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/\ publicumok jelentősége a z egyetemi
életben.*
Minden egyes hirdetett előadás, a mennyiben érdeklődésre számit felhívás egy-egy kérdésre, a melyre az előadó
igazán m é g csak előadási sorozata végén felelhet meg.
Az ezen órákra hirdetett előadás tárgya oly szokatlan,
oly annyira szűk térre szorul, hogy vele szemben m é g inkább jogosult a kérdés felvetése s m é g inkább érthető azon
kívánság, h o g y most mindjárt az előadások kezdetén a d j a k
némi tájékoztatást az iránt, hogy ezen órákban mit akarok
nyújtani.
Felelet rejlik némileg m á r azon körülmény, h o g y ezen
előadásaimat, publicum-ként
hirdettem.
Előadásom a «publicum» előadások jellegével bir. A
publicum előadások m i n d é g ingyenes előadások voltak:
régebben azonban oly előadások, a melyek a szakképzéssel,
a j ö v ő életpályával legszorosabb összefüggésben álltak. Már
a XVII. században ezen előadások hitelüket kezdték veszteni. A ki fizetni tudott s szerette is emlegetni, hogy fizetni
is tud: az ezen publicummal be nem érte; hisz ő privát előadásokért is fizethetett: tartson tehát e vagyonosok s z á m á r a
a tanár külön fizetett, az életpályára míg jobban, intensivebben előkészítő előadásokat. Bensőbb, intensivebb jelleggel birtak tehát a privát előadások : de tárgya a publicum
és privát előadásoknak egy és u g y a n a z volt.
• Részlet «A diákéletről» Uilolt ingyenes előadás bevezetéséből.
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Az embernek mutatós, hiú természete egyrészt, másrészt pedig a legideálisabb munkásságban is érvényesülő
önző rugó magyarázza meg, hogy apublicumok mindinkább
háttérbe szorúltak, sőt szükségtelenekké váltak s igy kénytelenek voltak vagy egyáltalában megszűnni vagy pedig
más alakban feltámadni.
Ez utóbbi következett be. Az ú j h u m a n i s m u s a tudományt lealázott szolgai szerepéből kiemelte, kimutatta, hogy
a tudomány nem az életet, hanem az igazságot szolgálja,
hogy a tudománynak önczélja van. Ezzel már most az
egyes facultási tudomány is mindinkább eltávozott az élet
talajáról, szaknyelvével és a mindinkább gyarapodó tudományos apparatusával oly körbe helyezkedett és oly magaslatra emelkedett, a melyen a körűizajló élet hullámai visszhang nélkül megtörtek, de fel nem csaphattak; a mellette
emelkedő egyéb szaktudományok szellemáramlatán szintén
át nem csaphatott.
A tudományok érdeke azonban a tudomány
r

r

egységét

kivánja. Erezte ezt is az U j humanizmus nagyszabású világnézetével, a mint az nevezetesen Herder és Eichte útján
Goethében, Humboldt Vilmosban nyert classicus megalakulást. Az igazságnak sugarai eqy központból áradnak ki; a
sugarak, az egyes tudományok, magukban nem léteznek,
éltető forrásuk maga a tudományok napja. Ezért is kell, hogy
e sugarak bent a központban mind találkozzanak egymással
s lent a peripheriában is támogassák, világosítsák meg egymást sajátos világosságukkal. Csak a különböző színek egysége adja a fehéret, a tisztát; de különböző voltukkal is
megvilágosítják egymást sajátosságaikban.
Midőn az egyes szaktudományok e központot, szaktárgyuk végső folyamait, elveit keresik és kutatják s ez
elveket a tudás egészében, a világrendben el is akarják helyezni,
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hogy így a világnak egységes képét, egészét nyerjék: 1 a
philosophiához folyamodtak, a philosophiába mélyedtek el. A
philosophia az elvek tudománya, a melyek tudatos ismerete
és feldolgozása alapján egységes világnézetre kívánunk szert
tenni, egy oly világnézetre, a melyben nemcsak szaktudományunkkal, hanem szivünkkel is igyekszünk megnyugtató
és boldogító otthont találni. Érezte a philosophiának ezen
központi jelentőségét az általunk túlságosan lenézett középkor, midőn szálló igévé vált, hogy ,,Universitas in artibus
f u n d a t a " ; midőn a bécsi egyetem alapszabályai (1365) a
philosophiai facultást nevezik: „filia primogenita et ob ejus
foecunditatem praedilecta pia matri ceterarum f a c u l t a t u m " ;
s midőn a kiéli egyetem philosophiai karának pecsétje hirdeti, hogy „a philosophiai kar a tudományok közös köteléke'v De elismeri mindezt a mi egyetemünknek is tényleges
élete. A jogi facultás hallgatói tényleg hallgatnak egyes tantárgyakat a philosophiai facultáson. k jog az egyéni, a társadalmi, az állami, az államközi gyakorlati életnek csakis
egyik megnyilatkozása. A végett, hogy a jogot a maga sajátos természete szerint felismerhessük, azt legalább is a gyakorlati, a tettre irányuló életnek egyéb nyilvánulataival egybe
kell hasonlítani s így a gyakorlati ész körének egészébe elhelyezni. Eihikát kell ezért is a jogásznak hallgatni. Továbbá nem elég, hogy a jogot tételes voltában ismerje valaki. Az ily birtok csak ismeretre, de nem tudományra vezet.
Fel kell keresni a tételes jognak gyökereit nemcsak a történeti változó körülményekben, hanem a nép, a nemzetek,
sőt az ember sajátos természetében és e természetnek lényege
alapján való fejlődésében. Ezen jogbölcsészet, jogtörténet
ismét nem állhat meg magában. Az egyesnek, valamint a
kornak értékképzetei, elvei, melyek a tapasztalás és gondol1

Wissen des Wíssens (Erdmann); Wissenschafts-Lehre (Fichte).
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kodásnak öntudatunkon kivűl történt leszűrődései, megjegeczesedései határozzák meg világnézetünket, alakítják
gondolatvilágunkat, irányítják törekvéseinket. A jognak,
valamint a jogelméletnek alakulása ezen értékképzeteinktől,
ezen elveinktől f ü g g n e k . Ezen értékképzeteink, ezen elveink
éppen azért, mivel az egyes ember, valamint az egyes nemzetjelenlétében nem véletlen valami, hanem egy fejlődő összorganismusnak csak szükségszerű szerve — csak ú g y érthetők m e g igazában, ha fejlődésük szerint világalakokká,
megérthetővé válnak. Ezen értékképzeteinket, a lét és gondolkozás végső elveit és ezeken nyugvó egységes világnézetünket fejlődésében a philosophia története n y ú j t j a . Ezért is
egyenesen elengedhetlen a t u d o m á n y o s a n képzett j o g á s z r a
nézve a philosophia történetének komoly t a n ú l m á n y o z á s a .
A j o g t u d o m á n y követte is mindezen intézkedéseket,
nevezetesen azokat, a melyeket a renaissance elve által ú j r a
meghatározott ethika nyújtott Az egyéniség s így az érzület
elve u g y a n i s a j o g t u d o m á n y terén is mindinkább érvényesült, ú g y hogy a j o g t u d o m á n y is elhagyja azt az oly biztosnak feltűnő alapot, mely szerint a jognál a cselekvény,
holott az ethikánál a szándék, az elhatározás az egyedül
számításba jövő. Mig a jog eddig csak a cselekvényt, a
habitusnak mintegy s y m p t o m á j á t vette tekintetbe s a bűntett
mellett teljesen megfeledkezett a bűnösről: addig most és
pedig éppen a napokban Pétervárott tanácskozó criminálisták kongresszusa egyenesen kimondta azt, hogy a b ű n ö s
cselekvénynek nemcsak objectiv, h a n e m subjectiv tényezője
is tekintetbe veendő. Ezen személyi tényezőnek hangsúlyozásával f ü g g össze az esküdtszékek ú t j á n való bíráskodás, a
midőn u g y a n i s a b ű n ö s tett megítélésének kritériuma nem
a paragrafussal való egyezés, h a n e m a b ű n ö s személyiségének hatása alatt álló esküdtnek személyes meggyőződése, lelki-
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ismerete. Mennyire alakúit át már eddig is a j o g t u d o m á n y !
Midőn ugyanis a bűnről a bűnösre terelte a bíráskodónak
figyelmét:
azt az egyéniség jól felfogott elvénél fogva nem
nézhette m a g á b a n , isolálva őt a társadalomtól, hanem behelyezte egy szerves egészbe, úgjr, h o g y a tettnek szerzője
az egyes akaró, úgy másrészt belátta azt is, hogy éppen ezen
akarás nem egy eredeti, egyszerű actus, hanem különböző
tényezők közre- és összműködésének e r e d m é n y e s hogy
ennek következtében abban az egy testben a felelősség nem
csak a tettesre, h a n e m mindezen közreműködő tényezőkre
is száll. Az öröklés a m a g a nagy jelentőségében; a társaság, a társadalom, a milieu imponderabilis hatásaiban m é g
csak most emelkedett tudatra, úgy, hogy ez az itélő társadalom az egyes bűnnel szemben is köteles részben m a g á r a
venni a bűn súlyát is s oly büntetésben, mely javító j ó v á
tenni a m a g a bűnét is. Az összetartozás, a solidaritás érzése
hatja át az egész társadalmat, mint m e g ú j ú l t erő, mely mint
szeretet elve legyőzi m a j d azon társadalmi ellentéteket, a
melyeket az atomisáló mercantilismus oly magasra emelt.
Ezen solidaritás, ezen szeretet s z e m ü v e g é n át nézve a jogi
cselekvényeket, azon casuistikus prokatori j o g t u d o m á n y
egy valódi élő szervezet megértésére, fejlődése biztosítására
irányló socialtudománya változott. Nem bajt látunk Exnerrel 2 abban, h o g y a természettudományi felfogás terminológiájával és genetikai módszerével behatolt a j o g t u d o m á n y
terére i s ; mert nem jelenti ez az ethikai fogalmak és határok elmosását, nem azért, mivel a t e r m é s z e t t u d o m á n y t
mozgató elv alapjában mélyen ethikus, nem lévén az egyéb,
mint a mindenséget átható, kölcsönhatásban
megnyilatkozó
solidaritásnak, tehát a szeretetnek elve.
2

«Politische Bildung», rectori beszéd.
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A jogtudományról is áll az, h o g y nem j ó magában
lenni; csak a többi tudományokkal való kölcsönhatásában,
csakis elmélyedve a tudományok elveinek tudományába él
igazán a tudomány fáján mint élő ág s így fejlődve terem
g a z d a g gyümölcsöt az egyes, a társadalom, az emberiség
számára.

Dr. Schneller István.

JKuncz Ignácz.
1841—1903.
E fényes név viselője már csendes lakó a halottak birodalmában. A lángelme megszűnt gondolkozni, a nemes szív kihűlt
s árván maradt a kathedra, melyről évtizedeken át hirdette a
tudomány ideáljait, ébresztett lelkesedésével szent érzelmeket az
ifjúságban és szerzett becsületet korszakalkotó munkásságával a
magyar politikai tudománynak.
Consummatum e s t ! A földi pályafutásnak vége szakadt, de
helyébe lép egy dicsőségben ezzel vetekedő, a halhatatlanságé,
mely az ő nevét, mint egy szent eszmét szállítja nemzedékrőlnemzedékre.
Kuncz Ignácz nemcsak annyit érdemel, hogy a kegyeletes
megemlékezés, a hála, a halott emléke iránt is megszünhetlen
tisztelet érzelmeivel sajnálkozzunk a veszteségen, mely elhunytával egyetemünket s a magyar tudományos világot érte.
A kegyelet, hála és tisztelet adóját nem így róhatjuk le a
nagy halott emléke iránt. Örökemlékű munkásságáról kell szólanunk, melylyel nevét halhatatlanná tette.
Nemrég ünnepelte egyetemünk a tudományos világ osztatlan
részvétele mellett századik születési évfordulóját egy magyar
tudósnak, a magyar Euklidesnek, ki „Tentamen"-ével évezredek
téves nézetét megdöntötte s tanaival a semmiből egy új világot
teremtett.
A tudós, kit életében a meghasonlás szelleme kisért végig,
egy évszázad múlva nyert méltó megemlékezést.
Az a tevékenység, melyet Kuncz Ignácz a politikai tudomány terén kifejtett, sok tekintetben hasonlít a Bolyaiéhoz.
A politika tudományának fejlődése a XIX. század óta, midőn
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az angol constitutionalis szellemet a kontinensre átültették, rohamosan haladt. A fejlődés jegyében haladó franczia és német
nemzet kiváló tudósai fejtik ki nézeteiket, melyek azonban egymás között nagymérvű divergentiákat tüntetnek föl.
Végeredményében szemlélve e tevékenységet, igy szól Kuncz: 1
„Az objektív irány ma is uralkodó az irodalomban, még pedig
a positiv philosophia és a természettani világnézet túlnyomó befolyása alatt. A természetjog helyét a sociologia foglalta el, mely
eszményi törvények helyett fejlődési törvényeket kutat."
Kezdve Stammleren, folytatva Müller Ádám, vicomte
de Bonald, Stahl, Haller, Bentham, Comte, Spencer, Rotteck,
Tocqueville theoriáin, azzal a mesteri plastieitassal, a stylusnak
egyszerű fenségével, mely egyik legjellemzőbb sajátsága, bonczolva szét az emberiség legelső gondolkodóinak dogmáit, viszszatér kiindulási pontjához, hogy „csak az ethikai államfogalom
vezetheti a nemzeteket és az emberiséget megelégedésre és az
átalakulással járó sok hányattatás után állandó nyugalomra."
A szilárd ragaszkodás, a meggyőződés óriási ereje, mely őt
tanai igazságában, ideáljai megvalósíthatásában eltöltötte, magyarázza meg műveinek alaptonusát, mely lelkesít, kényszerít vele
együtt gondolkozni, együtt érezni, együtt lelkesedni.
Az idealismus megtestesült földi alakját bámulhattuk szellemi nagyságában. Tudja, hogy tanai mai nap nem mindenütt
találnak elfogadásra, de meggyőződése, hogy annál magasabban
kell lobogtatnia az idealismus zászlaját. 2
A vas következetesség, a logika fegyvereinek biztos alkalmazása, a mély tudás, mely a dolgok lényegét a mellékestől
megkülönböztetve, a létezett és létező politikai rendszereket és
doktrínákat legjellegzetesebb vonásaiban szemléli és saját rendszerével szembe állítja, teszi alkotását befejezett egészszé, művészi
remekké, melyben elevenen lüktet az Ő szellemi nagysága.
A magyar politikai tudomány fényes múlttal nem dicseked
hetik. Sajátos viszonyaink a legújabb időkig megakadályozták
általában a tudományos irodalom állandó és rendszeres művelését.
' Nemzetállam, II. kiad. 82. 1.
Előszó, XII.
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A magyar nemzet erős közjogi érzéke, a közélet terén
századokon át kifejtett lankadatlan munkássága sokkal inkább
ismeretes, mintsem bővebb fejtegetésre szorulna. Hisz ez tette
lehetővé alkotmányunk és államunk évezredes fönnállását; ez
tette lehetővé, hogy alkotmányunkban a történelmi fejlődés folyamán mindinkább gyarapodott oly nemzeti kincset mondhatunk
magunkénak, a milyennel a többi művelt nemzetelv közül — az
angolt kivéve — egyik sem dicsekedhetik.
Voltak történelmünknek minden időkben kiemelkedő alakjai,
kik korukban a vezető szerepet játszották. Ue ezek a politikát
mint a gyakorlati exigencziák tudományát ápolták.
Miként annak ellenére, hogy nemzetünknek közjogi érzéke
páratlan s positiv közjogunk oly tételeket tartalmazott, melyek
helyes voltára más nemzetek csak évszázadok múlva jöttek reá,
a közjog tudománya mégis csak a XIX. században talál állandó
és rendszeres feldolgozásra : a politika terén hasonlóan áll a dolog.
A politika tudományos művelése a legnehezebb feladatok
egyike, melylyel csak az emberiség legkiválóbb alakjai, szellemi
kitűnőségei foglalkozhatnak sikeresen.
A gyakorlati exigencziák kérdése a változó napi politika
substratuma. A politika, mint tudomány, rendszert, eszméket és
eszményt kiván, mely jövendő századokon át legyen a napi politika irányítója. Az egész emberiség, a világegyetem történeti
fejlődésének magasabb szempontok szerint való szemlélete, a
lcultura, a czivilizáczió gyakorlati eredményeiből levonható tanúlágok ismerete, a mult és jelen alkotmányrendszereknek, államelméleteknok a fölvett eszmény alapján kritikai mérlegelése, szóval a históriai fejlődés és a doktrína legnehezebb kérdéseinek
beható ismerete szükséges, hogy megállapítsuk a helyes irányt,
melyet a jövőben követnünk kell.
A kiben mindezek a föltételek megvannak, párosulva a
gondolkodás mélységével és a teremtő erő geniusával: csak az
képes megoldani a nehéz feladatot.
Kuncz Ignáczban mindezt feltalálhatjuk. Azért az ő nevét
nem lehet csak azok között felsorolni, kik szakmájukban kiválók
voltak. Mert ő több ennél. Egy teljesen önálló tudós egyéniség,
ki új rendszert állított fel a politika tudományában, melynek Ő
rakta le alapjait és Ő is építette ki annak egészét.
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Kautz, Schwarcz Gyula és Concha mellett a magyar politikai
tudomány megalapításának pálmája nagy részben Őt illeti meg.
Benne nemcsak a tudóst, hanem a reformátort is veszítettük el. Az alkotás energiája lüktetett vérében szakadatlanúl s
ennek hatása alatt szakítva a régi tanokkal, egy új gondolatvilágot nyitott meg előttünk, egy új politikai rendszer, egy új
államelmélet a „Nemzetállam" elméletének kifejtésével, melyet
örökül reánk hagyott s melynek valódi értéke időhaladtával mindinkább növekedni fog.
Ez a compositiojában, egészében, mint részleteiben, tudományos értékében, stylusában egyaránt remekmű méltó loglalatja egy a tudomány szenvedélyes szeretetében, lankadatlan ápolásában eltöltött emberélet munkásságának.
Egy teljesen önálló politikai rendszer apostola volt Ő, kinek
tanait őrizzük a nemzetállamról írt művében.
Magyar tudós — önálló rendszer! Mintha e kettő együtt
szokatlan lenne. És bizony akkor, midőn tudományos életünk —
bár most már csak partialis — bajának tartják a nemzeti önállóságnak az irodalomban érzett hiányát s a magyar tudományt a
külföldi, különösen a német tudomány uszály hordozójának mondják, kétszeresen derék munkát végzett az a férfiú, ki önálló és
magyar rendszerrel emelte tudományunk niveauját.
Mert nehéz a magyar tudós helyzete, sokkal nehezebb, —
Farkas Lajos szavait idézve — mint azt az „incuriosa suorum
aetas" a közös környezet sejthetné. S illik ez különösen arra a
korra, melyben tudósunk férfikorát töltötte, tudományos működésének alapjait vetette meg. De benne mint mozgató erő élt fiatal
korától kezdve a lelkesedés a tudomány nemes eszméi iránt, a
tudomány szeretete szenvedélylyé erősbödött s az alkotás vágya
meg nem pihent.
A nyolczvanas években kezdi meg nyilvánosan tudományos
munkásságát. Szaklapokban, különösen a felmerülő politikai kérdésekről értekezik. A mély tudás, alapos gondolkodás látszik már
ekkor meg minden során.
Mainem két évtized múlt el ugyan a nélkül, hogy maradandóbbat alkotott volna, de ha e kisebb tanúlmányokban, dolgozatokban kifejtett munkásságát most szemléljük, mikor ezt

KUNCZ IGNÁCZ

107

elveinek kiépített rendszere alapján tehetjük, nagy vonásokban
kidomborodnak a körvonalak, melyeket későbbi munkássága dús
tartalommal látott el. 3
De különösen kiválik munkásságának jövendő iránya két
nagyobb tanúlmányában, melyek egyikét a közigazgatási bíráskodásról, a másikat a demokráczia eszméjeről és szervezetéről írta.
A 80-as és 90-es években állandó kérdése volt a tudománynak a közigazgatási bíráskodás, melynek helyes legislativ
szabályozásával kívánták a közigazgatás gyengülő gépezetét friss
mozgásba hozni. Ezt a köz- és közigazgatásjogi, valamint alkotmánypolitikai tekintetben oly sok vitakérdést tartalmazó problémát
Kuncz különös előszeretettel dolgozta ki. Megalapítja e kérdés
politikáját a nemzetállam rendszere alapján s e közben bő alkalma
nyílik arra, hogy a német és franczia tudomány domináló nézeteire, Stahl, Bàhr, Gneist, Sarwey, Darèste, Laferrière, Ducrocq
és Aucoc műveire reflektáljon.
A demokrácziáról írt nagyobb tanúlmánya rendszerének,
gyakorlati állampolitikájának sarkalatos része. Megczáfolja Guizot
mondását: „Le ehaos çe cache aujourd'hui sous un mot: Démocratie." Eloszlatja a homályt és történeti, valamint theoretikus
és gyakorlati fejtegetéseivel sikerűi megállapítania az eszme
valódi tartalmát. „A demokráczia tiszta eszméje a személyes érdemnek állami és társadalmi érvényesülése, függetlenül a származástól és ősi gazdagságtól".
De mindezek csak előfutárai a nagy műnek, melyhez az
utolsó lépést a divatos államjogi és politikai nézetek fölött írt
kritikai értekezésében tette meg.4
Végre 1888-ban, pozsonyi jogtanár korában jelenik meg „A
nemzetállam tankönyvé"-nek első kiadása.
A tudományban, a politikai életben forradalmat ugyan nem
idézett elő, de nagy jelentőségét, kiváló tudományos becsét mindjárt felismerték.
3

V. ö. iAz àllamczèl gyakorlati jeltntősigtv és «A3 állam is társadalom alaki
megkülőnböztettse» cz. czikkeit (Jogt. Közi. 1877. évf., illetve Közig. Lapok
u. a. évf.).
4
tAz állam mint nemzett (Magyar Phil. Szemle 1887. évf.). Utal erre <5
is az első kiadáshoz írott előszavában.
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Tizenkét év múlva jelent meg a második kiadás, melyet
csak a múlt év tavaszán követett a harmadik.
A mű igénytelen első alakjában reudszerének sarkalatos
elveit minden irányban körvonalozta. Életének további munkásságát egészen e mű tökéletesbítésének szentelte. Növesztette
szellemi tartalomban, ékes gondolatokban. S előttünk fekvő alakjáról bátran kimondhatjuk, hogy nemcsak hazánk, de a külföld
politikai irodalmában is páratlanúl álló mű.
#

íj

Kuncz politikai rendszerének alapja államéletében nyugszik.
Az ő államfogalma, tudományos eszménye az ethikai államfogalom, az állammá emelkedett nemzet, a nemzet mint állami absolutum: a nemzetállam.
„Ez annyit jelent, hogy a nemzet az aktiv államalany gondolatban, akaratban és tettben; hogy tehát a nemzet állami absolutum és minden egyéb az államban a nemzetnek létalakja,
vagyis az államban a nemzeten kivűl substantialiter nincs semmid
E szavak képezik quintessentiáját a nemzetállam rendszerének.
Mily hatalmas lépés ez a társadalmi alapon álló államelméletektől az állam lényegének helyes felfogásáig. S e lépést Kuncz
önerejéből, minden támogatás nélkül tette meg.
A történelmi fejlődés folyamán, sőt magában a tudományban nem teljesen új az eszme. De öntudatosan, tiszta lényegében, teljes rendszerében sehol sem található meg. Az ókori községállamok rendszere csak előképe a nemzetállamnak s az irodalomban itt-ott található kísérletek halovány árnyéka Kuncz rendszerének.
Az a felfogás, hogy az állam önczélú lény, korántsem nevezhető újnak. Már Hegel kidomborítja tanaiban, hogy az állam
önmagáért létezik s így absolut önczél. S mégis mily távol állanak az e felfogáson alapuló tanok a nemzetállam elméletétől.
E felfogások merituma röviden abban áll, hogy az egyént szembeállítják az állammal, mint két ellenfelet s ennek alapján jutnak
az egyéni jogok fogalmának megállapítására. Ez a lényeges tévedés egyszersmind alapja a társasági államelméleteknek.
A nemzetállam az egyén és állam között ellentétet nem
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ismer. Az ember föláldozza magát egy magasabb erkölcsi világrendnek és „az ember mint ilyen önfeláldozó lény, mondhatni csak
igazán állami lénynek".
„A politikai jogoknak alanya a nemzet és csak annyiban
az egyes ember, a mennyiben a nemzetet az emberekben kell
szerveznünk". így szemlélve a kérdést, világos, hogy a politikai
jogok nem garancziák, mert a nemzeti szabadság a nemzetállamban önczél.
Egész önálló úton halad Kuncz a politika módszere kérdésében. Hirdeti, hogy a politika módszere mind a deductio, mind
az inductio. Érti pedig a deductiot plátói értelemben, mely kritikailag a tapasztalás felett álló igazságokból következtet. És az
Ő érdeme, hogy a deductiv módszernek is érvényt szerez művében.
Ez álláspontját az uralkodó iránynyal szemben meggyőzően
indokolja, úgy, hogy helyessége kétségtelen. Mert — mint
mondja —- abból, hogy a természettudományok módszere kizárólag az inductio, nem következik, hogy „a többi tudományokat is
feltétlenül az inductio jármába fogjuk". „Tapasztalásból csak
azt tudom, a mi van. De azt, a minek lennie kell, tapasztalni
nem lehet".
És a rendszere szempontjából feltétlenül szükséges a deductiv módszer alkalmazása, mert végső alapelvei oly erkölcsi alapigazságok, melyek helyességéről nem bizonyítás, hanem közvetlen
belátás által győződünk meg. Ez alapigazságokból kell követ
keztetnünk a részletes tételekre.
A teljes constitutionalismus szellemének átértése vezérli
Kunczot művében. A politika rendszere, melynek nevében államférfiak népeket döntöttek a pusztulás mélyébe s államokat töröltek el a föld színéről, nála a szabadság eszméjének teljes érvényesülése. Rajongó idealismussal öleli magához a szent eszmét.
Malo periculosam libertatem, quam quietum servitium. „Egy
állat, mely szabadságának elvesztése miatt elpusztul, tiszteletre
méltóbb, mint olyan ember, ki a szolgaságban meghízik."
A küzdelem, melyet Kuncz diadalmasan harezol végig, a
modern individualisticus irányzatok és az állameszme ethikai
felfogása között folyik. Az piedesztálra emeli az embert, honnan
csak imént taszította le az áiíamot. Ezért az ideálért Kuncz nem
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lelkesül. A politikai atomismus, a társasági állam, a népsouverainetas
azok a fogalmak, melyek ellen egyre támad. Szerinte az államnak csak egy alanya van a nemzet, mint ethikai személyes egység ; az állam tehát nem az atomistikus sokaság tulajdona, nem
is res, hanem persona populi. Nemzet és állam correlativ fogalmak.
A mely nemzet nem önmagát kormányozza, hanem kormányoztatik, megszűnik aktiv államalany lenni, elvesztette államiságát.
Mert az ethikai államfogalomnak, a nemzetállamnak két kritériuma van :
I. Sok embernek történetileg élő, fejlődő ethikai személyisége.
II. Hogy ezen személyiség önmagát kormányozza.
Az állam és társadalom, az ember, mint állami és mint társadalmi lény között a valódi különbség felismerése tette csak
lehetővé rendszerének következetes kiépítését.
Állam és társadalom nem anyagilag, csak alakilag különböznek. „Szivünknek minden dobbanása, elménknek minden gondolata képezi mind az államot, mind a társadalmat." Az államban minden a nemzet, a társadalomban minden az egyén . . . „Az
állam egy alany, a társadalom sok millió alany".
Két nagy elvet kiván érvényesíteni az állam és társadalom
egymáshoz való viszonyában. Legyen szabad társadalom a szabad
államban és uralkodjék az állam a társadalom fölött.
Hirdeti az önfeláldozást, mely az embernek, mint állami
lénynek legszebb erénye. Leghevesebb ellene az utilitaristicus
és eudaimonisticus államtanoknak. „ . . . a kik az állam sülyedő
hajójáról a hasznossági elv szerint menekülnek, azok nemcsak
semmi erkölcsi örökséget nem hagynak a jövő számára, de sőt
a hazájukat elnyelő hullámok közt hagyják mindazt, a miért e
földön embernek élni érdemes."
A bureaukratikus rendszer, melynek mind nagyobb térfoglalását csak a közel múltban mutatták ki, a nemzetállam lényegével diametrális ellentétben áll. Az ethikai állam nem gazdászati
elvek constructióján alapszik. Az állami feladatok betöltésében a
nemzet összeségének kell részt vennie. Mert az ember, mint
állami lény az államot közvetlenül éli. E czélt megvalósíthatni az
állami önkormányzat alakjában, a mint erre az angol „iustice of
peace." intézménye, a békebirók tízezrekre menő testülete méltó
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példát szolgáltat. Epp ezért fektet oly kiváló súlyt Kuncz rendszere szempontjából az állami önkormányzat eszméjének érvényesítésére. Erre vonatkozó nézeteit külön is kifejtette a magyar
tudományos akadémián tartott székfoglaló értekezésében.
Művének a rendszerre vonatkozó fejtegetéseit bevezetés
előzi meg. A politika fogalmához megkívántató általános ismeretek, a módszer és rendszer kérdése, a theoriák évezredes fejlődése az alkotó szerencsés kezével, éles látásával és mély tudásával, legjellemzőbb vonásaikban megörökítve állanak előttünk.
Rendszerét két főrészre osztja. Egyikben az államról szóló
tanokat általában, másikban a hatalmi ágakat és az államhatalom
ügyköreit tárgyalja.
Az állam fogalmáról szóló alaptanok, az alaperők, a szabadság és egyenlőség eszméje, az államhatalom, az alkotmáay és
államalkat fogalmai nyernek az első részben kritikai megvilágítást és rendszeres feldolgozást.
A második részben a hatalmi ágak kifejtésével találkozunk
a Montesquieutől eredő hármas felosztás alapján. Ugyanebben
vannak az államhatalom ügyköreire vonatkozó tanok egybefoglalva, par excellence a gyakorlati politikában való érvényesítés
szempontjából.
Lesz-e állam, mely berendezkedésében majdan tökéletesen
e rendszert fogja követni, e kérdést nem vitatjuk.
Politikai rendszer, mely a tökéletesség és bevégzettség,
valamint absolut tudományos érték tekintetében oly magasan áll,
mint Kuncz rendszere, a tudomány terén megdönthetlen oszlopa
egy magyar tudósnak. Más kérdés, hogy a rendszer, mely az
idealismus lángoló erejét s az embernek mulandó gyarlóságain
felül emelkedő önfeláldozását tételezi föl, a történelmi fejlődés
terén miként érvényesül.
Kuncz nemcsak a- szorosan elméleti fejtegetések körében
érezteti szellemi nagyságát. A mindennapi élet, a társadalmi lét
hullámzásának mély megfigyelőjére vallanak azok a tanítások,
melyeket fontos gyakorlati kérdésekie nézve művében találhatunk. Egy párat kiragadunk a sok közül.
Hirdeti a társadalmi egészségügy szükségességét. Föl kell
kelteni az alsóbb néposztályokban az egészségügy iránti érzéket,
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hogy ne csak a végveszélyben hivassanak orvost, mint Rousseau
Emiljéhez : „car alors il ne peut pas lui faire pis que de le tuer."
Kárhoztatja a házasság ethikai felfogásától való eltérést.
Kiváló súlyt kiván fektetni az erkölcsrendészetre.
Markáns vonásokkal emeii ki, hogy a rendészet az állameszme lényegének logikai következménye. Legyen eszményünk
e tekintetben Anglia, hol a „justice of peace" már érintett intézményével a nemzet gyakorolja a rendőri hatalmat. így valósúl
meg e téren is a nemzetsouverainetas elve s válik a rendészet
nemzeti hatalommá, nemzeti .szabadsággá.
A jogszolgáltatás elve legyen a népbíróság, nyilvánosság és
szóbeliség. Ily törvénykezés mellett idézhetjük csak Montesquieunek látszólag paradox mondását: „un homme à qui on ferait son
procès, et qui devrait être pendu le lendemain, serait plus libre
qu'un bacha ne l'est en Turque".
Persze mindezek a tételek csak a rendszerből folyó következetes logikával szemlélhetők igazi lényegükben. A rendszer
alapján, mely szerint az ember az állami létet közvetlenül éli, az
összes politikai jogok a nemzet jogai, mert létjogosúltságuk épp
abban rejlik, hogy a nemzet a polgárokban és a polgárok által
gondolkodik, akar és cselekszik. Ebből magyarázható a jogi
egyenlőségnek és a jogegyenlőségnek distinctioja, mely különbség
magában rejti az arányos egyenlőség eszméjét. Ez pedig nem
más, mint „az egyéni képességek szabad fejlődése, vagyis a
civilisatio".
Szép eszméket tartalmaznak az oktatásügyről szóló fejtegetései. „Az egyetem az idealismus fényét árasztja a nemzetre
és az emberiségre". „ . . . A főiskolában a tanítónak szellemi
individualitása a fődolog, a mit igazi elevenséggel csak az élő
szó fejez ki."
Reá vallanak ezek a szavak. Egyéniségének varázsa, előadásának lelkes tüze, hangjának fokozatos emelkedése, eszméinek nemes tartalma és gyújtó hatása nemcsak a hallgatók érdekiődésát kötötte le, hanem folytonos hullámzásban tartotta
érzelmeiket is.
Szellemi individualitása valóban szétárasztotta a kathedráról az idealismus fénylő sugarait. S ha a fölébredt lelkesedés a
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jövő nemzedék tetterős küzdelmében nyer majd érvényesülést,
ez a küzdelem leend az Ő életének legméltóbb dicsőítése.
Bizonyára akadni fognak jeles férfiak, kik az ő munkásságát méltóan fogják ismertetni. S talán eljő az az idő is, mikor
a „Nemzetállam" diadalmasan fogja bejárni a világirodalmat, hogy
helyet foglaljon az emberi szellem kitűnő alkotásai között.
E sorok csak a kegyeletes megemlékezés, hála és soha meg
nem szűnő tisztelet kifejezései.
Kiérdemelte Ő ezt, nemcsak mint a tudomány zászlóvivője,
mint a lelkes eszméket hirdető tanár, de úgy is, mint puritán
jellem. És e tekintetben alig tehetnénk helyesebbet, mint ha ismételjük azokat a mélyen érzett szavakat, melyekkel a nagy halottat
dr. Farkas Lajos a Magyar Tudományos Akadémia képviseletében búcsúztatta:
„ . . . a Te munkáidban . . . valósággal a Te lényed is van
átöntve; a Te rajongásig menő szereteted édes nemzeted iránt,
erős hited a magyar állameszme igazságában és egyúttal jelentőségében az általános emberire nézve. Hogy az igaz ember, kinek
legszebb erényét az önfeláldozásban találtad, Benned közöttünk
élt és hogy az a hogyan élt: éppen oly méltó az emlékezetre,
miként az igazságok, melyekért élt".
Ausch Jenő.

A következőkben Kuncz Ignácz munkásságát tüntetjük fel
a Magyar Tudományos Akadémia almanachjai alapján:
Államélet. Pécs, 1870.
A hűbérrendszerről, tekintettel a magyar jogtörténetre. (Jogt.
Közi. 1872. VII. 169., 179., 187.)
A közigazgatási jognak mint szaktudománynak elismeréséről.
(U. o. 1872. VII. 257.)
Jogtörténelmi fejlődése a városi életnek. (U. o. 1872. VII.
340., 348., 356.)
A vadászati jog és annak korlátai. (U. o. 1872. VII. 284.,
295., 304.)
A köziörvényhatóságok tisztújítási intézménye. (U. o. 1874. IX. 10.)
8
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Az Ítélet előtti pertörlés. (U. o, 1875. X. 349.)
A hellen házasság mint politikai intézmény. (U. o. 1875. X.
286—310.)
A mentelmi jog köre. (U. o. 1876. XI. 4., 10., 97.)
Képviselői napidijak és lakbérilletményekre intézett végrehajtás az összeférhetetlenség szempontjából. (U. o. 1876. XI. 391.,
399., 427.)
A természettudományi módszer jogosultságának határai a politikában. (U. o. 1876. XI. 177—387.)
Az államczél gyakorlati jelentősége. (U. o. 1877. XII. 57.,
65., 73.)
Mely irányban véd a mentelem? (U. o. 1877. XII. 205., 213.)
A képviselőválasztási verificatio. (U. o. 1877. XII. 317.)
A közigazgatás jelentősége a szabadság szempontjából. (Közig
Lapok 1877. I. 2., 25.)
Az állam és társadalom alaki megkülönböztetése. (U. o. 1877.
I. 121—213.)
Képviselet éz hivatal. (U. o. 1877. I. 63., 85.)
Közigazgatási
bizottságaink jelentősége az önkormányzat
szempontjából. (U. o. 1878. II. 57., 65.)
Párbaj és mentelem. (Jogt. Közi. 1878. XIII. 91.)
A közigazgatási bíráskodás. (U. o. 1878. XIII. 169—370.)
A közigazgatás függetlensége a közigazgatási bíráskodásban.
(U. o. 1884. XIX. 49.)
A válóperekben követett felsőbirosági gyakorlat. (U. o. 1884.
XIX. 17.)
A mentelmi jog. (U. o. 1884. XIX. 201.)
Többes szavazat. (U. o. 1884. XIX. 225—339.)
Megyei követek a felsőházban. (U. o. 1885. XX. 9., 28.)
A demokratia eszméje és szervezete. (Kiadta a M. Tud. Akadémia, Budapest, 1885.)
Az állam mint nemzet. (M. Phil. Szemle. 1887. 45.)
Az aristokratia. (U. o. 241.)
A közjogi s különösen % közigazgatási bíráskodás philosophiája.
(U. o. 374.)
t

Államigazgatási elvek és rendszerek. (U. o. 1888. 81.)
Állani és társadalom, (U. o. 403.)
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A nemzetállam tankönyve. (Pozsony, 1888.)
A választókerületek bizalmatlansági szavazatai. (M. Phil.
Szemle. 1889. 1.)
Államigazgatási reform. Pozsony, 1889. (A „Pozsonymegyei
Közlöny"-ben közzétett ezikksorozat.)
Nemzetálam és hivatalnokállam. (M. Phil. Szemle. 1890. 49.)
Önkormányzat. (U. o. 321.)
Válasz N. N. képviselő czikkére. (U. o. 1891. 114.)
Állami önkormányzat. (Székfoglaló értekezés. Kiadta a M.
Tud. Akadémia. Budapest, 1896.)
A nemzetállam tankönyve. Második kiadás. Kolozsvár, 1900.
Ugyanaz. Harmadik kiadás. Kolozsvár, 1902.
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kérdése

a positiVus philosophiában.
ii.
Időrend tekintetében Pfliiger volt az első, ki a szerves világ
keletkezésének kérdését a fehérje keletkezésének kérdésével
összekötötte, a mennyiben a fehérjék előállítását szervetlen alkotó
részekből, az u. n. cyan theoria alapján megfejthetőnek találta.
Ez a theoria, melyet Pfliiger 1875-ben állított, a fehérje moleculát olyan structúrájának állítja, melyben a cyan gyök a molécula magvát képezné, még pedig éppen azt a részt, melyhez az
illető molécula élő mivolta kötve van. Ezt az állítást különböző
érvekkel és kisérleti eredményekkel támogatja részint a fehérjék,
részint a cyan-vegyületek chemiai tulajdonságaiból kiindulólag.
Első sorban utal arra a különbségre, mely az élő és holt fehérje
között fennáll. Az élő fehérjének széthullási, illetőleg bomlási
termékei lényegesen különböznek a holt fehérjéétől. Azok, mint
a Carbamidum, Húgysavak, Xanthinum, Kreatinum stb. vagy tartalmazzák magát a cyangyököt, vagy mint a Carbamidum (Wöhler
szerint) cyansavas ammónium útján előállíthatók, ellenben ezek,
a holt fehérje bomlástermékei, a tyrosinum, leucinum, amidosavak, ilyen tulajdonsággal nem bírnak. Másrészről Pflüger a
Cyannak és származékainak nagy elevenséget tulajdonít s physikalis tulajdonságaira vonatkozólag úgy találja, hogy a fehérjékhez nagyon hasonlítanak. Nagy keletkezési hővel bírnak, mely
az élő fehérje activus energiájának lényeges részét képezi. Ugyancsak ez a nagy keletkezési hő indokolja, hogy a cyan keletkezésére éppen azok a természeti körülmények voltak kedvezőek,
melyek a geologiai alakulás első korszakaiban bolygónkon uralkodtak.
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Ezek szerint Pflüger a fehérjék keletkezésének kérdését
következőleg véli megoldhatónak : a geologiai alakulás illető korszakában minden esetre még nagy hő mérséklet mellett a légkörben levő carbonium (C), és Nitrogenium, (N), egyesültek
Cyanná, (CN), mely ugyancsak a levegőben jelenlévő Hydrogenium és Oxygenium atomokkal Cyansavvá (HCNO), alakult, mely
vegyület polymerisatió útján növekedhetett cyamelid, cyanursavvá
s minthogy e cyan-vegyek kötési modora igen könnyen változik
alkalmasok voltak arra, hogy a fehérje moleculának magjául
szolgáljanak.
Pflüger theoriája értelmében igy egészen érthető és könnyen
megmagyarázható volna a fehérje s vele a szerves világ keletkezése a szervetlenből, a carboniumból, a nitrogeniumból, a
hydrogeniumból és az oxygeniumból. Mai tudásunk alapján valószínűnek tarthatjuk, hogy a keletkezési processus illető szakaszában ezek az elemek akár szabadon, akár kötéseik alakjában
a légkörben jelenvoltak, valószínű, hogy a cyan keletkezési hője
is megadatott s azt sem lehet tagadni, hogy a cyannak és vegyi
származékainak nagy labilitása, alvadás képessége, viselkedése
a vegyi reagensekkel szemben sok hasonlatosságot tünteti fel a
fehérjékkel. Pflüger éppen félig élő moleculának nevezi e hasonlatosság alapján.
Pflüger theoriájától nem lehet elvitatni a logicai tisztaságot
s a valószínű és tetszetős formát sem. Sőt még a tudományos
alap hiányát sem lehet érvül használni ellene, mert Gauthier
„Leçons de Chimie biologique"-ja, Schützenberger Pál vizsgálatai
mind e theoriát erősítik tudományos kutatások alapján, Verworn
pedig „Allgemeines Physiologie"-jében határozott állást foglal el
e Cyan-theoria mellett.
Csaknem ugyanezeket lehet elmondani F. J. Allen „What
is life? cz. 1899-ben megjelent érintkezésére, melyben Pflüger
tanát új alakban szűkebb térre szorítva, de még kevesebb positivus alappal felújítja s az élettünemények characteristicumát,
az első fehérje magvát, a Nitrogenium moleculában találja. Felfogása szerint a fehérje molecula structurája oly alakkal bírna,
hol a nitrogenium atomusok centrális helyzetet foglalnának el
s hozzájok kapcsolódnának a többi atomus csoportok. Mint
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kitűnik itt a Pflüger f. CN helyébe Allén a N-t teszi, azaz egyszerűsíti az egész structur-képet, sőt minthogy a Nitrogenium,
mint szervetlen elem, már helyet foglalhat a fehérje moleculában, sőt éppen annak magvát teheti, nem szükséges felvenni még
a Pflüger által feltételezett Cyan keletkezési processusokat sem,
s a kérdés megoldása annál világosabbá és érthetőbbé válik.
Allén különben állításának támogatására csaknem ugyanazokat a tulajdonságokat tételezi a Nitrogenium moleculában,
mint Pflüger a Cyánban. Rámutat a nitrogenium vegyületek nagy
labilitására, nagy energia készletére s állítja, hogy azokban a
könnyen bomló vegyületekben, melyekhez az élet kötve van, a
Nitrogenium jelenléte nélkülözhetetlen. Egyszersmind azonban
nem emeli úgy ki ezeket a N. atomokat, mint Pflüger a CN.
gyököt, sőt világosan nem is preczizirozza a működési kört,
melyet ezek a centrális elhelyezkedésű és bonyolult kapcsolatú
Nitrogenium atomok akár a fehérje molecula képződésénél, akár
növekvésénél vagy szétesésénél betöltenek.
Minden egyébb birálat, mint emiitettük már egybe esik a
Pflüger elméletéről mondottakkal, a mennyiben az Allén theoriája
is ugyanazon elvek szerint épült, mint a Pflügeré.
És ha e theoriák lényegét és végső következtetéseiket vizsgáljuk mindkettőnél ugyanarra az egy eredményre jutunk, hogy
bár mind a kettő a szerves világ keletkezésének kérdését a
helyes irányban, a fehérjék keletkezésének kérdésében igyekezett
megoldani, hogy bár itt világos, valószínű és tetszetős hypothesiseket sikerűit felállitaniok : tudományos, positiv és minden kétséget kizáró megoldást és feleletet adni épp úgy nem képesek,
mint Richter a „kozmozoa" theoriájával vagy Preyer a magáéval.
Ha közelebbről vizsgáljuk ugyanis e tanokat, látjuk, hogy
mind a kettő a fehérje-molecula structur képletével foglalkozik.
Ennek keretén belől tételeznek fel helyet és kapcsolatot az általuk első rangúnak tartott Cyannak vagy Nitrogeniumnak. A
vegytanban pedig az enzymek és fermentumok vegyi képletén
kivűl alig van homályosabb, bonyolultabb és vitásabb kérdés,
mint épp a fehérje-molecula structurális képlete. Csaknem minden
nevesebb vegyész hozzászólott e kérdéshez, azonban a legújabb
időkben is Hofmeister. Hope-Seyler és tanítványai, Pick, Cohnheim
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és számos más tudós állítása szerint ez megoldva egyáltalában
nincs. Még kevésbé eldöntött és eldönthető az élő és holt fehérje
közti különbség, egyáltalában az élő fehérjének vegyi természete
és szerkezete. A Pflüger által felsorolt különbség a derivatumokra
nézve mai napság egyáltalában nem állhat, mióta — mint azt
Verworn is beismeri — Hofmeisternek sikerűit holt fehérjéből is
előállítani Carbamidumot, melyet addig az élőfehérje kizárólagos
szétesési termékének hittek. Úgyszintén merő hypothesis és teljesen bebizonyíthatatlan a Verworn által Biogeniumnak nevezett
élő molecula, mely az élő fehérjével azonosítható s igy a holt
fehérje-moleculával szembeállítható. 1 Egyáltalában az a körülmény,
hogy az élő fehérje megközelíthetetlen chemiai vagy physikai
eszközeinkkel, mert a legcsekélyebb külső beavatkozás mélyreható változásokat okoz, lehetetlenné tesz minden reális kutatást
s csak a combinatióknak és hypothesiseknek kínálkozik kedvező
talajul. Már ebben a tekintetben is kitűnik, hogy úgy Pflüger,
mint Allen is nem állhattak positivus alapon, midőn az egyik a
Cyanhoz, a másik a Nitrogeniumhoz fűz egy oly molecula szerkezetet, melyet nemcsak, hogy nem ismerünk, de ez időszerint
nem is ismerhetünk.
Azonban, ha csak a holt fehérje structur képével foglalkozunk is, — mint fentebb említettük — a legtöbb tudós ezt is
eldöntetlennek tartja. Némelyek, köztük Gautier és Schützenberger azonban felállítják a fehérjék szöveti képét s ezáltal
Pflüger tanának támogatással szolgálnak.
így Gautier határozottan kimútatja, s mint alakúi a cyanhydrogensav a növényekben szervetlen alkotó részekből, hogy
aztán lényeges alkotó részét tegye a protoplasmának, tehát az
élő fehérjének.
Gautier szerint a vegyi folyamat a következő:
N0 3 H +

C 3 H 6 0 = N0 2 H +

(sálétromsav.)

(alkohol.)

C 2 H,0 . . . .

1.

1

Verworn: Allgemeine Physiologie 500. 1.
- Armand Gantier: Legons de Chimie biologique
p. 3 6 - 39.

et

pathologique
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NOaH + C 2 H 4 0 = CNH + CHaOs + H a O . . . . 2.
(salétromsav.)

(aldehydum.)

(cyan hydrogénium.)

(hangyasav.)

(víz.)

szerinte a humusnak hígított salétromsavval való oxydatiójánál
is ugyanez a folyamat menne létre, valamint a levélben jelenlevő
formium-aldehydum 3 és salétromsav egymásra gyakorolt hatásánál:
2 NO,H +
(salétromsav.)

5 CHsO

2 CNH - f 3 C0 3 + 5 H 2 0

(formium-aldehydum.)

(cyandhydrogenium.)

Az igy keletkezett cyanhydrogeniumnak helye pedig kimútatható a Schützenberger által felállított fehérje-molecula structur
képében.
E moleeula structur képlet ugyanis ily lánczolatokból állana
Schützenberger szerint:
I
I
CO—CH,—CH—NH
CH a —CH—NH—CH 2 —C0 2 H,
NH

s ezek a carbamidum CO

—

xH
m
N

2

»

és az oxamidum

CO

NHS

CO—NH2

képletének hydrogeniumai helyét foglalnák el.
Vagyis a teljes képlet igy alakulna:

a

)

C02H
I
CO—(CHj)^—CH2—NH—CH2—CH,—CH2—NH—CH—CH3
I
^ CO—(CHj)3—CH2—NH—CHjNH—CH2—CHj—COjH
CO _ AT, CO-CH3
I
1
CO-CH 2 -OH 2 -CH-NH-CH.-CH-N-CH 2 -CO
J,
CO-CH - CH -CH-NH
- CHj- ICH-NH-CH,—CO..H
3

2

N < H

:
1
co"
"
'
L/U
_ N .. CO—(CH2)3—CH2—NH—CH.—CH2—N—CH2—CH.—CO
" CO-(CH2)3 —CHj—NH—CIIj - CH2 -NH-CH-CH3
C02H
Ez pedig, minthogy a fehérje hydratatiónak csak egy ötödrészét teszi, mig a másik négyötödrészt a többi derivatumok, a
3

Ez a formium-aldehydum Gautier szerint, állandóan jelen van a
növényben, mint a növény első syntheticus terméke:

CO, + H,0 = CH-0 + 0,
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teljes fehérje-molecula sehematieus képletében igy foglalna helyet,
ha az («) gyököt R-rel jelöljük:
c H _— NCOjH
Ha
H_
H
~C
R

C—

H
R

C:

H
R

R

_C
I
OH
Most pedig visszatérve a kiindulási ponthoz, a Cyannak helyét
e képletben az egyes lánczolatokon belül Gautier szerint feltaláljuk, ha e lánczolat:
H

—CO—CH a —CH,—CH—NH—CH,— CH—NH—CH,—CO,H
CH—NH kapcsolatait vizsgáljuk. Ezek ugyanis a cyanhydrogeniumnak egy atom hydrogeniummal való egyesülései. Viszont a
—CH,— gyök a formium-aldehydum maradékának tekinthető ;
vagyis Gautier szerint az egész sor levezethető a formium-aldehydum és a cyanhydrogenium egyesüléséből, illetőleg ebből a
lánczolatból:

1 1 !

C — N H — C — C — C- N H

>Ih oh

Oh

11

NH—C—C=NH

oh oh

Ezek szerint tehát igen könnyen érthető a Cyannak fontos
helyzete a fehérje moleculán belül és megmagyarázható az a fejlődési folyamat, melynek révén a cyanhydrogenium és a carboniumdioxydum -j- víz segítségével felépül a fehérje molecula.
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Az Allén hypothesise is bizonyos mértékben igazolást nyer
ez által, ha a Cyan-gyök Nitrogenium-atomusát tekintetbe veszszük, bár végleg érthetővé és megmagyarázhatóvá így sem válik
ezeknek az atomusoknak centralis elrendeződése.
A mi azonban úgy a Pflüger, mint az Allén theoriáját teljesen megbízhatatlan értékűvé teszi és daczára a felsorolt tudományos színezetű bizonyításoknak, megfosztja ezeket az elméleteket a reális alaptól az, hogy úgy Schützenbergernek e tárgyra
vonatkozó tanúlmánya, mint Gautiernek e tanúlmányokra támaszkodó elmélete nem fogadható el szigorúan positivus értékű, beigazolt helyességű forrásmunkáknak.
Igen hosszúra terjedne itt részletesen és behatóan tárgyalni
Gautier elméletének gyenge oldalait; a fehérje elméletnek egész
irodalmát be kellene mutatnom s ezek alapján a bírálat és méltatás sokkal nagyobb munkát és teret venne igénybe, semmint az
a jelen dolgozat czélja lehet.
Itt csak annyit említhetek fel, hogy a tudomány mai állása
mellett a szaktudósok legnagyobb része nem fogadhatja el Gautier
állításait olyanoknak, mint a melyek minden kritikát megállanak.
így többek közt Hope-Seyler,* Liebermann 5 , Cohnheim6 tegadják,
hogy ezidőszerint a fehérje molecula structurális képletét felállíthatnák, mások, első sorban Hofmeister és tanítványai, Kühne
és Kossel, Gautiertől eltérő úton igyekeznek a fehérje molecula
természetét megállapítani.
Ezek szerint egyáltalában nincs kellő indokunk akár Gautier
és Schützenberger, akár Pflüger, Löw és Allén hypothesisét reálisnak és bebizonyítottnak tartjuk.
Hofmeister és tanítványai, első sorban Pick a fehérjemolecula szerkesztésére vonatkozólag, bár nem teljesen befejezett, de mai tudásunknak megfelelő és tudományos kísérletek
alapján megállapított képet ad, mely lényegesen eltér a Gautier
képletétől.
4

Hope-Seyler-Thierfelder: Chemisohe Analyse. 300. 1.

5

Liebermann-Bugárszky: Chémia. 612. 1.

6

Roscoe-Schorlemmer's Ausführliches Lehrbuch der Chemie, von Jul.

Wilh. Brühl. Neunter Band, I. Theil, 63. 1.

123

A SZERVES VILÁG KELETKEZÉSÉNEK KÉRDÉSE

Ugyanis Pick 7 a pepsinemésztésnél széteső csoportokból,
melyek a fehérje sok más hasítási és szétesési reactiojánál is
jellemzőek, úgy szerkeszti meg a molecula képet, hogy az három
csoportból alkotott.
Az első csoport hydroxylumot nem tartalmazó aromás vegyekből, sok mono- és diaminumsavból állana: ez az Anti-csoport
(Kühne után); a második csoport hydroxylumot tartalmazó aromás
vegyületek által jellemző: ez a Hemi-csoport; a harmadik pedig
szénhydratum-kötéseket mutat: ez a szénhydratum-csoport.
Schematikus ábrázolásban:
Fehérje
Anti-csoport

-Szénliydratum-csoport
Hemi-csoport

Ennek az elméletnek alapján, mint Pick számos kísérlete
igazolta, egyszerűen és logikusan le lehet vezetni a fehérje reactio
termékeit, Acidalbuminumokat, Hetero, Proto- ésDeutersalbumosékat és a különböző Peptonokat.
Ugyancsak helyet találnak részben az Anti-, részben a Hemicsoportban az E. Fischer-féle Pyrroledinum-gyűrű
H a C—(.H 2
vagy a R. Cohn-féle Piperazinum-származék, meH 2 C CHS
lyek a Gautier-féle képletben sehol sem talál8
hatók, sőt mégcsak le sem vezethetők. Azok a
N
szénhydratum-szerű vegyek, melyek a furfurol
reaktiot adják, 9 szintén feltalálhatók a szén^
hydratum-csoportban, ellenben a Gautier molecula képében egyáltalában nem, vagy csak igen erőltetett levezetéssel jöhetünk nyomára.
Már egymagában ennyi is elegendő volna arra, hogy elvitassuk a Pílüger- és Allen-elméletek reális alapját, minekutána
azt a tudományos hypothesist, melyre a fehérje molecula szerke

V

1

E. P. Pick: Zeitschrift für physiologisches Chemie. (1897.) 246. 1
Cohnheim ugyan ilyenszerü kötéseket tagad a fehérje moleculában,
illetőleg megjelenésüket secundár eredetűnek mondja. (Roscoe-Schorlemmer's
Lehrbuch der Chemie. IX. 65. 1)
9
Dr. Udránszky László: A fehérjékről tartott ingyenes előadás.
8
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zetről alkotott felfogásukat építették, szembeállítottuk Hofmeisternek és iskolálának tanításával, szembeállítottuk a jelenlegi tudományos állásponttal, mely még egyáltalában nem tartja a fehérje
kérdést megoldottnak. Azonban ha még e mellé az analyticai
chemia positivus eredményeit is vesszük s számontartjuk a külünböző fehérje-reactiók eredményeit és az ezekből levonható
tanúiságokat, kitűnik, hogy legyenek bár e reactiók savakkal,
alkaliákkal végrehajtott kicsapások, forralások, olvasztások, emésztések vagy színreactiók, semmi oly tünet nem mutatkozik, mely
a Cyan-gyök vagy Cyan-származékok lényeges szerepét vagy a
Nitrogenium-atomusok centralis elhelyezkedését igazolná. A biuret
rcactióról később szólunk, de már itt is megjegyezzük, hogy a biuret
NH„ egyáltalában nem mutatja egy cyan-származék jellemző
tulajdonságait. A többi reactiók pedig egyáltalában nem
C0<NH
NH2 utalnak a Cyan szerepére a fehérje moleculában. A
Xanthin-próba aromás atomus csoportok jelenlétét, a Millon-próba
tyrosinum jelenlétét, az Adamkiewicz-próba az u. n. Indolaminopropionsavak (C n H 1 2 N 2 0 2 ) 1 0 jelenlétét igazolja, de egyik sem bizonyítja akár a Pflüger, akár az Allen hypothesisének reális alapját.
Egyetlen támasztéka még e theoriáknak a fehérje-féleségek
nél mindenütt kimútatható biuret-reactió. Ez a reactió, mely
rendkivűl jellemző a fehérjékre útal arra, hogy a fehérje-moleculában biuretszerű kötés létezik. A biuret pedig némelyek sze„
„„_NH—COOH
. ,
,
nnt 1 1 az allophansav
amidja, mások szerint két
carbamidum moleculából keletkezik egy molecula ammoniakum
képződése mellett. Mindenképpen azonban carbamidum származék s minthogy a carbamidumot mesterségesen cyan segítségével 13
állítják elő, a cyan ennek alapján résztvesz a carbamidum, a
biuret és a fehérje molecula felépítésében.
Igen kétséges azonban, hogy az első fehérje-molecula képződésekor is így vett volna részt a cyan, illetve, hogy az a
carbamidum, mely a fehérjében a biuret-reaktió által jelzett biuretszerű kötést eszközli cyanvegyek segélyével keletkezett légyen.
10
1
12

Hopkins és Colé szerint.
Liebermann-Bugarszky: Chemia 488. 1.
Cyansavas káliumból és kénsavas ammoniumból szokták előállítani.
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Ugyanis van a carbamidumnak egy másik keletkezési módja
szénsavból (C0 3 H 2 ) és ammoniakumból, mely a structurális képlet
alakulását sokkal világosabban megmagyarázza s ezért mintegy
elsődlegesnek tekinthető, ha alkalmazása mai napság ezélszerűség
tekintetében a cyansavas kálium -)- kénsavas ammónium eljárásnak mögötte marad is.
Hypothesiseket itt felállítani nem akarok, mert ez meghaladja erőmet és tudásomat. Különben sem tartom indokoltnak
oly emélet felállítását, melyet positivus reális indokokkal támogatni nem tudunk.
Ezért nem állíthatjuk, hogy a szerves világ keletkezésének
idejében a carbamidum nem cyansavas káliumból és kénsavas
ammoniumból, hanem szénsavból és ammoniakumból keletkezett.
Sem pro, sem contra biztosat nem állíthatunk, miután az akkori
mcteorologiai, thermologiai viszonyokat pontosan nem ismerjük.
Pusztán a valószínűség szempontjából kell kiemelnünk, hogy
igen sok körülmény szól itt is a cyan theoria ellen.
Először a szénsavnak és ammoniakumnak jelenléte az
akkori légkörben nagyobb valószínűséggel bir, mint olyan, már
meglehetősen complicált vegyi anyagnak, mint a cyansavas kálium
és a kénsavas ammoniakum szereplése. Nem szabad felednünk,
hogy ha már hypothesisekről beszélünk, semmi okunk nincs egy
egyszerűbb és természetesebb alapon nyugvót, mellőzni egy bonyolultabb kedvéért. Igaz ugyan, hogy Hope-Seyler szerint a carbamidum a cyansavnak és víznek együtt hatásával is keletkezhetik
(2 CONH -f- H 8 0 = C0 2 + CO (NH2)2), azonban még ebben az
esetben is valószínűbbnek tartjuk a nagy égési tünemények természetes következményét a szénsavat, mint a mindenesetre bonyolultabb és körülményesebb eredetű cyansavat.
Bár végleg a kérdést el nem döntheti, de bizonyos tekintetben tájékozást nyújt, ha tekintetbe vesszük, hogy Pflüger szerint a cyan keletkezésekor víz még nem csapódott le, tehát a
cyannak igen magas volt a keletkezési hője. Ellenben a szénsav vízben oldva található s ammoniakummal való egyesülésénél
is két molecula víz képződik. Nem látunk tehát kellő indokot,
hogy az ilyen labilis szerkezetű és félfolyós állományú fehérjemolecula keletkezését miért keltezzük oly időben, midőn még
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egyik legfontosabb alkotórésze a víz hiányzott s többi componensei
is még csak hosszú hűlési processusok után keletkezhettek,
holott találunk oly körülményt is, melyben a fehérje-molecula
magvát képező alkatrészek egy időben, egymás mellett feltalálhatók. Épp ezért, daczára Verworn ellenvetésének, mely szerint
a szénsav és ammónium a halál termékei, de nem az élet kezdetei,
a mennyiben combinátiókról van szó, a szénsavnak és ammoniumnak nagyobb szerepet tulajdonítunk a szerves állomány
keletkezésénél, mint a cyannak és származékainak.
Eldönteni, természetesen, ma még nem tudjuk e feltevések
helyességét. Oly bonyolúlt physicai és chemiai folyamatok színhelye lehetett az a légkör, mely még izzó bolygónkat körűi ölelte,
hogy abban egy bizonyos chemiai egyenlet által kifejezhető processust kiszakítani nem lehetséges anélkül, hogy másoknak körét
ne érintenénk. A hol talán egyszerre száz és száz vegyi folyamat:
synthesis, oxydatió, hydratátió, polymerisatió ment végbe egymásba
kapcsolódva, vagy egymást követve, ott a legnagyobb tudással
felfegyverkezett tudós sem igazodhatik el mai napság, midőn
talán csak az egyik folyamatnak schemáját sejti, de a többi
szomszédos, azzal összekapcsolódó folyamatokat, teljesen figyelmen kivűl hagyja.
Epp ezért úgy a Pflüger, mint Allén theoriáját nem ítélhetjük olyanoknak, melyek biztos feleletet adhatnának a szerves
világ keletkezésére vonatkozólag.
A már elmondottakat összefoglalva ezt az ítéletünket megalkothatjuk, ha számbavesszük: először, hogy élő és holt fehérje
közt mindaddig nem lehetséges megállapítani a különbséget, mig
az élő fehérjét nem ismerjük; másodszor, hogy a fehérje moleculáris szerkezete eldöntve még nincsen s így azok a theoriák,
melyekre Pflüger, illetőleg Allén támaszkodhatnak teljesen hypotheticusak ; harmadszor végül, hogy mai positivus tapasztalataink
és kísérleteink alapján egyáltalában nem bizonyítható a cyan
theoria helyes vagy helytelen volta.
Ezzel tulajdonképpen végeztünk volna nemcsak Pflüger és
Allén elméleteivel, de magával a szerves világ keletkezésének
kérdésével is. Eljutván ahhoz a ponthoz, hol a kérdés alapját a
fehérjék keletkezésének kérdésében találtuk, úgy látjuk, hogy
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azok az elméletek, melyek e básisra épültek tovább jutottak bár
a végső ok kutatásában, de positivus eredményt csak nem mutathatnak fel, mig a fehérjék vegyi szerkezetével tisztában nincs a
tudomány. Minthogy pedig a positivus philosophia nem azt jelenti,
hogy tudományos színezettel itt is ugyanazokat a metaphysicai
találgatásokat folytatni lehessen, mint Cousin, vagy Hegel idejében, nem elégedhetünk meg még oly tudományos alapú, de be
nem bizonyítható igazságú hypothesisekkel.
És ennek alapján arra az eredményre jutunk, hogy a kérdés
megfejtését fel kell függesztenünk mindaddig, mig a fehérjék
összetételéről biztos képet nem ad a tudomány, itt pedig megszűnik a philosophia birodalma, itt nem találgatások, de minutiosus
pontosságú laboratóriumi kísérletek számtalan sora vezethet csak
eredményre, mint azt Hofmeister kutatásai bizonyíthatják. És
ilyen szigorúan tudományos empiricus kutatás mellett talán nincs
is olyan messze az idő, midőn az összes tudományok egyik legnagyobb fontosságú kérdésére biztos feleletet tud adni az emberiség. Már az eddig elért eredmények is mutatják, hogy a felderítés munkája előre haladott stadiumban van; nincsen semmi
okunk kételkedni, hogy a tudomány fejlődése teljes megérésre
juttatja oly sok búvár fáradozásának gyümölcsét.
Addig azonban a kérdés felett sem pro, sem contra nem
vitatkozhatunk. Azok részére, kik minden áron feleletet akarnak
a nagy természet legrejtettebb kérdéseire is, kezdve a vallás
hétnapos kosmologiáján, végezve Haeckel, Preyer vagy Pflüger
theoriáján tetszés szerint magyarázatot adhatunk, de be kell
ismernünk, hogy positivus philosophia szempontjából jelenleg épp
oly bizonytalan az egyik, mint a másik.
Mert a philosophia nem az emberi lélek köznapi szükségleteinek a kielégítője, hanem örök érvényű igazságoknak a gyűjteménye, mely az emberiség létjogosultságának alapját teszi!
Péterfi Tibor.

Jegyzetek

oroszországi

utazásomról.

A jurjewi egyetem százéves fennállásának évfordulóján rendezett ünnepélyeken egyetemünket Dr. Posta Béla, az archaeologia
ny. r. tanára képviselte. Előterjesztésére az Erdélyi Múzeum-Egylet
igazgató-választmányának kegyes bőkezűsége lehetővé tette nekem,
hogy ezen kiküldetésében kísérője legyek. Ez alkalommal volt szerencsém Szentpétervárott a császáéi Eremitagen, s Jurjewben a
„Gelehrte estknische Gesellschaft" múzeumát megtekintenem. Az
Eremitage alapítását II. Katalin czárnőnek köszönheti, ki 1765-ben
adta ki a rendeletet megépítésére. Gyűjteményei gyarapításához különösen I. Miklós czár járult hozzá az által, hogy egyesítette a császári magángyűjteményekkel. Rajta kivül más czárok is különös
gondot fordítottak reá, s e gondoskodás következménye az a nagy
gazdagság, mely ma az Eremitage nyolcz osztályában össze van
gyűjtve az orosz tudományszeretet dicsőségére. Egyik vagy másik
szempontból a következő osztályai érdekeltek:
Az egyptomi és assyriai osztály. Gróf Castiglione s a török
követ Khalif-Bey gyűjteményein kivül azok a régiségek foglalnak
benne helyet, a melyeket Sir H. Layard az Euphrates mellékén
fedezett fel, s 1862-ben vétel útján kerüllek a czár birtokába. Legfigyelemreméltóbb darabjai 5 drb egyptomi szárkofág, s 7 drb assyr
dombormű. Amazok közt találunk egy fekete gránitból készültet,
mely Ahmes (XXXI. dyn.) múmiáját, s más kettőt, amelyek az ő
anyjáét és apjáét, — tartalmazzák; rózsagranitból készült Nana
(XX. dyn.) Ptah főpapjának koporsója, míg Ata (XII. dyn.) koporsója fából készült. Az egyptomi csoport szobrai között találunk
egyet, amely az oroszlánfejű Secht-et ábrázolja, s II. Amenotep
(XVI. száz.) idejéből való. III. Aynenemtia (2300. Kr. e.), a labyrinthus építőjének, s a Moeris tava megteremtőjének szobra gránit-
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ból van. Ezeken, s a fal mellé állított szekrényekben egyptomi istenségek szobrai s istentiszteleti tárgyak vannak. Részint bronzból, részint pásztából készültek; sok közöttük a gipszmásolat, s nem egy
a gyanús. Az assyriai domborművek eredetéről szólottunk. Asurnazirpal király s három szárnyas istenség képein kívül, assyr papok
és katonák láthatók ezeken. Az Eremitage-nak ez a csoportja a
legkevésbé gazdag, amely sem számra, sem becsre nézve nem ver.
senyezhet a többi tárakkal.
Ezek közül legelői találjuk a szkulpturális tárgyak gyűjteményét. Alapját N. Péter czár vetette meg 1719-ben, megvévén Rómából egy Venus-szobrot. II. Katalin alatt, 1787-ben a Szuválow és
Browne gyűjteményekkel gyarapodott. I. Miklós czár nemcsak az
összes császári ilynemű kincsekkel, hanem a Demidow és Laval
gyűjtemények megszerzésével is tetemesen gazdagította, míg II. Sán.
dor czár alatt a híres római Campana-gyűjtemény került oda. Legújabban a Galicyn és Bludow gyűjteményekkel gazdagodott.
Jelenleg hét nagy termet töltenek be a kütönbözó, legnagyobb
részben márvány-szobrok, melyek számát, csak a kiválóbbakat véve
tekintetbe, 6—700 drbra lehet becsülni s így még ha csak a legszebb darabok egyenként való méltatására vállalkoznám is, — túlbecsülném erőmet. Mindössze egy párat említhetek fel, úgymint:
egy Hera buste, Polykleitos iskolájából; VI. sz.-beli görög portrait,
s egy alvó satyr feje Skopas iskolájából.
A második terem főalakja Zeus nikephoros, s róla van elnevezve
a terem is. Mellette figyelemre méltó a nyugvó satyr, (Praxyteles:
Periboetosának typusa), egy IV. sz.-belí attikai művű Persephone,
s ennek kortársa egy Dionysos-fő Athénből. Ez utóbbi a legszebb
példák egyike. Ugyanebben a teremben foglal helyet három remekművű szárkofág is; egyiken Hippolytos és Phaedra, a másikon egy
lakodalmi ünnepség, a harmadikon csatakép látható. A következő
terem főérdekessége Augustus ülő szobra, s egy Demosthenes-fejű
férfi, míg az azután jövő negyedik termet legnagyobb részben a
római császárok szobrai töltik meg. Köztük néhány másolat, a leghíresebb külföldi muzeumokból. A múzsák termébe lépünk innen,
hol egy papnő művészi feje ragadja meg figyelmünket. Elsőrangú
görög mű a Kr. e. VI. sz -ból. E terem mellett van az eremítage-i
Venus terme; elnevezését attól a szobortól nyerte, melyet 1859-ben,
9

130

BUDAY Á R P A D

Rómában találtak. A Kr. u. I. századból való másodlat (replika) ez,
s szépségével leszorította a királynői polczról azt a Venust, amelyet
szintén Rómából, Nagy Péter czár szerzett, s amelylyel az egész
gyűjtemény alapját megvetette. Körülöttük békés egyetértésben, szemet-lelket gyönyörködtető módon szórakoznak más istennők.
Leggazdagabb, a világon is páratlanul álló az Eremitage-nak
azok a gyűjteményei, amelyek a déloroszországi és szibériai leleteket tartalmazzák. A sírleleteknek akkora gazdagsága van itt, hogy
csak a figyelmes áttekintésre is napok szükségesek, s a lelkesedés
mellett az irigység érzetét is nagyban felkeltik. Hatalmas, körülbelül
40 m. hosszú s 20 m. széles teremben, melyet két sor gránit-oszlop oszt három részre, s egy kisebb teremben foglalnak helyet azok
a gazdag sírleletek, melyek a Krímben, leginkább Keres (a régi
Pantakapaion) környékén, s a vele szemközt fekvő ázsiai partokon,
Phanagoria, Anapa, Theodosia s más görög gyarmatok helyén láttak napvilágot. Ugyancsak itt vannak azok a leletek is, melyek
Chersonesos, Olbia s a Don torkolat vidékén kerültek elő. A IV. és
III. század iparművészetének legszebb maradványaiban gyönyörködhetik a szemlélő, míg a szakembernek a tanulmányozásra nyújt
számtalan feladatot. Pompás, leginkább levéldíszű arany diadémák
(35—40 drb) mellé karpereczek, gyűrűk, fülbevalók, gyöngyök stb.
járulnak, művészi díszítéseikkel. Az oldalszekrényekben terrakotta
alakok, maszkok, szobrok vonják magukra az érdeklődést. Úgy érzi
magát az ember a környezetben, mint az inyencz legkedvesebb
csemegéi közepette. (A leletek legnagyobb részének ismertetését lásd
az : „Antiquités du Bosphore Cimmérien, conservées au Musée imp.
de l'Eremitage", Sztptvr. 1854. 3 köt. cz. műben s az arch. kommiszszio publicatioiban.)
A kisebb teremben a szkytha és szibériai csoport talált elhelyezést. Jellemzője ennek is a roppant gazdagság. Ugy méreteikben, mint kivitelükben imponáló és művészi arany, ezüst, bronz
stb. ékszerek és fegyverek vannak itt lelőhelyeik szerint csoportosan kiállítva. Legnevezetesebb lelőhelyek: Alesandropolis, Melisopolis, Nikopolis, stb.
A keresi teremből juthatunk a közép- és renaissance kori fegyverek és műtárgyak termeibe. E csoport az 1887-ben CzarszkojeSzélóból áthelyezett császári árzenál, a gróf Basilewszky s herczeg
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Golicyn gyűjteményeiből áll. Termek szerint csoportosítva legelői a
czárok által viselt fegyverzetek, majd az idegen, különösen keleti
fejedelmek mesés fényű ajándékai, s az egyes nemzetek termeket
betöltő fegyverzetei foglalnak helyet. Kiegészíti e csoportot a faipar
remekeinek, s a majolika-ipar mesterműveinek gyűjteménye.
Négy terem szolgál a körülbelül 2000 drbot számláló antik
vázagyűjtemény befogadására, A görög keramika legrégibb korától
kezdve, egész virágzási koráig gondos kiállításban, legbecsesebb
darabjai láthatók. Valamennyi darab díszített, még pedig a kor ízlésének, melyben készültek megfelelően sárgás alapon fekete hullámvonalas, vagy kezdetleges állatalakos díszítésekkel; mások ismét
fekete alapon mythologiaí jeleneteket ábrázoló sárgás képekkel. A
tér felosztása, az edények alakja, a festék színe s más jelenségek
csak úgy kínálják magukat a tanulmányozásra. E gyűjtemény után
az antik ezüst, bronz és terrakatta gyűjteményeket magában foglaló kisebb terem következik. Itt helyezték el a Pizatti, Campana,
Sabourow-gyűjteményeket. Nem annyira a tárgyak nagyszáma, —
mert aránylag nem sok, — de azok kiválósága miatt figyelemre
méltó. Erdekeit másfelől azért is, mert a Sabourow-gyűjtemény
néhány darabjának másolata nálunk is látható, valamint egy pár
eredeti tárgyunk teljesen egyező az attaniakkal.
A bronztárgyak közül a házifelszerelések, lámpák, áldozatai
és hadi felszereléshez tartozó tárgyak említendők; míg az ezüst
tárgyaknál a fenntiekhez még a pipereczikkek — díszített tükrök —
ís járulnak. A terrakották Görögország és Itália legnevezetesebb
lelőhelyeiről származnak.
Ezzel a végére is értünk az Eremitage archaeologiai gyűjteményei sorozatának. Ismertetésünk nagyon általános, de egy nagyszabású múzeumról alkotandó képhez talán mégis ad valamelyes
segítséget. Tudományos és méltó ismertetéséhez sokkal nagyobb
tanulmányozás és sokkal több oldalú ismeret szükséges, semmint
arra egy ember vállalkozni merészelne, még ha éveket szentelne is reá.
Leírtam, hogy milyen hatalmas ez intézmény, s a sorok
között talán kiérzett az a fájdalom is, hogy nem a miénk, hogy mi
ezen a téren a gyöngébbik fél vagyunk.
Lázas izgatottsággal vártam a pillanatot, amikor a jurjewi
„Gelehrte esthnische Geselschaft" múzeumát megláthatom. Tudás9*
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vágyam talán ohajtotta, hogy hasonló gazdagságot találjak ott is,
magyarságom azonban ennek még a gondolatától is félt. Az eredmény kielégíthette az utóbbit, s az elsőt sem hagyta táplálék nélkül. E múzeum kicsiny, terjedelmére nézve. A fenntartó társulat
nem elég gazdag arra, hogy méltóan elhelyezhesse, de hazai régészetünkre rendkívül fontos tárgyai teljes mértékben megjutalmazták
a tanulmányozásukra fordított időt. Igazgatója Dr. Hausmann Richárd,
az egyetem kiérdemesült tanára, aki nemcsak ennek a múzeumnak,
hanem a rigai 1898-iki archaelogiai kongreszszussal kapcsolatos
kiállításon résztvett összes tárgyaknak kitűnő katalógusát állította
öszsze.
Oroszországban az archaeologia általában kiváló figyelem
tárgya. A kutatások vezetése a „császári archaeologiai kommiszszió"
kezében összpontosul, melynek feladata régészeti ásatások rendezése, az itt talált emlékeknek Oroszország állami és más nyilvános
múzeumai között való felosztása, s azoknak közzététele. Ez utóbbi
feladatát három kiadványával teljesíti. Ezek: Alcsoty, Matyerialy
paarchaeol. Rossiji, és Irujesztja.
A kommiszszió feladata a véletlenül előkerült leletekről, s az
építészeti emlékekről való gondoskodás is. Általában olyan természetű intézmény, mint nálunk „a múzeumok és könyvtárak orsz.
bizottsága," csakhogy Oroszországban minden téren erősebb lévén
a központosító irányzat, ennek működése is sokkal eredményesebb.
Semmi sem bizonyítja ezt jobban, mint az a hatalmas archaeologiai
tevékenység, amely Oroszországban a régészeti kutatások terén
nyilvánul, s amelynek eredménye az a gazdag irodalom, mely minket magyarokat épen nemzeti ősmultunk tekintetében olyan nagyon
kellene, hogy érdekeljen. Reméljük, hogy lesz idő, s nem messze
van amikor Oroszország archaeol. leleteinek épen magyar nemzeti
szempontból való fontosságát felismervén, mind többen fognak
annak kuta ására vállalkozni.
Buday Árpád.

Egy geometriai föladat.
Föladatunk következő:
„Határoztassék meg a (reális) kúpszelet n pontja Px, Px,
P3,
, Pn) úgy, hogy a kúpszelethez Px pontban simuló kör
Pt ponton, a P2 pontban simuló kör
ponton, és igy tovább . . . .,
végre a Pn pontban simuló kör Px ponton menjen keresztül."
Természetesen n lényegesen pozitiv egész szám. Ismeretes,
hogy a kúpszelet tetszőleges Px pontjában húzott érintője akkora
szöget alkot például a nagy tengelylyel, mint ez a P\ P 2 húrralEbből következik, hogy nem kell részletesebben foglalkoznunk
azokkal az esetekkel, melyekben kúpszeletünk hyperbola vagy parabola. Ugyanis, ha Px nem esik csúcsba, akkor Pt, P3
tőle
sorban mind távolodnak hyperbolánál és parabolánál, s igy a Pn ben
simuló kör nem mehet /\-en át. Ha azonban Px csúcs, akkor Px,
Pit P,
Pn egybe esnek.
Kizárhatjuk továbbá azt az esetet is mikor a kúpszelet kör.
Tehát föladatunk szempontjából csak az ellipsis marad hátra.
Vegyük az ellipsis következő előállítását:
v. — a cos w

Í

y — b sin tó
Tartozzék az ellipsis tetszőleges Px pontjához épen w, mint
parameter. Akkor az ellipsíshez Px pontban simuló kör oly
pontján megy keresztül, melyhez paramenterül:
— 3 cö + 2 k t t
tartozik, hol k tetszőleges egész szám. *)
Ezen egyszerű tétel ismételt alkalmazásával találjuk, hogy a
Pi. Pt, P3, • • • . Pi, . . . . Pn pontok csak úgy felelhetnek meg
* Salmon-Fiedler: Analyt. Geometrie d. Kegelschnitte, 1878. 307. 1.
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föladatunknak, ha parameterák sorban
additive hozzájok járuló
tetszőleges egész számú sokszorosaitól eltekintve
i—1

n—x

; —3
; ( — ; —
; (—3) ® :
; (—i) «>.
to-t meghatározza az, hogy az ellipsishez Pn pontban simuló kör
Px ponton tartozik átmenni. Ez pedig bekövetkezik, szintén az említett tétel alapján, ha
( 3) n (ú
2 k ÍZ = 0)
Ebből, tekintve k tetszőleges előjelét:
k
^
0) = 2 TTp
(-3)
(k - o, ± 1, ± 2,
)
Minden k értékhez tartozik egy w szög s így egy Px pont.
Mindenik Px ponthoz könnyű meghatározni a hozzá tartozó Pit
P3> . . . . Pi, . . . . Pn pontok paramétereit s így coordinatait. Ha
Px coordinatái a fölvett rendszerben x\ , y\ , akkor
x\ = a cos 2 7T:
(2.)

I
Ifi

=

b sin 2 7Tr-

(-3)
(* —
2,
«)
(k = O, ± I, ± 2,
)
E két egyenlet az összes megoldásokat magában foglalja.
A (2)-ből kiolvasható, hogy k végtelen sok értéke mellett is
csak véges számú különböző megoldás van és, hogy az összes
különböző megoldásoknak és csakis ezeknek nyeréséhez a k értékek egy oly rendszerét kell kiválasztani, melynek bármely két k'
és k" tagjára nézve
(3.)
¡-i k ' =|= (-3) i- 1 k"
(mod. |/
—(—/|)
(i, j — 1, 2,
n)
Tekintetbe veendő t. i. hogyha két megoldásnak csak egy
közös pontja is van, akkor a két megoldás teljesen ugyanaz.
Ha i = j, akkor inconguentiánk a modulus változása nélkül
egyszerűsíthető s lesz
k =\= k"

(mod. |/ — (—3)"\)
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Tehát elég például azon k értékekre szorítkozni, melyekre
nézve

(3a-)

O é k = 11 —(—?)" —

1

és ezen k értékekből választani ki (3) segélyével a kivánt értékrendszert, ami most már csakis véges számmal lehetséges. Ezen
értékrendszer tagjainak száma adja az egymástól különböző megoldások számát, amit később meg fogunk határozni.
Tekintve w geometriai jelentését, az (1) és (2) mutatják, hogy
ha az ellipsis középpontjából a sugárral leirt kör kerületét a nagy
tengely pozitiv felével való átdöfés pontjától kezdve 11 —(—3)" |
számú egyenlő részre osztva gondoljuk és ezen osztáspontokból a
nagy tengelyre merőleges egyeneseket képzelünk bocsátva: ezeknek
az ellipsissel való metszéspontjaik közt lesznek az összes megoldások pontjai és viszont mindenik ilyen metszéspont hozzátartozik
bizonyos megoldásokhoz, [vagy csak egy bizonyos megoldáshoz ha
csupán a különböző megoldásokat számítjuk.]
Tehát föladatunknál a megoldásokban szereplő különböző
pontok száma |1 —(—3)" | = |1 — (1—4)" | , vagyis egy 4-el
osztható szám. Ezért, mivel az említett kör-osztást az ellipsis egyik
csúcsánál kezdettük, e pontok közt lesznek a többi csúcsok is. De
a parameterek fölirt sorozatából következik, hogy mindenik csúcs
egy-egy oly megoldás, melynek összes pontjai egybeesnek. [Következik ez az ellipsishez csúcsaiban simuló kör érintkezésének rendszámából is.)
Gondoljuk föladatunkat a vázolt eljárás szerint különböző
«-ek mellett n =
n",
megoldva. Az ellipsis csúcsain kivül
más közös pontok a különböző «-éknél talált megoldások pontjai
közt nyilván csak akkor lesznek, ha az egyes «-ekhez tartozó
I 1 ~(-3)n' I, I 1 -(-3)"" |
kifejezéseknek a 4-en kivül más közös tényezőjük ís van.
Tegyük föl, hogy ez bekövetkezik n — rí és n — n" esetében, hol pld. rí < rí\ Mindenik esetben legyen egy-egy megoldás pontjaival symbolizálva:
rp • . rp • .
•i 1P m' •
\ i a >
• P "
rp ' . rp" .
l j 2 l
» "" •
Legyen ez két oly megoldás, melyeknek van közös pontjuk.
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De akkor a két megoldás bármely.kének pontjai egyúttal a másikéi
is. Az általánosság megszorítása nélkül föltehetjük, egyszerűség
kedvéért, hogy épen Px = Px" [két pont egybeesését = jelölje, ez
most különösen jellemző, (3)]. Ekkor azután
1P' - xP" = P " m
1 — 1 — ^ n , + i =—
1P' = JP"
= Py n," JL
x — i —
-hs —
_= p n "«
n ', _= p-Ín," _= p' 3"," _=
Tehát a második megoldás csak a fölirt módon való periodikus ismétlése az elsőnek. [Algebrai tárgyalásnál ez közös meg többszörös gyököknek felel meg.] És ilyenkor a fölirt séma szerint
szükségképen «" = qri, hol q > 1 pozitiv egész szám. Az oszlopok száma sémánkban q + /.
És fordítva, ha rí' qri, akkor és csakis akkor az rc'-nél
talált mindenik megoldás az egyúttal «"-nél is, csak minden pontja
^-szor számítandó az előbbi periodikus sorrendben. Ilyenkor és
csakis ilyenkor van tehát | 1—(—3) n ' | — és j 1—(—3) n " | -nek a
4-en kivül más közös tényezője is,
Indokolt ezekután az ilyen megoldást «"-re nézve triviálisnak
nevezni, ellentétben a valódival, melynek pontjai mind különbözők.
Nincs kizárva természetesen, hogy némelyik az «'-nél talált és «"-nél
triviális megoldások közül már «'-re nézve is triviális.
n = 1 mellett az ellipsis négy csúcs adódik egy-egy megoldás
gyanánt (2). Ezek itt még valódi megoldások. Ha azonban « > 1 ,
e négy, mint láttuk akkor is mindig föllépő megoldás már triviális.
Ha « > 1 törzsszám akkor csakis ezek a triviális megoldások.
A megoldások ezen distinctioja önként rávezet számuk meghatározására. Ez igy történhetik:
Válasszuk ki az 1, 2,
, «-1 számok közül az « osztóit.
Ezeket általánosan jelölje »„ = 1,
Tehát bármelyik «0 mellett
talált megoldások azok, és pedig trivialisok «-nél is. Jelölje V"0 egy
tetszőleges n0 mellett föllépő valódi megoldások számát. Akkor azon
pontok száma, melyek az | l-(-3)n | számú, «-nél számba jövő pontok közül [valamelyik «0 miatt] «-re nézve triviális megoldásokhoz
tartoznak:
2 »o %
hol a summázás valamennyi «0-ra végzendő. Ha e pontokat a számba
p
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jövő pontok közül kirekesztjük: a megmaradtak n-re nézve mind
valódi megoldásokhoz tartoznak. És mivel m i n d e n i k tartozik
e g y e t l e n v a l ó d i megoldáshoz, azért ezek száma recursive
(4.)
(5.)

„B =
A triviális megoldások száma pedig egyszerűen
4 — S z>n0
Tehát az összes megoldások száma:

(6.)

z>„ +

4 =

Vn

Í

"

n
Vna -ra alkalmazva képletünket s igy tovább, lépésről-lépésre haladva,
képleteink önmaguk alapján annyiban elveszítik recursiv jellegöket,
hogy Vn0 helyett megfelelő, többszörös összegelést kívánó módon
— 4 kerül | l-(-3) «o | -féle kifejezésekkel együtt.
Ha n =P> 1 törzsszám, akkor az egyetlen n0 = 1 és /„ ~
= 5
A (4), (5), (6) ennek megfelelően igy alakulnak:
(4a.)

I H-3)v

-

(5a.)

tv

(6a.)

,P +

I4

}

p

=4

i + *<**

<P=

Az ellipsis symmetriájából, vagy akár a (2)-ből következik,
hogy az egyes megoldásoknak a tengelyekre vonatkozó első és második tükörképei [mely utóbbiak egybeesnek s a tükrözött megoldás
diametralisát alkotják], hasonlókép megoldások és pedig a tükrözöttel
együttesen valódiak vagy trivialisok.
*

*

*

Az előbbiek elég alapot adnak tetszőleges, megadott n esetére
vonatkozó részletesebb vizsgálatok megkezdésére.
Az egyszerűbb esetek közül első, mely külön tárgyalásra méltónak látszik az, mikor n — 3.
Az ekkor adódó valódi megoldások geometriai szerkesztése,
mint az (l)-ből látszik, a kör kerületének 7 egyenlő részre való
osztásával egyenlő rangú föladat. Tehát még akkor sem vihető véghez, ha egy másodrendű görbe, az ellipsisünk, teljesen meg van
rajzolva.
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A valódi megoldások száma (4a) szerint 8. Ezek bármelyikének a három pontja legyen Px, /J2, Pt. E pontokban a simuló körök sugarai legyenek sorban Gx, G2t Ga. A PiPiPs háromszög köré
irt kör sugarát mérje r.
Egyszerű számítással igazolható, hogy a Px PxPt háromszög
területe:
, . 7U . 2TZ . 77T
2a. b sin — sm — sm —
7
7
7
és, hogy
r3 — Gx G2 G3
Vagyis:
„Egyenlő területü ellipsiseknél az egyes valódi megoldások
3 - 3 pontja által alkotott háromszögek területei egymással egyenlők. E háromszögek köré irt körök sugarai geometriai középarányok
az illető szögpontokban az ellipsishez simuló körök sugarai között."
Tételünk második fele a triviális megoldásoknál triviális, ha
egy-egy ily megoldás 3 pontját egymáshoz végtelen közel levőknek
gondoljuk. Ekkor ugyanis
r = Gx = Gi = G3
P. Dávid Lajos.

BöcUlin.
ii.

A tiszta életvidámság lép előtérbe Böcklinnél. Szereti a
tavaszt, mert annak virágpompás mindensége maga egy élő hymnus. ő pedig e hymnust akarja ellesve megtanulni, hogy kicsinyben, parányi vásznon új életre varázsolja a természetet. Nemcsak
felületes szemlélő, ki mint művész legfölebb tanulmányozza, hogy
mint hajlik a fatörzs, mint remegnek meg a nagy ágak egy szélvihar alkalmával, mint remegnek, zizegnek a levelek, ha hideg
őszi szél végigsivít rajtuk, vagy eső után, mint mosolyog az
egész természetet a feléledéstől, mint törnek millió sugárba a
a falevelekről aláhulló vízcseppek, őt nem a részlet, őt az egész
érdekli, a typust keresi mindenben.
Ha így végignézett egy vihart, az ő lelkében is vihar támadt.
Hát nincsen-e a szívnek is viharja? Nincsenek-e vágyaink, álmaink, reményeink, melyekért küzdünk, vagy melyeket elsiratunk?
Ha Böcklint megrázta lelkében egy-egy ilyen természeti
hangulat, ha a fák recsegése, törése, sikoltása közepette felújulnak lelkében a már eltemetett vágyak, szenvedélyek s ezek
hatása alatt, mondjuk, megfest egy olyan képet, mint „Villa a
tengernél", csodálkozhatunk-e, ha e képhez oda fest egy szomorkodó nőt, ki a villa falának támaszkodva csak néz, néz a zajló
tenger hullámokba, mintha beléjük akarná nézni bánatos lelkét?
E kép előtanulmány egy későbbi nagy művéhez, a Halottak
szigetéhez. Már e tanulmányában megnyilatkozik az a sejtelmesség, mely a későbbi „Piéta" czímű képen át a Halottak szigetében éri el tetőpontját. De e Piéta képen innen (1873) a Halottak
szigetéig s azontúl is találkozunk nemcsak a lemondás sóhajával,
de a világegyetemmel összhangzásba jött, örömtől túláradó szívnek hangos felkaczagásával is, mint a milyen a „Bacchanália"
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(1864), „Venus amint Ámort elküldi", Tavaszi körtáncz (1869).
„A kentaurok harcza", „Halászó pán", (1873) „Sirének", „Tavaszi
dal", „Tavaszi nap", (1879.) „Tenger zajlás" (1877), „A faunoktól
meglesett alvó Diana" (1877) „Az üdvözültek tanyája" (1878) s t b . . . .
Ezek közül egyik legjellegzetesebb mű a „Tavaszi körtáncz",
egy hozsanna kiáltás az álmából felébredett természethez. Domboldalon ül egy nő, jobb karjával egy korsó alakú edényre támaszkodva, melyből kristály víz csörgedez alá; balkarját egy kissé
felemeli, hogy a kezében tartott madárka dala minél messzibbre
hallható legyen. Egész testét kék fátyol veszi körűi, de mely
alól az üde fiatal test rózsaszíne elő-előcsillog. A csörgedező víz
alá tartja jobbkezét egy fiatal faun, egy kissé előre hajolva, mig
balkarjával a dombra támaszkodik. Éppen mellette a dombon ül
egy másik faun, jobb karja a dombon nyugszik, a balt a virágokkal telt dombra nyújtja s kezében egy faun-sipot tart. Valamivel
hátrább mindnyájuk fölött a levegőben körbe fogózva kis gyermekek játszanak s szinte hallható kedves danájuk, mely mintegy kiséret a forrás csobogásával együtt a nő balkezén levő kis
madárka dalához. Ez a szépséges halványkék ég, ez a sok éneklő
kedves apróság, ez a réti virágokkal sűrűn behintett domb, a vizi
nvmphának fönséges, átszellemült arcza, melyen a természet
imádata, az érte való rajongás a legklasszikusabb kifejezést nyer,
a lassan csörgedező forrásvíz, ez a két faun, melyet Böcklin a
természet hű gyermekéül annyi helyt megfest, összeolvad a legegységesebb hármoniába. Minden vonása egyéni, színelosztása,
világítása biztos és hatásos s mint mondták róla, a legnagyobb
és legkiszámíthatlanabb raffinériával bűvöli oda a lebegő levegőt
is. Ep ez együttvéve technikájának a titka. Nemcsak helyesek a
formák, de színezésükkel együtt életet lehelnek még a legparányibb virágok is és összhatásukban elénk varázsolják a természetet, az élő, hatalmas, mindenható természetet. 1864-ben
festette meg Böcklin azt a képet, melyen nejével együtt van.
Mennyi kellem, mennyi egyszerűség van e nőben!
Maga a művész is fiatalságának teljében van. Valahová a
messziségbe néz, mintha valamit keresne. Jobb karja derekán
nyugszik, kezében egy kis turista sapkát tart. Balján áll neje,
egyszerű, igénytelen ruhában, egészen közel a művészhez, kinek
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a karját szeretetteljes gyöngédséggel szorítja magához. Milyen
keresetlen, őszinte, milyen póznélküli a szeretet e kifejezése!
Neje maga elé néz, a bizonytalanba, de semmi gond, semmi bánat
sehol, komoly, rokonszenves arczán, mélységes szemeiben visszatükröződik szíve nyugalmas boldogsága.
Kedves a „Tavaszi tájkép" is. Virággal telt dombon két
kis gyermek ül, a kisebbik furulyáz, a másik nevet hozzá. Nem
messze tőlük, háttal fordulva egy másik kis gyermek is próbálgatja a furulyát. A domb alatt csendes víz terűi el, melyet a
parthoz közel benőtt a nád, kereken mintegy bekertelve e kis
félszigetet. A milyen igénytelen, ép oly kedves az egész, naiv,
szívből jövő hozsanna a szép természethez.
Komoly, méltóságos kifejezésű kép Böcklin saját portraitje
a hegedülő halállal. Az előtérben van Böcklin, a mint palettáját
kezében tartva figyel a mögötte hegedülő halál minden nótájára,
íme, jő hogy felkiáltsunk: a halál hegedűjének egyetlen húrjával
a „g" húrral adja meg minden gondolathoz az első hangot. Mintha
e hegedűszó varázsolná a művész szemei elé a faunokat, kentaurokat, syréneket s a mesevilág más csuda alakjait! A kép sötétzöld hátteréből szépen, plastikusan domborodik a művész, mig
az egészen füléhez hajolt halál beleolvad a sötét háttérbe. Holbeini
eszme e kép? Mindegy, feldolgozása és vonatkozása teljesen
önálló, de mert egyúttal arczképről is van szó, mindenesetre nem
tudja feledni Böcklin se Holbeinit, kinek jelesebb arczkép festményeiről éppen a legkarakterisztikusabb vonásokat tanulta el.
Hát ez a leány hová megy? Tavasz pompája közepett miért
oly szomorú ? Mellette folydogál a kis patak, oly erőtlen, gyönge
még, alig tud útat törni magának; partjain mindenfelé csupa
virág, üdeség, mosoly, csupán a közöttük bolyongó lány oly
szomorú! Szeliden szólnak föl hozzá a virágok: „Flóra !" Flóra
mi bánthat tégedet ? Flóra hallja a virágok szelid szavát, de csak
halad tova, melléhez szorítja balkarjával a virággal telt edényt,
jobbjával játszadozik útközben leszakított virágokkal, miket egyenkint elszórva csak halad tova, ki tudja merre, hová! Valami
megnevezhetetlen kedvesség van e képben. Fakadó tavasz közepette ábrándos leány, virág, patak, messziről kéklő dombok, hisz
ez mind oly közönséges! Újra csak találkozunk Böcklin óriási
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előnyével, az eszményitéssel és kivitellel. Avagy talán épen e
képen Flóra szépséges areza, alakja tart lekötve? Nem, hisz
Flóra nem szép. Utói nem ért tavaszi táj a környezete ? Bizonyos,
hogy maga a táj is szép, de nem ez adja meg e kép varázsát,
mit csupán az eszme sejtelmes bizonytalanságának és Flóra
könnyed mozdulatának kifejezésében kell keresnünk. Az a hanyagul vállára dobott kendő, mit a szél meg-meglebegtet, Flóra
virággal játszó kezének mozdulata, testének finom puhasága és
hajlékonysága, járásának lebegéssé varázsolása, az arczán visszatükröződő bizonytalan fájdalom biztos kifejezése Böcklin egyik
legszebb művévé teszik e képet.
Hangulatteljes a „Tavaszi nap" czimű kép is. A természet
pompája közé odahelyezi az ő egyszerű kedves alakjait, csupa
egyszerű embereket, kik szeretik a virágot, kiknek tiszta és jó
a szivük. A pázsiton ül egy nő és egy férfi, kezükben gitárt
tartanak. A tó partján, kissé távolabb egy éltes férfi alakja látszik, a mint kalaplevéve áll ott s gyönyörködik a természetben.
Eltűntek azok az álmok mik lázban tartották egykor ifjú szívét,
eltűntek, hogy sohase jöjjenek vissza; de ime a Tavasz, mi őket
egykor a szívbe ringatta, mi őket emelte és színezte visszatér,
új álmokat varázsolva az ifjú szívekbe. Az övébe, nem. Ő csak
emlékszik arra a mi elmúlt, a mi szép volt, mert álom maradt.
Oldalt a dombon kis gyermekek játszanak édes gondatlansággal.
Nem egyszerű, könnyen érthető symboluma e kép az élet három
főkorszakánalt ? Vagy tán nem is, gondolhatja valaki, mindebből e
képen semmi sincs, az az idős férfi csak ott áll sétakabátban,
kalappal kezében s néz a messziségbe közönyösen, gondolat
nélkül, ez az ifjú pár csak jó ismerős kik nem gondolnak a
szívvel s tavaszszal, ezek a gyermek csak afféle utczagyerekek*
kik mulatságból sárt dobálnak egymás arczába. De senkisem fog
úgy gondolkozni. Nincs itt semmi sötét felhőkbe burkolva, e kép
jelentőségét a legegyszerűbb, legtanulatlanabb ember megérti,
nem kell hozzá kommentár csak — szív.
E képen Böcklin már érezteti azt az irányt, melyet „dekoratív"
névvel a jövő művészetek feladatául jelölt már Ruskin, (kinek
művészi elveit William Morris majd utána Walter Crane ápolja,
ugyan Crane vezérszerepét a német művészek elismerni nem
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akarják, mondván, hogy ő csak illusztrátor.) Ha a dekorativ stíl
feladata minden művészi elemnek egy határozott czél, a tér teljes kihasználását tekintetbe vett egységes összhatás, akkor mindenesetre Crane ma a vezető, ki mellett Klinger a legkiválóbb
egyéniség. Cranera vonatkozólag emlékezzenek csak a Kolozsvárt is kiállított „Munka diadala" czímű művére.
Böcklin nem épen ebben, de hasonló irányban haladt. Már
akkor, midőn kevés vonallal és színnel nagy hatásra törekszik,
észreveszi, hogy az igazi művészetben az érzésből szakadt gondolat kifejezésének első feltétele a tömörség.
A „Tengerzajlás" czímű képe mélységes hangulatával s a
színek bámulatosan egyszerű elosztásával lep meg. Egy nő
támaszkodik a tengerből kiemelkedő szikla oldalához, a mint
egyik kezével a szikla ormójába fogódzik, másikkal arany hárfán
játszik, kisérve a tenger zúgásának misztikus zenéjét.
Asszonyias, komoly arczából kisugárzik lelke jósága; tekintete kiséri a hullámok le-íölcsapódását s úgy, a hogyan ott áll,
nyugodtan, merengve, talán vesztett álmok fölött az utolsó dalt
játszva, ellenállhatatlan erővel vonz magához lényének nemes
egyszerűségével. Rozsdásbarna, viola s bordóba átcsapó ruhája
teljesen elfödi a testét, csak a nyak előcsillámló fehérsége sejteti
annak szépségét. A tenger hullámzása, zajlásának megfestésében
Böcklin igazi mester, s úgy e képében, mint más számtalan művében, különösen pedig a „Nereidák játéká"-ban a legmegkapóbb
színtónust alkalmazva igazi tengert, élő, hatalmas, titokkal teljes
tengert fest, egyszer a mint háborgásában a pokol minden lármáját, sikoját, pusztító hatalmát ábrázolja, máskor meg hangos
üdvrivalgását, pajzán játékát, enyelegve játszó hullámzását festi meg.
„A faunok és a nympha" czímű kép két jámbor faunt ábrázol, a mint mindkettő a gyepen üldögélve egy alvó nymphát néz,
kinek feje egy korsón nyugszik, melyből forrásvíz csörgedez.
A nympha teste a deréktól kezdve az erdős tájba vész el; alszik
és szinte hallható lélekzése és látható piros fátyollal borított
melle nyugodt hullámzása. Az egyik faun unott-álmosan, de ravasz, kíváncsi tekintettel, a másik ravaszul nevetve az alvóra,
jámbor, de kissé élvsovár tekintettel néz reá. E faunokban s e
nymphában a természet s az emberi érzések hullámzása van
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symbolizálva, de nem a durva érzékiség, mint sokan gondolják.
E kép naivitása oly igazi, keresetlen, már az első pillanatban
mosolygunk e jámbor alakokon s megbotránkozásról szó se lehet.
E faunok nem a Rubens szemtelen, kéjsóvár alakjai, ezek a
mondavilág békességes, naiv, ártatlan gyermekei.
E képen nem találkozunk aprózott, finoman árnyaló vonalakkal, nagy, odavetett vonásoknak határozottsága emel itt ki
minden részt. Ép ily stilusú, de kivitelében tisztább, finomabb,
tartalmánál fogva emelkedettebb a „Boldogok mezője".
Sötétkék tóban egy kentaur áll, a kinek hátán, féloldalt
dőlve s a kentaur nyakát átölelve egy nympha van, szépséges
testéről piros fátyol omlik alá. Közel hozzájuk két éneklő syrén
emelkedik ki a tó vízéből, a mint kibomlott hajukról víz csurog
alá. Nem messzi tőlük, jobbra, két hattyú van a tóban, a mint
értelmes, kíváncsi tekintettel néznek a nymphára, magasra, szinte
mereven nyújtva ki nyakukat. A tó fölött erősen kiemelt szikla
látszik, melybe híd van vágva, mit oldalt s magasságban fa nőtt
be mindenütt. A szikla lejtőjénél, jobbfelől, egy nagy fa körűi
piros-sárga lepelbe burkolt nők körtánczot lejtenek, mig valamivel alább ifjú pár andalog.
Színezésében új fordulattal találkozunk, a tó erős sötétkékje
meglep lehetetlenségével; mert e színezés maga a lehetetlenség,
így tűnik fel az első pillanatra, de tovább vizsgálva a kép compositióját, észrevesszük, hogy Böcklin ez erős színezést öntudatosan és szándékosan alkalmazta. E sötétkék mintegy reflex
színekkel töri át a környezet színeit, kiemeli teljesen a kentaur
hátán ülő nő s a syrének testszínét s mig enyhíti a háttér mély
sötétzöldjét, mindenik színbe átolvadva, határozott központtá
alakúi. Nemcsak, de elősegíti a távlat biztosságát is, a minek
megalkotása Böcklinnél teljesen sajátszerű. A természet végtelen
egészéből egy másik egészet látszik teremteni parányi vásznán.
A nympha testének színezésében tisztán látjuk Böcklin czélját:
ő az Élet után törekszik, de eszményít, s ha néha szinte vakmerően, mindig a legnagyobb biztossággal uralkodik a test mozgásának kifejezésében. Világítása néhol erőszakoltnak, mesterkéltnek látszik, mire éppen az említett kék hatása igen jó példa.
Nemcsak hegyet, völgyet s élő, szabadon mozgó lényeket vará-
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zsol egymás mellé, de közéjük teremti az éltető levegőt is, a
magas csúcsok tiszta, könnyű levegőjét, a nyári nap tikkasztó,
bágyadt levegőjét, az alkony enyhe szellőjét s ha vihart fest,
belemarkol annak vad sötétjébe; akkor vihart fest, melyről érezzük, hogy rombolóan zúg tova, de mely rombolás után könnyű,
tiszta a lég. Ha C-alametól, egyik mesterétől nem is sokat tanúit,
de észrevette nála a kék alkalmazásának előnyeit, különösen az
erős sötétét. De csak egyoldalú hatását, annak biztos, öntudatos, más színekre való nagy, határozott előnyeit Böcklin művészetében találjuk meg. A nagy ember előnyére használja fel azt,
mit más ugyan észrevett, felfödőzött, de kétkedve ejtett el, nem
lévén ereje a kivitelhez és kombináláshoz. Mindenesetre ilyen
emberektől nem vitathatunk el némi nagyságot. Az ilyen fölfedezők között első helyen áll Winckelmann; a dán Zoéga messzi
mögötte marad. Böcklint sok oldalról környezik első mesterei,
hol egyes kortársa, hol épen Tizian színelosztásával találkozunk
egyes képein. Dreber felhívta figyelmét a mesevilágra, de annak
új életet, naivitást s a színezésben erőteljes színeket s mindezzel
együtt erőt, Böcklin adott. Schirmer formája sokáig uralkodik
rajta, mig elhagyva őt, saját útján haladva megtalálja a saját
formáját. Az arczképfestésben egyetlen művész sem tudja Holbeint feledni; Böcklin elhagyja őt, megkísérli a symbolizálást;
hogy aztán tévedett, az más kérdés, de legalább kísérlete az
önállóság utáni törekvésről tanúskodik. A „Boldogok mezőjé"-ben
még a küzdő Böcklinnel találkozunk, a kék minden hatásos és
kiszámított alkalmazása melleti észreveszünk még valami ingadozást, észrevesszük, hogy Böcklin még keres valamit. Eszményi
magaslatra ér a „Költészet és festészet" (1882.) symbolizálásával,
de a mit keresett, az antik művészet legjellemzőbb vonását, a
nyugalom fönséges kifejezését, a „Halottak szigeté"-ben éri el.
Már a „Villa a tenger mellett" czímű képében nyilatkozik e
törekvése, de minden kutatásának eredményét amaz egyesíti
magában.
A tenger közepén fekszik a halottak szigete, szürkés, néhol
szinte feketébe átmenő felhőktől körülvéve. E szigeten, mely
voltaképpen csak egy sziklatömb, majdnem arányosan leomladozott, mohlepte falakkal; két oldalról magasra nyúló sziklaépület
10
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van, melyeken ablak nyílások vannak. E két szárny között szorosan egymáshoz simúló cziprusok emelkednek fölfelé. A bejárás
előtt egy csolnak áll a mint azt egy szerecsen szolga befelé
kormányozza. A csolnakban egy fehérlepelbe burkolt pap áll, a
mint ép a csolnak végére terített s piros virággal körűifont takaróra akar lépni. A sziget jobboldalán, hátul, zöld mohával tömöttten benőtt sziklatömb van, mely a sziget legvégső oldaláig a
sötét vízben visszatükröződik. A tenger messzi távlatot nyújt s
a mint a sötétkék, nehéz fellegekben elvész, valami fönséges,
sejtelmes hangulatot ébreszt. A szikla-építmény színezésének minden rejtelmes egyszerűségével szépen verődik vissza a tenger
vízében, mely szürkés-kék, de néhol a cyprusok árnyékaival
sötétkékbe megy át. A bejáratnál felhalmozott kövek a vízben
mohosodni kezdenek, a szabadban téglás-barna színűek, néhol
sárgás árnyalatokba menve át, melyek együtt szépen verődnek
vissza a vízben, mely sötétkékjébe olvasztja azok barna, sárgás,
néhol arany tiszta majd rozsdás árnyalatokba átmenő színeit. Az
egész fölött valami sajátságos, borús, sejtelmes hangulat uralkodik.
Mintha e csend, mely körülötte, fölötte és benne elterül csakugyan
úgy hatna ránk, mint egy óriási sirbolt, a messzi antik világból,
melyet ezer meg ezer nagy szellem porhüvelye tett halhatatlanná.
Kik lakhatnak benne most? Honnan e csolnak, mit keres itt e
pap, ki oda bemenni készül? Milyen világ lehet odabenn, van-e
ott még élőlény vagy az csupán a halottak világa s ez a pap
megy, hogy „mint az antik világ utolsó sarja" áldozatot mutasson be s örökre ő is ott maradjon?
Böcklin mysticismushoz hajló természete itt teljes erővel
kifejezésre tört. Mintha a lelkében felgyülemlett vesztett álmoknak az elégiáját írta volna meg! Valóban egy nép-elégia e kép;
elégia az antik világ nagyságáról . . . . a személyes emlékek háttérbe lépnek s a kép tisztán áll előttünk a maga monumentális
stiljával s tárgyának jelentőségével.
Ifj. Glatz Károly.
(Folytatása következik.)

Q r ó f Z r i n y i JMiUlós.
Irodalomtörténeti monográfiákban meglehetősen szegény irodalmunk, e téren csak azóta mutathat föl nagyobb eredményeket,
mióta a Magyar Tudományos Akadémia Szilágyi
Sándor kezdeményezésére megindította a Magyar Történelmi Eletrajzok-at, ezt a
szükséges és életrevaló irodalmi vállalatot. Eladdig a magyar történelem hivatott búvárlói nagyon is önerejükre kellett, hogy támaszkodjanak s mert munkálkodásuk eredményét, fáradozásaik megérett
gyümölcsét — épen az anyagi és erkölcsi támogatás hiánya miatt —
csak nagy nehezen adhatták át a nyilvánosságnak: kutató kedvük
meglankadt, írói készségük meglassúdott
Történetírásunkra,
természetesen mérhetlen kár származott volna abból, — mert hiszen
a szorosan vett történelmi és irodalomtörténeti folyóiratok nagyobb
lélegzetű munkáknak már a tér szült volta miatt nem adhattak helyet hasábjaikon — ha a Magyar Tudományos Akadémia idejekorán
meg nem indítja ezeket a rendkívül szükséges füzeteket, melyek,
bátran állíthatjuk : történetírásunk mesgyéjén, épen az elmondottaknál fogva is, határkövet jelölnek.
S a megindítás óta gyors egymásutánban jelentek meg e füzetekben a legkitűnőbb magyar monográfiák, a magyar tudományos
irodalom igazi díszei. Az elbírált és a nagy nyilvánosságnak immáron
egészen átadott művekről nem akarunk most szólani; azoknak helyét megállapította már a magyar kritika, most csupán a legutóbb
befejezett nagyszabású irodalomtörténeti életrajzról: dr.
Széchy
Károlynak: Zrinyi Miklósnak, a költőnek és hadvezérnek életéről
és munkásságáról írott nagybecsű tanulmányáról akarjuk elmondani
véleményünket.
Kétszeresen nagy érdeklődéssel forgatjuk mi, ennek az öt kötetes nagy munkának tudományos igazságokban gazdag lapjait. Első
sorban, mert a nagy mű minden egyes fejezete élénken bizonyítja,
hogy itt egy mély, tudományos elme ítéleteken keresztül szűrt igazságairól van szó; történelmi igazságokról, melyek bennmaradtak a
10*
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kritika rostájában, a melyeknek valódiságához tehát szó sem
férhet s mindezek az igazságok bokrétába kötve, megirva igazán szép választékos költői magyar nyelven. Másodsorban érdeklődéssel forgatjuk e lapokat azért is, mert a monografia irója, épen
a mi egyetemünk egyik kiváló professora, kinek szeretetreméltó
egyéniségét mindnyájan ismerjük s kinek nagy tudását, kiváló kvalitásait, a társadalmi érintkezésben megnyilvánuló egyéni kiválóságait és nagy szorgalmát mindnyájan becsüljük. Ez az érdeklődés
tehát mindkét okból természetes; nem is szólván arról, hogy menynyire jutalmazó.
A XVII. század nagy magyar epikusával dr. Széchy Károly
előtt igazán behatóan kevesen foglalkoztak. Kevesen méltatták az
„Obsidio Szigetiana" nagy éneklőjének úgy költői, mint vitézi érdemeit s azok is, a kik más irodalmi czélokat szolgáló munkáik egyes
lapjain megemlékeztek a költő és hadvezér Zrinyi Miklósról, bizony
igen gyakran a legnagyobb felületességgel jártak el a reá vonatkozó
adatok mérlegelésében. Mert hiszen a századok folyamán, idők múlásával egy legendás hőssé lett Zrinyi Miklós, kihez két nép, a magyar és horvát hozzákötötte és költötte a maga meséit és mondáit,
a kinek sem születéséről, sem életének nagy eseményeiről, sem haláláról nem voltak egybevágó, hiteles, Írásokon alapúló, kritikai
szemmel átvizsgált adataink és bizonyítékaink, mindaddig, míg Széchy
Károly a maga nagy szorgalmával, fáradhatatlan kutatásaival és
biztos Ítéletével ki nem hüvelyezte, át nem vizsgálta, meg nem rostálta a felkutatott, felszinrehozott és sokszor egymásnak ellentmondó^
nagyon is kétséges adalékokat. Egy fél élet fáradsága, nagy és nehéz munkássága kellett ahoz, hogy azt a rettenetes anyagot, a mely
elrejtett fóliánsok és külföldi írók munkáinak lapjain Zrinyi Miklóshoz tapad: egybegyűjtse, kiválogassa, kijavítsa s szerves egészszé
összekösse Széchy Károly, a tudományos, munkás embereknek ez
az igazi nagy példája. De a mű még ekkor sem volt kész: az ember, a nagy hadvezér, a nagy eposz és a többi Irodalmi termékek,
az azok keletkezését megvilágító adatok már összehordva, kiválogatva előttünk állanak, de a munka legnehezebb része még csak
most következhetett. Ezek csak adatok, a szorgalom eredményei:
a feldolgozás, a művek bírálata, méltatása feltüntetése annak: milyen nagy és miért nagy a Zrinyi eposza: az összehasonlítás nagy
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munkája még csak most következett. S a mit Széchy itt produkált,
az a föltétlen elismerés szavát kell, hogy kiváltsa minden irodalmi
ember lelkéből. Az itélet, a nagy esztetikai tudás fényességében ragyognak előttünk a műnek ezek a lapjai, a melyek igazán maradandó
emlékei lesznek mindenha a Széchy Károly irodalmi munkásságának.
Ilyenformán jöhetett és jött is létre a Zrinyi Miklósról szóló
nagy életrajz és kortörténet. Mert az is, a minthogy nem is lehet
más . . . Mert hiszen egy nagy író életéről beszélve, okvetlenül meg
kell ismernünk és ismertetnünk korát is, ha csak érthetetlenek nem
akarunk maradni olvasóink előtt. A kor valóságos szerves összefüggésben van a maga írójával. Hatással van lelkületére, bármilyen
irányban fejlődjék is az máskülönben, módosítja szokásait, erkölcseit a szerint, a milyen az idő erkölcsi irányzata s a milyen körülményeket ver össze az illető kornak tengerén az idő kereke. Ez
a gondolat vezette Széchy Károlyt is, a midőn a legnagyobb körültekintéssel, preczizitással írta le a Zrinyi-korszak minden egyes nagyobb eseményét. Vizsgálta, kutatta az események fonalát: hol
húzódik át nagy epikusunk élete pályáján ? S épen ezért sikerült
különösen a Széchy monográfiája. Mert nem hagy említetlenül egy
eseményt, egy történetet sem, mely Zrínyivel összefüggésben van
vagy a mely az ő irodalmi és államférfiúi működésével valamelyes
irányban hathatott. De a gerincz, a vörös fonál mindenütt pontosan
húzódik végig az egész nagy munkán; a kitérések, epizódok mint
a falevél főágának jobbra-balra nyúló kiágazásai, mindig szerves
összefüggésben maradnak a fővonallal, attól ha eltérnek is, erős
szállal maradnak odakötözötten az anya-vonalhoz s életműködésükkel annak erősítésére szolgálnak.
Mint említettem: Zrinyi Miklós életevei, műveivel, korának reá
való hatásával Széchy előtt behatóbban kevesen foglalkoztak. Mint
igen sok jelesünknek úgy Zrínyinek is Toldy Ferencz jelölte ki
helyét irodalomtörténetünkben. Ő mutatott rá világosan és határozottan, hogy a „Szigetvári veszedelem" egyike nemcsak a magyar,
hanem a világirodalom legtudatosabban formált eposzainak. Utána
Salamon Ferencz foglalkozott a Zrínyiekkel s mint monográfiánk
irója olyan szépen mondja: Zrinyi Miklós, a költő és hadvezér életrajza Salamon Ferenczről maradt reá örökül. Salamon ismételve
foglalkozott gróf Zrinyi Miklóssal, „majd ifjúságáról, majd nagy
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eposzáról adott egy-egy szép tanulmányt: de az életrajz megalkotásáról Az első Zrínyiek irója adatok hiányában lemondott
így lettem — a Zrinyi életirója." Ez volna agenézisa a gróf Zrínyi
Miklós czimű munka keletkezésének. Annyi kétségtelen, hogy akármilyen módon lett is Széchy Károly életirójává nagy epikusunknak,
hallhatatlan érdemekkel dicső hadvezérünknek: a mit összehozott,
írt és alkotott, az méltó büszkesége lehei neki is, — nekünk is.
A lehetetlenséggel volna határos e rövid ismertetés és méltatás keretében megismertetnünk olvasóinkkal azokat az adatokat sor
szerint és szám szerint, a melyeknek napfényre jutása egyedül és
kizárólag a Széchy érdeme. Ezeknek száma légió. Ismertetésünkre
nézve nem is szükséges ezek felemlegetése, mint inkább konstatálása annak a ténynek, hogy hősünk születésére, életének legfontosabb eseményeire s halálának körülményeire nézve immáron biztos
adatoknak a birtokában vagyunk s e munka, elolvasása után, mint
a reggeli pára: eloszlanak mindazok a téves föltevések, legendás
mesék, melyek halála után koporsójához hozzá tapadtak. E munka
eloszlatta a kétségeket és a tévedéseket. Minden adatát, állítását az
igazság óramutatói: az oklevelek megczáfolhatatlan betűi kisérik.
A nagyszerű eposz keletkezésének és megírásának története is
világos immár előttünk. Tudjuk, milyen körülmények hatása alatt
irta meg hősünk századokra szóló nagy alkotását s tudjuk főképen,
hogy mi és mennyi az övé e felséges műben. A Széchy vezetésével,
világos, pompás magyarázatai nyomán látjuk lelki szemeinkkel Zrinyi
nagy példányképeit, kiktől tanulni dicsőség vala s látjuk főképen az
a magasztos czélt, a melyért megíratott ez az eposz, a melyből a
Széchy szép szavai szerint a Zrinyi századának nemzeti lelke szól!
Mindez ma már világos előttünk! S világos még száz, a költő
életére vonatkozó dolog, melyeknek összefüggését azelőtt meg sem
értettük, mert Széchy a biztos tudás bátorságával rántja le a leplet
a helytelen adatokról, a bizonytalan Ítéletekről, a melyek különösebben hadtudományi munkáiról voltak forgalomban.
Ezek és még számosak a Széchy érdemei, úgy, hogy bátran
állíthatjuk, hogy teljesebb, tartalmasabb, biztosabb alapokon álló és
tegyük hozzá — szebben megírt életrajzunk a Zrinyi Miklós életrajzánál mai napig nincs. Mert egy dolog felemlítését nem akarom
e rövid ismertetésből elhagyni s ez a Széchy Károly irása, stylusa.
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Ha igaz az, hogy a stylus megismerteti az embert, akkor Széchy
Károly valóban tartalmas és szép lelkű ember. S a ki forgatta a
tudós tanár régebbi munkáit, az hamarosan belátja, hogy a közmondásnak legalább itt, igaza van. Az a választékos, fordulatos,
szép kifejezésekben, képekben, hasonlatokban gazdag nyelv, a mely
a milyen hajlékony és dallamos, ép olyan tömör és erős: kevés
tudományos munkásságban élő írónk tulajdona s mindenesetre inkább egyéni kiválóság, mint szerzett készség. S azok, a kik Széchy
Károly tanítványai voltak, vagy a kik Olaszhonból írt úti képeit,
finom ízléssel megirott esztetikai czikkeit olvashatták, minden bizonynyal bámulói lettek az ő ragyogó, színes, eleven, lüktető, magával
ragadó, írásának, a mely, a hol a tárgy megengedi, olyan, mint a
prózában írt költemény. A stylus az ember: ismétlem újra. A Széchy
Károly fényes, színes, de tömör, ép, hullámos írása nem csak azt
bizonyítja, hogy tudós ember, hanem azt ís, hogy boldog ember.
Csak néhány éve, hogy Endrődi Sándor, az élő magyar költők
egyik legjelesebbje, Széchy egyik művét birálva magasztalólag emlékezett meg ragyogó költői stylusáról s midőn a tudós férfi szárnyaló könnyed Írásának okát kereste: ilyenformán kiáltott fel az író
finom lelkű, gyöngéd, szerető hitvesére mutatva: Professor úr! Az
ön színes, ragyogó írásainak itt a magyarázata.
És Endrődi Sándornak igaza volt. Maga az író is megvallja
midőn immáron befejezett nagy műveinek előszavában a többek
között köszönetet mond az ő édes feleségének, fáradhatatlan íródeákjának, ki a gyöngéd hitves nem lankadó buzgalmával kisérte
végig összes levéltári kutatásain, kivel megbeszélhette nagy munkájának sikerét, fáradalmait s a kinek jóságos, szerető tekintetéből
erőt meríthetett a fáradság elviselésére . . . .
S ki tudja: sikerült volna-e e nélkül a biztató tekintet nélkül
befejezni így a hosszú időkre szóló nagy művet? A magyar tudományos világ örvendezhatne-e ilyen őszintén, ha az édes feleség, a
fáradhatatlan íródeák ott nem ül az íróasztala mellett & gyöngéd
kezével le nem rázza a port a foliansok pergamenjeiről. S azért ha
Széchy Károly nagy érdemeiről beszélünk s a magyar tudományosság dicsőségére üdvözöljük: ne feledkezzünk meg az ő legkedvesebb segítőjéről, a ki nélkül sem ez a munka, sem az ő dicsősége
nem volna teljes.
Zombori Andor.

Cjondolatok.
. . . Magyar társadalom . . . A mikor e szavakat leírom, elgondolkozom, hogy van-e magyar társadalomnak nevezett valami.
S ha van, micsoda elemek alkotják s milyeneknek kellene alkotniok, hogy feltámadjon valahára a nemzeti önérzet, a íajszeretet érzése, a nemzeti aspirácziókért való lelkesülés.
A valóban nagy nemzetek közvéleménye emel és sújt,
semmivé teszi évtizedek káros politikai eredményeit, befolyást
nyer a törvényhozásban, munkájával meghatványozza a nemzet
erejét, minden lakosát, átformálja a saját képére s megteremti a
nemzeti államot a maga fenségében, hatalmában. S a mig a külföldön még a legszélsőbb elemek is összeolvadnak egy érzésben,
a hazaszeretet érzésében, addig széles e hazában vétekszámba
megy a magyarság emeléséért itt-ott felhangzó gyenge szózat,
letiporjuk a szerintünk nevetséges mozgalmak csiráit, — mit nekünk magyar imperializmus, magyar hadsereg, magyar Dalmáczia, nemzeti múltunk kutatása, — fődolog, hogy tudósok legyünk.
Önkénytelenül feltámad lelkemben a honfoglalás regés korszakának képe s a XIII. század tudákos krónikásai, a kik álszégyenből sárba tiporták a legendák virágtengerét, eltemetve
nemzetünk gyermekkorának legszentebb emlékeit.
Az européerségre törekvés mai nap is hátramozdítója a
nemzeti nagyság kifejlődésének; nevetjük a rovásírás naiv kutatóit;
hogyne, hiszen magyar tudományról beszélni nevetség tárgya, a
szumirologia pedig egyszerűen hóbort, mondják a különböző
lexikonokból táplálkozó szakemberek. És nincs társadalom, a
mely dolgoznék, a mely handsoffot kiáltana a mellényzseb polihisztoroknak.
A hozzánk képest semmi történelmi múlttal sem bíró Németország nagy tudósai — a kikre félénk bámulattal tekint a sok
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magyar epigon — összelopkodják a kelta, a skandináv mitologiát,
rájuk fogván, hogy az germán, tehát német, az Alldeutscher Verband izgató irataival, térképeivel behálózza az egész világot, a
hol csak egy új teuton akad, s légiószámra terem a nem létező
dicső harczokról éneklő verskötet meg regény, a mely nem számít
ugyan a tudományosság ékes jelzőjére, de belopózik a nemzet
szivébe, az idők folyamán öntudattá válva.
És nálunk?
A nemzetet alkotó tömeg alszik, a virrasztóknak pedig
nincs elég egyéni bátorságuk az álmot háborgatni. Szabad a szó,
de hamis a hang, a mely kiejti és legtöbbször hazug. Hazugság
az, hogy erősek, hogy szabadok vagyunk, tudva nem mondunk
igazat, a mikor azt állítjuk, hogy: él nemzet e hazán. Vagy már
élet lett a lassú haldoklás, a lethargia is?
Nem tudjuk nevelni a közönséget, hogy minden izében magyar legyen s ne érdekelje őt jobban a venezuelai konfliktus,
mint a székelység szomorú pusztulása. Az erősek nem állanak
össze a társadalom megteremtésére s a mikor legnagyobb fejedelmeinket pongyolában viszik a szinpadra, nem vesszük cszre,
hogy mocskos az a gúnya azokon a szent alakokon.
Hoitsy Pálnak Nagymagyarország czimű könyvét vájjon
hányan fogják komolyan átolvasni? Kevesen. Hisz' jó nekünk a
német forrásmunka, a német térkép vagy röpirat; hogy germanizálják egész közszellemünket, hogy a tudományos élet szereplő egyéniségei legtöbbnyire jó német-magyar fordítók, avval
törődni egészen felesleges.
Ismerjük majdnem mindnyájan Bismarck beszédeit, de átértjük-e Andrássynak, a legnagyobb magyar diplomatának keleti
politikáját a maga nagyszerűségében s észrevesszük-e, hogy az
a Magyar Tudós Akadémia, a mely a Magyarországi Kagylósrákok Magánrajza czímű munkára tud százakat költeni, a legnagyobb magyar Széchenyinek műveit a mai napig sem adta a
tanúlni vágyók kezébe. Pedig a rákok kagylós csoportja, nemkülönben a véglények békés családi élete csak a szakemberek
kisded csoportját érdekli, ellenben bizonyos, hogy Széchenyi
megértése, munkáinak közkincscsé válása nemzeti érdek, a melynek előbb-utóbb eleget kell tennünk. Hiányzik a német Lehman-
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czég hasonmása, a mely silány irodalmi utánzatok helyett nemzeti szempontból nevelő füzeteket ad a tömeg kezébe. Jó könyvet
inkább, mint ingyenkenyeret, a melyet — magam láttam —
pálinkáért cserélnek el.
Lesz-e idő, a mikor nem a papagájszerű többnyelvűség emel
a műveltség fokára? Feltámad-e a magyarságban az erő tudata
valaha? Vagyunk sokan, bolond álmodozók, a kik hiszünk benne.
Folyjon tehát az új ébredésen dolgozók munkája s ha az
alvók felébrednek s az ébrenlevők nem tudnak elaludni többé,
akkor beszélhetünk boldog virradatról:
Nagymagyarországról!
Margitay Ernő.

Napló.
Január i. Valami megkönnyebbülés érezhető a magyar társadalmon, mintha az egész nemzet fellélegzett volna, úgy köszönt be
az újesztendő locs-pocsba ugyan, de reménykedő és bizó emberek
közé. Nem sok kell az embernek a reménységre, alapjában optimisták vagyunk mindannyian s azzal, hogy egy esztendő véget ért,
jogosultnak érezzük a feltevést, hogy a jövendő jobb lesz. Kivált
azután a feszült várakozás után, melylyel Magyarország visszafojtott lélekzettel várta a múlt év utolsó napjaiban, hogy merre dől el
gazdasági sorsa, kivált azután a resignált kuruczoskodás után, mely
a külön vámterület érdekében elszórtan felhangzott, tünt fel megváltás gyanánt a magyar közvélemény egy nagy része előtt az a
kiegyezés, melyet Magyarország ministerelnöke nagy és komoly politikusok véleménye szerint a lehető legsikeresebben oldott meg a
haza javára.
Hogy mennyiben igaz ez, nem tudjuk s nem is lehet a mi
feladatunk, hogy ezt megítéljük. Sem erőnk, sem jogunk nincs
hozzá. Azonban egyet érezünk és ellentétben talán a fellélegző magyar társadalommal, fájdalmasan érezzük, hogy akármilyen is a kiegyezés, de ismét kapcsot képez, mely odafüzzön Austriához, ahhoz
az Austriához, honnan négyszáz év óta csak romlás szállott a magyarra. A nagy politikusoknak s kivált a kormányférfiaknak feladata
kimutatni és megindokolni, hogy mily nélkülözhetetlen, mily előnyös
és mily észszerű ez a kapcsolat a két ország közt, de mi ifjúság,
a magunk tapasztalatlan rajongásunkkal, a mi történelmi talajon
növekedett hazaszeretetünkkel csak azt látjuk, hogy Budavár eleste
óta, végig a magyar történelmen, a mi gyász, vér, tűz, pusztulás
e hazát szegénynyé, szolgává és németté tenni akarta, az egy
szóba foglalható össze : Austria. És mert azzal az emberrel, ki megmocskolta apánk becsületes nevét, ki elvette pénzünket, szolgálónak
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tekinti anyánkat, nem tudunk egy fedél alatt lakni, nem, ha éhen,
fagyva rogyunk is le a kövezetre, a mint odahagyjuk: fáj a szivünknek és szégyenpirban ég az arczunk, hogy egy decenniumra
újra odafűzött a politika, a mellé az ország mellé, melytől gazdasági előnyöket is elfogadni nagyobb szégyen, mint alamizsnáért könyörögni a Balkán államoknál
Nem értünk, nem érthetünk, nem is szabad még értenünk a
politikához, azt bizonyára jól elintézik az arra hivatott férfiak; de
ezt érezzük tapasztalatlan, ifjúi, meggondolatlan, de büszke hazaszeretetünkben.
Január 5. A spadassinok alkonya következik, a lovagias ügyek
hazájában komolyan kezdenek foglalkozni a párbajellenes mozgalommal. Sok ember érzi remegni lába alatt a talajt, azt a talajt,
melyre jegyzőkönyvekből rakott magának piedesztált. Lovagias becsületben megőszült szélhámosok törölnek ki nagy könycseppeket
szemök szegletéből s a kávéházak szegényebbek lesznek azokkal
a titokzatosan suttogó komoi arczú ifjakkal, kik a legnagyobb hidegvérrel ajánlottak egy mérkőzést — az első vérig.
Ha egyes napilapok czikksorozatának hinni lehet, a közel
jövő társadalmi Ítélkezéseinkben gyökeres változásokat fog teremteni.
Azonban, ha a múlt tapasztalatának hinni lehet, ez a gyökeres változás még jövendő századok homályában lappang. Mert az egész
párbajellenes mozgalomnak leghatalmasabb ellenzője az emberi természet, még inkább mai közéletünk és leginkább jelenlegi igazságszolgáltatásunk. Nem a párbajt kell megszüntetni, de azt, hogy sértegessenek; nem a fegyveres elégtételt kell eltörölni, de a polgári
igazságszolgáltatást kell gyorsabbá, észszerűbbé, discrétebbé tenni.
A míg komoly, tudományos vitatkozásainkban is gyakran oly hang
uralkodik, hogy sérti az olvasót, alig lehet elkerülni a személyes és
kemény sértéseket ott, a hol késhegyre megy a küzdelem. És a
mig három esztendeig húzódik el egy ily sértés miatt megindított
pör, míg a nagyközönség előtt százszor és százszor feltépik a sértett titkos és fájó sebet, míg nagy pénzáldozattal és fáradtsággal
végig bolyong a törvénykezés misticumain, hogy elégtétel gyanánt
őt ítéljék el a perköltségek viselésére, minthogy ez a kitétel: „vén
állat" nem minősíthető sértésnek, levén a vénség is, az állat is bevett és tisztességes fogalom: addig nem akadályozható meg, hogy
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egy önérzetes, érzékeny ember fegyverhez ne nyúljon s maga gyógyítsa meg azt a sebet, melynek gyógyítására bizony még egyáltalában nem elégséges a mai társadalmi rend zavaros kuruzsolása.
Január io. Az u. n. ifjúsági élet téli álmából kezd ébredezni.
A ki azt a fáradtságot veszi magának, hogy utána kutasson, mit
csinál az az „ifjúság", melyet a „haza reményének" és a „nemzet virágának" neveznek csak úgy általánosságban vasár- és ünnepnapokon, mondom, ha ezt a fáradságot veszik az illetők maguknak,
úgy nagy nehezen rájönnek, hogy Budapesten is, Kolozsvárott is
választási és közgyűlési mozgalmak lelkesítik a kebleket, egy szóval
az ifjúság kezd „élni", mert hát szegénynek csak kell élni.
Mindezek után bocsánatot kérek, kedves ifjú társaimtól, hogy
ily gúnyos és cynikus hangon szólottam ifjú törekvéseinkről, de hát
ez már rám ragadt mindazoktól, a kik lettek légyen köztisztviselők,
hivatalnokok, tanárok, az ifjúsági életről, az ifjúság törekvéseiről
szót tettek. A komoly, meglett férfiak hangján szólottam, a kik már
az élet harczát küzdik s ott bizonyára alapos tapasztalatokat tettek,
hogy mindenféle ifjúsági törekvés nem érdemel egyebet, mint néhány frázist egy pohárköszöntő alatt s egy gúnyos mosolyt a pohárköszöntő után. Talán igazuk van. Talán az a helyes, hogy már az
ifjúba beoltsuk azt a cynismust, azt a rideg számítást, azt az általános gúnyt és iróniát mindenkivel és önmagunkkal szemben (mások előtt!). Talán a haza úgy lesz boldog, ha a fejlődő nemzedékek
minden törekvését megmérgezik azzal a tudattal, hogy a mihez szive
egész melegével ragaszkodik, az nevetséges, kicsinyes, sőt piszkos.
És ha az ifjúság elkeseredve, elkedvetlenedve elvonul, sutba
dobva idealismust, lelkesedést, akkor ugyancsak ezek a gúnyos hangok kiáltják: Hol az ifjúság? Meghalt az ifjúság? Elsatnyult az ifjúság?
Köteteket lehetne írni erről a tragicomicus témáról, melyet oly
sokan kaczagnak ki, hogy rémülten lássák be később tévedésöket.
Hányan és hányan hangoztatják naponta, hogy az ifjúnak a komoly
tanulás, a tudományokkal való fáradhatatlan munkálkodás egyetlen
czélja és feladata s nem gondolnak arra az óriási energia-veszteségre, melyet a száraz betűk közé befojtott ifjú tűz és tettvágy
képvisel. Nem gondolnak arra. hogy helyes irányítással és főleg
reális támogatással mily óriás feladatok megoldására lehetne felhasználni ezt az ifjúi lelkesedést, mely ha egyszer kitör és helytelen

158

NAPLÓ

útra tér, veszélylyel fenyegeti az egész társadalmat, mint azt az
elmúlt évek néhány szomorú esete bizonyította.
De nem. Erről a tárgyról komolyan és keserűséggel beszélni
sokak előtt bizonyára hiába valónak és elcsépeltnek tűnik fel. Maradjunk hát csak a gúnyos, cynikus hangnál, nevezzük életűnk
legnagyobb botlásának, hogy valaha lelkesedéssel résztvettünk az
ifjúsági életben, küldjük egymást a könyvek mellé s aztán nevezzük
el egymást halvérü nemzedéknek és üssünk nagyokat minden ifjúsági törekvésre, a míg csak nem remeg lábunk alatt a talaj!
Január 15. Magasztos és felemelő érzés vesz rajtam erőt,
midőn arról az ünnepségről emlékezem meg, melynél imposánsabbat
alig láttak a kolozsvári egyetem falai. Nem a megjelent notabilitások kölcsönözték ezt a nagyságot (Magyarországon nem divat, hogy
a felsőbb körök a nemzet dicsőségének ünneplésében résztvegyenek),
nem is a tolongó közönség százai — alig teltek meg a padsorok
a diák ifjakkal — nem is az ünnepély műsora, hanem egy olyan
szellemóriás jelenléte, mint a Bolyai Farkasé, ki „egy új másvilágot
teremthetett!"
Valami nagy csodálatos érzés lepett meg, midőn annak az
egyetemnek falai közt hallottam emlékezetét, a mely egyetemről
lángelméje elindult meghódítani a világot; és úgy éreztem, mintha
paránya lettem volna egy óriás napnak, melynek sugarai bevilágítják a mindenséget.
Mikor pedig br. Eötvös Loránd a Tentamen szerzőjének hódolatát nyújtva, a tudományos nagy Magyarország ragyogó eszményképét festette, midőn ott körben annyi kiváló elme, oly hatalmas
tudású fejek, annyi messze földön ismert tudós áldozott a világhírű
magyar mathematicus emlékezetének, büszkén vert mindannyiunk
szive, hogy magyarok és kolozsvári egyetemi polgárok lehetünk!
Január 20. Kevés embernek jutott ki úgy az ünnepeltetésből,
mint Rákosi Jenőnek, a magyar hírlapirodalom egyik legrégibb és
a magyar főrendiház egyik legújabb tagjának. Ünneplésében részt
vett az egész magyar társadalom a ministerelnöktől az utolsó betűszedő gyerekig, s
az Otthon bankettjén elhangzott felköszöntők egy
olygarchát is megszédítettek volna.
A napilapok tudósításaiból és a felköszöntök szavaiból egy
állítás szállt a világba széjjel, tudniilik, hogy Rákosi Jenő kitünte-
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tése a magyar hírlapirodalomnak szóló elismerés. Hogy mennyiben
volna ez elismerés, nem tudom, mert bár írónak és főrendiházi tagnak is születni kell első sorban, igen nagy kérdés, hogy kitüntetés-e,
ha a született írót született törvényhozóvá nevezik ki. Kitüntetés-e,
ha azt, ki eddig magas ítélő székéről bíráskodhatott, szabadon és
elfogulatlanul, most nevezik ki azok sorába, a kik felett Ítélkezett.
Kitüntetés-e, ha egy munkában eltöltött élet jutalma gyanánt oly
czimet és rangot adnak, melyet teljes joggal élvez bármely főúri
sarjadék, kinek egyetlen erénye, hogy az anyja szülni méltóztatott.
De ez mellékes. Mindez nem zavarta a magyar hírlapírókat, hogy
ki-ki legalább egy főrendiházi tagságot ne érezzen a bornyútáská.
jában. Akadtak élénk képzeletű szerkesztők — a demokrata újságok
köréből — kik aranygyapjas rend lovagi rangját valának hajlandók
elfogadni. És kezdve a vezérczikkírón, végezve a nyilttér-rovat vezetőin (melyekért a szerkesztőség felelősséget nem vállal), büszke
volt mindenki a magyar hírlapirodalmat ért nagy kitüntetésre.
Pedig itt óriási tévedés rejlik. Magyarországon soha hírlapirodalomnak nem adnak kitüntetést vagy elismerést. Adnak Jókai Mórnak, Gyulai Pálnak, Rákosi Jenőnek, a nagyeszű, megnyerő modorú,
nagy összeköttetésű férfinak, a ki nagy szolgálatokat tett, vagy tehet,
de soha a hírlapírónak. Magyarországon a legnagyobb hatalom a
hirlapírás és a legkevesebbre becsült tényező a hirlapírás. Félnek
a hírlapírótól, de nem becsülik. Sem tudást, sem képességet, sem
műveltséget nem tételeznek fel tőle, sőt hajlandók megtagadni a
jellemességet, jóakaratot és lovagiasságot is. A fiú, ki hírlapírónak
megy, vesztett fiú gyanánt szerepel a családban, a férfit, ki csak
hírlapíró, pályatévesztett existentia jelzővel illetik. Egy alapvizsgákon
és szigorlatokon átbukdácsolt jogidoktort sokkal positivebb és biztosabb exístentiának tekintenek, mint bármely hírlapírót, legyen az
bár európai általános műveltségű férfiú.
Az a magas ethikai állás, melyet az angol és franczia hírlapirodalom e nagy nemzetek társadalmi életében képvisel, nálunk csaknem teljesen ismeretlen. Kiben van a hiba, nem ide tartozik az
eldöntése, de hogy bármit szóljanak is a bankettező urak, Rákosi
Jenő kitüntetése nem a magyar hírlapíróknak szólott, arra bizonyság az egész beteges közfelfogás.
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Január 25. Lynch Arthur ír képviselőt halálra Ítélték felségsértésért és hazaárulásért. Mint transvali polgár, fegyvert fogott egy
ír csapat élén a búrok ügyéért s most, hogy a háború véget ért,
nyugodt és bátor öntudattal adta magát bírái kezébe. Anglia halálra
ítélte, mint hazaárulót. Valójában nem is volt angol állampolgár,
mert először ír alattvaló volt, másodszor transvali polgárjogot szerzett. Nemes, lovagias mérkőzésben szállott szembe Angliával, mely
mérkőzés békekötés alapján nyert befejezést. És Anglia mégis halálra itélte mint hazaárulót.
Él Ausztriában és Magyarországon nem egy, de pár száz ember, kik valamikor magyar vérbe és magyar könnybe mártották bele
piszkos kezeiket. Vannak, kik a csecsemővel ütötték agyon az anyát,
kik élve sütötték meg a férjet, hogy a feleség szájába tömjék a
pörkölt húst, kiknek nevét falvak égő házfedelei s magyar nemesi
családok halálhörgése hirdette 1848 őszi éjszakáiban. Vannak, kik
legjobbjainkat vérpadra küldték s meghíztak az árváktól elharácsolt
vagyonon, kik alacsony lelkük egész hitványságával leköpték a bilincsekbe vert magyart.
És mi történt velők ? Magyar állampolgárok voltak s élvezték
mindazon előnyöket, melyeket Magyarország polgárainak nemzetiségre, felekezetre és társadalmi osztályra való tekintet nélkül nemes
szabadelvüséggel egyenlő mértékben osztott. Ők fegyverrel fizettek
ezért a nemeslelküségért, a mennyiben a hiénák karmait fegyvernek
nevezhetjük. Megtagadták mindazokat a kötelékeket, melyek őket
Magyarországhoz és az emberiséghez fűzték.
És mégis mi történt velők? Magyar pénzen, nyugalomban,
békében élvezhették munkájok gyümölcsét. Kufsteinban nagy, bátor
lelkek sínylődtek halálra, mert a hazát szerették, ők kellemes pipaszó mellett szürcsölhették az édes nyugalom perczeit, mert a hazát
elárulták. Angliában pedig halálra Ítélték Lynch Arthur ír képviselőt.
Sok mindent gondolhat itt az ember, mit fáj elhallgatni, de még
jobban fáj elmondani.
Január 30. Gyászlobogó leng a központi egyetem és az egyetemi intézetek homlokán. Az egyetem előcsarnokából annak holttestét kisérte ki az ifjúság, ki pár héttel ezelőtt még annyi életet,
annyi élő tudományt vitt az egyetemre az ifjúságnak.
Nagy tudóst, nagy bölcselőt, de mindenekfelett nagy költőt
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temettünk el Kuncz Ignáczezal. Talán nagyobb jogász, talán realisabb
politikus is akad Magyarország tudósai sorában, de nagyobb költő,
rajongóbb lelkű philosophus kevés. Mert minden fenséges ódának,
dörgő vezérczikknek gyenge a hangja, fogyatékos az ereje ahhoz
a hatalmas munkához képest, melyben egy nagy tudású elme készültsége magasröptű ragyogó álomban jelenik meg, egy olyan álomban, melyet csak ideális, nagy, költői lélek álmodhatik. A „nemzeti
állam" hatalmas lendületü mondataiba a legnagyobb hazaszeretet
öntötte a tudós, ki a magyar nemzeti állam ragyogó álomképét látta
talán, midőn a tudomány terén nagyot alkotni készült. S a nemzeti
állam nagy tudású szerzőjében nemcsak a kiváló tanárt és szakférfit gyászoljuk, hanem azt a magasröptű költőt, ki a tanuló ifjúság lelkébe oly fényes eszméket oltott, a melyek talán a jövő nemzedék feladatává teszik testet adni a magyar nemzeti államnak!

11

Ideál nélkül.
i.

3y[ig szól az ajkad fojtott szenvedélylyel,
5 parázs szemekkel válaszomra vársz :
lelkem, az kint jár, hol kertet, utczát
meghalt nyárért elborít a gyász.
föld sóhajt az őszi pusztulásra . . .
Sóhaja ott sír minden ablakon,
3íogy hullasson könyet mindenki véle,
DO nagy gyászában cseppet is rokon.
2Kalld csaic . . . most itt sír a mi ablakunkon...
j á r t a m , . . . legjobban én vigasztalom,
Dfr — mig szerelmed forrva ég szavadban —
vC^ zsámolyán gubbaszt hallgatagon.
2En gyászolom a legsötétebb gyászszal,
£egárvábban az én lelkem maradt;
3íogy itt az ősz, egy szőke lány fején már
IKem láthatom az arany sugarat . . .
2Kayyd hát a szót! Szerelmed nem vigasztal,
V á l a s z rá nincs . . . a szivem holt világ . . .
© hagyd a szót, a szivem nem felelhet:
Sziklára hull az almafavirág.

IDEÁL NÉLKÜL

II.

élet kelyhét még csak ízlelem,
"Pezsegve forrnak bennem még a vágyak,
'Fehér leánykar száz is int felém,
2Kallom szavát tisztán az éjszakáknak.
keljében ifjúságom kertje még,
©, csékra készen minden perczben ajkam: —
5 ifjúságom mégis temetve rég,
Síró dalokban mégis elsirattam.
jEgy szívtelen, egy gőgös lány miatt . . .
o^H, elsirattam gyáván, dőreségből,
2Kogy sárba fútta sok, sok álmomat,
2Kogy megfosztott egy édes, szép regétől . . .
. . . 3yCit, újra könyek? 3/C.i jött újra rád?
3/Dért borúlsz le némán, sírdogálva?
kertem bódít: végig csupa mák,
©e nincsen, ah, egy szúzi rózsaszála.
III.

3(ánykédva annyi hosszú éjszakán,
£eánynevét be elsóhajtanám!
E g y szőke lány nevétől hajdanán
3/Legtelt álommal minden éjszakám.
_£,eánynevét be elsóhajtanám!
£ehetne most már barna is a lány,
<Xsak lenne úgy, mint régen, hajdanán : —
^ l o m m a l teli minden éjszakám.
Ráskai Ferencz.
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Le Gontenu du 2e numéro.
1. Dr. Etienne Schneller : „L'importance des conférences
publiques dans la vie universitaire." Sous ce titre l'auteur nous
donne l'introduction d'une conférence qu'il a faite sur la „Vie
d'Étudiant." Cette introduction nous fait remarquer les relations qui existent entre la jurisprudence et la philosophie, et
l'auteur nous prouve la nécessité d'accorder à la philosophie
une certaine influence dans le domaine de la science du droit.
2. Eugène Auch nous raconte la vie et les mérites du
savant émérite que l'Université de Kolozsvár vient de perdre par
la mort, du professeur-politicien Ignace Kuncz, détaillant et
estimant son système politique et le développement de ce
système. Il considère 1' „État National" comme une grande
oeuvre poétique, digne de rester célèbre, et finalement nous rend
compte de l'activité de ce savant sur le terrain de la littérature.
3. Tibor Péterfi continue sa dissertation sur „La question
de l'origine de la vie organisée dans la philosophie positive." Il
examine les hypothèses de Pfliigger et d'Allen, expliquant brièvement en même temps où en est aujourd'hui la question de l'albumin, et il en tire la conséquence, que la question de l'origine
de la vie organisée ne pourra être résolue tant que nous n'aurons
des connaissances sûres de la conformation chimique des
albumins.
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4. Árpád Buday, docteur en philosophie : „Notes sur mon
voyage en Russie." Comme professeur adjoint de M. Béla
Pósta, professeur de l'Université, l'auteur a fait partie de la
députation que le gouvernement hongrois a envoyée en Russie,
à l'occasion du jubilée de l'Université de Davos laquelle expédition a valu honneur et distinctions à la nation hongroise,
et surtout à l'Université de Kolozsvár. L'auteur nous fait part de
ses impressions et de ses expériences pendant ce voyage, et
nous entretient des trésors de l'Eremitage et du musée d'antiquités
à Davos.
5. Louis Dávid, étudiant en mathématiques, résoud un
problème géométrique d'une manière à lui très originale.
6. Charles Glatz jeune continue son étude sur Böcklin,
nous fait successivement connaître et apprécier les créations
célèbres du grand peintre, et finit par la glorification du puissant
artiste.
7. André Zombori, professeur, apprécie et estime profondément l'auteur de la „Vie du Comte Nicolas Zrinyi", M. Charles
Széchy, professeur de l'Université, qui vient de faire paraître son
grand ouvrage, une histoire de la littérature.
8. Ernest Margitay, consul-général du „Corda-Fratres", nous
donne sous le titre de „Pensées" une appréciation du livre de
Paul Hoitsy „La grande Hongrie" et fait une critique sur l'état
actuel de la société hongroise tout en cherchant le moyen d'y
rémédier.
9.

Journal.

i janvier. Un vrai soulagement se fait sentir dans la société
hongroise, comme si toute la nation respirait plus librement ; et
c'est ainsi que le Nouvel An a fait son apparition, dans un temps
brumeux et humide, mais au milieu d'une foule qui espère et
qui a confiance. Il ne faut pas grand'chose pour éveiller l'espoir
en nos coeurs ; au fond nous sommes tous optimistes, et parce
qu'une année est arrivée à sa fin, nous croyons avoir le droit
de supposer que l'année prochaine sera meilleure. La Hongrie
s'était demandé ces derniers jours avec une attention soutenue
quelle serait la solution de sa question économique ; une oppo-
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sition résignée s'était fait sentir par ci par-là quant à la séparation
des terrains douaniers ; — et après tant d'anxiété, l'opinion
publique a accepté comme une délivrance l'accord que le premier
ministre hongrois a obtenu, par suite de ses négotiations très
habiles, et pour le bien de la patrie, comme de grands et sérieux
politiciens l'affirment.
Quant à la vérité de cette affirmation, nous ne saurions
en juger, et ce n'est pas notre tâche de l'approfondir ; nous ne
nous reconnaissons ni la capacité, ni le droit de le faire. Mais
nous confessons un sentiment qui contraste peutêtre avec le
soulagement qu'éprouve la société hongroise, un sentiment
douloureux : Malgré toute l'importance de cet accord entre les
deux gouvernements, nous n'y voyons qu'un nouveau lien qui
nous attache à l'Autriche, à cette Autriche qui depuis quatre
siècles n'a causé que de la ruine à la Hongrie. C'est la tâche
des grands politiciens, des hommes du gouvernement surtout, de
prouver et de démontrer comme quoi ce pacte entre les deux
pays était absolument nécessaire, avantageux, raisonable ; mais
nous, la jeunesse, en notre enthousiasme inexpérimenté, en notre
patriotisme grandi sur un terrain historique, nos ne voyons
qu'une chose : c'est que depuis la chûte de Budavár, tout le long
de l'histoire de Hongrie, tout le deuil, tout le sang versé, le feu,
la dévastation qu'a souffert notre pays, tout ce qui a tendu à
le rendre pauvre, dépendant, catholique, peut être exprimé par
un seul mot, réuni en un seul nom : l'Autriche. Et de même
que nous ne saurions vivre sous le toit de l'homme qui aurait
souillé le nom de notre père, pris notre argent, considéré notre
mère comme sa servante, comme nous ne saurions vivre avec
lui, même si, en le quittant, nous étions sûrs de tomber sur le
pavé, exténués de faim ou de froid, notre coeur se serre et nous
rougissons de honte en songeant que nous voilà encore, par la
politique, liés pour dix ans à ce pays et que nous en acceptons
des avantages économiques. Nous eussions été moins honteux
de demander l'aumône aux Etats du Balkan.
Nous n'entendons rien, nous ne pouvons ni ne devons rien
entendre à la politique ; nous sommes sûrs que les hommes
appelés à en juger ont tout arrangé pour le mieux ; mais nous
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ne sentons que ce que je viens de dire, mus par le patriotisme
inexpérimenté, irréfléchi, mais fier de la jeunesse.
5 janvier. Voilà le crépuscule des spadassins ! Dans le pays
même des „affaires d'honneur" on commence à s'occuper sérieusement du mouvement contre le duel. Bien des gens sentent le
terrain remuer sous leurs pieds, ce terraim oû ils s'étaient fait
un piédestal de procès-verbaux. Des tricheurs qui ont vécu et
vieilli dans les affaires d'honneur, essuient une larme au coin de
l'oeil, et les cafés perdront la clientèle de ces jeunes gens à la
mine rigide, qui chuchotaient mystérieusement et qui vous proposaient avec un admirable sangfroid de vous mesurer avec
eux — jusqu' à la première touche.
Si l'on peut en croire à une série d'articles de journaux,
il doit se faire sous peu une modification radicale dans le jugement
de la société. Par contre, s'il faut en croire à l'expérience du
passé, cette modification radical est encore en état de limbe, et
cela pour des siècles à venir. Car le mouvement contre le duel
trouve ses plus puissants ennemis dans la nature humaine, plus
encore dans notre vie sociale, et plus encore daus la procédure
judiciaire actuelle. Ce n'est pas le duel qu'il faut faire cesser^
mais les offenses ; ce n'est pas la satisfaction par les armes
qu'il faut abolir, mais il faut rendre plus rapide, plus raisonnable
et plus discrète la procédure de nos tribunaux civils. Déjà dans
nos sérieuses dissertations scientifiques le ton est souvent tel
qu'il choque le lecteur ; les insultes personnelles deviennent donc
presque inévitables là où le combat est poussé à bout. Et tant
que le procès pour une telle injure traînera pendant trois ans,
tant que la doulourense blessure secrète de l'offensé sera rouverte
des centaines de fois devant le grand public, et qu'avec
beaucoup de peine et de grands sacrifices d'argent il fera le tour
des mystères d'une procédure volumineuse pour être enfin, en
guise de satisfaction, condamné, lui, aux frais du procès — et
tant qu'une expression comme „vieil animal" ne pourra être
qualifiée d'offense, vu que „vieillesse" et „animal" sont des termes
acceptés comme honnêtes, — tant que tout cela durera, on ne
pourra empêcher un homme susceptible qui a le sentiment de
sa dignité d'entreprendre lui-même, les armes â la mains, la
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guérison de sa blessure, la charlatanerie confuse de l'ordre social
étant incapable de sufïir à cette guérison.
10 janvier. La soi-disante vie de jeunesse commence à se
réveiller de ses songes d'hiver. Quiconque prendra la peine de
s'informer de ce que fait cette jeunesse qu'on appelle d'une
manière générale, — les dimanches et les jours de fête, —
,,1'espoir de la patrie" et „la fleur de la nation", quiconque,
dis-je, voudra bien s'en informer, sera récompensé de sa
peine en apprenant enfin qu' à Budapest ainsi qu' à Kolozsvár
les élections et les assemblées générales remplissent les coeurs
d'enthousiasme, en un mot : la jeunesse commence à vivre,
puisque après tout, il faut bien qu'elle vive, n'est-ce pas?
Mais je demande pardon à mes chers compagnons d'avoir
usé d'un ton aussi moqueur, aussi cynique en parlant de nos
jeunes efforts, — je le fais dans une inconsciente imitation de
ceux qui en leur qualité de fonctionnaires, d'employés, de professeurs, ont parlé de la jeunesse, de sa vie, de ses ambitions.
C'est eux que vous entendez par ma voix, les sérieux, les
hommes faits, qui se trouvent déjà dans le plein combat de la
vie et qui pour sûr ont déjà fait la profonde expérience que
toutes les aspirations des jeunes ne méritent que quelques phrases
à l'occasion d'un toast un un sourire ironique après le toast.
Ils ont peutêtre raison. Il serait peutêtre juste d'inoculer à la
jeunesse ce cynisme, ce froid calcul, cette raillerie, cette ironie
dédaigneuse envers tout le monde et envers elle-même (devant
les autres !) Peutêtre est-ce ainsi que la patrie sera rendu
heureuse, si tous les efforts de la génération croissante sont
empoisonnés par la conviction que les idées qu'elle a embrassées
avec toute la chaleur de son coeur sont ridicules, mesquines,
malpropres.
Et lorsque les jeunes s'en vont, découragés, pleins d'amertume, jetant loin tout idéalisme, tout enthousiasme, — on entend
les mêmes voix ironiques s'écrier: Où donc est la jeunesse?
est-elle morte? a-t-elle péri?
On pourrait écrire des volumes sur ce sujet tragi-comique,
dont tant de gens se moquent pour frémir plus tard en reconnaissant leur erreur. Ou ne cesse de répéter, jour par jour, que
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les études sérieuses, d'incessantes et d'infatigables recherches
scientifiques sont le seul but, le seul devoir de la jeunesse, et
l'on ne pense guère à l'immense perte d'énergie que représente
cet emprisonnement d'un ardent besoin d'activité entre des murs
de poussiéreux bouquins. On ne pense pas qu'avec une juste
guidance et surtout avec un support réel on obtiendrait de magnifiques résultats à l'aide de ce jeune enthousiasme qui, autrement, dans une soudaine explosion, et faisant fausse route, devient
dangereux pour toute la société ; il y a quelques années, certains
cas déplorables l'ont bien prouvé.
Mais non. Il paraîtrait vain et trivial de parler sérieusement,
avec amertume, de ces choses-là. Gardons donc le ton moqueur,
considérons comme notre plus grande erreur d'avoir une fois
pris une part enthousiaste dans la vie de la jeunesse, renvoyons-nous mutuellement aux livres, appelons-nous une génération flégmatique, et assommons de coups toutes les jeunes
aspirations jusqu' à ce que nous sentions le sol trembler sous
nos pieds.
/ 5 janvier. Des sentiments élevés, des sentiments sublimes
me saisissent lorsque je me souviens de cette fête si imposante
qu'on peut la dire unique à l'Université de Kolozsvár. Sa grandeur
ne lui est pas venue d'une nombreuse assistance de personnages
distingués (ce n'est pas l'usage en Hongrie que la haute société
y prenne part quand il s'agit de fêter les gloires de la nation),
ni du public en masse, — à peine que les bancs furent remplis
par les étudiants — ni du programme de la solennité, mais de
la présence sentie d'un esprit géant comme celui de Farkas
Bolyai qui „a créé un autre, un nouveau monde."
Quelle merveilleuse sensation de voir revivre son souvenir
entre les murs de cette même Université d'où la flamme de son
génie est partie pour conquérir le monde ! Je me suis senti
devenir un atome de cet immense soleil dont les rayons ont
éclairé l'univers.
Mais lorsque M. le baron Laurent Eötvös, rendant hommage
à l'auteur du „Tentamen", nous a fait le portrait de ce rayonnant
idéal des hommes de science de toute la Hongrie, et qu'autour
de lui tant de hautes intelligences, tant d'érudits puissants connus
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et admirés à l'étranger se sont pressés pour fêter la mémoire
du célébré mathématicien hongrois, — c'est alors que nos coeurs
se sont emplis d'une joyeuse fierté d'être Hongrois, d'être citoyens
universitaires de Kolozsvár !
20 janvier. Peu de gens ont été fêtés comme Eugène Rákosi,
un des plus anciens membres de la littérature journalistique de
Hongrie, et un des plus nouveaux membres du Parlement hongrois.
Pour le célébrer, toute la société hongroise s'est réunie, du
premier président jusqu'au au dernier petit compositeur dans les
imprimeries, et les toasts portés au banquet du „Otthon" eussent
étourdi un oligarque.
Les journaux par leurs rapports et les paroles prononcées
à l'occasion de ce banquet, ont répandu par le monde l'idee que
la haute distinction dont Eugène Rákosi jouit en ce moment était
une manière de reconnaître les mérites du journalisme. Je ne
saurais affirmer la justesse de cette idée. Avant tout, il faut être
né auteur et il faut être né membre du Parlement ; mais est-ce
vraiment une si grande distinction pour un homme né auteur
qu'on fasse de lui un législateur? Est-ce vraiment un honneur
pour celui qui jusqu'à présent jugeait librement et sans partialité
du haut de son tribunal, qu'on le mette dans le rang de ceux
qu'il avait l'habitude de juger? Est-ce une distinction si, pour
récompense d'une vie passée dans le travail, on lui offre un
titre et un rang, dont jouit n'importe quel jeune aristocrat sans
qu'on exige de lui la moindre vertu, pourvu que sa mère ait
daigné le mettre au monde? Mais ce n'est rien. Cela n'empêche
pas que chaque journaliste croie porter dans son sac de cuir
ce qu'il faut pour être nommé membre du Parlement. Il y a des
rédacteurs doués d'une imagination très vive — parmi les rédacteurs de journaux démocratiques — qui, déjà se préparaient à
gracieusement accepter l'ordre de la toison d'or. A commencer
par l'auteur du premier article jusqu'à celui qui s'occupe de la
rubrique „publicité ouverte" — pour laquelle la rédaction ne
prend aucune responsabilité — tous étaient fiers de l'hommage
rendu au journalisme hongrois.
Voilà pourtant une terrible erreur. En Hongrie on n'offre
point de distinctions à la littérature journalistique, on ne lui
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reconnaît aucun mérite. En la personne de Maurice Jókai, Paul
Gyulai, Eugène Rákosi on couvre d'honneur l'homme d'esprit,
aux manières séduisantes, aux relations influentes, qui a rendu
ou qui peut rendre de grands services au pays, mais jamais le
journaliste. En Hongrie, le journalisme est une des plus grandes
puissances et le journaliste l'écrivain le moins honoré. On le
craint, mais on ne l'estime pas ; on ne lui suppose ni savoir, ni
talent, ni manières civilisées, même parfois on refuse de lui
attribuer du caractère, du bon vouloir, une manière chevaleresque
de penser et d'agir. Le jeune homme qui se fait journaliste joue
le rôle du fils prodigue dans la famille. L'homme qui n'est que
journaliste est qualifié d' „existence manquée." L'existence d'un
juriste raté qui a échoué dans tous les examens est considérée
bien plus positive et plus sûre que celle du journaliste, si grand
que soit son talent, si distinguées que soient sa culture d'esprit,
son éducation.
La haute position éthique que le journalisme anglais et le
journalisme français occupent dans la vie sociale de ces deux
grandes nations est presque inconnue chez nous. A qui en est
la faute? nous ne sommes pas appelés à en juger; mais ils
auront beau dire, ces messieurs du banquet, l'honneur rendu à
Eugène Rákosi n'était nullement adressé aux journalistes hongrois; voyez plutôt la fausse idée que le public s'en fait.
janvier. Arthur Lynch, député irlandais, a été condamné
à mort pour crime de lèse-majesté et trahison envers la patrie.
Comme citoyen transvaalien il a pris les armes pour la cause
des Boers à la tête d'une troupe d'Irlandais; maintenant, la
guerre finie il s'est livré à ses juges, courageusement, avec une
tranquille assurance. Et les Anglais l'ont condamné à mort comme
traître envers la patrie. En vérité il n'était pas même citoyen
anglais, car d'abord il était sujet irlandais, puis il avait acquis
le droit de citoyen au Transvaal. Il s'est mesuré avec les Anglais;
il les a bravés noblement, chevaleresquement, dans un combat
que la conclusion de la paix a terminé. Et pourtant il' fut
condamné à mort comme traitre envers la patrie.
Il y a en Autriche et en Hongrie non un homme, mais
quelques centaines d'hommes qui, dans le temps, ont plongé leurs
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mains sales dans des flots de larmes et de sang hongrois. Il y
en a qui ont tué la mère en frappant sur elle avec son nourrisson,
qui ont brûlé vif le mari pour ensuite forcer la femme à avaler
la chair rôtie, des hommes dont les noms ont été criés avec des
imprécations sur les toits brûlants de villages incendiés et dans
le dernier râle de certaines nobles familles hongroises, les nuits
d'automne de 1848. Il y en a qui ont envoyé à l'échafaud nos
meilleurs patriotes et qui ont prospéré sur la fortune volée aux
orphelins, qui de toute la bassesse de leur âme vile ont encore
insulté les prisonniers hongrois.
Et que sont-ils devenus? Ils étaient citoyens hongrois,
jouissant de tous les avantages que la Hongrie accorde également
avec une noble libéralité à tous ses citoyens, sans différence de
nationalité, de réligion, de rang social. Ils ont payé cette générosité les armes à la main, si nous voulons bien appeler des
armes les griffes de l'hyène. Ils ont renié tous les liens qui les
attachaient à la Hongrie et à l'humanité.
Mais encore que sont-ils devenus?
Avec de l'argent hongrois, en paix, en toute sécurité ils
jouissent des fruits de leurs oeuvres. A Kufstein de grandes âmes
héroïques se sont consumées à la mort parce qu'ils aimaient
leur patrie, — eux, goûtent un délicieux repos parce qu'ils ont
trahi leur pays. Mais en Angleterre, Arthur Lynch, le député
irlandais, a été condamné à mort. Cela éveille des réflexions
douloureuses qu'il nous coûte de taire, mais qu'il nous coûterait
plus encore de dire.
j o janvier. Le drapeau noir flotte sur le fronton de l'Université et des édifices universitaires. La jeunesse étudiante vient
de conduire au tombean, de dessous le porche de l'Université,
les restes d'un homme qui, il y a quelques semaines à peine, lui
portait encore tant de vie, tant de science vivante. Nous avons
enterré Ignace Kuncz, le grand savant, le grand philosophe, mais
surtout le grand poète. Il y a peutêtre eu de plus grands juristes,
des politiciens plus réalistes parmi les savants hongrois, mais je
doute qu'il existe un plus grand poète, un philosophe à l'âme
plus enthousiaste. Car les sublimes strophes d'une ode, les phrases
sonores d'un article retentissant ne seraient que de faibles voix,
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d'insuffisants interprêtes pour décrire l'oeuvre immense où la
perfection de son grand esprit érudit nous apparaît dans un rêve
exalté, un brillant rêve qui ne pouvait être conçu que dans
l'âme d'un vrai poète idéaliste. L'éminent savant a mis tant de
patriotisme ardent dans les phrases vibrantes de son „Etat
national" ! Il le voyait peutêtre, cet Etat national, dans une
glorieuse apparition, pendant qu'il se préparait à quelque puissante
création sur le terrain scientifique. Dans l'auteur de 1' „Etat
national" nous pleurons la perte non-seulement de l'excellent
professeur, de l'homme expert, mais du poète dont l'essor sublime
a implanté dans la jeunesse un idéal si lumineux que peutêtre
la génération future se fera une tâche sacrée de réaliser dans
la patrie hongroise le rêve d'un État national.
10. François Râskai : „Sans idéal", poésie.
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