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Párbaj-mánia. 
A legközelebb múlt kőt óv alat t nagyon 

sokat hallottunk Kolozsvár társadalmi kö-
reiben az egyetemi ifjúság életében oly any-
nyira elharapódzott párbaj-mániáról. Sajná-
latos dolog ugyan, de be kell ismernünk, 
hogy az ifjúság e téren egészen a túlzásig 
ment. Nem volt nap, a melyen valami újabb 
aff'air — gyakran naponkint több is — ne 
történt volna. 

De nem lehet viszont azt állitani, mint-
ha ennek kiaárólag az ifjúság éretlen gon 
dolkozásmódja vagy túlheves természete len 
no az indító oka; mert hiszen e kóros beteg-
ség egész társadalmunkat elárasztotta s nin-
csen rétege a társadalmi életnek, melyben 
ne dominálna s káros befolyását ne éreztetné. 

Az egyetemi ifjúság csak abban követett 
el hibát, hogy eltűrte, miszerint ez a társa-
dalmi betegség bevegye magát az ifjúság 
egészséges életébe is ós azt olv veszedelme-
sen megmételyezze. De hiszen a társadalom-
ban élünk mindnyájan s bármennyire törek-
szünk is, nem vagyunk képesek teljesen el-
szigetelni magunkat annak úgy üdvös, mint 
káros befolyásaitól. 

A párbaj nem egyéb, mint társadalmi 
elöitélet; mindnyájan kárhoztatjuk, látjuk 
annak káros befolyását, tudjuk, hogy tör-
vényileg tiltva van, de nem tehetünk arról, 
ha társadalmunk közfelfogása némely ese-
tekben okvetlenül szükségesnek látja a pár-
bajt s csakis ezt a módot t a r t j a olyannak, 
a mely által valaki saját erkölcsi reputáczió-
ját megvédheti. 

Ám legyen ez igy ! Párbajozzunk akkor, 
ha azt komoly ok fennforgása követeli, de 

sajnos, a párbajoknál igen gyakran azt ta-
pasztaljuk, hogy komoly és súlyos ok nin-
csen. csupán azért párbajozunk, mert ez most 
a divat. Szóval azt akarom ezzel kifejezni, 
hogy legtöbbször e társadalmi követelményt 
egészen félreértjük s feladva szabad akarat-
elhatározásunkat, rabjaivá leszünk e beteges 
előítéletnek. Hiszen gyakran megtörténik, 
hogy az illető párbajozó fél nem lát komoly 
okot a fegyveres elégtételadásra, szívesen 
megbocsátana ellenfelének — mert talán az 
legjobb barát ja — de azért megverekszik 
ellenfelével, nehogy aztán majd valaki azt 
vesse szemére, hogy elintézetlen ügye van. 

Legfontosabb azonban e kérdéssel kap-
csolatban az. hogy minő hatása van a pár-
baj-mániának az egyetemi ifjúság életére ? 
Azt hiszem, senki sem fogja azt elvitathatn;, 
hogy ennek csupán káros hatása lehet. Min-
denekelőtt elvonja az ifjúságot a komoly 
irányú munkálkodástól s ha őszinték aka-
runk lenni, be kell ismernünk, hogy minél 
szélesebb körben ós minél nagyobb mérvben 
dominál a párbaj, annál léhább ós könnyel-
műbb lesz az ifjúság. 

Meglazul az ifjúságban a kölcsönös ba-
rátság érzete. Hiszen «Collega ur»-nak ne-
vezzük egymást, de ez a megszólítás koránt-
sem azt fejezi ki legtöbbször, a mit ki kel-
lene fejeznie, mert hiszen szerény nézetem 
szerint a szó szép és igaz értelmében vett 
kollegiálitás nem található meg az ifjúság 
között. Mi, a kiket a közös czél, saját egyé-
niségünk tudományos műveltségének előbb 
vitele egyesit, a helyett, hogy kölcsönös ba-
rátság és egyetértés által egymásnak mun-
kálkodását megkönnyitenők, elzárkózunk, 
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különválunk s mintha egészen idegenek vol-
nánk egymással szemben, a köztünk fenn-
álló szellemi, lelki rokonságról mitsem aka-
runk tudni. 

L á b r a k a p az if júsági életben a szemé-
lyeskedés, minek rendkivül káros következ-
ménye az, hogy ifjúsági ügyeink elintézésé-
nél nem elvek és eszmék, hanem személyek 
mellet t és ellen küzdünk. 

Ezen körülmények mind ú t j ában álla-
nak az if júsági élet egészséges ós zavar ta-
lan menetének s azt eredményezik, hogy 
nem lehet tudni, vájjon egyik, vagy másik 
ifjúsági gyűlésnek nem lesz-e következmé-
nye az affairek egész sorozata. 

Azonban mindenesetre örvendetes jelen-
ség, hogy éppen az egyetemi i f júság kebelé-
ben ju to t t kifejezésre az az eszme, hogy mi-
ként lehetne e kóros tünet tovább-terjedó-
sét megszüntetni , vagy legalább azt a he-
lyes mederbe terelni. Teljesen megakadályoz-
ni természetesen lehetetlen, mer t hiszen az 
i f júság nem zárkozhat ik el a tá rsadalmi 
élettől, de mindenesetre lehetséges ezt kor-
látozni és lehetséges lesz odahatni , hogy a 
párbaj , különsen az ifjúsági életben, t a r t sa 

meg a maga valóban komoly h iva tásá t s ne 
fajul jon annak paródiájává. 

Ennek elérése czéjából az egyetemi re-
formpár t egy becsületbíróság a laki tásá t ('»hajt-
ja , olyképpen, hogy az egyetemi hal lgatók, 
mint a reformpár t tagjai , kötelesek legye-
nek minden becsületbeli ügyeiket ezen bíró-
ság elé vinni. Ennek a becsületbiróságnak 
most már nemcsak az lenne a hivatása, hogy 
eldöntse azt, vájjon a fennforgó esetben 
van-e helye fegyveres e légté te ladásnak, ha-
nem lehetőleg minden esetben a r ra kell tö-
rekednie, hogy a felek között békés meg-
egyezést hozzon létre s csak a legsúlyosabb 
esetekben engedje meg a fegyveres elógté-
teladást . 

Ez igen nemes törekvés, de nézetem 
szerint csak akkor fog eredményre vezetni, 
ha az egész egyetemi if júság, vagy legalább 
annak túlnyomó része beiratkozik a reform-
pártba, mer t csakis azon esetben kívánhat-
juk meg, hogy ügyét a j e l z e t t becsületbíró-
ság elé vigye. 

Tekinte t te l arra , bogy már is igen szép 
számmal i ra tkoztak be a reform-pár tba s jelen-
leg is fo lyamatban vannak a beiratkozások, 

Jubileumra. 
(Unnípi óda Finály Henrik, Alt. Antal, Szamosi János és MeUzl 

ITugó e ny. r. tanárok tiszteletére tanárságuk 25 éves évfordulójára.) 

Ki az, ki most a szépre, nagyra buzdít! 
S eszményekért hevülni tud s akar f ! . . . 
Szivünk liárfáján túlsók a hamis húr: 
Ezért nem boldog népünk, a magyar! 
Az ész s a szív csodás harmóniája, 
Az ős nagy lelki összhang merre tűnt ? 
Vagy tán a tűzkorong, a nap világa 
Csak fényt lövell már — s hőt nem ad nekünk? 

Önző tudás ! — Korunkban ez a jelszó , . . 
A boldogságra észszel törni fel ; 
De ha csalódunk, szívből jő a jajszó! 
S a kor beteg, a kornak tűrni kell . . . 
De im! mely ritka látvány ez elöltünk: 
Szív és tudás mily szépen egyesül!? 
Talán — mivel hogy ünnepelni jöttünk 
Csaló káprázat ez csak egyedül f . . . 

Nem! A való érzés nászt)apja. van ma, 
Mely az igaz tudást köszönti fel. 
Némuljon az álünnepek zsivaj ja ! 
— Sziv hangja, csendül, érdem ünnepel! 
Oh! ugy szeretnék a lelkekbe látni 
S onnan meritrti méltó ihletei, 
Hogij önszavára ismerhetne bárki.. 
Midőn említek erényt s érdemet! 

Negyedszázadnak négy dicső tudósa.! 
Tirólatok zenq üdvözlő dalunk. 
Hálánk adója igy legyen leróva, 
— Ez a legméltóbb, a mit adhatunk. 
Hőst, hadvezért s költőt dal örökít meg 
S minden nagyot, ki a közért hevül . . 
A dicsőség múzsák szárnyán hat égnek : 
Minden vész — s a dal él emlékjelül. 

— Az ősanyag, mit Isten ujja. formált.: 
Ez volt a földön az ehő szobor! 
Belé Isten magától olta szikrát, 
S bennünk azóta őserő honol. 
Ez őserő, bár sokszor elfajult már, 
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r e m é l h e t ő , h o g y e szép t ö r e k v é s s i k e r r e f o g 
v e z e t n i . 

S h a e t é r e n e r e d m é n y e k e t é r h e t n é n k , 
el, a k k o r b ü s z k e ö n é r z e t t e l m o n d h a t n ó k , h o g y 
m a g a a z e g y e t e m i i f j ú s á g m i n d e n kü l ső ós 
i d e g e n be fo lyás n é l k ü l m e g t a l á l t a a m ó d o t , 
m e l y n e k s e g í t s é g é v e l kebe lébő l e z t a k ó r o s 
j e l ensége t s z á m ű z z e , i l l e tő leg a z t a kel lő me-
d e r b e v i s s z a t e r e l j e . 

Pasourek Ferencz. 

d „Fiatal Véreim. 
— Glossák Szemere Miklós röpiratához. — 

Magyar i f jak! ismeritek-e Szemere Miklósnak 
nevét? 

Nem az öreg Szemere Miklós nevét, hanem az 
öcscséét, a fiatalét. Az öreg arról ismeretes e hazá-
ban, hogy szép költeményeket, kiváltkép szonetté-
ket irogatott; a fiatal, hogy versenylovakat futtat. 
(Az utóbbi uriabb foglalkozás.) Az öreg arról is ne-
vezetes, hogy két szól fabrikált: az irodalom, és jellem 
szót; a fiatal, hogy két röpülő iratot bocsátott közzé: 
¡i Fair Play-t és e Fiatal Véreimet. (Vajon melyiket 
emlegetik tovább: a két szót-e, vagy a röpiratokat?) 

A fiatal Szemere Miklós hires-neves sportsinan. 
E mellett talpig gavallér és elmés ember. Ez utóbbi 
sajátságának köszönhetjük, hogy nem követte a 
„sutor, ne ultra crepidam" istenes tanácsát, hanem 
pennát fogott a kezébe és megforgatta azt, amúgy 
igazi kuruezos elegancziával. Szemere Miklós nagy 
barátja a hasonlatoknak és sok dolga lehetett ha-
sonlatokkal az életben. Egy érzékeny veszteség után 

a turfon (vagy talán a választásokon ?) elbusongott 
mekkora korniszság az, ha futtatásokon a jockeyk 
összejátszanak és elrontják a jámbor sportman-ek 
spekuláczióit. Ennek révén eszébe jutott, hogy a mi 
közéletünkben sem dívik a „fair play" (tiszta játék): 
megirta hát a Fair Playt. Ugylátszík, ennekutána 
beleizlelt az iróság gyönyörűségébe, mert valamivel 
később Tatán elnézte angol paripáinak pajzán fi 
czánkolását, ezen eltűnődött és azt találta, hogy ezek 
az angol lovak ép oly vidámak, mint a derék an-
gol fiatalság. Az angol fiatalságról eszébe jutott, hogy 
van magvar fiatalság is, a mely neveletlen, melyből 
enni csak századik tud, a sport-szellemet nem mű-
veli, nem Oxfordba jár egyetemre, a „gömöri lépés"-t 
nem tudja jól eljárni, jobban hevül a közéleti sze-
replésért, mint a katonáskodásért : szóval mindem 
képen bárdolatlan, szibarita népség. Ezen a helyze-
ten segíteni kell. Megírta hát a Fiatal Véreimet. 

Jól értsük meg: Fiatal Véreimet és nem Fiatal 
Telivéreimet. Jelenvaló esetben nem angol fajlovak 
ról, hanem magyar ifjúkról perorála hírneves sports-
rnan. Ne feledjük el, hogy Szemere Miklós ereiben 
Kölcsey-vér is folyik, tehát tiszta jussa vau egy má-
sodik Parainézishez és méltán oktathatja a fiatal nem-
zedéket, ha eddig nem ,is nevelt gyermekeket, csuk 
— telivér fajcsikókat. És ne tévesszük szem elől, 
hogy lelkesedéssel, jó hiszemmel akar nevelni, ő 
maga mondja, hogy, „azért teszem, mert szivetekhez, 
lelketekhez akarok szólni magányomból ! Szólok, 
mert szeretem fajom és akarom, hogy éljen szaba-
don, boldogan, no vesszen el." Igaz, hogy e len-
dületes rakétát könyvének csak a végén ereszti föl 
ós addig — saját szava szerint — fennhangon gon-
dolkozott. 

Fennhangon gondolkozott: ezzel jellemezte leg-
jobban Szemere Miklós magát és a saját könyvét. 
Gondolkozott könnyedén, u hogy jött, logikus reiul-

Egyes nagyokban még fel-feltűnik 
— S ott érettünk él, hat s tanítva mu 
S mi ismét szobrot állítunk nekik. 

korcs a kor, mely nagyságot el nem ismer, 
lm ! a király tiz szobra erre int . . . 
Emlékét hát a négy tudósnak itten 
Jegyezzék fel — s őrizzék sziveink! 
Lélekre mind a négy egy-egy nemes tölgy: 
Szívok mélyen hazánk szivébe nőtt. 
Koronái) ok tudás, mely mint igaz gyöngy 
Ragyog az i f j ú nemzedék előtt. 

Huszonöt év nagy kor munkába töltve ! 
A nemzet-életből egy fordulat . 
A jellem és tudás tisztid e közbe' 
S végül, mint gyémánt, tündöklő marad, 
lieragyog fénye a kétes jövőbe , 
— Homályban úgy is üdvhozó a fény — 
Most úgyse látszik jól a porba', ködbe', 
l)e lesz tán még derű hazánk egén !"! 

Hisz' oly nyomasztó minden e hazába' . , . 
— Mért hogy e dalba is panasz vegyül ? 

Bár rég betelt a nemzet ősi vágya : 
A nemzet fáján féreg rág belül. 
Miért oly sok vér folyt - él a, szabadság, 
1). elrútitja önzés és közöny ; 
Sok a feltolt é"dem, kevés a. nagyság 
— S a szív hideg, bár egyre hull a önny. 

Állott tóhoz hasonlít most az ország, 
Szabadság napja rá mosol,ygva süt, 
Színét rút férgek sütkérezve lakják, 
Ám eltűnnek, ha vész órája üt . . . 
— De im, a magasból kő hull a tóba, 
S a mint növő hullámgyürüket oszt: 
A tó színe — im megtisztul valóba' ! 
. . . . Varázskő volt a budavári tószt!! 

E nap pedig legyen örök frigyünnep. 
Nászfrigy, mit érzéssel köt a tudás, 
Igazság légyen jelszavunk, ne érdek! , 
— S tán lesz még egy magyar föltámadás. 
Nagy férfiát tisztelje mind a nemzet, — 
()k képezik a nemzet nimbusát — 
S kiket ajkunk most ünnepelve éltet, 
Éltesse, a hír századokon át! 

Saőke Lőrinco. 



36. KOLOZSVÁRI EGYETEMI LAPOK. 1897. okt. 2. 

szerűség hiján és gondolatait — a mint egyin ísután 
jöttek — czikornya nélkül, uri nembánomsággal papi-
rosra irta : ein Maim, ein Wort! 

Gondolatai gondolatokat ébresztettek bennem 
is — az ő könyvéről, hadd mondjam el ezeket én 
is amúgy „fennhangon", czifrázatlannl, sziv szerint 1*) 

Szemere jó ideig tartózkodott Angliában s épen 
a saját iskolás tapasztalataiból igyekszik taulságo-
kat levonni és fegyvert kovácsolni fiatalságunknak 
megfelelő viszonyaival szemben. Hanem mit tapasz-
talunk ? Azt, hogy az angoloktól való elragadtatása 
elvakultságig megy és igaztalan Ítéletekre vezeti. 
Már magában véve abszurd kiindulási pont, meg-
követelni egy generácziótól egy idegen, fajában és 
nevelkedésében elütő generácziónak sajátosságait, 
oly sajátosságokat, melyeket csak nemzeti képünk 
levetkezésével ölthetünk magunkra. Az ág is ama 
fizikai alkatrészeket tartalmazza, mint törzse: a 
magyar fiatalság mikrokosmosa a magyar társada-
lom makrokosmosából nőtt ki és a ki speciális ál-
lapotait megmásítani akarja, az forgassa föl előbb 
az egész magyar társadalmat! íme tehát, egy sar-
kalatos akadály azon esetre, ha — föltéve, de meg 
nem engedve — tényleg oly tarthatatlan volna 
fiatalságunk emberiségi foka, mint azt Szemere az 
ő fekete szemüvegén át lát ja 

Hogyan nyilatkozik meg a mi érdemes szer-
zőnk anglomániája? Ugy, hogy a mi rovásunkra 

*) Szemere ama prakt ikumba vágd tanácsával, hogy az egye-
tem fakul tásai t az orvosi szak kivételével, a főváros egésZségte-
hnsége , drágasága és erkölcstelensége miatt vigyék jó magyar 
városba (külföldi minta szerint), nem foglalkozom. Ez szakembe-
rek dolga. Csak a n - y i t jegyzek mag, hogy Szemere megfeledke-
zik a jogakadémiákról és egyéb felső tanintézetekről, melyek a 
vidéken vannak elhintve és még sem segítenek valami feltűnően 
a tar thatat lan (?) helyzeten. Szemere Kolozsvárt a jánl ja egyetemi 
városnak. Ugy látszik, feledi, hogy Kolozsvár — már egyetemi 
város. 

Élet furcsaságai. 
Ir ta: B e r t ó k . 

Med. univ. dr. Gyéres Ferencz egyetemi magán-
tanár és gyakorlat nélküli fővárosi gyakorló orvos 
sem gondolta volna, hogy ő valaha az Oberbauer 
Kristóf gyáros és nagybirtokos veje legyen ! . . . . 
És a milyen naiv — hogy ne mondjam : élhetet-
len — ember volt, nem hiszem, hogy csekély számú 
ismerősei közül csak egy is valószínűnek tartotta 
volna ezt a fordulatot. A véletlen és egy leány 
dolga volt az egész, neki magának alig volt része 
benne. 

Mert bizony Gyéres épen nem volt az az 
ember, aki a közmondás szerint a jég hátán is 
megél. Miután összes vizsgáit, az első elemitől a 
doktori vizsgákig mind kitüntetéssel tette le, megirt. 
egy munkát az idegvégződósek összehasonlító bonc-
tanáról, mire csakhamar kinevezték magántanárrá; 
aztán kiköltözött a kültelekre, 489 példány ideg-
végződéssel (10 példányt elajándékozott, egyet pedig 
valami tapasztalatlan gólya vett meg) és várta a 
betegeket. A kültelken azonban az emberek csö-
könyös egészségben szenvedtek s így doktorunk , 

lépten-nyomon fölmagasztalja az angol legények 
férfiasságát, aczélosságát, viruló voltát: »Kemény 
ott a legénység!« A mi az angol if júság üdvös és 
hatalmas sportmivelését illeti, abban igaza van 
Szemerének ; e tekintetben az ő nyomukon kell 
haladnunk ós haladunk is, ineg-megbicsakló, de 
serény lábbal. Ámde nem lehet, nem szabad oly 
óriási horderőt tulajdonitanunk e körülménynek, 
nem lehet, nem szabad oly messze kiható követhez 
tetéseket vonnunk belőle, mint ő teszi. — A sport 
szép dolog, de nem elég ám az üdvösségre ! Sport-
ból közönséges embernek nehéz megélni e föld 
hátán és szörnyű sokat lehet azon vitatkozni, vajon 
a sport-hérosz hérosz marad-e mindig és mindenütt, 
nemcsak a sport mezején. Nekünk fölötte élénken 
emlékezetünkben ól, mint kaczagott a most múlt 
görög-török háború folyamán egész Európa, mikor 
híre jött, hogy a marathóni futás győztese — ki-
nek diadalát tomboló üdvriadallal köszöntötte kerek 
Hellász — még egy futásban lett első: a futásban 
a török elől. 

Szemere Miklósnak különben tudnia kellene, 
ht)gy az emberi energia és életre termettség meg-
szorított, helyhez, időhöz, módhoz kötött valami és 
hogy abszolut energiát, abszolút bátorságot — bár-
mennyire hangoztassák is az ellenkezőjét — ritkán, 
szórványos jelenség gyanánt találhatni. Hallja csak, 
mint nyilatkozik erre vonatkozólag Vjctor Hugó: 
»Vannak, a kik nevetnek az ágyútűz előtt és re-
megnek a sötétben, vagy egy örvény szélén; van-
nak, a kik naponkint csak ugy paczkáznak a vad-
állatokkal, egy ugrással átszökik a mélységeket és 
megfutamodnak egy lövés elől. Gyakran megtörté-
nik, hogy a rettenhetlenség csak puszta szokás, de 
abból, hogn valaki nem fél a halálnak vagy veszélynek 
egyik-másik alakjától, nem következik, hogy nem fél a 
haláltól vagy veszélytől általában.'''' 

érthető örömmel hallotta, hogy egy sohasem látott 
rokona jónak látta pár holdnyi birtokát reá hagyni, 
előbb természetesen elköltözvén e sanyarú világból. 
Annál is inkább, mert az egyetemen igen kevesen 
akadtak olyanok, kiket az idegvégződések boncz-
tana érdekelt volna s Gyéres a szó szoros értelmében 
magántanár volt, a k i t . i. előadásain egyes-egyedül 
van jelen. Évenként kétszer kihirdette, hogy itt 
ós itt ekkor és ekkor „aláir," akkor fölment az egye 
temre s miután a kijelölt teremben egy órát ered-
mény nélkül eltöltött, többé felé sem nézett az egye-
temnek. Ebből állott az ő magntanári működése. 

Érthető tehát, hogy bizonyos fölemelő ha-
tással volt rá az a bírósági végzés, mely őt egy 

i csapással földbirtokossá és ami fő hitelképes jog-
alanynyá te t te ; „egyben" fölszólítván, hogy adott 
napon a hagyaték átvétele végett a balázsi járás-
bíróságnál jelonjék meg. Pár nap múlva már Zer-
gesen volt, némi hitelműveletele megejtése czél-
jából . . . . 

Ideje több volt, mint elég, egyszerűbben 
mondva: unatkozott az ismeretlen falucskában, 
unalmában neki indult sétálni a kis erdőbe, mely 
ablakából látható volt. 

Nem volt minden poézis h i ján; kissé elmerengve 
lépkedett a nedves mezei u ton ; egyszerre a fordu-
lásnál egy hölgy toppant oléje, a lovaglástól kipi 
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Tehát: „lassan a testtel!" mert ezt a theóriát 
szélesebb körre is ki lehet terjeszteni és mi lenne 
akkor Szemere állításaiból? Meg kell adni, Szemere 
Miklós elég óvatos, hogy fölmagasztalt „óriás-cse-
metéinek" virtusára a jelenből konkrét példát nem 
hoz föl, hanem visszaszállong a messze múltba : 
Waterloo-ig, meg éppenséggel Fontonoy-ig. Mirevaló 
ez? A mi törökverő magyar legényeinknek és 48-as 
diákjainknak példája szintúgy megtette volna — 
talán. Ezekre hozzon föl analógiát kedvelt brittjei-
nek köréből Szemere ur ! — Igaz, ezzel szemben 
amaz ellenvetés merülhet föl, hogy neki a múlt ellen 
nincs kifogása. Nos, ha nincsen, akkor ne hozakodjék 
elő hajdankori példákkal angol részről, hanem, ha 

jelenünket gáncsolja, hozzon föl jelenkori, pozitiv pél-
dákat angol részről . . . ha tud! 

Menjünk tovább. Miféle, csakis önönmagának 
fentartott, másutt hiretlen-hainvatlan különlegessé-
gekkel ékeskedik még Oxford? 

Oxfordban Szemerének hetenkint öt kötelező 
órát kellett hallgatnia és ő nyomatékkal jegyzi meg, 
hogy érdekkel és figyelemmel hallgatta végig. Egy 
hétben öt órát végighallgatni: ehhez valóban, em 
berfölötti önmegtagadás és bámulandó lelkiismere-
tesség szükséges! Mit szólnának ehhez a mi szor-
galmas medikusaink, filozopterjeink és technikusaink 
a kik hétszámra 30, 35, 40 órát görnyednek az egye-
tem rovátkos padjaiban ? 

Ezen nagyszabású megerőltetésen érzett elér-
zékenyül csből csak azon méla akkord térit magunk-
hoz, melylyel Szemere azt is bevallja — szép az 
őszinteség, — hogy Budapesten 20 tanórája volt 
heten ént-: „el nem mentem soha egyre sem." 

* 

Az általa elkárhoztatott sülyedés megszünte-
tésére, a megdorgált bárdolatlanság simitgatására 
mit ajánl Szemere? 

rult arczczal, csillogó barna szemekkel ; dús szőke 
haja nem fért meg a czilinder alatt, s kiszabadulva, 
vállaira omlott; oly igéző volt az erdő titokzatos 
árnyaitól környezve, hogy bárkit is zavarba hozott 
volna, nem doktorunkat, ki életében vajmi keveset 
érintkezett nőkkel; nem csoda hát , hogy csak ak-
kor jutott eszébe köszönni, mikor már a hölgy bo-
fordult az útra, melyen ő jött s aztán ugy tünt föl, 
mintha a kisérő lovásznak köszönt volna. A höl-
gyet mulattatta az ismeretlen zavara s kissé visz-
szafordulva nyergében, pajkos mosolylyal fogadta 
a köszöntést; még egyszer visszafordult, majd cset-
tintett lovának s eltűnt a fák között. 

Gyéress szégyenkezve sodorgatta a bajuszát, 
melyről egy szakértő bakahadnagy ugy nyilatko-
zott, hogy tulajdonában fél-Budapest asszonyát ké-
pes lenne magába bolonditani s a melylyel tulaj-
donosa mit sem törődött. 

Még látta párszor az erdőben s olyankor Gyé-
ress bámulatos naivitással tünt el a sűrűben, ami 
az Oberbauer Nusi piros ajkaira ismét visszahozta 
azt a pajkos mosolyt (Mellesleg: Gyéress a gaz-
daasszonyt rögtön vallatóra fogta a szép ismeretlen 
kilétére nézve, Nusi pedig a szobalányt bizta meg 
bizalmas jellegű detektiv-szolgálatokkal.) 

Egy nap Gyéress kertjében sétálgatott, mikor 

Azt látjuk, hogy ő fanyar gáncsolódó, ki min-
denütt csak sebeket vél látni, de késikrájuk apana-
czeával. Azaz, mégis nyújtogat egynehányat. Minőt ? 
Lássuk, halljuk, csak arra ügyeljünk, hogy el ne 
álljon szemiink-szánk. 

íme példaképpel egy: „A ki, teheti, küldje el fiát 
Oxfordba, nem vall vele szégyent. Nem olcsó nevelés, de 
ingyért nincs panoráma.1 

Ebből az egyből is kitűnik már, kiknek szá-
mára csinálódott a Szemere nevelési rendszere. — 
„Csak a gazdagoké a mennyek országa". Szemere 
szempontja „méltóságos" szempont és mikor őt ily 
hangom hallom beszélni, felnyílnak a szemeim, ló 
szeri előttem világosság és megértem, hogy a „fia-
tal, véreim" név nagyon tág köpenyeg: sok elfér 
alatta ós sok nem, a mit Szemere gondol . . . 

* 

A méltóságos ur, nekem ugy rémlik, két dolog 
iránt érez valami fázós idiosynkraziát, kékvérű, 
iszonykodást : a tudomány és a szegénység iránt, (hej 
mind a kettő plebejus kenyér \J Nem tetszik neki, 
hogy a mi ifjaink sokat táplálkoznak a tudomány-
nyal és nem tetszik neki, hogy sokan táplálkoznak 
szegénységgel. Küzd az első ellen : ez baj. Nem 
küzd a második ellen, nem ajánl letiprására segéd-
szereket: ez még nagyobb baj. Néhány sorban vé-
gez azon „kevéssé irigylendő ifjak "-kai, kik egye-
temi éveik alatt nyomorral kénytelenek viaskodni 
és dolgozniok muszáj éjjel-nappal, hogy megélhes-
senek. lióluk keveset szólhatok, mondja. 

Igaza van, méltóságos uram, ezekről keveset 
szólhat, mert nem tud szólni és mert nincs joga róluk 
szólni! Ön, a ki világéletében csak a születés, rang 
és jóllét előjogait élvezte és csak a maga sorsának 
osztályosaival foglalkozott, bátran hallgathat t; thé-
máról. De annál hangosabban szólhat más! Élnek 
a nagyvárosban ifjak, sápadt orczájuak ós kopottas — — 

rémült arczczal ¡olian be a lovász ós kéri a doktor 
urat, hogy legyen szives a kastélyba jönni, de rögtön. 

— K i beteg ? 
— A kisasszony. 
— Mi baja ? ' — vágott közbe élénken az orvos. 
— Tegnap a zivatar künn kapott s mind a 

ketten bőrig áztunk, a kisasszony ineghüit és most 
fekszik. 

Gyéress ugy fezben, nyakkendő nélkül ugrott 
a kocsiba, a lovász utána, útközben elmesélvén, 
hogy a kocsis telegrammal ment Balázsra ; egy ta-
nárért sürgönyöztek. 

Hanem mire a tanár, aki régi barátság jussán 
házi orvos is volt, a Tátrából előkerült, addig a 
krizis elmúlt s nem maradt egyéb dolga, mint jó-
váhagyni a tett intézkedéseket s átvenni a gyó-
gyuló beteg kezelését: Gyéress pedig még az nap 
visszatért a fővárosba s mire a honorárium elfo-
gyott, alaposan meg is feledkezett az egész ka-
landról. 

* * 

Egy verőfényes őszi napon a zergesi villa ve-
randáján üldögélt az Oberbauer család, a mama a 
a Wiener Mode képeit tanulmányozta, Kristóf papa 
a Bőrseukourir konstellációba merült, azzal a meg-
fontolt lassúsággal, mely őt jellemezte s megelé-
gedéssel ühmgetett, értesülvén róla, hogy a kuko-



38. KOLOZSVÁRI EGYETEMI LAPOK. 1897. okt. 2. 

ruhájuak, a kik nap-nap után ádáz harczot vívnak 
a nyomor hydrájával, birkóznak a létt'entartás gond-
jaival. Ezekről, méltóságos uram, elhiszem, hogy 
nem öltözködnek, étkeznek, társalognak, táticzohn>k 
a világot uraló Divat kötelező szabályai szerint. Es 
mégis, ő rájuk nem másokra — áll ama hang-
zatos idézet, melylyel méltóságod könyvét bere-
keszti: „Glória virtutem sequitur." Mert az a virtus, a 
mit ők cselekszenek; övék a dicsőség, melyet a 
munka ád és a vészvergődés az élet harczában. 

Ön, méltóságos uram, keveset szól róluk, mert 
nem világított be mécsesével sötét hónapos szo-
báikba, nem látta sanyargásukat és munkájukat, 
nem látta verejtéküket és könnyeiket, nem hallotta 
sóhajaikat. S ha a dolog így áíl, mint lehetséges 
az, hogy önnek, méltóságos uram, ama néhány szó, 
melyet róluk ejt, elég arra, hogy valótlan és rágal-
inas dolgokat állítson, a munka bajnokairól: 

„A közügyekre nézve ők jobbára elvesztek, sok té-
vesztett exisztenczia, szellemi proletár innen kerül ki". 

Kíméletlenül igaztalan, szégyenletesen sivár és 
elnagyolt állítás ez, mely bélyeget üt a fiatal nem-
zedék egy tiszteletreméltó osztályának homlokára, 
Ezt az állítást meg se kísérlem czáfolni, mert ineg-
czáfolja azt egy óriási nyitott könyv: az élet, a tör-
ténelem. Forgassa csak Szemere ennek lapjait és 
látni fogja, hogy azok, a kik a mai Magyarország 
alapjait lerakták ós a jelenben is tovább építik, nem 
voltak mindannyian méltóságos urak . . . sőt! Na-
gyon, de nagyon sok vivott közülök fiatalságában 
sorsküzdelmet, görnyedett hivatalban, töltögette buta 
és vásott kölykök fejébe a tudományt, firkált ide-
oda, hogy csak betevő falatját megkeresse, - - szóval 
tartozott azon osztályba, melyről Szemere oly keveset 
szólhat s honnan annyi „tévesztett exisztenczia, szel-
lemi proletár kerül ki". És mégis az elsők, a na-
gyok sorába küzdöttek föl magukat! 

Csudálatos, hogy a méltóságos ur ilyetén téte-
lekre lyukad ki! Pedig ő, ki annyi vonatkozást, 
kapcsolatot tud a fiatalság és a — lovak közt találni, 
tudhatná, hogy valamint a legnemesebb faj-lónak 
is rendszeres, szigorú, kemény trainingre van szük-
sége, hogy jeles versenyparipává legyen, ugy az 
ifjúnak is javára válik az életküzdelem, mert az 
megaczélositja izmait, hozzászoktatja a sors mos 
tohaságának békén tűréséhez, gyakoroltatja a világ 
ismereteibon, szóval talpig emberré edzi: „si fractus 
illabatur orbis" . . 

* 

Szeraere Miklós íjincs kibékülve „fiatal vérei 
nek tudás-szomjával. 0 ugyan doktor is lett., csak 
azért, »mert akart" és igazán hízelgő bizonyítvá-
nyokat szerzett Genfben, Vogt. tói, Oxfordban Bonamy 
Ptice-tői (a kikkel annak idején együtt szokott ebé-
delni). De azért, a h o l csak teheti, suta kézzel mér-
ges oldal vágásokat intéz a tudomány ellen és Her-
bert Spencer-nek egy inkább szellemes, mint igaz 
nyilatkozatát hozza iol érv gyanánt : hogy t. i. Sta-
tisztikából nem lehet bebizonyítani, vajon használ-e 
a tudás az emberiségnek. Kesereg, hogy „ugyan 
kijutott a tanításból a magyar ifjuságnek. Tudomá 
nyokkal tul van igazán ahrakoíva. Túltermeléssel 
állunk szemben a humánus pályákon, ezért oly 
nehéz rajtuk a megélhetés. 

„Odáig megy ez, hogy nálunk, azt kell hinnem, 
fajunk nemzeti ideálja, a modern nemzeti epos hőse: a 
nagy szónok, a nagy politikus. — Nem ugy, mint az 
angoloknál Nelson, az olaszoknál Garibaldi, az orosz-
nál Szuvarow, a lengyelnél Kosciusko. 

„Nálunk nincs érzék a valódi hős, a katona 
iránt. ,Nem vagyunk katonák. Szomorú, hogy igy 
van. Es a míg nem leszünk, nem is vagyunk teljes 
nemzet". 

Erős és keserű érvelés. Keserű tényleg, erős 

ricza szilárd; különben egy veszekedés fáradal-
mait pihente ki, melyet emésztési czélokból a gaz-
datisztjével inscenirozott; Nusi pedig, mint egy 
poétikus rekonvalescenshez illik, sápadt arczczal 
bámulta karosszékéből a vereslő vadszőlőleveleket. 

— Papa ! — fordolt hirtelen az atyjához. -
Mondd csak, menynyi honoráriumot küldtél te an-
nak az idegen doktornak ? 

Papa ugy találta, hogy ez igen megfontolást 
érdemlő kérdés s még a szokottnál is sűrűbb hmge-
téssel válaszolt : 

— Hm, hm. Ühem, hm. Voltaképen — hm — 
mi jutot t eszedbe, hogy ilyet kérdezz? 

— Hát csak ugy . . . eszembe jutott. 
— Ühem. Eddig soha sem érdeklődtél eféle 

hm—hm emberek iránt. 
— De papa, milyen furcsa vagy te ma. Mit 

gondolsz te rólam ? Hát kinek tartasz te engem ? 
Csak nem gondolod, hogy . . . Óh papa, ez igazán.. . 

— Nonó gyermekem, űhom, azért nem kell sir-
ni ! Hiszen papának csak szabad nz ő egyetlen ba-
bukájával hm, tréfálni. Ühem — Hogy pedig a ho 
norárium dolga ne aggasszon, tehát ühem száz fo-
rintot küldtem neki,hm és most várom, hogy ba-
buka egy szép cvikipuszit ad az ő gavallér papu-
kájának . . . Ühem, no mi ez ! ? 

— Oh paha — palia - ha ! Es te ezt gaval-

lérosnak tartod 1! Szá—ház forint! Oh pa—ha—pa-
ha, te megölsz engem! 

— De fiacskám, hiszen az egyetemi tanárnak 
is anny . . . 

— Igen. az egyetemi tanárnak, a ki akkor jött, 
mikor már semmi bajom sem volt, és nem csinált 
semmit! A másik meg, a ki meggyógyított, a ki 
az életemet mentette m e g . . . Oh pahapa! I láteny-
nyit ér neked az én életem, hát . . . 

— De kérlek, ühem, hiszen csak nem adhat-
tam neki a fél vagyonomat, mint a mesében szo-
kás! Ühem!! Egy olyan hm izé, éhenkórász azt is 

| megköszönheti, a mit kapott! ! Ühem! ! H m ! ! 
Avval dühösen lecsapta a Börsen courirt és 

elrohant tovább veszekedni a tisztjével. Hanem a 
beszélgetésnek folytatása is lett s igy történt, hogy 
Xavéri szent Ferencz napján egy ritka vendég: a 
levélhordó kopogtatott be a Gyéres kültelki hóna-
pos barlangjába s az idegvégződések közé letett 
egy csomagot, a mely egyenesen Nizzából jött — 
nem lovon, lianem pó tán. Gyéress kételkedve bon-
totta föl a csomagot s majd elesett, mikor óriási 
halom ibolyát, orchideát és rózsát látott maga előtt 
s fölül egy parányi névjegyen e szót •• „megmen-
tőmnek." 

Az első ijedségtől magához térve, föl csaj >ta 
kalapját s rohant a legközelebbi könykereskedós-
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látszólag. Szemere itt csupa tótelekben beszél és a 
tudomány kenyerével szemben a katonáskodás mel-
lett tör lándzsát Az ő felfogása szerint egyedül a 
katonáskodás a nemzetföntartó erő. Hadi erényeket 
ajánl a magyar ifjaknak, mert csak ez kecsegtet 
észszerű neveléssel, ez nyújt emberséget ós főkép 
peil, ez felel meg a nemzeti ideálnak. Tana e mondás -
ban csúcsosodik: „Lebegjen folyton szemeink előtt. 
llOgy „Karddal szerezték e hont és pennával nem. fogják 
fentartani". Erre a passzusra helyezi a fősúlyt, el-
annyira, hogy szent borzalommal veti föl magájelőtl 
a megsemmisítő kérdést: Lehetséges é, hogy fajunk 
nemzeti ideálja mostanság a nagy szónok, a nagy 
politikus volna? 

Megfelelünk e kérdésre, mert tartozunk vele 
ifjú generácziónknak, mely mindenekelőtt magyar 
akar lenni és hű akar maradni a nemzeti géniusz-
hoz. Megfelelünk e kérdésre, mert Szemerének em-
lítettem tételei közöt csakis ez bír maggal; a többi 
tárgytalan: az abszolút hadi kultusz — oly élére ál-
lított, fontosságúnak, oly minden mást hátraszorító 
érvényűnek elfogadva, mint azt Szemere teszi — 
merev spártai szellemet teremt, melyről rég meg-
hozta Ítéletét a világtörténelem kritikája. 

Ha egynémely »vadmagyar« föl is sziszszen és 
»apagc«-t kiált is, mi konstatáljuk a tényt, hogy 
igenis, fajunknak nemzeti ideálja mostanság a nagy szó 
nok, a nagy politikus s átkozottul téved az, ki nem 
zeti eszményünket egy hadi erényekkel ékeskedő, 
daliás magyar levente képében véli megtestesítve. 
És általán, az sohasem hallott a korszellem mivol-
táról, ki azt hiszi, hogy a nemzeti ideál egy ele-
meiben egyszer s mindenkorra kijegeezesedett va-
lami, mely a végtelenségig állandó, örökkótig vál-
tozatlan, mint a nehézkedés törvénye, vagy a tíz-
parancsolat. Nem 1 a nemzeti ideál változik a kor-
ral, a kor szellemével és az illető kornak uralkodó 

világnézete képezi, irányítja, fejleszti Mi nem ké-
véséi)!), mint hat ily ideált tudunk felmutatni és 
ezeknek egyike sem ábrándkép, mivelhogy ugy hü-
velyeztük ki őket a korok leghívebb tükréből : az 
irodalomból. Ezek pedig: a pogány harczfi, a keresz-
tény szent lovag, az »uj hit« prédikátora, a kuruez-
magyar, az ujitó költő-filozófus és . . . a nagy po-
litikus, a nagy szónok. 

Az alkotó politikus, az emberi és népjogokért 
küzdő szónok: igen, ez a magyarság vezéralakja, 
fényoszlopa a 19. században! És mi korántsem hir-
detjük azt Szemere Miklóssal bálványkópnek, nem 
ösztökéljük ledöntésére a magyar ifjúságot,, sőt el-
lenkezőleg, arra buzdítjuk, nézze tisztelettel és sze-
retettel, tekintse valósággal elérendő ideálnak! Ne 
hajtson arra a mondásra, hogy »karddal szerezték 
a hont, pennával nem fogják fenntartani«. Csak a 
frázisok emberét fogja ez megtéveszteni, rideg és 
üres kijelentés, azonkívül pedig valótlan, alaptalan: 
ellentmond a magyar fa j valódi jellemének és tör-
ténelmünk tanúságának. A magyar sosem űzte oly 
korlátlanul és mindent kizárólagosan a nyers erő 
kultuszát, mint az Szemerének nagy fenséggel vi-
lággá szalajtott frázisából következne k ; sosem üzt 
ugy, mint teszem, az ős-skandináv, ki vadállat mód 
jára dülöngött a harczban, ha rájött a »berserk düh. 
Kkarakterében a bölcsesség és a józan megfontolás 
hajlama sokkal nagyobb részt foglal el, mintsem azt 
Szemere sarktétele kifejezésre juttatja. Erő kultusza 
és szellem, kultusza! Ne akarja Szemere a másodikat 
erőszakkal kiküszöbölni a magyar ifjúságból, mikor 
mi sem akarjuk kinullázni az elsőt! Mi nem állunk 
olyan merev állásponton, mint ő, hanem össze birjuk 
egyeztetni a kettőt. Előttünk áll példaképen a dicső 
48-as fiatalság, mely nyers erő és vérontás nélkül, 
pusztán az erkölcs ós szeljem hatalmával vívta ki 
a márcziusi eseményeket. Es emlékezzünk Deák Fe-

be, Kniggeért, melynek segélyével három nap alatt 
elkészült egy levél, néhány frázisból, meg orvosi 
tanácsok ós kórdezősködésekből összeállítva. Aztán 
oly ember megkönynyebbült sóhajával tette le a 
tollat, aki érzi, hogy az ő részéről az ügy be van 
fejezve. 

Hanem az égben másként volt az megírva 
Egy hét alatt megjött Nizzából a válasz, u j szen-
vedést hozva reá; ő felelt és ismét kapott választ; 
a levelezés megindult, mind sűrűbb és bizalmasabb 
lett s mire a tavasz — és vele Oberbauerék — visz-
szaérkezett Bpestre, oly bizalmas jelleget öltött, hogy 
Cyéressindokoltnak látta frakk-klakk-lakk, s fíak-
kerbe vágni magát és ellátogatni a papához. Miu-
tán vagy háromszor visszatért az ajtóból, hogy hő-
si elszántsággal ismét visszatérjen, végre bekopog-
tatott ós bement. 

Hogy mit végzett, az nem tudható ; de ugyan-
aznap délután Nusi sirva vitázott az ő egyetlen pa-
pukájával, aki kijelentette, hogy egy olyan sehon 
nai hozomány vadászhoz ő nem adja a leányát 

— Feri nem sehonnai, hanem egyetemi ma 
gántanár! Igenis! És eddig még senki sem szégyel-
te, ha egy Pasteuer vagy Virchow lehetett a veje! 

Oberbauer papa nem volt egészen tisztában az 
ujabbkori tudomány jeleseivel s kissé meghökken-
ve motyogta: 

— Pasteur — hm — aki ühem — veszett ku-
tyákat gyógyít . . . ? 

Nusi legalkalmasabb feleletnek tartotta elájul-
ni, a papát ez nem hozta zavarba s folytatta: én 
annál sokkal elfogadhatóbb kérőnek tartom a Grei-
ner fiút . . . 

Nusi egy pillanat alatt magához tért és ha-
tározottan jelentette ki, hogy ő alioz a monoklis 
majomhoz nem megy, inkább még egyszer meg-
ázik, tüdőgyuladást kap és nem vesz be semmi 
orvosságot. A mama rémülten rohant hozzá és eré-
lyes szavakban ítélte el a mai kor törvényhozását, 
mely botrányos mulasztásokat követ el bizonyos 
apákkal szemben, kik a gyermeküket meg akarják 
ölni. A segédcsapatok ezen váratlan elpártolása 
végkép zavarba ejtette ama bizonyos apákat, ugv, 
hogy a béke csakhamar létrejött oly alapon, hogy 
Nusi tehet a mit tetszik, de a doktorhoz hozzá 
nem megy. 

Valamivel később történt, hogy Gyéress talált 
még néhány négyzetül tehermentes földet a birto-
kán, az ahoz t irtózó becsületes (20%) uzsorással, 
egyúttal elkezdett Gyeéressnek iratkozni és beköl-
tözött a nagykörútra. A hűtlenül elhagyott kültelki 
háziasszony ugyan a keddi zsurján oda nyilatko-
zott, hogy ebben nagy része volt egy illatos levél-
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renczre, kinek pennája foganatosabb volt annak 
idején, mint ezer meg ezer kifent kard éle . . . 

Á mi ifjúságunk nem fog felülni Szemere ur 
hangzatos frázisainak. S ha valamit, akkor .Jókainak 
hozzá intézett, örökké emlékezetes mondását fogja 
szivébe vésni: Erős várunk nekünk a tudományi fis 
fenn fogja tartani e kardon szerzett hazát az ész, 
az erkölcs, a szó, a penna fegyverével. I)e annak 
idején, ha ugy kell, leteszi a könyvet és pennát, 
sikra száll és ökle hatalmával védi meg szülőföldjét. 
Ezt hiszem, nem, ezt tudom; e hitre, e tudásra nem 
theória tanított meg, hanem a korok tanulsága és 
maga a jól ismert magyar i f júság! 

Az ideálról, melyről az imént oly sünien ej-
tettem szót, jut eszembe végső renden valami. 

Minden didaktikus munka elolvasása után, tud-
nivágyó és konkrét eredményekre törő természe-
tüknél fogva szeretjük magunk elé képzelni azt az 
embert, kiben testté váltak az irónak eszméi, ta-
nácsai, kire örömrepesve mondaná el maga az író: 
íme, ez az én emberem, az én lelkemből lelkezett 
magzatom, ilyennek gondoltam el őt, ilyenek legye-
tek ti is! 

Ha elolvastuk a Fiatal véreimet, vájjon ki ma-
gaslik föl ilyen eszménykép gyanánt előttünk, a ki 
magában hordozza a röpirat boldogító essentiáját, 
a Szemere Miklós megteljesült ideáit? 

Ki más, mint ő. Szemere Miklós maya? Kire 
czéloz a Fiatal Véreimnek minden szava, ha nem ő 
reá? Mire másra szolgálna az a számtalan személyi 
vonatkozás, az a szakadatlan ünemlegetés, az a dü-
börgő mellkasverés, ha nem arra, hogy Szemere 
Miklós, mint mintakép a magyar ifjúság előtt esz-
ményi magaslatra emeltessék ? Oly fülsiketítő han-
gossággal kiabál ki a könyvek nem is sorai közül, 

de egyenesen soraiból ez az intenczió, akárcsak a 
Kneipp apó Írásainak táblájáról a czim: So sollt, ihr 
leben! Emelkedjetek Szemere Miklós emberségének 
ós nevelkedésének színvonalára! Kövessétek őt és 
üdvözültök! 

Mert hát követendő egyéniség is Szemere 
Miklós a magyar ifjúság előtt! A Szemere-vér hű 
maradt magához ő benne. Hubának, az öreg Sze-
mere Miklósnak és Szemero Bertalannak méltó 
utódja ő. 

Hubáról megemlékezik a történelem, öreg Mik-
lósról az irodalom, Bertalanról a politika. 

Szemere Miklósról — a verseny-kalendáriumok 
meg az újságoknak *Sport« rovatjai. 

Budapest, 1897. szeptember 15. 
Kemény Aladár. 

Huszárcsiny. 
Fordította: Senn Ottó. 

(Folytatás.) 

Ekkor hirtelen trapp . . . trapp . . . trapp . . . 
valaki közeledett az éj csendjében, — rödid idő 
múlva csakugyan előttünk állt a véleményünk sze-
rint B.-nek ez órában egyedüli élő lénye, az éjjeli őr. 

Jogosult bámulattal és bizalmatlansággal te-
kintett ránk, s úgy látszott, mintha nagy kedve 
volna tőlünk megkérdezni, vájjon be akarunk-e va 
lahová törni? Éppen a fölött gondolkoztam, hogy 
vájjon megszólitsam-e a hatósági személyt, s kér-
dezősködjem-e vendéglő felől; de Litvai megelő-
zött, s megnyerő mosoly kíséretében tudakozódott 
a legközelebbi ház lakói után. 

kének, melyet az Oberbauerék szobalánya hozott 
volna; hanem az egy igen éles nyelvű hölgy. 

Magát az esetet, melynek ezek a dolgok csak 
szükséges előzményeit képezték, maga a páciens 
— tetszik tudni: az a kis szőke bankámé, a ki a 
legutolsó virágkorzón akkora feltűnést keltett a 
napraforgós fogatával — így adta elő: 

— Ah édeseim, ugyan hagyjátok el azokat a 
nagyhírű orvosokat! A múltkor Láhner tanár — 
nahát, tudjátok, Láliner már csak elég híres orvos 
és — na, szóval csodaorvosnak van kikürtölve és 
kérlek édeseim, egy semmi-ember, egy sohase hal-
lott orvos, a kit csak ugy előkaptak, hát az figyel-
meztette rá, hogy egészen más a bajom, mint a 
mit ő mondott. Már most képzeljétek el, ha en-
gem ő kezel, ugy, mint ő mondta, hisz most már 
a földben lennék! Aáh! Tudjátok . . . 

És a többi. A dolog ugyan sokkal egyszerűb-
ben történt meg; Gyéress előbb vizsgálta meg a 
beteget, a tanár később; mondván, hogy valószí-
nűleg ez lesz a baj ; Gyéress aztán figyelmeztette, 
hogy talán inkább az. No de ne vegyük a dolgot 
olyan apróra; a kis szőke kebli barátnője Nusi-
nak . . . 

De a dolognak azért hire ment s egy szép 
napon di Baák, a Láhner antipedese, kitörő öröm-

mel csípte karon az utczán addig számba sem vett 
kol legáját : — No, csakhogy már egyszer látom, drága 
kolléga úr ! Az egyetemen ugyan soha sem látni! 
Tudom, mit akar mondani, tudom ! köztünk mondva, 
igaza is van, biz' ott — köztünk mondva — sok 
az ostoba ember . . . . 

Pedig szegény Gyérest annyira meghatotta ez 
a kitüntetés, hogy nem is tudott volna szólani, 
hogyne kérem: doktor Baák, a híres dr. Baák, az 
európai hirü tudós! . . . . 

Az európai hirü tudós pedig tovább is ment : 
egy pár orvosnüvendéket indexaláírás idején össze-
vont szemöldökkel szólított meg: Mit? Ön nem 
hallgatja dr. Gyeéresst ? ! 

— Nem . . . . 
— Az idegvégződések boneztanát ? ! 
— N . . . nehem . . . 
Arra már nem is felelt, csak jelentősen csó-

válta a fejét, Gyéres pedig rémülten tapasztalta, 
hogy termében egész sereg hallgató zsibong ; any-
nyira meglepődött, hogy bocsánatot kérve vissza-
húzódott s csak akkor mert bemenni, mikor a szolga 
ismételten megesküdött, hogy azok ott mind őt 
várják. Hisz ez borzasztói a betegei kedvéért ma 
holnap kocsit kell tartania, az egyetemen hallga-
tói vannak, az Idegvégződésekből a második ki-
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az éji őr, s ismét vé-
tekintettel; — itt Tar 

lakik ? ! Akkor meg 
A kapitányt ismerem, 

- s máris be-

— Itt fönn, — felelte 
gig nézett rajtunk vizsgáló 
nóczy kapitány úr lakik. 

— Mit! Tarnóczy itt 
vagyunk mentve, barátom, 
jó barátom nekem, meglátogatjuk 
lépett a kapun. 

— Litvai! Litvai! — kiabáltam erre, — csak 
nem ment cl az eszed! — De ő nem hallgatott rám 
ós óriási léptekkel felsietett a lépcsőn. -- Csaknem 
akarod a kapitányt éjjel két órakor meglátogatni? ! — 

Litvai vigan nevetve* azt felelte : — Kényel-
mesebb lett volna ugyan tegnap meglátogatni, de 
ezen már nem segíthetek. És végre is, ha két 
ily ügyes legény, mint mi vagyunk, meglátogat va-
lakit, akkor az illető csakis örülhet neki, ha mind 
járt éjjel két órakor is. Én meglátogatom ! 

De ezt már megsokaltam. Teljesen megtörve 
leültem a lépcső aljára. Nem, — mondám, — 
mindennek meg van a maga határa. Kövesd el ozu 
tán ostobaságaidat egyedül, én nem tartok veled. 
A kapitány lerepit bennünket a lépcsőn, s még ez 
is különös elnézés lesz tőle.— Esze ágában semlesz— 
vigasztalt engem Litvai s hátrafordult. — Meglá-
tod, hogy megörül látogatásunknak. Csak nem mu 
lasztok el ily alkalmat, a mikor könnyű szerrel örö 
met okozhatok embertársamnak, nem vagyok én 
ilyen önző. Jöjj csak! — 

— Annyi Tarnóczy van a hadseregben, hát ha 
ez nem a te ismerősöd — panaszkodtam én. 

— Mit, — felelte ő — ez ostobaság, ő kell 

adás készül, mert az első tíz nap alatt elfogyott... 
ez rémitő! 

Mire végül kinevezték »nyilvános rendes« -sé 
körülbelől akkor lehetett, mikor Nusi a huszorme 
gyedik kérőjének adományozta díjmentesen a szé-
pen megfont kosarat — újból frakkba húzta ma-
gát s elment Nusiékhoz. 

Az öreg ührngetett. 
- Hát ühem . . . . ekem . . . . izé. Hm. Hát 

bánom is én! Csináljanak, a mit tetszik ! ! Ühem! 
Avval a lánynyal ugy sem lehet bírni, hm; már 
az egész börzét kikosarazta. Ühem. Ühem. Na ma! 
Hm. Hagyjatok hát békét — jól van, no ! — Ühem! 
— Dolgom van! 

Ez Gyéresnok meg a kellő pillanatban előke-
rült Nusinak szólt. 

A professzor úr ez idő szerint az Idegvégző 
dések összehasonlító boneztanát — »tekintettel« 
egy csomó mindenre, rendezi sajtó alá hetedik ki-
adásban. A kis bankámé azt állitja, hogy ezenkí-
vül még alkotmányos papucskormány alatt is van, 
— de ez nem tartozik ide. 

hogy legyen. Egyenesen nyakába borulok. — Gyer-
mekkori barátom ! — mit tehet ő akkor. Ezzel gyu-
fát gyújtott, s bim, bim . . hangzott végig a házon a 
csengetyü éles hangja. 

— Valóban csenget! Isten neki!!! 
Természetes, hogy jó darab ideig tartott, míg 

megjelent valaki; én aggódva várakoztam. Litvai 
azonban időnként gyufát gyújtott, s rám nézett -
oly vigan, mintha bálteremben volnánk. 

Végre léptek zaja hallatszott a folyóson, s egy 
álmos szemű baka — valószínűleg a kapitány le-
génye — gyertyával kezében kinyitotta az ajtót; 
erre már érthetetlen mormogást hallottam. Litvai 
pedig nyugodtan névjegyet vett elő. 

— Mondja meg a kapitány urnák, hogy Litvai 
hadnagy kíván vele beszélni. Egészen természete 
sen mondotta, mintha a dolog nem is lehetne más-
képen. 

A baka szótlanúl bámult reá. 
— A kapitány úr alszik, — mondá rövid ka-

tonai stylusban. 
— Lehetetlen !! — mondá Litvai — ha csak-

ugyan így van, akkor menjen csak és keltse fel; 
hisz sokszor megtette ezt. Most pedig indulj! — Ez 
utóbbi katonás parancs megtette hatását, a legény 
szó nélkül hátraarezot csinált, s eltűnt a sötét fo-
lyosóban. 

—• Litvai! Litvai! vakmerőséged még tönkre 
tesz bennünket. 

— Ellenkezőleg -- felelte ő, igen jól fog e 
kaland végződni, a felől pedig meg lehetsz győ-
ződve, hogy én élve el nem hagyom most ezt a házat. 

Ebben a pillanatban ismét megjelent a mi ba-
kánk.— A kapitány ur kéreti a hadnagy urat, hogy 
szíveskedjék belépni. Erre már diadalmas pillan-
tást vetett reám, s igy szólott: 

— Gyere csak te is velem ! — Én meg nem 
tehetvén egyebet, engedelmeskedtem, s csak azt 
hallottam, a mint a baka rémülten mormogta: — 
Még . • • egy . • • ! ! — (Erre pedig biztonság ked-
véért levilágított a lépcsőn, hogy meggyőződjék, 
vájjon nem kerül-e Isten áldásából onnan még va-
laki elő.) 

— A kapitány ur bocsánatot kér, hogy vá-
ratja az urakat, azonnal meg fog jelenni. Ezen sza-
vakkal kényelmes szobába vezetett. Alighogy ké-
nyelembe helyeztük magunkat, felnyilt az ajtó, s 
azon át egy délezeg 3 5 - 3 6 éves férfi lépett be, 
mögötte pedig — de erre már felugrottunk ülőhe-
lyeinkről — egy bájos fiatal asszony, mindketten 
mosolyogva. 

Az ily botrányosan felzavart h 'zaspár valóban 
kifogástalanúl viselkedett. Mindkettőnek viselete jó 
modorra és nevelésre mutatott, szóval oly emberek 
voltak, kik méltányolni tudnak ily gyerekes csinyt. 

A lehető legnagyobb szivélyességgel fogadtak 
mintha már tizennégy nap óta éppen erre az órára 
lettünk volna meghiva. Egyikük sem kérdezte, 
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hogy mit jelentsen ez a betöréshez hasonló látoga-
tás. Nem sokára vígan folyt a társalgás; s egészen 
otthonosan kezdtük magunkat érezni. 

Egyszerre csak felemelkedett a háziasszony. 
— De most már legalább egy pohár borral 

szolgálok az uraknak — mondá a kulcscsomaghoz 
nyúlva. Erre azonban energikus lettem. 

— Nem — mondám — ezt nem tűröm ! hogy 
bennünket itt még itallal és étellel traktáljanak, 
hogy fölforgassuk az egész házat, s azonfelül meg 
sem magyarázzuk, hogy mi hozott bennünket ide 
— ezt én nem tehetem! 

És most már részletesen elbeszéltük kalan-
dunkat. Folytonos rossz viczczek kíséretében elmond-
tuk az elhalt állomásfőnök históriáját — szóval min-
dent elkövettünk, hogy minél hívebben fessük le a 
szép unokát, s a borzasztó nénét kiálló fogával. 

Mialatt mindezt elmondtuk, észrevettem, hogy 
házi gazdáink néha-néha lopva mosolyognak, és a 
mikor Litvai igen ügyesen utánozta azt a jelenetet, 
mikor az öreg rákiáltott, a házi asszony hangosan 
felkaczagott. — Igén igy szokott ő csinálni. Ráis-
merek, ő az, a mi nénénk, unokájával, Margittal 
— kétség sem fér hozzá! — 

— Nénje? — dadogtuk mi elhalványodva ; ily 
körülmények [között természetesen legszívesebben 
mindent visszavontunk volna, a mit eddig mond-
tunk — de már késő volt! —• Néne! ismételtem én 
leverten. 

— Igen nénénk! -- mondá a kapitány ne-
vetve, a mi nénénk ós unokája, s mi bővebb fel-
világosítást adhatunk nektek róluk, egyrészt azon 
egyszerű okból, mert rokonaink, másrészt azért, 
mert egészen közel hozzánk laknak. 

Litvai e közben már visszanyerte lélekjelenlétét. 
—• Hiszen - mondá — mindez az ég jó szán-

tából történt így ; úgyis vérzett a szivem, arra gon-
dolva, hogy talán nem hallunk többé semmit sem 
róluk. 

Házi gazdáink e közben néhány szót sugdos-
tak, s a fiatal asszony helyeslőleg biczentett fejével. 

— Feleségemnek — kezdé ismét a kapitány 
- okos gondolata támadt. Holnap estére ugyanis 

tánczmnlatságra vagyunk híva, a szóban forgó né-
nénk hez. 

— Es esdve kérettünk arra, hogy néhány ügyes 
tánczost hozzunk magunkkal ! igyekezett Litvai ki 
egészíteni a mondatot. 

— Ez már nem épen igy van, de feltéve, hogy 
hoznánk két ügyes tánczost, — mondá a háziasz-
szony — bizonyosan jó néven vennék. 

— Holnap vasárnap van, s igy könnyen sze 
rezhetnétek magatoknak szabadságot — folytatta 
a kapitány. 

Én tagadólag ráztam fejemet. — Litvai — 
mondám ünnepélyesen -- ez lehetetlenség. Tegnapi 
páratlan magaviseleted után még fel akarod keresni 
tánczmulatságukon szeretetremól :ó házigázdáink ro-

konait — hiszen ez valóban méltó befejezése volna 
a tegnapi kalandnak ! 

— Meglehet, hogy nénénk bo sem bocsát ti-
teket — mondá a kapitány nevetve. 

— Ez az ón gondom I — felelte Litvai köny-
nyelmüen -- bizonyosra veszem, hogy a hölgyek 
rám sem ismernek. 

— Vájjon Margit sem? — kérdezé Tarnóczynó 
pajkosan. 

— Ez mindenesetre fájdalmas volna, de eb-
ben az esetben mégis praktikus . . . — felelte 
Litvai nevetve. 

— Különben is bizom velem született előzé-
kenységemben és szemtelenségemben. 

— Tanúskodom hogy e két jó tulajdonságod 
megvan - sóhajtottam én. 

— Végeztem én már másokkal is, nemcsak né-
nékkel — monddá Litvai vígan. — Ha tehát sza-
bad, lesz elmennünk, én megteszem. 

— Es most menjünk szállodába, ne alkalmat-
lankodjunk még továbbra is -— mondám én fel-
emelkedve. 

I g e n . . . a Tarnóczy szál lodába. . . mondá a 
kapitány. — Ugyan ne komédiázzatok, gyerekek ! 
a mi vendégszobánk tiz perez múlva rendbe lesz 
szedve - holnap este pedig együtt elmegyünk a 
mi nénénkhez! 

Most már megállapítottunk mindent közelebb-
ről; a bakát elküldtük Pestre egyenruhánkórt ki-
eszeltük hadi tervünket a holnapi napra. Litvni, 
mint mindig, ugy most is rövid egy néhány óra 
alatt teljesen megnyerte bájos házi asszonyunk tet-
szését, s a mikor szobánkba mentünk, ugy éreztük 
magunkat, mintha nem három óra óta, hanem há-
rom év óta ismertük volna Tarnóczyékat. 

(Vége következik.) 

A tanárjelöltek úíszgyülése. 
A tanárjelölt ifjúság szeretett tanárainak tisz-

teletére október hó 19-ón tartotta meg diszgyülését 
szépszámú s előkelő közönség jelenlétében, a re-
doute nagy termében, melynek lefolyásáról röviden 
a következőkben számolhatunk be. 

I f j . Imre Sándor elfoglalván elnöki székét, az 
Ünnepélyt a kegyesrendi Kalazantinum zenekarának 
oorrect, szép játéka kezdette meg, Martiani „11 Bra-
vó" cz. operája egy kedves, dallamos részének elő-
adásával. 

A zene s a zenészeket méltán megillető tap-
sok elhangzása után, I f j . Imre Sándor gondolatok-
ban gazdag beszédben méltatva az ünnepély jelen-
tőségét, üdvözli a megjelenteket s a gyűlést meg-
nyitván, a jegyzőkönyv vezetésére Rauezay József 
tanárjelöltet kéri fel. 

Egyidejűleg Brassai Károly és Both Ferencz kül 
döttségüeg felkérik az ünnepelteket a megjelenésre, 
kik közül Dr Abt Antal s Dr Szamosi János a közön-
ség s az ifjúság lelkes, riadó éljenzése közt léptek 
a terembe s foglalták el helyüket (Dr. Finály Hen-
rik betegsége, Dr. Melt.zl Hugó távolléte miatt nem jelen-
hetett meg.) 
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Abonyi Sándor tanárjelölt premontrei kanonok lé-
pett most elő s eszmékben dús szónoki beszéddel 
üdvözölte a megjelent szeretett tanárokat, ecsetelve 
gazdag érdemeiket Beszédét T. Olvasóink kedvéért 
itt közöljük: 

„Ha elismerésre, ha tiszteletre, becsülésre érde-
mes a férfi , ki szivének, a legmagasztosabb érze 
lemnek, a hazaszeretetnek minden egyéb érzelmet 
túlharsogó hangjára hallgatva, kardot ragad s le 
mondva a csendes otthon nyújtotta boldogságról, 
a szerető hitves forró öleléséről, a családi boldog 
ság zálogainak: a gyermekeknek csókjairól, felke-
resi a vész, a pusztulás hónát, a harczok vérrel áz-
tatott, honfivérrel megszentelt borzalmasan fenséges 
mezejét, hogy hazájának szolgálhasson; ha elisme-
résre, ha tiszteletre érdemes a tudós, ki felkutatva 
az alig kialudt kráterek titokzatos üregeit, át és át-
vizsgálva abányák rejtelmes mélységeit, bebarangolva 
a hósivatagok kietlen tereit, egész életét egy elvont, 
tudományos probléma megfejtésére szenteli: ugy 
bizonyára ép oly tiszteletre, ép oly becsülésre ér-
demesek azon férfiak is, kik lemondva saját kéin vél-
t ü k r ő l , pusztán lelkesedésük, kötelességtudásuk 
szavát követve, egy magok elé tűzött magasztos 
ideától sarkalva, minden idejűket, egy hosszú, ered-
ményben, dicsőségben, de egyszersmind fáradal-
makban gazdag emberéletet a magyar nemzet szel-
lemi nívójának s így egyszersmind anyagi jólété-
nek emelésére, az ifjúság leendő vezetőinek, taná-
rainak képzésére fordították, mert valóban nem 
pusztán a szónoki lelkesedés, de hosszú századok 
tapasztalata jut kifejezésre a rómaiak legnagyobb 
szóuokánák, Cicerónak következő, egy pedagógusra 
nézve mindig felejthetetlen, mindiginegtisztelő arany-
szavaiban : ,Nulíum maius beneficium adferre pos-
sumus rei publicae, quam si instituimus et erudimus 
juventutem I" 

Epén azért most, ezen ünnepélyes pillanatban, 
25 évi fáradhatatlan, eredményeiben oly annyira 
gazdag munkálkodás évfordulója (határünnepe) al-
kalmával, midőn a tanügy és a magyar tudomá-
nyos élet oly annyira gazdag bajnokait szándéko-
zom a két kar hallgatói nevében üdvözölni, érzem, 
hogy erőm gyenge, tudora, hogy birnék bár a leg-
ihletettebb költő arany kobozával, e férfiaknak, hőn 
szeretett tanárainknak érdemeit, a tanügy iránt ér-
zett lelkesedését, az ifjúság iránt táplált ' s lépten-
nyomon megnyilatkozó humanismusát, atyai jóin-
dulatút, szeretetét hűen nem tolmácsolhatnám, a 
tudós tauarokat, a gyémánt tiszta erkölcsű, puritán 
jellemű férfiakat kellőleg nem charakterizálhatnám ; 
erzem hogy megfelelő módon nem öltöztethetném 
szavakba hálánkat azok iránt, kiknek nemes lelke-
sedéssel nyújtott utmutatása tanított meg bennün-
ket ismerni a classikus nemzetek, régmulUdők dicső 
tanulságos történetét ; kiknek tanítása vezetett be 
minket a természet rejtett ökonómiájába s tárta fel 
előttünk a mindenség ezer és ezerfeleképen meg-
nyilatkozó bámulatos erőit, titkos rugóit; kiknek 
vezetése mellett aestetikai Ízlésünk bővült, eszme-
körünk fejlődött, nemesbedett a classikus és mo-
dern irodalmak tanulmányozása által. 

Ezen magasztos érzelmek hatása Nagyságtok di-
csőségteljes pályájának átgondolása önkénytelenül is 
arra késztet, hogy az ily kiváló férfiakat; nem elégedve 
meg saját igénytelen, az ő fényes pályájok méltatásá-
hoz gyarló kifejezéseimmel, Szemerének ihletett sza-
vaival jellemezzem: „Az önzésnek e korában, az 
erkölcsök e romlásának közepette, hasonlítanak egy 
jó illatú virághoz. Hü fiai a természetnek, kik vagy 

hallgatnak, vagy szólnak, de hamisat soha sem 
mondanak. Purián jellemök Homór világára em-
lézeztet Szenvedélyt nem ismernek, egész leikök 
szeretetből áll. Kételkedni csak kezdenek, hol vég-
itéletét más már kimondá, meg kell csalatniok, hogy 
vulukinek ne higyjenek. 0 előttük senki sem ük-
kor lesz rosz, mikor jó lenni megszűnt, hanem mi- . 
kor nemes leiköknek mentő-okai a védelemben ki-
fogytak. Az ó-kor erkölcseivel ékeskednek, az új-
kor ismereteivel ragyognak. 

Valóban megvigasztalódik az ember, ha sa-
ját embertársait ily tisztának látja. Nem sülyed 
a világ annyira, hogy koronkint néhány ideális 
példa ki no magasodjék — világító őrtorony gya-
nánt — a tömegből. Az istenség apostolokat és 
vértanukat választ ki a sokaságból, kik fennen hir-
dessék az eszményi tanokat s egész életűkkel ta-
núskodjanak azok igazsága mellett. Az ily férfiak 
olyanok, mint a messze-messze feltűnő hegyek, me-
lyek az élet sivatagján bujdosó népeknek — téren 
és időn keresztül ragyogván - örökös utinutatókúl 
szolgáljanak. 

Ily kiválló férfiakat, a tudomány, a munkás-
ság, a jellemszilárdság, az emberszeretet s az igaz 
hazafiság ily jeles képviselőit tiszteli Nagysádtok-
ban nem csak a kolozsvári egyetem, nem csak a 
Szamos-menti magyar Athén közönsége, de széles 
magyar hazánk, miért is most ezen ünnepélyes al-
lcalo nrnal midőn a szerető tanítványok nevében 
fejezem ki hódoló tiszteletünket, szeretetünket, el 
nem évülő hálánkat, meg vagyok győződve, hogy 
jókivánataim, szeretetünk ezen szerény, de annál 
intensivebb, annál őszintébb megnyilatkozása széles 
e hazában viszhangra talál, hogy Kolozsvárt ugy, 
mint egyebütt ez országban egy óhajtás száll az 
egek urához, hogy Nagyságtokat, a tudomány s a 
tanügy messze fénylő csillagait a Mindenható hőn 
szeretett magyar hazánk javára, a magyar tudo-
mányosság nívójának emelésére, tisztelőinek, hálás, 
szerető tanítványainak örömére soká, igen soká, bol-
dogan éltesse! ! ! 

Hogy nagyságtok azon 25 évi fáradhatatlan 
munkálkodása, melynek ez alkalommal öröm-ünne-
pét üljük, ne legyen pusztán ereznél maradandóbb 
emlékoszlopa, hirdetője Nagyságtok nemes önfel-
áldozásának, tudományosságának, hanem egyszer-
smind előhírnöke, biztos záloga Nagyságtok további, 
még évtizedeken át tartó, a magyar tudományosság 
előmozdítására nézve oly annyira üdvös, a tudomá-
nyokért lelkesedni tudó tanítványokra nézve oly 
annyira hasznos működésének, meg vagyok róla 
győződve." 

E szép beszédre szebben válaszolni, mint azt 
Dr Szamosi János tette az ünnepeltek nevében, nem 
lehet. Ha méltó volt szó a följegyzósre, történet 
a me,örökítésre, ugy bizonyára e beszéd az volt, 
melyet a szeretett tanár meghatott hangon intézett 
a tanárjelölt ifjúsághoz. Ha ide iktat juk e beszédet 
egész terjedelmében, nemcsak T. olvasóinknak te-
szünk evvel kedves szolgálatot, hanem megörökít-
jük azokat a szavakat, melyek a szónok nemes 
lelkének nemes megnyilatkozásai voltak s mint 
ilyenek gyönyört nyúj tanak az olvasónak, buzdí-
tást, példát az i f júságnak: 

»Uraim! Egyetemi Polgárok! Szeretett Fiatal 
Barátaim ! 

Az, a kit koránál fogva a négyünk nevében 
adandó válasz joga leginkább megillet, Einály Hen-
rik, a kiben én is szeretett volt tanáromat tiszte-
lem s a ki az egyetem megnyitása előtt már jóval 
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e városban a közügyek terén busásan szerzett, ér-
demeket, betegsége által gátolva van körünkben 
megjelenni. Csak távolban gondol reánk, lélekben 
van jelen ünnepélyünkön s általam tolmácsolja kö-
szönetét. A midőn helyébe én lépek, érzem gyen-
geségemet, különösen a jelen pillanatban, a mikor 
a költő szavai jutnak eszembe: „Nem érez, a ki 
érez, szavakkal mondhatót." Ha csak érzelmeimet 
tolmácsolhatnám, a melyek e pillanatban rajtam 
erőt vesznek, nem mondhatnék egyebet mint: »kö-
szönöm .'« 

Hogy önök, a két kar hallgatói, mint tanárje-
löltek jubileumi ünnepet rendeztek — nem várva 
be az egyetem részéről eshetőleg rendezendő ün-
nepet — jól t e t t ék ; leendő életpályájuk szellemé-
ben cselekedtek. 

Nem önzés mondatja velem e szavakat, mert 
hisz az, hogy e napot a cathedrán érjük meg, 
nem érdemünk, csak szerencsénk, a jó isten aján-
déka. De még a kötelesség teljesítése sem érdem, 
hanem épen csak kötelesség. Végre, a mi érdem 
mégis az egyetem 25 évi életében a tanári kart 
megilleti, az megoszlik mindazok között, a kik e 
25 év alatt hosszabb --rövidebb ideig itt működtek, 
illetve működnek. 

Azt sem kívánom hangsúlyozni, hogy ez a 
25 év nem a közönséges működés, hanem az út-
törés, alapvetés évei voltak, a melyek alatt nemcsak 
közönynyel, részvétlenséggel, hidegséggel, félreér-
téssel, hanem nem ritkán irigységgel, rósz akarat- ' 
tal, ellenségeskedéssel kellett szembe szállanunk. 
Mórt nem születtünk az egyetem fennállásának má-
sodik száz évében, vagy iegalább az első száz év 
harmadik negyedében!"? 

Ha mindazonáltal ismétlem, hogy önök ez 
ünnepély rendezésénél helyesen cselekedtek és ha 
e lélekemelő ünnepélyért ugy önöknek, mint ren-
dezőknek, valamint szeretett kartársainknak és a 
nagy érdemű közönségnek, kik az ünnepély fé-
nyét emelni szíveskedtek, mint résztvevőknek, 
hálás köszönetünket tolmácsolom; teszem először 
azért, mert ez ünnep a szeretet ünnepe-, bizonysága 
nemcsak annak, hogy önök minket, tanáraikat sze-
retnek, hanem a szeretet múlhatatlan viszonyossá-
gánál fogva annak is, hogy mi az ifjúságot szintén 
szeretjük, mindenkor szerettük. Szeretetük nyilvá-
nítása fényes bizonysága annak, hogy mi a leendő 
középiskolai tanárok képzésénél nemcsak tudomá-
nyos kiművelésükről, hanem lelkük nemesítéséről 
is gondoskodunk, a tanítványok iránti szeretetet 
nemcsak hirdetjük, hanem gyakoroljuk is. 

A tanárok és tanítványok közötti viszony az 
én nézetem szerint közvetlenül a szülők és gyer-
mekek közötti viszony után következik s azt sem 
önzetlenség, sem nemesség tekintetében más vi- 1 

szony felül nem múlja. Ha valakire, a tanárra néz-
ve állanak a nemzetek nagy apostolának szavai: 
»Ha angyalok nyelvén szólanék is és szeretet nincs 
bennem, olyan vagyok, mint a zengő érez ós a 
pengő czimbalom.« A ki tánítványait szeretni nem 
tudja, az ne legyen tanár ! 

Szeretetük ez ünnepe bizonysága annak, hogy 
tanításainkat megértették, átérezték s jövö pályáju-
kon hiven követni is fogják. Önök ugyanis méltá-
nyolják a kötelesség lelkiismeretes teljesítését, a 
hivatásért való lelkesedést, a mely azokat a férfia-
kat áthatotta, kik ma 25éve a tiszti esküt letevén. 
a Kolozsvári m. kir. Forencz-József Tudomány-
egyetem működését megkezdették volt. Jöhetnek 
tudósabb, ékesszólóbb, hírnevesebb tanárok, de azt 

bátran merem állítani : a tudományért, a magyar tu-
dományosságért, nemzeti művelődésért és hazai tanügyért 
s ezért az Alma Materért jobban lelkesülök nem jöhet-
nek soha ! 

Épen azért a kegyelet e szép ünnepén te-
gyük le a hálás megemlékezés koszorúját azok sír-
jára, a kiket a kérlelhetlon halál legtöbb esetben 
időelőtt ragadott el körünkből. Felméri, Lajos, Ladá-
nyi Gedeon,, Szabó Károly, Szilasi Gergely, Brassai Sá-
muel, Fleischer Antal, Kanitz Ágost, Martin Lajos ne-
vei nemcsak az egyetem, hanem a hazai tudomá-
nyosság és műveltség történetébe örök betűkkel 
vannak beirva. De emlékezzünk meg hálás szívvel 
azokról is, a kik részint jól megérdemelt nyuga-
lomba vonultak (Imre Sándor, Szász Béla), részint a 
testvér egyetemekhez kerültek (Rntz Géza, Koch An-
tal) vagy végre a közoktatásügyi administratio te-
rén értékesíti gazdag tapasztalatát ós bő ismeretét, 
(Hómon Ottó). Éz a nap nemcsak a miénk, hanem 
mindazoké — a testvértudományokat is beleértve — 
a kik ezelőtt 25 évvel a kolozsvári tudomány egye-
tem bölcsőjét körülálltuk. 

Tanárra nézve a legfényesebb elismerés, ha 
megértik. Önök uraim minket megértettek ; megér-
tettek nemcsak a tudomány tételeinek és problé-
máinak fejtegetésénél, hanem megértettek a hurna-
nismus szellemének terjesztésénél s épen azért fo-
gadják hálás köszönetünket e szép ünnepélyért Ta-
núságot tettek urbi ot orbi arról, hogy a kolozsvári 
m. kir. Ferencz József Tudomány-Egyetem nemcsak 
a tudományokat terjeszti, hanem egész működését 
az igaz humanismus szelleme lengi át. 

Önök, mint leendő tanárok, a kiknek kezébe 
lesz letéve a haza reménységének, a zsenge ifjú-
ságnak erkölcsi nevelése is, nemcsak a tudományos 
ismeretekbe való bevezetése, nem fogják soha egy 
perezre sem feledni a magyarok három szent sza-
vá t : «Isten, haza, király», mert a második ezer év 
biztosítására czéltudatosan csak ezeknek szem előtt 
tartásával működhetünk közre. 

Lelkem mélyéből kívánom, hogy a Minden-
ható áldja ini'g azt a nemes fiatalságot, azt a le-
endő tanár nemzedéket, a mely ily nemesen gon-
dolkodik s a melynek keblében a hálaérzet ily erős 
gyökeret vert! 

Hosszan tartó lelkes éljenzés követte a gyö-
nyörű beszédet, mely ujult erővel tört ki Szőke Lő-
iinc.z kegyesrendi hittanhallgató-tanár jelölt üdvözlő ódá-
jának elhangzása után. A magas szárnyalású ké-
pekben s eszmékben ragyogó költeményt lapunk 
tárczarovatában közöljük. 

A Rector Magnificus Dr. Lechner Károly emelke-
dett fel ezután s röviden, de szép beszédben üdvö-
zölve a jelenlevő ünnepelteket, mint az egyetem rec-
tora, a Nagyméltóságú Vallás- és Közoktatásügyi, Minisz-
ter ur megbízottjaként felolvassa annak üdvözlő sür-
gönyét, mely így hangzik : 

«Nagyságos Dr. Lechner Károly egyetemi rec-
tor úrnak Kolozsvár. 

Örömmel látom, hogy az egyetemi ifjúság négy 
kiváló tanárának huszonöt éves működésük évfordu-
lóját hálásan megünnepli. Kiválóan méltányolván 
magam is Finály Henrik, Abt Antal, Szamosi János 
és Meltzl Hugó tanár uraknak a magyar tudomá-
nyosság és oktatásügy terén szerzett kiválló érde 
meiket, én is meb'gen köszönöm önfeláldozó tevé-
kenységüket és felkérem Nagyságodat, hogy nekik 
legmelegebb üdvözletemet átadni szíveskedjék.» 

Wlasics. 
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E magas elismerésnek commentárra szüksége 
nincs. --

A két testvérkar dékánjai szóltak ezután az 
ünnepeltekhez. Dr. Halász Ignácz, a bölcsészet,- nyelv,-
és történettudományi kar dékánja kiemeli amaz érde-
meket, mely a testvértudományok előadóival s 
fiatalabb collegáikkal szemben való kartársi szellem 
megteremtésében nyilvánult. Dr. Farkas Gyula, a 
meynyiségtan-természettudomáriyi kar. e. i. dékánja az el- | 
ső évek nehézségeiről, az azokkal vívott fáradságos 
küzdelmekről szól, melyek következtében megér-
demlik az ünnepeltek, hogy nevük valóban arany 
betűkkel jegyestessék föl a tudomány emléklapjaira. 

Dr. Ábt Antal szólott legvégül, szerényen je-
gyezve meg, hogy a ő munkájuk csak a kötelesség-
teljesítése volt s köszönetet mondott a lélekeme-
lő ünnepélyért, melyet tiszteletükre rendezett az if-
ság. 

Végül Ranezay József jegyző olvassa fel indítvá-
nyukat, hogy Dr. Finály Henrik és Dr. Szász Béla 
urakhoz üdvözlő követség, Dr. Metzl Hugó és Dr. 
Imre Sándor urakhoz üdvözlő távirat küldessék. A 
mi a jelenvoltak egyhangú helyeslésével találkoz- | 
ván, I f / . Imre SándoréInöK azt határozatképpen enun- ! 
cziálván, köszönetet mond a megjelenteknek, kik a ! 
szerény, szeretet-ünnepet megjelenésükkel fényessé 
tették s a gyűlést bezárja, melynek végén újra föl-
hangzott a Kalazantinum, zenekarának lelkes zené-
je s a szép számú s előkeliő közönség Millöcker 
dallamos indulójának meghallgatása s megtapsolá- I 
sa után távozotj, magával vivén a szeretet e szép 
S egyszerűségében is magasztos ünnepélyének kedves 
emlékét. 

A gyűlés végeztével I f j . Imre Sándor elnök, 
Abonyi Sándor prem. kanonok, Szőke Lőrincz k. r. hit- | 
tanhallgató s Ranezay József jegyző tisztelegtek az 
ifjúság nevében és képviseletében Dr Finály Hen-
rik ós Dr. Szász Béla uraknál, mint üdvözlő követség. 

A tanárjelöltek bankett-je 
25 éves jubileumot ülő tanáraik tisztele 

tére, okt. 19-én, 

A délelőtti örömünnepekhez méltó volt az a 
lakoma, mely d. u. 2 órától folyt le a Központi 
Szállodában. A nagy termet zsúfolásig megtöltötték 
as ünnepeltek tanártársai, tisztelői, régi és mostani 
tanítványai. 

A harmadik fogás után magyar szokás szerint j 
megindult a beszédek árja. Elsőnek Imre Sándor. 
secélyegyl- elnök állott fel, Finály Henrikre, az igazi 
tuclós polyhistorra köszöntve poharát, a ki ha nem 
is tudott' az ünnepélyen részt venni, de, mint a j 
hozzá küldötteknek mondá — épen ugy szereti ta-
nítványait, mint a többi ünnepelt. Schramkó Lóránt, j 
mint egyik tanítványa, - Abt Antalra köszöntött, 
ki előbb a csaták, utóbb a tudomány mezején mu-
tatta meg, hogy tudja szertetni hazánkat. 

Dr. Abt Antal emelkedett ezután fel, miután a 
jubileum a visszaemlékezés napja, elmond egyet-
mást az egyet, fizikai és chemiai intézet történeté-
ből. Pauler miniszter őt külföldre küldte 1872 ele-
jén, hogy a fizikai intézet számára eszközöket vá-
sároljon^ Marburgban ismerkedett meg Süss Fer-
dinánddal, a kit egy év múlva az egyet, mechanicus 

műhely vezetőjéül behívtak. Az első évben már 36 
hallgatója volt. Azóta is tanítványai folyton kitartó 
szorgalommal és kedvvel tanulták tárgyát, a fizikát. 
Ez jutalma az ő fáradságának. Tanítványai szere-
tetének megnyilatkozását köszönve, egészségükre 
üríti poharát. 

László Géza Szamosi János tanárt köszönti fel* 
ki, mint a tanárképezde igazgatója, minden tanár-
jelöltnek igazi atyja volt. Dr. Szamosi János abból 
látja, hogy munkája nem ephemer értékű hogy a 
régi tanítványok is megemlékeztek róla. Ezért kö-
szönetet mondva kéri, hogy tanításait tartsák szem 
előtt. 

Stodolli piarista tanárjelölt Meltzl Hugóra emeli 
poharát, ki mikor az idegen classicusokat ismerteti, 
hasonló lelkesedéssel emlékezik hazánk nagy szel-
lemeiről is. 

Köblös Samu beszédében Imre Sándor, nyug. ta-
nárt élteti. Ranezay József Wl.assics Gyula minisztert 
és Dr. Lechner Károly Rector maguificust élteti. 

Dr. Lechner Károly a tudományt kincses bá-
nyához hasonlítja. A tudomány bányászainál azon-
ban az erő felül kell hogy múlja a szerencsét, mert 
az vívja ki emezt. A kik ezelőtt 25 évvel a tudo-
mánynak uj emporumot kezdtek emelni, azoknak 
rendkívüli erőre volt szükségük — a szerencse meg-
adta a hosszú életkort, hogy munkájuk gyümölcsét 
is láthassák. Fortes fortuna adjuvat — Abt Antalt 
és Szamosi Jánost élteti. 

Dr. Schilling Lajos egy. tanár, mint a kolozs-
vári egyetem egyik első hallgatója szól. Az ünne-
peltek előadásait kezdettől fogva hal lgat ta— majd 
egy sorba került velük. — Az igazi nagyság men-
től közelebb tekintjük annál nagyobb. S tanár ko-
rában nem változott meggyőződése, sőt megerősö-
dött, liogy tudományuk igaz tudomány volt, lelke-
sedésük és szeretetük igaz őszinte lelkesedés és sze-
retet. Az ünnepelteket élteti, kívánván, hogy a ta 
nitványok ne maradjanak tanáraik megett. 

Balog Károly ref. főgymn. tanár Szamosi Jánost 
élteti, mint régi tanítványa. Küzdés az élet, de a ki 
azt nemesen küzdi végig, az szerez igazi érdemet. 

Szabó Károly orv. segélyegyl. elnök az orvos-
növendékek nevében élteti szerető tanárukat Abt 
Antalt. 

Imre Sándor felolvassa az ünnepeltekhez inté-
zett számos üdvözlő táviratot. 

A régi tanítványok, ha máskép nem jöhettek 
el, legalább igy mutatták ki, hogy megemlékeznek 
jó tanáraikról. 

A táviratok közt volt a Wla«sics, Darányi mi-
niszteré, Zsilinszky államtitkáré stb-

Albach Géza kir. tanácsos, polgármester a vá-
ros közönsége nevében köszönti a négy ünnepelt 
tanárt. 

A szamosujvári tanári kar nevében igazgatója 
beszélt, majd Brassai tj. a jubilánsokat, Gálfy gyógy-
szerész seg.-egyl. elnök Abt Antalt, Pazourek az Egyét. 
Kör nevében az ünnepelteket élteti. 

Csengeri János egyet. tan. az ifjúságot köszönti. 
5 óra volt már, mikor Szamosi János és Abt An-

tal tanárok köszönetet mondva a tanítványoknak 
szeretetükért, és ragaszkodásukért, tőlük búcsút 
vettek. 

A még együtt maradt társaság előtt felolvasta 
Imre Sándor, nagybátyja Imre Sándor nyug. tanár le-
velét, melyet hozzá intézett s melyben megköszöni 
a megemlékezést. 

( - « ) 



46. KOLOZSVÁRI EGYETEMI LAPOK. 1897. okt. 2. 

Üdvözletek az ünnepeltekhez. 

Üdvözlő sürgönyöket küldtek a következők: 
Wlassics Gyula miniszter: Örö ntnel látom, hogy 

ez egyetemi ifjúság négy kiváló tanárának húszon 
öt éves működésűit évfordulóját hálásan megün-
nepli. Kiválóan méltányolván magam is Finály Hen-
rik, Abt Antal, Szamosi János és Meltzl Hugó tanár 
uraknak a magyar tudományosság és oktatás-ügy i 
terén szerzett kiváló érdemeket, én is melegen kö- j 
szönöm önfeláldozó tevékenységűket, és felkérem 
nagyságodat, hogy nekik legmelegebb üdvözlete-
met átadni szíveskedjék. (A rektorhoz intézve) Da-
rányi Ignácz miniszter, Klamarik János ós Zsilinszky 
Mihály államtitkárok A brassói főgvmn. tanári 
kara. A csiksomlyói íogymnásium. Téglás Gábor fő-
igazgató, a dévai főreáliskola nevében Isivánffy 
Gyula egyet, tanár. A szókelyudvarhelyi főreális-
kola tanárai Dr. Solynwsy Székelyudvarhelyről. 
A székelyudvarhelyi ev. ref.,koll. tanárai. A Zilahi 
f'őgymn. tanárai. Gróf Béldi Ákos Imre Sándor Hód-
mezŐ - Vásárhelyről. Hegedűs Sándor képviselő. Dr. 
Joó Imre Nagy-Körözsről. Schweiglioffer János Ró 
zsahegyről. Rauschmann Pozsonyból. Már Oszkár 
szegedi tanár. A naszódi f'őgymn. tanári kara Má-
tyás és Németh kegyesrendi tanárok Temesvárról. 
JFrank piarista rendfőnök. Nálolya Antal és Fülöp 
Árpád tanárok Ungvárról. A nagyváradi premontrei 
főgymn. tanári testülete. Altér Béla Rózsahegy-
ről. Bige és Kaczave tanárok Szabatkáról Novotny, 
Pácz és Beke Nagyvárad. Horváth János Gyu-
lafehérvárról. Marosán Viktor tanár Szinyérváralja. 
Csáti Márk Nagy-Károlyból. Kékuss Nagyváradról. 
Woggenhuber Nagybecskerekről. Vitiu Emil, dr. Che-
tian Ambrus, Precup Gábor, Fodor János és Rácz 
János tanárok Balázsfalváról. Bárány Lukács, főes-
peres Szamosujvár. A szatmári kir. kath. főgymn. 
tanárai. A gyulafehérvári főgymn. tanárai. Molnár 
Károly Sz.-Udvarhelyről. — Sz. Udvarhelyről: 

„Messze, messze Székelyföldön 
Hóharmatos bérez tövében 
Üdvözlő hang szárnyra rebben, 
IJtra kelve szál az „Éljen" : 
Az ünnepelt tudós élet 
Érje meg az ötven évet ! 
Tiszta szivből ezt kivánja 
Mindig hálás tanítványa 

Embery. j 

Keller, Vins és Jakobinyi tanárok Veszprémből. A 
lévai kegyesrendi tanárok A nagy-bányai főgymn.-
tói Vida, Bencsik és Gurnesevits tanárok. Kovács Dá- ! 
rjiel Sz.-Udvarhelyről. Abt Jenő Eperjesről. Szabó 
Árpád Sz.-Udvarhelyről, u, onnan Szabó András. 
Szatmári tanárok. Ravasz Árpád Sz.-Udvarhelyről. 
Makay István Pápáról. Sárffy Ignácz Rózsahegyről. 
Jeney Pál Kecskemétről. Bellaagh László Aszódról-
Incze Béni Fiúméból. Cserey József Temesvárról. 
Oraffsik József Szegedről. Dr. Melick János Buda-
pestről. Feczkó János, Finta Ferencz, Dömötör János, 
Pál Bogdán szamosuj vári tanárok. Dr. Genersich An-
tal, dr Koch Antal, dr. Kriesch János, Kriesch Ala-
dár, dr. Rudas Gerő Kolozsvár. Jung Cselce Lajos és 
Soó Gáspár Sz.-Udvarhelyről. Abt Éde Temesvárról. 
Majoros Endre ésSomogyi István Nagy-Károlyból. Dr-
Tanco Naszódról Ferenczy István Nagy-Szebenből. 
Medveczky István Ungvárról. Szabó János tanár Ta-
táról. Dr. Csemi Béla Gv. -Fehárvár. Mocsáry Géza 
Ungvár. Bútorka és Janell Verseczről. Novótny Endre 
Veszprémből. Frank István Nagy-Becskerek. 

* 

Zsilinszky államtitkár ezt sürgönyözte az el-
nöknek: »A mai nap ünnepeltjeit, mint a magyar 
tudományos világ diszeit szivből üdvözlöm.« Ist-
vánffy Gyula egyet, tanár távirata : »Fogadják Nagy-
ságtok,a tudomány terjesztésénél s mivelésénél egye-
temünkön negyedszázados fáradhatlan buzgó bajno-
kai tiszteletteljes őszinte szerencsekivánataimat« 

Válaszok az üdvözletekre. 
Dr. Homann Ottó min. tan, a bölcsészeti kar 

tanárainak üdvözletére a következő választ küldte 
clr. Halász Ignácz dékánnak: .Benső örömmel és 
őszinte hálával fogadtam a bölcsészeti kar szives 
üdvözletét. Büszkeség tölt el, hogy a karnak meg-
alakulásakor és évek során át tagja lehettem; kí-
vánom, hogy azokat az ideális czélo -at, melyekre 
az egyetem első tanárai csekélyebb erővel, de ön-
zetlen buzgósággal törekedtek, megvalósulva lássátok 
és gyümölcsöztessétek a haza, az emberiség javára. 
Régi kollégáimat üdvözlöm. Homann." 

A tanárjelöltek jubileumi díszközgyűlésükből 
üdvözölték dr. Entz Géza és Koch Antal budapesti 
egyet, tanárokat, kik 25 évvel ezelőtt neveztettek 
ki és voltak hosszasan a tanárjelöltek tanárai. Entz 
dr a következő távirattal felelt: „A negyedszázad 
óta működő tanárokat ünneplő tanárjelöltek meg-
tisztelő üdvözletére meghatott szívvel mondok meleg 
köszönetet. Vívat juventus, vivát et floreat Alma 
Mater Claudiopolitana!" 

Dr. Koch Antal ezt irta a tanárjelöltek elnö-
kének: „Tisztelt Elnök Ur! A 25 év óta működő 
tanáraikat ünneplő kolozsvári tanárjelöltek nevében 
hozzám intézett üdvözlő távirata mélyen meghatott, 
örömmel töltötte be keblemet. Fogadja t. Elnök ur 
ós tolmácsolja megbízói előtt is hálás köszönetemet 
a lelkemnek jóleső megemlékezésért, melyre mint 
a kolozsvári egyetemnek csak volt tanára számí-
tani nem mertem. Adja az Eg, hogy hosszú mun-
kában megőszült úttörő tanáraiknak bölcs igéit még 
sokáig hallgathassák az olyan derék és lelkes ta-
nítványok, minőnek Önök bizonyították magokat 
azzal, hogy hálásan megünnepelték érdemekben 
megőszült mestereiket! Isten áldja meg Önt és a 
kolozsvári derék tanárjelölteket és tartsanak meg 
kérem továbbra is szives jó emiékezetökben!» 

Az ünnepélyre meghívták a tanárjelöltek 
Imre Sándor nyug. egyet, tanárt is, ki Hódmező-
vásárhelyről hosszabb levélben köszönte meg a 
meghívást. Leveléből közöljük a következőket: 

„A tanárjelölt ifjak bizonnyal világos ismeret-
tel bírnak a pályáról, melyet megkezdtek — mely-
nek feladata a hazának értelmes és lelkes közép-
osztályt nevelni, a tudományos felsőbb osztályhoz 
az általános emberiségi és bölcseimi ismeretek által e 
melkedett gondolkozású és komoly jellemű egyéneket 
képezni, különösen pedig a mi testi-lelki erőkkel bő 
mértékben biró népünket oda emelni, hová kívánta és 
törekedett az, kinek főelve volt: „vérünket nemesí-
teni", hogy átértse a szellem kincseinek nagyobb 
becsét, a szellemiekért teendő áldozatok szükségét, 
a polgári szabadságnak az egyéni, erkölcsi szabad-
ságon alapulását, — hogy megtanuljon csendesen, 
szerényen, de szünet nélkül munkálkodni s meg-
tartva azt., mit a hanyatló század tapasztalása tanul-
ságul hagy reá, hogy (komoly erkölcs nélkül nincs 
nemzeti erény, nincs tartós nemzeti jóllét 

Az ég adja áldását a tanári hivatal nemes 
jelöltjeire! Adja, hogy a tanárság nagy fontosságú 
és bizony állandó erőfeszítést kívánó, magas czél-
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zatu, magas irányzatú, de kiskorúsággal, éretlen-
séggel, kicsiségekkel türelmesen bíbelődni kényte-
len munkájához állandó erőt és kedvet merítsenek 
a haza szent szeretetéből s abból a komoly ember-
szeretetből, melyet a tudomány körében és az élet-
ben terjeszteni s tulajdon életűkkel is igazolni kö-
telességük, — ha ugyan munkájoknak, e legne-
mesebb munkának sikert és magoknak valódi ér-
demet szerezni akarnak ! 

Az ünnepelt tanár urak ,,e helyen is" köszö- ! 

netet mondanak azoknak, kik őket üdvözölték. 

I R O D A L O M -

Reményűnek, lapunk munkatársának költe-
ményei ,.Elet" czimen a napokban jelentek meg csi-
nos verskötet alakjában. E müvében a szerző ré-
szint már megjelent, részint még nem közölt köl-
teményeit adta ki. Apró dalok ezek, melyek igazi 
költői tehetségről tesznek tanúságot s a melyek sok 
kellemes órát szereznek az olvasónak. Könnyed ver-
selés, igen sok realismus. derült kedély jellemzik 
KeméUyfi lyráját, bár néhol e legikus 'hanggal i s , 
találkozunk, A szivhez szólnak e clalok, akár a 
költő szerelméről Lizettről, akár a költő anyjáról 
szólnak, akár a bohém életet magasztalják. A mű-
ből, mely 110 oldalnyi terjedelemben, diszes kiálli- ! 
tásban jelent meg közöljük az alábbi költemé-
nyeket: 

Gyász. 

Sötét gyász költözött a házba, 
Bánat lebeg az arczokon. 
Egy ifjú lánykáért zokoqnak 
Apa, anya, testvér, rokon. 

A ravata köré felállva 
Ah hogy sírnak mindannyian ! 
Arczuknak a nagy fájdalomtól 
Oly halvány, sárga szine van. 

Mindenki sir, mindenki gyászol, 
Mindenki jajgat és zokog. 
Csak egy őrizte m.eg mjugalmát. 
Akit siratnak : — mosolyog. 

Trafik. 

Az élet nem más, mint . . . . mint egy szivar 1 
Sötét szine s az ize fanyar, 
— Bolaog az, ki rágyújt s elveti, 
— De boldogabb : ki meg sem ízleli. 
Boldogtalan csak az, ki izlelé 
S elvetni szánja (nincsen pénze jobbra.) 
Csak szivja, szívja, prüszkölvén belé 
Vad átkot szórva fenn — a trafikosra! 

Pessimismus. 

Sokszor mosolyog a halott, 
De mindig sir az újszülött. 
— Az örül, hogy távozhatott. 
Ez sir, hogy a világra jött. 

EGYETEMI KÖR. 
A kör jogi szakosztálya okt. 20-án d. u. alakult 

meg a kör helyiségében Polcz Rezső önképzőköri 
elnök elnöklése alatt. Szakosztályi elnöknek Kozma 
Endre, alelnöknek Törők István és titkárnak Bán 
József választatott meg. 

A kör választmánya okt 23-án d. u. a kör he-
lyiségében gyűlést tartott. A gyűlés elején Pazourek 
Ferencz jelentette, hogy a köri estélyek rendezésére 
az első lépéseket megtette s közelebbről megala-
kítja a rendező bizottságot is s kérdést intézett a 
választmányi gyűléshez, hogy váljon az első estély 
novemberben, vagy deczemberben tartassók ; mire 
a gyűlés az utóbbi mellett határozott. Megállapit-
tatott továbbá, hogy a rendező bizottság tagjai a 
köri tagokon kívül mások is lehetnek, de a veze-
tőség kizárólag csak köri tagokból állhat. 

Az elnök jelentette továbbá, hogy a jogász 
segélyegylettől 'a kör részére 200 frt kölcsönt kért 
98 áprilisig, mivel a 275 frtnyi házbér kiegyenlí-
tésére a kör pénztárában nincs elég pénz. A köl-
csönt a segélyegylet választmánya már megsza-
vazta, még csak a közgyűlés jóváhagyása hiányzik. 
Elnök jelentette, hogy az E. M. K. E átiratilag föl-
szólította a kör elnökségét, hogy a nov. 19-iki E. 
M. K. E. közgyűlésre egy köri tagot küldjön ki. 

Polcz Rezső azt indítványozta, hogy ezt a ta-
got a választmány küldje ki ' s erről a közgyűlést 
utólagosan értesítse, míg Persina Viktor azt java-
solta, hogy a közgyűlés válassza meg a tagot. A 
gyűlés Bodor Antal és Balogh Bertalan hozzászó-
lása után a Polcz indítványát elfogadva, Pazourek Fe-
renczet küldte ki. A gyűlés az elnök jelentését tu-
domásul véve, Polcz Rezső önképzőköri elnök je-
lentette. hogy a jogi szakosztályt megalakította, to-
vábbá megtette a lépéseket, hogy mielőbb önkép-
zőköri gyűlést tarthasson, s jelentette, hogy oly sok 
közreműködő jelentkezett, hogy november első felé-
ben egy gyűlés megtartható lesz. Bndor Antal má-
sodalelnök és az Egyetemi Lapok szerkesztője je-
lentette, hogy az Egyetemi Lapokat megindította 
az első számot okt. 2-án, a 2-ikat 15-én kiadta, 
az elsőt 1000, a másodikat 600 példányban s ugy 
helyben, mint a vidékre, igen sok mutatványszámot 
küldött, az egyetemi kör és a jogászsegély egylet 
tagjainak pedig a lapot ingyen adja. Az Egyetemi 
Lapokért cserében járnak az Egyetemi kör részére 
a Szilágy Somlyó, Közérdek, Besztercze, Szamos-
Újvár, Bpesti Egyetemi Lapok, Debreczeni Főisko-
lai Lapok, Család és Iskola és a Sárospataki Ifjú-
sági Közlöny. Az Egyetemi Lapok részére a jog-
hallgatók segélyegylete évi 60 frt, a tanárjelöltek 
sególyegylete 10 frt, a gyógyszerészek segélyegy-
lete 20 frtot szavazott meg segélyül. Polcz Rezső in-
dítványozta, hogy az orvossegélyegylethez újból 
kérés intéztessék a végből, hogy az E. Lapok ré-
szére a választmányi gyűlésen megállapított 15 frt 
30 frtra emeltessék. Bodor Antal indítványára meg-
bízta a gyűlés Fabinyi Rudolf titkárt, hogy a kör 
választmánya nevében a segélyegyleti közgyűlésen 
emeljen szót ily értelemben. 

Fabinyi Rudolf titkár jelentette ezután, hogy 
a kör részére a lapokat megrendelte, több apróbb 
ügyet elintézett, jelentette, hogy Felcser Antal a dr. 
Schlauch Lőrincz nagyváradi püspök megbízásából 
a püspök által az 1897. évi Nagyváradi diák-kong-
ressus megnyitó gyűlésén elmondott s nyomtatás-
ban kiadott beszédből akolozsv. egyetemi ifjúság ré-
szére 80 darabot küldött. — Feder Ottó pénztárnok 
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terjesztette elő ezután a pénztár forgalmáról szóló 
jelentésót, s tudatta, hogy a kör jelenlegi pénztár-
készlete 268'09 lesz. A gyiilós a jelentéseket egy-
hangúlag tudomásul véve, az indítványokra tért át, 
Fabinyi Rudolf indítványozta, hogy a körben sakk-
verseny, Asztalos Kálmán, hogy billiardverseny ren-
deztessék. Polcz Rezső és Bodor Antal hozzászólá-
sai után a gyűlés mindkét indítványt elfogadta s 
elhatározta hosszabb vita után, hogy a versenyeket 
a közgyűlés előleges jóváhagyása nélkül fogja ren-
dezni. A sakkversenyt előkészítő bizottságba Polcz 
Rezső. Szabó Imre és Balogh Bertalan, a billiard-
versenyt előkészítő bizottságba Veress Ferenez, Ga-
bányi Imre és Balogh Bertalan választattak be. 

Fabinyi Rudolf indítványozta, hogy Egyetemi 
köri ismerkedési estély tartassák, a mit a gyűlés 
elfogadott. Balogh Bertalan azon indítványa, hogy 
a könyvtár gyarapítására vásárlandó könyvek jegy-
zékének összeállítására egy bizottság küldessék ki, 
elfogadtatott s a bizottságba a fő- és az alkönyv-
tárnok, továbbá Balogh Bertalan és Bodor Antal 
küldetett ki. 

Balogh Bertalan azon indítványa, hogy enged-
tessék meg a körben hideg ételek, valamint italok 
árulása, nem fogadtatott el, a térszüke miatt. A 
gyűlés ezen határozata ellen azonban Fabinyi Ru-
dolf a közgyűléshez fellebbezett. 

Bodor Antal indítványozta, hogy a körbe a 
telephon vezettesék be. Indítványa elfogadtatott s 
a titkár megbízatott annak mielőbbi elintézésével. 

Balogh. Bertalan indítványozta, hogy a kör a 
2 szobát kérjen bérbe a háztulajdonostól, a meny-
nyiben ez nem tehető, azon esetben, ha más helyt 
alkalmasabb szállás találtatnék, a jelenlegi lakást 
az elnökség mondja fel. Indítványa elfogadtatott, 
úgyszintén Polcz Rezső azon indítványa, hogy az 
alapszabályok értelmében egy pár tag '/-2 tagdíjért 
vétessék fel az egyetemi körbe. 

Az egyetemi kör választmánya Pazourek Fe-
renez köri elnök vezetése mellett okt. 26-án d. e. 
tisztelgett az egyetem rectoránál, a ki a küldöttsé-
get igen szívesen fogadta és ismételten kifejezte, 
hogy ugy ő maga, mint az egész tanári kar a leg 
nagyobb rokonszenvvel viseltetik az ifjúság iránt. 
A diákszövetségről szólva sajnálkozását fejezte ki a 
felett, hogy a miniszter nem ismerte el annak lét-
jogosultságát, és szükséges voltát s biztosította a 
küldöttséget a félő', hogyha a kolozsvári egyetemi if-
júság a diákszövetség ügyében ujabb lépéseket 
tenne, a mennyiben ezen mozgalom a szabályok 
szerint történnék, az egyetemi tanács ez elé semmi 
akadályt sem gördítene, sőt azt tőle telhetőleg tá-
mogatná is, mert mindnyájan meg vannak győ-
ződve a felől, hogy az egyetemi if júságnak van 
joga és szüksége a diákszövetség alakítására. Kér-
dést, intézett továbbá a rector Pazourek Ferenczhez 
a legutóbbi köri közgyűlés 2 határozata ellen egy 
pár egyetemi köri tag által az egyetemi tanácshoz 
beterjesztett fellebbezésre vonatkozólag s sajnálko-
zását fejezte ki a felett, hogy az ifjúság ily kisebb 
szerű súrlódásait s nézet eltéréseit miért nem in-
tézi el egymás között s miért viszi mindjárt a fel-
sőbb fórum elé. 

Antal a tanítványok szeretetének megnydatkozása 
alkalmával 100—100 frtos alapítványt tettek. A gyű-
lés hálás köszönettel fogadta szeretett tanárai ne-
meslelküsógének újabb tanújelét. 

A gyűlés tárgyalás alá vette ezután a segély-
kéréseket. Kiosztatott 102 fit. az első félévre. — 
Ilyenkor látjuk, mennyire elégtelenek a segélyegy-
let flapjai, hogy a szűkölködők bajain csak némi 
leg is segíteni lehessen. A legnagyobb segély a 
mit adott az egylet 9 frt. (— e.) 

Segélyegyletek. 
A tanárjelöltek segélyegyletériek válasz tmá-

nya okt. 23-án ülést tartott. A gyűlésen Imre Sán-
dor elnök bejelentette, hogy Szamosi J ános és Ab-

Általános ifjúsági gyűlések. 
Október 26-án d. u. ifjúsági gyűlés volt a jogi 

kar II ik sz. tantermében. Á gyűlés elnökévé egy-
hangúlag Pazourek Ferenez, a gyűlés összehívója 
választatott meg. A napirend 1-ső pontja értelmé-
ben Ditrói Nándor biz. elnök számolt be az okt. 
6-iki gyászünnepélyről. A beszámolót a közgyűlés 
egyhangúlag tudomásul vette s Ditrói Nándor biz. 
elnöknek, valamint az ünnepélyen közreműködők-
nek jegyzőkönyvi köszönetet szavazott. Ezután a 
közgyűlés elhatározta, hogy halottak napján az ed-
digi szokás szerint a temetőben gyászünnepélyt ren-
dez, e végből egy három tagu rendező bizottságot 
küldött ki Pazurek Ferenez, Ditrói Nándor és Bodor 
Antal személyében. Ünnepi szónokoknak Pazourek 
Ferenczet, Diemar Emilt és Szőke Lőrinczet válasz-
totta meg a gyűlés, kik emlékbeszédet fognak tartani 
az elhunyt honvédek, az elhunyt egyetemi tanárok 
és br- Józsika Miklós felett. Pazourek Ferenez elnök 
felolvastatta ezután az eperjesi joghallgatók testüle-
tének átiratát egy országos diák-ösztöndijalap léte-
sítése ügyében a vall.- és közokt.-ügyi miniszter-
hez intézendő felterjesztés ügyében. 

Az átirat, valamint a felterjesztés így hangzik : 
„Nagyméltóságú Vallás és Közoktatásügyi M. 

Kir. Miniszter Ur ! Kegyelmes Urunk ! Azon kiváló 
férfiak között, kik eddig Magyarország kultuszmi-
niszteri szókén ültek, méltó helyet foglal el Nagy-
méltóságod, a ki máris annyiszor bebizonyította, 
hogy a legnagyobb mértékben szivén viseli hazánk 
közművelődési érdekeit, a ki már is annyi üdvöset 
alkotott a magyar közművelődés érdekében. Ez a 
körülmény bátorít föl bennünket arra, hogy Nagy-
méltóságodhoz forduljunk kérelmünkkel. Tesszük 
ezt abban a meggyőződésben, hogy a magyar ta-
nuló ifjúság helyzetével foglalkoznunk kötelesség 
és abban a reményben, hogy Kegyelmes Urunk fi • 
gyeimére méltatja törekvéseinket. Közoktatásügyünk 
sok. nehéz és orvoslásra váró baja között nincs na-
gyobb, nincs gyorsabb orvoslást igénylő annál, hogy 
a magyar if júság igen nagy részének, inig tanul-
mányait folytatja, a legsúlyosabb anyagi gondokkal 
kell küzdeni. Erejét meg kell osztania a tanulás és 
a létfentartás között. S bizony annak javarészét ren-
desen ez utóbbi veszi igénybe. — Lelkes szeretet-
tel foglalkoznék tanulmányaival, de szellemét le-
nyűgözi az élet gondja, mely folytonosan ott vir-
raszt mellette. S még sokan azt mondják, hogy ne 
járjon iskolába az, a ki szegény. Mintha a tanú • 
láshoz csak vagyon kellene és nem tehetség, elő-
kelő származás és nem szorgalom ! Oh hányan van-
nak, a kik mivel a legszükségesebb anyagi eszkö-
zök nélkül is szűkölködnek, elvesztek ós elvesznek 
a haza számára! Pedig ki tagadná, hogy Magyar-
országnak nagy szüksége van tanult emberekre"? 
A magyar tanulók nehéz anyagi helyzete a főoka 
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annak, hogy az iskolából, kikerült ifjúság jelenté- ¡ 
keny része nem áll a szakműveltségnek kellő szín-
vonalán. Testi ereje, egészsége gyakran teljesen ál- | 
dozatul esik a tanulóévek sok nagy nélkülözésének, 
lelkéből pedig kivesz az idealismus, az önzetlenség, 
kipusztul a köz, a haza ügyei iránt való komoly, 
meleg érdeklődés. Kit kora ifjúságától kezdve anyagi 
gondok és nélkülözés gyötörtek, nem igen akar má 
sok gondjával, mások bajával törődni. 

S ma nincs is még mód az orvoslásra. Ösz-
töndíj kevés áll hazai tanuló ifjuságunk rendelke-
zésére, a Mensa Académica ínég Budapesten sem 
felelt meg teljesen a várakozásnak. 

Kegyelmes Urunk ! Szerény véleményünk sze 
rint ezen csak egy nagy országos ösztöndij-alap 
fölállításával lehet segíteni. Méltóztassék megen-
gedni, hogy erre vonatkozó eszméinket előadjuk! 

Nagy méltóságod fölhívná a magyar társadal-
mat, az adakozásra. A közönség, mely az utóbbi 
éveknek sok ünneplése közepette talán túlsókat, ál-
dozott jóval jelentéktelenebb dolgokra, s a mely 
már megszokta, hogy Nagyméltóságod csak szépet 
és hasznosat kezdeményez, szívesen meghozná ál-
dozatait. A sajtó, melynek ez eszme már régi ked-
ves ideálja, a legnagyobb lelkesedéssel karolná fel 
az ügyet. S miért ne hinnők, hogy akadnak majd 
magyar Maecenások, a kik vagyonuk jelentékeny 
részét, szentelik e czélra ? 

Es a társadalom mellett az állam is hozzájá-
rulhatna az eszme megvalósításához. Talán éven-
ként fölvehető volna bizonyos összeg az állami 
költségvetésbe ? A törvényhatóságok szintén hoz-
hatnának némi áldozatot. 

Nem gondoljuk mi , , hogy ezen eszme rövid 
idő alatt megvalósítható. Ám teljék bele 30 év, vagy 
akár 5Q esztendői S ha évenként 20U00 frt gyül 
össze, 50 év múlva egy millió forint kamatai álla-
nak a szegénysorsu magyar tanulók segélyezésére. 

A további részletkérdésekre nem bocsátkozunk 
ki, kik közvetlenül, magunk előtt látjuk a magyar 
tanulóság nehéz helyzetét, nagy nélkülözését, csak 
bizonyságot akarunk tenni e' mellett és keressük 
az annak orvoslására alkalmas utat. 

Hazánk jövője érdekében kérjük Nagy méltó-
ságodat, kegyeskedjék nagybecsű figyelmére méltat-
ni szerény eszménket! 

Fogadja Nagy méltóságod kiváló tiszteletünk 
es nagyrabecsülésünk őszinte kifejezését! 

f é r j e s e n , az Eperjesi .Joghallgatók Testületé-
nek 1897. oktober lt> án tartott gyűléséből. 

Nagy méltóságodnak, Kegyelmes Urunknak : 
1. 11. legalázatosabb szolgái: Szeutivdnyi Ferencz s. k. 
e. i. elnök. Osttermann Ernő s. k. e. i. főjegyző Pet-
rovits György s. k. testületi tag. 

Testvérek ! 

Az „Eperjesi Joghallgatók Testülete" f- hó 
16-án tartott közgyűlésében Petrovics György II-
éves joghallgató indítványára egyhangú lelkesedés-
sel elhatározta azt, hogy egy — ugyancsak Petro 
vics által szerkesztett — memorandumot küld fel a 
vallás- és közoktatásügyi miniszter ur ő nagymél-
tóságához. 

Midőn ezt becses tudomásotokra hozni s a-/, alatt 
ide mellékelt feliratot becses figyelmetekbe ajánlani 
bátrak vagyunk, a nemes ügy szent nevében kérünk 
titeket, csatlakozzatok eme a sajtó és közvélemény 
által is oly melegen pártolt mozgalomhoz, tegyetek 
meg minden tőletek telhetőt arra, hogy e valóban 

nemes czól elérésére szükséges munkálatok talaját 
minél inkább elkészítsétek. Nemes lelketek bizo-
nyára megfogja azokat az eszközöket találni, me-
lyek leginkább képesek lesznek ez — azt hissszük 
— mindnyájunk által óhajtott czél elérését meg-
könnyíteni Forduljatok talán ti is Ilynemű kéréssel 
a magas kormányhoz, vagy — ha kell - az ország-
gyűléshez!!! S mi hiszszük. hogy a minden szép" 
ért és nemesért oly lángolón lelkesedni tudó ma-
gyar egyetemi és akadémiai ifjúság egy szivvel, 
lélekkel 'érzett nemes kívánsága visszhangra fog ta-
lálni ugy a magas kormánynál, mint a társadalom-
nak minden rétegében, mely hónáért és az embe-
riségért lelkesedni tud 

Hazafias üdvözlettel az »Eperjesi Joghallga-
tók Tes tü le té inek nevében : Szentiványi Ferencz s. k. 
e. i. elnök. Osztermann Ernő s. k. e. i. főjegyző. 

Az átirat felolvasása után Ditrói Nándor in 
ditványára elhatározta a gyűlés, hogy az eperjesi 
joghallgatók testületének ezen mozgalmához csat 
lakozni fog. 

H i R E K -

Mensa academica. A kolozsvári meusa acade-
mica melynek vagyona mintegy 15 ezer frt, ért . 4%-os 
korona járad. kötvényből és 7800frtnyitakarók betét-
ből áll f. évioktóber hóban nyílt meg. Nagy Domokos a 
Stadler kert bérlője bízatott meg mint vállalkozó a fő-
zetóssel. A mensának ugyan ezideig alig van 20-
25 tagja, pedig a havi 15 frtnyi díjért adott 3 vagy 
4 tálból álló ebéd és vacsora ugy minőség, mint 
mennyiség tekintetében is egészen kiérdemli a teljes 
elismerést, folyó hó 1-sejétől kezdve azonban sok-
kal nagyobb lendületet fog venni a mensa ügye. 
Ugyanis már eddig is több mint negyvenen ren-
deltek kosztot a mensában, .a kik közül az első 
30 jelentkező havi 3 frtnyi kedvezményben fog ré 
szesülni, ezen kivül a Peielle-féle ¡alapítvány kama-
taiból 8 egyetemi hallgató kap teljesein ingyen 
ebédet, úgy hogy remélhetőleg 50—60-an fognak 
már e hónaptól kezdve a mensában étkezni, a mi 
kezdetnek elég szép. Reméljük azonban, hogy az 
ifjúság saját érdekét jól felfogva, jóval tömegeseb-
ben fogja látogatni a mensát. Hogy a mensa ügye 
ennyire is áll, ebben mindenesetre igen nagy része 
van a felügyelő bizottságnak s különösen Dr. Liud-
ner Gusztáv bízottsági elnöknek, ki a legnagyobb 
buzgalommal és odaadással fáradozott s fáradozik 
a mensa felvirágoztatásán. 

Mentő estély. Ama üdvös mozgalommal kap-
csolatba, mely Mentő-Egyesületünk szorúlt anyagi 
helyzetének javítására törekszik, a Mentő-Egyesület 
tagjai egyesületük javára folyó hó 4-ikón Csütör-
tökön, a városi Redout termeiben tánczestélyt ren 
deznek. A több mint 50 tagú rendező bizottság ólén 
Hevesi Imre dr. áll, alelnökei pedig Hanasieivicz Osz-
kár és Drnd. Ofner Károly. Belépti díj személyen-
ként J frt 50 kr.családjesry 3 személyre 4 frt, négy 
személyre 5 frt. Egyetemi hallgatók részére sze-
mélyenként 1 frt. Jegyek a Központi Mentő állo-
máson előre válthatók. A zenét Pongrácz Lajos ál-
talánosan ismert zenekara szolgáltatja. 

Hírek a Reformpártból. A budapesti egyetemi 
reformpárt megbízásából Wolfner Pál okt. 27-én Ko-
lozsvárra jött s tárgyalásokba bocsátkozott a ko-

| lozsvári reformpárt vezétőségével abban az ügy-
ben, hogy a bpesti és kolozsvári reformpárt között 
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szorosabb kapcsolat létesittessék, lehetőleg közös 
pártvezetőség szervezése által. A tárgyalások ked-
vező eredménynyel végződtek s máris több dolog-
ban megállapodásra jutottak. 

Socialismus az egyetemen. A budapesi egye-
temen a socialismus az ujabb időben nagy hódítást 
tett. Mintegy kétszáz egyetemi hallgató lépett a so-
cialismus zászlaja alá; többnyire olyanok, kiket a 
nyomor kényszeritett ezen lépésre. A budapesti 
egyetem rectora Dr. Herczegh Mihály ezen socialis-
must ugy vélvén legkönyebben kipusztíthatni, hogy 
az egyetemi hallgatóság nyomorát enyhíti; azon 
tervvel foglalkozik, hogy a nyomorgó és éhező egye-
temi hallgatók részére munkát szerez. E végből fel-
hívást bocsátott ki a főváros közönségéhez, kérve, 
hogy a nyomorgó egyetemi hallgatóknak a közön-
ség adjon alkalmazást. 

Mindenesetre igen szép és elismerésre méltó a 
a bpesti egyeten rectorának ezen buzgolkodása, kí-
vánjuk, hogy siker koronázza fáradozásait, bár mi 
nem igen reméljük, hogy ez által a baj kellőleg 
orvosolva lesz. 

Mí részünkről a baj főokának azt tartjuk, hogy 
a budapesti egyetemre az ország minden részéből 
oly nagy számmal özönlik az ifjúság, hogy annak 
jó része alkalmazást nem találhat, mig az egyes 
vidéki városokban úgyszólván keresve keresik s 
jó pénzzel fizetik az Írnokokat ós a correpetitorokat. 

Mennyivel jobban tennék azok a nyomorgó 
budapesti egyetemi hallgatók, ha a jogakadémiák 
kai bíró vidéki városokban, vagy a Kolozsvári 
egyetemen végeznék felsőbb tanulmányaikat', hol 
olcsóbb az élet és mellékkeresetük is könnyebben 
akadna. 

Lapunk belmunkatársai. 
Polca Rezső, Keller Manó, Szabó Imre, Pa 

bitiyi Rudolf, Asztalos Kálmán. 

Értesítés. 
Értesítem az Egyetem kör és a joghallgatók 

segélyegyletének rendes tagjait, hogy a »Kolozs-
vári Egyetemi Lapok«-at ingyen megkaphatják 
Sándor József egyetemi köri felügyelőtől, az eczélra 
kibocsátott utalvány szelvények ellenében, melyek 
igazolójegygyei tőlem hivatalos óráim alatt (hétfőn 
és csütörtökön d. c (11—12-ig) az Egyetemi kör-
ben átvehetők. 

Bodor Antal, 
szerkesztő. 

Szerkesztői üzenetek. 
A beküldött kéziratok a lapnak csak egyik oldalára iran-

dolí. Lapunknak az Egyetemi körben levélszekrénye van. 
Kéziratokat nem adunk vissza, névtelen levelekre nem ref-

lektálunk. 
Sz. A Közölni fogjuk. 
Nem közölhetők: Szivem ugy fáj, Amor szerelme. Meglepe 

lesek. Csevegés a csillagokról. 

•j-f-»-: 

ö> 

f ű s z e r és c s e m e g e k e r e s k e d é s e 
Kolozsvárt, főtér. 

Ajánlja a n. ó. közönségnek az 

őszi és téli idényre 

EGYETEMI 

£¿0 dúsan berendezet t r a k t á r á t , — ki-
(v.v. tűnő minőségű árukkal , 
' *] \T " jutányos ár és pontos ki-

szolgálattal 
Mindent elkövetek, hogy közönsé- ! 

günk nagybecsű bizalmát kiérde-
meljem. 

Megrendelések készséggel azon 
nal házhoz szál l í t ta tnak. 

Kiváló tisztelettel 

HIRSCHFELD SÁNDOR 

Ki 
Ki 
Ki 
KW 

j t U - b S I [ № i l I ! ( t g 
Kolozsvárt kaphatók 

¡Gibbon Alberti 
Ki 
M 
Ki 

W 
Ki 
Ki 
Ki 

W 
Ki 
Ki 
KW 
Ki 
Ki 
Ki 
Ki 
Ki 
Ki 

KÖNYVKERESKEDESÉBEN. 

cSr? 

X T g , 3 7 - a , n o t t 

kölcsönkönyvtár is 
van. 

Ki 
Ki 
Ki 
Ki 
Ki 
W 
Ki 
Ki 
W 
Ki 
Ki 
Ki 
Ki 
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papirkereskedése és gyorssajtó-nyomdája 

Kolozsvárt , Főtér 12. sz. 

Van szerencsém a nagy érd. közönség b-cses 
pártfogásába ajánlani a legjobban berendezett 

i * | papír-, iró-, rajz és festészeti | 
- i üzletemel, 

hol mindennemű Irrt és lerélpapir különlegességek, I t* 
^ig iskolai és irodai szerek, egyszerű és díszes tenta-

tartók, vonalzott könyvek és papírok stb. a legolcsóbb 
árban kaphatók. 

Továbbá bátor vagyok felemlíteni 

| g y o r s s a j t ó - n y o m d á m a t | 
" í l mivel képes vagyok a legcsinosabb és legrövidebb idő 

alatt úgymint: névjegyeket, eljegyzési kártyákat, nie- S&. 
nyegzöi és báli meghívókat, körlevelet , levélpapi-
rokat és számlákat, stb. a legolcsóbb árban i 'őállitani. g r 

II. Honi ipart pártoljon minden 
« • • magyar ember! a » «* 

H 

i>> 
dfl 
(Ö a 
(Ö 
H 
ö̂) 
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fi 
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¡4 
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f erenczi J^nácz 

e z i p é s z 

KOLOZSVÁRT, 

Főtér 2Ö. szám. 

•X. ct>-c/> M -a 
CB-

N 
CD 

w 
CD 
C/> 09 
CB 
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-5" 
O : 
CD-

CD 3 
3 
fi) co 
fi» 

DÁVID ÖDÖN 
vegyészeti ruhafestő és tisztító intézete i j 

KOLOZSVÁR, 
Belmonostor-n 7., Széchenyi-tér 9. sz. 

Van szerencsém a mélyen tisztelt egyetemi ifjú-
ság b. tudomására hozni, hogy helyben a 

belmonostor 7. szám alatt levő 
első ercLélyi 

¡GOMBOS FERENCZ 
S gazdagon fölszerelt 

es 
üzletemben, 

mindennemű féifi ruhákat u. m.: felöltők, téli kabátok, 
köpenyeget stb., bármily piszkosok legyenek is, 48 óra 
alatt a legszebb k vitelbe vegyészeti módon festek és 
tisztitok. 

Egyedüli vegyészeti ruha-tisztitó üzletemet b. figyel-
mökbj ajánlom. 

Maradok kiváló tisztelettel 

H ) á , T 7 - i a . Ödön. 

K o l o z s v á r i , 
bel és kültorda-uteza sarkán. 

A legolcsóbban, 

leggyorsabban és kifogástalan kiállításban 
készít 

k ö n y v n y o m d á i m u n k á k a t i f -

a legegyszerűbb névjegytől kezdve 

tt a legdíszesebb kiállítású müvekig- I t 
Telefonszám 204. 
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