

Poulsen neve pár év előtt a Jelegraphon“ -ja1 2 
révén lett ismertté. Szellemes módon próbálta a 
telephon hangját a phonograph módjára egy 
aczélszallagon megörökíteni, hogy az bármikor 
ismételhető legyen.

Mostani találmánya ennél nagyobb jelentő
ségű : a drótnélküli telegraphnál a jelek adására 
a lármás villamos szikra helyett a csendes ív
lámpát használja fel.

De persze a drótnélküli távírónál sem egyik, 
sem másiknak nem a fénye az, a mit jeladásra 
használnak, hanem az elektromos hullámaik, a 
melyek éppen olyan módon ésolyan nagy sebesség
gel terjednek a levegőben, mint a fény. Mert a 
villamos szikra és az ívlámpa is bizonyos körül
mények között a fény- és hanghullámok mellett 
villamos hullámokat is sugároznak ki, a melye
ket se látunk, se hallunk, de a melyeket sokféle 
módon észrevehetővé tehetünk. A villamos hul
lámok mindazokat a hatásokat mutatják, a mit 
a gyorsan váltakozó villamos áramok, csakhogy 
igen gyengén; így hát mágneseznek, vagy fel
melegítik a drótokat, mint egy izzólámpát a 
városi áram De hogy ez a melegedés kimutat
ható legyen, Viooo mm- vékonyságú platina
drót 1—2 mm. hosszú darabját szabad hasz
nálni s akkor is oly csekély a melegedés, hogy 
mindenféle mesterkedéssel kerülő úton lehet csak 
róla meggyőződni. Más ilyen hatása a villamos 
hullámoknak az ú. n. coherer-hatás, a mi abban

1 Lásd Uránia 1900.

áll, hogy lazán érintkező apró fémreszelék részei 
jól összetapadnak, ha őket villamos hullám éri. 
Ezen alapulnak a cohererek, sokféle kivitelben.

Az eddig használt drótnélküli telegraphrend- 
szerekben a jeladásra szolgáló villamos hullá
mot mindig a villamos szikra szolgáltatta, a 
jelfogószerkezet pedig a távoli állomáson vala
melyik ilyen hullámjelző-készülék (indicator), 
mint: a coherer, detector, baretter stb.

A drótnélküli telegraph elterjedésével mind
inkább érezhetővé vált annak az a hibája, hogy 
a szikrajelek nemcsak azt a jelfogót hozzák 
működésbe, a melynek szánva vannak, hanem 
minden útjukban levőt, s így egyrészt zavarják 
egymást a táviratok, másrészt egyik állomás 
elfoghatja a másiknak küldött sürgönyöket: 
nincs titoktartás.

Ha volna érzékszervünk ezekre a villamos hul
lámokra s olyan helyre lépnénk, a hol sok ilyen 
hullám jár egyszerre, igazában az az érzésünk 
lenne, mint olyan helyen, a hol éktelen zsivajt, 
dobogást és lármát hallunk, de egymás szavát 
nem értjük.

Hogy a drótnélküli telegraph nagy távolságra 
jól működjék és különösen a levegőben egy
mást keresztező sokféle villamos hullám egy
mást ne zavarja, tehát mindegyik a másiktól 
függetlenül csak rendeltetése helyén adjon jele
ket, annak a főfeltétele az, hogy a jelfogó
szerkezet resonáljon a jeladó villamos hullá
mokra, éppen úgy, mint ha a hangok keverékéből 
egy hangot ki akarunk választani, annak meg
felelő resonatort kell a fülünkhöz tenni. E köve
telmény felismerésének és teljesítésének köszöni 
a hullám-telegraphia óriási haladását.

A villamos szikra hullámai ennek a követelmé
nynek általában nem jól felelnek meg, mert azok 
ú. n. erősen csillapítottak (1. ábra), vagyis pár

rezgés után megszűnnek, a jó és erős resonan- 
tiához pedig lehetőleg a zenei hanghoz hasonló 
folytonos, nem-csillapitott (2. ábra) hullámokra

2. Nem-csillapított rezgés görbéje.

van szükségünk, mert a resonálás annál erő
sebb, minél kevésbbé csillapított a rezgés. A 
gyors csillapodásnak több oka van, de a leg
főbb rendesen az, hogy a villamos rezgés fel
melegíti azt az anyagot, a melyben létrejön s 
ez a meleg már nem alakul vissza ismét villamos 
rezgéssé, úgy hogy a szikra összes energiája 
pár rezgés után elfogy és hővé alakul át. Az 
ilyen hullámban tehát az egész energia rövid 
idő alatt sül ki s így az első lökés ereje igen

1. Csillapított rezgés görbéje.



nagy. Hasonló ez az explosióhoz, nagy hatással, 
nagy távolságra terjed el, de hirtelen meg is 
szűnik. Előnye, hogy erősebb zavart kelt s így 
a jelző készülékek távolabb is megérzik; ám ez 
egyúttal hátránya is, mert minden jelzőkészülék 
egyaránt megérzi s így ha több ilyen szikrajel 
halad a levegőben, azoknak zagyva keverékét 
adják a jelző-készülékek. Ilyen hatalmasan csil
lapított szikrahullámokkal adott Marconi az Óceá
non át jeleket, valósággal átmenydörögte azt. De 
óriási energiák is kellenek a nagy távolságra 
való jeladáshoz, így 200 kilométerre 2 (P5 KW.), 
500 kilométerre 52  (4 KW.) lóerős de 1500 
kilométerre már 52 (42 KW.) lóerős gépek ener
giájára van szükség. Az energiának a sok el
veszés miatt még rohamosabban kell nőni, mint 
a hogy a távolság négyzete növekszik.

Éppen úgy, a mint a hangvilla hangja csak 
a vele egyenlő hangú hangvillákat vagy hang
forrásokat szólaltatja meg, a többin áthalad nyom 
nélkül, úgy a folytonos, nem csillapodó villa
mos hullámok is csak azokat a jelző-készüléke
ket szólaltatják meg, a melyeknek villamos hangja 
(rezgésszáma) az övével közel egyenlő. A han
golt telegraphia az, a mely lehetővé teszi a 
zavartalan közlekedést, ezért törekedtek minden 
újabb rendszerben, Marconi, Braun, Slaby stb. 
ezt elérni.

A kétféle villamos hullám, — a csillapított és 
a nem csillapított — hatása végeredményben 
egy, mert mind a kettő megszólaltatja a jelfogót. 
A több mázsás harangot is kétféleképpen szólal
tathatjuk meg: egy erős, hatalmas lódítással, 
vagy pedig a harangozó fiú gyenge, de szabá
lyos ütemben alkalmazott kis lódításaival, melye
ket mindig akkor ad, a mikor a harang kötele 
hozzá visszatér; tehát a harang mozgatására 
annak lengésével együtemű, gyenge lökéseket 
használ. Ez egyúttal érthetővé teszi azt is, hogy 
a nemcsillapított hullámokkal kevesebb energia 
felhasználásával adhatunk jeleket.

De hogy lehet nem csillapított, folytonos vil
lamos hullámokat előállítani?

A szikrarezgések csillapodásának főoka: a 
melegedés mindig megvan, azért tulajdonkép
peni nemcsillapított rezgést nem hozhatunk létre, 
úgy mint súrlódás nélkül egyenletesen lengő 
ingát sem készíthetünk. De a mint az óra ingá
jának, mely a levegőellenállás és súrlódás foly
tán csillapodnék és megállana, a leeső súly vagy 
a rugó által a horgony útján minden lengésnél 
energiát adunk s így pótolva az elveszítettet, az 
inga folytonosan csillapodás nélkül leng (iga
zában kényszerítve van lengeni); éppen úgy, ha 
a villamos szikrában a melegedés folytán elve
szett energiát villamosság hozzávezetésével pótol
juk : folytonos, nemcsillapított villamos hullámok 
keletkeznek. De még az is szükséges, hogy e 
rezgések közel oly gyorsak legyenek, mint a 
szikrában keletkezőké; mert ezekkel könnyebb 
resonantiát előállítani és a jelfogó-szerkezetek 
is érzékenyebbek, minél gyorsabbak a rezgések.

Hogy az ívlámpa bizonyos körülmények között 
szintén villamos hullámokat kelt, azt Duddel és 
Simon1 kisérleteiből tudjuk, sőt Ruhmer'2 az

1 L. Uránia 1901. «-
2 L. Uránia 1901.

ilyen ívlámpát a drótnélküli telephon szerkesz
tésére is megpróbálta felhasználni s ez pár kilo
méter távolságra tiszta időben jól is működött.

Duddel és Simon kísérleteikben olyan villamos 
hullámokat állítottak elő, melyeknek a rezgés
száma másodperczenkent 10—30,000 között vál
tozott s hogy az ívből villamos hullámok indul
nak ki, azt hallani is lehetett, mert a lámpa e 
gyors rezgéseknek megfelelő hangot ad ilyen
kor; innen az elnevezése is: sivító ívlámpa.

A sivító lámpa villamos hullámai azonban 
igen lassúak a szikráéhoz képest, a melyben 
keletkező hullámok rezgésszáma — pl. a Mar- 
coni-féle eszközöknél is — egymillió körül van 
s így a hullámhosszuk körülbelül 300 méter.

Poulsen-nek sikerült az ívlámpában sokkal 
gyorsabb és erősebb villamos hullámokat kelteni 
olyan formán, hogy azok csillapodás nélkül foly
tonosan és egyenletesen keletkeznek. Azt tapasz
talta ugyanis, hogy az ívlámpa sokkal biztosabban 
és hatásosabban sivít, ha borszesz- vagy gáz
lámpa lángjába helyezte az izzó széncsúcsokat 
(3. ábra); sőt még gyorsabb rezgések keletkez-

3. A hullámzó ív borszeszlámpa lángjában.

tek, ha az ívfény hydrogén- vagy világítógáz-lég- 
körben égett. Erre a czélra az ívlámpa szeneit 
olyan zárt edénybe helyezte, a melybe az illető 
gázt bevezette. Rezgés-vizsgáló-készülékkel (oscil
lograph) kimutatta, hogy az ívlámpában ily módon 
keletkező hullámok igen szaporák és csillapo
dásnélküliek. Poulsen ilyen módon 160—240,000 
rezgésszámú villamos hullámokat keltett az ív
lámpában.

A rezgésszám e növekedésének okát Poulsen 
a hydrogén nagy hővezető képességében keresi, 
mert kísérletekkel igazolta, hogy a positiv szén
csúcsnak más módon való lehűtésével hydrogén 
vagy világítógáz nélkül a levegőben égő ívben 
is igen gyors villamos rezgések keletkeznek. Erre

4. Hűtött réz (anod) és szén (kathod) csúcs között keletkező hullámzó 
ívfény.

a czélra az ivet szénrúd (kathod) és rézcső (anod) 
között hozta létre, úgy hogy a rezet belülről vízzel
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hűtötte (4. ábra) s az eredmény az volt, hogy így is 
igen gyors hullámok keletkeztek. Különben az 
ívlámpa ilyetén berendezését villamos rezgések 
előállítására Elihu Thomson már 1893-ban aján
lotta, de feledésbe ment a dolog; legújabban Poul- 
sen kezdeményezésére a legnagyobb német drót
nélküli telegraph-társaság: a,,Telefunken“ szintén 
ilyen vízzel hűtött ívfényt próbál ki a drótnél-

£ í

í m—
8

5. A „Telefunken' ívlámpa berendezése.

kiili telegraphia czéljaira az 5. ábrában látható 
formában (A a telep positiv sarkával összekötött 
rézcső, B pedig a negativ szénrúd). De az anod 
lehűtésén kívül Poulsen a hydrogénnek még 
más hatására is gondol. Tudvalevőleg ennek a leg
ritkább gáznak az atomját a legnagyobb sebes
séggel mozgónak képzeljük s ezzel kapcsolat
ban a hydrogénnel nem csak nagy hővezető, 
hanem nagy iónisáló képessége is van; azonfelül 
talán ez a ritka gáz kisebb ellenállásával is 
kevésbbé csillapítja a rezgéseket. így véli ezt 
Poulsen.

Említettem, hogy nagy távolságra nagy ener
giát kell villamos hullámmá átalakítani, eset
leg több száz lóerőt, hiszen az a térben min
den irányban egyenletesen terjed el s csak igen 
kis része jut el a felfogó állomásra, éppen úgy, 
mint a beszélő hangja energiájának kis része 
jut a hallgató fülébe. Szó- és hallócsővel, vagy 
tükrök segélyével való irányítása a villamos hullá
moknak pedig nem kivihető; hisz erre óriási 
tükrök kellenének, mert láttuk, hogy a hasz
nált villamos hullámok hossza 300 méter 
körül van, úgy hogy kilométerekben kifeje
zendő nagyságú tükrökre vagy csövekre volna 
szükség. Azért csak a resonantia marad mint 
hasznavehető irányítási elv, a melynek az 
is az előnye, hogy kevesebb energiát igényel,

6. Az ív feszültségének növelése elektromágnessel.
■ ’ -

mert a folytonos hullám lassan, de folytonosan 
sugároz ki energiát s ezzel lassabban, de foly
tonosan hatással van a jeladóra s azt működésbe 
hozza, úgy mint a gyermek kis ereje is szabály
szerű közökben működve, megszólaltatja a nagy 
harangot,.

Egy ívlámpában elhasznált energia arány
lag kicsi, rendesen kevesebb egy lóerőnél, azért 
Poulsen azt megnövelni igyekezett. Ezt úgy 
érte el, hogy az ívet elektromágnes sarkai közé 
helyezte, (6. ábra), a minek hatására az ív 
feszültsége nagyon megnövekszik s így az ív 
energiája is. Ilyen módon 3 milliméter hosszú 
ív feszültsége 450 Volt lett, míg közönségesen 
40 - 50 Volt. Poulsen a 7. ábrában látható

7. Poulsen berendezése (generator) nem-csillapított villamos hullámok 
előállítására.

berendezéssel igen gyors és nagy energiájú, nem 
csillapított villamos rezgéseket keltett, a melyek 
fokozottan mutatják azokat a nagy hatásokat, 
a melyeket a nagy feszültségű áramokon Tesla, 
Wehnelt, E. Thomson kísérleteiből ismerünk. 
A rezgések száma ennél a berendezésnél másod
perczenként 170,000; ezeket a villamos rezgése
ket átvezetve egy transformator, pl. a Rhumkorff 
szikra indító primär (vastagabb) tekercsén, a 
másik tekercsben hatalmas, de zajtalan kisülési 
lángokat látunk (8. ábra). Zajtalan ez a kisülés

8. Transformator kisülései Poulsen-áram hatására.

és az ívfény is azért, mert már 170,000 rezgés 
számú mozgást fülünk nem hall meg.

A mi az energiát illeti, Poulsen mérései szerint 
egy lámpa, mely 440 Volt feszültséggel dolgo
zott, 160,000 rezgésszámú hullámokat keltett és 
1200 Watt ( l3/4 lóerő) energiát sugárzott ki, míg
240,000 rezgés számmal csak 1V4 lóerőt (900Watt). 
Ebből látszik, hogy a hosszabb hullámok ener
giája nagyobb, de lehet növelni a rövidebb hul
lámokét is; több ilyen ívlámpa egymásmellé 
kapcsolásával növekedni fog az épp úgy, mint 
a kisugárzott fény.
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A drótnélküli távíró czéljaira való felhaszná
lása e nem csillapított hullámoknak igen köny- 
nyen ment. Ezt Poulsen P. 0. Pedersen dán mér
nökkel együtt végezte. Képeink mutatják az adó 
és vevő állomás berendezését vázlatosan és az

9. A jeladóállomás vázlatos rajza (szoros kapcsolás).

első kísérleteknél használt eszközöket az Esbjerg-i 
adó- és vevő-állomáson. Ezeknek a berendezé
seknek a részleteire* 1 itt nem akarok kiterjesz
kedni, csak megemlítem, hogy ennek a rend
szernek a nagy előnye, hogy az adó-állomáson 
a villamos hullámokat kisugárzó drótrendszer 
(árbocz) egészen szoros összeköttésben lehet a 
hullám keltő-ívvel, anélkül, hogy a resonantia 
veszélyeztetve lenne, míg a szikra esetében ez 
nem lehetséges.

10- Jelf° s ó-íllom ás vázIatos kéPe -

Mindamellett az az egyik fő gyakorlati előnye 
ennek a rendszernek, mint az a rajzokból is 
feltűnik, hogy a régi berendezésektől alig tér el, 
azok mind használhatók; mindössze a csattogó 
szikra helyébe a zajtalan hullámzó ívfény lép.

1 L. Elektrotechnische Zeitschrift 1906. 8. November. 
1044. lap.

Hogy a resonantia mily tökéletes és érzékeny, 
azt a kísérletek adatai igazolják a legjobban. 
Két állomás 606 méter hosszú hullámokkal dol
gozva, nem zavarja a másik két állomás működé
sét, a melyek 600 méteres hullámokra vannak

11. Jeladó állomás Esbjergben.

berendezve. Az érzékenység tehát 1%. vagyis a 
gyakorlatban a lehető legnagyobb. Ilyen formán 
a felfogó árboczról három különböző táviratot 
lehetett egyidőben a három különbözően han
golt vevő-szerkezetben leolvasni egészen biz
tosan.

Az ívlámpából 300—3000 méter hosszúságú 
hullámok sugárzanak ki, ezek közül a hosszabba
kat a nagyobb, a rövidebbeket a kisebb távolsá
gokra lehet felhasználni egyszerre.

A rendszer jóságát, annak a gyakorlatban 
való gyors kivihetősége is bizonyítja.

A múlt év május hónapjában készült el az 
első ilyen rendszerű állomás Lyngby-ben, két 
nap múlva már a 15 kilométer távolságra helye
zett vevő-állomás kifogástalanul működött s rövi
desen rá a 45 kilométernyire fekvő már az 
elkészülés napján rendesen dolgozott. —- Erre 
Esbjergben, Dánia másik végén építettek vevő
állomást, mely szintén azonnal jól működött, 
pedig 300 kilométerre volt Lyngby-től s közben 
jórészt szárazföld felett haladtak a villamos hul
lámok, a mi tudvalevőleg kedvezőtlen az elter-

12. Jelfogó Esbjergben.
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jedésükre. A jelek jól hallhatók voltak a telephon
ban, noha a felhasznált energia csak közel egy 
lóerő (700 Watt) a kisugárzott hullámenergia 
pedig csak 100 Watt volt. Később az ívet erősebb 
mágnesek hatásának téve ki, 860 m. hosszú, 
400 Watt energiájú hullámokat használtak, a 
melyek Esbjergben túlerős jeleket adtak s a 
kísérletezők véleménye szerint a tengeren több 
ezer kilométerre hallhatók lettek volna. Az e 
közben felhasznált energia 2800 Watt volt, a lám
pát tápláló áram feszültsége 240 Voltot tett ki.

Érdekes az is, hogy egy alkalommal az esbjergi 
vevőállomást átalakították a ma használt szikra
jelek felfogására a mi igen könnyen megy 
s ez nagy előnye e rendszernek — s akkor 
valóságos zűrzavara keletkezett az angol, dán, 
német jeleknek, közben a légköri elektromos
ság zavaraival; a mint azonban a vevő-készü
léket ismét a lyngby-i állomásra hangolták, az 
zavartalanul csak azokat vette fel s adta vissza.

13. A lyngby-i jeladóállomás.

Ezek a tények kétségtelenül bizonyítják ennek 
a rendszernek a gyakorlati alkalmazhatóságát 
és a Telefunken társaság a legnagyobb német 
állomáson, Nauen mellett már foglalkozik is e 
rendszer alkalmazásával.

De azonkívül bizonyosnak látszik, hogy ez 
a rendszer igen fejlődésképes; mert aránylag 
egyszerű és technikailag jól kidolgozható esz
közökkel dolgozik, másrészt pedig a drótnélküli 
telephon gyakorlatilag értékesíthető megoldásá
nak a csiráját rejti magában.

Hiszen a beszéd jelei: a hangzók különböző 
hosszúságú és erősségű hanghullámok keverékei
ből állanak, ezeket az ívlámpa hullámaiból, 
melyek könnyen szabályozhatók, összeállítani: 
előreláthatólag csak rövid idő kérdése.

Klupathy Jenő.

Élet és elmélet
— Lélektani vázlatok. —

Akinek látni megadatott, annak csodálatosan 
izgató, változatos és nagyszerű látvány 

- az élet. Minden problémánál jobban érde
kelheti, minden látványosságnál jobban kielégít
heti az utczán mellette elsuhanó emberalak, a 
kávéházban újságokat lapozgató szomszéd, vagy

az életforgatagnak bármely külsőleg jelentéktelen 
szürke emberfia, ha benne nem a köznapi élet 
kicsinyes és felületes nyomait látja, hanem mint
egy belehelyezi mindazt, a mit az emberről, a 
szerves világnak eme legfejlettebb és legbonyo
lultabb teremtményéről tudása és képzelő tehet
sége megalkotott.

Természetes tünemény, hogy a mibe bele- 
születtünk, a mi állandóan körülvesz, az szinte 
meghal érzékeinkre nézve. Ki érzi a levegőt, 
ki érzi nappal a világosságot, ha csak különös
képpen valamivel figyelmét nem vonjuk reájuk? 
És ki látja az embert az emberi társadalomban, ha 
csak különös alkalom nem készteti erre? Ha olvas
suk az indiai lázadások foglyainak rettenetes sorsát, 
kik túlzsúfolt börtöneikben oxygén hiánya miatt 
pusztultak rakásra: jóleső sóhajtással töltjük meg 
tüdőnket a friss reggeli levegőn — öt perczczel 
később azonban már épp olyan kevéssé érezzük 
a levegő áldását, mintha soh’sem olvastunk volna 
róla. A ki mély bányaüregből hosszasabb lent- 
tartózkodás után ismét napfényre kerül, szinte 
nem győzi jóllaktatni szemeit a napfényben 
ragyogó színeken, — míg aztán újból meg
szokottá és természetessé válik a fény, a vilá
gosság. Az érdekfeszítő regény utolsó lapjai után 
az emberekben is nehány óráig, vagy nehány 
napig mást látunk, vagy mást keresünk, mint 
az előtt. Környezetünkben élő embereknél is fel
fedezni véljük, hogy gondolkodnak, szeretnek, 
gyűlölnek és szenvednek, mint a könyvekben. 
Ám fakul a regény hatása, a lelkünk ismét hozzá
szokik a köznapi élet szürke megvilágításaihoz 
s mi az emberekben újból csak foglalkozásokat, 
csak kasztokat, csak érdekeinknek támogatóit 
vagy ellenségeit látjuk.

Ezeket a vázlatokat az életből szedtem, a mikor 
az utczán, a kávéházban, a tantermekben vagy 
társaságban embereket láttam embereknek. Egy- 
egy ismeretlenbe, vagy ismerősbe belehelyeztem 
a sok elméletet, melyeket könyvekből összeszed
hettem, s a melyek a papirostemetőből élet után 
kívánkoztak. Igyekeztem az elméletekből adott, 
köznapi eseteket megfejteni, emberek leikébe, 
események okaiba bevilágítani.

Talán sokszor téves útra tévedtem, talán sok
szor cserbehagyott a tudásom. De két nagy ered
ményt megtanultam e kutatásban. Az egyik: 
hogy igen ritkán alkalmazzuk az életben is azt, 
a mit íróasztal mellett bölcsnek látunk, hogy 
tudásunk és belátásunk sokkal erősebb az elmé
letben, mint a gyakorlatban. A másik nagy ered
mény pedig, hogy megtanultam szeretni az embert. 
Nem phrasis ez, de oly természetes jelenség, 
melyet mindpn természettudományi kutató ész
lelhet magán. Minden búvár megszereti, becsüli, 
drágának tartja azt az anyagot, melylyel kísér
letezik. És ha becses lehet egy Boveri előtt a 
lógiliszta, melyből a sejtoszlások nagyjelentőségű 
igazságait kiderítette, ha Hertwigh Oszkár fel
fedezéseit a tengeri sünöknek köszönheti, 
mennyivel könnyebb megszeretni a legfejlettebb 
és legbonyolultabb életműködésü élő lényt, az 
embert, ha abban éppen azt keressük, a mi 
emberré teszi.

Talán nincsen biztosabb mód optimistává és 
emberszeretővé lenni, mint az embert természet-
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tudományi szemmel vizsgálni. De nemcsak a 
boncztermek, vagy az élettani kísérleti cellák 
falain belül, hanem mindenütt és mindig ügy kell 
tekintenünk a körülöttünk élő társadalmat, mint 
tanulmányunk — helyesebben: mint búvár- 
lataink tárgyát, honnan fényes és meglepő igaz
ságokat tudunk majd napfényre hozni. Aztán a 
legigénytelenebb és legolcsóbb tanulmány ez. 
Anyag van bőven, tudományos felszerelésnek pedig 
nem kell több, mint jó szem, jó szív és kellő 
tárgyilagosság. Sajnos, ez az utóbbi, olyan kevés 
emberben van meg, hogy csak kellő, természet- 
tudományi szellemben való tanulmányok után 
— a melyekben meg kell szokni a jelenségekkel 
szemben a teljes pártatlanságot — sajátítható el. 
így felszerelve a legsajátságosabb felfedező utakra 
indulhatunk. Látszólag a legismertebb vidékeken, 
a leggyakrabban látott emberek között járunk 
s mégis úgy érezzük, mintha ismeretlen földeket 
fedeznénk fel s újonnan felfedezett földek gyü
mölcseit hoznók haza. Bár látszólag a földön 
járunk, úgy érezzük, mintha léghajón emelked
nénk; nem oly magasan ugyan az emberek felé, 
hogy arczvonásaikat ki ne vehetnők, de minden
esetre magasabban, sem hogy ők vizsgálódásain
kat észrevehetnék.

Az életet sokkal színesebbé, a kedélyt sokkal 
nyugodtabbá, az egyént sokkal kellemesebbé teszi 
ez a vizsgálódás. Ha gyakran gondolkodunk a 
felett, hogy az a katona, az a tanár, az a pinczér 
is épp úgy küzd az értelmével, az érzéseivel, 
épp úgy alá van vetve a fejlődés, az átöröklés 
törvényeinek, mint a tudományos könyvekben 
embernek nevezett élő lény, megszokjuk, meg- 
érezzük, hogy a rajtunk kívül álló emberekben 
ne csak vezényelő és engedelmeskedő gépezeteket 
lássunk. Én például nem tudom gyűlölni az 
embert, mióta megszoktam, hogy minden ellen
ségem mellé oda képzelem annak szüleit, a kik 
mégis csak szeretik gyermeköket, s a kiket az 
én gyűlöletem ártatlanul sújtana.

Sokrates „Lakomája“ mindengondolkodóember 
előtt terítve áll.

Én a következő vázlatokban megkísértettem e 
lakomáról nehány morzsát összegyűjteni.

*

Különös világban élünk! Mellettem két fiatal 
ember panamákról beszél, csalásokról, gazember
ségekről, kapcsolatban a legelőkelőbb nevekkel. 
A szomszéd asztalnál egy nagy és komoly fér
fiakból álló társaság elkeseredetten tárgyalja, hogy 
nálunk nem dolgozik senki, mindenki a levegőből, 
a más verejtékeiből akar megélni; a kik a hata
lomhoz jutnak, kiszipolyozzák azt, a nélkül, hogy 
hatalmukhoz megfelelő munkát végeznénekstb.stb. 
Újságokat veszek a kezembe: telve van jajjal, 
panaszszal, gáncscsal mindegyik. Egyik az állam
férfiakat szidja, másik a tudósokat, harmadik az 
írókat, művészeket; megírják, hogy nincs gazda
ságunk, nincs politikánk, nincs művészetünk, 
nincs becsületünk; csak restség van, a gaz
embernek dicsőség, jutalom; rágalom, aljasság 
és embercsalás. A merre nézek, a merre járok, 
mindenütt ettől viszhangzik minden! Elkeseredett 
arczok, elsavanyodott mosolyok, gúnyos szelle
mességek hirdetik, hogy ebben a hazában élni

nem lehet, akár jogász, akár doktor, akár mér
nök, akár iparos legyen az illető. Csak a stréber, 
csak a nem tisztességes eszközökkel dolgozó, — 
az boldogul.

És mikor otthagyom a kávéházat, az újságokat, 
a társaságot, mint lidércznyomás ül a lelkemen 
ez a tudat. Miért fogjak most munkához, ha a 
becsületes munkának nincs gyümölcse e hazá
ban? Hogy más gazdagodjék meg az én verej
tékeimen? Nem, nem megy a munka! Nem bízom 
többé főnökeim becsületességében, jóhiszemű
ségében, nem bízom saját erőm mindenható
ságában (pedig ez kell, hogy minden munkás 
ember legfőbb hite legyen!), nem bízom a mun
kában, az Igazságban, nem hiszek többé semmi
ben. És ebben a nemhivésben élem tétlenül 
napjaimat. Nincsen erőm, hogy apostola legyek 
egy új, jobb, világmegváltó tannak, leszek tehát 
a kávéházak újságfalója, ki mohón kap minden 
botrányon, mert ebben is csak saját mihaszna 
életét látja igazolva. Mindenben sarat átok, bűzt 
érzek, mindenből gúnyt csinálok és velem együtt 
élik ezt az életet ezeren és ezeren: egy ország
nak erőteljes, munkaképes fiatalsága.

A tömeg-suggestiónak és az autosuggestiónak 
érdekes és szomorú példája ez. A sajtó túlzásba 
vitt ellenőrzői tiszte, mely botrányhajszolássá és 
közéleti férfiak lejáratásává fajul, megmételyez
het sok munkás lelket. Meghasonlott, vagy ter
mészetüktől fogva elégedetlen emberek, mint 
valami ragadós betegséget terjesztik maguk körül 
a pessimismust, mely minden emberi haladásnak 
kerékkötője. Mert hiszen olyan könnyű is elhinni 
másról, a világról a rosszat! A legfelületesebb 
talajban van a legkönnyebben található sárvíz 
és mélyen, a sziklákig kell ásni annak, ki tiszta 
kútvizet akar. Az élet sok emberi indulattól 
zavaros forgatagában csak erős és gyakorlott 
szem látja meg az állandó fejlődés tiszta áram
lását. Mindnyájan érezzük, hogy a mai állapotok
nál jobb állapotok is létezhetnek, mint a hogy 
a fejlődés értelmében, kell is hogy jobb állapotok 
bekövetkezzenek: de éreznünk kellene azt a foly
tonos, lassú munkát is, mely ezt a jobb jövőt 
fokozatosan előkészíti, — mint a hogy mai álla
potainkat is egy rosszabb múltból kifejlesztette.

Küzdeni kell tehát a ma divatos pessimismus 
és skepticismus ellen! Ha még száz eset közül 
negyvenben igaza, — a szó szoros értelmében 
vett igaza — volna is a panaszkodónak, vagy 
elkeseredettnek, véleményem szerint nagyobb a 
kár, melyet gúnyjával vagy leleplezéseivel a 
munkaképes, reményekkel és hittel telt ifjúság 
lelkében tesz, mint az a kétes értékű haszon, hogy 
közállapotaink fogyatékosságát feltárta — bár 
rajtuk segíteni — lévén ezek a fogyatékosságok 
örök természeti törvények következményei — nem 
tud semmit, vagy csak nagyon keveset.

Hálás szerep Mephistophelesé; a nagy közön
ség szereti a gúnyos szellemet — bár a mi szel
lemes, még nem mindig igaz. A gáncsolónak 
e mellett kényelmes a tisztje már azért is, mert 
sokkal könnyebb hibákat nevetségessé tenni, mint 
unalmas, hangya-munkákról tudósítást adni. Aztán: 
a támadónál elég, ha állít valamit; ám érveljen 
az, a ki czáfolni akarja!

Pedig Mephistopheles tragikuma éppen az,
32*



480

hogy az igazságnak csak a látszata van mellette. 
És fáj az ember lelke, ha látja, hogy derék, 
becsületes emberek, reményteljes tanulóifjak; 
férfiak, kik az élet -küzdelembe romlatlan kör
nyezetükből csupa bizalmat, csupa lelkesedést, 
hitet és naivságot hoztak magukkal, a sajtó 
szította suggestio mételyétől, mint lankadnak el, 
mint hanyatlik le munkás karjuk és meghaso- 
nolván a munkával, mint rohannak e látszat, e 
tragikum felé!

*
Ki hogyan tanul? A tanulás tulajdonképpeni 

technikáját nem igen szoktuk megfigyelni, pedig 
érdekes, hogy egyénenként mint változik az a 
mód, melylyel az illető tanulmányi anyagát bizonyos 
czélra, bizonyos időre emlékezetében elraktározni 
akarja. Hosszabb idő óta figyelem már a tanuló 
embereket, íme itt feljegyzéseim közül egynéhány.

Általában két csoportra oszthatom a tanulókat: 
egyik a nagyobbik — csoport tisztán emlé
kezete számára tanul. Igyekszik a megtanulan- 
dókat úgy, a mint azok könyveiben vagy jegyzetei
ben vannak, pontosan megőrizni emlékezetében. 
A másik csoport a gondolkodása számára tanul. 
A megtanulandó anyagot megvitatja, több oldal
ról igyekszik megvilágítani s tanulmánya tárgyát 
mintegy egyéniségéhez alakítja, átgyúrja.

A két nagy csoport ismét kisebb osztályokra 
oszlik. Az emlékezet számára tanulókhoz sorolom 
a hangosan tanulókat, a könyvből-tanulókat. 
Különös faja ezeknek, kik a szerintük lényegeset 
irónnal aláhuzogatják. Payot szerint ez renyhe 
figyelemnek önkénytelen jele; a tanulónak 
szüksége van, hogy szerte-kalandozó gondolatát 
ily külső fogással meghatározott helyhez kösse. 
Typikusan az emlékezet számára tanulnak az 
ú. n. magolok, kik egy oldalt tízszer-húszszor 
is átolvasnak halkan vagy többnyire hangosan, 
míg fülük a hangoknak, vagy szemük a sza
vaknak egymásutánjához gépszerüleg hozzászokik.

A gondolkodás számára tanulnak a jegyze- 
telők, vagyis azok, kik tanulmányuk anyagát 
átdolgozván a lényegest kivonatolják s ez által 
ítélő-képességüket gyakorolják. A könyvböl- 
tanulókkal szemben itt találjuk az előadások után 
tanulókat, miután a hallott előadást először végig 
kell gondolni és úgyszólván megemészteni, míg 
azt értelmünk befogadja; holott a könyv tartalma 
gyakran helyhez kötött emlékezet (localis memoria) 
révén is eszünkbe jut. Mégis e csoportnak leg
fejlettebb képviselői a vitatkozva és az önálló 
munkák keretében tanulók. Az első osztályba 
tartozók igyekeznek a már elsajátított ismereteket 
megszilárdítani az által, hogy azokat a tárgyra 
vonatkozó érvekés ellenérvek kereszttüzébe viszik. 
Itt, mint egy kristály magjára, a rokonismeretek 
réátapadnak, reákristályosodnak, egyszersmind az 
egész gondolkodás élénk részt vesz az új isme
retek feldolgozásában s így a megszerzett tan
anyag annál erősebben gyökeredzik meg gon
dolkodásunkban. Az önálló munkák keretében 
dolgozók nagyjában ugyanannak az elvnek alapján 
dolgoznak, mint a vitatkozók; vagyis itt is egész 
gondolkodásukkal, már meglevő ismereteiknek 
egész fegyvertárával és associativ képességüknek 
egész erejével munkálkodnak; csakhogy termé
szetesen, — az irodalmi munkálkodás természe

téből kifolyólag — sokkal alaposabban és sokkal 
mélyebben, mint az élőszóval vitatkozók. Több
nyire valamely probléma keretében összegyűjtik 
e kérdésre vonatkozó előismereteket s ezek alap
ján igyekeznek saját erejükből segíteni a kérdésen. 
Természetesen a szükséges előismereteket aztán 
a lehető legpontosabban és legtartósabban meg
őrizi ilyenkor az emlékezet, miután a probléma 
érdekli az illetőt s mindaz, a mit érdeklődve, 
mintegy belső erő által hajtva tanulunk, össze
hasonlíthatatlanul hosszabb ideig és pontosabban 
emlékezetünkben marad, mint a csak szükségből 
és gépiesen betanult. É mellett az ily önálló 
munka keretében a már meglevő ismeretek és az 
új tanulmányok közt oly belső sokszoros keve- 
rödés támad, mely az új ismeretek meghonoso
dásának legkedvezőbb feltétele.

Bár, mint az elmondottakból könnyen felismer
hető, a tanulási módnak második csoportját tart
juk a tanuló emberhez legméltóbbnak, nem lehet 
tagadni, hogy mai közoktatási, tanulmányi viszo
nyaink mellett, gyakran a másik csoportnak van 
létjogosultsága. Mindenekelőtt sokkal gyorsabban 
lehet pusztán csak az emlékezet számára tanulni; 
egyrészt, mert sok külsőség (visualis, localis 
memoria stb.) segítségünkre lehet; másrészt, mert 
könyv mellett ülve, azt átböngészve, egyik levelet 
a másik után, sokkal kevesebb időt töltünk, 
mintha megfelelő vitatkozó ellenfeleket, megfelelő 
problémákat, vagy tanulmányunkra vonatkozó 
forrásmunkákat keresünk. Azután meg nem is 
alkalmas mindenki ahhoz, hogy önálló utakon, 
önálló felfogással alakítsa tanulmánya anyagát. 
Igen gyakran fenyegetheti itt a tanulót egy téves 
útnak elkeserítő eredménytelensége, vagy a külön
böző próbálgatásokkal járó időpazarlás. Viszont 
azonnal szembeötlik a különbség, ha egy, a vizs
gára tanulás szokott módja szerint elkészült 
tanulót és egy gondolkodva, önálló utakon tanult 
ifjú tudását állítjuk egymás mellé. Annál pontos, 
de rendszer nélkül — legalább is minden önálló 
rendszer nélkül — egymás mellé sorolt adatok 
és ismeretek töltik ki a tudást, oly módon, mintha 
egy láncznak a szemeit egymásból kikapcsolva 
egy halomba raknók; ennél ellenben talán kevésbbé 
pontos ismereteket találunk, de egy szilárd rend
szerbe foglalva, melyben minden egyes adatnak 
és ismeretnek megvan a maga jelentősége; vagyis 
itt a lánczszemek lánczczá kapcsolódtak össze.

Az egyes osztályok keretén belül igen változa
tos, egyénenkint változó példáit találhatjuk a 
tanulási módoknak. Az anyag felosztására vonat
kozólag például ismertem olyanokat, kik tanul
mányuk anyagát napi adagokra osztották fel s 
pontosan elvégezték a napi adagot. Egyszerre 
csak egyfélét tanultak. Mások rendszer nélkül 
hol többet, hol kevesebbet végeztek el, egyszerre 
többféléhez is hozzákezdtek. Ismertem olyant is 
(megjegyzem, hogy példáimat mind az ú. n. jó 
tanulók köréből válogattam ki), a ki hetekig 
vasszorgalommal tanult s hetekig könyvhöz sem 
nyúlt. Különös példáját ismertem meg a tanu
lásnak egy mathematikusnál, a kinek tanulásában 
mathematikus és muzsikus cyclusok váltakoztak. 
Időszakokként vagy teljesen mathematikával, vagy 
teljesen zenével foglalkozott, még ha vizsgálatok 
előtt állott is. Igen sok ember nem képes egy
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fél óránál tovább egy tárgygyal behatóan foglal
kozni, különösen, ha új ismeretek elsajátításáról 
van szó. Mások állítólag — 1 l/s—2 óráig is 
képesek megszakítás nélkül tanulni. Mégis, azt 
hiszem, igaza van Wundtnak, hogy a tanuláshoz 
szükséges figyelem egy óra alatt teljesen kimerül. 
Kétórás előadásokon magam is tapasztaltam, hogy 
a hallgatóság 75%-a az első órán előadottaknak 
mintegy 6/io~ét, a második óra alatt előadottaknak 
pedig csak mintegy 3/i„-ét jegyezte meg. Külö
nösen a második óra elején és közepén elmon
dottak hangoztak el hiában.

Érdekes továbbá a tanulás menete is. Ha pél
dául egy meghatározott tárgyat kell meghatározott 
könyvből megtanulni, igen különbözőképpen fog
nak eljárni hallgatóink. Az egyik megnézi a könyv 
lapszámait, kiszámítja, hogy egy napra ennyi 
meg ennyi esik, azt naponkint megtanulja ala
posan s az utolsó lap után előáll a vizsgálatra. 
A másik ugyanígy cselekszik, de fejezetenkint 
tanul, a végén átlapozza még egyszer az egész 
anyagot. A harmadik átolvassa először az egész 
könyvet s azután részletesen megtanulja. A végén 
még egyszer átolvassa. A negyedik szintén átol
vasáson kezdi, de csak kivonatolás végett; a 
kivonatokat megtanulja s az egész munkátvizsgálat 
előtt átlapozza még egyszer. És így változik ez 
egyénenkint tovább!

Sokat lehetne írni és vitatkozni a különböző 
tanulási módok czélszerüsége vagy czélszerűtlen- 
sége felett. Érdekes volna másrészt kutatni azokat 
a titkos lélektani rugókat, mely egyesekben ilyen, 
másokban amolyan rendszert fejlesztett ki. Mindez 
azonban már nem tartozhatik vázlatunk keretébe, 
mely csak nehány észleletet és nehány megjegy
zést akart egybegyűjteni.

4»

Ki hogyan dolgozik? Itt is csak a dolgozás 
technikájára vonatkozólag akarok nehány észleletet 
összegyűjteni.Természetesen önálló szellemi mun
káról van szó csupán.

Egyik megfigyelt esetemben egy fiatal természet- 
búvár öt esztendőn keresztül dolgozott egy meg
határozott élettani kérdésen. Igen fáradságos és 
rendkívül lelkiismeretes észleleteinek egész hal
mazát gyűjtötte össze. Ezeket irodalmi tekintélyek 
útmutatása nyomán elrendezte; ily módon egy 
bizonyos eredményt vont le s ezt mint munkája 
eredményét közölte.

Másik példámban a szellemi munkás, miután 
problémáját megtalálta, ötletszerüleg megtalálni 
véli megoldásának kulcsát is. Ebben az irányban 
először elméletet állít fel, majd elmélete támo
gatására kísérleti, vagy positivus érveket keres. 
Ha megtalálja azokat — a mint hogy az esetek 
legnagyobb számában csakugyan talál is bizonyító 
érveket — úgy dolgozatát, munkáját egy meg
szabott irányban, előre megállapított eredménye 
értelmében fejezi be. Adataiból csak azokat dol
gozza fel, melyek elméletét támogatják; irodalmi 
forrásmunkáit nem sorolja fel tárgyilagosan, ha
nem vitatkozó modorban csoportosítja elmélete 
köré a rokongondolkodású müveket és czáfolni 
igyekszik az ellenkezőket.

E két példa egyúttal képviselheti az önálló 
szellemi munkálkodásnak két egymással csaknem

teljesen ellentétes módozatát. Az elsőben az ú. n. 
objectivus, tisztán empirikus, vagy inductivus 
munkálkodás példája áll előttünk, a másodikban 
a subjectivus, vagy nem tisztán empirikus, inkább 
deductivus munkálkodásra találunk példát.

Az objectivus és subjectivus munkálkodás 
- véleményem szerint — teljesen az egyéni

ség, temperamentum dolga. A józan, higgadt, 
önálló eszméket nem termelő, phlegmatikus 
Charakter minden esetben az objectivus munkál
kodást fogja választani, melyet viszont hiában 
erőltetnénk egy képzelőtehetséggel megáldott, 
önálló eszméket könnyen termelő, ideges lelki
tulajdonságokban bővelkedő emberre. Ennek 
lelkiszükséglet a hypothesis, az elmélet, mely
nek igazságát könnyen suggerálja előbb magára, 
később másokra is. Ha pl. a megoldandó pro
bléma a színes látás volna, phlegmatikus egyé
niségű barátunk egyik észlelet után a másikat 
gyűjtve megfigyelné, hogy mi a színes látás, 
összeolvasná mindazt, mi az irodalomban erre 
vonatkozólag elolvasható, műszereivel számos 
kísérletet végezne, melyekről — sine ira et 
studio — pontos jegyzetek tanúskodnának; 
végezetül mindezekből az eredményekből olyan 
következtetést vonna le, a mely minden eről
tetés nélkül a kísérletekből és az észleletekből 
önként levonható. A sanguinikus ideges egyéni
ség ellenben egészen másképpen járna el. Már 
a probléma felvetődésénél ott motoszkál a gon
dolkodásában valami sejtelem, hogy a színes 
látás a szemfenék különböző területeinek izgalmi 
állapotára vezethető vissza (szóval valamely tet
szés szerinti hypothesist sejt). E gondolat az 
ideges lelkek könnyű ingerlékenységénél fogva 
egyszerre ihletszerüleg hat, a kedélyt izgalomba 
hozza, a gondolkodást e hypothesis irányában 
gyorssá és könnyűvé teszi, szóval az illető a 
felfedezés, az „Est Deus in nobis!“ gyönyörű
ségét élvezi. Ez a könnyű, kellemes érzés azon
ban könnyen befolyásolja további eljárásait. 
Bár hozzá fog ő is észleletek gyűjtéséhez és 
kísérletek végrehajtásához, azonban igen gyak
ran fogad el kétes értékű észleletet is igazság 
gyanánt, ha hypothesisét erősíti; viszont igen 
gyakran a műszerben vagy külső körülmények
ben a hiba, ha a nyert adatok elmélete ellen 
szólanak. Ugyanígy bánik el az irodalmi anyag
gal is. Támogató forrásmunkáiban épp annyi 
belátást, pontosságot, lelkiismeretességet tételez 
fel, mint a mennyi elfogultságot, lelkiismeret
lenséget, hanyagságot vagy szellemi hiányokat 
vél felfedezni az ellenfelekben.

Könnyen úgy ítélhetünk mindezek után, hogy 
az igazság szempontjából az objectivus mun
kálkodás feltétlenül értékesebb és mélyebb, mint 
a subjectivus. Mégis a valóságban nem így áll 
a dolog, sőt, ha a tudományok történetét, vagy 
a körülöttünk folyó munkálkodást tekintjük, 
hamarosan be fogjuk látni, hogy az új igazsá
gokat, a fejlődés új irányait éppen a subjecti
vus munkálkodásnak köszönhetjük. A genie, ki 
szelleme fáklyájával ismeretlen igazságokra fej
tett, mély perspectivákra világít reá, mindig sub- 
jectivusan dolgozik. A természettudományok tej- 
lődésében is, bár az adatokat, a tényeket 
objectivus munkával hordták össze; az igazsá-



gokat, a philosophiát genialis subjectivus mun
kások vonták le. Legjellemzőbb példa erre a 
Darwinismus. A szigorú objectivitással dolgozó 
Darwin tulajdonképpen csak a tényeket gyűj
tötte és válogatta össze; a darwinismusnak 
philosophiai igazságait Haeckl, Huxley, Herbert 
Spencer vonták le Darwin tényeket tartalmazó 
műveiből.

A két munkálkodásnak tehát egymást ki kell 
egészítenie Sajnos, az az ideális munkás, ki 
egyszer objectivusan, máskor subjectivusan tudna 
dolgozni, a lehetetlenségek közé tartozik. A ki 
ezt magáról vagy másokról feltételezi, nagy csaló
dásban van az emberi természet képességei 
felől. Épp oly kevéssé szoktathatja elfogulatlan 
szemlélődésre magát a rhapsodikus képzelettel 
megáldott lelkű, mint a hogy nem tud önálló 
gondolatot alkotni az, a kiben a genialitásnak 
legcsekélyebb nyoma is hiányzik.

Természetesen a dolgozási mód, a munka 
anyagának beosztása, az időbeosztás is más és 
más lesz a két typus szerint.

Az objectivus typus egyfolytában megszakí
tás nélkül dolgozik rövidebb-hosszabb ideig. 
Egyik észleletet a másik mellé, egyik adatot a 
másik mellé sorakoztatja. Vagy az észleletek 
előtt, vagy azok után lát irodalmi ismereteinek 
megszerzéséhez, s ha utóbb ezekben az olvas
mányokban különleges körülményekre, elmulasz
tott észleletekre hívják fel figyelmét, a hiányo
kat utólag pótolja.

A subjectivus typus nagy megszakításokkal 
dolgozik. Míg felfedezése izgatja az elmélet 
újdonságával, addig szakadatlanul, éjjel-nappal 
munkában áll. Az első akadálynál, az első ked
vezőtlen kísérletnél azonban megáll, elkedvet
lenedik s gyakran hosszú ideig heverni hagyja 
munkáját. Egy újabb impulsus azután ismét 
visszahozza a régi kerékvágásba és tart a buz
galom, míg a feladatnak bizonyos részét be nem 
fejezte. Itt aztán pihenőt tart, érezvén, hogy 
gondolkodása meddővé válik. így halad és pihen 
fokról-fokra, szakaszról-szakaszra, míg műve 
megfelelő alakjában, megfelelő eredményével 
kialakul.

Az utóbbi typus szerint dolgozik sok ember, 
a kiről gyakran azt hiszszük, hogy elhenyéli, 
ellézengi idejét. Az abstract tudományok nagy 
alkotói igen gyakran egy séta vagy egy heve- 
rés alatt találták meg problémáik kulcsát. Isme
retes, hogy a gyengélkedő, ifjú Descartes-nak 
hosszan kellett ágyban maradnia s ezek alatt 
a reggeli henyélések alatt szokta meg a dol
gok lényege felett való gondolkodást. Newton 
és a szellemi munkások igen nagy csoportja 
dolgozik séta közben. Darwin írja pl. levelei
ben, hogy munkálkodásának czélját és tárgyát 
éveken keresztül nem tévesztette szem előtt soha 
s a körülötte lefolyó tüneményeket mind abból 
a szempontból vizsgálta, hogy mennyiben van
nak összefüggésben tanaival.

A kétféle dolgozási módnak más és más 
jelentősége van nemcsak a különböző tudo
mányszakokban, de a különböző korszakokban 
is. Egyik tudományszakban különösen az objec
tivus, másikban inkább a subjectivus irány az 
általánosabb. Éppen így egy bizonyos időszak

ban divatosabb az objectivus, máskor a sub
jectivus irány. Például csaknem napjainkig főleg 
a tárgyilagos, empirikus munkálkodás uralko
dott, mai nap azonban mind jobban és jobban 
tért nyer újból a hypothesiseket, elméleteket 
teremtő módszer. A miből látható, hogy az 
általános történelmi fejlődés folyamán is, mint 
a mindennapi munkálkodás tömkelegében az 
egyik módszerrel igyekszik az emberiség meg
erősíteni azt, a miben a másik tehetetlennek 
bizonyult, vagy a másik módszer viszi tovább 
a haladás zászlóját ott, a hol az egyik zátonyra 
jutott. Péterfi Tibor.

A rómaiak családi ünnepei.

Ami modern korunk családi ünnepei között 
kétségtelenül a legszebb helyet a „szeretet 
ünnepe“, a karácsony foglalja el, a mely 

a legszentebb értelemben családi ünnep. Hiszen 
a Megváltó születésének a szent családdal együtt 
örvend ez alkalommal az egész keresztény világ. 
S a mi kedves karácsonyunkat, hagyományos 
szokás szerint, a ki csak teheti, bizalmas családi 
körben tölti. Ha más alkalommal nem érzi is 
talán a szabadon, gondtalanul élő agglegény a 
családi tűzhely melegének hiányát karácsony 
szent estéjén mégis csak ridegnek találja kényel
mes legénylakását, víg társaságát és valamely 
rokon vagy barát családi tűzhelyéhez húzódik.

A kereszténység üdvös hatását abban is érez
tette, hogy a családi tűzhelyet szentélylyé avatta, 
valóságos oázissá, hová a külső élet zajában, 
küzdelmeiben elfáradt férj megvonul, hogy szerető 
hitvese elsimítsa homlokáról a gond redőit.

De bár az igazi családi boldogság becsét a 
kereszténység tárta fel, mégis azt látjuk, hogy 
az ókori rómaiaknak is volt már érzékük a 
családi élet boldogsága iránt. A szigorú erkölcsű 
Cato legnagyobb örömét családi körében érezte, 
a mikor fiának tanításával maga foglalkozhatott. 
S ki ne ismerné a Gracchusok anyjának, Cornéliá- 
nak büszke mondását, a kinek egyetlen öröme 
fiaiban volt? Mikor barátnője megkérte, mutassa 
meg ékszereit, fiaira mutat e szavakkal: „Ezek 
az én ékszereim!“ A nagy Julius Caesar is a 
családi körben, anyjától, a szellemes és nagy
műveltségű Auréljától nyerte azt a nevelését, mely
nek gyümölcse az ő ragyogó pályafutása lett.

A családi tűzhelynek ezt a megbecsülését és 
hathatós befolyását az egyén fejlődésére a nőnek, 
mint a család lelkének megbecsülésében kell 
keresnünk. .Az antik görögöknél korántsem volt 
meg a családi életnek az egyén fejlődésére az 
a nagy hatása, mint a rómaiaknál. A görögöknél 
ugyanis az asszony, az anya műveltsége nem 
jött számba, s igen alárendelt helyzete volt, s így 
befolyása a gyermekek nevelésére is jelentéktelen. 
Sőt Spártában a fiúkat már 7 éves korukban az 
állam kivonta a család köréből és maga vette 
át nevelésüket.

Egészen más volt a családanyának helyzete a 
rómaiaknál. Igaz, hogy a családfő, a paterfamilias 
a régebbi időben, még a köztársaság első idejében 
is (VIII—III. században) úgyszólván korlátlanul
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rendelkezhetett családja minden tagjával, de itt 
a nő, a ki szintén kivette a maga részét a művelt
ségből, lassankint kiküzdötte magának a család 
körén belül az őt megillető szerepet, lényeges 
beleszólása volt a gyermekek nevelésébe, sőt a 
köztársaság vége felé még a család pénzügyeibe 
is. Ha Cicerónak nejéhez, Terentiához intézett 
leveleit olvassuk, meggyőződhetünk arról, hogy 
mennyire igazi élettársává lett a feleség férjének, 
a ki vele a család minden ügyét, még a pénz
ügyeket is megbeszélte és az okos asszony férje 
hosszas távolléte alatt még a nagy gonddal járó 
háztartást és birtokkezelést is maga vezette, a 
politikai ügyekben pedig férjének legmeghittebb 
barátja volt.

A családi élet megbecsülésének ékesszóló külső 
jele a rómaiaknál a házi isteneknek (Penates) 
rendkívüli tisztelete. A Penatesek (más néven 
Laresek is) voltak a család specziális védő isten
ségei; ők alkották az összekötő kapcsot a család, 
illetőleg egy-egy gens, az az több családból álló 
nemzetség tagjai között. A házi istenségeknek 
bemutatott közös áldozatokkal fejezték ki egy- 
egy család tagjai összetartozásukat. Idegen, tehát 
a családhoz nem tartozó egyén nem lehetett jelen 
a Penatesek tiszteletére rendezett áldozatoknál, 
mert ezek a családi isteneknek (dii familiäres) 
felajánlott áldozatok a család életének legintimebb 
cselekményeihez tartoztak.

Általános és a hagyományoktól szentesített 
szokás volt, hogy a család minden egyes tagja 
a családi élet bármely fontosabb mozzanata alkal
mával első sorban a házi istenségekre gondolt. 
Ha lakomát rendeztek, a házi gazda első ital
áldozata a családi védőistenségeket illette, s az 
ő tiszteletükre locscsantott ki ivás előtt serle
géből egy-két korty bort. Minden elutazás vagy 
hazaérkezés alkalmával a vallásos római első 
üdvözlete nekik szólt; sőt bármiféle munkához 
fogott a család, akár a háznál, akár a mezőn, 
birtokon, el nem mulasztották Penateseikhez 
fohászkodni szerencsés sikerért. S képüket vagy 
szobrukat is megtaláljuk minden ház átriumában, 
azaz az első nagy csarnokban, rendesen egy kis 
díszes fülkébe állítva.

S ha az ókori rómaiak családi érzése ily erős 
és szent volt, nincs mit csodálnunk azon, hogy 
mindjárt az év első napját is, a mely Janusnak, 
a jó kezdet istenének volt szentelve, családi 
ünnepnek tekintették. A nálunk szokásos újévi 
ajándékosztogatást is megtaláljuk Janus ünnepén. 
Rendesen édességekkel kedveskedtek e napon 
egymásnak, azoknak az édes örömöknek jel
képéül, a miket az új esztendőben egymásnak 
kívántak. A szerencsés kezdet istenének oltárára 
pedig lisztből készült kalácsot (janual) helyeztek. 
Kerültek ezen a napon mindenféle czivakodást, 
hogy az új esztendő minél kellemesebben teljék 
el és csak a legszükségesebb munkák elvég
zésére szorítkoztak. íme ráismerünk itt azon 
babonás kortársainkra, a kik még a mi napjaink
ban is az új év első napján előforduló véletlen 
mozzanatokból szent meggyőződéssel olvassák 
ki a beköszöntő év eseményeit!

Kisérjük végig a régi római polgár élete folyását 
a családi körben bölcsőjétől kezdve ifjúságán 
és férfikorán át egészen a sírjáig, éljük át gon

dolatban vele együtt azokat az ünnepi örömöket 
és gyászokat, a melyek a családi életben elő
fordulhattak.

Örvendetes esemény volt a régi római család
ban is egy kis utód megjelenése. Bár a római 
családapának megadta a törvény a jogot arra a 
brutális eljárásra is, hogy újszülött gyermekét, — 
kit a földről való felemeléssel ismertei magáénak, 

akár szeszélyből is elutasíthatta magától és 
sorsára bízhatta, — mégis csak győzedelmes
kedett náluk is a szülői szeretet parancsszava 
a törvényadta jog rideg betűjén. Nem is igen 
olvassuk, hogy az apa részéről ilyen kegyetlen 
visszautasítás előfordult volna.

S ha nagy volt az öröm egy kis zsarnok meg
születésén, még mennyivel nagyobb volt az, ha 
még hozzá fiú született, a ki hivatva volt a család 
fényes hagyományait fentartani, esetleg újabb 
dicsőséget hozni az ősöktől kivívott hírnévre! 
Nem is késett soká a névadásünnepe, a dies 
Iustriciis, azaz a tisztulási nap. Ez a nap a 
lustratiótól, a megszenteléstől vagy vízzel való 
tisztulástól nyerte a nevét, a mit azért tartottak, 
hogy az újszülöttet a varázslatoktól megóvják; 
ez a szertartás körülbelül a mi keresztelésünknek 
felel meg.1

Az előnevekben, a melyek praenomen névvel 
a mi keresztnevünkkel egyenértékűek, nem valami 
bő választékuk volt a régi rómaiaknak.'1 A Kr. e. 
I. század derekán még mindössze 18 ilyen prae
nomen volt, melyek között válogattak volna, — 
ha ugyan lehetett volna. Ámde a senatus, Róma 
tanácsa egy határozatával is szentesítette és köte
lezővé tette azt a hagyományos szokást, mely 
szerint az elsőszülött fiú apja nevét kapta, a 
többiek nagyatyjuk, illetve nagybátyjuk nevét s így 
érthető dolog, hogy legfölebb 3—4 praenomen 
váltakozott egy családban. A leánygyermeknek 
a nemzetség vagy család nevét adták nőnemű 
formában; pl. Cornelia, Julia, Antonia (még ma 
is használatos leánynevek!), melyek a Corneliusok, 
Júliusok és Antoniusok nemzetségnevéből szár
maznak. Sőt még az sem volt ritkaság, hogy 
számozták őket: Prima, Secunda, Tertia stb.

A kis utód megjelenésének örömében persze 
osztoztak a család rokonai és barátai is, a kik 
ez alkalommal mindenféle apró, többnyire rézből 
készült alakokkal (ú. n. crepundiák) ajándékozták 
meg a gyermeket, melyeket ezután ezek visel
tek is talizmánul a megbűvölés ellen. Hasonló 
medaillon-féle volt az arany, kerek amulet, a 
bulla aurea, a melyet a fiúk a férfitóga felvéte
léig, a leányok pedig esküvőjük napjáig nyakékűl

1 A lustratiók czélját maguk a szertartásnál használt 
áldozati tárgyak és eszközök is kifejezik, a mennyiben 
többnyire olyan szereket alkalmaztak, melyeknek tisztitó 
hatást tulajdonítottak, nevezetesen vizet, tüzet, tömjént. 
Lustratiót tartottak még a birtokukon is. Pl. A telek meg
szentelése — lustratio agri — szintén családi ünnep volt 
és oly módon történt, hogy az áldozati barmot a telek 
körül hajtották, hogy ez által az egész területet a meg
szentelés körébe vonják. Ilyen földszentelés történt az 
esetben is, ha a család valamely fekvőségébe villám 
ütött be; efféle lustratiók is mind a családi ünnepekhez 
tartoztak.

2 A praenomen megelőzi a nemzetség- és család
nevet. Pl. Cajus Julius Caesar nevében az első a prae
nomen, a második a nemzetséget: a gens Júliát, a 
harmadik a Caesar-familiát jelenti.
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viseltek. De hát ne gondoljuk, hogy az ókori 
rómaiak annak a babonának, mely szerint némely 
megbüvölö tekintetű ember vészthozó nézése ellen 
talizmánnal tanácsos védekezni, kizárólag maguk 
voltak rabjai. Ma is megtaláljuk pl. a siciliaiknál 
ezt a szokást.

A családfő születése napjának évfordulója elő
kelő helyet foglalt el a családi ünnepek sorában, 
mert a családatyával együtt annak védőszellemét: 
Geniusát is e napon ünnepelték és áldozatokkal 
tisztelték meg.

Voltaképpen érdekes magának a Genius név 
jelentésének fejlődése is. Eredetileg a szó szár
mazása szerint is (v. ö. lat. genus, gignere) a 
férfi nemző erejét jelentette, majd később a foga
lom bőviiltével általában a teremtő, alkotó erőt, 
mely egy férfi vagy egész nemzet lényében és 
alkotásaiban nyilatkozik, fejezte ki a genius szó. 
(Ilyen értelemben beszélünk p. o. geniális műről, 
vagy nemzeti geniusról.)

Ez utóbbi felfogás szerint azután a Genius 
megszemélyesítését tekintették a férfi védőszelle
mének. A Geniusnak szentelt helye volt a családi 
ágy, a lectus geniális, melyen a Geniust több
nyire kígyó alakjában ábrázolták, ez állatnak 
éberségére és erejére való tekintettel. Pompejiben 
nem egy ilyen, a Genius képével díszített bútor
darabot találtak. A családfő születése ünnepén 
annak védőszelleme, (a Genius natalis), vértelen 
áldozatokban, ú. m. kalács-, virág-, bor- vagy 
tömjénáldozatban részesült, még pedig nemcsak 
védencze, a ház ura részéről, hanem az egész 
család is bemutatta neki hódolatát, még a házhoz 
tartozó rabszolgákat és felszabadítottakat is bele
értve. Tehát általános családi ünnep volt ez a 
születésnap. A Genius maga kívánta úgy, hogy 
az ő ünnepét vidám mulatozással töltsék, a tőle 
nyert életet okos szórakozással élvezzék. Azért 
az antik rómainak jól mulatni annyi volt, mint: 
a Geniusnak kedvében járni, „indulgere Genio

Valamint a ház urának Geniusát az egész család 
tisztelte, úgy később a császár születése napján 
az ő Geniusának ünneplésében az egész nemzet 
résztvett.

Ha a családban a fiúgyermek 17-ik, illetőleg 
később (a köztársaság vége felé) a 16-ik életévet 
elérte, letette azt a biborszegélyű köntöst, a toga 
praetextát, melyet gyermekéveiben viselt, hogy a 
római polgár egyszerű, de annál méltóságosabb 
hófehér tógáját, a férfitógát (toga virilis vagy libera) 
vegye föl és e külső cselekvény által a szabad 
római polgárt, a cívis Romanus-1 megillető jogok 
élvezetébe lépjen. Nagy ünnepe volt ez a nap 
az illető családnak, de jelentőségénél fogva az 
államot és általában a nagy nyilvánosságot is 
érdekelte.

A férfitóga felvétele rendesen márczius 17-én, 
a Liberalia napján, Liber isten ünnepén történt, 
a kit Bacchus boristennel azonosítottak. Ovidius 
költő több okot említ fel, melyekkel a férfitógának 
ezen a napon szokásos felvételét megmagyarázza. 
Legvalószínűbb az az indokolás, mely szerint a 
toga libera felvétele éppen a Bacchus Liber nevével 
van összefüggésben, a kinek pártfogása alatt 
lépett az ifjú a szabad római polgárok (liberi) 
sorába és kezdett szabad életpályát, mint a költő 
mondja: liberius iter.

Minthogy a férfitóga felvétele első sorban mégis 
családi ünnep volt, ezért azzal is kezdődött az 
ünnep, hogy az ifjú állampolgár a házi istenek 
segítségül hívása után azoknak oltára előtt letette 
az eddig viselt toga praetextát és a bullát, s 
fölvette alsóruházatnak a térdig érő, ujjatlan fehér 
tunica rectú-1 és föléje a toga virilis-1. Ezután 
atyja vagy gyámja vezetése mellett, s a rokonság 
és. jóbarátok kíséretében a Fórumra, Róma város 
főterére és innen a Capitolium dombjára ment 
fel, a hol a polgárok lajstromába ünnepélyesen 
beiktatták; ugyanitt az ifjú áldozatot mutatott be, 
Liber isten oltárán. Végül az ünnepet a szülői 
háznál nagyszabású lakoma fejezte be.

Majd elkövetkezett a család felnőtt gyerme
keinek életében az a kor, mikor önálló tűzhelyet 
készültek alapítani. Jogszerint ugyan a fiú már 
14, a leány pedig 12 éves korában léphetett 
házasságra, de az életben ily korai házasságkötés 
a legritkább esetek közé tartozott.

A házasságkötést éppen úgy, mint nálunk is, 
megelőzte az eljegyzés, mely ugyan szintén ünnep 
volt a család körében, de nem volt mindig köl
csönös gyűrüváltással egybekötve, mint nálunk. 
Ha a vőlegény adott is ilyen alkalommal kő nél
küli vasgyűrüt a jegyesének, később hűsége 
zálogául aranygyűrűt is, de nem kapott viszont 
a menyasszonyától. Nem mulasztotta el továbbá 
a figyelmes vőlegény jegyesét más ajándékokkal 
is meglepni Természetes, hogy a fényes lakoma 
is elmaradhatlan része volt az eljegyzésnek.

A császárok korában már az eljegyzés alkal
mából írásbeli házassági szerződést is kötöttek, 
melynek tabulae nuptiales vagy sponsales (házas
sági szerződési táblák) volt a neve. A köztársaság 
idejében ezt a szerződést csak az esküvő alkal
mával készítették 10 tanú jelenlétében. E szer
ződésben főképpen a hozományról volt szó, melyet 
mindkét részről hoztak a házhoz.

A jegyesek egymásközötti viszonya azonban 
az eljegyzés után sem lett bensőbb, nem állott 
be a nálunk szokásos bizalmasabb érintkezés 
menyasszony és vőlegény között. Továbbra is, 
egészen házasságuk megkötéséig tulajdonképpen 
épp oly idegenek maradtak egymásra nézve, mint 
azelőtt és csak a házaséletben nyílt alkalmuk 
egymás kiismerésére.

A menyegző napján már kora reggel sereg
lettek a rokonok, jóbarátok és cliensek (az elő
kelő család pártfogása alatt álló szegény, de szabad 
emberek) mind a két jegyesnek a házába, azok 
is természetesen, a kik a házassági szerződés 
aláírásakor tanúkként szerepeltek. A menyasz- 
szonyra anyja egy élénk piros fátyolt vagy kendőt 
adott, mely fejét is borította, de arczát nem födte 
el. Fényesen kivilágították a házat, különösen az 
előcsarnokot, az átriumot, melyben az ősök 
szobrait rejtő fülke nyitva állott; a falat, oszlo
pokat és padlózatot szőnyegekkel, koszorúkkal és 
friss lombokkal minél gazdagabban felékesítették. 
A vőlegény azután ünnepi kíséretével átvonult 
lakásából menyasszonya házába. A menyasszonyt 
a násznagyné (pronuba) vezette a vőlegényhez, 
azután az ifjú pár odalépett a házi oltárhoz és 
ott áldozatot mutatott be. Az esküvő legünne
pélyesebb formájánál, a patriciusi családoknál 
szokásos confarreatio szertartása alkalmával ezen
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közös áldozat bemutatása többnyire nein a meny
asszonyi házban, hanem a Capitoliumon, Juppiter 
templomában történt az isten papjának (fiamén 
Diales) közreműködésével, 10 tanú jelenlétében. 
A házasságkötés szertartását lakoma követte, 
rendesen a lányos háznál.

A lakoma után következett az ifjú asszonynak 
férje házába való vezetése. Csakúgy tolongott 
ilyenkor az utczán a kíváncsian összecsődült nép, 
hogy egy-egy szép nászmenetet lásson, sőt lát
ványosabb menyegzők alkalmával még tribünöket 
is szokás volt felállítani. A nászmenetben a fiatal 
pár diót szórt a kiváncsi nép aprajának, annak 
jelűéi, hogy gyermeki kedvteléseivel felhagy. 
A pajkos nászdalok sem hiányoztak ilyen menet 
alkalmával, melyeket a násznép is énekelt, fuvola
szó kíséretében. A köztársaság derekán, még a 
Kr. e. Ill—IV. században is csak az esti csillag 
felttintével vezették az új menyecskét férje házába, 
a ki őt megelőzve a küszöbön várta. Bár később

császár eljárása, hogy az ilyen nagy menyegzők 
alkalmával űzött pazarlást törvénynyel kísérelte 
meg korlátozni, a mennyiben elrendelte, hogy az 
esküvői lakoma költségei 1000 sestertiusnál (180 
koronára) többre nem rúghatnak. Hanem hát 
— ezt már az összeg csekélységénél fogva is 
gondolhatjuk — ez a törvény csak írott malaszt 
maradt, melyet sohasem vettek komolyan. Jelen
tékeny mértékben növelték a lakzik költségeit 
egyrészt a nép tömeges megvendégelése és a 
cliensek között szokásos pénzkiosztás, másrészt 
az a szokás is, hogy a megjelent vendégek között 
is, megtisztelő jelenlétük viszonzásaképpen, szintén 
pénzbeli ajándékokat osztogattak. Persze, hogy 
voltak takarékosabb természetű fiatal párok is, 
a kik aztán úgy segítettek magukon, hogy menyeg
zőjüket falusi birtokuk magányában tartották meg 
és ez által a nagy költségekkel járó lakomáktól 
és zajos mulatságoktól megkímélték magukat, 
egyúttal pedig maguk is megmenekültek a sok

A római ház átriuma, a háttérben a házi istenek kápolnájával.

már nem tartották estefelé a fiatal asszonyka 
bevonulását, mégis megmaradt az a szokás, hogy 
az utczán fáklyavilágítást rendeztek, örömtüzeket 
gyújtottak. Mikor az ünnepi menet a férj házához 
ért, az ifjú asszony az ajtófélfát zsírral és olajjal 
bekente és gyapottekercscsel vonta be; ezzel a 
szertartással avatta fel új családi házukat. A fiatal 
férj ezután átemelte feleségét a küszöbön. Ezt 
a szokást némelyek, pl. Plutarchos görög író 
színleges rablás jelképének tartották1; mások ellen
ben úgy magyarázzák, hogy az átemeléssel a férj 
elejét akarta venni küszöbön történhető meg- 
botlásnak, a mi babonás felfogás szerint rossz 
előjel lett volna.

Azon esetben, ha a menyegzői lakoma nem 
volt már meg a menyasszony házánál, a fiatal 
férj adta az ebédet. Képzelhetjük azt a díszt és 
pompát, melyet a külsőségekért rajongó rómaiak 
egy ilyen esküvői díszebéden kifejtettek a köz
társaság vége felé és a császárság korában, a 
mikor a fényűzés Rómában különben is rendkívüli 
mértékben elharapódzott. Érthető tehát Augustus

1 A színleges rablás szokását menyegzők alkalmával 
már sokkal előbb is megtaláljuk a spártaiaknál; sőt nap
jainkban is megvan ez a szokás a bácskai sokáczoknál.

terhes meghívás elfogadásától, melyeknek kivált
képpen a fiatal házasok sűrűn ki voltak téve.

A fiatal asszonynak természetesen az volt a 
legnagyobb büszkesége, ha családjában mint anya 
is teljesíthette hivatását. A rómaiak a gyermek- 
áldást — éppen úgy, mint a keleti népek és a 
görögök is — az istenek kegyének tekintették, 
különösen pedig Juno, a házasság védő istennője 
adományának. A férjes nők és anyák ezért egy 
speciális ünnepet ültek évenkint márczius 1-én 
Matronalia (azaz a matrónák ünnepe) néven Juno 
istennő tiszteletére, a kit ez alkalommal Lucina 
melléknéven tiszteltek, mint a szerencsés szülés 
elősegítőjét. Ezen az ünnepen a matrónák, azaz 
az úriasszonyok koszorúsán vonultak fel Róma 
egyik halmára, az Esquilinusra s ott Juno Lucina 
templomában házaséletük boldogságáért és ter
mékenységéért imádságot mondtak, virágokat 
ajánlván fel az ő istennőjüknek. A férfiak e 
napon ajándékokkal kedveskedtek az asszonyok
nak, ezek pedig megvendégelték a szolgákat. 
Ovidius költő azt állítja, hogy ezt az ünnepet 
még Romulus király rendelte el annak emlékéül, 
hogy a sabin nők elrablásával a házasélet Rómá
ban meghonosodott.

33
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De a természet rendelése szerint a gyász napjai 
is be-beköszöntöttek a római családba, mikor 
valamelyik kedves hozzátartozóját elragadta a 
kérlelhetetlen halál. A túlvilági életbe vetett hit 
bizonyára náluk is enyhítette a veszteség keserű 
érzését, hiszen hitük szerint ők elhúnyt őseik 
szellemével továbbra is fentartották a közösséget, 
érintkeztek velük az arra rendelt napokon; de 
azért hullott egy gyászeset alkalmával elég könny, 
őszinte és — fizetett egyaránt. A régi rómaiak
nak a külső fény és pompa iránti érzéke, a lát
ványos szertartások szeretete a családi életnek 
talán egy mozzanatában sem jutott oly mérték
ben kifejezésre, mint szeretteik temetése alkal
mával.

A haláleset beálltától számított három napon 
át az előkelő családbeli halott a cyprusgalyakkal 
ékesített családi ház átriumában fényes ravatalon 
közszemlére volt kitéve, míg ellenben a szegény- 
sorsúak halottjukat már másnap éjjel vitették ki 
a halottvivőkkel (vespillones) a temetőbe. Ez az 
egyszerű temetés, fiinns taciturn volt, ellentétben 
a funus indictivum-ma\, melyre az előkelő család 
hírnökök útján a nagyközönséget is meghívta. 
A halottas-házból hosszú, nagyszerű menetben 
vitték harmadnap a halottat a város utczáin és 
a Fórumon keresztül utolsó útjára. Zenészek, majd 
könnyezésre pénzért felfogadott sirató asszonyok 
(praeficae), tánczosok, színészek csoportja nyitotta 
meg a menetet, ez utóbbiak között olyan is, ki 
a halott maszkját vette magára. Erre a család 
őseinek viaszképei következtek kocsikon hosszú 
sorban, melyeket többnyire az ősök hivatali jel
vényeivel és egykori díszeivel együtt színészek 
vettek magukra. Az ősök nyomában, közvetlenül 
a halott előtt szolgák (lictorok) és fáklyavivök 
lépdeltek, a halott koporsóját pedig fiai, rokonai 
vagy libertinusai (felszabadított rabszolgái) vitték 
vállukon. A menetet azután a családtagok, roko
nok, jóbarátok és tisztelők, továbbá a résztvevő 
nép hosszú sora zárta be.

így vonult a menet a Fórumra, a hol a koporsót 
egy kis időre letették, az ősöket képviselő sze
mélyek leszálltak kocsijukról és valamennyien 
meghallgatták a család egyik tagjától tartott gyász
beszédet, a laudatio funebris-i, mely az elhunyt 
kiváló tetteit és a haza körül szerzett érdemeit 
magasztalta. A halotti beszéd végeztével a menet 
folytatta útját a temetőbe.

Korábbi időben, a köztársaság első századai
ban már ott a sírnál tartottak halotti tort, azután 
a családi házban áldozatot mutattak be a házi 
isteneknek, melynek rendeltetése az volt, hogy 
általa a halott érintésétől megfertőzött család 
megtisztuljon; tehát a fentebb említett lustratió- 
val volt egybekötve ez a nap, melynek feriae 
denicales volt a neve. Ezt a családi kegyeletet 
az állam is respektálta, a mennyiben egy a tör
vényszék elé idézett egyén meg nem jelenése 
esetén akadályozó oknak elfogadta.

Ezután egy kilencz napig tartó gyászidő követ
kezett (ezt a zsidó vallás is ismeri), melynek 
utolsó napján az elhúnyt szellemének mutatott 
be a család áldozatot és lakomát tartott, (cena 
novemdialis), mely alkalommal már le is tették 
a gyászruhát, a sötétszínü tunicát és tógát. Ha 
a család előkelő és gazdag volt, akkor ezen a

kilenczedik napon az elhúnyt emlékére játékokat 
is (ludi novemdiales) rendezett.

Elhúnyt tagjainak emlékét azonban nem csu
pán a temetés után tartott alkalmi ünnepen ülte 
meg a család, hanem a kegyeletes megemléke
zésnek a római vallás évről-évre állandóan vissza
térő ünnepnapokat is szentelt Parentalia vagy 
dies parentales néven, melyeket az állami ható
ságok is elismertek. Az ősök szellemei (di paren- 
tum) a rómaiak felfogása szerint tovább is törőd
tek családjuk sorsával, őrködtek utódaik jólétén 
és büntetésükkel. sújtották a család ősi szent 
hagyományainak esetleges megsértőjét. Manap
ság is az elhunyt elparentálásával, — a mely 
kifejezésünk ezen ünnepek nevével van össze
függésben — mi is valamely drága halottunk 
iránt érzett tiszteletünket és érdemeinek méltatá
sát szoktuk kifejezni.

A Parentalia ünnepei február 13-án délben 
kezdődtek, a mikor az állam főtisztviselői (con
sul, praetor, censor) letették a bíborszegélyű toga 
praetextát — és tartottak február 21-ig; a templo
mok ez idő alatt zárva voltak és házasságokat 
nem volt szabad kötni. E héten a családtagok meg
boldogult szeretteik sírját koszorúkkal ékesítették 
fel és ott áldozatokat mutattak be. Ezen ünnep- 
cyclus utolsó napja, február 21-ike nemcsak 
családi, hanem egyúttal állami ünnep is volt, 
azaz a feriae publicae-hez, a nyilvános ünnep
napokhoz tartozott.

Megható befejezésképpen kapcsolódott a Paren
talia ünnepnapjaihoz február 22-én a Caristia 
vagy Cara cognatio nevű családi ünnep, melyet 
a család tagjai kölcsönös szeretetben és víg 
hangulatban töltöttek együtt kedélyes lakmározás 
közepette. A családbeli elhunytak szellemeinek 
tömjénből és ételekből álló közös családi áldo
zatot mutattak be és az ő emlékezetükre ital
áldozatot is öntöttek a borból, mielőtt maguk 
ittak volna; ez italáldozatnak libatio volt a neve.

Szoros összefüggésben állott ez a kedves 
családi összejövetel a megelőző napok jelentő
ségével, a mennyiben a család tagjainak gondo
latát elhunyt rokonaikról az élőkre irányította 
és a kegyeletes megemlékezésnek szentelt napok 
hatása alatt a családtagok között netán fenforgó 
súrlódások és viszálykodások békés elintézésére 
volt alkalmas. Ez az intentio nyer kifejezést abban 
a tilalomban is, mely szerint a rokoni szeretet 
ellen vétkezők pl. szülőiket megsértő gyermekek, 
kegyetlen szülők, gonosz indulaté testvérek 
ezekből a családi lakomákból ki vannak zárva. 
(Innen a cara cognatio, azaz, kedves egymást 
szerető rokonság elnevezése is.)

Ugyanabból a felfogásból, mely a Parentalia 
családi ünnepeiben jutott kifejezésre, mely sze
rint a megholtak lelkei időnként fel-fellátogatnak 
az alvilágból egykori földi otthonukba, élő család
tagjaikhoz : ugyanezen felfogásból eredt a Lemuria 
nevű halotti ünnep is, csakhogy egészen más 
rendeltetéssel. Míg ugyanis a Parentalia alkal
mából a halottak sírját azért ékesítették fel, hogy 
az elhunytak békés, jó szellemeinek jóindulatát 
kikönyörögjék: a Lemuriákat azon czélból tar
tották, hogy a nyugtalanul hazajáró szellemeket, 
a rossz kísérteteket (kiknek Larvae vagy Lemures 
volt a nevük) házuktól távoltartsák. A Lemuriák



május 9., 11. és 13-ikára estek és épp úgy, 
mint a Parentaliákon, ezeken a napokon is a 
templomok zárva és a házasságkötések tiltva 
voltak. Meg is jegyzi Ovidius a római ünnepek
ről írt költeményében (Fasti), hogy a ki e napok
ban kötött házasságot, nem járt szerencsésen.1

A Lemuriák különös szertartással voltak egybe
kötve. A ház ura éjfélkor felkelt ágyából és kezét 
megmosván, kiment az udvarra és ott fekete 
babszemeket dobott háta mögé. Az volt a hit, 
hogy a kisértetek e babszemeket összeszedik és 
a házigazda kérésére elhagyják a házat.

Mindezen fentebb ismertetett ünnepekben nem
csak a család összes tagjai vettek részt, hanem 
egyúttal a családhoz tartozó rabszolgák, több
nyire a szabadosok és cliensek is. De volt ez 
utóbbiaknak, kik iránt a sors mostohább volt, 
évenkint egy olyan ünnepük, melyet első sorban 
a magukénak tarthattak: értem a Saturnalidkat. 
Ez az ünnep a köztársaság idejében decz. 19-én 
kezdődött; midőn pedig Julius Caesar naptár
javítása alkalmával a deczember hónapot két nap
pal megtoldotta: 21-én. A családi körben hét 
napig tartottak a Saturnaliák; első három nap- 
jukatAugustus nyilvános ünnepnapoknak rendelte 
el. Caligula császár (37—41. Kr. u.), hogy a 
közörömet gyarapítsa (mint Suetonius, a császá
rok classikus életírója mondja: ut laetitiam pu
blica m in perpetuum quoque augeret), még egy 
napot adott hozzá.

A rabszolgák a Saturnaliák hetében nemcsak 
szabadok, de urak is voltak s azért e napokban 
a pitleus nevű hengaralakú süveget viselték fejü
kön, szabadságuk jelképéül. Az urak ekkor nem 
parancsoltak nekik, hanem inkább őket szolgál
ták. Ételeket raktak eléjük, mint a háziurak elé 
s csak azután, mikor a szolgák már befejezték 
étkezésüket, ültek ők az asztalhoz. Hasonlóképpen 
megvendégelte e napokban a római patronus is 
clienseit. Annyira terjedt a szabadságuk e napok
ban, hogy véleményüket is őszintén és büntet
lenül kifejezhették gazdáik előtt. Azért biztatja 
Horatius költő Davus nevű rabszolgáját, hogy 
használja fel a Saturnaliák nyújtotta szabadságát 
és mondja ki bátran óhajtását, bár egyes írók, 
mint Lukianos és Juvenalis satyrikusok nem hall
gathatják el azt a kicsinylő bánásmódot, a 
hogyan a patronus családja ilyenkor a szegény 
szolgákkal és cliensekkel kegyét éreztette. De 
hát ebből is csak azt látjuk, hogy semmi sem 
új a nap alatt. A mit az angol modern dráma- 
irodalom egyik nagyhatású darabja, Barrie Egyen
lőség-e, a színpadra visz, a szolganépnek gaz
dáin való felülkerekedését és a IV. felvonásban 
jól megrajzolt kiábrándulást, íme az minden esz
tendőben megismétlődött az ó-kori rómaiaknál a 
Saturnaliák után. Sovány kis vigasztalás volt tehát 
szegényeknek ez a néhány napi fellélegzés sanyarú 
sorsuk közben!

Nem érdektelen dolog a Saturnaliák alkal
mával dívó ajándékosztogatásokról is egyet-mást 
elmondani. Mert ezek az ünnepnapok nemcsak 
abban emlékeztetnek a mi karácsonyunkra, hogy

1 Különben még manapság, nálunk is uralkodik a 
népnél az a babona, hogy májusban nem szerencsés 
dolog esküvőt tartani.

deczember hónapnak éppen arra az idejére estek, 
hanem az általános ajándékosztogatás szokásánál 
fogva is. Mert a Saturnaliák a Saturnus isten 
uralma alatt állott boldog aranykorszak emlékét 
voltak hivatva felidézni, mikor se anyagi gond, 
se bú, se czivódás nem zavarta az emberi nem 
boldogságát; ez ünnepen azért a nyilvános per
lekedést és magánellenségeskedést is kerülték, 
a bűnösök büntetését nem hajtották végre, hanem 
az ünnep elmúltára halasztották. A kölcsönös 
ajándékosztogatásnak is az volt a czélja, hogy 
egymásnak e héten csak örömet szerezzenek. 
A jóbarátok, rokonok, egymást szerencsét hozó 
viaszképekkel ajándékozták meg. A cliensek is 
meglepték patronusaikat szerény ajándékokkal, 
pl. asztalkendőkkel, kanálkákkal, mécsesekkel, 
papirossal, damaszkusi szilvával telt kosárral. 
De ezek csak csalétkekül szolgáltak, hogy ezen 
a réven még nagyobb adományokat csikarjanak 
ki uraiktól. Azért találóan jegyzi meg Martialis 
epigrammaköltő finom iróniával, hogy a szegény 
ember akkor tanúsít igazán nagylelkűséget gaz
dag barátja iránt, hogyha semmit sem ajándékoz 
neki, mert legalább megkíméli a gazdagot a 
viszontajándékozás sokkal nagyobb költségeitől.

Sokszor aztán a szegények nagyon csalódtak 
vérmes várakozásaikban, ha patronusuk nagyobb- 
szerű ajándék vagy jelentékenyebb pénzösszeg 
helyett néhány aranynyal tett eleget patronusi 
kötelezettségének, sőt talán beérte még szerényebb 
ajándék viszonzásával is, pl. egy palaczk bort, 
nyulat vagy egy szárnyast juttatott nekik. Sőt 
sokszor megtörtént az is, hogy még a cliensek 
reményeinek meg nem felelő ajándékot is meg
dézsmálták vagy elsikkasztották a rabszolgák, 
kikre az ajándék átadása bízva volt; vagy ha 
meg is kapták a cliensek az ajándékot, nem volt 
benne köszönet, mert egy egész sereg rabszolga 
köszöntött be velük és mindjárt busás borravalót 
is követelt az átadás fejében. Martialis pl. említi 
egyik epigrammájában, hogy egyszer a Saíur- 
naliák alkalmával hat termetes szolga mennyi 
mindenféle lim-lomot hordott a házába, mely 
összevéve alig ért meg 30 sestertiust (5 kor. 
40 fill.); mennyivel könnyebb lett volna — úgy
mond — egyetlen embernek 5 font ezüstöt hoz
nia! S e mellett a szegény embernek kénytelen
kelletlen fel is kellett dicsérnie ura ajándékát, 
bárminő silány lett légyen is az, míg az övét 
gyakran megvetéssel dobták félre.

Ám azért ne gondoljuk, hogy nem akadt a 
Saturnaliák alkalmával számos művészi ajándék 
is! A jobb ízlésű művelt emberek művészi reme
kek másolatait is ajándékozgatták, melyeket — 
úgy mint manapság a nippeket — szobadísznek 
szívesen elfogadtak. Róma legélénkebb város
részében egy külön utcza, az ú. n. Via Sigillaria 
olyan boltoktól kapta e nevét, melyekben művé
szileg kidolgozott apróbb figurákat (sigilla) árul
tak, különösen a Saturnaliák idejében. Martialis 
említ néhány ilyen Saturnaliákra szánt ajándé
kot, melyekre ő készített verses ajánló feliratot. 
Ilyenek voltak: terracottából készült mythikus 
vagy genre-alakok (pl. egy kis fiú, Herkules, 
egy púpos ember), egy márvány Hermaphrodita, 
a gyíkölő Apollon-szobor bronzmásolata, több 
többb mythologiai tárgyú festmény.
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Az ilyen művészi becsű ajándékok, melyekhez 
a Saturnaliák alkalmával szegény emberek is 
hozzájutottak, gyakran persze kiáltó ellentétben 
állottak lakásuk szegényes és kopott berendezé
sével. Juvenalis egyik satyrájában leírja egy föld
hözragadt szegény költő szobáját, melyben az 
egész bútorzat egy rövid, kemény ágyból és egy 
költeményekkel telt ládából állott és ezzel rikító 
ellentétben ugyanott egy gyönyörű faragványú 
hófehér márványasztal és remek dombormüvekkel 
ékesített kehely volt látható. Persze ez utóbbiakat 
a szegény költő pénzen nem vehette, hanem 
a Saturnaliák alkalmával kapta ajándékul.

Megismerkedtünk tehát a fentebbiekben az 
ó-kori rómaiaknak azon ünnepeivel, melyek csa
ládi jellegűek voltak. Nagyon természetes, hogy 
lehettek ezeken kívül még egyéb alkalmak is, 
melyek valamely család életének egyik-másik 
napját ünnepélyessé tették, a melyeken a család 
tagjainak szintén alkalmuk nyílhatott egymáshoz 
érzett ragaszkodásukat és együvé tartozásukat 
kifejezni. Ámde ezek a rendkívüli alkalmak már 
csak egy-egy család specialis ünnepei lehettek, 
de nem volt általános jellegük.

Mindenesetre meggyőződhetünk a fentebb 
mondottakból arról, hogy az ó-kori Róma pol
gárai is felismerték már és intézményeikben is 
meg tudták becsülni a családi szeretet érzésének 
erkölcsi és politikai jelentőségét. De ugyancsak e 
hatalmas nemzet történetéből az a tanulság merít
hető, hogy a míg ez a nemzet nagy becsülésben 
tartotta a családi élet tisztaságát és szentségét, a 
míg polgárai családi ünnepeiket kegyeletes érzés
sel ülték meg: addig erkölcsi fensőbbségük is 
segítségükre volt roppant hódításaikban és a 
világ győzhetetlen uraivá tette őket; de mikor 
családi életük tisztasága megszűnt és istentelen 
elveiknél, erkölcsi romlottságuknál fogva a család 
hagyományszentelte vallásos ünnepeinek meg
tartásával mitsem törődtek, sőt ledér kicsapon
gásaikkal ez ünnepeket megszentségtelenítették: 
rohamosan zuhant ez a világbirodalom végenyé
szete felé. Hiszen éppen ennek a ragyogó múltú 
nemzetnek gyászos sorsával akar bennünket a 
családi élet tisztaságának megbecsülésére inteni 
nagy költőnk, Berzsenyi, mikor így szól:

Minden államnak támasza, talpköve
A tiszta erkölcs, mely ha megvész:
Róma ledől s rabigába görnyed.

Dr. Márffy Oszkár.

A naprendszer keletkezésének új 
elmélete.

A csillagászat egyik legérdekesebb, de egy
úttal legnehezebb feladata megfelelni arra 
a kérdésre, hogy jött létre naprendszerünk, 

milyen lehetett az az ősalak, melyből az idő folya
mán kialakult a naprendszer bolygóival és holdjai
val és milyen tényezők játszottak főszerepet e ki
alakulásnál? A kérdésre feleletet próbál adni a már 
classikussá vált Laplace-elmélet, mely szerint a 
naprendszert alkotó testek anyaga eredetileg izzó 
gázokból álló gömböt képezett, mely kiterjedt a 
Neptun pályáján túl. Ez a gázgömb kezdettől

lassú forgásban volt, de a kisugárzás folytán 
lassan hült, összehúzódott és ennek következté
ben forgásának sebessége nőtt. A mind gyorsab
ban forgó gömb a centrifugális erő folytán 
összelapult, korongszerű alakot vett fel. A korong 
széléről azután időnként leszakadt egy-egy gyűrű
szerű rész s ezekből a gyűrűkből alakultak ki 
a bolygók holdjaikkal.
■ Sokáig úgy látszott, hogy ez az elmélet ki

elégítően megmagyarázza az ismert jelenségeket, 
újabban azonban mindig több és több ellent
mondást ismernek fel benne. Moulton meg
mutatta, hogy egy forgó gáztömegről különálló 
gyűrűk nem válhatnak le, hanem az anyag foly
tonosan szóródik el és ha valami csodálatos 
módon leszakadtak is ilyen különálló gyűrűk, 
akkor azt várnók, hogy a Naptól távolabb lévő 
bolygók pályái jobban eltérnek a köralaktól és 
nagyobb a hajlásúk, vagyis jobban eltérnek 
az eredeti forgás-siktól, mint a Naphoz köze
lebb álló bolygóknál. Ámde a valóságban 
épp az ellenkezőt találjuk, a mennyiben például 
a Merkur pályájának hajlása nagyobb, mint a 
külső bolygóké és a legjobban is eltér a körtől.

Laplace talán a Saturnus gyűrűjében látott 
példát az elméletében feltételezett gyűrűkre. Ámde 
a Saturnus-gyűrűnél valószínűleg épp megfor- 
dítottja történik annak, a mit a Laplace-elmélet 
mond; nem a mostani gyűrűből fog keletkezni 
hold, hanem a gyűrű keletkezett egy leszakadt 
nagyobb tömegből, a melyet a bolygó hatalmas 
árkeltő ereje darabokra tépett s ez a törmelék 
alkotja azt a sűrű meteor-rajt, melyet Saturnus- 
gyürünek nevezünk.

De talán az újabban felfedezett számos köd
folt között fogunk találni példát a gyűrűszerű 
alakulatra? A Lick csillagvizsgálón készített fény- 
képfelvételek arra mutatnak, hogy a ködfoltok 
legnagyobb része spirális alakú, nagy számban 
vannak továbbá egyszerű homogén korongnak 
látszó ködfoltok, de a gyűrűszerű alakulatok 
pontosabban vizsgálva, szintén spirális ködök, 
így pl. a nagy Andromeda-ködről kimutatta 
Roberts, a Lant-ban levő „gyűrű-köd“-ről 
Schaeberle, hogy ezek is spirális ködök. Úgy
szólván azt lehetne mondani, hogy az egész ég 
ellene van a gyűrüfeltevésnek.

Különben is nehéz elképzelni, hogyan vál
hatott le egy gyűrűszerű tömeg oly rendkívül 
ritka gázból; ha ugyanis kiszámoljuk a Nap és 
a bolygók mai tömegéből annak az eredeti gáz
gömbnek a sűrűségét, azt találjuk, hogy annak 
inilliószor ritkábbnak kellett lenni a levegőnél. 
Ha azonban valahogy le is vált ily gyűrű, hogyan 
alakult az át bolygóvá? Az eredeti elmélet sze
rint a gyűrű darabokra szakadt, ezek a darabok 
először kiilön-ktilön húzódtak össze s azután a 
kölcsönös vonzás egyesítette őket egy bolygóvá. 
Stockwell, amerikai mathematikus azonban meg
mutatta, hogy ha két ily tömeg mozog ugyan
azon síkban, ugyanazon távolságban a Naptól, 
ugyanakkora sebességgel, akkor ha egymástól 
távolabb vannak a körön, mint 60"-nyira, 
akkor a kölcsönös vonzás közelíti őket 60°-ig, 
ha azonban közelebb vannak egymáshoz 60°-nál, 
a kölcsönhatás távolítani fogja őket 60°-ig s 
ebben a távolságban egyensúlyban maradnak.
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A gyűrű tehát alkotórészeinek kölcsönös vonzása 
folytán nem egyesülhetett egy bolygóvá.

Ennyi ellenvetés után teljes joggal kételked
hetünk a Laplace-elméletben s kereshetünk más 
elméletet, mely jobban számot ad a jelenségekről. 
Maga az ég ad e tekintetben útmutatást; hisz 
az ismert ködfoltok legtöbbje spirálköd. Talán 
ilyen alakulatok vizsgálata jobb megoldásra 
vezet.

Mindenekelőtt biztató az a tény, hogy a spirál
ködök anyaga nem gázállapotban van, hanem 
legalább részben már megsűrűsödött, ugyanis e 
ködök színképe nem egyes éles színsávokból 
áll, hanem úgynevezett „folytonos színkép“. 
Könnyebben elgondolható természetesen ilyen 
sűrűbb anyagnál, hogy a forgás közben a spi
rális ágakról leszakadnak darabok. A spirál
ködök fényképei mutatnak is ilyen leszakadó
félben levő tömegeket.

Ezen gondolaton alapuló új elmélet kidolgo
zása Chamberlin és Moulton nevéhez fűződik; 
Chamberlin el is nevezi az új elméletet „planete- 
simal hypothesis“-nek.

A mint a Laplace-elmélet felvette a gázgömb 
létezését és nem kutatta annak eredetét, úgy az 
új elmélet sem vizsgálja, hogy miképp jöttek 
létre a spirál-ködök, hanem egyszerűen felveszi 
azok létezését, hisz az égen alig van ködfolt, 
melyen ne volna kimutatható a spirális szerkezet.

A spirál-köd keletkezésének egy módja talán 
az, ha két égitest egymáshoz igen közel halad 
el, vagy talán súrolja is egymást; ez esetben 
ugyanis az egyik óriási árhullámot kelt a másik
ban s az égitest két ellentett oldalán erősen 
kidudorodik, az árhullám folytán az égi test 
belsejéből bizonyos mennyiségű anyag ki is 
tolul, s tényleg Moulton számításai szerint az így 
kidobott anyag spirál-alakot vesz fel. Támogatja 
ezt a feltevést az is, hogy a spirál-ködöknél ren
desen két ág fordul elő, melyek a mag ellentett 
oldaláról indulnak ki.

A planetesimal-elmélet szerint az így létrejött 
spirál-köd egy lapos korongot alkot s a spirális 
nyúlványból leszakadó tömegek sűrűsödnek össze 
bolygókká és holdakká. Az elmélet mathematikai 
tárgyalása azt az eredményt adja, hogy a nagyobb 
bolygók pályájának síkja kevésbbé ferde és 
kevésbbé tér el a köralaktól, mint a kisebb 
bolygóké s ez megegyezik a tapasztalattal.

A bolygók tengelyforgására vonatkozólag ez 
az új elmélet arra az eredményre jut, hogy a 
forgás iránya megegyező a Nap forgásirányával, 
legfeljebb a legtávolabbi bolygóknál lehet ellen
tett, a mint ez tényleg az Uranusnál és a Nep- 
tunnál így is van; a tengelyforgás sebessége 
pedig nagyobb a nagy bolygóknál — a mi szintén 
megegyezik az észlelések eredményeivel.

A mi a holdak mozgását illeti, annak iránya 
a körülmények szerint lehet megegyező, vagy 
ellentett a bolygó forgásával; ellentett mozgás 
várható különösen oly holdaknál, melyek igen 
messze vannak bolygójuktól; ez az eset fordul 
elő a Saturnus 9. holdjánál, Phoebe-nél. A holdak 
keringésideje az új elmélet szerint esetleg rövidebb 
lehet a bolygó forgásidejénél, ezt látjuk például 
a Mars belső holdjánál Phobos-nál, a melynek 
keringésideje l lj2 óra, míg a Mars forgásideje

247, óra. Ezt a feltűnő gyors keringést a Laplace- 
feltevés nem tudta magyarázni.

Végre a mi a bolygók sűrűségét és halmaz- 
állapotát illeti, mivel a külső bolygók az. ős-köd 
felületi részeiből, a belsők pedig már mélyebb 
részekből szakadtak ki, valószínű, hogy a külső 
bolygók ritkábbak és magasabb hőmérsékletűek, 
a belsők sűrűbbek és jobban lehűltek; tényleg 
a külső bolygók középsürűsége megegyezik körül
belül a víz sűrűségével, a belsőké ennek négy- 
és félszerese; továbbá a Merkur, Venus, Mars 
szilárd kéreggel bírnak, mint a Föld, míg a külső 
bolygók izzó állapotban levőknek látszanak.

Ez a rövid áttekintés mutatja, hogy az új 
elmélet kielégítő magyarázatát adja oly tényeknek 
is, melyek a Laplace-elmélettel ellentmondásban 
vannak, tehát megérdemli a tüzetesebb vizsgá
latot. Természetesen sok munkát fog adni a 
csillagászoknak, míg az elmélet minden részletét 
alaposan átdolgozzák, de sikerrel biztatnak az 
eddigi számítások szép eredményei.

(Knowledge and' Scientific News. 1906. Sep
tember. I. E. Gore. The New Cosmogony.)

J-J-

A vasbeton-építkezés csodái.

A  vasbeton-építkezés abban áll, hogy a
betonba vasrészeket (dróthálót, vasruda- 

- kát stb.) ágyaznak be. Míg u. i. maga 
a puszta beton csakis a nyomóerőknek bír jól 
ellenállni, a két anyag e combinatiója a húzó, 
illetve hajlító erők ellen is nagyfokú szilárdságot 
tanúsít. Ez az aránylag új építkezési mód, melyet 
egy Monier nevű franczia kertész talált fel, számos 
változatban szabadalmazva rohamosan hódított 
különösen boltozatok, menyezetek és az épü
leteken körülfutó folyosók építésénél, mert a 
nagyobbfokú szilárdság kisebb méretezést és 
így jelentékeny megtakarításokat tesz lehetővé.

1. A túnisi új gabona-lisztraktára. — A jobb szárny megdőlve.

A szorosabb értelemben vett falépítéseknél azon
ban csak ott kezd terjedni, a hol a kedvező 
időjárási viszonyok miatt, vagy más oknál fogva 
a csekély hőszigeteiöképesség nem jő tekintetbe. 
Ezt a hátrányát annál nagyobb sajnálattal kell 
kiemelnünk, mert nagy szilárdságával páratlanul 
all, különösen akkor, ha süppedékes talajon nagy



490

arányú építkezésről van szó. Hogy az efféle laza 
talajon micsoda merész építkezést tesz a vas
beton szilárdsága lehetővé, annak valósággal 
csodaszámba menő tanúságait lehetett nemrég 
látni Tunisban.

A tunisi új kikötő frissen feltöltött partjain 
ugyanis az idén egy óriási gabona- és liszt
raktárt építettek, mely három nagy négyszög
letes épületből áll. Mivel a laza talajon egye

netlen süppedéseket lehetett várni, az egészet 
vasbetonból készítették. Az építkezés gyorsan 
haladt előre, de még be sem volt fejezve, midőn 
a jobboldali szárny, mely 56 méter hosszú és 
15 méter széles, és a mely akkor mintegy 20 
méter magas lehetett, erősen jobbra dőlt a hosz- 
szabbik oldal mentén, olyannyira, hogy rövid 
idő múlva a baloldali felső éle 3V2 méterrel 
magasabban volt, mint a jobboldali.

Már maga az a körülmény is, hogy e mellett az 
épületen a legcsekélyebb repedés sem mutatkozott, 
fényes bizonyítéka az ily építkezés szilárdságának. 
De ez még nem minden. A mérnökök egy cseppet 
sem jöttek zavarba, hanem rögtön hozzáláttak 
az épület helyrebillentéséhez, egyszerűen azáltal, 
hogy a felemelkedett részt homokkal és min
denféle vasakkal megterhelték. E művelet 20 
napot vett igénybe, mire aztán az utolsó eme
letet is felrakták, a mivel az egész 24 méter 
magasságot ért el. Első képünk, mely f. év 
április havában készült, ezt az épülőfélben levő 
szárnyat megdőlve mutatja, a 2-ikon már helyre
igazítva és készen látható, de ezen viszont a 
balszárny mutatkozik ferdének.

Miután ugyanis az építkezés már hónapokkal 
ezelőtt minden újabb zavar nélkül befejezést 
nyert, októberben a balszárny hirteleniil még

erősebben balradőlt. Az épület két oldala közt 
pár óra alatt 5 9 méternyi szintkülönbség támadt, 
úgy hogy a lapos tető, a 22 méternyi magassság 
daczára is, nem nagyon messziről egész terje
delmében látható volt.

A süppedés megállapodása után a mérnökök 
megint ugyanoly módon hozzáfogtak az épület 
felegyenesítéséhez, a mivel azóta már teljesen 
el is készültek. Ki kell emelnünk még, hogy 
ismét sem a dülés után, sem a helyreigazítás 
alkalmával a legcsekélyebb pattanás sem kelet
kezett. Még az ablaküvegek is épek maradtak, 
sőt a padlózatok, illetve mennyezetek, melyek az 
egyik oldalon oly tetemes megterhelésnek lettek 
alávetve, sem mutatnak semmiféle repedést 
vagy hajlást. Mindezek oly csodás szilárdságról 
tanúskodnak, mintha nem is épületekről, hanem 
egészen tömör, szilárd tömbökről volna szó.

— y a —

Magyart uram proféczíája*

Bizony nem kereste öreg Apafii Mihály a feje
delmi méltóságot, sőt Isten látta lelkét, meny
nyire megrémült, mikor Ali pasa emberei 

megjelentek az ebesfalvi kúrián, hogy Apafii ura
mat elvigyék—fejedelemnek. De jobb is lett volna 
neki is, meg a szegény Erdélynek is, ha nem 
teszik fejére a fejedelmi kalpagot: sok,zavar és 
visszavonás, sok baj és vérontás maradt volna 
távol a kicsiny országtól. De hát ki tud olvasni 
a jövendőkben? Erdély sorsa bizony meg volt 
pecsételve azóta, hogy a kevély 11. Rákóczi 
György szűknek találta a fejedelmi széket, köny- 
nyűnek az erdélyi süveget és fel akarta cserélni 
a királyi trónussal, a lengyel koronával. A koro
nát nem tudta megszerezni, de még a fejedelem
séget is elveszítette életével együtt. Azóta az 
erdélyi fejedelemség örökös vetélykedés tanyája 
lön és a viruló ország^sorsa siralmasra fordult.

A fejedelmi trón, mintha meg lett volna babo- 
názva, nem akarta tűrni, hogy sokáig üljön 
rajta valaki. Próbálkoztak pedig elegen, de siker
telenül; vagy Erdélynek, vagy^a töröknek nem 
kellett az új fejedelem, vagy egyiknek sem. Még 
ugyan jó szerencsének vélték sokan, hogy Apafii 
uramat a török is, az ország is szívesen látta 
Erdély trónján, ha mindjárt ő néki magának nem 
is igen volt kedve szerint a dolog. Hátha, 
reménykedtek sokan, — éppen az mutatja az 
ebesfalvi úrnak fejedelemségre hivatottságát, 
hogy nem igen törte magát a méltóságért? Hátha 
éppen ő lesz az, a ki meg tudja szilárdítani az 
elődei alatt megingott fejedelmi trónust és Erdély 
újfent a régi, nyugodalmas, vagy legalább is 
tűrhető állapotok közé jut az ő uralma alatt?

Hiszen ebben nem is volt hiba; I. Apafii 
Mihály trónja megszilárdult és ő maga, a meny
nyire nem kereste egykor a fejedelmi méltóságot, 
épp olyan nagyon megszerette azt utóbb. De 
azért a bérezés ország nyugodalma csak nem 
állott helyre az ő uralkodása idején sem, sőt a 
rendetlenség és zavar növekedten-növekedett 
alatta.3. Ugyanaz. — A bal szárny dőlése a helyreigazítás előtt.

2. Usrvanaz. — A jobb szárny helyreigazítva.
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Apafii, beleszokván a fejedelemkedésbe, mél
tóságát csak arra valónak tartotta, hogy rossz 
szokásainak és szenvedélyeinek, melyekben a jó 
úr nem szükölködék, fokozottabb mértékben 
szerezhessen kielégítést. Rút szenvedélyei közül 
legerősebb volt a borital, melyben mértéket tar
tani nem tudott. Az ital pedig rossz tanácsadó, 
különösképpen ha magas méltóságban álló ember 
folyamodik hozzája. Új szenvedélyeket támaszt, 
rossznál rosszabbakat; a jóra való hajlandóságot 
pedig, ha megvolt, elöli. Apafiiban is hívei iránt 
való bizalmatlankodást, kegyetlenségre való haj
landóságot és rút kapzsiságot növelt. Egymást 
érték Erdélyben az elfogatások, jószágelkobzások 
és fejvesztések. Bánfy Dénes vérpadon múlt ki, 
Béldi Pál török földre menekült, ott is pusztult 
el s utánuk még sokan következtek. A fejedelem
asszony, Bornemissza Anna, bár a fejedelemre 
roppant befolyást gyakorolt, nem tudta mindig, 
de sokféle okból nem is akarta a fejedelem 
akaratát és tetteit más irányba terelni.

Ez okok közül legnyomósabb az volt, hogy 
a mi Apafii fejedelemsége alatt történt, annak 
fő-főmelegítője és kotyvasztója a kopasz Teleki 
Mihály vala. Bornemissza Anna pedig Teleki 
Mihálynak nagynénje, anyjának testvére volt. 
A fejedelemasszony juttatta Telekit Béldi bukása 
után Erdély főminiszterének méltóságára és 
mindhaláláig hűséges segítő társa is maradt. 
Hogy iparkodott volna hát férje uralmának más 
irányt adni, mikor ezt az irányt kedves unoka- 
öcscse szabta meg?

Tudta is Erdélyben minden gyerek, hogy a 
mit Teleki akar, azt a fejedelem meg is teszi. 
„Sok dologban nagy métely őnagysága“, — 
szokták volt mondogatni, de tenni ugyan kicsoda 
tehetett volna valamit a hatalmas, mindenható 
miniszter ellen? Hát maga a fejedelem őnagy
sága is nem azt szokta-e mondani, ha ki valami 
dologban hozzája fordult: „Legyen úgy, a mint 
Teleki uram akarja!" Rossz nyelvek utóbb már 
azt híresztelték, hogy Apafii maga is félt Telekitől 
s ha valakivel beszédbe eredt, mindig csak azt 
leste, hogy nem toppan-e be Teleki és nem 
kapja-e őt valami, nem kedve szerint való 
beszéden?

Nem volt senki az egész Erdélyben, ki elég 
erősnek érezte volna magát arra, hogy Telekivel 
szembe szálljon s őt kérdőre vonni merészkedjék. 
Teleki Mihály gondoskodott róla, hogy ne legyen. 
Mert ha valaki a hatalmas úr szemében kezdett 
szálka lenni, azt nagyon könnyű volt eltenni láb 
alól. Elegendő volt azt a gyanút kelteni ellene, hogy 
a fejedelemségre vágyik ő kigyelme és Apafii, a ki 
a zsarnokokszokásaszerintgörcsösen ragaszkodott 
a hatalomhoz és minden karóban kisértetet látott, 
gondoskodott róla, hogy az illető ne kellemet
lenkedjék többet Telekinek.

De a mit nem mertek megcselekedni az embe
rek szolgái, azt megcselekedni elég bátorsága 
volt az Isten szolgájának. Tofaeus Mihály uram, 
Apafiinak kedves udvari papja, utóbb püspök, 
nem azért volt kálvinista prédikátor, hogy a mi 
szívén feküdt, azt akárki emberfiától féltében ki 
ne mondja. Hej, de sok kemény prédikáció hang- 
zett el a gyulafehérvári isteni tiszteletek alkalmával, 
mikor a tüzes szavú és fulánkos nyelvű pap

a jelenlévő ország státusai előtt az emberek 
hiúságait rovogatta! Teleki uram is nem egyszer 
meg kapta a magáét, még pedig nem is leple
zetten, hanem nyilvánosan, nevének megneve
zésével. A papnak pedig bántódása nem eshetett, 
azért is bizonyosan Teleki Mihály örült lelkében 
legjobban, mikor az agg püspököt 1684-ben 
eltemették.

Olyan idők következtek Erdélyország törté
netében éppen Tofaeus Mihály halála táján, 
melyek a bátor lelkipásztor ajkára bizonyosan 
az eddigieknél is keményebb szavakat adtak 
volna.

Apafii Mihály, vagyis inkább Teleki, mert 
hiszen a fejedelem csak czégér volt, ez időtájt 
kezdett Lipót királylyal alkudozni az iránt, hogy 
Erdélyt a németeknek átadják. Nem azért, mint 
hogyha Erdélyország megúnta volna már a török 
fenhatóságot, hanem nagyon is okos és helyes 
számításból. A török hatalom már erősen kor- 
hadozott, a hős lengyel király már véres fővel 
verte vissza Bécs falai alól a pogányokat. Előre
látható volt, hogy a török uralom végórája nem
sokára ütni fog. És Teleki tudta, hogy jobb lesz 
Lipóttal előbb megbékélni, a míg neki is szüksége 
van szövetségesre a török ellen, mert utóbb majd 
kérdezés nélkül fogja diktálni a békülés feltételeit.

Apafii azonban, a milyen kapkodó és hatá
rozatlan természet volt, húzta-halasztotta az át
adást, hogy utoljára is a számító, ravasz Teleki 
jónak látta legalább a saját személyét biztosítani 
minden eshetőségre és 1685-ben egyezségre 
lépett a némettel. „Eladta Erdélyt", — a mint 
a törökpárti emberek mondogatták, kikhez Erdély 
nagyobb része s az egész fejedelmi udvar tar
tozott.

Teleki Mihály praktikája titokban történt, de 
rövidesen köztudomású lett. No hiszen, lett volna 
Teleki uramnak mit hallania, ha az Istenben 
boldogult Tofaeus még ezt megélte volna! Bizony 
a nagyszakállú miniszter akár a templom felé se 
ment volna, úgy kiprédikálta volna őt a haragos 
püspök.

Csalódott azonban, a ki azt gondolta, hogy 
Tofaeus Mihály utódja, az új udvari pap, Magyari 
József uram bátorság dolgában mögötte marad 
nagyhírű elődjének és nem merészkedik az Isten 
igéjének szent vizével megmosni a Teleki Mihály 
kopasz fejét.

Történt, hogy a nagy tudománya és buzgó 
lelke miatt hamarosan kedvessé vált új pap a 
gyulafehérvári szent gyülekezetben felállván, a 
következő textust vévé fel szent beszéde tárgyául: 
„Olyan sárba ugrottatok, melyből lábatokat ki 
nem vonhatjátok". A textus rögtön felhítta az 
egybegyülekezett főembereknek, magának a feje
delem őnagyságának is figyelmét, mert mindenki 
érezte, hogy a pap hová czéloz. És Magyari uram 
nem is hagyta sokáig kétségben hallgatóit az 
iránt, hogy miféle sár az, melyből nincsen 
kilábolás? Az egész prédikáció Teleki Mihályra 
vonatkozott, ki Erdélyt a németnek kiszolgáltatta. 
Mintha az elköltözött Tofaeus lelke szállotta 
volna meg a papot, Magyari uram mind kemé
nyebben szólott azokról, kik most hatalmon 
vannak, kiknek szava után mennykő hull, de a 
kik rászolgáltak arra, hogy egykor ujjal mutas
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sanak utódaikra az emberek, mondván: „Ez 
amaz átkozott hazájaáruló embernek a felesége, 
ezek gyermekei!“

Az egész gyülekezet megborzadt a kemény 
szavak hallatára s Teleki Mihály felesége, az 
istenfélő Veér Judit, félig halálra válva ült 
helyén. A vakmerő pap pedig ama Szalánci nevű 
gonosz, ember példájának felemlítésével végezte 
beszédét, kinek holtteste a mohácsi csata után 
a török szultán elé hordatván, a szultán megüté 
pálczájával a holttest fejét s így szólt: „Ha te 
nem lettél volna, kutya, az az ártatlan gyermek
király nem fekünnék most halva!“ — Adja Isten, 
hogy egykoron veletek is hasonlóképpen ne 
bánjék az idegen nemzet!“

Mély megilletődéssel oszlott szét a gyüleke
zet s mintha a kevély Teleki Mikály a szokott
nál mélyebbre horgasztott fővel hagyta volna el 
a templomot.

*
Megtörtént az alku Erdély átadására nézve s 

hiába zúgolódtak a török párti urak, Teleki csak 
annyit felelt, hogy: „Akár bonum, akár malum, 
abban bizony benne vagyunk. Ne hánytorgassa 
kegyelmetek a dolgot, hanem inkább segítsen, 
hogy kátyúba ne kerüljön az ország szekere.“

Buda várának dicsőséges visszafoglalása be
bizonyította, hogy igaza volt Telekinek, ha sietett 
az egyezség megkötésével, mert a török hatalom 
bukása után Lipót egyezség nélkül is bizonyosan 
ráteszi a kezét Erdélyre. Csak Apafii nem tudott 
semmiképp elhatározásra jutni. Bécsben alkudo
zott és ugyanakkor Konstantinápolyban is sür
gették emberei a szultánt, hogy küldjön segít
séget, ha ne nem akarja, hogy Erdély német 
kézre jusson.

1688 elején a hőslelkü Zrínyi Ilona feladta 
Munkács várát s ezzel Magyarországon Lipót az 
utolsó ellenállást is megtörte s most megtette a 
lépéseket Erdély elfoglalására. Caraffa, az eper
jesi események szomorú hőse, kapott megbízást, 
hogy sereget vezessen Erdélybe. Kegyetlen híre 
megelőzte őt és azt mondják, hogy Teleki Mihály, 
mikor Caraffa Szebenbe kérette őt tanácskozásra, 
elbúcsúzott hozzátartozóitól és testamentumot 
tett, úgy indult a Caraffával való találkozásra.

Hosszú lelki tusa, sok habozás után Apafii 
végre is elfogadta az egyezséget s 1688 vége 
felé a balázsfalvi szerződés ezt megerősítette. 
Teleki Mihály politikája most hát véglegesen 
diadalmaskodott s az eddig is hatalmas úr a 
német segítségre támaszkodva, még hatalmasabb
nak érezte magát. Pedig a fejedelemasszony, 
Bornemissza Anna, Teleki buzgó támogatója 
ekkor már nem volt életben. Az év közepén, 
augusztus hónapban halt meg. Apafii ettől kezdve 
még kevesebbet gondolt a kormányzás ügyeivél 
és mindent Telekire hagyott. „Kérdezzék meg 
Teleki uramat“ — szokta mondani, ha nagyon 
sarokba szorították.

Teleki hát egészen magára maradt Erdély 
kormányának rúdjánál, csupán Heiszlernek, a 
német generálisnak juttatván részt a hatalomból. 
Bécsben nagyon meg voltak vele elégedve; meg
kapta a birodalmi grófságot sok egyéb kitünte
téssel együtt. Azzal meg világéletében sem sokat 
törődött, hogy mit szólnak eljárásához az embe

rek. Ő maga meg volt győződve eljárásának 
helyes voltáról és arról a kényszerűségről, mely 
nem engedett neki más választást.

„Vajki könnyű kegyelmednek így a víz part
járól beszélni a vízbe haló embernek“ — mondta 
egy ízben kedves emberének Pataki István, 
kolozsvári professzornak, mikor ez szemére veté 
Telekinek, hogy eladta az országot a németnek. 
„Ha kegyelmedet is olyan próbára rándítanák, 
mint engem, megválnék, ha olyan resolute 
beszélne-e?“

De hiába hitte Teleki, hogy szerencsecsillaga 
most már elhomályosíthatatlanul fog ragyogni: 
végzete meg volt már írva a sors könyvében.

1690. április havában meghalt öreg Apafii 
Mihály. Az ő halálával nem valami eredményes 
élet ért véget. Élete végén már teljességgel kép
telen volt az uralomra, sőt elméje is bomladozni 
kezdett. Mind azon töprengett, hogy holta után 
mi lesz fiával és családjával. Utoljára is az udvari 
urak úgy vigasztalták, hogy teli zacskó pénzeket 
hordtak elébe, hogy íme, ez a harminczadok 
jövedelme, ez a sóaknáké, ne búsuljon őnagy- 
sága, mikor elég pénze vagyon.

Mi lesz most Erdélylyel? — ez a kérdés fog
lalkoztatta a fejedelem halála után az erdélyieket. 
II. Apafii Mihályt ugyan még atyjának életében 
megválasztották fejedelemnek, a bécsi udvar 
sem idegenkedett volna e gondolattól, Teleki 
meg már csak azért is mindenáron II. Apafiit 
akarta fejedelemnek, hogy így ő is megmarad
hasson továbbra is a hatalmon, egyébként ellen
ben ki tudja, mi történik? Nagyon hozzászokott 
már ahhoz, hogy Erdélyben az történjék, a mit 
ő akar; ő irányozta eddig Erdély politikáját, bár 
azzal az úttal, melyet a fejedelemségnek Teleki 
jelölt ki, sokan nem voltak megelégedve és azt 
mondogatták, hogy „olyan labirinthust készíte 
Teleki uram, melybe fővel esék mind a feje
delem, mind a haza!“ De a fő az volt, hogy 
Teleki hatalmon volt eddig s ezt a hatalmat 
ezután sem akará kezei közül kibocsátani.

De volt a dologba más valakinek is bele
szólása és ez a valaki még mindig sokkal erő
sebb tényező volt, hogysem nélküle lehetett volna 
Erdély sorsát elintézni. A porta a nagy veszte
ségek után, melyek a szultán hatalmát Magyar- 
országon érték, fokozott szívóssággal ragaszkodott 
Erdély birtokához, hogy legalább itt ne veszítse 
el befolyását. Kedvező alkalom volt a beavat
kozásra a fejedelmi trónnak Apafii halálával 
való megüresedése. Csak trónkövetelőt kellett 
találni, kit II. Apafii Mihály mellőzésével Erdély 
fejedelmévé lehet nyilvánítani s a már veszen
dőnek indult török befolyás újra meg van mentve. 
Fejedelemjelöltnek pedig ott volt kéznél a szul
tánhoz menekült Thököly Imre.

A szerencsétlen kurucz-király, kiszorulván 
Magyarországból, a török császárnál keresett 
segítséget, nagyban reménykedve, hogy „meg
virrad még valaha!“ És csakugyan úgy látszott, 
hogy elérkezett újra az ő ideje is. A szultán 
hadat rendelt melléje és beküldte őt Erdélybe 
a megüresedett fejedelmi trón elfoglalására. 
Thököly aligha áhítozott a fejedelemségre; hiszen 
annak idején a királyi czímet is visszautasította. 
De bizonyosan úgy gondolkozott, hogy ha egy
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szer hatalomra jut, ismét megújíthatja azt a nagy
szerű harczot, mely újabban szerencsétlen for
dulatot vett ugyan rája nézve, de a melyben 
magát teljesen legyőződnek mégsem érezé.

Teleki is érezte, hogy egész élete munkáját 
nagy veszedelem fenyegeti. Mert ha Thököly 
győz, akkor Telekinek buknia kell. Megtett hát 
mindent, hogy a török segítséggel jövő Thököly 
méltó fogadtatásban részesüljön. Fegyverbe szó
lította az erdélyi hadakat és csatlakozott Heiszler 
generális német seregéhez.

Thököly Havasalföldön át jött és a törcsvári 
szoroson át várták Erdélybe érkeztét. Itt állítot
ták fel csapataikat a törcsvári szoros bejáratánál 
Heiszler és Teleki. A német sereg rendezett 
volta s a székelyek nagy harczi kedve egyaránt 
remélni engedték, hogy az egyesült erdélyi hadak 
„jól megkópiázzák török uramat“ és Thököly 
szégyenszemre kénytelen lesz visszafordulni. 
Teleki Mihály nagy önbizalommal tekintett végig 
a seregen és szavait, melyeket buzdításul intézett 
a katonákhoz, a győzelem reménye hatotta át. 
Az ő jelenléte nagyban fokozta a sereg bátor
ságát. „Hogy pedig én rám senki ne panasz
kodjék — úgymond — hogy az ország gene
rálisa lévén, elbújtam, ím, ezt a fehér szakállamat 
ide kegyelmetek közibe hoztam s kész vagyok 
meghalni.“

Ám nem úgy sült el a dolog, a mint Teleki 
és Heiszler tervezték. Thököly nem a hegyszorost 
választotta átkelése útjául, jól tudván, hogy a 
keskeny szoros szája elé felállított erdélyi csapa
tok könnyű győzelmet arathatnának a hegy
szoroson átvergődő török seregen, hanem Han
nibálként a meredek havasoknak vágott s ott 
keltát rajtuk, ahonnan az ellenfél nem is álmodta 
érkeztét. Nyaktörő hegyi ösvényeken, kősziklák 
között, embertől alig járt kapaszkodókon vezette 
át hadát és a németség egyszer csak azon vette 
észre magát, hogy oldalában az ellenség.

A csata nem a törcsvári szorosban folyt le, 
a hogyan ezt Heiszler és Teleki remélték, hanem 
a hegység alján elterülő zernyesti síkon, hol 
Thököly hada váratlanul felbukkant s hová 
Heiszler sietve vezette csapatait, hogy a csatát 
elfogadja. Változott a helyzet; a terület most 
már a törökségre nézve volt kedvezőbb. Az első 
összecsapásnál mégis úgylátszott, hogy az erdé
lyiek vannak túlsúlyban. A török seregben levő 
tatárok futni kezdtek s Heiszler csapatai már 
üldözőbe vették őket, mikor Thököly észrevevén 
a veszedelmet, a török sereg zömével a németek 
főhada ellen intézett rohamot, melynek a néme
tek nem tudtak ellenállni. A német hadak meg
ingása a székely csapatokat is zavarba hozta és 
az egész hadsereg megszaladt.

Teleki látta, hogy a csata elveszett s maga 
is futásnak eredt Kálmán nevű kedves lovára 
bízta életét s a hű állat nem is hagyta volna 
cserben gazdáját. A csata színhelyéül szolgáló 
mező azonban nem volt alkalmas gyors vágta- 
tásra, mert — aratás ideje lévén — búzakévék
kel volt borítva. Teleki lova egy kévében meg
botolva elbukott s gazdáját maga alá temette. 
A menekülőket üldöző törökök közül néhány 
lovas legottan ott termett s nem ismervén fel a 
fejedelmi gyász miatt egyszerű fekete ruhába

öltözött főurat, nem tartották érdemesnek, hogy 
fogságba ejtsék, hanem nekiestek kardjaikkal és 
kegyetlenül összevagdalván, halálra sebesítették. 

Elmúlt a harcz és Thököly teljes győzelmet 
aratott. De nem is sejtette, hogy a harcz áldo
zatai között van a hatalmas főminiszter is, 
Thökölynek egykor szövetséges társa, kivel a 
politikai viszonyok később ellentétbe helyezték. 
Csak másnap kezdett híre terjedni, hogy Teleki 
Mihály is a halottak között van. Thököly rögtön 
embereket küldött a holttest felkeresésére. Nagy
sokára, hosszú keresés után tudták csak meg
találni a gyászos véget ért főúr holttetemét, 
olyannyira el volt éktelenítve a sebektől.

Thököly megilletődéssel vegyes harag érze
tével szemlélte a vérben hevert tetemet. ..Hej, 
kopasz, kopasz! — szólalt meg hosszú tűnődés 
után, — ha te nem lettél volna Erdélyben, nem 
esett volna német kezébe az ország!“

így telt be alig négy esztendő leforgása után 
Magyari uram profécziája, miként ez miklós- 
várszéki nagyajtai Cserei Mihály históriájában 
bővebben megolvasható.

Dr. Szentpétery Imre.

Az ausztráliai juhtenyésztés.

Ausztrália gazdaságának legjelentékenyebb 
ága a juhtenyésztés, a mi egyenesen e 

i. földrész sajátos földrajzi jellegének folyo
mánya Az éghajlat rendkívüli szárazsága folytán 
ugyanis ennek az Európa háromnegyed részét 
meghaladó területnek csak elenyészően csekély 
része alkalmas a földmívelésre: a partoktól nem 
messze már csupán végtelen kiterjedésű euca- 
lyptus-erdőket és sovány, gyér legelőket talá
lunk, a földség közepén pedig homoksivatagot 
és tüskés bozótot. Marhatenyésztés csak ott 
lehetséges, a hol a folyók mentében jobb lege
lők is vannak, mert a rövid vagy gyér füvet 
csak a mozgékonyabb ajkú juh képes kellő
képpen lelegelni. E mellett határozottan jobban 
kedveli a szárazabb, mint a nedves területeket, 
és a száraz meleg időjárás gyapjának finomsá
gára is előnyös befolyással van. Lényeges még 
az is, hogy a tél enyhesége miatt a tenyésztők 
az akiok költségeit teljesen megtakarítják és így, 
ha elegendő legelőjük van, óriási állományt 
halmozhatnak össze.

Ennek megfelelően Ausztráliában úgyszólván 
kizárólag a legfinomabb gyapjat adó merinó- 
fajtákat tenyésztik. Érdekes, hogy az első spa
nyol merinókat csak 1797-ben vitte be ide Mac 
Arthur kapitány. Ezek az állatok azóta hihetet
lenül elszaporodtak. Míg ugyanis akkor csak 
105 juh volt egész Ausztráliában, egy évszázad 
múlva, 1891-ben 106.260,000-re becsülték szá
mukat. Igaz ugyan, hogy ez az állomány a rá
következő folytonosan száraz években jelentéke
nyen megapadt, de legújabban megint a rohamos 
szaporodás útján van. Míg ugyanis 1902-ig 
54 millióra szállt alá a juhok száma, ma V már 
elérte a 72 milliót, melyből 42 esik Új-Dél- 
Walesre, 11 Viktóriára és 10 Queenslandra. 
Ausztrália így a második helyet foglalja el a
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nagy juhtenyésztő országok között: első helyen 
Argentína áll 92 millióval, Ausztrália után pedig 
Oroszország következik, mely 70 millióval na
gyon megközelíti őt.

Összehasonlítás végett megemlítjük, hogy a 
Magyar birodalomban az 1895-iki összeírás sze
rint csak 8.122,682 volt a juhok száma. Meg 
kell azonban jegyeznünk, hogy a juhtenyész-

és Queensland-ban terül el s a melyet a Murray 
és annak nagy mellékfolyói, a Murrumbridge, 
Lachlan és Darling öntöznek. E síkság területe 
mintegy háromszor akkora, mint Magyarországé 
és a rétségek eucalyptus-erdőkkel váltakoznak 
rajta. A juhtenyésztők azonban napról napra 
több területet foglalnak el az erdőtől a legelő 
számára. Mivel azonban a fáknak gyökerestől

1. Fagyasztó helyiség.

tésnek hazánkban ma már koránt sincsen az a 
fontossága, mint még például 100 évvel ezelőtt 
volt, a mikor az állatokban fekvő nemzeti va
gyonnak legjelentékenyebb részét tette ki. Ma 
csak számszerint áll nálunk első helyen a juh
állomány, érték szerint a negyedik helyre szorult 
a szarvasmarha, ló és sertés után. A hanyatlás 
még mindig tart, és hogy mily rohamos, mutat
ják például az 1870-iki összeírás adatai, a me
lyek még 15 millió darabot tüntetnek fel. Ennek 
egyik oka, hogy a gazdálkodás nálunk is mind
inkább belterjessé (intensiv) válik, és hogy a 
gyapjúpiaczon Ausztráliával csakis az oly álla
mok versenyezhetnek, a melyeknek vagy ég
hajlatuk hasonlóan kedvező, így például Argen-

2. A birkamosás Ausztráliában.

tináé és a Fokföldé, vagy a melyeket, mint pl. 
Oroszországot, fejletlen gazdasági viszonyaik 
utalnak rá a külterjes (extensiv) gazdálkodásra.

Az ausztráliai juhtenyésztés főterülete az a 
rengeteg síkság, mely Új-Dél-Wales, Viktória

való kiirtása nehézkes és hosszadalmas volna, 
rendesen megelégszenek a „ringbarking“ nevű 
eljárással (ring: gyűrű; bark: kéreg), mely 
abban áll, hogy a fa kérgéből köröskörül egy 
jókora gyűrűt kihasítanak, mitől az csakhamar 
elpusztul.

Ezeken a legelőkön egészen különös növény
zetet, sós füveket és cserjéket találunk, a melyeket 
épp ezért az angolok a saltbushes gyűjtőnévvel 
illetnek (salt: só; bush: bokor). Legnagyobb 
részük az Artiplex, Chenopodium, Kochia és 
Rhagodia nemekhez tartozik. A tenyésztőkre 
nézve e fajok megbecsülhetetlen értékűek. A mel
lett ugyanis, hogy igen egészséges táplálékot 
képeznek és jó minőségű húst adnak, a só 
hygroskopikus tulajdonságainál fogva bámula
tosan képesek a szárazságnak ellenállni. A tartós 
szárazságok alatt, midőn minden más növény 
úgyszólván kipusztul, egyedül a saltbush-ök 
maradnak meg, hogy az állatokat az éhenhalástól 
megmentsék; csakis ezek teszik lehetővé az 
állattenyésztést oly vidékeken, a melyek külön
ben víz hiányában semmire sem volnának hasz
nálhatók. Az e csoportba tartozó füveket és 
cserjéket rögtön fel lehet ismerni sajátságos 
kékes zöld színükről, a melyet szintén a bennük 
levő sókristályoknak köszönhetnek.

Az imént részletezett viszonyok még azt is 
maguk után vonták, hogy a juhtenyésztés itt 
úgyszólván kizárólag nagyban történik. Mivel 
az időszakonkint szabályszerüleg visszatérő tartós 
szárazságok óriási kárait csak nagy tőkével 
lehet elviselni, s ezenkívül a gyapjú szállításának 
költségeit sok helyen több száz kilométerre kell 
előlegezni, a tenyésztés főleg egyes igen gazdag 
magánemberek (pastoralists, squatters), vagy na
gyobb részvénytársaságok kezében van. A talaj 
természete és az éghajlati viszonyok hihetetlenül 
külterjes (extensiv) gazdálkodást szültek, mely 
mérhetetlen területeket igényel. így, a mikor 
1891-ben Ausztrália földje úgyszólván annyi
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juhot táplált, a mennyit csak bírt, mégis minden 
julira 130 ár esett.

E nagy birtokokat staiion-öknek nevezik. 
A földség belseje felé átlag 50,000 hektárosak, 
de van köztük több 100,000, sőt 200,000 hek
tárnyi kiterjedésű is. Délen az egyik megüti a
700,000 hektárt, vagyis akkora, hogy megyéink 
közül csak a nyolcz legnagyobb múlja felül.

Az egyes station-ök juhállományának nagy
sága kiterjedésükkel természetszerűleg arányban 
van. Átlag hektáronkint egy juhot lehet számí
tani. Az 50,000 darabot meghaladó nyájak tehát 
elég gyakoriak. Paul Privat-Deschanel, a ki a 
íranczia kormány ösztöndíjával járt ott 1902/3-ban, 
egy station-ön 160,000, egy másikon 250,000 
állatot látott s úgy hallotta, hogy Dél-Ausztráliá- 
ban 4 500,000 darabból álló nyájak is vannak. 
E számokat azonban már nem tartja valami 
megbízhatóknak, mert a juhok teljesen szabadon

A legelőbéren kívül a tenyésztőnek alig kell 
még költenie a juhokra, a melyek a szó szoros 
értelmében maguktól tenyésznek és szaporod
nak. Akiokra, sőt pásztorokra sincs semmi szük
ség, a nyájak egészen szabadon élnek a run- 
ökön. Elegendő, hogyha a birtokot vasdrótból 
készült korláttal körülkerítik és a legtöbb sta- 
tion-on csak 15—20 ember kell a szolgálat 
teljes ellátására. Ezek az alkalmazottak is inkább 
őrök, mint pásztorok, feladatuk nem az állatok 
gondozása, hanem a terület minél szorgalma
sabb bejárása, hogy minden ellenséges vagy 
kártékony tényezőt távol tartsanak a nyájtól. 
Ezért folyton lovon vannak és hosszú ostorral 
kezükben, konzerv-dobozokkal ellátva és az 
elengedhetetlen billy-ve 1 (theafőző) felszerelve, 
körülvágtatnak az egyes paddock-ökön, a me
lyekre a mn oszlik, kijavítják a kengurúk vagy 
tengerinyulak által megrongált kerítéseket, va-

495 —

3. A gyapjú kiállítása. (Store.)

és úgyszólván őrizet nélkül élnek s így pontos 
számbavételük alig lehetséges, de meg semmi 
különösebb gondot sem fordítanak erre.

Maguk az óriási legelőterületek vagy run-ök 
azonban rendesen nem képezik a tenyésztők 
tulajdonát, hanem ezek csak bérlik őket a Koro
nától, mint az összes szabadon heverő gyarmat
földek tulajdonosától. A bérösszeg elég mérsé
kelt, pl. a Darling vidékén általában Vi- Vs 
shilling esik egy hektárra. A bérleti rendszer 
az állattenyésztésnél nem jár oly hátrányokkal, 
mint a földművelésnél, mert a talaj semmiféle 
javítást nem igényel, sőt ellenkezőleg óriási 
előnyt nyújt azáltal, hogy jelentékeny tőkebefek
tetéstől kíméli meg a tenyésztőt. A bérleti rend
szer és az állattenyésztés ezért karöltve virág
zanak Ausztráliában és együtt szorulnak ki onnan, 
a hol öntözés és talajjavítás létesül.

dásznak a sasokra, vagy igyekeznek őket elpusz
títani méreggel, a melyet az elhullott juhok 
hulláiba raknak

A telep (station) feje a squatter. Rendesen 
legalább egy részét az évnek a nagy fővárosok 
valamelyikében tölti, ez esetben a birtokot köz
vetlenül egy teljhatalmú intéző (manager) igaz
gatja. Tulajdonos és intéző egy házban laknak, 
mely egyszerűen és szerényen, de mindig a 
helyi éghajlatnak megfelelően van felépítve. 
Falai nyers vagy bemázolt fenyőfadeszkákból 
vannak, teteje hullámos vasbádogból. Az egész 
ház alacsony és csak egy, kissé emelkedett 
földszintet tartalmaz, a melyet egy fából készült 
veranda övez körül és tart kellemes árnyékban. 
A ház mellett hatalmas galvanizált vasmedencze 
gyűjti össze a tetőről lefolyó vizet, a melyet 
ezen a vidéken nagyon meg kell becsülni.
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A lakóház (homestead) környékén tágan és 
rendetlenül szétszórva állnak a melléképületek: 
az alkalmazottak lakásai, félszerek, pajták és 
kocsiszínek, a birkamosó- és nyiróhelyiségek, 
a konyhakert, yard-ok, vagyis eucalyptus-fával 
körülkerített karámok a lovak és marhák részére.

Ha sok költségük nincsen is, annál több bajjal 
és nehézséggel kell küzdeniük a tenyésztőknek, 
hogy csak a főbbeket említsük: a munkáspárt 
kezében levő közhatalom rosszindulata, a birka- 
nyírók sztrájkjai, a tengerinyulak beözönlése és 
a szárazság rettenetes csapásai.

A tengerinyulak, vagyis lapin-ok ugyanis, a 
melyeket vad gyanánt telepítettek be, csodás 
mértékben elszaporodtak, úgy hogy a hová be
teszik lábukat, ott egy szál fű sem marad és 
a nyájak éhen pusztulnak. Már mindent meg
kísérlések ellenük, még a Pasteur-féle eljárást 
is a pestis beoltásával. Loir franczia tudós több 
éven át fáradozott ez irányban, de kielégítő 
eredmény nélkül. A manapság leginkább hasz
nált védekezési mód abban áll, hogy a még 
megkímélt területeket a földbe 300 centiméter
nyire leásott drótfonadékkal veszik körül. Új- 
Dél-Walesben és Queenslandban már több mint
27.000 kilométeren van ily kerítés, a melynek 
kilométere átlag 900 koronába kerül.

Még rettenetesebb csapást képeznek a száraz
ságok. Majdnem periodikusan visszatérve, s 
gyakran igen sokáig elhúzódva (pl. 1897-től 
1903-ig 7 éven át) táplálék hiányában sok millió 
juh pusztulását okozzák. A mint már említettük 
1891-től 1902-ig az ausztráliai juhállományt 
106 millióról 54-re szállították le. Ellene védel
mid gátakkal felfogják a folyók vizeit vagy artézi 
kutakat fúrnak. Az utóbbiak 1903-ban már
2.382.000 köbméter vizet szolgáltattak. Az így 
nyert vízzel öntözés útján lucernát termelnek, 
a mivel sok ezer állat életét tudják a száraz 
időszakok alatt fentartani.

A legfőbb munka a telepen a nyírás (shea
ring), mely júliustól szeptemberig tart a földrajzi 
szélesség szerint. Kezdődik Queenslandban, mely 
még a forró égöv alá is nyúlik, folytatódik Uj- 
Dél-Walesben, Dél-Ausztráliában és Viktóriában 
majd Tasmániában és Uj-Zéland déli szigetén 
ér véget.

E munkát a mosás (washing, dipping) vezeti 
be, melynek kettős czélja van : megtisztítani a 
gyapjút, s elpusztítani azokat az élősködőket, a 
melyek kárt tesznek az állatok gyapjában. A jól 
berendezett telepeken rendes kőfalak veszik körül 
a hosszúkás Keskeny medenczét, melynek vízébe 
a birkák, csoportonkint egy-egy kos vezetése 
alatt, meredek lejtőn ereszkednek alá, mely nem 
engedi, hogy visszaforduljanak. A mint a falak
nál álló emberek előtt elmennek, ezek hosszú 
rudakkal ismételten a víz alá nyomják fejüket 
(1. az 2. képet).

Maga a nyírás egy shearingshed-nek nevezett 
színben történik. A nagy paddock-ökben össze
gyűjtött juhokat, egyenlő csoportokban egy közép- 
folyosón átterelik a színbe, a hol box-okba zárják 
őket, a melyek egyik egyfelől a középfolyosóra, 
másfelől a két oldalfolyosó valamelyikére nyíl
nak. Ez utóbbiak hosszában dolgoznak a nyírók, 
a kik a birkákat a box-okból egyenkint elő

szedik, megnyírják, s aztán a túlsó oldalon kilökik 
a paddock-be, a hol a nyáj újból összegyűl.

Hajdan a nyírás kizárólag kézzel történt, vagy 
külön e czélra szolgáló ollók (sheep shears) 
segítségével. Ma már a jól felszerelt telepeken 
nyírógéppel hajtják végre, melyet gőz vagy sűrí
tett levegő hajt. E befektetés határozottan kifi
zeti magát: míg ugyanis kézzel csak ritkán 
érték el naponkint a 100-at, géppel könnyen 
lehet 200, sőt ennél is több birkát megnyírni.

A birkanyírók (shearers) vándor-mesterembe
rek. Az idény alatt 10—20 emberből álló ban
dákban szegődnek el a beljebb eső telepekre. 
Rendesen gyalog utaznak, podgyászként egy 
zsákot (swag) véve magukkal, mely a legszük
ségesebb ruhadarabokat és a theafőzéshez való 
kis vasüstöt, a billyt tartalmazza. Erről közön
ségesen swagger-tkntk vagy swags me n-eknek 
nevezik őket. Az egész munka ideje alatt a sta- 
tion-ön kapnak szállást és ellátást keresményük 
egy csekély része fejében. Ez 100 birka után 1 
livre sterlinget tesz ki. A két és fél hónapig 
tartó idény alatt egy-egy birkanyíró 60—80 £-t, 
vagyis 1500—2000 K-t kereshet, melyet a na
gyobb városi bankok útján utalványoznak ki 
neki.

A nyírás után a gyapjú kiválogatásához, majd 
kimosásához látnak. A szárítás mechnikus úton 
felettébb gyorsan megy. A szárítógépet két hen
ger alkotja, melyek közül a külső szilárdan áll 
és ép falú, a belső forgatható és rostaszerű. 
Az utóbbiba jő a nedves gyapjú, hogy gőzgép 
segélyével rendkívül forgásnak vessék alá. Az 
így előálló centrifugális erő a benne levő vizet 
kihajtja a külső hengerbe, a melynek falán le
csorog és alján eltávozik.

A szárított gyapjút jutazsákokba rakják. E 
bálok hossza 1 méter, szélessége és vastagsága 
70 70 cm., súlyuk átlag 300 angol font, a mi 
453’59 grammjával számítva 136—137 kilogr.- 
mot tesz ki. Ez természetesen csakis sajtolás 
által érhető el. A sajtoló-készülék két vasládá
ból áll, melyek közül az egyik szilárdan meg 
van erősítve, míg a másik mozgatható és az 
előbbire teljesen ráborítható. Miután az elsőt 
jutával kibélelték, mindkettőt jól megtömik gyap
júval, a mozgatható ládát ráteszik a nyugvóra, 
ennek nyílását pontosan amazéba illesztve. Ez
után egy kétkarú emeltyű egyik karját neki
szegezik a felső láda fenekének, a másik karját 
pedig felhúzógép segélyével addig emelik, míg 
a felső ládát egészen le nem nyomták, úgy 
hogy annak gyapjútartalma teljesen az alsóba 
ment át.

A zsákokat aztán bevarrják, jelzésekkel lát
ják el és lejtőkön felhengergetve kocsikra rak
ják. A kocsikat 12—18 ló, vagy ökör vontatja 
a vasútállomásokig, vagy a folyami kikötőhelye
kig. A nagy ausztráliai folyókon, mint a Murray 
vagy Darling, az idény alatt csak úgy nyüzsög

j e k  a gyapjúval telt uszályhajók (barges) és az 
őket vontató gőzösök.

Hajdan a gyapjút a londoni piaczra küldték 
bizományba. Ma már az európai és amerikai 
vevők az üzletek megkötése végett maguk kere
sik fel személyesen, vagy megbizottaik által az
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itteni főbb piaczokat, mint Sydney, Melburne, 
Geelong, Adelaide stb.

A gyapjúvásár idénye augusztus közepétől 
deczember végéig tart. A vevők reggelenkint 
nagy raktárakban (stores) kiállítva (1 az 1. képet), 
megtekinthetik a gyapjúkészleteket, a melyek 
délután a borzén árverésre kerülnek.

A mi az Ausztráliában termelt gyapjú meny- 
nyiségét illeti, az felettébb ingadozó. 1891-ben 
568 millió kilogramm volt. 1902-ben 289 mil
lió, 1903-ban 380 millió. Az árak talán még

kifagyasztott húsát a bordeaux-í kikötőbe. Ausz
trália csak 1880-ban lépett e térre, a melyen 
mesés recordokat ért el. Míg 1880-ban csak 
400 állatot szállított ki így, 1900-ban több, mint 
egymilliót.

A fagyasztás a freezing-works nevű telepeken 
történik, a melyek vagy magánembereknek, vagy 
az egyes gyarmatok kormányának tulajdonában 
vannak. Ezek mindenféle húst feldolgoznak: 
marhát, tengerinyulat, csibét, pulykát, halat stb., 
de a birkahús mennyisége a többiét mind mesz-

4. 10,000 júhból álló nyáj menet közben. Wingadee telep.

változóbbak, az egész kivitel értéke 1903-ban 
mintegy 450 millió koronát tett ki. A fő vevő 
Anglia, de Fancziaország is mintegy 70—80 
millió kilogrammot vásárol.

A juh azonban tudvalevőleg nemcsak gyapjút 
szolgáltat, hanem tejet is és leölve húst és egyéb 
melléktermékeket, mint bőr, szarv, faggyú stb. 
A tejet itt úgyszólván alig értékesítik, a hús 
azonban szintén jelentékeny jövedelmi forrása a 
tenyésztőknek.

Mivel kellő számban nyilvános itatóhelyek 
vannak, a jószágot lábán lehet felhajtani a vasút
állomásokhoz, még ha a tenyésztőtelepektől nagy 
távolságra esnek is. Ott a nálunk is jól ismert, 
emeletes, rácsos vaggonokba rakják, a melyekbe 
mintegy 200—250 darab fér. Legnagyobb részük 
a tengeri kikötőkbe megy és onnan kivitelre 
kerül, akár mint élő állat, akár mint besózott 
conserv, akár mint friss hús, fagyasztott állapot
ban. Az utóbbi kiviteli ág a másik kettőnél 
összehasonlíthatatlanul fontosabb.

A húsnak fagyasztott állapotban való szállí
tása már nem is egészen új keletű. Egy Tellier 
nevű franczia ember kezdeményezésére egy külön 
e czélra épült hajó, a „Frigorifigae“, már 1870- 
ben szállította az argentinjai marhák és juhok

sze felülmúlja. A hideget úgy állítják elő, hogy 
fémcsövekben folyékony ammoniákot párologtat
nak el csekély nyomás alatt. E csövek keresztül- 
kasul járják a vastagfalú és tömör faajtókkal 
ellátott helyiségeket, a melyekbe a leölt, meg
nyúzott és kizsigerelt állati tetemeket (carcasses) 
egyszerűen kiakasztják (I. a 3. képet). A helyi
ségek levegője 18—20 foknyira van a 0 alatt, 
úgy hogy a hús egészen keménynyé és merevvé 
fagy. A kifagyasztott húsokat külön e czélra 
berendezett vaggonokban (refrigerator cars) viszik 
a hideg kamrákkal ellátott hajókra. Ilyen 1903- 
ban 80 volt, köztük 60 gőzhajó, 4000-től egész 
7000 tonnáig terjedő űrtartalommal, a kiseb
bek 25,000, a nagyobbak 70,000 kifagyasztott 
juhot tudnak hideg kamráikba berakni. Összes 
befogadóképességük 27* millió ily carcasse-re 
tehető, a mi évenkint 3 fordulatot számítva 77* 
milliónyi szállítóképességet képvisel. Különösen 
két nagy angol társaság említendő, mely főleg 
ennek a kereskedelmi ágnak szenteli magát: a 
Shaw Savill Albion Co. és a New Zeeland Steam
ship Co.

Az a körülmény, hogy a teljes kifagyasztás 
által a hús veszít jó ízéből és így értéke is 
csökken, arra bírta az ausztráliai hússzállítókat,
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hogy megkíséreljék a fagyasztást az állati tetem 
felületére korlátozni, úgy hogy az a belső része
ket ne érje s a hús legnagyobb része üde és 
Ízletes maradjon. Ez sikerült is, úgy hogy az 
ktfagyasztott hústól (frozen meat) meg kell 
különböztetnünk a körülfagyasztott vagy glaci- 
rozott húst (chilled meat). Az utóbbit igen hir
telen hütik, azután csak 2 foknyi hidegben tart
ják. Ez a rendszer a tengeri szállítás nehézségei 
miatt csak 1895 óta virágzik Ausztráliában, az 
Egyesült-Államok vasútjain azonban már régebb 
idő óta dívik. A köríilfagyasztás után a szállí
tásnál a kamarának nemcsak hidegnek, hanem 
teljesen száraz és sterilizált levegőjűnek kell 
lenni. Az amerikai vasutakon Perkins rendszere 
szerint többnyire a Westinghouse-fék fölös leve
gőjét használják, mint a mely alkalmas száraz 
közeget ad az ily hús eltevésére.

a. A. —

A szeretet vize.
Regény.

— Befejező közlemény. —

XI.
Szikora valóban jól sejtette: Donáti még egy 

teljes félórát töltött az előkelő beteg mellett. 
Már öreg este volt, mikor elbúcsúzott tőle, hogy 
aztán, eredeti szándéka szerint, Szenóryhoz men
jen. Á mint az ajtón kilépett, önkéntelenül meg
tapogatta kabátjának jobboldali zsebét, ha vájjon 
benne van-e még a kis üvegcse Szeretet vize? . . .

. . .  Benne volt, nem vesztette el.
A zöld pavilion, a melynek B. szobájában 

Szenóry feküdt, a kórház parkjának déli részén 
épült. A fehér pavillontól szép széles út vezetett 
odáig; Donáti ezen az úton át sietett Szenóry
hoz. Hatalmas platánfáknak holdvetette árnyé
kában haladt előre az elhagyatott úton. Kezében 
a kis üvegcse „Szeretet vize“-t szorongatta, sze
mei pedig a távoli B szoba ablakain csüngtek, 
a melyekből gyertyafény pislogott a parkra. Hir
telen hűvös őszi szél csapott le a kertre. A fák 
törzsei meginogtak s a sárguló levelek özönével 
estek az útra.

Donáti Kázmér meggyorsította a lépteit . . . 
A susogó platánok ingásában, a holdezlistözte 
fellegek tovairamlásában volt valami, a mi 
reá megfélemlítőleg hatott. Szinte hátborzongást 
érzett annál a gondolatnál, hogy egyesegyedül 
van a nagy parkban. Mintha minden bokorból 
beteg arczok szenvedéstől duzzadt szemekkel 
néznének reá, mintha az egész kert sóhajokkal 
volna beültetve. Sehol sem csendült csalogány
dal, sehol sem villogott Szent János-bogárka. 
Csak a kórházi pavillonok ablakai világlottak 
itt-ott. Csak halálfejü lepkék rebbentek át néha 
a levegőben. A fájdalom és a fojtogató kétségbe
esés sötét kertje volt estendén ez a park. Nem 
csoda, hogy ember nem járta az ösvényeit, hogy^ 
senki sem ült az útmenti padokra. Csak őrül
tek és csalódott merengők kereshetnének ilyen
kor üdülést e helyen!

Donáti alig várta, hogy az út végére jusson. 
Még jobban meggyorsította a lépteit . . .

Már csaknem túl volt a feleúton, midőn a 
padok egyikéről feléje kiáltotta valaki: — Hová?... 
Hová?. . .

Az erős, érczes hangról Donáti rögtön kitalálta, 
hogy Lőrincz abbé volt a kérdező s midőn reveren- 
dás, hosszú, szikár alakját a pádról felemel
kedni látta, azt képzelte, hogy maga az ördög 
közeledik hozzá. Mindig félt ettől a paptól, mindig 
tartott tőle, mint olyantól, a kit sohasem tudunk ki
ismerni. Nyugodt modorában, sírna beszédében, 
mindig hideg tekintetében volt valami a magá
nyos megfigyelőből, a titkos rendőrből, a ki a 
hozzá hasonlókkal együtt, mintegy az Égnek földi 
őrszemeként jár közöttünk, feljegyezve tetteinket, 
gondolatainkat az utolsó ítélet idejére.

— Ah, ön az, ön az, főtisztelendő atya?! 
szólt Donáti a meglepetés hangján s érezte, 
hogy szíve, a pap láttára, elszorult. — Oly 
régen láttam önt! Persze, igaz, mostanság rit
kábban van szükségünk papra; betegeim szívó
san viselik sorsukat; ritkán van temetés . . .  De 
mondja csak, ily késő este mi hozta önt hoz
zánk? Nem fél egyedül a kertben?. . .  Valóban 
úgy örülök, hogy viszontláthatom, — hogy ki 
sem mondhatom! — s Lőrincz .abbé felé nyúj
totta jobbkezét.

Én pedig haragszom önre, — felelt az 
abbé komoran s egy lépéssel hátravonult Donáti 
elől, nehogy annak ujjai megérintsék őt. 
Haragszom önre, komolyan haragszom, - ismé
telte lassan, szinte fenyegetőleg s hangja tele 
volt sötét szigorúsággal.

— Haragszik?... S m iért? ... Talán mert 
nincs elég temetési stola? — kérdezte Donáti 
malicziával, majd erőltetett bonhomiával hozzá
tette: — No de lám, milyen feledékeny is 
vagyok! Utolsó találkozásunk óta szinte el is 
felejtettem, hogy ön az a mindenkire, mindenért 
neheztelő haragos páter, a ki a világ folyásával 
nincs megelégedve... Hát változtassa m eg!...

— Én láttam önt egyszer, én találkoztam 
önnel egyszer, — szólt közbe Lőrincz barát, — 
anélkül, hogy erről önnek tudomása volna.

— Legyen víg, legyen megelégedett, — foly
tatta Donáti, keveset törődve az abbé közbe
szólásával. — A jó emberek soh’sem haragusz- 
nak . . .  És mi okból neheztel reám? Erre igazán 
kiváncsi vagyok. Talán mert nem gyónok minden 
szombaton ?... Akkor, úgy-e, jó volnék a papnak ?!

— A nagy Isten szívével az egész emberiség 
nevében neheztelek önre! — válaszolta Lőrincz 
abbé s szavai felsőbb kijelentésként hangzottak 
el. Hidegek, szinte kérlelhetetlenek voltak e 
szavak. — Tudtam, hogy ön erre fog jönni,— 
folytatta ugyanolyan hangon — s csupán azért 
jöttem e helyre, hogy bevárjam, hogy négyszem- 
között számadásra vonjam: mit akar ön a Sze
retet vizével? Szerencsétlen tévelygő, átkozott 
ember!!!. . .

Donáti a kezében tartott üvegcse Szeretet- 
vizet szinte gépiesen visszacsúsztatta a kabátja 
zsebébe . . .

Lőrincz abbé hirtelen, meglepetésszerűen, 
támadólag lépett fel. Mintha mindjárt első sza
vaival a földre akarta volna Donátit sújtani, hogy 
ideje se maradjon a védekezésre. Szavaiból hideg 
lehelet csapott a Donáti arczába; mintha a pap
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szájából egy éjjeli vampyr szárnysuhintása érintette 
volna. A sötétben is jól látta az abbénak reávillogó 
szemeit; vészes fenyegetés lappangott a nézésé
ben. Egész lényének komorsága oly irtózatosnak 
tűnt fel Donáti előtt, hogy önkéntelenül vissza
húzódott tőle, mintha el akarna szaladni előle. 
De Lőrincz barát a kabátjánál fogva visszatar
totta őt s mintha megbánta volna kissé nyers 
fellépését, szelídebb hangon így szólt:

— Oh Donáti, Donáti Kázmér, én végtelenül 
szánom önt! Mindig szántam önt, látván eről
ködéseit. De a mióta művét a Szeretet vízé-ről 
elolvastam, kétszeresen, százszorosán szánom. 
Ön nem tudta, hogy mit cselekszik, a mjkor az 
ölési rendszerrel a világ elé állott. . . Úgy, a 
mint ön ír az életről, a halálról, a szeretetről s 
az emberiség javáról, csak őrültek és Luczifer 
bérenczei írnak. Könyvének minden sorából a 
sátán vihogott a szemeim közé, — s én sírtam 
az ön rettenetes tévedésein.

Donáti valamit közbe akart szólni, de torkán 
akadt a szó . . . Egynéhány pillanatig némán 
álltak egymással szemközt, mint két fenevad, 
lesve egymásnak mozdulatait. . . Aztán, mintegy 
közös, hallgatag megegyezéssel, mindketten le
ültek arra a padra, a melyről az imént Lőrincz 
abbé felkelt, — s miután szíveikből elvonult az 
összetalálkozás okozta első izgalom, Lőrincz 
abbé szólalt meg először.

— A véletlen adta a kezembe az ön müvét, - 
mondá. Először Manasse Szidinél láttam. Tőle 
kértem el a könyvet, miután már elolvasta volt. . .  
Emlékszem, szinte túlzott lelkesedéssel beszélt 
nekem annak tartalmáról. Azt mondotta, hogy 
csodás dolgokról, egy újfajta szeretetről van benne 
szó! . . .  A mű czíme: „A szeretet vize“ nekem 
is tetszett; sokat Ígért; s még aznap este el is 
olvastam a könyvet a legutolsó betűig . . .  És 
végül a tűzbe dobtam, mint a legromlottabb és 
legveszélyesebb könyvek egyikét, a melyet ember
ész valaha kigondolt s emberkéz valaha leírt.

— Nem, nem értem önt! Egy szót sem értek, 
-  hebegte Donáti tiltakozó hanglejtéssel. Kérek

bővebb magyarázatot, mert különben azt kell 
hinnem: nem értette meg magasztos ideám at...

— Ön az emberiség iránti szeretetet, tehát 
a legegyetemesebb emberi szeretetet vette ölési 
— rendszerének alapjául, — folytatta az abbé 
mintegy magyarázatképpen. Jézus is ezen az 
alapon akarta megváltani az emberiséget . . .  Ön 
az ölési rendszert ezen a szereteten akarta fel
építeni, a nélkül azonban, hogy tiszta fogalma 
lett volna a szeretet lényegéről, a nélkül, hogy 
tudta volna: vájjon isteni, vagy ördögi erők 
kifejezője-e a szeretet?

A szeretet az, a mi bennünk egyedül 
isteni! — válaszolta Donáti Kázmér. — A sze
retet isteni erők kifejezője. Ehhez nem fér 
kétség. Évszázadok dogmája ez.

— Nos éppen itt, a szeretet lényegének meg
értésében rejlik az ön tévedése, — szólt az 
abbé. A szeretet lényegét rosszul fogta fel s 
hibás felfogást véve alapul, hibásak művének 
összes levezetései, következtetései. . .  Óh Istenem, 
Istenem! — sóhajtotta az abbé és sóhajából 
kiremegett szívének fájdalma s az emberi tudatlan
ságon való kétségbeesése. — Mily sokat is beszél

tek és cselekedtek már az emberek a szeretet 
nevében! Mennyit definiálták a szeretetet! Talán 
nincs szó, melyet többször hangoztattak emberi 
ajkak. A szeretet maga az Isten, a szeretet maga 
az élet, a szeretet a megváltás, a szeretet a 
gonosz legyőzője, a szeretet a világosság, a 
szeretet boldogság, a szeretet maga a „szép“ és 
minden kellem, báj, erény őseredete; — valóban 
ezt prédikálják évszázadok, évezredek óta . . . 
Ezt vallja ön is, azéit nevezte isteninek a sze
retetet . . . Valamikor én is ezt vallottam, akkor, 
a mikor a papi pályára léptem; a mikor még 
gyermek, tudatlan ifjú voltam; a mikor még azt 
képzeltem, hogy az élet a legbecsesebb érték, 
mely embernek adatott; a mikor még azt hittem, 
hogy az élet akarásában rejlik az emberiség 
üdve . . .  Én is a szeretet jelszavával léptem 
az emberiség szolgálatába. Hittem a szeretet 
szentségében és hatalmában a „gonosz“, a „rossz“ 
felett; fegyvernek tekintettem a szeretetet, az 
egyetlen fegyvernek, melylyel harczolni szabad 
s a melyet minden ember kezében Istennek lát
hatatlan keze forgat. Valaha magam is meges
küdtem volna, hogy isteni ujjnyomástól buzog
nak bennünk a szeretet indulatai s hogy leg
dicsőbbek minden cselekedetek között a szeretet 
cselekedetei . . . De, mondom, mindez réges- 
régen történt. Pályám kezdetén. A mikor még 
több volt bennem a vér, mint a gondolat.

Lőrincz barát a sápadtképű hold előtt tova
rohanó bárányfelhőkre nézett. A fellegek, az égnek 
e bús leányai, ezer foszályra tépdesve lassankint 
belevesztek a horizont koromsötétjébe. A hold 
ismét ridegen, magányosan állott. A szétfoszlott 
és eltűnt hit után Lőrincz abbé úgy érezte most, 
mintha szívének a helyén egy ilyen rideg, józan 
holdvilág ülne.

— De lejárván a hit ideje, a gondolkodás 
ösvényére léptem, — folytatta az abbé. Tudni 
akartam. Merengés helyett tanulni, kutatni kezd
tem. Kényelmes belenyugvás helyett elmerültem 
a dolgok további analysisébe s a hitnek biztos, 
otthonos, meleg szobácskájából kiléptem a világ- 
egyetem beláthatatlan, zord mélységeibe; maid 
annak szédítő, de fenséges csúcsait jártam. És 
sok, sok tanulás, sok, sok szenvedés után arra 
a meggyőződésre jöttem, hogy mindaz, a mit 
előbb isteninek, istentől származott értéknek 
hittem, legkevésbbé sem isteni; hogy a szeretet 
sem az! Egyszerre, mint valami égi kinyilatkoz
tatás hallatára, bizonyossá lett bennem az, hogy 
a szeretet nem Istenhez való felemelkedésünk 
eszköze, a mint azt magam is prédikáltam, hanem 
egy, a Sátántól belénk oltott érzés, hogy ezt a 
földet, az Ő birodalmát minél tovább tartsuk 
fenn neki, benépesítvén azt, berendezvén azt 
kényelemmel, kultúrával s mindenféle jótékony 
intézménynyel a „szeretet“ sugallatára. Azóta 
vallom azt, hogy szeretni nem erény hogy 
szeretni bán, hogy szeretetböl cselekedni — fő 
bűn !

— Bocsásson meg főtisztelendőséged, de 
különösnek, csaknem vakmerő állításnak tartom, 
hogy ön a földgolyót, a rajta levő élettel együtt, 
az Ördög birodalmának s nem Isten művének 
tartja. Ily állításért valamikor máglyára hurczol- 
ták az embert, — jegyezte meg Donáti Kázmér
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s hanglejtésével jelezni akarta, mintha ez most 
sem volna máskép.

— A míg nem ismertem az élet rettenetes 
valóságait, magam is Isten szándékából eredeti
nek tartottam e földet, a melyet hivatva vagyunk 
a szeretet által még vonzóbbá tenni, — vála
szolta Lőrincz barát. A mióta azonban az emberek, 
az állatok és minden szerves és szervetlen dol
gok borzadályos kálváriáját látom, a mióta a 
történelem legelső és legrégibb tükréből is a 
szünetlen nyomor, szenvedés és kétségbeesés 
képei tükröződnek vissza s a jövő sötétjéből is 
csak a fájdalom hangmoraját hallom, azóta nincs 
kétségem abban, hogy ez a föld és ez az élet 
az Ördög szülötte, az ő müve! Csak az Ördög 
akarhatja, hogy úgy legyen minden a földön, 
a mint van. Ez a mi földünk s egész földi 
létünk csakis az Ördög csinálmánya, tákol
mánya s müve oly rossz, oly gyalázatos, hogy 
,.ha csak egy hajszállal volna rosszabb, már 
nem is létezhetnék“. Az a hajszál pedig, a mely 
az elpusztulástól, a megsemmisüléstől vissza
tartja, éppen a szeretet. Ez az Ördög legdrágább, 
legféltettebb klenodiuma; a szeretet melegénél, 
bűbájánál, a szeretet káprázatánál biztosította 
birodalma fenmaradását. A rossz, a gonosz, 
az Ördög haldoklása akkor fog csak megkez
dődni. ha az emberek nem fognak többé sze
retni akarni. Mert a szeretet az életet kívánja 
az élet az ő levegője. A szeretet szüli az életet 
és féli a halált, fut a másvilágnak e küszöbe* 
elől. Pedig az élet: a Sátán, a pokol; — ellen
ben a halál: az Isten, az ég!

— E szerint tehát mindenkinek azt kellene 
cselekednie, a mi életellenes, -— szólt közbe 
Donáti kicsinylőleg, — s a helyett, hogy tovább 
plántálnék a létet s tökéletesbbítenők azt, jobban 
tennők, ha egyszerűen leöldösnők egymást . . . 
Mily nevetséges felfogás!

— Bizony jobban tennők, — folytatta Lőrincz 
barát, átvéve Donátitól a szót, — jobban ten
nők, ha sem magunk nem ragaszkodnánk oly 
görcsösen az élethez, sem jövő nemzedékek 
életével nem törődnénk annyi erőlködéssel. Vak
ság és őrültség fentartani a rosszat, — és bűn: 
a rosszat átplántálni jövő generacziókra. Ezzel 
csak késleltetjük Isten valódi országának eljöve
telét. Létünk túlsó partjához mindaddig nem 
juthatunk, míg földi létünk gyökeréből új haj
tásokat eregetünk. Csak ha az emberiség az 
utolsó szál emberig kihalt, jöhet el az emberiség 
egyetemes üdve. Mindenkinek a nagy, egyetemes 
szent halált kellene siettetnie; mindenkinekinkább 
azon kellene fáradoznia, saját személyében, hogy 
az emberiség mielőbb kivesszen e földről, hogy 
elsorvadjon, kimúljon szűzen és tisztán, mint a 
sivár sziklán termett harmatért epedő virág, — 
és nem erőszakos öldöklés folytán. Az emberi
ségnek önlétének vágyteljes nem akarásában, 
életösztönének aszketikus megbénításában kell 
előbb elfonyadnia, csak ennek megtörténte után 
jöhet el a valódi, az igazi élet! Mindaddig, a 
míg az emberiség ezt fel nem ismeri s nem 
cselekszik e belátás szerint, mindaddig az Ördög 
által akart földi életet kell élnie, a melynek leg- 
hathatósabb fentartója a szeretet.

. . .  A szeretet az élet anyja. Az élet pedig:

a rossz. Következésképpen minden, szeretetből 
eredő cselekedetet: rossz cselekedet. Ilyen cse
lekedet az ön műve, az ölési rendszer is. A 
„szeretet vizé“-nek forráserei a pokolnak a tala
jából élnek.

— És mindezeket ön mondja? Ön, a pap 
vallja a szeretetről ezt a sötét nézetet? — kér
dezte Donáti megbotránkozással. Elfelejti a szent 
Könyvnek a tanításait, az evangélista János sza
vait, hogy — „Minden cselekedetnek a szere
tetből kell kiindulnia; csak azok a jó cseleke
detek, a melyeknek forrása a szeretet“. Mindezt 
ön semmibe sem veszi?! . . .  De nem úgy én! 
Én meghajoltam e nagy, e szent igék előtt; 
azoknak a sugallatára cselekedtem, a mikor az 
„ölési rendszer“ eszméjét felvetettem, a mikor 
megírtam a könyvemet. Az én lelkem nyugodt. 
Az evangéliumot követtem. Az evangéliumból 
pedig Isten egyszülött gyermeke Krisztus beszél 
hozzám. Vagy talán nem ő mondja-e : szeressünk, 
szeretetből cselekedjünk, hogy boldogok legyünk?! 
Én csak az ő szavát követtem, a mikor cselekedtem...

Való, igaz, ezt tanítja Krisztus, — szólt az 
ősz barát s fejét tiszteletteljesen meghajtotta 
Isten fia nevének kimondásakor. -— Csakhogy 
mit jelent szerinte a z : szeressünk, szeretetből 
cselekedjünk? Bizonyára nem azt, hogy szere
tetből az élet továbbplántálásán, az élet meg
rögzítésén munkálkodjunk, hogy fokozzuk mások
ban és önmagunkban az élni-akarást, az élet 
szeretetét, hanem csakis azt jelentheti, hogy 
szeressük a nem-létet és ne szeressük a létet. 
Szeressük egymást a nem-létért való izzó vágyó
dásban és ne szeressük egymást, ne szeressük 
önmagunkat az élethez való vonzódásban. Sze
ressétek egymást! ez annyit jelent: Gyűlöljétek 
egymást az élet szeretetében ! Az élet néma gyülö- 
lésében áll a valódi, a krisztusi szeretet.

— Akkor nem értem az egész ..megváltás“
lényegét, — vetette közbe Donáti Kázmér. —- 
Miként magyarázzam meg magamnak azt, hogy 
Krisztus, a ki az emberiség iránti szeretetből, 
az emberiség életüdve érdekében jött közénk, 
nem az életszeretetet, hanem, — bár burkoltan, — 
a halálért való epedést tanította. Mert, ha Krisztus 
rendeltetése nem a földi életboldogság meg
teremtése volt, hanem Isten országának kilátásba 
helyezésével a földi élet meggyülöltetése, akkor 
jobb lett volna, ha jelképes, sejtelmes szavak 
helyett nyíltan azt mondotta volna: Emberek,
ti az ördög cselédjei vagytok! Én meg akarlak 
rabságtokból szabadítani. Öljétek ki magatokat 
az utolsó csecsemőig, hogy megnyithassam számo
tokra az igazi élet kapuit. A míg közületek csak 
egy is él, mindaddig zárva maradnak e kapuk, 
mindaddig az ördögéi vagytok. Haljatok tehát meg! 
Akaszszátok fel magatokat, hogy az utolsó ember 
utolsó leheletétől e kapuk felpattanjanak!! . . . 
De úgy-e Krisztus ezt sohasem mondta és ön 
mégis ráfogja, hogy a halál akarását praedicálta. 
Vagy lehet-e talán a halált másképpen is akarni, 
mint úgy, hogy az ember kivégzi magát? Van-e 
talán egy finom meghalás is a közönséges, min
dennapi meghalás mellett, — és Krisztus talán 
erre a finomabb meghalásra tanított vo lna? ...

— Ö valóban a finom, az egész, a tökéletes 
meghalásra oktatott és nem az erőszakos, a
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közönséges, az ideiglenes meghaiásra. Jól tudta 
ő, hogy csak egész meghalással válthatja meg 
magát az ember a földi rabszolgaságtól. Ő maga 
azért jött közénk, hogy egész — halálával váltsa 
meg az emberiséget pokoli helyzetéből. Nem 
élni, hanem szenvedni s tökéletesen meghalni 
jött közénk . . .  Az egész emberiség megváltása 
e vállalkozásának a sikerétől függött.

E perczben könnyű kézikocsiban egy kórházi 
beteget toltak el mellettük. Súlyosan szenvedő 
beteg lehetett, mert hangosan jajgatott.

— Úgy-e látta azt a szegény beteget? 
folytatta Lőrincz barát a kocsi eltűntével. 
Talán éppen egyike ő az ön gyógyíthatatlan 
ápoltjainak . . . Feltéve már most, hogy Krisztus 
az erőszakos, a közönséges meghaiásra adott 
nekünk önmagában példát, nemde mi sem volna 
istenibb, minthogy ez a beteg öngyilkos legyen, 
hogy meglőjje magát, vagy hogy igyék az ön 
„Szeretet vizé“-ből. Milyen egyszerű módja volna 
ez a földi kárhozattól való szabadulásnak! Milyen 
könnyű szerrel juthatna el így szegény a földi 

. pokolból az Ég országába! — Megölte magát; 
meghalt; mindörökre megpihent, — modanák 
róla az együgyű, tudatlan emberek . . .  De az, 
a ki felismerte a földi lét ördögi szervezetét, a 
ki az emberi létokok méhébe látnoki szemmel 
betekinthetett, tudni fogja, hogy az öngyilkos, 
az erőszakos halállal kimúlt csak látszólag halt 
meg, hogy élete fonala még nem gombolyodott 
le végleg, hogy nem halt, nem halhatott meg 
egészen. Mert még nem őrölte le egészen a 
sátántól beléje helyezett életanyagot, mert még 
nem szenvedte le, az utolsó remegésig a sátántól 
beléjeoltott szenvedésmennyiséget. Az önmagára 
sütött fegyverrel, vagy a megivott „Szeretet vízéi
vel csak megállította életóráját, a nélkül azonban, 
hogy azt ezáltal mindörökre járásképtelenné is tette 
volna. Az életkerekek, e kerekek tengelyei, a 
lét rugója: az anyag s az érzékenység ideg
szálai megmaradtak benne, még nem koptak 
el végkép, a végelgyengülésig . . .

. . . Mert, hogy a dolgot egészen megértse, 
tudnia kell, hogy az ember csak egy bizonyos 
anyag- és érzelembeli mennyiség foglalatja.Mind
kettőt a sátántól kapta. Az, a mi az emberben 
egyedül isteni, az a láthatatlan lélek! . . .  Az 
anyag, a test az emberben látható, megtapasz
talható; az érzelmek fészkét: a szivet is ismeri 
az ember. Egyedül a lélek helye ismeretlen, 
egyedül a lélek az, mely bennünk sem izomhoz, 
sem ideghez, sem véredényhez nincsen kötve. 
És mégis van sejtelmünk róla. A lélek: Isten 
szent árnyéka rajtunk... Az embernek is ilyen 
szent árnyékká kell válnia, ha a sátán hatalma 
alól szabadulni kíván. Más szavakkal: materiális 
létének minden atomját le kell előbb élnie, 
érzelembeliségéből folyó összes szenvedéseit le 
kell előbb szenvednie, hogy földi existentiája, a 
teljes materiális halál kivívása után, a tisztán 
szellemi létbe mehessen át; hogy az ördög cseléd
jéből, Isten angyala lehessen . . .

.. • Igen, az egész, a teljes materiális halál 
kivívása legyen minden ember czélja! -— hang
súlyozta Lőrincz barát egy percznyi szünet múlva. 
— Az „ölési rendszerit éppen azért tartom 
átkosnak, mert e czél helyett más czélra mutat.

A „Szeretet vizé* -t azért nevezem a sátán italá
nak, mert azok, a kik belőle inni fognak, a 
teljes materiális megszűnhetésben fognak meg
akadályoztatni, a minek kára az egész emberi
ségre is kihat. . .  Mert éppen úgy, miként az 
égő gyertyaszál is csak a teljes leégés után tűn
hetik el végkép az aether-íirben, azonképpen 
vagyunk az emberrel is a tökéletes halál eseté
ben . . .  Az öngyilkosban vagy a meggyilkolt
ban ugyanis a még le nem élt, le nem szen
vedett anyag- és érzésmennyiségek tovább is 
fenmaradnak és levezető csatornákat keresnek 
maguknak, mint a hogy a folyásában meggátolt 
patak sem tűnik el nyomtalanul, hanem partjait 
szétszakítva, új medret váj magának új tájakon 
s folyása csak akkor fog megszűnni teljesen, 
ha maga a forrás kiapadt. Az élettel is így van. 
Az életet is lehet patakhoz hasonlítani s a gyilkos 
szer, mely az életfolyamba dobatott, azt tova- 
hömpölygésében szintén nem állíthatja meg. A 
gát elé jutott életfolyam is áttöri medrének part
jait ; a megduzzadt anyag- és érzésmennyiségek 
levezető csatornákat vájnak s új medrekben fog
nak tovahömpölyögni, mindaddig, míg forrásuk : 
a lét gyökere ki nem száradt végkép. . .  És 
tudja-e, hogy mik ezek az új csatornák, hogy 
kik képviselik azo k a t?? ... Az újonnan szüle
tett emberek!. . .  Minden újszülött, minden 
csecsemő, egy, a múltban erőszakkal megszakí
tott életnek a továbbfolytatása. Ők veszik át 
leélés végett a csak félig meghaltak után még 
fenmaradt anyag-és érzésmennyiségeket. A nem 
teljes materiális halállal kimúltak a gyermekek
ben támadnak fel újra. A háborúk után tapasz
talt tömeges születések ténye is emellett bizonyít.

De hiszen ez ellentmond az isteni igaz
ságosságnak! — vágott közbe Donáti kifogá
solóig.

—- Elismerem, — folytatta az ősz barát, — 
megőrjítő gondolat és égbekiáltó kegyetlenség, 
hogy mások fizessék le másoknak életadóssá
gait. Ez valóban semmiképen sem fér össze az 
isteni igazságossággal. Csakhogy, a mint azt 
már többször hangoztattam, ez a föld, a mate
riális mindenség, az Ördög eleme, az Ö tulaj
dona. Isten minden matérián kívül áll. Isten az 
atomok életébe bele nem avatkozhatik. Isten 
éppen csak azt teheti értünk, hogy egét, napját, 
csillagjait ragyogtatja mifelénk és megsejteti 
velünk létezését. Hitet ébreszt bennünk, hogy a 
földön kívül még valami másnak is kell lennie 
az űrben, a hol az üdvösség vár reánk, a hol 
Ő az úr, míg itt e sártekén, a Sátán, a Ter
mészet részei vagyunk. S óh, a Természet szemé
ben nincsenek megkülönböztetések, a Természet 
kezében minden és mindenki csak eszköz. A 
Természetnek nincs szíve, nem él benne részvét. 
A Természet csak önczél. Önmagának fen- 
maradásán, örökös megújulásán dolgozik. Foly
tonosságának megszakíthatatlansága a czélja. 
A Természet konyháján semmi sem vész kárba. 
Még a halottait is feltámasztja...  Az öngyilkos 
tehát, vagy az, a ki mást megöl, először is 
balgán cselekedett, azt hívén, hogy örökre el
fojtott egy életet; másodszor pedig gonoszul, 
az emberiség üdve ellen cselekedett, mert alkal
mat nyújtott a Sátánnak új emberi lények létre
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hozásához; csak prolongálta időtartamában az 
emberiségnek szenvedésteli életét.

Nem lehetett tudni: vájjon a hold rideg tekin
tetétől hült-e egyszerre le a levegő, vagy hogy 
az ősz barát leheletéből áradt-e ki az a fagyos 
temetői hangulat, mely szavai nyomán szomorú 
megdermedést idézett elő mindenütt, a merre 
Donáti látott. Minden olyan csendes, olyan kísér
tetiesen nyugodt volt a parkban. Egy levélke 
sem rezgeti a bokrokon, egy tücsök sem czirpelt 
a fűben. A fellegek is megálltak egy helyben, 
mintha megdöbbenésükben az éghez fagytak 
volna . . .  Óh rettenetesek lehettek a Lőrincz barát 
okoskodásai! Mintha azokból most először tudta 
volna meg a bolyongó emberi lét sorsának igaz 
magyarázatát s a hallottaktól a lélegzete is el
akadt.

Már régen, réges régen bent volnánk 
mind Isten országában, — folytatta Lőrincz 
barát, — ha az emberek miriádjai nem tűntek 
volna el erőszakosan, ha millió öngyilkos és 
milliószor millió meggyilkoltnak életmennyisége 
nem maradt volna leélés végett örökül reánk! 
A törvény már régen beteljesedett volna, ha 
őseink, az első emberek magányosan, szent 
askesisbe merülve élték volna le a nekik kimért 
életet annak legutolsó lüktetéséig. Az emberiség, 
saját üdvére, már régen kihalt volna, ha az 
emberek nem szerettek, nem gyűlöltek volna, 
hanem ha az életörömök iránt szent közönyös
ségbe, az életfájdalmak iránt szent türelembe 
elmerülve, lepergették volna életük napjait az 
utolsó pillanatig. Ott, a hol ma még virulnak a 
szenvedés hatalmas fái, ott, a hol ma az emberek 
egyébért sem fáradoznak, mint hogy berendezé
sekkel, culturával türhetőbbé tegyék ezt az életet, 
ott ma már a paradicsomkertnek gyönyörvirágai 
illatoznának! . . .  így azonban, a mint van, még 
egyre tart az örökös visszatérés. Az emberiség 
javáért folytatott s téves jelszavak alatt újra meg 
újra meginduló hiú harczban, hiú küzdelemben 
nap-nap után ezrek és ezrek halnak meg fél 
halállal, míg bizonytalan várakozás után, a Ter
mészet, a szeretet segélyével, új emberek gyanánt 
újra erre a földre szüli őket. . .  Egyre tart még 
a materiális visszatérés! Az erőszakosan alá
merített létgyűrük karimái újra meg újra felbuk
kannak a földi lét szenvedés-tengerén . . .

Vájjon mikor jön el a végső alám erülés?...
A Lőrincz-barát hangja reszketett. Fojtó két

ségbeesés vibrált az ajkain s a bánat bús vonásai 
megsokszorozódtak holdsütötte arczán. Mintha 
a lelke mélyén keservesen zokogott volna.

-— Úgy-e érti már, hogy miért káros az ölési 
rendszer, hogy miért nem üdvös ital a Szeretet- 
vize?? — kérdezte Lőrincz barát s a Donáti 
szemei közé nézett. — Most már tudhatja azt 
is, hogy az imént előttünk elhaladt beteg nem 
is a saját szenvedéseit szenvedi, hogy voltaképpen 
sem ő, sem más nem éli a saját életét, hanem 
más valakiét, azét, a ki a múltban csak a fél
halálig vitte s a kinek fenmaradt materiális 
részei reánk hagyattak letörlesztés végett. Mert 
ez az életadósság-lánczolat — végig a világtörté
nelem véres mészárlásain, végig az ismerős és 
ismeretlen tragoediákon — lenyúlik egészen Kain 
és Ábel esetéig. Valóban elrémítő gondolat érezni

azt, hogy nekem is, önnek is és mindazoknak, 
a kik e földön élnek, nem ismert fél-holtak élet- 
maradékait kell leélniük, hogy nem vagyunk 
egyebek, mint fenmaradt anyag- és érzelem
beli mennyiségeket leőrlő malmok, kifürkészhe
tetlen ördögi erők akaratából, — s hogy szívünk 
csupán e malmok kereke . . . !  Rettenetes elgon
dolni, hogy azok a kedves csecsemők, a kiket 
anyjok a bölcsőben ringat, csak emberi bábok, 
megszakadt életmennyiségek újrafelvevői, ki
bérlői, leőrlő masinái. . .  Nem, nem doctor ú r ! . . .  
Tudva ezeket, semmikép sem tudnék arra vete
medni, hogy a Szeretet-vizéből valakinek adjak, 
legyen az bár a legesleggyógyíthatatlanabb. A 
helyett, hogy a fél-halálba lökném, prolongálván 
ezzel az emberiség életét, inkább őrizném őt 
éjjel-nappal, nehogy valaki erőszakkal megsza
kítsa élete fonalát. Ügyelnék, hogy leszenved
hesse összes szenvedéseit. Sem nem vigasztal
nám, sem nem gyógykezelném; ennie is csak 
éppen annyit adnék, hogy éhen ne haljon, de 
annál többet bátorítanám. Egyre mondanám 
neki: — Szenvedj, szenvedj, szenvedj! Viseld 
el hősi elhatározással a szenvedéseid. Semmit 
se engedj el a rád mért szenvedésből. Egy 
panaszos hang, egy jajszó se hagyja el ajkaid. 
Inkább mondjad : óh be jó, óh be jó ! ! . . .  
Merülj el a rád váró égi üdv sejtelmeibe; imád
kozzál, hogy leőrölhesd földi lényed anyagát 
teljesen, hogy mielőbb átmehess rögléted misé
géből a tisztán szellemi létbe. Csak teljes halálod 
vált meg a további földi léttől, csak teljes halá
lod válik üdvödre s üdvére az egész emberi
ségnek . . .

. . .  És ezt mondanám másnak i s ; minden
kinek ; egészségesnek és betegnek egyaránt. Sze
ressétek egymást a teljes halálhoz való segítés
ben ! Mert az embernek önnön üdve s az egész 
emberiség üdve érdekében csupán egyetlen út 
áll szabadon: az élet nem-akarásának az útja, 
az élet megtagadása. Kimúlni szűzen, tisztán; 
lassan elfonnyadni, kiszáradni vérontás nélkül, 
csupán az élniakarás készséges feladása folytán; 
meghalni, de nem a csatamezőkön, sem a mis
siók tanyáin, hanem az életnek heroikus, panasz- 
és mosolynélküli végigélésében. Elfonnyadni egy 
üdébb világ utáni izzó vágyódásban, mint a 
harmatért epedő virág, jajszó nélkül tűrve esőt, 
mennykőt, jégvihart, mint az erdők sziklarenge
tegei s mint, kripta, mosoly nélkül nézni az 
élet lakodalmait. .. Érzem, óh érzem, hogy ez, 
csakis ez lehet minden embernek az emberiség 
egészének javáért felismert valódi czélja s nem 
az, a melyért ön az ölési-rendszer ideáját fel
vetette, a melyért a Szeretet vizét összekotyvasz
totta ! . . .  Szeretet, gyöngédség, vigasztalás, evés, 
ivás, tánczolás, nevetés, zokogás, szép és jó, 
művészet, tudomány, egyszóval minden, de 
minden hasonló erőlködés, a mit az élet kényelme, 
javítása érdekében megmozgatnak az emberek, 
csak késlelteti az emberiség mielőbbi teljes ki
halását . . .

A nagy culturharczok, a humanitárius moz
galmak mezején, a melyeket a szeretet indít, 
ezren és százezren dőlnek ki fél-halottként, hogy 
aztán újra feltámadva, az emberanyagnak foly
tonos visszatérése által kinyújtsák az emberiség
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életidejét. Ezt a czélt szolgálja az ön Szeretet- 
vize is. Eddig bizonyára már százan és ezren 
olvasták a könyvét és széles e világon vájjon 
hányán készítették el magoknak ezt az átkozott 
italt? Hányán ittak már belőle? És vájjon hány 
nemzedéknek kell e miatt még megszületnie, 
hogy leélje és leszenvedje azoknak életadóssá
gait, a kiket a Szeretet-vize életük teljes leélheté- 
sében megakadályozott? Az emberiség teljes 
kihalásának szent pillanatát vájjon hány évvel 
tolta ki a messzi a jövőbe a Szeretet vize ? . . .  
Óh hallom, hallom már a Sátán kaczagását, 
mely kitört belőle, látván az ön alkotását. Szinte 
látom mint ujjong a Szeretet vizén, mely az ő 
malmának a kerekeit hajtja. Valóban, az emberi 
legnagyobb balgaságnál: a szeretetnél nagyon 
is szilárdan tudta a Sátán ezt a sártekét hosszú 
életre biztosítani! . . .  Elrémítően hosszúnak látom 
az emberiség földi életét s ez a gondolat úgy 
elszomorít. . .  Nem közeledni, hanem napról- 
napra inkább távolodni látom a megváltást hozó 
nagy pillanatot. . .

— Phantasmagoriák! . . . Phantasmagoriák! 
— kiáltotta gúnyosan Donáti Kázmér, a ki már 
alig várta, hogy közbeszólhasson valamit, — 
s erőltetetten a barát szemei közé nevetett. 
Nevetése a kórházi pavillonok falairól tompán 
visszacsenget. — Én pedig rendületlenül hiszem, 
hogy az emberiséget már megváltotta Krisztus,
-— mondotta szinte parancsoló hangon. — Nincs 
szükségünk újabb megváltásra. A fél-halál his
tóriája pedig nem egyéb mesénél. Az ember 
csak egyféleképpen hal meg s halála után a földre 
senki sem tér vissza. Lelkünk üdvössége már 
biztosítva van; azért már semmit sem kell ten
nünk. Krisztus már megváltott minket. . .  Anyagi 
létünk a halállal véget ér. Az ember csak egy
szer ember s okos az, a ki ezt az „egyszer“-t 
jól kiélvezi. Ez az igazság! A miket ön mondott, 
azok csak rémképek. Phantasmagoriák.

— Phantasmagoriák! Phantasmagoriák! — 
ismételte tele szájjal. — Őrült phantasma
goriák !

— Ám legyenek phantasmagoriák — szólt 
Lőrincz barát, — de e phantasmagoriák leg
alább az én phantasmagoriáim. Nem loptam 
őket! Az én lelkem fájdalma termelte valameny- 
ny it... Nem lopott ideák, mint az „ölési rend
szer“, mint a „Szeretet vize“ . . .  Igen, igen. 
Tudom, a mit tudok, jó szemeim, jó füleim 
vannak. Én ott voltam az előszobában akkor! 
Én mindent láttam, s mindent jól hallottam, a 
mit önnek Szenóry mondott. . .

Ön meglopta ő t. . .  Szégyelje magát! Szégyelje 
magát. . .

XII.
— Hogyan ? . . .  Ön, ön ott volt ? ! . . .  Ön volt 

ott akkor ? — hebegte megrémülve Donáti Kázmér 
s oly nagy volt a megrökönyödése, hogy eszébe 
sem jutott kétségbevonni Lőrincz barát állítását. 
Hirtelen átvillant emlékezetén az az esteli negyed
óra, a mikor Szenóry vele közölte az ölési
rendszer ideáját, miközben kinyílt az előszoba 
ajtaja s Szenóry, gyanítván, hogy valaki hall
gatózik, félbeszakította volt a szavait. . .  Most 
már jól emlékezett, hogy akkor, a mikor a

Szenóry kérésére az előszobába kinézett, ezt 
csak felületesen tette. Nem vette észre, nem látta 
Lőrincz abbét az előszobában. . .  — A gaz, a 
gyalázatos meglesett, kihallgatott!! — moraj- 
lott végig Donáti bensejében a felháborodás. 
Majdnem megőrült attól a gondolattól, hogy 
akkor, a mikor olyan közel jutott a dicsőség 
trónusához, a mikor már sikerült nevét beiktat- 
tatni a halhatatlanok sorába, ez az ember, egy 
bolond vén pap, eléje áll s kimondja, hogy 
idegen szárnyakat öltött magára! Tehát hiába 
való volt tudatlanságának minden palástolása, 
minden szemfényvesztés, a melylyel meg akarta 
téveszteni az em bereket?... Egy ember mégis 
megérezte a tartalmatlanságát, leleplezte hiúságát 
s ráadásul még tolvajnak, becstelennek is bélye
gezte ő t. . .  Igaz, csak négyszem között. De 
ugyanezt megteheti holnap a nagy nyilvánosság 
előtt, százak, ezrek előtt . . . Egyetlen egy 
em b er?!... Egy koldus, nyomorult barát, el
zárhatja halhatatlanságának az útjait! ? . . .  Donáti 
önkénytelenül ökölbe szorította a kezeit. Úgy 
érezte, hogy vagy Lőrincz abbét, vagy önmagát 
meg kellene ölnie. Tekintetével gyorsan végig 
mustrálta ellenfelét, mintha kereste volna rajta 
azt a helyet, a hová a halálos csapást mérje. . .  
De midőn a szemeibe nézett, azokból, leg
nagyobb rémületére, a Szenóry arcza meredt 
feléje; sápadt, fakó arcza ; merev, halotti arcza. 
Ütésre feszült ökleit e pillanatban erőtlenné 
zsibbasztotta ez a különös látomány, mely mintha 
tanúbizonyságot akart volna tenni a Lőrincz 
barát állítása mellett. Mintha a Szenóry fakó, 
halotti arczára is fel lett volna írva a vád: 
— Donáti, tőlem loptad az ideát!

A régi harag, a régi gyűlölet hirtelen ismét 
lángra lobbant Donátiban e vád nyomán s az 
a gondolat, hogy hátha Szenóry csak félrevezette 
őt a Szeretet vizével, hátha az egész nem volt 
egyéb egy furfangos mesénél, a melyet önön 
mentségére és a világ megtévesztésére Szenóry 
kitalált, maró elkeseredést kavart fel benne 
Szenóry iránt. Minden egyébről megfeledkezve, 
hozzá akart szaladni a B. szobába, hogy kér
dőre vonja őt, hogy színvallásra bírja, hogy 
aztán végül a szemébe vágja rettenetes téve
dését olyanformán, a mint azt Lőrincz barát 
kifejtette volt. Mindenképen indokolva látta, hogy 
Szenóryra hárítsa a felelősséget a történtekért. 
Mindenképpen érdemesnek tartotta Szenóryt a 
legerősebb bünhődésre. Még ha valóban nemes 
szándék volt is az ölési-rendszer alapja, még 
akkor is meg kell tudnia, hogy tévedett! Legalább 
a csalódás keserűsége legyen a bünhődése.

Azonban alig tett egy lépést, Lőrincz barát 
az útjába állt s karonragadva őt, erős, vádoló 
hangon így szólt:

Ne fusson, maradjon! Még csak egy pár 
szavam van önhöz! Kézzelfoghatólag is be aka
rom bizonyítani, hogy az „ölési rendszer“ tév- 
útjain már is akadt követője; itt, bent az ispo
tályban már el is készítette valaki a Szeretet- 
vizét, a könyvében közölt leírás szerint. . .  Nézze 
csak; ide nézzen, erre a kis üvegcsére! Szere
tet-vize volt benne. Ott találtam Szenóry bará
tom ágyán egy félórával ezelőtt.. . Szikora Máté 
telephonice hivott, hogy siessek, jöjjek az ispo



504

tályba, mert Szenóry haldokol. . .  Már meghalt, 
mikor megérkeztem. A takaróján hevert ez a 
kis üvegcse. Kétségtelen, hogy a tartalmát ő 
itta meg, hogy azt vele itatta meg valaki, a kit 
megtévesztettek az ön tudományos, lopott hazug
ságai. Az üvegcsét, bizonyos, a gyilkos felejtette 
a takarón . . .  Látja : ez mind, mind az ön müve, 
az ön könyvének a rossz gyümölcse! .. Azt 
merném mondani: Szenóryt, bár más kezével, 
ön ölte m eg!... Vájjon kinek kell majd leszen
vednie le nem szenvedhetett szenvedéseit? ..

Elég! Már elég! — kiáltotta Donáti Káz- 
mér s az üvegcsét kiragadta a barát kezei 
közül. — Igen, igen, „Szeretet vize" volt benne, 

dadogta, mintha fázott volna. Tőlem, az én 
készletemből lopta el valaki! Az én üvegcséim 
is ilyenek, egészen ilyenek ! — Remegő kezek
kel előkereste a zsebébe rejtett s Szenórynak 
szánt próba-üvegcsét s a másikkal összemérte. 
Egy szempillantás elég volt ahhoz, hogy a két 
fiola azonosságáról meggyőződjék, hogy gyanúját 
igazolva lássa. .. Aztán mind a két fiolát el
dobta olyan messzire, a mennyire csak bírta, 
— a távoli borostyánliget bokrai közé, — s 
erővel kiszakítván magát Lőrincz barát kezei 
közül, elrohant s eitiint a park sűrűjében. . .

Egy ideig ide-oda bolyongott a parkban, 
minden czél és szándék nélkül. Nem tudta, hogy 
mitevő legyen? Sem czélt nem látott maga előtt, 
a melyet követhetett volna, sem valamely józan 
szándék nem pislogott benne s a czél- és szán
dék-nélküliségnek átérzése majd megőrjítette. 
Bár legalább lopott czéljai, lopott szándékai 
volnának ! Csak most, hogy egyéniségének lopott 
értékeit elvesztette, csak most érezte igazán, 
hogy mily üres, mily semmi egy ember ő volta
képpen ... És ezt holnap, holnapután mindenki 
tudni fogja ! Az egész kórházban mindenki sut
togni fogja, hogy a Donáti tudománya egy fa
batkát sem ér, hogy alapjában véve egy üres, 
ostoba fráter s Szikora, Manasse s a többiek 
is mind, mind, kik tőle eddig féltek s benne a 
valódi tudós orvost látták, utána fogják kiabálni: 

Sarlatán, tolvaj, svihák!
Szenóry helyett őt fogja érni az erkölcsi halál. . .
Donáti Kázmér a benső egyensúly összeom

lásának perczeiben nem képzelte másnak a 
következményeket; nem látott egyebet, mint azt, 
hogy Lőrincz barát a pellengérre fogja von
szolni őt, hogy dobraveri a Szeretet-vizének tör
ténetét, csakhogy diffamálja, dehonnestálja, hogy 
örökre tönkretegye ő t. . .  Saját szivén keresztül 
a legnagyobb kegyetlenséget tételezte fel az ősz 
barátról. .. Csak egyetlen egy kivezető út kínál
kozott számára súlyos helyzetéből: a tényleges, 
a valódi halál; ha még ma, most elpusztítja 
magát s ezzel megelőzi az ennél kegyetle
nebb erkölcsi megsemmisülést. Ám szenvedje le 
helyette más az utána fenmaradó anyag- és 
érzésmennyiségeket! A fő és rá nézve jelentős 
csak az, hogy ö kerülje el a rá váró szenve
déseket. hogy ne ö legyen tovább sorsának 
alanya, tárgya.

A halál, az öngyilkosság gondolata hirtelen 
merült fel Donátiban s csakhamar mint egye
düli czél, mint az egyetlen cselekvési lehetőség 
lebegett előtte. Borzasztó czél, véres lehetőség!

Ő maga a legjobban érezte ezt s talán el is 
fordul tőle, talán rábízza a sorsát a dolgok 
folyására, ha a halál gondolatának hátterében 
váratlanul nem villanik meg egy csalfa „Ígéret“, 
mely halála esetére azt a dicsőséget, azt a hal
hatatlanságot helyezte neki kilátásba, a melyet 
már örökre elvesztettnek tartott. . .  Halj meg, 
pusztíts el magad, de fogd rá, hogy tudomá
nyos tévedésedért dobtad el magadtól az életet. 
Ha ezt megteszed, mindazok, a kik holnap meg
köveztek volna, emlékedet magas piedestálra 
emelik. Mint a tudománynak megtévedt, de 
magasztos eszmék keresése közben elbukott baj
nokát, a halhatatlanok sorába emel a világ.
— „Nagy ember volt, igazi jellem, — fogják a 
szobrod talapzatára írni, —: tudományos téve
dése feletti bánatában megölte magát“. . . .  De 
még ma kell megölnöd magad; még mielőtt 
Lőrincz barát rólad mindent kifecsegett volna ! . . .

Kápráztatóan szép perspektívát nyitottak Donáti 
előtt e saját énjéből eredő szavak. Gazdag való
ságot vélt bennök felfedezni. Kábulatában nem 
érezte meg, hogy azok csak phrasisok s mintha 
csak attól tartott volna, hogy e csodás „Ígéret“ 
hamar el fogja veszteni suggestiv hatását, gyorsan 
felszaladt a lakására, kivette íróasztalából a 
Szeretet-vizének egész készletét s egymásután 
kihörpintette az összes üvegcséket. . .  Majd azt 
írta egy darab papirosra:

Tudományos tévedésemért öltem meg ma
gam“ — s nyitott sorait az íróasztalon hagyta, 
hadd vehessen rólok tudomást a nagy világ.

— Halálom lesz az igazi felmagasztalásom !
— mondotta szinte kéjittasan s ledobta magát 
egy karosszékbe. Már érezni kezdte, hogy a 
Szeretet-vizétől mint mámorosodik. A ..szép 
halált" már ő is közeledni látta. . .

XIII.
A Szeretet-vize valóban gyorsan kábító ital 

lehetett, mert Donáti Kázmér egynegyedóra múlva 
már csak homályosan, zavarosan bírt magának 
számot adni arról, hogy hol van, hogy mi tör
tént vele? . . .  Egy-egy pillanatra azonban mégis 
még eszméletre tért s ekkor úgy érezte, hogy 
ostobaságot követett el. Megbánta a cselekedetét. 
Szerette volna meg nem történtté tenni a meg
történteket. Vissza akart térni az életbe a halál 
küszöbéről. Mindkét kezével a levegőbe kapko
dott, mintha mentöcsónakot akart volna meg
ragadni s egy ideig maga körül hadonázva, 
ide-oda támolygott a szobában. Kiáltani szere
tett volna, de hangszálai, mint a megtépett húrok, 
megtagadtak minden szolgálatot... Majd ellen
szer után kutatott a laboratóriumában, de minden 
csésze, minden phiola kihullott erőtlen kezei közül, 
mielőtt az orvosságot bevehette volna. Aztán 
úgy érezte, mintha régi, édes, melodikus szerelmi 
dalokat hallana. Mintha az egész megmereviilt 
világ egy gyönyörű románczba felolvadt volna. 
A Szeretet-vize az ábrándok mámorvilágába 
ragadta őt. A levegő olyan tiszta volt, a hold 
olyan szűziesen ragyogott a földre. . .  és mintha 
lent a kertben, az egyik ösvényen, egy ifjú 
leányka várna rá. Mintha ez a leányka Manasse 
Szidi volna! Manasse Szidi, a kit képzeletben
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már oly gyakran lefoglalt magának. . .  — Óh 
most, most be lehetne fonni,... meg lehetne ölelni, 
csókolni ő t . . .  Csak el ne szaladna addig !... Óh 
de már is mozdul! Meglátta, hogy meglestem 
őt. Ni ni, mint egy megijedt nyulacska szalad 
a virágház felé!!! Óh de azért utolérlek'kis 
hamis, kis hamis! Utánnad szaladok, — s jaj, 
óh jaj, mi lesz, ha megtalállak fogn i!? ...

— Mi lesz? Mi lesz? — mormogta gépiesen 
Donáti Kázmér s mint egy alvajáró, mint egy 
titokban kóborló szerelmes legény ietámolygott 
a kertbe Manasse után . . .

Még látta egy perczig a kertet, még látta a 
holdsütötte hosszú ösvényt, a melyen Manasse 
Szidi végigszaladt. . . Mintha alakja, az ösvény 
távoli végéről, a virágház felől, még egyszer 
feltűnt volna. Mintha angyalként az égbe leb- 
bent volna. . .  A mi e visiók és félvisiók után 
történt, arról már nem bírt Donáti tudomással. . .  
Minden valami fájó tompaságba olvadt össze a 
szemei előtt. Lábai megcsuklottak s ő végig
terült a földön.

*
Másnap hajnalban, a zöld pavilion közelében, 

egy cziprus alatt találták meg Donátinak moz
dulatlan, megmerevült testét. Lőrincz barát 
volt az, a ki ráakadt, mikor az ispotályba jött, 
hogy misét mondjon a kórház kis templomában. 
Mindjárt megsejtette, hogy Donáti önként dobta 
el magától az életet s egy pillanatig megren
dülve állt a teteme előtt.

Ismét egy fél-halott! — fakadt ki pana
szos hangon. Aztán gyorsan felszaladt a Donáti 
lakására, hogy leküldje Szikorát s hogy orvoso
kat hívjon. — Hátha még segítni lehetne rajta, 
hátha még vissza lehetne őt az életbe hívni ?!

Mikor a Donáti dolgozószobájába lépett, lábai
val a Szeretet-vizének a padlón heverő üres 
üvegcséibe botlott. Egyet-kettőt ezer szilánkra 
morzsoltak szét a talpai. Most már egészen világos 
volt előtte a Donáti tette Most már azt is tudta, 
hogy a maga készítette Szeretet-vizével oltotta 
ki az életét...

Midőn Lőrincz abbé az orvosokkal és Sziko- 
rával az öngyilkosság színhelyére visszatért, 
Donátit már nem találta a cziprusfa alatt. 
Időközben már felvitték a tetemét a zöld pavil
ion /^-szobájába, a mely Szenóry halálával 
az este megüresedett. Más, jobb helyre is lehe
tett volna Donátit vinni, mint éppen aELszobába, 
a melynek levegője még fertőzve volt a Szenóry 
leheletétől, a melyen még érzett a nirvánás 
hullaszag. A szolgák azonban, első rémüle
tükben, ezt számba se vették. A ^-szobában 
volt a legközelebbi üres ágy; aztán Donáti úgyis 
már halott, neki már mindegy, hogy hová, mire 
fektetik! . . .  Akár mindjárt Szenóry mellé, a 
bonczolóterembe is vihették volna . . .

Tehát Donátit is a Szeretet-vize ölte meg! 
Neki is örökre vége van. A Szeretet-vizéből jócs
kán felhörpinthetett! Valaki már virágot is tett a 
kezei közé. Már arról is beszéltek az orvosok, hogy 
a főorvosi állásban vájjon ki lesz az utóda ? . . .

Szóval, már eltemették szóval.
Annál nagyobb volt az álmélkodás, a mikor 

Donáti, alig egy óra múlva lélegzeni s szíve 
halkan dobogni kezdett. Az orvosok csodálkozva

állták körül az ágyát. Olyan hihetetlennek lát
szott, hogy az, a kit ők holtnak mondtak, nem 
volt holt, hanem csak tetszhalott... Majd az 
ujjait, a karjait, a lábait is mozgatni próbálta 
Donáti Kázmér. Kihűlt testébe lassankint vissza
tért az élet melege. Már beszélt, gagyogott is 
valamit, bár még értelmetlenül. . .

— Nem értem ! nem értem ! Lehetetlen, hogy 
a „Szeretet vize“, a melytől Szenóry örökre el
aludt, Donátit nem ölte meg! — szólt az egyik 
orvos és sceptikus arczkifejezéssel kisérte a Donáti 
feltámadását, mintha az csak visió, álomlátás 
volna. — Szenóry felfordult egy phiolányiSzeretet- 
vizétől; lehetséges-e az, hogy Donáti, a ki jóval 
többet ivott a vízből, mégis életben maradt ?

— Ha Szenóry a Szeretet-vizétől halt meg, 
akkor Donátinak is meg kellett volna tőle halnia ; 
ha pedig Szenóry természetes halállal, életének 
teljes leélése, szenvedéseinek teljes leszenvedése 
folytán hunyt el, akkor a Szeretet-vize nem halált 
okozó ital; akkor e víz nem egyéb egy erősebb 
pálinkánál; és akkor Donáti csak berúgott tőle 
a testi és szellemi önkívületi állapot ama hatá
ráig, a hol az élők holtaknak látszanak. —

így spekuláltak, kombináltak a doktorok, midőn 
a háttérben váratlanul megszólalt az öreg Szikora.

— Az hát, persze, hogy nem méreg a Szeretet- 
vize ! Attól magától Szenóry doktor úr sohasem 
fordult volna fel, ha csak a gyilkosa még valami 
nadragulyát nem kevert belé — harsogta reked
tes hangon. — A Szeretet-vizét inkább jónak, 
kívánatos italnak vélem. Éppen csakhogy meg- 
kámforodik tőle egy kicsit az ember, mint a 
köményestől, meg a fenyővíztől. Tapasztalásból 
állítom ezt. . .  Vagy két palaczkkal már magam 
is kóstoltam belőle. Tudtam, hogy hol tartja a 
gazdám. Rájöttem a csiklandós finom szagáról. 
Olyan jó ánis szaga volt. . .  Ej, be jó is volt 
az istenadta! — s nyelvével hangosan csettin- 
tett vagy kétszer.

— Es nem gondolt arra, hogy mérget ihatik, 
hogy méreg lehet a palaczkokba zárva ? — kér
dezte elképedve az ifjú assistensek egyike. 
Nem látta a halálfőt a üvegcséken? — Nem 
ejtette ez gondolkozóba?

— Bizony láttam én a halálfejes kis pecsétet, 
tudtam is, hogy azt mire, miért ragasztgatják a 
patikárusok. Csakhogy az én jó gazdám azt a 
boros palaczkokra is rászokta volt nyomni. Azt 
hitte: így senki sem mer majd a boraiból inni. 
Tessék csak a pinczébe menni; a pincze füve- 
nyébe mind ilyen halálfejes palaczkokban van 
a Badacsonyi, a Tokaji, a Villányi s a többi 
drága jó bor lefektetve . . .  Úgy gondoltam, hogy 
a Szeretet-vizével is ilyen fortély történt. . .  De 
azért én is amondó vagyok, hogy a Szeretet- 
vizéből sokat senki se igyék! Nehéz utána a 
kijózanodás . . .  Szegény gazdám alaposan fel- 
öntögethetétt . . .  A mióta élek, bíz Isten nem 
láttam ily holtrészegen senkit.

Az öreg Szikora vallomása is az orvosok ama 
feltevése mellett szólt, hogy a Szeretet-vize való
ban nem lehetett mérgező ital. Még csak az volt 
hátra, hogy ezt a feltevést a tudomány is be
igazolja. Az épen maradt phiolák alján még 
találni lehetett egy pár csöppnyi Szeretet-vizet, 
s a megtartott vegyelemzés nemsokára igazolta
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is, hogy a Szeretet vizének nincsen halált okozó 
ereje. Valami kimaradhatott belőle, valamit ki
felejthetett a keverékből Donáti Kázmér, a mikor 
készítette. Talán éppen azt az egyetlen egy szert 
felejtette ki, a melytől az egésznek ölőképessége 
függött, a mitől a palaczkokba zárt folyadék 
hathatós méreggé erjedett volna. Talán a reczept 
volt hiányos. Valami ilyesmi történhetett, hogy 
méreg helyett a „Szeretet-vizé“-bői komisz 
pálinka féle spiritusz-kotyvalék le tt. . .

— Donáti Kázmér tehát nem akart öngyilkos 
lenni, hanem egyszerűen csak lerészegedett — 
suttogták az emberek. — Úgy látszik, titokban 
máskor is ivott. Egyszer azonban napvilágra 
került a bűnös szenvedélye. Majd hogy a föld 
alá itta magát. S hozzá még milyen ravaszul 
csinálta a dolgát! Szeretet-vizének keresztelte a 
legközönségesebb italt, hogy azt higyjék: gyógy
vizet rejteget az íróasztal fiókjában . . .  Valóban 
csúnyán berúgott! Még most is félrebeszél! Az 
egész eset oly komikus ! Kaczagni kell rajta . . .  
Hihihi, hahaha . . .

XIV.
Mikor Donáti teljesen magához tért mély 

deliriumából s a szobában széttekintett, gúnyosan 
nevetgélő, mosolygó embersereget látott maga 
körül. ■ Rajta, furcsa esetén nevetett az egész 
ispotály . . .  Mintha a pokolnak lángjai nyaldosták 
volna a testét, úgy érezte magát e különös 
vigyorgás között. Hosszú pillanatoknak kellett 
tovaröppenniök, míg elhihette, hogy nem álmot, 
nem a pokolnak egy jelenetét látja, hanem hogy 
rettenetes földi valósággal van dolga . . .  Szemei 
kérdőleg meredtek erre a valóságra, mintha azt 
kérdezték volna, — hogyan, hát nem haltunk 
m e g ? ... a földön rekedtünk?... Mint lehet
séges ez ? ! . . .

— Nem, nem halt meg, — szólt Lőrincz 
barát a Donáti ágyához közeledve. — Csak 
berúgott. A Szeretet-vize szerencsére csak pálin
kának bizonyult. . .  Áldjuk Istent érte ! — Majd 
rejtett iróniával hozzátette: — Nagy, felette nagy 
veszteség éri a tudományt, ha ön meghalt volna! 
Mily könyörületes volt hozzánk a sors, úgy ren
dezvén mindent, hogy az, ki egész életében az 
emberiség javának igaz előmozdítója volt, a halál 
torkából az életnek visszaadatott! Áldjuk Istent 
érte! — Eközben egész közel lépett Donátihoz 
s úgy, hogy senki se lássa, felmutatta neki azt 
a fehér papirszeletet, melyet még reggel a 
Donáti íróasztalán talált, a melyre Donáti azt 
írta volt: — „Tudományos tévedésemért öltem 
meg magam“ . . .  s a papirost előtte összeszakí
totta, mint egy hamis, hazug okmányt, meg
semmisítvén ezáltal azt az egyetlen bizonyít
ványt, mely Donáti komoly öngyilkossági szándéka 
mellett tanúskodhatott volna.

Donáti valóban csak úgy feküdött ott az ágy
ban, mint a kinek egy nagy lumpolásért, annak 
káros következményeivel kell lakolnia és nem 
úgy, mint a kit nemes haláltól mentett meg a 
sors jóakarata. Komikus és nem megható volt 
a helyzete. . .  Az önmagának mesterségesen elő
készített dicső felmagasztalás helyett a nevet
ségesség skorpió-börtönében találta magát Donáti 
Kázmér. Düh és kétségbeesés csavarodott végig

a lelkén és gyűlölettel mérte végig főleg Lőrincz 
barátot, a kit legnagyobb ellenségének, valódi 
megrontójának tartott. Minden balsikerének, buká
sának, szégyenletes helyzetének okozóját egyedül 
csak ő benne látta. Elkeseredésében fel akart 
ugrani az ágyból, hogy kikergesse a vigyorgó 
ápolókat, hogy kikorbácsolja a bután bámész
kodó ifjú assistenseket, a kik úgy viselkedtek, 
mintha részeg embert még sohasem láttak 
volna s hogy elsősorban Lőrincz barátra sújtson.

. . .  De alig emelkedett fel egy arasznyira, 
hirtelen égő fájdalom futott át összes tagjain, 
mintha izzó érczbe zuhant volna. Csaknem esz
mélet nélkül esett ki ágyából a földre. Arcza 
egy pillanat alatt zöldes-fehér színűre változott 
s midőn vállairól az ing félrecsúszott, látni lehe
tett, a mint nyakát és mellét egy láthatatlan kéz 
sűrű sorokban apró kelésekkel hintette be, a 
melyek egy perez alatt összeolvadva, nagy sárga- 
zöld foltokká laposodtak a bőr alatt. . .

A sárga nitvána borzalmas foltjai voltak.
— A sárga nirvána!
— Az ázsiai nirvána !.. . Átragadt reá! . . .  

Mondtam én, hogy ne vigyék a /^-szobába, 
hogy ne fektessék a Szenory doktor úr ágyába! 
— De nem hallgattak rám, — kiabálta az egyik 
ápoló.

— A nirvána! A sárga nyavalya! Menekül
jünk ! — zúgott a borzalom szava az imént még 
nevető ajkakról, mire sokan az ajtón kiszaladtak. 
Egy perez alatt csaknem teljesen kiürült a 
ELszoba. Csupán Lőrincz barát és az orvosok 
maradtak Donáti mellett, hogy legszigorúbb 
őriztetése, elkülönítése, ápoltatása, egyszóval 
életbentartdsa felett tanácskozzanak.

*

Mikor Lőrincz abbé a consilium végeztével 
egyik orvos társaságában távozott, kinnt a lépcső
házban a benső megelégedés hangján jegyezte 
meg: — Nagyon örvendek doktor úr, hogy 
Donátit az ön kezeire bízták. Tudom : ön vigyázni 
fog reá, nehogy magában kárt tehessen. Oly 
megnyugtató érzés az nekem, hogy az ön fel
ügyelete mellett zavartalanul szenvedheti le ösz- 
szes szenvedéseit, hogy teljes halálra lehet 
kilátása. Mert valóban borzasztó volna, ha 
Donátinak folytatása, támadna egy új nemzedék 
férfiai közt! Á Donátikból már elég volt ennyi! 
Neki is és az emberiségnek is csak hasznára 
válik, ha az ő fajtája benne örökre kivész.

Az orvos szótlanul bólintott fejével s mintha 
helyeselte volna az ősz barát nézetét, halkan 
azt mormolta:

•— Az egyénnek teljes halála és az emberiség 
egyetemes üdvének mielőbbi elérkezte között 
mintha valóban szoros összefüggés volna.

XV.
— Pedig czirok is volt benne, euphorbia is, 

a chinai ginseng sem maradt ki belőle; gódir- 
ezot, fodorkát és ánist is tettem a Szeretet 
vizébe. Mindent a reczept szerint kevertem össze, 
úgy, a mint azt Szenory után leírtam magam
nak. Semmit sem felejtettem k i! Semmit! . . .  
És mégis hiba eshetett valahol, — nyöszörögte
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Donáti Kázmér. Kínjai között sem tudott meg
feledkezni a vele történtekről. Tévedésének a 
kérdése megfejtést követelt tőle. Bár sajgó fáj
dalmai néha perczekig megbénították a gondol
kozásban, fájdalmai elmúltával újra folytatta 
töprengéseit. Még egy nap sem mult el a-balul 
végződött öngyilkossági kísérlet óta és mégis 
mennyi minden történt az azóta letűnt rövidke 
időben! Néha esztendőknek hosszú sora nem 
ad fel annyi talányt megfejtésre, mint a meny
nyit tegnapról mára szült egynéhány óra. Az 
összes problémák között kettőt látott Donáti 
alig megfejthetőnek; az egyik: a Szeretet vize 
kérdésének tisztázása, a másik meg ama probléma 
volt, hogy vájjon meddig kell még élnie ? Vájjon 
mikor jön el a megváltás p illanata?...

Mint egykor Szenóry Arzén, most ő is telje
sen tudatában volt gyógyíthatatlanságának, most 
ő is várta, kereste a halált s örömmel fogadta 
volna, ha egy jótékony gyilkos kéz tűnt volna 
fel a láthatáron. Most rajta mosolyogtak, midőn 
a „szeretet“ nevében megölését kérte. Senki- 
sem lesz ilyesmire kapható s úgy fájt Donátinak 
ezt előrelátnia. — Óh bár Szenóry élne! — 
sóhajtotta fájdalmai közben, — ő bizonyára 
segítene rajtam. Megitatna velem egy üvegcse 
igazi Szeretet vizet. . .  De ő már meghalt, meg
halt . . .  A Szeretet vizének valódi reczeptjét sem 
kérhetem el tőle. . .

Donáti sehol sem látott kivezető utat rette
netes helyzetéből. Maró kétségbeesés közt ver
gődött egész éjszaka, míg végre erejét vesztve, 
hajnaltájban mély kábulat nehezedett az agyára 
s tompa álomba m erült...

Zűrzavaros álomképei között végigvonultak 
előtte azok a jelenetek is, a mikor szobájának 
ablakából, éjnek idején, Szenoryra leselkedett.
— Látta a mint Szenóry a laboratóriumában 
Szeretet vizet főzött s látta mellette Manasse 
Szidit segédkezni. . .  Manasse Szidit! — Vájjon 
Manasse igazán olyan benső bizalmasa Szenóry- 
nak a mint azt beszélik. Ha igen, akkor a 
Szeretet vizének a titkába is bizonyára beavatta 
ő t! . . .  Manasse tudni fogja, Manassenek tudnia 
kell a Szeretet vizének valódi reczeptjét! . . .  
O meg tudná mondani, hogy az én reczeptem 
mennyiben hibás ! . . .  Keressétek elő Manasse 
Szidit! . . .  Hozzátok elém Manasse Szidit! . . .  
A föld alól is teremtsétek őt elő ! . . .  Beszélnem 
kell vele! . . .  Haladéktalanul . . .

Szikom Máté már korán reggel bejött Donáti
hoz. Ő volt a napos ápoló Egy széken ülve 
közönyösen hallgatta azt a sok badar beszédet, 
a mit Donáti álmában összevissza fecsegett. 
Szíve bensejében azonban részvéttel volt eltelve 
gazdája iránt s alig merte hinni, hogy az előtte 
fekvő roncs alak: a tegnapelőtti erős, szép
— Donáti Kázmér. Mély megindulás vett erőt 
rajta s tűnődve bámult maga elé, mintha azon 
törné az eszét, hogy gazdájának a sorsán miként 
enyhíthetne ? . . .  Vájjon alkalmazza-e vele szem
ben is a saját privát ölési rendszerét, — és 
melyik módszer szerint végezzen vele? Agyon 
bosszantsa-e, vagy hűvös léghuzatot bocsásson 
reá ? Avagy fejbe kólintsa-e s aztán elbujdosson 
s mint zsivány éljen tovább a tiszamenti nádasok 
között?... Valami különös, eddig nem érzett

vágy fogta el hirtelen Szikorát a nádasok, a 
tiszaparti füzesek, a regényes zsiványtanyák 
után, a melyek mellett az ispotály valóságos 
börtönnek látszott... És mégsem tudott ettől a 
börtöntől szabadulni. . .

— Már vén, már törődött, nehézkes vagyok 
ahhoz, hogy zsivány lehessek, — szólt önmagá
hoz. — Az ispotályban kell maradnom. Itt mégis 
a legjobb ! . . .  Érezte, hogy a tisztességes kenyér- 
kereset kényszere alatt kell tovább élnie s hogy 
egy ujjal sem szabad Donáti Kázmért megbántania, 
a ki neki ezt a kenyeret adta. Donátit nem 
szabad megölnie. A Donáti halála után más 
főorvost kap az ispotály, a ki neki, a vén ki
szolgált ápolónak könnyen felmondhatna. Csak 
a míg Donáti él, maradhat ő is az ispotályban.

— Valóban, inkább ápolnom kell őt, düny- 
nyögte Szikora . . . Megölésére gondolnom sem 
szabad! Hiszen az ő halála az én halálom is 
volna . . .

Éppen befejezte önmagával folytatott tanács
kozásait, midőn Donáti ágyában forgolódni, 
ébredezni kezdett . . . .

Manassét! . . . Manasse Szidit hívjátok ide! 
— kiáltotta Donáti, még mielőtt a szemeit egészen 
kinyitotta volna . . — Beszélni akarok vele! . . . 
Hé, Szikora, siess gyorsan hozzá s mondd neki, 
hogy azonnal jöjjön. Mondd, hogy szépen kére
tem. . . .

— Kit? . . . Manasse Szidit küldjem ide, 
kérdezte Szikora elcsodálkozással . . . Manasse 
Szidit? . . . No, de persze a nagyságos főorvos 
úr nem is tudhatja még, hogy Manasse kisasszony 
nincsen már az ispotályban,..  hogy megszökött. 
Tegnapelőtt láttam őt utoljára. Már akkor észre
vettem, hogy valamit a fülei megett rejteget. 
Nagyon panaszkodott, hogy nem bírja ki a kór
házi életet. Csak a Szenóry doctor úr személye 
kötötte eddig is ide. És alig hogy Szenóry doc
tor úr meghalt, ő is nyomban eltűnt. Isten tudja, 
hogy merre bujdosott! Kár is törődni vele! 
Soh’sem volt helyén az esze. Hibbant, kótya 
volt szegény. . . . Mindössze egy levelet hagyott 
hátra a főorvos úrnak. Én legalább azt hiszem, 
hogy ez a levél tőle van. Az írás egészen az 
ő írása. . . Mikor tegnap reggel a bonczterembe 
mentem, egyik pulpituson találtam. . . .  No de 
nézze meg az ember, hová is tettem azt a leve
let?! — dörmögte Szikora bosszúsan s egymás
után kifordította a zsebeit. Végre hosszas kere
sés után előkerült a levél kabátjának béléséből... 
Úgy össze volt gyűrve, hogy Donáti el sem 
olvashatta. Szikorát kérte meg erre . . . .  Mire 
Szikora visszaült a székre, a levelet a térdén 
jól kisimította s egyet köhintvén, olvasni kezdte :

Nagyságos főorvos úr!
Életem utolsó perczeiben írom ezt a levelet. 

Nemsokára meghalok; — így kezdődött a Ma
nasse levele. — Meg kell halnom, mert halálos bűnt 
követtem el s bűnömet csak halálommal tehe
tem féligmeddig jóvá.. . .  Én öltem meg Szenóry 
doctor urat, én ! Megitattam vele egy üvegcse 
Szeretet-vizet, a melyet a nagyságos főorvos úr 
szobájából, az íróasztal fiókjából loptam . . . 
Bocsássa meg nekem ezt az elvetemült csele
kedetemet ! El voltam kábulva, a mikor a lopást
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elkövettem, a mikor arra vetemedtem, hogy ide
gen jószágot eltulajdonítsak. A szeretet vette el 
az eszemet. Nem nézhettem tovább a Szenóry 
doctor úr szenvedéseit. Szerettem őt s a szivem 
azt súgta nekem, hogy öljem meg őt. . . Sokáig 
nem mertem hinni a szivem szavának. Sokáig 
haboztam. A végrehajtást egyre halogattam és 
szegény gazdám bizonyára ma is élne még, ha 
a nagyságos főorvos úr tudományos könyvéből: 
a Szeretet-vizéből nem meritek meggőződést és 
nem nyerek biztatást, hogy őt, a gyógyíthatatlant 
bátran meggyilkolhatom ... „Szeretetből az embe
riség javáért minden ember büntetlenül ölhet“ ; 
e nagy és mély mondása meghatott és meg
kapta a kezemet, hogy lopjak s hogy megöljek 
egy gyógyíthatatlan beteget az egészséges emberi
ség javáért. . . S én valóban meggyilkoltam Sze
nóry urat; én gyilkoltam meg öt, a ki a leg
jobbak közé tartozott, a ki oly nemeslelkű volt 
hozzám egész életében. Kettévágtam annak az 
életfonalát, a ki nélkül az utczán, mint elha
gyatott árva, elpusztultam volna . . .  Az ön köny
vének a hatásától el kábítva, egynéhány perczig 
megfeledkeztem az iránta érzett ösztönszerü 
szeretetemről s belekényszerííve a szivembe egy 
általam addig nem ismert, nem értett ,,valami": 
az emberiségnek tartozó szeretetet, vakon követ
tem áltatott lelkemnek azon okoskodását, hogy 
az emberiség java egy magasabb szempont, 
mint az ő egyéni léte, s a halálos italt beadtam 
neki.

Irtózatos dolgot cselekedtem! Ezt rögtön meg- 
éreztem. . . . üyötrelmes perczek következtek 
a tett után s én mindjárt be is vallottam neki 
a bűnömet . . .  De ő már alig birt beszélni; 
éppen csakáldólag intett felém jobb kezével; egy
néhány perez múlva már elszállt belőle a lélek. 
A Szeretetvize, melyet neki egy pohár vízben 
felkínáltam, hihetetlen erővel hatott. És én nagyon 
megijedtem. Egyedül csak én voltem vele a szo
bában. Éreztem, hogy el kellene bújnom, el kel
lene szöknöm. Menekülni akartam bűnöm szín
helyéről. Szerettem volna az „emberiség" karjaiba 
futni, annak az „emberiségének a védszárnyai 
alá menekülni, a melynek javáért öltem. De 
ezt az ,,emberiség"-et sehol se láttam; hiába 
néztem ki a parkba, hiába vártam kopo
gását, hogy megmentésemért belépjen az ajtón. 
Az „emberiség", a melyet egy szép, nagy, 
kedves anyának képzeltem, nem jött el értem. 
Sehol se láttam. Ellenben láttam helyette az 
általam megölt embert lassankint kihűlni, 
láttam Szenóry doctor urat, a ki nekem így, 
élettelenül is kedves, drága volt; a kinek a 
létezését még a nem-létben is érezni tudtam, a kit 
megszűntében is rajongva szerettem. Hullája 
jobban érdekelt, mint az egész eleven „emberi
ség", a melynek sem az arczát nem láttam soha, 
sem alakját, sem a hagját nem ismertem; a 
melyről még csak azt sem tudtam, hogy volta
képpen személy-e vagy tárgy-e; a melynek a 
nagyságáról s minden értékeket felülmúló érté
kéről az ön könyvében olvastam először leírá
sokat . . .  És összehasonlítván a megholttal az 
emberiséget, megéreztem, hogy az „emberi
ség" értékben megcsalódtam, hogy az „emberi
ség" irántam közönyös, mert nem siet engem

kimenteni rettenetes helyzetemből. Tudatára éb
redtem annak, hogy az „emberiség" szívtelen, 
ellenben az az egy személy, az az egyetlen agy 
ember, a kit megöltem, még halálában is felém 
mosolyog s jósággal néz reám, mintha meg
köszönné, hogy életében szerettem őt. . . . És- 
ekkor visszafojthatatlan erővel tért vissza a 
szivembe az iránta, az egyén iránt érzett s csupán 
nehány végzetes perezre az ,,emberiség“-é.rt az 
agyamba szállt szeretet. . . . Visszanyert szerete- 
temtől csakhamar megtudtam, hogy mit kell 
cselekednem, hogy iszonyú helyzetemből melyik 
az egyetlen helyes kivezető út.

— Meg kell magadat ölnöd! . . Ha igazán 
szeretted, a halálba is követned kell ő t! . . Leg
inkább ez illik az igaz szeretethez; -— szólt a 
szivem hozzám Én e tanácsot megértettem s 
megfogadtam, hogy követni fogom. . . . Eszembe 
jutott a kórház nagy télikertje s abban a virág
gal telt pavillonok egyike, a melyben a tibeti 
jázminok s a ceyloni pézsmák éppen most virí
tanak. Tudtam, hogy azoknak kábító fojtó illata 
miatt a kertész két naponkint csak egyszer szo
kott oda betekinteni. — Itt fogom megölni magam ; 
— határoztam visszavonhatatlanul s szivemben 
úgy áhítoztam a halált. A tibeti jázminok s a 
ceyloni pézsmák észrevétlenül, lárma és fájda
lom nélkül fogják kiszívni testemből a lelket__
Mihelyt ezt a levelemet befejeztem, a virágházba 
fogok menni . . . Milyen jó lesz meghalni a 
virágok gyöngéd karjai között. . . .

Levelemet késő este, a bonezoló teremben, 
a kicsi pulpituson írom s itt hagyom; majd 
rátalálnak a soraimra holnap. Szeretném, ha a 
Szikora bácsi kezeibe kerülne e levelem, ő biz
tosan átadná azt a nagyságos főorvos úrnak.. . .

Csak ezeket akartam megírni és még azt, hogy 
ölni nem szabad ! Senkit sem szabad megölni, 
és senkinek sem szabad ölni. Még a gyógyít
hatatlanokat sem szabad megölni. Mert senki 
sem tudhatja, hogy ki gyógyíthatatlan. A halált 
meg kell várni, míg önmagától eljön . . .  Nincs 
gyógyíthatatlan! — A vaknak a szemevilága 
visszatérhet, ha Isten úgy akarja. A lábatlannak 
is új lába nőhet; a kezetlen is új kezeket kap
hat; a néma a hangját, a siket a hallását, a 
bolond az eszét visszanyerheti Isten szándékából. 
Még a szívtelennek is teremhet szíve, ha Isten 
úgy akarja. Óh ölrii nem szabad ! Nem szabad, 
nem szabad!! Szeretetből pedig éppenséggel 
nem szabad ölni. A ki szeretetből öl, annak 
önmagát is meg kell ölnie, mert különben szere- 
tete csak mondva volt. A szeretetnek e paran
csát a saját szívem hangoztatja. Az „emberiség" 
iránti szeretetből ölni pedig — érzem — képte
lenség és hazugság. Mert ember csak embert, 
hús csak húst szerethet, azt, a mit ismer, a mit 
érez, a mit lát és megölelhet. Az „emberiség“-et 
sem nem ismerhetem, sem nem láthatom, sem 
meg nem ölelhetem. Az „emberiség“-ért csak dol
gozni szabad! Ezt mondotta mindig Szenóry 
doctor úr is. . . . Én megtévedtem, mert meg
feledkeztem ezekről az igazságokról, befolyásol- 
tatván magamat az ön könyvének okoskodásaitól.

Ha a halál büntetés, akkor tévedésemért halá
lommal bűnhődöm. . . .

Kezeit csókolom a nagyságos főorvos úrnak.
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Szikora bácsit mélyen tisztelem. Ő mindig olyan 
jó volt hozzám. Az este még bort is adott innom... 
Tovább már nem tudok írni. . . Maradtam alá
zatos kis szolgája: Manasse Szidi. . . Bocsás
son meg neki. . . .

* • *

Harag és szánalom egyszerre facsarták össze 
a Szikora szivét a levél olvastán. Az utolsó 
sorokat már alig bírta kibetüzni. Káromkodni 
és sírni szeretett volna. Inkább az elkeseredés, 
mint a szidalom hangján fakadt e szókra: Az 
a buta lány! . . . Oh az a szerencsétlen gyer
mek! Megverem! Megverem! — és ajkai remeg
tek a benső felindulástól. Reszkető kezeiből a 
levél a földre hullt.

— És jaj nekem, hogy ha már meghalt volna 
— sóhajtotta Donáti Kázmér. Jaj nekem! Ö az 
én végső reménységem. . . Majd Szikorához for
dulva odanyögte: Siess, szaladj hamar a téli
kertbe ! . . Nézz utánna : Manasse ott van-e ? . . .  
És ha még élne, hozzátok elém. . . Jól vigyáz
zatok, hogy útközben meg ne haljon. . . .

Az öreg Szikora egy ugrással a folyosón ter
mett s úgy rohant le a lépcsőkön a téli-kert felé, 
mintha visszanyerte volna egykori fürge lábait. 
Először most érezte életében azt a mély félel
met, azt a különös aggodalmat, mely veszélyben 
forgó kedveseinkért néhanapján elfog. Csak most 
tudta meg, hogy a kis Manasse mégis volt neki 
„valaki*. . . . „Valaki“, a ki a szivünkbe titok
ban, észrevétlenül belopta magát.

A téli-kert főbejáratát, mely rendesen zárva 
szokott lenni, most nyitva találta Szikora. Midőn 
a páfrányok és glycinák szegélyezte főösvényen 
a tibeti pavilion irányába sietett, e pavillonból 
elfojtott sirás nyomult át a téli-kertbe. Már csak
nem a pavilion kis ajtajához ért, midőn az ajtó 
kinyílt s a küszöbön, vele szemközt, az öreg 
kertész állt meg. Mintha már sejtette volna Szikora 
Máté jöttének okát, mély, bassus hangján mondá:

— Már vége van! . . Már menthetetlen. . . . 
Lépjen be, . . . nézzen csak reá. . . Mily szépen 
fekszik a jázminok és pézsmák árnyékában. 
Mintha csak finom porczellánból volna! . . . 
A jó gyermek egyetlen virágomat sem sértette 
meg. . . A virágok kiszívták a lelkét . .

A harmonikus színek és bűbájos illatoknak 
ezen a titokzatos helyén most volt először éle
tében Szikora. Azt hitte az első pillanatban, 
hogy a tiszamenti rétek és füzesek világába 
jutott, a hol valamikor régen virágokat szedett 
s a hol a levegő éppen ilyen balzsamos, fűsze
res volt. De a kábulatot hamar eloszlatta a meg
pillantott kis halottnak halovány képe. Fenn
akadt tágra nyílt szemeiből a szendeség mosoly
gott a földre; ajkain egy végnélküli boldogság 
gondolata ült. Mintha csak aludott volna! Három 
ápolónő és két laboráns legény állt még körü
lötte ; az öreg kertész hívta volt be őket. Az 
asszonyok halkan sírtak; a legények néma szo
morúsággal nézték a kedves, jó Szidit, a kit 
mindnyájan úgy szerettek az ispotályban.

Az öreg Szikora sem tudta megállani könny- 
hullatás nélkül.. . .  — Már meghalt szegényke... 
Már hideg a kis orczácskája, dadogta s resz
kető ujjaival megsimogatta a Manasse márvány
hideg homlokát__

A teljesen magára hagyott Donáti Kázmér ez — 
alatt szorongó izgalommal várta a hírt Manasse 
sorsa felől. Él-e még, vagy meghalt-e már? 
Görcsösen ragaszkodott ahhoz a reményhez, hogy 
Manasse még segíthetne rajta. Hitte, hogy Ma
nasse ismeri a Szeretetvizének valódi reczept- 
jét s hogy azt vele titokban még elkészíttetheti. 
Nem tudta ugyan, hogy ezt hogy és miként fogja 
keresztülvinni; nem is gondolkozott a felmerül
hető nehézségeken. Egyszerűen hitt ennek lehető
ségében. — A fődolog, hogy Manasse éljen, hogy 
kivallathassam őt! Drága ajándékokkal fogom 
rábírni a vallomásra. Drága ajándékokkal rávehe- 
tem őt, hogy elkészítse az igazi Szeretet-vizét, 
hogy azzal megöljön engem. Ő jó leány, . . és 
a jók mindenre rábeszélhetők!

E perczben Szikora rontott a szobába. . . . 
— Meghalt! Már meghalt! Megtaláltam a tibeti 
pavillonban, mormolta halkan s megállott az 
ajtó mellett. Mintha nem mert volna Donátihoz 
közelebb lépni.

— Akkor minden elveszett! Óh élnem kell, 
élnem, ki tudja meddig?! — hörögte Donáti Káz
mér s ajkai megszederjesedtek a gyötrelmes 
kétségbeeséstől. . . .

Csaknem egy negyedóráig tartó hallgatásba 
merültek mind a ketten. Szikorában őszinte, mély 
fájdalmat, Donátiban tehetetlen lázongást takart 
e hallgatás. Majd nemsokára lépések zaja hallat
szott a folyosó felől. Lőrincz abbé sietett Donáti
hoz, a ^-szobába.

— Főorvos úr, egy levelet hoztam önnek 
Manasse Sziditől, — szólt szárazán, mikor a szo
bába lépett. A köténye zsebében találták e leve
let. Olvassa el kérem. Hátha az utolsó kíván
ságát írja meg benne. Szeretném teljesíteni..

— Ismét egy levél! — fakadt ki Donáti Kázmér; 
majd az a sejtelem, hogy a levél ránézve ked
ves izenetet tartalmazhat, hogy abba a Szeretet 
vizének reczeptje van zárva, hirtelen örömmosolyt 
csalt az ajkaira. Reszkető kezekkel bontotta fel 
az összehajtogatott papirszeletkét s halkan mor
molva olvasni kezdte a czeruzával írt e sorokat:

„Most, a tibeti-pavillonban jutott az eszembe, 
hogy egy igen fontos dolgot nem végeztem el. 
Elfelejtettem átadni a nagyságos főorvos úrnak 
azt a reczipét, a melyet e végből Szenóry doc
tor úr bízott volt reám, közvetlenül a halála 
előtt. . . .  A reczipét e levelemmel együtt a 
kötényem zsebébe teszem. A ki megtalálja, 
kérem adja át mindkettőt nagyságos Donáti 
főorvos úrnak.“ . . .
— A reczept! Megvan a valódi reczept! — kiál

totta Donáti hangosan sikoltva. Arcza kivörösö
dött s a benső forróságtól verejtékcseppek ültek 
a homlokára. Sejtelmének valóraválta majd el
vette az eszét. Már is a valódi Szeretetvizének 
a birtokában érezte magát; képzeletben már 
ivott is belőle. Olyan jól esett, olyan zamatos 
volt az íze. És milyen szép halált okozott! 
Fájdalom nélküli halált. . . . Már is előlegezte 
magának kínteljes élete végének boldog meg
érzését, az édes halotti szendert. Lázban forgó 
szemekkel inkább gépiesen mint teljes öntudat

XVI.
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tál, hangos szóval betűzte ki a Szidi leveléhez 
fektetett reczeptet.

„Végy czirok és vérehulló gódircz gyökeret. 
Az ezekből kisajtolt nedvekhez keverd a corsikai 
Euphorbia himporát a chinai ginseng zama
téval. Ópiumot és pézsmát is vegyíts e keve
rék közé s az egészet főzd meg a Davala- 
ghiriből fakadt forrásvízben. Megfőzés után 
fodorkát, ánist és jó adag köményt áztass a 
forró italba, legvégül pedig sírd bele nehány 
könnycseppedet, melyek az emberiség sorsán 
busongó lelkedből fakadtak. . .  A könnyekről 
meg ne feledkezzél, mert — jól jegyezd meg 
— minden dolgunk hatóképességének erejét a 
belesírt könnyektől nyeri. Ez a Szeretetvize.. . “
A reczept végén Szenórynak még e nehány 

sora állott:
„A Szeretetvizének a titkát örökségként 

neked hagyom, Kázmér. Te nemes, jó ember 
vagy, a ki e titokkal nem fog visszaélni. Érté
kesítsd azt az emberiség javáért, de csak titok
ban ölj vele, úgy a mint azt én cselekedtem. 
És soha se vidd a dolgot a nyilvánosság elé, 
a mint azt egykor én terveztem. Csak veszé
lyes zsilipeket nyitnál meg ezzel. A humánus 
eszme közönséges emberkézben bűnné fajul
hatna. Titokban, a tudós laboratóriumában 
hasznothajtó erény marad nem egy fenséges 
idea, míg dobraverve a legnemesebb gondolat 
is nemtelenné aljasulhat kontár felfogásban.“

E pillanatban megcsendült az ispotály kápol
nájának lélekharangja. A gyermekek harangja 
kongott, mélabúsan, szomorúan. A kis Manasse 
Szidiért zokogott. Szikora Máté és az öreg abbé 
szemeibe könnyek gyűltek. Őszinte könnyek. 
Csak a Donáti Kázmér szemei maradtak szárazon.

— Adjatok könnyeket! Könnyeket adjatok 
nekem, hogy megváltsam magam! — rebegte 
Donáti alig hallhatóan s kezeiből kiejtette a reczep
tet, mint számára immár haszontalant, a melyet 
könnyek hiányában most már az utczára is 
dobhat. Roncsolt testtel, tikkadt szemekkel remény
telenül feküdt az ágyán. Önmegválthatásának 
küszöbén immár saját maga sem javíthat a 
sorsán, pedig most már a megváltás módja,
szere, reczeptje is adva van__  Csak egyetlen
egy könnyet tudnának szemei lelkének mélyéből 
napvilágra szívni! . . . . Semmi mást sem látott, 
mint azt a bizonytalan hosszú tövises utat, a 
melyen szenvedéseivel együtt még ki tudja med
dig ballagnia kell. . . Egyetlen könnycseppjében 
sem látta villogni a megváltás közeledtét. . .

— Menjünk, — súgta az abbé Szikomnak.
Menjünk; hagyjuk őt magára; ne zavarjuk meg 
szenvedéseiben. .. Boldog az, a ki panaszszó, 
könnyezés nélkül akadálytalanul leszenvedheti 
a rámért összes szenvedéseket! . . . Jer, Szikora; 
térjünk be a kápolnába s imádkozzunk a meg
feszített Krisztus oltáránál, hogy ez Donátival 
is így legyen............

Kupcsay Felicián.

KRÓNIKA.
Az Uránia vidéki működése október és novem

ber hónapokban teljes erővel indult meg. 39 helységben 
összesen 108 Uránia-előadást tartottak. Az Uránia fő
városi állomásán: a Vlll-ik kerületi elöljáróság épületé
ben is megkezdődtek az előadások. A közjótékonysági 
egyesület helyiségeiben október 28-án Déri Gyula Egyip
tom történetét adta elő szabad előadásban, november 
4-én a Magyar Zene történetét, 11-én az Alkoholt, 18 án 
és 25-én Erdély történetét, mindenkor mintegy 3—400 
hallgató előtt. A vidéki előadások a következő helyeken 
tartattak:

Basofszky Béla (Nyitra), Balaton.
Jeszenszky Ignácz (Nagykikinda), Alduna, Pompeji, 

Madách élete, Magas Tátra, Ősember élete.
Zimmer Márton (Simonyifalva), Alduna, Gyümölcs- 

mívelés és értékesítés, Magas Tátra, Ősember élete, 
Vág völgye, Alkohol, Egyiptom, Középeurópai nagyváro
sok, Kelet-ázsiai világforgalom.

Wirker István (Nagyrőcze), Alpes és a Rajna völgye, 
Kelet-ázsiai világforgalom, Erdély története, Babylon és 
biblia, Tejgazdaság, Gyermekvédelem.

Ivánfi Béla (Somorja), Ősember élete, Balaton.
Neiszer Antal dr. (Budapest), Magas Tátra.
Veres Árpád (Zenta), Vörösmarty élete
Lénárih Im re  (Puszta-Jakabszállás), Erdély története, 

Pompeji, Zrínyi a költő
Bartek Lajos (Kiskunhalas), Tüdővész.
Perjéssy Mihály dr. (Pozsony), Egyiptom, Pompeji, 

Első segély, Alkohol, Románok.
Szííts Izsó (Nagyvárad), Ősember élete, Budapest.
Götz István  (Rozsnyó), Madách élete.
Klopfstein Ernő  (Arad), A Föld, Ősember élete, 

Babylon és biblia, Délnémet nagyvárosok, Közép-európai 
nagyvárosok, Pompeji.

Acs Lipót (Szekszárd), Kelet-ázsiai világforgalom.
Szécsi István (Korláti), Erdély története, Babylon és 

biblia, Pompeji.
Áll. polg. leányiskola (Szamosújvár), Alkohol, Magas 

Tátra, Közép-európai nagyvárosok.
Körösy György dr. (Deés), Alduna, Balaton, Magas 

Tátra, Alpes.
Ochnval György (Tajó), Alkohol.
Müller Mihály (Fülöpszállás), Románok, Ősember 

élete.
Pásthy Károly (Kecskemét), Magyar föld zenéje, 

Vág völgye, Balaton.
Földes Vilmos (Oraviczabánya), Vág völgye, Kelet

ázsiai világforgalom, Alpesek és a Rajna völgye, Egyiptom.
Rujer Ferencz (Apatin), Magas Tátra.
Geber Lajos (B.-Derecske), Alduna, Pompeji, Alpes 

és a Rajna völgye, Magas Tátra, Erdély története, Ős
ember élete.

Hanák Manó (Tiszolcz), Pompeji, Középeurópai 
nagyvárosok

Gurahonczi Takarékpénztár (Gurahoncz), Balaton, 
Vág völgye.

Vili. kér. Munkás-Olthon (Budapest), Egyiptom, 
Magyar föld zenéje, Erdély története.

Felső Kereskedelmi iskola (Debreczen), Budapest, 
Vág völgye.

Zorkóczí Samu (Ózd), Alkohol, Balaton.
Faller József (Székelyudvarhely), Magas Tátra.
Horváth György (Nagykanizsa), Egyiptom.
A j lay Gyula (Hódmezővásárhely), A Föld, Kelet

ázsiai világforgalom.
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Werner Gyula (Kisvárda), Alduna, Ősember élete, 
Budapest, Egyiptom.

Tatai Balázs (N.-Szalonta), A kelet-ázsiai világfor
galom.

Simalya V. Ferencz (Kaposvár), Babylon és biblia, 
Erdély története.

Gyenis Antal (Dombóvár), Pompeji.
W inkler Márton (Várpalota), Alkohol, Erdély tör

ténete, Közép-európai nagyvárosok.
Áll. polg. isk. Igazgatóság (Körmend), Alduna, Első 

segély, Alkohol, Balaton.
Báró Haupt-Sluminer Lipót (Tőkés-Újfalu), Alkohol.
Knyaskó Lajos (Nagybecskerek), A fogak ápolása» 

Gyümölcsművelés, Alduna, Kelet-ázsiai világforgalom.

Uránia-Színház. — „Rendnek muszáj lenniil a czíme 
Sze'kely Vladimir, Geguss Dániel és Huszár János három- 
felvonásos darabjának, a mely november hó 28-án elő
ször került színre az Uránia-Színházban. Szabadság nél
kül nincs rend, rend nélkül nincs szabadság, — ezen az 
alapgondolaton épült fel a darab, a mely a maga össz
hatásában egy rendkívülien érdekfeszítő bűnügyi regény 
benyomását teszi. A darab szálai visszanyúlnak az Éden- 
kertbe, az öntudatlan rend gyönyörűséges, boldog vilá
gába. Az öntudatlan rendet azonban megbontja Ádám 
és Éva első kihágása s a paradicsomkertben megjelenik 
az első rendőr: a kezében pallost villogtató angyal, hogy 
kiűzze a bűnösöket onnan. Ez az ötlet elmésen és poe- 
tikusan indítja meg a darabot. Az első szárnyas, égi 
rendőr eltűntével megjelennek a szárnyatlan földi rend
őrök: a Pharao országának jól ismert őrei, kik korbácscsal 
kezükben szolgálják ha nem is a rendet, de a Pharaók 
hatalmát: látjuk a római birodalom rendfentartóit, a kik 
a római sas árnyékában nem egyszer szegődtek a zsar
nokok bérenczeiül, elősegítvén a zűrzavar és rendelle
nesség nagyobbodását, a római birodalom bukását . . . 
Új rendnek kellett jönnie, — új korszakért epedtek az 
emberiségnek milliói. Végre beköszöntött a lélekböl ki
induló új rend, s a kereszténység alapján az egyház 
ragadta magához a rend feletti őrködés jogát. De az 
egyház is emberekből állván, csakhamar visszaélt e 
jogával. Nem úgy élt vele, a hogy kellett volna, saját 
hatalmának nagyobbítására használta fel e jogot: eltéve
lyedéseiből fakadtak az inquisitio borzalmai. Bárhogy 
is magyarázzák, bárhogy is védelmezzék az inquisitio 
korát, Torquemada tettei borzadálylyal töltik el az ember 
szívét.

Nehéz volna teljesen kimerítő leírását adni mind
annak, a mit szerzők darabjukban elmondanak. A rend 
s a rendőr világtörténelmi szerepének, illetőleg átalaku
lásának története mellett mindenesetre legérdekesebbek a 
darabnak magyarországi vonatkozású részei. Az első fel
vonás második részében a régi magyarok bünfenyítését 
írják le a szerzők. Megismerjük az ősmagyar idők bírás
kodását; megtudjuk, hogy nálunk is volt boszorkány
égetés, míg azt királyi szó megtiltotta. Sobri Jóska, 
Rózsa Sándor s társaik rablóvilágának igen poetikus és 
humoros leírása után a Bach és Schmerling korszak 
rendőrtypusait mutatják be. Nem egy derűs történetet 
mondanak el az akkori rendőrök tehetetlenségéről, de 
viszont sok szomorú emléket idézvén fel bennünk e 
gyászos korszak rendőreinek erőszakoskodásaival kap
csolatban. A második felvonásban a mai rendőrségről, 
a mai rendőri szervezetről van szó. Ebben a felvonás
ban rajzolják meg szerzők az alsóbbrétegü társadalom 
nyomorúságának a képét, mely a harmadik felvonásban 
bontakozik ki a maga teljes valóságában. A bűnök, a

büntanyák rettenetes világát tárják fel itt a szerzők meg
kapó realismussal. A rémregények világa ez a világ, a 
mely mindig bőven gondoskodik arról, hogy a rendőrség 
bünkrónikájába legyen mit feljegyezni.

A képek, a melyek a darabot illustrálják, kivétel 
nélkül mind igen szépek s beállításuk igazán bravourös. 
A közönség zsúfolásig megtöltötte a szép színházat s 
egész este ünnepelte a szerzőket. Darabjuk fényes sikert 
aratott s bizonyára egyike marad az Uránia leglátoga
tottabb darabjainak. K . F.

A haj őszülése és az emlősök szőrének színe
változása. Metschnikoff szerint a haj szürkülése és 
megőszülése úgy következik be, hogy a benne levő 
pigment-szemecskéket vándorló sejtek absorbeálják s 
azt a vérrendszerbe viszik. Ez a változás akkor követ
kezhet be, ha a hajsejtek nem képesek többé festék
tartalmuk csökkenését meggátolni, vagy, ha a nagy
mennyiségű vándorló sejteknek, melyeket chromophagok- 
nak neveznek, nem képesek többé ellentállani. Ez igen 
gyorsan történhetik, hiszen ismeretes, hogy valaki egy 
éjszaka alatt megőszülhet. Hasonló jelenség tapasztal
ható némely állaton, melyeknek szőre télire megmarad. 
A hermelin igen jellegzetes alak, mely az enyhe idő
szakban felületén barnásvörös, míg a zord időszakban 
egész szőrözete fehér (kivéve a mindig fekete fark
csúcsát).Éppen így a barnás színű mókus a magas északon 
fehéres szürke, néha egész fehér vagy tarkás. Trouessart 
szerint ezen és más állatokon a szőrök megfehéredése 
hasonló okból történik, mint az emberi haj őszülése az 
öregedés vagy erős kedélyizgalmak következtében. Emlős 
állatokon is, melyeknek szőre ilyen periodikus változást 
nem mutat, hirtelen beállott erős fagy hasonló tüne
ményt okozhat. Ross írja, hogy egy lemming, mely két 
délelőttön át 30° C hidegre volt téve, nyolcz nap alatt 
csaknem teljesen megfehéredett. Trouessart megjegyzi 
még, hogy a hermelinprém könnyűsége és finomsága 
onnan van, hogy a pigment helyét levegő pótolja.

(Kosmos.) Ifj. Cs. L.

Santos-Dumont repülései. Santos-Dumont első 
repülési kísérlete, melyről múlt számunkban részleteseb
ben megemlékeztünk, bármily kecsegtető volt is elvi 
szempontból, magában véve még nem jelentett valami 
nagy eredményt. A készüléknek 1 méter magasra való 
felemelkedését csekély 7—8 méternyi úton csak jóakarat
tal lehet „repülésnek“ minősíteni, némi pessimismussal 
azt lehetett volna mondani, hogy az csak egy „ugrás“ 
volt. És pedig nem is valami nagy ugrás, ha meggon
doljuk, hogy az angol és amerikai athléták emberi 
erővel már ismételten értek el 7 méteren felüli ered
ményeket, sőt a magyar távolugrási record sincs valami 
messze a 7 métertől.

Az újabb kísérletek azonban, a mint még volt alkal
munk pótlólag röviden jelezni, az optimista felfogásnak 
adtak igazat. Santos-Dumont október 23-án fényesen 
megnyerte az Archdeacon-díjat és a pessimistikus fel
fogást, mely a- 60—70 métert is csupán egy nagy ugrás
nak minősíthetné, végleg elhallgattatta november 12-iki 
220 méteres eredményével, mely mindenesetre elég jelen
tékeny ahhoz, hogy a körülményeit is megismertessük.

A mi első sorban az Archdeacon-díj megnyerését 
illeti, az természetesen fényesnek csak annyiban mond
ható, a mennyiben több mint kétszer annyi utat tett 
meg lebegve, mint a mennyi (25 m ) előírva volt. Magára 
a gépezetre nézve a kísérlet, mint azt szintén jeleztük, 
megint balul ütött ki. Még azt is megjegyezhetjük, hogy
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a felszállás csak harmadszori nekifutásra sikerült, mert 
az első két alkalommal a készülék eleje oly hirtelen 
emelkedett, hogy hátul a csavar földet ért és eltört. 
Harmadszorra — ismét új tartalékcsavart téve fel —' 
pompás szélcsendes időben, a közönség óriási lelkese
dése mellett mintegy 4 méternyire emelkedett fel a 
készülék (1. az 1. képet), de 60—70 méter után egyszerre 
csak oly hevesen csapódott a földre, hogy a kerekek 
elgörbültek és a szárnyak is megsérültek, a vakmerő 
utasnak azonban semmi baja sem történt. E balesetet 
Santos-Dumont egyszerűen annak tulajdonítja, hogy még 
nem tapasztalta ki kellőképpen a gépét s ezért — a mint 
mondja — a repülőgép egy erősebb oldalbillenésétöl 
zavarba jött és hirtelen elállította a motort.

A másik alkalommal, november 12-én, voltaképpen 
két kisérletsörozat történt: egy délelőtt és egy délután. 
A bagatelli training-pálya környékét, a Bois de Boulogne- 
ban ezúttal már a reggeli órákban ellepték a kiváncsiak,

nyebb röghöz ütődve, oly sérüléseket szenvedett, hogy 
nem lehetett a kísérletezést folytatni.

Délután 4 órakor, a mikor Santos-Dumont újból 
megjelent, még nagyobb volt a kiváncsiak tömege. S bár 
tolakodásuk meglehetős kellemetlen volt, mégis rögtön 
nyergébe szállt. Első nekiszaladásra mindjárt 60 métert 
tett meg a levegőben, majd tovább gördülve a gyepen, 
mintegy 50 méter után újból felemelkedett és 4—5 
méternyi magasságban lebegve 82 méter 60 cm.-tért 
futott be 7V5 másodpercz alatt, hivatalos mérések szerint.

Már ez is szép siker volt, s egy 100 frankos külön 
díjat nyert meg vele, melyet az Aéro-Club a 60 méteren 
felüli eredmény hivatalos elismerése végett tűzött ki, 
számolva azzal az eshetőséggel, hogy esetleg még sem 
sikerül elérni a 100 métert, a melyre már régebb idő 
óta egy 1500 francos nagy díj (grand prix) volt kitűzve. 
De ez a díj is csakhamar Santos-Dumont zsákmánya lett.

Mivel már a térség végéhez ért, megfordíttatta készü-

1. Satnos-Dumont megnyeri az A rchdeacon  díjat.

a kik neszét vették, hogy Santos-Dumont újabb kísér
letekre készül. 9 óra tájban ő is megjelent az Aéro-Club 
vezetőférfiai társaságában és intézkedett, hogy az előre 
küldött gépet szereljék fel és a motort indítsák meg. 
A motor megindítása ugyanis kézi forgatással történik, 
nehogy indítószerkezetet is kelljen magával vinnie. (1. a 
2. képet). Fél 10-kor nyeregbe szállt s bár először 40, 
azután 60 méteren át egész könnyedén felemelkedett és 
mindkétszer jelentékenyebb zökkenés nélkül szállt le, 
átengedte a teret ellenfelének — vagy ha úgy tetszik: 
egy jó barátjának, Blériotnak s kijelentette, hogy délután 
fogja folytatni kísérleteit, a mire valószínűleg a szél 
erőssége miatt határozta el magát.

E másik készülék szereplése azonban igen rövid 
ideig tartott: alig hogy — teljesen Santos-Dumont szel
lemében — előbb kerekein mozgásba hozták, egy kemé-

lékét és most másodszor szél ellen szállt fel. — Mint 
egy óriási ragadozómadár, mely egészen a föld felszíné
nél siklik tova, úgy suhant a kerekein kiterjesztett szár
nyaival a pompás gépezet, majd méltóságteljesen fel- 
emelkedett, fokozatosan egész 8 m. magasságig s csak 
kétszázhúsz m.-nyi lebegés után ért ismét földet, éppen 
a mikor az első kanyarodást kisérlette meg a szerencsés 
feltaláló. A hivatalos időmérő 22*/5 másodperczet kon
statált, a mi mintegy 38 kilométernyi sebességnek felel 
meg óránkint, vagyis nagyjában a személyvonataink 
sebességének.

A tömeg valósággal-őrjöngött a lelkesedéstől. Arch
deacon mély megindulással üdvözölte a modern hőst 
s hivatalosan tudtára adta, hogy az 1500 frankos nagy
díjat is megnyerte. Santos-Dumont is meghatva szoron
gatta a feléje nyújtott baráti kezek sokaságát és kijelen
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tette, hogy a megnyert díjakat ezúttal és a jövőben is 
munkatársainak, gépészeinek és alkalmazottainak ajánlja 
fel jutalmul, mint a kiknek fáradozása lényegesen hozzá
járult a siker eléréséhez.

A mi az ezúttal használt gép szerkezetét illeti, az a 
múlt alkalommal leírttól lényegesen nem különbözik. A

még kényelmetlenül terjedelmes és igen költséges gépe
zet s a vele való repülés arra nézve, a ki nem mint 
feltaláló kisérlené meg, nem volna egyéb, mint egy új, 
nagy lélekjelenetet igénylő, veszedelmes sport.

Épp ezért talán nem lesz érdektelen, balsikere daczára 
sem megismerkedni a fentebb említett másik készülék-

2. Santos-Dumont repülőgépe. — A motor megindítása.

szeptember 13-iki kísérlet alapján szükségeseknek bizo
nyult változtatások, illetve javítások oly csekély mér
tékűek voltak, hogy Santos-Dumont az október 23-án 
és november 12-én használt készülékeket nem tekinti 
új mintáknak, hanem csak az első javított kiadásainak. 
E felfogását már azzal is kimutatja, hogy ezeket „14 bis“- 
szel jelezte, (1. az 1. képet) míg azon „14“ állt.1 Az október 
23-iki kísérlet után szó volt ugyan róla, hogy az oldal
ingadozások elkerülése végett hátul még egy kormányt 
alkalmaz, de ettől elállóit, mert két kormányt még nehe
zebb volna kezelni. Ez a második kormány szerinte csak 
akkor lesz elengedhetetlen, ha majd a motortechnika 
további fejlődésével a mostani 80 má felületetű szerkezet 
helyett jóval kisebb méretű gyorsrepülőgépeket lehet

kel is, mert vele Blériot és Voisin Santos-Dumont esz
méit stabilisabb formában iparkodtak érvényesíteni.

Mindjárt a készülék elején látható (3. ábra) három- 
rekeszű sárkányrendszer nagyon emlékeztet a Santos- 
Dumont-félének a szárnyaira. A különbség csak az, 
hogy csupán a középső rekesznek van 2 oldalfala, míg 
a szélső rekeszek oldalt is nyitottak E rekeszek magas
sága 2 m., mélységük 2 5 m. és szélességük együttvéve 
10 m. Előtte még egy kisebb mozgatható rekesz van, 
mely a felszállásnál kormányul szolgál. A repülőgép 
hátulsó részét egy egyetlen nagy rekesz alkotja (4. ábra), 
melynek keresztmetszete erősen összenyomott ellipsis 
7 méteres nagy- és 2 méteres kis tengelylyel. A kis ten
gely mentében még egy mozgatható függőleges sárkány-

3. Blériot és Voisin repülőgépe élűiről.

szerkeszteni, a melyek oly szerepet játszanának a leve
gőben, mint a kerékpárok a földön. Ilyen irányban kép
zeli Santos-Dumont repülőgépének jövendőbeli fejlődését. 
Ettől azonban még igen messze vagyunk. A mai alak

1 L. a múlt számban a 4. képet. Jellemző, hogy e számozás foly
tatólag megy a léghajóké után.

4. Blériot és Voisin repülőgépe hátulról.

felület van kormánylapátként elhelyezve. A két részt, 
melyek egymástól 7 méternyire vannak, faváz köti össze, 
mely a két 25 lóerős motort, továbbá az utas helyét 
tartja és 3 keréken nyugszik. A Levasseur szerkesz
tette motorok súlya együttvéve 85 kg. s mindegyikük 
egy-egy 2 méter átmérőjű acajou-fából készült csavar
lapátot hajt.
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Tagadhatatlan, hogy e készülék, különösen Santos- 
Dumonténak lepkeszerűen könnyed alakja mellett, egy 
kissé nehézkesnek tűnik fel s úgylátszik mintha az első 
kísérlet balsikere is evvel volna össszefüggésben. Azon
kívül súlya is 75 kilogrammal nagyobb.

Az optimisták szerint azonban Santos-Dumont eszméi, 
különösen a gép megindítását illetőleg, oly fényesen 
beváltak, hogy talán még ennél a nehézkesebb alakú 
szerkezetnél sincs kizárva a sikerük. Előnye volna akkor 
ennek, hogy az elmélet szerint a lebegése sokkal stabi
lisabb. A hátulsó rész u. i. teljesen azt a szerepet tölti 
be, mint a játéksárkányok farka és a két rész közötti 
távolság, valamint méreteiknek viszonya, úgy vannak 
számítva, hogy az egésznek egyensúlya a lehető leg
biztosabb legyen. Másik előnye lehet, hogy a két füg
getlenül működő csavarral a kanyarodás könnyebben 
menne.

De ha esetleg nem is sikerülne vele felszállani, már 
csak azért is érdemes volt vele közelebbről megismer
kednünk, mert egy jellemző tünet első jele nyilvánul meg 
benne. Úgy hírlik ugyanis, hogy Santos-Dumont sikerein 
felbuzdulva és nagyrészt az ő eszmei nyomdokaiban 
több előkelő sportsman és maecenas szerkesztettek 
repülőgépeket, a melyek nemsokára szintén kipróbálásra 
kerülnek. E kísérletek elé is érdeklődéssel nézhetünk, 
mert hátha sikerülni fog általuk a repülést, ha nem is 
kényelmesebb, de legalább biztosabb formában meg
valósítani. V. A.

HASZNOS TUDNIVALÓK.
Új műtrágya. Az északamerikai földmívelésügyi 

ministerium kiindulva abból a tényből, hogy a termő
talaj legnagyobb része elmállott kőzetekből áll, meg
próbálta közönséges gránitot porrá őrölve, a földek 
trágyázására használni Az eredmény állítólag igen jó, 
különösen arra való tekintettel, hogy 1 tonna gránitpor 
ott 15 koronába kerül, mig ugyanannyi termékenyítő 
anyagot tartalmazó trágya ára majdnem 500 korona. 
Érdemes lenne, ezzel nálunk is megpróbálkozni, hiszen 
arra való kőzeteink vannak bőven.

A légy kiirtása. Chantemesse professor párisi orvos 
nemrégiben kimutatta, miként hordozza a légy a kolera 
bacillusait és miként válik azok terjesztőivé.

Ennek folytán a „Maiin“ czímű lap 10.000 franknyi 
díjat tűzött ki a légy kiirtására alkalmas szer feltalálója 
számára.

A pályadíjat nyert eljárás a következőket ajánlja. 
„Miután a légy közepes számítással évente kétszáz 
petét rak, úgy a legegyszerűbb számfejtéssel kiszámít
hatjuk, hogy egyetlen légy hat ivadékából száz milli
árdnyi légy származik. A kifejlődött legyek kiirtására 
tehát nem is gondolhatunk; minden fáradozás kárba- 
veszett dolog, leginkább bábállapotukban irthatok ki, 
hiszen ily alakban rakásszámra hemzsegnek a trágya
dombokon és szemétgödrökön“.

„Több rendbeli kísérlet után kiderült, hogy a közön
séges nyers olaj nyomban megöli a lárvákat. Az olaj 
nagyon olcsó szer, de a mellett a hatása nemcsak pilla
natnyi, nemcsak a meglevő lárvákat öli meg azonnal, 
hanem meggátolja a későbbi ivadékok kifejlődését is.“ 
Meg kell próbálni.

KÖNYVSZEMLE.
Magyar Népköltési Gyűjtemény. VIII. kötet 

Dunántúli gyűjtés. Gyűjtötte és szerkesztette dr. Sebes
tyén Gyula. Kiadja a Kisfaludy-Társaság. Az Athenaeum 
r. t. tulajdona. Ára fűzve 6 K. — A Kisfaludy-Társaság- 
nak igen nagy érdemei vannak a népköltési termékek 
összegyűjtése körül. E munkásságára nemes hagyomá
nyok ösztönzik. Magyarországon a népköltészet termé
keinek rendszeres gyűjtését, Komárom vármegye fel
szólalása nyomán, az Akadémia kezdette volt meg, a 
múlt század 30-as éveinek elején, de a munka csak 
lassan s kevés eredménynyel haladt, mígnem aztán a 
Kisfaludy-Társaság vette a gyűjtést munkaprogrammjába 
s 1843-ban elhatározta a népköltési gyűjtemények ki
adását. Az első eredmények és sikerek az Erdélyi János 
nevéhez fűződnek, a szabadságharcz és az azt követő 
szomorú időszak után újra ébredő munkásság során 
pedig Kriza János és Gyulai Pál azok, kik mint nép
költési gyűjtemények szerkesztői, kiváló érdemek sze
reztek. Egy darabig aztán megint szünetelt a Kisfaludy- 
Társaság ezirányú munkássága, míg néhány év óta 
támogatva a közoktatásügyi kormánytól is — újból nagy 
gondot fordít a Társaság a gyűjtésekre s egymásután 
adja ki az érdekesebbnél érdekesebb gyűjteményeket, 
vezéreltetve — igen helyesen — két szemponttól, t. i . : 
az aesthetikaitól és az ethnographiaitól. A legújabb kötet 
e nemben dr. Sebestyén Gyulának, a páratlan buzgalmú 
folkloristánakéséles elméjű irodalomtörténésznek dunán
túli gyűjtéseit nyújtja. Sebestyén — éppen Gyulai buz
dítására — már 20 esztendővel ezelőtt kezdte meg a 
gyűjtést szülőföldjén, Zalában és a szomszédos vár
megyékben. Az ő éles ítélőképessége és kitűnő szeme 
mellett ez a 20 esztendő is biztosítékot nyújt arra, hogy 
gyűjteménye igazán teljes és válogatott. A könyv gazdag 
tartalma — mely irodalomtörténésznek és néprajzi 
kutatónak épp oly értékes, mint a mily érdekes minden 
irodalombarátnak — hat főrészre oszlik. Igen gazdag 
gyűjteményét találjuk a népszokások-nak, melyek közt 
betlehemes játékok és karácsonyi énekek, három királyok 
napi (vízkereszti) játékok, a Balázs-járásra, Gergely- 
járásra és pünkösdölésre vonatkozó népszokások, vala
mint a Szent-Istvánnapiak, Luczanapiak és az apró
szentek napján dívó korbácsolással kapcsolatosak, érde
kes változatokban fordulnak elő. Értékes a balladák 
és rokonneműek gyűjteménye is, mely bizonyságot tesz 
arról, hogy népköltésünk újabb korszakából is sok 
kincs hozható napfényre s igazolja azt is, hogy a 
dunántúli régi népies elbeszélő költészet formája meny
nyire hasonló a székely népballadákéval; s mivel — 
mint a jegyzetek során Sebestyén mondja — „e jelen
ségek nyomai a felső-magyarországi és az alföldi régi 
epikai emlékekben is felismerketők, mindinkább valóvá 
válik az a sejtelem, hogy az ilyen elszórt törmelé
kekből elvégre majd ősi elbeszélő költészetünk képe 
is kialakul.“ Nagyon sok, szépségre a régiekkel vetekedő 
darab van a dalok közt is. Új fejezetet alkotnak a levelek, 
mely költői forma leginkább az idegenbe szakadt katona
fiúknak köszöni keletkezését. Sebestyén több vármegye 
területéről közöl ilyen verses leveleket s kitetszik, hogy 
azok formai tekintetben igen egyöntetűek. Azután követ
keznek a ráolvasások, a miket eddig rendszeresen se 
nem gyűjtöttek, se nem közöltek. Éppen az e fajta 
gyűjtésekben s azok kritikai közlésében nyilvánul Sebes
tyénnek kiválósága s valógi rátermettsége arra, hogy a 
Kisfaludy-Társaság által kitűzött czélokat szolgálja. 
Mert a gyűjtők és közlők eddig vagy kizárólag irodalmi
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emberek, vagy csupán ethnograpliusok voltak, míg 
Sebestyén az aesthetikusnak és folkloristának képzett
ségét egyesítvén magában, munkássága nem válik egy
oldalúvá és aKisfaludy-Társaság által figyelembe veendő
nek jelzett mindkét szempontra ügyel. Az anyag utolsó 
részét a mesék és mondák teszik, melyeknek — sajnos — 
már aránylag nem sok tér jutott. A lelkiismeretes szer
kesztő bő jegyzeteket is csatolt a közölt anyaghoz. — 
Örömmel fogadtuk s érdeklődéssel forgattuk e jeles 
gyűjteményt, a mely bár szolgálna tanulmányul modern 
költőinknek, a kik közül ismét oly sokan kezdenek 
távolodni attól a népiesben gyökerező nemzeti iránytól, 
a mely nélkül igazán értékes magyar költészetről nem 
beszélhetünk. — ly

F. Schmidt: „A gyakorlati fotografozás kézi
könyve“ czímű munkának második kiadása jelent meg 
a Természettudományi Társulat kiadásában. A hasznos 
munkát Csopey László fordította és az eredetivel Wartha 
Vincze hasonlította össze.

Az első magyar kiadás megjelenése óta — a mi 
kilencz év előtt volt — Schmidt tanár 1900-ban „Pho
tographisches Vademecum für Anfänger“ czímű kis 
könyvet is írt; a Természettudományi Társulat kérésére 
Schmidt a „Vademecum“-ot beleolvasztotta e kéziköny
vébe s így a magyar kiadás ezzel teljesebb az eredelinél. 
A photographia művészetének és technikájának nagy 
fejlődése iránt a photographálók sokaságának érdeklő
dése oly nagy, hogy ilyen irányú munka irodalmunkban 
igazán hézagot pótló; mert ebben a photographia történeti 
fejlődésének dátumain kezdve az eszközök és eljárások 
ismertetésén át egész az irodalmi útmutatóig minden kér
désre nézve felvilágosítást nyerhet az olvasó. így külö
nösen az objectivek és lemezek tulajdonságai meg a 
megvilágosítás kérdése vannak oly részletesen tárgyalva, 
hogy minden esetre teljes útbaigazítást adhatnak.

Két hazai kiváló amateurünk két képe különös érdeket 
ad a könyvnek. Az egyik báró Eötvös Loránd havasi 
tájképe holdvilágnál, melyen a Monte Cristallo gyönyörű 
képe látható l l/g órai expositióval; a másik Schuller 
Alajos stereoskop-felvétele, mely a Croda Rossát mutatja 
a Knollkopf csúcsáról. Kár, hogy ezek mellé még hazai 
tárgyú képeket is nem csatolt a fordító vagy a kiadó.

Melegen ajánljuk az érdeklődő közönség figyelmébe 
ezt a jó munkát. Kj.

„Seismonomia“ czím alatt Kövesligethy Radó egye
temi tanár, a nemzetközi földrengési bizottság főtitkára, 
a Rómában tartott congressus tiszteletére latin nyelven 
a földrengések elméletére és feldolgozására vonatkozó 
számításait összefoglalta s a földrengési szövetség hiva
talos kiadványából különlenyomatként könyvalakban is 
kiadta. Érdekes ellentét, hogy a legmodernebb tudományág 
az ósdi tudományos nyelv köntösében jelenik meg, de 
egyúttal a szerző rendkívüli nyelvbeli tehetségeinek is 
kiváló bizonysága ez. Szerencsére azok is használhatják 
a munkát, a kik a latin nyelvben nem annyira járatosak, 
mint a szerző, mert a mathematikai formulák nemzet
közi nyelve érthetővé teszi nekik az egészet.

A könyv magában foglalja a Földben elterjedő ren
gések hullámainak terjedésére, sebességére és fészkére 
vonatkozó vizsgálatokat, melyek lehetővé teszik a több 
helyen észlelt rengésekből annak keletkezési helyét és 
a fészket kiszámítani, azzal a közelítéssel és valószínű
séggel, a melylyel azt a mai ismereteink megengedik. 
Örömmel kell konstatálnunk, hogy ez érdekes tudomány 
kiművelésében Kövesligethy a külföldön is elsőrendű 
szerepet visz, nálunk pedig e téren iskolát teremt.

Dr. Ilosvay Lajos. Bevezetés a szerves chemiába
I. rész. Szénhidrogének. Kiadja a Természettudományi 
Társulat.

A szerves chemia a természettudományok egyik leg
érdekesebb és legértékesebb ága, hiszen, mint neve is 
mutatja, azokkal a vegyületekkel foglalkozik, melyek a 
szervezet életműködésében szerepelnek s így az ember 
és a természet-vizsgálat szempontjából a legfontosabbak. 
De másrészt a gyógyászatnak legértékesebb kincseit: 
a különféle lázellenes s az idegrendszer működését 
befolyásoló készítményeket, továbbá azokat a bámulatos 
színű és fényű festékeket, a melyek a festőiparnak ötven 
év alatt álmodni sem mert lendületet adtak, mind a 
szerves chemiai kutatás tárta elénk.

És a szerves alapvegyületeknek bámulatos sokféle
sége alig néhány egyszerű elemből épül fel, m int: a 
szén, hydrogen, oxygen, nitrogen. Ezek között is a 
főszerepet a szén és a hydrogen viszik s különösen 
a szénatomnak az a sajátságán, hogy nagy vegyértéke 
van (4) és hogy a szénatomok egymással korlátlan 
számban és különféle változatban egyesülnek, épül fel 
a szerves chemia. Ezért is Ilosvay először is a szerves 
chemiának ezzel az ágával — a szénhydrogének tulaj
donságaival — ismertette meg hallgatóit, (mert e könyv 
a Természettudományi Társulatban tartott népszerű soro
zatos előadásokból keletkezett) a melyek a szerves 
vegyületek keletkezésének structuráját magyarázzák meg. 
Ilosvay ezt a tőle megszokott világossággal adja elő, 
mindenütt egyszerű és könnyen érthető szép kísérle
tekkel támogatva az olvasót, melyeknek a chemia tanárai 
is különösen jó hasznát vehetik.

A műszavak helyesírásának mai zavaros volta miatt 
panaszkodik Ilosvay és ebben bizony nagy igaza van ; 
kívánatos lenne, ha ebben a tekintetben valami közös 
megállapodást fogadnának el az írók, mert a phonetikus 
írásmód divatja és annak elfajulásai olyan zagyvaságot 
keltettek, a minő még sohasem volt.

Positiv természettudományi irodalmunk szegénységét 
érezzük mindannyian, a kiket az érdeklődők irodalmi 
tájékoztatóért felkeresnek; azért csak a legnagyobb öröm 
mel üdvözölhetjük llosvayt, hogy szép munkájával azon 
enyhített és reméljük, hogy mielőbb következik a mű 
többi része is. Kj.

Lénárd Fülöp hazánkfia a „Nobel“-díj átvétele alkal
mából „A kathodsugarakról“ tartott előadást s az most 
külön is megjelent német nyelven. A kathodsugarak kuta
tása volt a megindítója annak a nagy fejlődésnek az 
elektromosság terén, mely a Röntgen sugarak, a rádium 
felfedezéséhez és az elektron elmélethez vezetett, és Lénárd 
is ezen a téren végzett munkái által lett világhírűvé. Azért is 
érdekes, hogy vélekedik ma a saját és a mások ered
ményeiről. Ebben a tekintetben talán kissé elfogult a 
nézete, de mindenesetre a legilletékesebb vélemények 
egyike az övé; miért is jövő számunkban közölni fogjuk 
az előadást egész terjedelmében, addig is felhívjuk rá 
olvasóink figyelmét.

Cziróka és Miróka és Aranyos Gyermekek. Ez a
czíme annak a két erős, vaskos, eltéphetetlen képes
könyvnek, a mely most jelent meg az Athenaeum R.-T. 
kiadásában. Igen szép színes képeket és hozzávaló 
versecskéket tartalmaznak ezek a kicsi gyermekeknek 
való pompás kiállítású könyvecskék, a melyeknek az az 
előnyük is megvan, hogy nincsen olyan gyermek, a 
melyik kitéphetne belőlük egy lapot, mert az mind erős 
kartonból készült és egyik a másiknak széléhez van 
odafűzve. A képeket az elsőben Heyek Artur, a máso
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dikban Verőczi Balázs Vera festették s igazán olyan 
művésziek, hogy fejlesztik a gyermek művészi érzékét, 
a mire ügyelni kell már a cseperedő gyermeknél. De 
éppen úgy kellene ügyelni arra is, hogy az értelem is 
fejlődjék, ezt pedig csengő-bongó, de üres versek
kel, úgyszintén a képeknek összefüggéstelen csopor
tosításával nem lehet elérni. Szeretnénk, ha ebben a 
tekintetben a gyermekvers-írók lemondanának arról a 
traditióról, hogy a minek se füle se farka, az a gyer
mekkedélynek való. Hisz a gyermek éppen ellenkezőleg 
mindig azt kérdi: Miért?

A szép képeskönyveket különben ajánljuk olvasóink
nak, jobbat úgy sem kapnak, ezeknek pedig az ára is 
megfelelő; az elsőé 4, a másodiké 3 korona. Kj. * I.

Tagdijak és előfizetések.

I. KIMUTATÁSA
az 1906. évi november hó 1-től november hó 28-ig 
az egyesület pénztárába befolyt tagdíjaknak és elő

fizetéseknek.
a) Alapító tagdíj: Farnady József Budapest 200 K.
b) Tagdíjak: Dr. Balassa István, Budapest 10 K, 

Halfer József, Budapest 10 K, Szalai Ernő, Budapest 
10 K, Szinyéry László, Budapest 10 K, Sauerwein Károly, 
Budapest 10 K, Körösi Henrik, Budapest 10 K, Besz- 
tercze-Naszód vármegyei általános Tanító-Egyesület 10 K, 
Czeglédi gymn. önképzőkör 5 K, Wesztermayer Ignácz, 
Budapest 20 K, Arad-szent-mártoni áll. el. iskola 10 K, 
Szamosújvári áll. polg. leányiskola 10 K, Vágvecsei áll. 
el. iskola 10 K, Gyibák Endre, Szentmihály 10 K, Süss 
N. asztaltársaság, Budapest 10 K, Geher Lajos, B. Derecske 
10 K, Rákos-szentmihályi áll. el. iskola 10 K, Hódmező

vásárhelyi áll. polg. fiúiskola 10 K, Apró János, Földeák 
10 K, Horváth László, Barczaújfalu 10 K, Kecskeméti 
orsz. tanítói árvaház 10 K, ifj. Csopey László, Buda
pest 10 K.

c) Előfizetések. Aranyosgyéresi áll. el. iskola 12 K,
Nagy Etelka, Kraszna 2 K 40 f, Zentai közs. főgymn.
4 K, Menyői áll. el. iskola 8 K, Sátor Dávid, Szinyér- 
váralja 8 K Szegedi alsóvárosi tanítótestület 8 K, 
Székelyudvarhelyi áll. főreáliskola ifj. olvasóköre 4 K, 
Álsó-sófalvi áll. el. iskola 8 K, Eggenberger-féle könyv- 
kereskedés, Budapest 7 K 20 f, egyes eladás 80 f.

. 1
II. KIMUTATÁSA

az 1906. évi október hóban az Uránia m. tudom. 
folyóirat kiadóhivatalában befolyt tagdíjaknak és elő

fizetéseknek.
a) Tagdíjak: Gyalul áll. el. iskola 10 K.
b) Előfizetések: Apáthy Pál, Kassa 4 K, Nagypáli 

közs. iskola 8 K, dr. Imre Sándor, Kolozsvár 1 K 60 f, 
Sebes Pál, Budapest 4 K, Kolozsvári ev. ref. collegium 
8 K, egyes eladás 80 f.

Rudolf-szobor. Néhai Rudolf trónörökös szobrára 
befolyt 18,682 K 49 f. Kiadatott ebből 10,000 K, marad 
8682 K 49 f . ______

Trefort-szobor. Néhai Trefort Ágoston szobrára 
befolyt 9951 K 69 f. ________

KÉRELEM.
Felkérjük t. tagjainkat és előfizetőinket, hogy 

hátralékos díjaikat és pedig közvetlenül dr. Mészá
ros Károly min. számvizsgáló, egyleti pénztá
rosnak (V., Hold-u. 16.) beküldeni szíveskedjenek.

AZ URÁNIA HÁZI SORSJÁTÉKA.
Az Uránia Magyar Tud. Egyesület az eddigi gyakorlathoz hasonlóan, ez évben is sorsolást 

rendez tagjai javára, mely alkalommal a következő tárgyakat sorsolja k i:

1. Vágó Pál: Öreg czigány. Olajfestmény. Értéke 800 korona.
2. Deák-Ebner Lajos: Meszelő nő. Olajfestmény. Értéke 600 korona.
3. Strobl Alajos: Fegyverkovács. Gipsz-szobor. Értéke 500 korona.
4. Könyvgyűjtemény.

E négy nyeremény karácsonyra, 1906 deczem ber 19-én, tagsági kedvezményképpen, díj
talanul fog kisorsoltatni az egyesület tagjai között.

Félreértések elkerülése végett megjegyezzük, illetőleg ismételten kiemeljük, hogy: 1. a sorso
lásban való részvétel tagsági kedvezmény s így lapunk előfizetői, kiknek nem évi tagsági illet
mény, hanem 8 korona egyszerű előfizetési díj fejében jár e folyóirat, nem vehetnek részt a 
sorsolásban; 2. a nyereménytárgyak csak az esetben szolgáltatnak ki, ha a nyerő tag 1906. évi 
tagsági díját f. évi 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, dr. Mészáros Károly egyesületi pénz
tárosnak (Budapest, V., Hold-utcza 16.) mielőbb beküldeni.

Részt vehetnek a sorsjátékban olyanok is, kik a folyó évben nem tagjai az Uránia-egyesület- 
nek, de a jövő évre, 1907. január 1-től kezdődő hatálylyal, az évi 10 korona rendes tagsági 
díjnak egyidejűleg való beküldése mellett, már most, de legkésőbb deczember 15-éig belépnek 
új tagokul az egyesületbe, mely esetben a sorsolásra való részvételt biztosító sorszámmal láttatnak 
el. Ily belépni szándékozók szíveskedjenek az egyesületi alapszabályokért s egyéb felvilágosításokért 
lapunk szerkesztőségéhez fordulni.

A házi sorsjáték eredményét lapunk legközelebbi, 1907 januári száma fogja közölni. 
A nyerőknek azonban már f. é. deczember 24-ére megküldi az egyesület elnöksége nyereményeiket, 
csupán a csomagolás és postai szállítás költségeit kérvén meg a vidéken lakó nyerőktől.

HOB.NYÁNSZKY VIKTOR CSÁSZÁRI ÉS KIRÁLYI UDVARI KÖNYVNYOMDÁJA BUDAPESTEN.
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Magyar tanszerkészítő intézete
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BUDAPEST, VI., FELSŐ-ERDŐSOR 5.

TELEFON 17— 23.

Minden irányú iskola vezetőinek, tanárainak 
és tanítóinak szives figyelmébe ajánlja

hazai saját gyártmányú 
fizikai, kémiai, természetrajzi 

szabadkézirajzi 
és geometriai tanszereit.

Szakszerű tanácscsal és tájékoztató költség- 
vetéssel szolgál iskolák felszerelésénél.

Ú j a b b  s z e r k e z e t ű  t a n s z e r e k  e l k é s z í t é s é t  é s  
t a n s z e r e k  j a v í t á s á t  e l v á l l a l j a ,  m e c h a n i k a i  é s  

ü v e g t e c h n i k a i  p r a e c z i z i ó s  m u n k á k a t  e l f o g a d .
„A m . k ir. vallás- és k ö zo k ta tá sü g yi m in is ter  

a Feidm ann Gyula-féle m agyar m echanikai és 
eiectro tech nika i vá lla la to t (P hysika i és chém iai 
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czég  k ö zé  utólagosan f e l v e t t e „ H ivatalos  
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~LJ Uráriia Magyar Tudományos Egyesület

Az Uránia Magyar Tudományos Egyesület csak 
az alább felsorolt felolvasásokat kölcsönzi ki és 
pedig a hozzátartozó képekkel és vetítőlámpával 
együtt, ú. m .:

1. Madách életéből. — 2. Katona József élete.
— 3. Zrínyi a költő. — 4. Az Alduna. — 5. Ba
bilon és a Biblia. — 6. Képek Vörösmarty éle
téből. — 7. A Magas Tátra és környéke. — 8. A 
gyümölcs műveléséről és értékesítéséről. — 9. Az 
Alpesekben és a Rajna völgyén. — 10. Délnémet 
nagyvárosok. — 11. Középeurópai nagyvárosok.
— 12. Budapest. 13. Képek Shakespeare életéből.
— 14. A fogak ápolása és gyógyítása. — 15. Az 
állattenyésztés. — 16. Háziállataink egészségéről.
— 17. Pompeji és a római élet. — 18. Az ősember 
élete. — 19. A tüdővész. — 20. Az alkohol. — 
21. A Föld. — 22. Gyermekápolás és gyermek- 
védelem. — 23. Debrecen. — 24. A Balaton. — 
25. Románok (oláhok). — 26. A Vág völgye. — 
27. Az első segély. — 28. A keletázsiai világfor
galom útvonalán. — 29. A magyar föld zenéje. — 
30. Egyiptom. — 31. Erdély története. — 32. A tej
gazdaság. — 33. A hadsereg és a honvédség. — 
34. A honfoglalás és a vezérek. — 35. Első kirá
lyaink az Árpád-házból. — 36. Szent László és 
utódai. — 37. A tatárjárás és az Árpádház vége.
— 38. Az emberi test szerkezete. — 39. A beteg 
test. — 40. Az Anjouk és utódaik. — 41. A Hunya
diak kora. — 42. Az államháztartás. — 43. A nem
zeti sülyedés korszaka. — 44. A Tisza. — 45. A 
kuruczok. — 46. A nőkirály és gyermeke. — 
47. Fiume. — 48. A franczia forradalom és a 
reakció kora.

A kikölcsönzésre vonatkozó föltételek a „Tájé
koztató“ nyomtatványban vannak felsorolva, melyet 
kívánatra mindenkinek megküld

Az „URÁNIA“
M. T. E. titkári hivatala.
Budapest, VII., Izsó-u. 4.

^ _______________________________
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. In d ű li8 Budapest oy. pályaudvarról 
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o v á

1 00 kei. őst. Wien, Páris, Os!<*nde,
5 .1 5 expr. v. London

S Z . V Palota-Újpest6 .0 0 ,, Párkány-Nána6 .1 5 Göd6 .3 5 Szeged, Szolnok6 .1 0 Lajosmizse, Kecskemét6 .1 5 Esztergom6 .0 5 Palota-Újpest 
Zsolna, Bérűn7 .2 0 gy- v-8 .0 0 Wien8 .0 5 sz. v. Dunakeszi-Alag8 .3 0 n Temesvár, Karánsebes, 

Báziás9 .2 0 Wien, Berlin9 .3 5 Palota-Újpest9 .1 0 gy- v. Bukarest-Báziás11 .15 motv. Lajosmizse, Kecskemét1 1 .25 S Z . V. Paíota-Ujpést
D é l u t á n

1 2 .0 5 S Z . V . Czegléd, Szolnok12 .15 Palota-Újpest1 2 .25 Nagy-Maros1 2 .1 0 Dorog1 .10 Dunakeszi-Alag12 .0 5 s z .  v . PiUs-Csaba2 .1 5 Párkány-Nána
Palota-Újpest2 .2 02  2 5 gy- Bukarest, Báziás2 .3 0 sz. V.' Érsekújvár2 .1 0 » Esztergom2 .1 5 „ Czegléd2 .5 0 n Lajosmizse, Kecskemét3 .0 0 gy- y. Wien, Páris1 .1 5 S Z . V . Palota-Újpest1 .2 5 Nagy-Maros1 .3 0 n Szeged5 .1 5 gy- v Wien6 .1 0 S Z . V. Palota-Uipest
Párkány-Nána6 .2 06 .3 0 n Czegléd6 .1 0 „ Esztergom6 .1 5 motv. Lajosmizse6 .8 5 gy- v. Zsolna, Berlin, Pozsony

7 .0 0 S Z . V . Bukarest, Báziás»7 .15 Palota-Újpest
*7.50 Vácz8 .3 0 Palota-Újpest1 0 .00 Wien, Paris1 0 .10 gy. v. Szeged, Báziás, Bukarest1 0 .3 0 SZ. V. Zsolna, Berlin1 0 .3 5 K.-K.-Éélegyháza«11 .20 kel. e. v. Belgrád,Konstantinápoly•1 1 .3 0 k.o.e.v. Bukarest, Konstantinápoly
* Vasár- és ünnepnapokon bezárólag november

18-ig közlekedik.
» November i-től bez. márcz. 5»-ig Dunakeszi-

Alagig is közlekedik.
* Csak okt. é s  ápr. hónapokban közlekedik.
4 Minden kedden, csütörtökön és vasárnapon közi
5 Minden szerdán és szombaton közlekedik.

Indulás Buda-Császárfürdő kitérőről
D é l e l ő t t

6 1 1  | S Z . V . | Eí ztergom
D é l u t á n

12-20 SZ  V . Dorog»1 5 5 Piiis-Csaba2 -2 9 n Esztergom
8 dO Esztergom

É r k e z é s  B u d a p e s t  ny. p á ly a u d v a r r a

12 .05
12.55

1.15
1.20
1.10
2.10
5 .05
3.15
3 .55
1 .15
1 .30
5 .1 0
5 .55
6 .30
6 .5 0
7 .0 0
7.10  

* 8 .1 0  
• 8.20

8.15
9 .05
9.15
9 .15
9 .5 0  

10 15 
10.10

«10.15
•1 0 .5 5

1 1 .0 0

D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o n n a n

»12-50 k. o. e. v. Konstantinápoly, Bukarest
5 .3 5 S Z . V . Dunakeszi-Alag
5 .45 Czegléd
6.00 motv. Lajosmizse
6.15 sz. v Szolnok, Czegléd
6 .25 >» Palota-Újpest
6.35 „ Berlin, Zsolna
7 .05 tv.sz.sz. Párkány-Nána
7.15 S Z . V Bukarest, Báziás
7 .25 ff Dorog
7.35
7 .45

Palota-Újpest 
Páris, Wien

7 .5 0 >> Kecskemét, Lajosmizse
8.00 Göd
8.10 Párkány-Nána
8.25 99 K.-K.-Félegyháza
íí.35 tt Esztergom
9.10 Dunakeszi-Alag
9 .25 gy- v. Berlin, Zsolna, Pozsony

10.20 S Z . V . Palota-Újpest10.50 Érsekújvár
10.55 tt Szeged

D é l u t á n

sz. v. 

gy’-V
SZ. V.
gy-v.
SZ. V.

tt
motv. 
sz. v.

gy- V-
sz. v.
g y - V.
SZ. V.

gy v-
sz. r.
gy- v.
sz. y.

k. e. v. 
kel. őst. 
expr v.

Palota-Újpest 
Palota-Újpest 
Bukarest, Báziás 
Vácz, N.-Maros 
Páris, Wien 
Dunakeszi-Alag 
Palota-Újpest 
Kecskemét, Lajosmizse 
Nagy-Maros 
Szolnok, Czegléd 
Esztergom 
Palota-Újpest 
Wien, Berlin 
Bukarest, Báziás, 
Palota-Újpest 
Wien
Temesvár, Báziás
Pilis-Csaba
Palota-Újpest
Párkány-Nána
Wien
Esztergom
Berlin, Zsolna
Kecskemét, Lajosmizse
Palota-Újpest
Szeged
Vácz
Konstantinápoly,Belgrác 
London, Ostende, Páris, 

Wien

1 Érkezik minden hétfán és csütörtökön.
• Vasár-s ünnepnapokon bez. nov. lá-ig közlekedik. 
8 November i -»61 bez. márcz. jt-ig Dnnakeszi- 

Alagról is közlekedik.
« Csak október és áprilishónapokban közlekedik. 
S Érkezik minden kedden, csüt, és szombaton.

Érkezés B u d a -C s á s z á r fü r d ő  k ité r ő b e
D óI e l ő t t __________

Dorog
Esztergom_______

7.17  
8 15

1 .39
•8 .1 9
9 .22

D é I u t á n __
Észtergom 
Piliscsaba 
Esztergom

I n d u l á s  B u d a p e s t  k. pályaudvariéi
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o v á

6 . 2 0 sz. V Nagy-Kanizsa, Trieszt
6.45 Wien, Grácz, Sopron,
7.00 gy- V. Újvidék, Zimony
7.10 Ruttka
7.15 SZ- V. Belgrád, Bród
7.25 g y -  v. Gyulafehérvár,Nagyszeben, 

Kolozsvár, Tövis, M.Sziget 
Fehring, Grácz Triest7.35 tt7.40 „ Kassa ijemberg, M.-Sziget

7.45 S Z . V. Gödöllő
8.00 g y - Zágráb, Fiume, Torino, 

Róma, Pécs, Vinkovce
8.00 S Z . V. Arad, Brassó
8.10 Kassa, Csorba
8.15 Zágráb, Fiume, Pécs, Bród
8.35 Munkács, M.-Sziget8.50 g y - v. Wien, Grácz, Sopron
8.55 S Z . V. Bicske
9.00 tt Kolozsvár, Brassó, M.- 

Sziget, Stanislau
9.35 Ruttka, Berlin

11.15 tszsz. Kis-Kőrös
D é l u t á n

12.20 S Z . V . Szombathely, Wien12.20 tt Arad, Tövis, P.-Ladány
12.35 Hatvan, Szerencs
1.30 Gödöllő
1.50 g y - v. Fehring, Grácz 

Nagv-Kanizsa
1.55 S Z . V. Szabadka, B.-Bród»2.00 g y - v . Arad, Bukarest1
2 10 Wien, Páris2.15 Kassa, Lemberg2.25 S Z . V. Bicske2.25 Hatvan2.35 g y -  v. Kolozsv.,Tövis, Sz.-Németi2.40 S Z . V. Szolnok
3.00 . g y - v. Pécs, Eszék, B.-Brod, 

Gyékényes
3.20 B.-Bród, Belgrád Konstant.
3.25 v. v. Paks
3 30 gy- V- Ruttka, Berlin
4.30 S Z . V. Győr Szt.-fehérvár
5.20 Gödöllő
5.35 Ruttka, Berlin
5.45 Kolozsvár, Brassó
6.25 Hatvan
6 .2 5 Kls-Kőrös
6.50 gy- v, Zágráb, Fíume.Róma,Torino
705 S Z . V. M.-Sziget, Stanislau
7.15 Bicske, Trieszt8.15 tt Gödöllő
8.45 Kassa, Csorba
9.15 gy- v. Kolozsv., Bukarest, Stanisl.
9.20 S Z . V . Pécs, Brod
9.40 tt Lemberg, Kassa,M.-Szig.
9.40 Fehring, Grácz, Triest

10.10 Arad, Brassó
10 10 Belgrád, Eszék, B.-Bród
10.30 Wien, Páris
10.45 tt Zágráb, Fiume
11.10 V . V. Ruttka, Szerencs

» Bezárólag november 15-ig, azontúl csak Bras-
sóig közlekedik.

2 Csak hétköznapokon közlekedik.

I n d u l á s  B u d a p e s t - J ó z s e fv á r o s  p . u .-r ó l
D é l u t á n

»7.00 S Z . V . Péczel

É r k e z é s  B u d a p e s t  k. p á ly a u d v a rra  
D é l e l ő t t

idő a vonat 
neme h o n n a n

5.00 t.sz.sz. Mária Radna, Arad, 
N.-Várad, Debreczen

5 .20 V . V. Berlin, Ruttka
5.45 SZ. V . Stanislau, M.-Sziget
5 .45 Belgrád, Boszna-Bród
6.10 Brassó, Arad
6 15 Bicske, Gyékényes
6 .35 99 Lemberg, Kassa, M.-Szig.
6 .4 0 Wien, Trieszt
7.10 Gödöllő
7.10 Kiskőrös
7 .20 Brassó, Kolozsvár
7 .2 5 99 Grácz, Fehring
7 .35 Hatvan
7.40 Paks, Brod, Eszék
7 .50 g y -  v. Bukarest, Brassó
8.10 SZ. V. Fiume, Zágráb
8.15 Csorba, Kassa
8 .30 Szolnok
8.45 ti Hatvan
8 .50 gy- v. Torino, Róma,FiumeZágráb 

Győr, Székesfehérvár9  10 sz. v.
9 .45 Berlin, Ruttka
9 .5 0 Szabadka

10.15 99 Trieszt, Nagy-Kanizsa

D é l u t á n
12.10 s z  V . Gödöllő
12.25 ti Tövis, Arad, P.-Ladány
12.40 gy- v. Berlin, Ruttka
12.45 S Z . V. Wien, Sopron, Szombathely

1.00 gy-  v. Konstant., Belgr., B.-Bród
» 1.10 Bukarest Arad

1.30 tt Bosna-Brod,Eszék,Pécs, 
Gyékényes

1.30 Lemberg, Kassa
1.45 London, Páris, Wien
1.50 Tövis, Kolozsv., Sz.-Németi
2.10 tt - Grácz, Fehring
3.10 sz. v. Hatvan, Szerencs
5 .4 0 Gödöllő
6 .35 u Győr
6 .40 tt Brassó, Kolozsvár, Sta

nislau Máram.-Sziget
6 55 Belgrád, Bród
7 .0 0 Berlin, Ruttka, Szeren >
7.10 g y - v. Wien, Grácz
7 .2 0 SZ. V. Brassó, Arad
7 .5 5 Fiume, Zágr., Bród, Pécs
8 10 Munkács, M.-Sziget 

Csorba, Kassa8 .5 0
9 .05 g y -  v. Torino, Róma, Fiume; 

Zágráb,Vinkovce. Pécs
9.10 Berlin, Ruttka
9 .3 0 SZ. V. Wien, Grácz
9 35 gy- v. N.-Szeben, Kolozsv.,

M.-Sziget
Grácz, Fehring, Triest9 .50

10.00 9t Zimony, Újvidék
10.10 Munkács, Kassa, M.-Sziget
10.35 SZ. V. Gödöllő

» Bezáról iK nov. is -ig, azontúl csak Brassótól
közlekedik.

4 Csak hétköznapokon közlekedik.

É r k e z é s  B u d a p e s t - J ó z s e fv á r o s  p . u . - r a
D é l e l ő t t

26.00 1 SZ. V. Péczel
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