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EgrÍ'll l'S tlil'sodlllmi ('mb('l' 
-

Homo SilHi 

HlIIlIoni a Ille liii alielll/III pl/to 

r_ 

~[iclön 1879-ben az " neIll remélt, de nagy ,'abecsült ki
tiintetés 6df', hogy az eg-ye te m megnificus l'cctol'ává válnsz
tott,\k, ~z6k foglalójá t apja mondás,)""l kezdette : hOll1o 8,um 
hUllIani " uw nil a lienulII puto. En is azt \'n llom - folytatta 
_ bárhn kiszélesített értelemben . Az emher t. i. gyarló s én 
is az rmbrl' iség III inde!l gy" dóság'cíbo n osztoztH IH, osztozOlD. 
Optimus ille est qui minimis mgehll'. (K c\'esen Ilii ,"oltál. 
többre bizlak l'zután.) -

Bnl~Si\i mindig csnk embernek ~~ (' ~ak gyarló embernek 
kinín! lá tszani. Polemüíi közben olykor rámutatott egy s 
más tettére, de ezeknek n \'isszatekinté,eknek csak az ,"olt n 
céljuk. bogy ignzoljákújabb fe lszó lalása é, kifogásai jogo
sultságilt. Amikor mngcll'ó l, mint egyénrül. \'ngy érdemeiröl 
('seH szó. mindig g"YHrl t':ságclil'a hh-ntkozott. Az atyj,ll'a visz
szaemlékezés értékét növeli az a kivételes küriilmény. hogy" 
79 éves fiú. még mindig kegyeleHel és hi!ilch'~ l gondol az édps 
ntyjára. A latin j('lmondat egy b08SZÚ éle( hnfn lmns köré(
lll egtölt i 1;utnlollltnnl é~ sürget, sőt jzg~1t minket. hogy .igy('
kezziink közl' lebhröl .z(' IIIJél"i . Méretei szédítiik. de ' részei 
~i z1;l:ók. _A ,-én tölgy érd('s nagy h)q~ t nem tudjuk átölelIIi. 
aga IS egy-egy hntHll11n ~ frínnk mindenik hpy .. ílik. Aggóch 'a 
tekintiink meghonthntlall egységökrl" . de !:'zét te r;jl'dö ilgni új. 
fiatal és ,id" le \'e loikkel fel énk hólin tgatnak. P';zek('t lIIá r ut ól 
1 ~ érjiik. ('zek lphn;olnak hozzii nk ~ lllé.)' nzt if:. It! (' !::r(' n rrf'd ik . • J ~ <;' ~~ 

bog)' kalnpunkba tíízziik. 
Bl'a ~saiba ll két crőtp \ je::-: egyt'niség 611 h6ké:-, l'gyiHtl ét 

hello Eg~' ik nz. aki t- il \'i l .. íg_ a körötte j ;íI'6-krlök l<-ítfHk. Illill-
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rlf'Df#l .. kf.-It Í't< k#pl .. l.'n tullljdonsáRR1I1 
az, akit II biznhnH .... i i.ml'I'!t·k, . 7A'rrth'k, ti.ztpltf'k fa hl 
multak, 

188M , 'olt " kh' iill~ll ~. hi,'ol .... 1 itélk.'7,ö "ilágnak i, 
BrallS8i n"", olvnn "011, min i "ui, nk. ~"III IIII.onlílotl ""nki · 

• 

ltP&. ..... k ",agához, Kiilii" liliI'> ('mlll'l' ,'olt, .öt nlOmlllUtni kü· 
I(;n(i~g 0170 ('Itl':oo7. ('1111)(·.". Olyan. :lllI iIY\'n a l,fol't.-élt"n \1l)i('(lül 
IWlnldolf fa. Xngy l('n·l~ly(·:- korom' jH ahi a \"ihar dül ht'I1ll'

nekül mindenki. d,' lö .. z>;ét kimél .. tI""iil nl!«lulják, ~rll'~lik. 
",ignE'w nr .... ké"Y.Zl'dtik, hO!rY "':'tlillwjt:b"kat nö,'pljNI "10-
Jninuk é~ nu~gtlrrh_·:-:(·rljrk. 'I\'rnwte lIIa!.ta~ahh a f~rri magnsNlg 
útlagámíl. Tc~h' :,o\'iiny~'g<' m iatt :o:oh" :-('Ill ~ .. t(' (,I a mUgf\$

NÍII'oak m"gfd .. lö ,mí,,)'o"~ágot. F .. jl' kr .. rk. lIIag,,~m emd
k .... lö. rlöá lIó hom lokka I ink" hh k i, f.'j. ~I "!W i" Í1l!')' la l" II ... 
hol-,,)" IWIII fdt>1t nw!! h":-;( p "Int ny~lmlk . 1·;7.l~r( moi .. i fj'l koní 
hun h08SZlÍ hajat , -iH"It. 

Ti~ztdö i {.~ 1l;lriílai i)r \"(~ ndt ·t h·k IIH hítU~(lhí:-~lknr l'lQ'·(.'gy 

fehélH;Ílat elejtett " dleh('lt~k krdn" r\lMkii!. zc .. k,',zfö 
híl"''' dl'. ) [dfzl ,, ~ oh 'a"" "I'" kiil(·<iinzölt kiillywkb,'n talált • 

~zál<1knt híV(,1l hm.zwllja ki.ny\"jt'!!yzí'knck. Az icl~~n. aki i~ 
LH('r1r (.rf; kiiH'n krili~.í l(· le l· lné:-:zt't ~ l. lII ('nllydör~(i Jupitt'1't 
képzelt IJHI"';! eléhe, • Zt'lIw i apro. f:Z~ }) k~k :..zt'IHl'k. a z {'Illb{'ri 
jó~ág é:-, ~:r.t:ret l't :-'iwl id .. ugarai ,';d hizt :lt h'i k a 1I07.7."'i ki;zl'l jll
róknt. R ö\-idlá tt"'l . ch.' N!f~7. élt'télw n oh ' ('r(j~ \'olt a ~7.{·m~, , . 
hOfrY 96 én .', koníl l<l ll :-:em ha~zn;í lt ~zl·mii n·g{'(. Lpgk("'~$:hh~ 

volt IIlc"O'(' léged \'(' hii t yki)~ ol'ní.. \'~1 1. H III it érl'hl' üntiitt ::'7.0hl'(1 H 

ke llőnél i ('rősehh~n érzékel k t. L~,!!'krrh·rsl·hh h'lI'Iilj,ínuk. 
Kazinczy Gáhornnk il'ja : .. A ki~ új j"dhan is liihh 
van , mint az én gOl' ill lli lI ag~' krz(,ltIht' Il," 

E g )-ik le \·clélwn. lIIel)'d .. k .. (h·c" L'; ld káj,í n" k" i rt Buda
pcslw, sze .. encsénk r,' lejegyezte le"k Illé ... ·lei!. me .. t feGér
nemüre volt szükl-'é'T(', A n 'akböl:'!é'''e 4-0 cm., h~8te cs ipötöl :cl 

bokáig 114 cm., Hl11 iböl kij\'etkeztetni 1(>111..-1. hogy IIlHga~ságn 
186--7 cm, ,"olt , A derék II1 Ugcl~!"<í.o'a hít~zó l a g Il e- Ill yolf a l'án\'
ban a lábuk ho!"~závu l. Hil la mái' ifjü kOl'a Óta ki::sé e lő n' h;. 
jolt, minek az a magyHl'úzalu . hogy r()\'id liitó ,'oh . A zt i:-: 
figyelembe \'C'hl' tjlik. hogy apja min dig- ;n'l'a in h-Ut', hO~!T 
nézzen il. h.í.1 l<.1 a lii . Az alatt a ho!"~z{1 idG atatt-. llI íg Ill i ~Zl'II~;' 
lyese!l itil11c rt iik téh.'n a ho:-:::-:zú, llliljdllPIII fi;ldig 6l'ij h.'log(j 11\1 
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EGYBN BS TARSADALMI EMBER 

héz condm kabát i. meghajlásra ,kényszerítette. ~Iinthog;r 
csak vállára vetve hordozta, a leesést így kerülhette el köny· 

• 
nyebben, mert azt nem szerette, hogy a nyakán Össze gom· 
bolják. Terhére esett s a gondos háziasszonyokat ali'posan 
megzsémbefte, ha nem akarták elbocsátani, amíg he nem 
gombolták a legfelsö gombbal. Nyáron szürke plaiddel helyet
tesítette a felsö kabátot, de ő is ahhoz az erdélyi szahályhoz 
tartotta magát, hogya téli kabátot Szentgyörgynaptól Szent
mihályig nem kell otthon hagyni. Lábai gyorsjárásra voltak 
,"oktatva . Brassai a. gyalog sportot nagyon kedvelte. De min
den sport. érdekelte. Első kisérleteit a csontkorcsolyával kez
dette ifjú koníban, ami akkor nem volt ritkaság. A biciklizést 
is megtanulta volna, minthogy mindent szeretett tudni, de az 
ő fiatalabb korában ez a "po rt-eszköz iSllle~etlen volt. Amugy 
is kevéöbbé haszmílhatlll vol na, mint botanikus, akinek a. me
zön s u hegyeken kellett járni. A bicikli bajnoka, Borbély 
György tanár énlek lödött BI'ussainál n. bicikli föltalálója 
iránt. .Igy írja Ic tudakozódását: 

En bizony egy kissé bátortalan voltam minden bajnok
ságom mellett. Azonkivül azt is tudni kell, bogy amint az 
egyetemi tanárok folyamodtak a nagyságos címért' Brassai 
azóta a favágóját is K agyságolta. Később úgy ráállt a szája, 
hogy az egyetemi ifjakat már egészen rendesen nagyságolta. 
En a t,.éfából semmit sem tudtam s elöadta.m folyamodáso
Illat eképpen: 

NagysúgoS 1\lllár Úl' ké rem, ki az a híres rnugylll' tudós, aki a 
mult sZclzban biciklit csiná lt ? "Erre az élő l exikon n yugodtan cs 
l'ügtön ('zt fel e lte: Rlőszöl' is nem Nagyság'os, másodszor nem hí-
1 '~S tudós, hal'mudf.i:f.Ol' uem biciklit csinált. Hanem igenis Bolyai 
Farhas volt ;l7. ~1 de rék mathema t ikus. aki a mult XVIII. százban 
még nem l e het~lt híres. (le a jelen XIX. száz elején Marosvásár
helyt csinált egy triciklit és azon elutazott Bonybáig és vissza. 
Többet azonban f.;oha scm használta.2 

Brassai lábai oly edzettek voltak, hogy még cl 90-es évek
hf'1l is gyorsan száguldott végig Kolozsvár gyalog útjain. De 
mcgis adta az án'it sokszor, Egy ik levelében panaszolja 
1888-bHu : 

, 
\ Nem II címél't, h<.ln~JH :W;(H't, h lYl1 ID OŐOtt vo l t, hogy H buchl 

pc!o)ti ckkc l cgycn l ő fiz.etés i I'oknza tba Lcgyék, 
"} D Ol'hó ly O yij rg~· Riivicl )(>.fJ'Jjzet el.: B ra'<;Sfrt-ról. K. L 87,e l' í'iŐIl{>!. 
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,.Ideje, bogy ludósHsc.lllI. hogy még. egy udlány havi élcte,rö 
vun bennem, minthogy tegua)! es~ve II .lege n - ~~elll .. koresolyaz+ 
tam _ eles\"t!lI. a fejem hátulJát ugy vagtnm .~L .roldhoz., ~ogy egy 
pillnnutra il szemem\-Uága is elveszett s a,z utes credmeny~ egy 
féldiónyi I}ép volt, meh~ most (délb~lI) egcszen ~l ~'nll enyc.szve. 
Divatoliun, az Iste ll bocsáss~l meg, ug): kellene . lnll, •. elenyesz\'{' 
lett." Relllé llylem azt is. hogy m.ostall~ag o,ly vlg;as~tal.va szomo
rító levelet nem kapok kcd\+cs bugomtol. mmt az alabbl, melynek 
nlvllstánl magamnak is szintúgy fáj,t a fogam. Ne"?de ~~inden oly 
csetben hálát kell adni a gondYiselesllek., hog~: leflze~~uk egy da· 
l'ab adóllkat é.l mostoha sorsnak. )le rt az eu plulosophlaIll az. hOb'1' 
valahányszor valami különös jó ér, mindannyiszor valami rosszt 
várok kárpótlásul, vab~' helyesebben, Inkolásul, megfordítva min
den rosszért, jót sejtek.!! 

Agyát i ~, Ilibát is sziinieleniil gyakorolta, Tlehogy fll
Innybu ljon, sn tnyuljon. Mikor nem ment ki a házból, ukkor is 
lejárta az 5000, később 3000 lépést. Pontosan kiszámította, 
hány lépés l'c lnknak kolozsvári i smcrőse i. Az nem volt baj, 
ha töhhre ment, dc bn nem ütötte a mértéke!, utána pótolta 
otthon a lakásban. Ülni nem szeretett s az utol só időben mát· 
>!zért is elkeriilte, mikor lehetett, hogy ne kelljen fölállani, . 
mert az nehezen ment. ~[ég 95 é"es korában sem fogadta SzL
Yt:scn a segitséget. N em szeretctt másokra támaszkodni. ~li
kor vdlahonnan elindult, számba vette a mindig kéznél levö 
holmikat e szavakkal : K öpenyegem, kalapom, kesztyii, ta· 
risznya, botolll. :Mégis gyakran megesett, hogy uhol huzamos 
idöt töltött egy s más apróságo! ott hugyott. Leveleiböl arról 
gyöződtünk meg, hogy memoriája fényes és tiszta volt min
dig. 1871-ben a Gönczyéknél hagyott holmiját Etelkájához 
Írt levelében pec1ans pontosságga l fölsorolja.' 

90 éves kora ut<:in egyszer Gál EJeknél volt vendégség
ben a kájáni vámnáL A l'eggelivel nem szoktak nagyon sietni, 
Bmssai pedig a maga idejéhen fölkelt. Mikor a r eggeli ké
szen volt, keres ik a vendéget, ele a szobája 'li 1'es, aházköriil 
sehol sem találják. Végül meglátták a réten. Botanizált. Ez 

3 L evél Rigó Máriához. Másolat szerző birtúkában . 
. ~ 1: Az .~ ratart~ ketpes k,ezed becses mive. 2. Gyertya s pa ré r . 3. 

Vamber,y· te le SCb ll'a~ 1 ~ ohany . 4. Szőr a lsó jng. egy nagy rehér 
!S~atu~.y aba: . (me l ~, utobblt nem számítom). 5. Főző üvegkészlet. 
k'!t g?rb.c, u vegrc~?vc l , egyik H Z apád íróasztala jobb felőli fel ső 
kis ,ftokJa.ban; Tobbet nem t udok, ha nem még v.. mbél'vnél voln .. 
~ kUPos,zta s. re le ~ádog sze!cllce, ,kér~l ~ l ek. kél'etné( e l tő'le , s ii~ye
,,!cb? ~ezekk.e l, m'!lt a te r,mom es flltgran munkához nem szokott 
es. l~l o k~z.eHJ ~ .be le, rakatvan a fC,nn sorolt holmikat a V<1SUtOll . <'1 1<; 
E,lgn t, sZlveskedn el nekem n IllUZeumbH uofrankil't e lküldeni." 
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JH'fIl volt föl fii ni), de nlllull inkábh n:r., hogy n knlnpju kÖl'iil 
volt l'izunJnlvn különfél<-' burjánnal, virággal. A hívásra n ház 
ft,lé indult, tic l'it\nkivC'1 Sl'nl clllott szú ua, nagyon cl volt fog
la"·a. Rl'IHI,.~ dohúlt" l'l a ku]apj,íl'1l llízuclt hcrbákat. Rájöt
lek, hogya mémoriájúi gyakorolta. Amelyekre cl"ö tekintetre 
Ile cJIIlékt'zet! ní , addig tnrtotta ott, nrníg (\szébc jutott s ak
kor eldobla.' 

J:fogy az i>lfÖ;t,küdésl'l\ J1P!Il ::)okaL adott, azt HIÚ" ismerjük 
,J". ik" III ildús éH .lIll'lIlovie" Fer~ne gúnyolóuÍlsából. Untn bi
wn)' BnlH,,,i a7. iillözkiirlésl , 111<'1'1 80k idöbc k et· ii It. S mcgbé
nította a I<íh (IH kal' R;f,nhHd llIú1.g'<-ÍsiiL L(\g';johbun érezte magá.t 
pOllgyol,lban, hil tl'IH,' ttc, eg,pg;.; nap.l{nl'ú'csQnclon időzött 188!)
ben a OÜJlczyiék hú/:,ímíI. Itclldcl:3 szokiísa :;Z{\l'jllt, pongyolábaH 
illeni Ip :11. PIlIt'I('lrül az piJé(llűbc . . A ki ::) 3 éves Csiky ](álmii.n 

• • 

vir.Hg'n ~r.l,ItlIlIl'1 nér.tl' vég ig· az öJ.'e~; Ixícsi szokal lan, hosszíi 
nlilkját. ~iilünü:-il'n n vihígos papucs SZUl'tn n szemét, Init ki 
iti fejezett :Izza l, hogy nítoppantott az öreg' bácsi l{ib:hn . 
. ,Nl'lll tet ~z iJ.:: nrkell úgy-e kis fiam, hogy csa J.:: papucs VHn a 
lábamon. Dc luíl látod ez nekem kényelmcs." Sokszor meg
járta furcsa öltözctcivcl. 'i1'iatal kor"ban Bécsböl Kolozsvárig 
gyalog tellc IIwg az ulat. A Duna-part és aZ AI föld floráj,ít és 
geogl'aphüíjrLt akarta mcgismerni. ~z a mel'ész vállalkozás 
lIIi:lsképpcn i :::; meg'ft'lelt természetének. A nagy Bakonyban 
~zorongó szivvci gyorHítotln lépéseit, de semmi buj sem érte, 
pedig uz eg'éRz utat ttírs nélld.il járta. Pesten gy(ílt meg a baja 
cgy vendéglőben. Oly rongyos, poros vo lt a l'llluíja, hogy köl
dusnak nézték. A kelnerck kivezették az ebéd lőbiíl s csak al,
kol' adtak eb6det, :lIlliko l' a knbálju gombjúhoz VHITOft. al'a

nyut mcg'llllllalt;,. A 15iJhl'lije tel.iesen cls7.nkadl:. Mczil'1áb 
érkezett KolozHvcírl'a. 'P<llpn rakva volt húlyuo'gal.'i 

~udflpr:;tell fl 80-nH évt.\1.; vége I'elé hi\'atalos vo lt egy es
lélyl'c Bflrtalusho7.. Jell'll \'ollal" Cönez'y Pál , Gyulai, Ma
Hzák, dl', Usil< y Kiilmrlll. }\ h;íz ig"Ll zdn ;lZ ű POlllpÍlS humol'Íl 
va l rlöndta - íl'ja dl'. C~ i ky - n. mi roly1onos kncagiisunk 
köz()t(, azt il jl'll'llckl, Illikol' 13rn.s:-ini hO;-iHZ;)H r llllélkedés 

... 
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éH te .. wzgetéH után olyun ;iltiizetet c.imíltatott, amely egy 
darabban foglalta magítbnn fi knbátot, mellényt, nadrágot és 
papucso!. A szabó elkészítette s elvitte Bm"BOiboz. A próbán 
jelen volt Bartalus iR, aki figyelmeztette BraRsait, hogy a ru
ha nagYBze .. ünt>k látszik, csuk az a baj, hogy az embemek 
te .. mészeti szlikségei is vannak, a .... a pedig ez a ruha nem al
kalmll" Osz bajusza és szakála alatt minthll egy mosoly fu 
t.ott volna végig, d<> egy szó cáfoln tot sem szólott a történet 
hitelessége ellen, Kapott rajta Bndalus s amikor csak alkalma 
kco'ült "á, mindannyiszor elmondotta Bl'tl ssui füle hallatára,' 

Bl'assai nem sz ivesen költekezett a sziikségen túl. Ha fö
löslegc volt, "okkal célszerlibben föl tudtu használni, A har
mincas és negyvcnes években Kolozsvárt, kebelbarát jával, 
Gym'gyni Laeiva l lépett 8zövclségTe, hogy" díszcschb kon
certekre mcgfele lő öltözetben jelenhe sen meg. Közös költ
ségen csináltattak cgy Irakkol. Minthogyazonhan Gye rgyai 
kis embel' volt, s a, frukk-karjA Brassainak csa k kiinyökig ért, 
,így segített magán , hogy pótlásul karmantyut kéRzíUetett fl 

f,'akkhoz, s mikor ö ment koncert re, vngy esetleg bálba, a 
pótlékot fölgombolhl. , 

P esti élete alatt már nem keriiibette cl, hogy ne legyen 
neki kiilön is JfrH kkja, C inálta lolt s azzal kihuzta élete vé
géig, mert csak akkor vette elö, amikol' úgy paJ'HJlcsolia. a 
tisztesség, A 60-M években is, mikor n Illagyal' divnl' járta, 
hiíségesen rnegmHl'adott fl'iJkkjával. l(olozsvárt ('gy conCCl't 
után muzsiku~ tá rsá"nl, Uegenbauer J ózse ffel, lefényképez
tették magukat. Brassai a. frakkban és f.>hér rnollényben di
szeleg, ell enben Geg'cnbaucl' némel: lété re' milg-yal'ba öltözött. 

Brassai semmiféle cli va tnak nem hódolt·, de legkcvésbbé 
azoknak, nmC'ly('k ;'lz elllberi hiú i=: i1g'l'<J lii l1lHszkodtnk, pedig, 
hogy kiválóa II jó ízlése vol t, nzt soks~or bebizonyította . 
Egyébl'ö1 nom szólva, ha. nő ul.1 l'útai és tis zf('J ö i vala m e ly 
cs inos kézun unk ával meglepték , igen lüí. ltl sllak érezte magát s 
111egis hecsülte ;1 7. a ;jii nclékot. A eli,'at e lle ll 1887-bf'1l é rdpkes 
csevegésbl'll c llle lt szót n kolozs n11'i tanító i kü rU('n. I~zt 11(>
vezi az ötödik nagy haftd olll ll:lk. !1 Nem :-;zól ~I Z öltözködés di -

lj Dl'. Csiky Káimú lI levele ] 898 tl u!!,us t. l j. özv. dr. Csi b ' K M-
mÚlll1 Ó följ eg yzóse i B l'a ssa i b~l csi ró l. K . i. ]916. . 

\I A ll ég~r (~ l sö : II \ ij 1'\· é ll y ho~ó. :1 vég l'ehajt ó. ;1 hi rói és ;l sa jI Ú.' 
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vatjairól, .... nem általában arról, hogy mily kárOB ha fillkap. 
Mir ... emberek val .. mit, ami új és divatos, ~ mielött ki. 
próbálták volna. Ertékl"S IIH'gjegyllfft>pi vaDDak a tár88dalmi 
ooMtáJyok veic.engkéröt a eimlrórság.óL·· 

IL 

SzoklÍs.~iról szerelJlénk oowbbeo i:; elszámolni. de ill az
;",1 il nehéz, -'ggel találkoZlmk. hogy erélyeS<'o tiltakozolI il 

megszokás 1'111'0. mN·t a . zok/ls elll'nkl'zik a szabadilkmllltal. 
Mégi kt'nyi .. Il'1l " oh maga benlIlani. ho!!y voltak szokás..~i. 

írja. hogy esl ,",~ 9 h a 1I111n sohasem foglalkozott ko
moh- munkiivnL Es'Téli idötöHé~(" a muzsika . Th it SZOk.,l&l 

• 

erkölcsi prélye f.$ okos me&,aondoliiscl. s il zene nagy sZ~l"etet~ 

ml'lIeU hizooyí!. X <:'m utánzolI st'nkil. T a n nlt ~s IaJlllszlalt . 
Minden i Illl'g próMh . úg y aminl 1l\('~Il' rt'lö\. J ;;zllstól 1"'lIIl1a. 
Szokása ,"olt cl séta. d(' t'z ~~m közöo::-ége"" szoká,5:. hanem jól 
ml'g foo loh é" ellpnöriz .. tt élels;",bály . Dohányozni 5zel"l'lell . 
Ez 11Z ul1ll kodó szenvedély SI'IU l udol ,,\'ózedelmpskl'€lni fö· . ~ . 
lölle. Mindeo fajla pipája. Cl'ibulia . nargiléj(' ,'oh . Egész kis 
~.ijlelUéoy. L l'galáhb 2:> dam b. P iJlll!";l . \"a~' ha \"l'udég
ségbeo "olt ,·a laho\. zdn ll"l1l étkl'zés uh'n n.~-újlolt. dl' idő
közbe'o ol'm. K ülöoliSl'o Hn'ztp a ~ibllkol. ha jó doh"oya 
' ·olt. Ez is inkább olnm idótöltó f ~hl lkozás ·Iehelett . E lé "1'1-

• 

I .. " tapló\. "Pélt é ko ,·át. K i ülölt és úgy ~-újlotl/l meg /I 

dohállyt . E tr",odj'" is S<l já tságos yolt, Anyja halála tllán új 
<'lelh ... .! kl'lI('1I k"zd"oie. :'\em " olt kÖtlDYŰ feladat. :'\em is ua-

• 

g you k i,'áJllllos 60 éven f('liili em bernl'l; II goodo:l<l llaoság ~ 
az iircs magány. BJ"~lSSi\i il konyhahuloIDilnybau is E'gf~""L~Jl 
tájékozol ,·olt . .:\z éll'lml'zés goodját egy",lóre úgy oldott/l 
meg. hneo:- e-bédrp és \"ilCSOfill"cl LÖ1'inezin~hez mell t "lZ Ón ,r
bll." Ez alklllm/ls h .. h-ol'k kinálkozolI. m"r! Lörinezi )Jihál~ · 

• 

né igen jó golzda&:---zony h.iI-ében áJIott. TE"sh-ére. Brn~3.ai It:g~ 
jobb ban'ljíu",!;. ;Y""~'ai P "riopl; (Il jól:m-álok Fi,·ijl') . ,,~, 
",illl'>o ott t'tk"z"'t. Itll' jiu'. libb i~III"'-.3s" . köztiik P/lP :\It>
zes. Bell<'Zéd.i Ger" ph' t11"íÍl."k. K elemen B"oó. Bmss·.ioak 

~ . _., 
mind tisztl~löi. A háziasEzoDV tnnu.h és win"-')t nö. Xt;'lJ}(.'Slh 

• 
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l'O;&\,kimOlHlú, hUllt'lI1 oko:-: i~. "ki ~yakl'nll n·IHh.'zptt pnl'llzt' ·\'i 
tntkoZlh.t. mikor BrH~:-ni i~ ott volt. Hlprt tudtu. ho~y BI'nM~ni 
II"k "hiNIII k .. d\"(· h·lik. 

to~!ot'y~z.t'l' Ltjl'illt.· í': II~ adtu !"iil Bra:::.~aillak /lzt II k{·l"d(>:.;t II [·'úti 
dHI plr\, JNír :-:Ol'ill"(}1. "hort 1IIl'!!i:-;~za 1II:I,!.1:\'al' \'11111(\1'" IIWI\.'IIt.'k eo. >. ., ~ • '.~ 

:.zh'lI H,'u$$ai {O~ Oyulni köziitt hatalllln$ poh'lIlia lL,tt a I"oly
tuhí$H. BI"iI!-:$lIit LÜl'illt.'z.ill~ liif!:1 l" ura haliUi\i~ a 70~e~ énok • 
l'll'jéjl-:'. ~;z il ln ft Bl'a$~n i l'gyC"! ('IH i t n Hill' Ipt t $ a IIH1ZPUI1\ i 
kt.dböl II :-;~tatl'1' (illO::;! Bartha ~likI6$) - 1I1t'i\ha kiiltü1.tltt, a 
Yl'l'l'$:-\ r~llyk(>p{í:-t;r. hú z;íba. Ut igell .iM rn\ztp IlWg'tlt. mt'rt 
\"('1'(,'$$ g;Jzd:l~ d í$1.I·a·rit't tadott. ahol $éttilhatolt :-t Ill t'g· bo
lillli:dílhaloit i:-t. 11II1l'1I I.;(;ltii~ött a ~lol1o~h)l· i · (dl':l II 80~;)~ 
('\"l'k pll'j611. I;;z volt lIt ú l ~ú l;d\IÍ::-:;I, I it IIlÚI' ::-:i1 j (l t h;lz lartrl ~a 

,olt. ISlIIl'l'ji::-:l'i aj iÍn lat;ÍI"1 l'gy~:t, l'l' Pg"y, 111 (I~kol' lII ih:. li nlg rNI 
dii :t:-: ~zolly h .. ' I jl':=:' í h.' I 1<\ :I tW Zd:l :::.~:w nyL ll\unk.Í!. Nl' lIl ,'oll 
könllyíí do log Pgy il yP lI jú :-:zak;Íes ízllosl' t é:-: kl'd v6t r1ta lill ni. 
~npj(Íhan ké-tS:t,l' l' étkl'Zl'tt. dl' :wlI:lk V ;Ílil:-:zl('ko ~ lI ;\k . júnak 
kl'lIl'tt 1,'IIIl', I%édlüii l a h:' "",oh:' t hasw:'lta, 1Ill'lyhe il 

konyhn, vagyis ti ga7.dtl~szolly SZObÚ.iH nyilutt. Rru·gelijét. 
magn ké~z ít (' ttt\ timi rcndl'$l'n h'n volt. de lIlind l'll héten elö
I'ordult C~I CtlO, c:;ukolfldé. "ilgy kil vé, Híg 10.i581", ::- iilt sza lon· 
ncít. sonkát. hulal. hidl'gsiiltt'1. p;Í~(éfolllot, vajnt (,~ Icn·siite , I 

Illény t evett
l 

Tllt..'l y ikhl'7. nlikol' kC'clvl' vo lf. I)(> lb(' 1l lC'gl'ölebh 
egy pohcl l' ~z il vól' illlllüt ós egy pHr falnt ~iih"'m(>n y t t'ogynsr.· 
tott cl.l~" tl· vo lt ,), ebéd, Rendesell 7 Í1l'akol' S'l.Nl' tett \"j 

l'bóde ln i. dl' hn l' lhí vhík, .1 hlizi.d\ k('dvé(>r! 8 úri'l ig i ~ el\'árt, 
ami nzo llb,1I1 rilk fÍ n fordult pl6, l11prl ;I h lÍ:t, i :n3S~O ll y ~zC' I' (' I (' tI 

azza'l is kNI véhNI jil rn i, hogy hn ma I' kés7.t"1l 1<'tO' l'n ~ 110 vcí · 
r:lkozlt1 s~n, Ll' \' {'~ I , rözelél\p{-1 hp(::; imlltilÍ (>~ ('gy kis sz(' IL'1 
!3iil1 ot :=izokotl eU'og'Y<l13:d.mi , R;'tadcí~lil Ilh'givotl kót ki s poh;ír 
:jó borI. Az iV(I l:' t még- fi.lIa l Iw rcí lwlI ~i.' !ll kl.'d vC' ltl', ~{ikor 
Gye rg:yniék hil z(lIl:í l zl'!1epstélyt 1"C' lldt'zlt'k é~ vn cso rii rn oH 
muradt, ~ :1 l'iatal ok nak hOr01.ll kedvUk h'n' kt'clril, nra s~ai 
I'endese n IlIC'gugrnf i. 

~ l ill(h·nbt.'1l ~Zel't·ttl' öl \'iila~zt(>k o~~llgol. '1\,,11 A llg li iíhól. 
I,,-í V('t. fl' l' i l\~Z t \Iti I. p.l s 1 rt 01 11 út S t ra 1'i:-; hu rg hll l, .sz i 1 v(. 1' i U II 101 , 
IIH~zl'l r.s ha l'il'~ka li~z l et a Székl' ly l'iltdriil hoznltltt. A jl)hh 
rOIT:l :.;okt':1 n(i- i ~ IIH'rü:=; ( · i l'ig"y (-' IIIH-'zll'IIH:. nzl<lll. (":-;(, 1"0hl' , l{)I p 

ld'nlt'zkk 1Iwg 1Ilinih'lI yl kiilfiil d i e{>gt'j, ) \ ikor IIH'ldj:ít l'j· 
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h'Up, l'iziv('scfI kNlvcsk,·dl·tt harátaillHk pá!otlétomnwl , tl·ával, 
/oizilvól'iulllmal , a )1NlticknC'k kolozsvári tijltiitt káposztával. A 
IC'gri fkáb h ajándékot egysz 'r Szi lágyi Hándornak kiildiith.'. 
,,«gy pOl'cio haraholyt," amit h .. veléhöl tudunk meg. 

Kolozsvár, XII- 5. 1873. 

'r iszteJt 'l'i t ká r ú!'! 

,J e Jc ll postával cgy porcilJ l.Hu'auo lyt hi kűll1ök 1.1 javából. Nem 
tudom, v~lD -e "alakijc, aki Illegludja készíteni. A recipe ez: Ub"Y. 
untÍnt ki szed ik H szc l cllc6 lJ ől. minden dl1l'ubot külön Cehén'e kell 
vnkurlli s cgy tá j hideg v íz IJe tC Jln i. Mind meglevén, ki kell mar
kolni lj v í zbő l. úgy, ho/-!y <.lZ ujjak között II felesl eg víz le foly ha8-
SO Il l'ólll ~ rögWn ('gy bögróbe kell te nni , belé:ie egy dal'ab f"i s!'; 
íl'ÓS vujat vet.ni, Hztáll befed vén Jussú Wznél ottan rázogatva, ad
dig pá rolni, rn íg jó porhan yó lesz, milli rt h eUl'ige Kal'toft"eJ. 

Kegyes jóvo Jiába aján l;ja lIIagú t 
81"(1.'"l8a i 

Érdekes('n v il ág'itja nwg jól le:íjékozoUságát és barátai 
il'lí nti fig-yelmét kiilföldün utazó kpelveltjéhez 1896-ban julius 
26-á n írt leve le: H ogy" "ze ll cm ichöJ nz á ll at iak m szá lljak, 
azt kérel em, hogy ett-e a, salzburgi vendégJöhen zergehust 
(Gemsen F le isch ), nm i otl nem szokott hián yozni; cle amit én 
most nem hiszC' m, hogy nwgtucl nék rágni. LclJZcltern se meg
\'l'tcndö nyalánkság és cg;y pár F J"anzcnshaclhun sem ell enke
zett vo l na a kL,, 'á va I, me lyet adjon 'Jstpn jó egészségükre.12 

A kol ozsvári zongonís tiirsak és muzs ikil li s barátok, a 1"0-

l<ünok és t iszteliíi, á 11 11 nd(:a n elhalmozták tésztával, sütemény
nyel. Szekrénye rn inflig ga;"clagoD rakva volt, Ha vendége 
délbe ,Illent, ii römest megkin á lta, A ki s látógatók, kiket any
j uk vitt cl, hogy bemutassák, mindig' megJ'akodva távoztak. 
Szeretett vendégeket látni. a lakásán és jóbarátait néha meg
ebédeltette. H,íú kényelmé röl nem sz ivesen mondott le, de ha 
elfogadta a mcg'hív{lst jó barátaihoz és ti sztelő i hez, igen jól 
elidőzött. E l őször" ki s gyel'mekekkel kezdette, akik nagyon 
raga szkodtak hoz;f,á, térd ére ii I tük s kérd ezösködtcJc'3 

n Levél Rigó Annúhoz. 
1:1 Gyakmbba n lát.ogat.ott ház~li vo ltak Kolozsvárt a Rig:ó csa

ládé, d,', F~Hka8 L njor-;é. (h. COllchiié, KovlÍCki Anta Jé,_ m;!Jd, Bo
ros Cyörgyé. NilJ.{y Oúhor véndégl ője, 'Púke i L<"d nsé, Lilsz lollC'. dr. 
Bl"illldt, cll", M"eJtz l háza stb, 

-299--



, 

lll. 

HO~l'Z(1 iiol ... ·tént.'k IIngyohh ré:-:t.t-t: il tunulllit. n ~zt· .. kt\t'z
Wit. tRntu'it ~f;. II nyugalom l've it. lJliljtlrh .. ·m hntvun (·\'(\t. 'Ko
lou"tÍrt Wltüttp. Kolozt:\·árllak t'~yik kinílú:.:iign P!oO l'rdt·kN"
:ot~gt, volt mindig. )I~g II picinkp i ~ kolit~ gyprnwk(\k i~ i~ml\l'~ 

ték HZ (;I'l'~ Br:,~~ni bllcs it. Bnlf":-.;li tnilldi~ l'g-YS:t.l·l'ii, inkúhh 
ridr'gm-k hltsZt\ cit' :I maga kén)'pl1ll6llek tl·ljl\:-;(\II IHt'gf('ldő 
kis h.klÍsokban Inkott. Ki;II)'\',z('kr{'lIyt ~'ak II ll'xikonoknuk 
és 1\ kh.ssikusoknak t,"'tOIt, :\"u\'olob (ontom II kitiini; Bös(,ll-, , 

dorferen k i dil {'~ak l'A"Y ::,zl'k .. én y yolt. m('1 y h,'ln hú rom POICI'H 
I.clycztt' ('I a mllz8ikiili ~ hí1ogntokt61 :o: mii s nöi ti~zt(llüitm 
kapott ~iitl'lllény('k('t. t{>~1,t;Ík;d. cl jt :;' í', il"ól'illlllt'(OIl'kp! (.:-; he
füth'k .. ·t. Ez il 8z('kl'l'ny soha St'ltI volt hpztll'\'tl. A zongora 
~7.olll~zéd~i'ig:Í1hnn i'illolt kitiinü gordonkiijn. \"olt t'~,::y kis ku 
lIapéja. tiihh kl'l't.'k asztain kii n)' Yt:lI'túnak l\~ 1I ~ \ ' l'Z(lh' ::: <-i1l{1-
n~ztalil. IIIl'ly IlH'II t' lt (u'i'ikig' il 11 01 I. I;:z l il Zpr{ :--zt'rl'lh\ 11wrt ha 
ynlalllillpk utitna 'lkarl néz ni kilnllVt' 1l pllllozdulhntolt , 

1I1l'lIil1t.',ll 
Szol);lc1í ~zt nagyo n kP\'l'$l't hí toft núla ' l 1l'g-kiní nC':s ihh 

n -' ndég is, A n ő tiRz t eWk tül kl'riilt khnnpépii l'n5k. 11 k~t SZOhl 

falilll itt -ott c:;.üngö Il l' hil n~; arckép , nng yohhií rn hírl' :; Illii vé:-zl' k 
cllllékbl' :Idott képpi s \.;o lt n \"ngy ktl llyd nl't 6k. mindt.'nik kl'd
\'es és hill i'is kézbül. csuP<) 1l l'zr k r i ~:o, pl lp lt ~k il Ifl log-nl ól nl'l"il, 
hogy il 1't' llwh'lI <-iz b;ílllulat os la kújn. még ti kiil sti yilclg ('1I1h('
l"t' iyel i ~ f'zokott érintkezni. ~ I indl'n !('gkisehb l'lIdékél't hii lii :-; 

~ 

tudott, ICIlUi, 

.. A'/. il ~Hpka bizo n~' :':- YÖ ll yö rí'l S1.ép - írj H Ii:tl'lk Íl ll u k - s a z {'II 
g- Yö llyörli$óg-c nl hoz'/.ú jll é l) pe n m é lt ó ,' olt 8 ~I k ö l'iilnlÓIl Y ~C III csÖ k· 
ke ntett e. hogy tu ln jd o llke p Illegle pó:::; nelll pÚl'nsul! \'c lc, rpudt u llI 
ugY <l ui :::;, hogy nem :::;ZHlIlSzhlf.; '/. el eg\" a l ka lmII t i s. Ill c lh' e l nek em 
ö römet szt."' l'ezhetsz·',u ' ~ 

R eggel Lw rii n Iw ll fii l 8 es tp 10 Í1ra kÜl'iil ~;I,ere l e tl Irfr 
Idi.l ll i. Ig-Nl ('~:n' s i'.t' rii \· (l ::: iig-~' ll . lWIII yo lt 1It\g-~' on VO Il ZÓ, ~ I" , 
1;'1 1"1 épP\'1! ll z0r l i ~ kt' II,,!! Il l'ki i l~' l' I1, !t lPrt ll h ' :l ~ nl (' lég ,i" ' Il :di: 

.. I ~ Az, íl" ~~lsztll l II '/. Illl itúri u s ko ll C'g'itll ll (' ):."y ik ueciólcs e llll é> ke II 
t obbl l"elHllwlvll 1 együ t t. 

I,r. L"' \"~' I C'si k Yl1 0 G Ö Il <:'l.~" T~t . ' l k1!1 wk, l f! j:I jll ll , :? l. S Zf> r l,ii ~~dí j . 
It' 1l1Cll y i be ll , 
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fUIM i .. , I.pvpré'szni Iwdi!.;' ~oha !-:PII1 sZ"'I'('f(ltt. Igazán iolZ(111IPI (I 

t.~ h .• lu\l1!..:,'n i1 cfo'i1k akkor ,"olt, (lZ a cs(jlldp~ InkáB. nmikor gnz 
d(lj~lnnl,; :ígylmn k('llt·tt ! IHradni. mert akkor ö mindig komo 
1.\;llJ Iwfc-g "011. CI III i t-:z('»{'ncsért? nagyon ritkán fotdult l'lű. 

"tf,l:-tJ laká~a egy régI, rozzant épülc·t udyarl r'~sz~hl'n 
. ('lr!':it .. 1t földHzinti ki, hajlék, <le ti8zte]öi hiáha oj,inlottak 

kerh·es~iJiJol. ;,em Jllozdult innen, mert ahlnkain a ,1('lclötti 
nal' !Jt' ~ íif It! yinígai ::,zépen diszelegtpk, ~ az egykor hczgó 
fi.i\"{!.~z, iti P~:; kis vinígk('1 h·t képzelt maga ki;rüL A:~ ud"'I1Ta 
minden nphé"ég nélkiil kivihette három-Iáhú székét, IIlclyröl 
ti n"!"ílhí,t viZRgnlta. A képen Intható jelenet épen kedvelt 

- . - - -

• 

• 

UR A SSAl 
A 

XAPÁLr,AST 
VIZSGÁLJA 

fog btl kozása kijzhcn üriikíti meo' ] 896 " " 90' 
ntún a. nap-állását Illc O'ha l " . ,b, ' CVl ll1aJ lI~, :,- - 1'~1. :.\I" i -
l

. . .. . ", . b - <.11 07. t .. l , hemen t f;7.o haJaba e:-; meo'. 
l tt c •. 1. ~;r,<lrnll<l s t. H,) 'I Z i lii I' l . b . • (~ ( "el v ('ze lt, nH;g ('g'y~z('r p/'flbiit 
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tt'tt, hogy t'gé~z\'n pont o:-: IpgYP II az úi"iija. ::; hogy ahoz iguzí
tm:l'/.a il nltÍ~okét i:". Liitógat ó itól l"('n<l ('8l\ 11 11tC'g'k('n)('zte hány 
a7. tU'iI. hogy megtudja. ponto~an jiirat jcík.(' il tOl'ony órÁkat. 

• 
A hl'lylwli Ilj~cígokoo.n :::ül m ta lanszol' fö!:-:z<") lalt .I Z 6 rák keze-
I~:-;<" .. ,llplI . A z pgyptemi csillag\' iz~gáI6 - to rony rl' liigyelöjp 
:-:ok~zor mngiira \'onta Brassai haragját. Bra sF:.ai (' try fali ka
kuko~ 6rát. egy IH .. \g.-edeket iitö ;;lIló ónít ~ ,,"'gyk i::3 ébre~z
Wt fnrto1t ti hclzmíl. ~Iflgcí\'n l egy ki1iinö ~ wpizi t'zUst zscb
"rá t hordott .. . 

Xemcsak (1h ieW és tll'ák · jál'ásclf tartotta SZtÍmol1, hflnem 
nz ell1uerek gondolkozásM is . . ffilteki.n(ve :l tudományos könyv· 
irodaloIII inínti ernyedetlen é rclek löclésélöl, a foly óiratoknak 
l'g6~z i.izt;nét járntja :-:;\ ,1<í l költségén ,'agy cs{' I'c' út ján. A fran
ciák gondolkOíle:ls;H il ,.Heyue dt'$ l)~lIS ~fondesc; - hól , az nngo~ 

lokft és LlIIWl'ikaiakét is il .,~i netC'('nt h Centul'y" "Contcm· 
pontry H (',' jrw " ,.~C'w ,,'odd", il IIIng'yul'okéf az l'At hac-neum'{ 
.. Budape~ti Sz~rn ll''' ,)f agya l' .\ yc-h'ör" hm~áhja iról kísé ri 
figyrll'lIlIHt'1. A "Fl il'gpnde BWtkl" ~ nz üb'cltC's én'k óta cl l· 
la ndli csclIl('géje. Ezek I1wllott a kiil fiild i és hazai kiadók híí
:-.égl'~en 1l1l'g-küldiltt ék kilny,'j('O'yzékeiket. 6 ped ig gynkran 
hrtck ill tetl ilZ cgyrt€'Ill i és múzcumi köny"tál'hn, Barátainak 
sziY('~en adott olYClsmiinYÍ" :=- töl ük k(l~zi)n('ttel Yette. ha ,'ala · • • 

mely j C' I l':-:~ég l'l' f ti lh h,ták figyC'l llléL ... \ szépirodnlom inlllti 
hajlamát il .. Harpcl'g ~rngnz in " · nal és il 'l'a uchnif z l'C'O'ényeivC'1 
elégítette ki. Olya n helyen nem "ze retett idözni. a hol nem \"olt 
C'lhl.h'a lllE"gf('lelö " lecÍlll'á\'Cll.;' 

lGinyytání hnn és szobájában HPUl tadott pedáns rendet. 
mert 'IITa nem is \"olt tér. dc llIi ndcllnek olyn n jól tudta a he
lyét. h og~' akcí. 1' Knl'ácsondon, nkár 1'ol'(1..l n idöziitt . pontosan 
Ilwg- tudta jl'lc)lni nhOnTlflTl tl kh'cl nt kottát. ' "agy köny"et ('I 
[«,Ilott küldeni .' " 

II ída: .. szi\'eskedjék megker esni eg:-' furdífásom.!lt 
körül " Hyes címm e l : .. philosophin és ~Y lll ll ilsium:' Az ablc-lk 
párkánYlm lc\'ö 1Hl~y köny\'ck \'HIHlHe l yikl~bclI t'Of!jH meglelni 
mindj ill't a kölln' túb lújn alati, \'nlHlll int HZ ola :o: z c l'cdctit is feh ér 
\'úszo n hiblábn 'köh'c ndahol ;l7. Í r 6aszt.d körül. A ztim m ég sziik · 
ségClJl \'o llla egy Hngol lexiko nl'<l is: "Exn'l DictiOlllll'Y, muely ilZ 
úgynm feje ti\jim nlU il második sn rbml: ' T:pn;1 Bo roi' G:-'ö rf!Y· 
HPk 9- H, 94, 
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Em' ~.,' r.~ T R ~ r.. ,4 :;ADAL.VI EJtBER 

Ha ez,-k IIhUl ""Inki "Z inilIt ~l"ll,-kl(ldik. h,>!O' B_Mi , , 

milY('fl \"l)!t mint hÍl'~ldaillli ..... mhl~l .. már ~'\'jhmh.' '~ht .. t .. Jltl. ha 
m~gis ~Zt'n'tll(i tudui hugynll hatott nl. uunyi iltönt'k oly - , 
\ Hltozii~\. vajjon II i$ mindig uüinn Imjolt-t' :l dh'utnak .. mart 
mt>ggyö:4ooht:'tett. hogy Brn~~ni. aki a J.~\n)la'~ világban .. ak
knr k~zrl~tt ~$zlllélni. mikor 13/1nft'y Oyiit'g)' r >I'O&ott föv,,1 
jlirt. II ropr:, a \"lIklik ~pm hi.lnyozhlk. n _:\ki \"~gig jártn U 
aO-n~ l\::. "'O-l'~ t\ypk fl'$z"-$ kiml;rt~~~",t é$ pltU .. h' U nn~"Y h.'kin
h~lyek gllnyjiit e~ o~tOl·lH. n liÍt'Mtlulombi111 i$ mintiig ll'\~ 
t lIdta tirizn i ,'mil h")$~i';"l1'i t (tl:-' filg~'\\t h,·n:;~get. ~l~~i~ nzt kl'll 
IIHlIl Innunk. hOgT Hr":o'~Hi lilr~~lcl;:llmi pmlwr ,"vit .• \ ki n kpH,' • • 

1llt'$PIl ('S\\ \ ·p!.!'öt. n hon \' i\";I ntnt. nu.!'" nhn t ",zt.'l't'h~tt \'nhm 
'- , . , 

IMni IWIIIll'. nki{lrt H lIilk homlani ~zokt;:t k . \·~all'l(lntt. \.) ur"m 
\ 011 ~1"11l gayallpl'. ~pm j ( l-Mjt.h, k,"\znupi l'~ h'h ml)t\H. ,h,' t\\bh 
\"l)1t t)/írllll''' · ikll~1. Iklllll- " Z ,,1111,,-1' ,",""lill! t'\'IIII\'hb k\'~tli; , 

düt! . ""III (dül /I': l'/IIh''/"/"I1 1,,\1\('111 !'t-liil "mil nz "IIIb,-n-ll. 
nkiq·l mitHll"ll nap tnl.l1k'l7.ul\k. Bnl~~Hi ulynn \"olt na l'mht" 
rl·k kÜ7.ött. nmilYPIl <l ~iitlH'o~ iilllwp il \'i\$.'inmpok kl;~titt. 
;\plllc"$uk II kÜ7. IHlpi:q'i~ hü'inY4\uit mi.l~L hmll"lH. IlH;~ 
ti mindl"ll ht-tPll i~lIlptl\id\i t·lrlwpjil iillm'pil'~ n}n~p~~u kh'iiI i~ 

\' olt ht'l1Iw yal;llni, 1I111i "~7.Ill(-t. ami \Ih'It..~l'lll\tt'tlt.'lIt ft..'jt,~ptt ki. 
Lpllvl' i$nH'l'h\t~) \'on.hai nlYll1\ 1'11'Illpk \'oltnk, mniln'kl"t , , 

nl"'\' l'$nk l\aunHl ritk,i ll. nl!!.' \ " 1'1!:ni.lt~"llhHlI Ilpm ~l"okt\1llk ..... ... . " " 
hitni. I){. l'zl'k 1ll'1II 1'1Ilt..'lték üt n nlympH$I'\L ~Plll ~imkitottiik 
pI t..'Hdwrtilr$uilúl. Hl'lII 11 WltlWI, 1I11'I' t \) 1\('111 N.knd ~l'm tühh, 
~l.' ll\ kp\'l\~phb lNHli I.'g' ~" (,lI\hl'nH~ 1. l~pp\ .• 1t ott k1'1Idndöti 1l111.l:Y · • • 
;':;\\"1\ ho"'\" i"\'n- i!.!'l'll \'U,' y~,...l·I'Íl kdzl'llIhpl'Ul'k tudoltn nIHn"l! , ~, ~. ~ ... ' . ~, . 
. \hii.nY$7.0r 1l1k:dmH killillkoz.ott. mindig' ~zpml\,htlny6hl~ lll'; 
~7.~lt Ilwp:iln1l g'y ~II'It~I~iit:.'lIi winl\. ~)O l~ \'t'~ konihml, mitWI; P~\ 
húzn t>liil,iÍlr(li ti~ .... tl'h'.i.:'tl'k niihl i,try ",l.l.lt: .. C$rlk azt nkul~)~tl 
1I\0nd\ll\i, h\l~." r lt'll'lll h\l..nUlp:yuh b 1'\~ ::: 7.(' lwn ~t.· lIlll\irl~lf' ~I'rll' 
Il\t'l 1h'1l 1 ll'lk!l I, 1I 111 ~'! III1t'liilt (':\ ' lll di('~l'k~,cthdl'llI q·h .. ~Plllllli 
k('PPPII pl'di,~' Ill i'i~ \.'liill. ' ~ 

l'~::' l.\~\ ,, 1{'pi·~~i('~1. IH·k" 1I('\' ("~h .. (-rtn~n nlllttn lI z t. 
\ ' ~n k ald,tll' juhlll l'~1.( .. hl' a Il101Hl nlli qd(,.i ll. mikOl' IlHll' 

\1 .Iu:-;iku : !1~lIIh; kit':d I. s,n, 
.~ Ll tl iUII' lu ~ r\.n~,Hin~' l ~NI W.1 l. 
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EGYEN ÉS TARSADALMl EMBER ----- -----' - . 

lY. 

Ha ezek uhín valaki az inínt érdeklödik, hogy Bmssni 
milyen volt mint társadalmi ember, már sejtenie lehet. De hu 
mégis szeretné tudni hogyan hatott rá annyi idönek oly sok 
változása, vajjon ö j s nlindig utána. hajolt~e a divatnak, máús 
meggyözödhetett, hogy Brassa i, aki" parókás világban, ak
kor kezdett eszmélni, mikor Bánffy György porozott fövel 
járt, cl copf s a vuklik scm hiányoztak. li Aki végig járta a 
30'118 és 40-cs évek fcszes kimértségét és cltii!"tc a nagy tekin
télyek g"unyját és ostorát, H társadalomban is mindig meg 
tudta öl'izni ün~llósc'igúl" és fiiggellen::;égéL :Vl:égis ur.t kell 
mondanunk , hogy BrHss,,; társHclalmi ember ,·olt. Aki a kelle· 
ItlPSpn clóH::,v0g'ü l , a bon v ivnntot , vagy olynl :,zcJ'f'leU volna 
látni. IWI1IW, 'lkiél't ;J lIij,k bomlalli s7.oldul;-. \;8 .. t!ódott. Ü ncm 
volt R<..' 1I1 gnv.dlél', !-\('111 jú lJajhí::;, kiizllnpi l': kl{-ll1hcl1, (le töbh 
volt, bál'lllclyiknél. Henne 'IZ ein ber va lnhol I'cnnebb kezelő

c!iitt. Nelll fdifl az emben' ll han em felül azon HZ emheren, 
ilkiv(\1 Illinden n.tp találkozunk, 13rnRsni olyan volt az emhe
rek ki)z(itL amilyen il sá loros ünnep (I VaXi-lrflllpok kiizüH . 
.\l('mc~ak il. ki;ZonilpiHúg hi:lll)'zntt Ilúl", haneTll , még 
CI minden hétt'll il:illlútlüdi) llrnnpjn iilllll'pit'l; fön ség'én kivül is 
\'011, henne va lami, ;U II i p!'7.rtIét, mili utólrrh('l{-('tl('Jll fejezett .Id. 
Lény~\ lSlllc rte1"ö voná ~ai olya n 01e !rlek vol1"ak, Hlllilyeket 
vag-y cHak nagyon rit-kHrl, V;lgy ('gyálhdMHlll neTll szoktunk 
IHtni. Dl' ezek nOTll ('II11'ltéJ,; öt a Olylllp\l:-iI'H. NplJI )';zalt íto1"tclk 
(·1 cmhedál'saitól , l1em il l'iilcllÜl, JIlert Ü IH'ln aklll'f, l:iem töhb, 
l-iom kC'vm;ebb lenn i ('gy pndwl'nél. I~ ppen oH J,;('7,c!ődött nagy
:-; ií!"(l hOlt'y jn'('n - i o'('1l l'O'y~zc l'(í kijzl'1l1hól'lwk fnrLoth,L IllH"o'HJ. h' b ..., b ö . 

Ah;ínyszol' Hlkalma kilHílkozoff, rnindig- Hz.erll l'chcínyól ag be
~z.é lt. mag-úl'tll gynrlúH;íg';!i lI1i:d1. 90 l;V(,~ kOI'Hhan, rni(liin Pgy
húza (·líjljHr6i ti H7. tC' legtC'k 11<11<-1 így H7.últ: "Csak H7.l. iJkaroru 
llIoHllnni h01ry élek rn leo'mw:)lohh r{':::izélH'l1 semmiféle él'de-

, ~. r"') .... h 

Jl1l't n QIII Ü'UP!!l, Illngnrllrllílf SPIII dirHl'kpdlir'I'C'H! v(> lp, ~iC'mmi-
képpen PNlig rn ll fi ('liiftY~ 

E~ szét " lépCHÜéH:f.llpk" Ilrv(';de, l' r1. vén illatta <l7.j, 
c!5ak ukkor' julolt pszéh(· il 1II () l1d ~lni va lójll. rnikor Imír 

17 ,Jósika: E nd ék il'ui 1.81). 
u. Un;til l'ill ~ Kc'):I,]ün y .1 8!)O 135 I. 
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/I 1{·pt·l-if.lI . • U, IJIII'Íttjiínllk, COIl<.'hÚnllk (.", n~gy kNlvtll t I(·imyil.
lilik I ~!,:j-Imn 1II('g kiild ijt1(1 II rckr-p{>1 ('foI nzt Írta rá : qUl,- p(·n('(' 
\ 'tHlfoi qllllud vom; lit' p('n~p ril}J1, 1111'1'1 a~1 fm'tot1u, hogy az l) 

III'f'r",( · , H('IIJd 'Will OI VIIH I<i OkOHHJígot, vngy böl csCHégpt, np 

1'01>1'11111 IIlIg-y /I kUliinhHég II l(j;1.ii ft :I BI'H HHU i k(;züH, akit () 
iSIJH'I'f. (.:-; /I. kii;.r,iitt, Ilki! aZ (·IlIh(·r(·k (Of-i }I kiil'iilt" mozg{) nugy 
\'il»g IHl01l, /iallotl, ol vl1Hol l éH I't'H,iill é",h·klildésHt'1 kiKért 
1{'pt\t.;riíl -lrp(osl'I', Ö ti Ill llga I3l'ilHH:tij{lval 1('gtiihhl"úil' ()légNIl't
'1'11 volt , 1111'1'1. gyl' llg(' 1I IlHllolf, 111('1'1 (I !«lZ(l I'Cf'y.kr·t ett éH 

iigyt' tlt'l1 volf, :un it Ho lu;zol' igC'1l (>\psrlt lohhantott f:izcmó"c 
öJllTlag» J1llk , A /II f'HOk ,.liii!. ,ifII'" Hrassai",,1 k~llult (' Ifuglalnia 
lIIagiH, hogya tá rnadiiHoklw l H7.(> III\I('1I Ilwg'v{>(\plm e7.zc ős iga 
xo l.in , II l 'lIl lIlilgii61'1, IIIIfiPIll a IllrlO'lIfÍTl yÓ l't ('H n h el yuFi i srrll'
rp!{> l'f , m llit v('d l' II i ('H f(,I'.i(,H~/('lli (i l, 'h' !'{ilndula volL Magi:l 
IIOH (' 1111 )('1', lIH1 g;í nx'" {'H k ii ljjuc', lIu'lg-i H :I Hzt, Iwlyet-: é l'h.'III){' 

HZ(' I' i Ilf , a rnind('lIkol'i tfÍnmt!alolll tng-,ja , 111I'l y l><.'1I sziv'l?cn 61'
d('kllídiit t, n lég II}>I'(', t'Hl')1ri> dolg'ok il'fÍ n t iH, ::;öt J1(lnt cgy::;zt'1' 

) íl':tHlmll ir-; ,ldl\',Í('zj(', hogy il pl('lyluít Hl'lIl \' ('l<'H(~ IlU'g'. liJzt a 

Ilt igyon illunt.o:-: dolgot !I {'II I Hznhnd olyan Kzún lzon fogadni, • 
il l lO~y Iru ng;t, i 1<. U"ml.; :llInyi! :ii'11'111, hogy I3I'Cls::;ai Hz ivetic lI 
JlI Pg' lwllguH:t l'gy ik, III ;'i Hi1, l1;ji ~ IlI(']'(iMrllt.,k p:llla ::;zo~ (· lbcl:lzé1é
k(' i l , 1I1i'g" iK h'tk (iH;t,l'l' vrh> l(' i L O maga i M ha lllBI' rö l red cZL(' 

ik lJ!('I'(íI"('i II ill<-Í J':í t {O H O' \lI'IW(' H(oO,(.j ('lICH I'pll'i 1'(' putl in' j pI''1101l1 , "',1 b n ' e, o( 
o('lklil ní olvil HOlf , dl' HohaHnll1 HZ('llu'l l y (,: .. ;I(p(\, ' !! , amit !pglrnvp

t'w ill! v itatk nz;í :..:aiilall i:-; (·lk(,I 'l i l l. 
, 
, 

I ~ ~g'yi" ,it, i !-i IlH'l'iíl"l' 1 III',td.; 0 I'd I';t, j I' \' (\11' 111 (' 11 )' ('1 :I ,/ J1 iínmdn l-
" 11"1 " 1' ' I I ' I ' , 1111 P l' ro, ll ';r I"HIl I \01110 y Illilg'YiI/'Il'l.id,! ;r lel('It.: il ~;t,o l n l ll -

l1it!< Id'l ('I'f C' llth' \l illl , l 'gy i kl'j Itlngil il :-;y,() lillIl II ll lg'yn r iíi';;t,H, t. i, 

Iltl~y liliIl i i l;írH;rlk()dlí~ i " i :-;i';n l1 y hilll " :1 11 1Ink l 'g y lllií tolSi r! il ;t, NIl-
111'1'\·k , Vi ll l c' h:h nép i('s ('11'1, l'il g'aH;t,kod iís, Vil ll - P alk.dOIn <ll'nl , 
!tog-y It 1r:'rim (' 1' tol <'g'yr lll ' il" rn ,í s hií;t, lIt·pc· ld,,·1 s ( '~ty(> n (' ik l ,(' 1 ln 
\:'1 IIw;t,,,a II;!I" vng'y l ií ll ('1""1,: ny il \' /í nnl" (':r :-; i I H~) . cluhhoJ.: , k:ív('C 
hlí ;t,n l" j/íl (, \,:-;;t, ill , h,í\ , k:í,'(· n{'lli k{ol.;, kiir!'i :-;:t.olg'iílfnljii k il i'; nl 

Iw llll :lI , ' 1\ ' I'III (>I4;1,I'I ('s t' rh,II ' llIlll'lI Illl-í l4 l1l'ndi il 1;Í1'Sildillllli (·I l' ! 
I'I 'ilu<:ilíl1lí l, 11 (' III t'lI1 (' I , III; q,~'I' ;J l' l1lí l. \' ('j s(. t!'!I'II ' 1I Il tW I' il 11 11"'Y , , n' M , ~, 

;W I1( 'HI'.('rzi\l, .i i': I·Hin l! (li ! (' I'\ ' II I I~ \ II (,k il zi il j :í r l":ll g :íl4 l, n l3I-iI H:-:: I i 
\l' l\.;(·llpk , il II 1\'11 )'1'1 hl'j lírtil il !('g' III I 'I":,.;;t, ild, It 'v ii, 11'g'l"zl'hh(' Vit 

1'l'l'/, sol I hi r oel:!! 1110kll t. O il ~ I ;'1 rt "n ( ~ \ nYI' I'hel' l') hn llg-II! :í l4,!lw l' 
. Indljn il I' l'i :-l I 'S(·I'I II i'l y l. !lH ·I)' hnl I llíl'l4 t1I1 Y KYI'plt'il , hnl hi z;I ' '!' 
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/o;(JYt N ts 7'''H.~AI}AI.MI BMBBR 

"~ikln tó;JII'~'H,·ktill K1."g~ly,'1.VI'. ,h, "gYH7d·,'li jPlmpzb"n hRlnd 
l,. l.gyH~,-,'li hllvllKi vil'ÍlI\'"k kó;~t ,uílyíl,iúu K kl'i . lI\ly tioz\/1 vi 
1,(111 ,ít látnti f'-'I<'k(-II /I tnrkll kóiv"" H .. k"t H jIHH1.II<loz6 pif.ztl'RlI · 
/I"kul." I%hlll II 1l>1,'kkl>phiIJ II~t iH ki "'h.-t "lvIIKni, h"gy 
B"IIMHUillllk flíl'toIlIHlígll voll 1I1\IIWMUk 111. "lIIhl'l', hlllh'Hl 111. 1'g{IH1. 

t,-rlll(.. z,'t, iH, N"ki /I 11l'l\'yi IIYIIlJlhiÍI< pí,'illY k,-z"i iiit,-tt(-k II 

H~ irtl,k ""lwd(',wjlu', giidl'C'iltc), II IlIlVU Hi ki H vi!',ígoknl, n)(lly" 
k,'j, ('Hnk /I J III 1'11111 t jjntjjz. li!lIIlt ,k /I HOJ, H1.PPIWI< hlí,jllil'61 lIMit)' 

('I'(\d"ti 11'1'1111) hl'ly<l1l HZI'I'I '1.1 Il't k('pZf\tl't IIIllgÍllluk JlZ ('mh4\I', H 

II oda ltlClnt, IIhol (IZ H ItfíhiíjOf{ vilrtg ii"li)zj H ui;vpli HZ 6l'ÍÍlMi 
,UUIOI'Ó'IIIL /'i:d'J}Hrgl'it. Mik!))' JltlUI HH·Jwtl·j t, III<kol' 1llll,l.{II l(iidH 
gyíljtÓ;tt .. /lml",t, /IldI< I.-/tj"hh"" tlllll .. k I"írp(,tol"i lit, 1~I"'r" 
jrrllíd6jlíL Av. II BJ'/I HHlli, kit II l,í nmdnlnlll kiHl'bh ,'(·t"l-toi VI)II .. 
:t./Illllk : lI:t. "1'1.(111'111, /I H~í v 1'Iuhl'l'j' , IH'III VI' H~pjj III /I IlIlh~ ik 

1I1/'1I,'lt, Il'{o/l II 1"g'I,,'v(oHIoh(- "II",III'"H kó; riilll'('l1y"l< l(Ó i~ói tt i" 
I r,jlíl • .,ri VI)IlZ,,""" " "Il idl ; ;~, III, 11('11' i, ('",íl,ít ollll 1<11 III IIdul< 1'11, 

1'1(.1\' ('rdl'kt'H "piHo<l"Jd", 1 ,," yhili l'i<l" Io\'",'k 111111 11 11",1.(, ,JI,'I (- I, 
Dl' U~OIl flil iH H'l. iinf,'I(·niil 1« '!'I'Hi 1I~()lo lI , Illdl< Hí',iv(il!p% kij , 
íwlflhh f('rI('í~ ft'k (lg'y VHg'y II Ili K jllllPllI VIlIl Íl fi ll k lwl. H~iw' lioha 
t-! j~ 1l1 voll :l.1Í1'VII IlIlí l-iol< (1/1'111 , dl l /I 111',j H~r pH(ig' (IH A'y(jn g'ód H(~ .L;' 

il '/ínl ('g'6H~ él"I(iI)l'1I I'01-{('\ !<Oll y voll. .JOg'IIH/11I IIIOlldllllljlll<, 
hn.L;'y ('gyil< hfíHr\L;'('1i 1lIÍ1 í'JIi/íjn It Il li voll. 

A illik i l',íllfi Ij K~fpk' f , H~(II ' (·jl·j (IH ~ ' n g'f :dt \ IIII(,HH('g' II H:l. iilíii 

luí ~ lI ;íl "pri g'y i ikf'l 'f'f H~iv(' IH·n . Dl' IIt 'IlIl'H:d< /1 Id ih;íi hnl :íHIHl II 
fnl(tijlll< n y iljlíl II 11/' l\h ;)1. (1,4'6H1. (1 It· j (1 11 iii 1I11111Hífol j vum:/lI .. 

IIl1íll ll k, li II /W i ll Vll l flH:l. iil, ' f, ' jl h:ljl ll lll ;í h:tl l is, 1111 , 11 jol'()('!<f', 

MI',j>llfA'yii l'g-y i IIWs l(' I' /,\ ;1, 1'111 1'1 ' V I1 1/) !d li IfI n y n, 11 H !J r v p s k i l'! 
fiú In ·lu'I (>1 bíllg 'l'il t iidi n g'y (ljj : llli , IW I Il 1(1111,1 rii Hlldni :1 :1. ;'"):~ 

h /(Is g'lI vlI lI(> I'nnl<, Itog'y íp;y i i lll lC'(/ t>:l. i k , hn lllí l' <'p;y "iH ,,";'lill y l Il l 
vl'gy ill l. IlIlIrl o l'l' l l1 : " II ;" {i ll I'iJlfn! IW /'flJI !I 11 11 1 /I Illí r II n .L;'yoll H;"Ó P, 

1(111«(1(1(11 1 v jníg'oknl II (1 ;t,1l i (v i nlg'f:í rI :I I 011 ) It!< ko)', " ddlIII H:I./'hlr 
J ' ll l ~ R;"e hlr ni'lk pill:1I1g'Md'1I 1 l'ii pk,·l!l p!< kii r ií !, ll iÍ1l lll k nii l" , 

IU·V(IHhlJ(. dí HZPH Cl'ioporl ol« Il ,' IJ olJlI llIl V{lg'y (,1I 11 :1. "Inh,,!, I'i ~'yll l ~ 
111(>1 ;l:l. (IS:l. I(I It\Ii I'(I." Il n jOz l (·gof.t:;ZI'1I í I't, i {O H n 'pol' lt'ri fog'lí li lwk 

v l'nllHl( iti HI'IJl v i, llplií jlnllilk IlIII i i II Hli ÖV j'''; H 1'11 KHII i f'/J,'y , , 
i fj ír lt\;lI ry nll l< írj : I Il' v (' I('1i1 111 '111 (' jfl ':h o IJl il ;t,;I,It ! , hog'y ,,1(( ·lI v /lH

1
' 

1111'1'1 h Ít;z :J í'.l lIg'y i H I lId jn 11 0 hií l C'J.{Y HZ{) VII I, Irvc'l .. OIVIlH -
1(II 'lt 1({ > ('H I \g l( ~ llI j kl' :l.dt'1il 1I 1/1g'/I IIl /d :I :l.ZII I, IjI )g'y nt' lIli iI :tbl(hhd. 
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~ Z{III1Ul, IUl'thnlol\. I rju l~tÍ'lIdlllllk l B71 ~ hl'11. Kéri , vill'.in H 111 ~ 
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egyben a nökhöz val? vonzalmát köyette. 1821·töl 1848. ig 
sznkadafllloul s Hzutan JS csaknem ounulg voltak n()tnnítv(l_ 
uyai. Azután cl zeneestélyek, concel'tek, a tanítás és a jóté
konykodáR, majdnem sza kadatlanul kijriilfonják életét a nÖk . 
kel. Ű, akit írói ellenfelei zsémbesnek, perlekedönek, ros,z 
nyelvünek tartottak, a gyöngéd nök társasága nélkül nem tu. 
dIJH élni. Ezek, ba közelebbről meg'ismert,,'\k, szeretettel ra. 
gaszkodtak hozzá. A nagy emberek nőtársasága, művészeké. 
kiiltőké, legközelebbről ko rtársa és hazafi·barátja, Liszté jut 
eszünkbe, de olyan idea lis l elkű barátkozást kiválóképen csak 
egyet ismerlink ·Channing Ellery Vil-mosét Atkins kisasszony. 
nyal. Ez levelezés útján szliletett, úgy is tadott tovább 20 
évnél. A Brassai barátsága mindig személyes és mégis min
dig ideális volt. Nála is bebizonyosodott, hogya nagy lelke
ket csak a női bűbáj , finomság és gyöngédség tudja egyen
súlyban tartani. Ök, akik nagy eszmék után futnak, akik II 

nagy vil,íg hibá it, számos biÍllét és gyarlóságát akarják meg
javítni, vagy kevesbiteni , csa k akkor té rnek iidítő pihenésre, 
mikor a nemesen éeezö és jelesen mívelt női lelkek közelébe 
jutnak. Schill er isme l' t lIlondását, "Ebre die Fl'auen" egy~ 
'Zel' egy ifjú kritikus Brussainak szegezte (1839). Brassa i 
ö~zintén és il valé'ságnak megfelclően vá la szolt : Csak azt 
fel elem, bogy senk i a Schill,'l' parancsa inak nem buzgóbb kö
I'etöjc, minI én." 1862-uen a Korunk hírálújával szembe száll . 
Szigligeti Allna ifj ú sz in észnö védelmére, mert "nem így kell 
egy jó igyekczcfíí f iatal kf'zdöt búzclltni rűgös és si kaml ós pá
lyáján való haladásra." 

Barát.jával Gyulai Pá ll ,tI 18G8-ban összepel'elt II n~ i Ílúk 
miatt, mert iguzfalan na k és méltat la nnak találta Gyulai ité~ 
letét és s ietett ellene állani, "hogy il y tekintélyes tollesábja 
ham is eszméket terjesszen." Brassa i "az Írónöség jogosult~ 
ságát elvhen hajJandó megeng'cdnj, ell enben harcol a Jüvéte~ 
kk ell en, "melyek <lZ elvet rossz hírbe hozzák." Brassai a nő~ 
nek sem testi, sem szell emi ereje fokozatá ban nem Ját olyan 
hiányt, amely öt bál'lnely pályátó l elzárná. Példákkal bizo
:ayítja, hogy k itünö ered ményeket ért cl a. tlldomá nybml~ is. 
'l'ehát szerinte a n ő egész em ber. Brassait leginkább az ba.nt~ 

• 

zr. Nemzeti 'fál'salkodó 1839 II. 106 Világfi Anttll. 

- 307- 20' 



jH, hn t")"III~!-Oz(~ti Völ1{Y tá r:-ia:-;adaIIt1I o:-.;ztHlykiiliim~gl·t lát 
{'jol tiltakozik il I·~gi té\"(·~ fülfog{u .. nak t>!-O t\li)it~lptnt·k hármily 
fOl'nuíhan \":a1t. alkalnH·lz~l!o'a l'lIt-n. nt';I hí .. álHtát nijkk(ll 
Í'ozpmht"n :-i(' 11I tartottH ,· i :-;~7. il. ha ki)7.pillyÍlrH lépttik. It~gy.·t 

él'h'tt fl fnmcin írénd, kit épp n ('zért nwgyarul !".zólu\tntott 
Illeg: Az a dics\'ágy öli" nüket. hogy férfiIIkkal mérkiizzp
nek, versenyt.·zzenek. XÖ, hogy férfival \'('I'J.-enYl'zzerd )Ii
("soda hohóság! Oly képt~ l en~ég az, mint egy eke elé fogott 
JtlHdál'. "agy t.I I"Ppi.ilni aki;lrú hika. )rirRoda el"C" jp "olnu a ma
dárnak , minden kell eme nwllet! és ",icsod" kpllpmc lenne a 
llikának mind pn preje nwllelt. "ii, férfin' l \·ersenyez1.ell! De 
miért 1 Ha cserfáf fo'zC' llllélsz, jut-e cszedlw il zt mondani , ('oz a 
csprfa CH IlL inkább J.-Z0 retpnl ;1 I'ÚZSÚt. :!H 

A rníb·éf"z l1iitő l InPgki v<:1 lljn, hogy ~zép Ipgyc'll. 8 zi;l latt 
nelll ért semm i yénu sz i szépség'rt, "de minden esetre sziikségc:; 
annyi kellem archa ll , te rmetben, kif .. jezéshen, si)! ij ltözctben 
is, lIlely n tökélyes és csábító szépség hián yát elfeledte,·se. 
)findamellclt is, hogy ezt it föltételt szahta az énekmií
"észnö c1éb€', védelmébe \"ette azokat HZ igazi mtívésznöket, 
akiket könnyelmií krit ikusok azért híráltak le, mivel nem 
volta k fintaiok . Brassai, Gyulai Pál , Egres i ("ihor és mások 
]855-hen Ri , tori asszonyság fiili;!t p miiltt kemény harcot vÍv
tak a P esti Hirlaphall. 

Brassailluk a nükhöz \"alú " iSZO Ll yát egészében plátóinak 
lehet mondani , de n lll egy pár adatu.nk, melyek azt mutatják, 
hogy házasságra is gondolt. 1822- 29 kiiziitt, midőn Beth.l en
ben a g róf 'releky Károly leányát tanította, a f" lubew lakott 
J ékey Zsuzsa. A csinos és szép leány 18----20 éves lehetett. 
Brassai udvarolni kezdett a ki sasszonynak. Npm sokáig ta1"-• 
tott az udvarlás, de az ismeretséget továbhra is fön ntnrtották. 
Brassai a ki sasszony t fölkereste Bcthl en höl elköltözése után 
is. Söt egész életébén ápolta ezt az ifjúkori ismeretséget. A 
SO-cs években egyszer csak megjelent Bethlenben és fiilkeres
le az ifjúkori ideálját, a ki ekkor már sz intén túl volt il 90-cn. 
A kisasszony elég jól hírta magát és úgylát~zott, hogy milld 
kettöjiikl-e kellemesen hatot t az ismétlátás. Közös barátjuk 
dr. \Vachsmann hethleni orvos jelen ,"o lt c taUl lkoz1:lsncH :;:. 

~6 Szépirodalmi Lapok 1853 355. I. 
• 
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mikor kél'dcztc, hogy III i II vélemén YP, BI'HSSn i így fl~l(·It: J ('
key Zsuzsa éppen olyun volt ifjúkorában is, mint llIu::;t, mel't 
vllnnak lIl'cok, melyek sohasem változnak meg. 

l\.linthogy Brassai ifjú éveit családoknál töltütte, kevésbé 
gondolhatott házasságl'''. Tanárságáig, tehát 37 éves kOl'áig 
Jlcm volt olyan állása, amely ilyen komoly lépésre indíthatta 
volna. A Statusban l evő asszonyok nem mulasztottak cl c/':'y 
lIlkaimat is, hogy jú ltlllácsot adjanak. De ez neki nem volt 
elég. CSilk valami rendkívüli hatás vihette komoly lépésre. Ez 
is bekövetkezett. K olozsvá rt Dohl'l1i Péter szabólllestel'llek 
hat szép leány ékesítette a h,ízát. A legidősebh férjnél volt 
Barm Gáhornál, a kiinyvnyomdásznáJ, kivel Hl'assai össze
költetéshen állott. A7. apúnak nyomta a lelkét II sok leány 
gondja. ]~gyben huzdítólag hatott veje és házabarátjának 
nőllensége. A jóbaní.1 ős elözékeny üzletember s7.ivesen látta 
volna Bl'assait Ll családhan és váltig kinálta is az alkalmat. 
Bnlssa i látogt-ni kezdette a leányos húzat. E szép leányok sc
) egc bá )'k it is meghód í t ot t vo l na. B rn ssni scm tud ta elkerülni, 
a tüzes Rz~mek hatásút. L elkesed ni és kedveskedni kezdett. 
,,"lJ'ülig szerelmes lett" - mondták - cl. mindent tudó asz
smnyok. "Folyvást kiildt e a. sok szép ajándékot", Illrcs7.tel
ték az iJ'jgy~k. Jáda ti bidakat, - mondja a krónika. - Sok
ba került a mulatság, "mert nemcsal, a kivála sztott legszebb
Ilek, hanem " többinek is kedvében kellett já.rni." - Igy 
tudta Lörincz né asszony, aki sok ház dolg-ával tisztába n volt, 
minthogy az ií vendéglőjéhen il jó bor ct férfiak nyelvé\ is 
megoldotta." A harmadik leány, Katica, 16 éves volt. Ez volt 
it h:lz gyöngye, leg::;zehb az összes között. G yönyörüséges ke
rek, fekete Hzcme, majdnem flildig é rő fekete haja, rendkívlil 
:,:t.abályos fehér Ul'ca, gö rögös orra és finom metszésü ajakn, 
volt. Valóhnn bárkinek js Illcgl'ilgadhatta a. figyelmét. Brassni 
gondolt merészet és nag"yot. A Id s leá nyt kinéztc magának, 
udvarolni ko7.dett nek i. Jtiividesen J'öllépctt és megkérte n .ke
zét. Meg lS nyerte, mert az apC) nagy sZf'r encséjének tartotta. 
Az eljegyzés megtö rté ll t. A jegyesség' ideje alaH Brassa i 3Z 
lldvarl,í.snak egy pál' fogását gawill él'oSHl1 fölhi:l szlullta. De il 

jegyc&ség csakhamar véget ért, ;nerl: a .l eány atyja vá rtlallld 

n Benczédi Gerp,'('l y tIl II i i!' .röljf'g·'yzé~p il cs"lúdi g~' iíjte· 
J1H'myhf\iI . 
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IIlt'glwlt. Bnu;slIi t'zi il tragikus l':'il'h·t IIl'III ,'t'ttt' ,",zivlon:-. () 
akkor fIIál' kél'iZ philosophuH volt, nem nt>hezt ... 1t nwg n haJofol 
kisJc:ínyl'll ) haJH'1ll l'géf'z éll'téb('1l megtartottn il~ii~ta foiZf'I'('~~" 
tt'lj('s vomw lrmíl. A 80-ilS évek végén ~laI'OSVaMarlH:'lyt Jart 
s kapta magát és bekopogtatoH, az akkor már j)zv~'gy. Apo ... 
bál"ónéhoz. A Vál'iltlan vendég meglepte, a még nllmllg CSI 

nOH ('l:j Rzép há!gyt·t, dc nagyon szivesen fogadt<) az iireg urot. 
Eg'y CO'ész órilt tartott a látogatás . 1\finc1ketten ül'vpndettek a 

D '. találkozásnak. A hárímét csak az bántotta, hogy m,ert nem II 

"zebbik főkütíije volt, il fején. Mindig abban a hithen élt, hogy 
Brassa i miatta nem házasodott meg.28 Egy másik . hasonló 
Rzéptcvésl'öl is szól az em lékezés, UyCl'gyai Fel'enc sümlt"o r
nak volt egy szép leánya: Róza, Brassai nagyon jó viszony
ban volt az "tyával. A harátsÍIg révén ismerettségbe jutott 
fl fiata·1 leánnyal. ]~s vá ltig tette a szépet a magn módja sze
r int, Sokáig ez sem ta rtott,29 

Ht cl széptcvéR meg·sznkaclt, a Brassai IUlzassága öl'ökre 
elmaradt:. 

Bl'assai il női. szép séget aestétikailag élvezte. Atyai, vngy 
helyesebben, haráti leveleiből áradoz a bódolat, iJ'jí, és szép 
nöbal'átaiboz, l{iérezzük szavaiból, hogy valóságos csapás 
lett volna I'úllézve, ha a. nők elhagyták, nem látogatták és 
nem kényeztették volna. Ha össze lehetne gyűjteni nőbará
taihoz és pártfogoltjaiboz Írt leveleit, megl epő példáját látnók 
önJ'elúldozó gyöngédség'einek. Azok , amelyeket s ikerült meg
szerezniink, élénken világ"itnnk be nemesen érző sz ívébe és 
mutat.já.k, hogy Brassai egy családban nemcsa k az apát vagy 
anyát, hanell1 a gyermekeket js bnl'át·ságá.ha fogadta. A gyer
mekekkel és az unokákkal is fönn tartotta a l egben sőbb vi
szonyt. Megható az a két levél, melyeket Erkel Hóz"hoz Írt: 

'rOl'(lán, ju!. 20. IS88. 
Ked'ves kis hugom! 

Neveilek IIHI)jH közelgetvé n, szö rnyü su káig töm'cugtclll mi 
c~od.a ~i ~ .Hjol~lá nn YHl t e be tJ,l,ém emJékczo.t.essé ökel., A váJ~gnLás 
Ilohezscgct. HZ If$ t.ct.en \(·scn novelte. hogy It.t e ki s vHl'Oskitball lu , 

~iI Ezekct. a. ked ves e l>izódokHt t:)ZÖCI) Akosné kuri ni bírollL'lwl.: 
köszönjiik, akine k anyai nagy nénje és ke ,·cl)zhlll:dH volt Apol'lU::'. 

~\I Ft'I 'C" n cl. .Jó1.:-\efn{· f'l:,' crgY: I i. AllIlll IInit. piis"ökllt' f;z i vc's t'l -
. ' I ' Iot-' ,~~, l' 1' :,1( ', 
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Injtlllllkc~ 1' 111'111 I~ \"o lll'Ö ~liIlC" Illiből \' ÚltIJlului. HZt'!"l'II(>Mén' '·Hzt'mbt. 
jutu ft ,ll ~ illiIlIY . ndulllúJII • . 1I~illl·k 111.( hflllytll pt·nilí>t1c.iúu l, II 1ll1I,ju. 
hll~Y IIIUlClkozz!' k. A .. 1Il1 l'IJlaIlYll~.)k ,HZOllh'!Il, !H~,JCY hUJlm Jött . lII"I'r. 
IIH'~ /I •• l\IildYUllk n l S lll. .• tldvozl('~y !\IllI'mt :oWTH tudtn. Knpl I 
JURKi.t lu~ 1 l'I (o llll l)1H1In uz (·gt'·l'Iz nlrllhe tulllot " nzt vctt·tl e ul"nll'~ : 
.. Nu UrIIllI html! Itt yun IIZ :"l~c. lIli,lldt.,!. IH',ti,d e., c~ in idj be l őle 
IIl1urnrllluk k f' tl Vf'd 1'17.1'1'1111 villo III1 (u hiuJ,wt. Hut ('Il is lCOlldlllólI\ 
ho~o·. hisz(' 1l II IH~ II.~ I.( : !1 III i lill f' II ndolllHIlY IlWjl vlln és hu ón f'g~: 
(IJeV üs.sz('j.{l·csk(~t 1.lllllok. Hzzul :o>zm'ezh e ttek nHI~lIl nkllnk" kf'dvClek 
sZ('l'inl \'lIló" (' lIlh'kf·j. " Io;d tf>hál ide zúrv{11I iitl "özlö .if'llye imel. 
t'zf'lIuel kiildö llI , A II HIj.{lldo! \'(' tld ki 11:1.0 11 II H I. ha 2'2-ikl>n tart od II 
1H~ \'NIIIHP.ilíl. \'Il~')' IlIdl'>d fI'l IIZ éli kC'llvCUI(!d kélsz('I' il'>. ti Hí', An 
lu'léf Ilf' /Idd Oel/I. IH ' i l'> !udjo ll sC II l lllit fulö lf' 2:;-ik (ll'>té,iéi J,:, Aú'rl 
íl'l.llll'l /I Oí IlH.'tll'(>, Ilo",)' ~n.iú! kc-zt!(lhc IId.hl k II levf' I('L 2:;-1'11 olt 1081. 
II po:.;t Hu ild v{111 )' i s. G:::illk .11"'/1 k('dek. lit' Vt'sszc tok iissz(l sem II 

11 ('II ZC'Il; :H' ft·l n,lItHIl. .~\lo s ! nll:11' lllind r llllllP! do.log', /I ,~e~lv{, .. i IlIC'g
IJlI ~n lll us tr:ol f v('l'pk l\O z!. l'i~ IlH'll y lt~ lll. h ng'Y 1J.!.':l Z I . d yn ll ~ag·o8Iln fol:!'
tnk os1.tlIW i. A nti ('IlI.rt'IIl il1ú l. hll k6l'désbl' jön kC't.l.őWk .közül, 
1I1 f' lyiklll'k VII II 1I 1l1 . .fy ohh hntll lnl ll 1'(~ I ('ttr lll, <lZIlII s(· ('jv nkodjllf ok . 
Ill('rl 1\ 11 1111 I IIdIl i lIll i s. llPlll lI11111l1:IIlÚIII II l Pg', ho/..o' II ti lit II l oví1gií1 ~ 
ko rb/Ill, 11l{' 1)' ikl(' k :olzilt al.did V i~t'lelll I'ü ld'llf s II h'I'dl'st m(.g' rO/o.\'II 
Ihís ('sC'IN)("n sl' llI diillll'lI l'Hl eJ. 

1\Jilll hn l lUllils It, It'kk "I' tiif'kL'! I"nlt'kli.i tl o l",nl he~Zt'It"1I1 e l. 
hog')' II III II 11 h('II' 1I C~"g'l' zi ll t"\'el súg-or;1 lúlog'llhi/'in \'(;A'el,( i ndnl-
1u nk 1\lih ili)· t'n lvÍtnl kl'lsZI'I'l'st'll lHl!.iós llll u 11 " 11° 11, II , III. Púlll ('kcll 
('S II I II') l:I- {IIl , MI'J!,' i s t il 1'1 1" 11 t II szcr(,lI (' ~t· \ I('nSl'g-, 111('1'\ AIIII (I I('ve lf' 
tÚ" f) lIt~l l 'm :t1l.1lt t'l'kt'z\' 1I ' I'o l'llú nl. l~'l. N.o', .1\llisodil, nz, hog-y Cl-W
.lCl'zi f'Ilí IllIH' jlitt N:IJ!,'yenYf'dl'(' s ti 1('\'1-·11' 1 oU ltun r\' If',ijf'III'. s n VÚj.w 
II \ 'fl IL hoJ.!·)· {'Il ('sak fl lIa p II l l1h' H juthaltHlI1 OI\'II~{l sÚItt)Z, IIw l Yl'k 
kü zii I, - kivú lt :1 kl;! uto ls6 - llag'yOl1 dp 1l1lgyOll It\lS~zn \'olf 11('
kl'lll , Na dl' lIlIIli!! j uhiIItIl t'selt. lllid ő lI Inpnszt lllt /ll11 II fl g')' ürü-
111 (' 1111'1 ', Iwj.!·,'· I1PIII unlH II 1l('~Y la pot - i J!.'<l Z, lltlg'y lW1l 1 i ~eu II n 
g-yok - 11'1(' h'lli. nr r t"g'I\S- I't'g- JlPIll is "Idl iI )ff'1l k('I I(>III('s nl\':ls -

• IIlUllyOll1. 

Dl' /'in,initlo!lI, hog'y ul y köúinyöst ' ll vpI t I' ;t l'\l II Ct'rt l'ő l szó ló 
flld ósí titsnlllll!. 1l1('b' l'l lll ost ('g')' 11 11 :11111 1 Pf.r('szíl('k k i. nll .Hl<lk o/'i t. 
i. itthull 11 '\'1' 11, {f' rl lH'szpÍ('srn nH vcd l II hlll1g'lllbk küzL 'Mikol' SO° 
1l1nl.!'~· i ;e W {,IH' r - f't', II' en n et.' I'1 stiickel bf'\·(': .. ::f'ztl', 11I) :;W,ú lIl jő D . ~ flZ! 
SUg-,ill, It\l l!~' ., Rig'ó AlIIIII Ill ilsl, iiltiJttll('l1 ,iútsZI IIII II \/U lll ll," 'Mil'f' ('II 
'lIzl 1\, lrlt l' III , II! )I!~' 1'11 Ii SZf'1l l. 

Tudoll!. hog'y 1t1'1tI oh·w·dok ltirl npoL mi'rt h {tI kiirolll, ll., '-1'. 
jul. 17- I'ü l : , .. Az /Irndi si",l lhl\ d sú~' szohor. Ilw l ~' l'l Y-;. G, lI li I11ú z. köze l 
\';111 hcfd t'i".\"stollt 'z. A rlH.' II{O\( 1l1llkok t~ g'Yl'! \(ivt',,,(, IIU'I I' ('rcufl "alI 
Il lI k iil1l"I', A rő Id ldc 1l1t.']\,l1f'k ú !nla kíl {lslíl 1II1 SZ{11' nlilltldll lil II" 
Z, di,itlllHllul lIjitllltll I't 'l. II ' jö vi> hÓlllIJl l'I1 szinll' Il plkészi il. A_ 8zo h o l' 
kiliii",iit l id il l'" !(' lj f' s( '1l kt"szf'1I h'sz t's It' l ('plpi".Í's(-' (Iktúhf' I'lJf'lI v{ogbp 
1I1('lu'I," ' 

A Il llllllút 1 iszll'h-nl. A ll!úsik szohn llég'y 1;lkll,iilllil l, ItC~1l hókn !
llllhk, n d ll ll li hit "I';!,pi, \' ag'y kö\lüi ht,,,,·pl. 11I(ld II lII IIZSlI\.:: ki h,"-
1'\ ' 11 , a grlll'i úk c:-:/l I, lt ill'lIlHII ' · <1 l l1wk. A g-iillci;l o szl~k('l't' IH'k ig'!lz. 
ho).!'y II t')!'Y kpl'I'kt' "a li , dl ' II kf'l'('kp\,:: IlIhJ,idoll:o'il;!'H ;t rtll ',Lnlll d ó~lIg', 
lill- ly IIl l'~ /I Sí',t' I' I'IICSt' is!i.-'llIls:-:zU Il\' itllilk Sl 'lll t !i C:-:{')' I'!('i' VOIIUS/,L 

,\ 'I.I, I'Í h id ú:'::~' , ;lIlIi,,1 \' ;llI lI lIk. Illilli !II)'il jllkltl .... hd I,,:dtl t'l rí'I(' :l ~ 
II'Ill. si', i v l'~k('di"l sit'l v l' 1I11·;.d ,'II i nésHknl!i sz:íl híslok 11f'ly{oj' 1':-: 

r'?,ilnd d, 110:'.0' ldivi'II;I"I,l) It '\'I' It'1I1 hi ztnsal! IIlt' .Ld l lhí lh u .... SOIl. 

Jlru,"':-:lIi. 
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TÁR 'ADALMI EMBER 

, 
K oloz ráró jaN. 5. 814. 

Kedr:e kis Róza,"! 

M;"él keveaebb igényei t"anNak az embNltek a 80r hoz. a"lIál 
nregilletóbb örömei okoznal." t:áratlan áldásai. Almodni 'CM dl· 
",.odlam arról a kettős érzetröl, melyengem az 'Új év el&>déjétl 
meglepett s ",ikor Jancsi- a csomagot kezembe adta. Méo akkor 
Bem gyanítottam. minó kiJlcsekef rejteget magábaft. Képzelheted 
hát, hogy mikor kihantot/am egy festőnek studiun, g.tJQnán' szol
gál/ratott volna örömtől sugárzó orcom. Kisérő f..-edves saruid. ha 
nem Ile r:elhették. a"núl tortosbbá t ették örömérzésemet. De bo
csáss meg ószinteségemért. let"é/khI egy gyermekkoron,ba hallott 
Ids fnesére emlékez/eteti . _Egyszer egy szegéllY ember el me"t szárt
Iani kiszántott egy kis láclcít. a ládálxm kapott egy kis nyulat, :; 
ha ~ "1/ulnak a tar/w hosf.:zabb leli t'Olnil fl mese i .~ "os~zabb 
lett volna." Talán (lZ 1:01t az olw le ce/ell rövidségbleJ.- i s. Hattem 
segitettem éJI II dolgaII . Három szor olt'llslam el. S azlá" három
~zor oly hosszwwk? .vem; húrOl,lszoT oly rö vidnek tet szett. De 
elégnek mégis arra, ho.qy j6ind-ulatodról. s2ivességedről, barlÍIsó
godról 11leggyőzzÖll. Győzödj meg T e is. hogy legközelebbi hozzlÍd
tClrtozóidon kiv ül 1i em. létez széles !JIagyarországo", eg ,lJ k ebel, ·mel.lJ 
emlékedet '1ll elegebben ápolja, s boldog!~lÍgodat forróbban óhajtja 
mint szerető bátyád 

Brassai.n 

, 

Leány és nőharátai nevenapjál'ól hüségesen mcgemJékc· , 
zett, de ritkán ment üres kézzeL "aló a levél, mel)'. 
ben két leányt köszönt nevük napján , ~ég tanulók voltak a 
Brassa i szives támogatását élnzték, de Brassai nem tÜl'te, 
hogy arról szót tegyenek, Ellenkezőleg, mindig kereste az al· 
kalmat, hogy "önzö hajlamainak" eleget tegyen, amit imét 
egy másik levele a kisehhik bugához, igazoL 

Kolozs vár, augusztus 10. 1889. 

• K H:DVES H GAIM! 

Egy néhai pril1cipalisnémtól azt tanuJ tam. hogy .. kérdezni be
csü let, felelni kötelesség." Hogy egészségem rő l \"aló tudakozódás, 
tokTa miért nem teljes ítettem azt a köte lességet, an nak nem eg~ .... 
oka ,"olt .• de csak egyet hozok el ő kös ilök , Egy a rab közmondás 
az! t~rtJa, hogy ' ,.beszélni ezüst, haUgatnj 3rany," - Torockón 
m,askep I!l0l}dják, u . m. "Ne szólj' szám, nem fáj fejem." E megint 
u,J<1:bb reJ,tveny, mondjátok mi k öze B. b, egészségének az eziisttteJ ! 
SaJnos btz H. hogy kevés a h ~lson l atossáJ! köztiik és ta lán csa k cl 
fehér haj ig é l': de \'an v iszony ba n azzal, m it az ara ny jelent t. i. 
hallgatással. Mert né, ha va la ki a'z egészségérő l beszél, va~ry azt 

le ~rkel J ános több évig Brassainál lakott Kolozsvárt. Ö na
\'elte, tole az unitá riu s kollegiumb<.l jiu't. 

~ I X, 1Juz, Kt<Íl'n, UH2 (>\' 63 sz. 
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EGYEN ES TARSADALMI EMBER ----_ .. _-
IJwndju, hogy ,Jól vugrok", vagy 8Zt, hogy •• roHHzul vagyok'" Az 
el86 mint egy dlcsokvcy éH klhivásu a sorsnnk, melyet ö ritkán 
mula"zt e l megbosszulni, nmtért is nem épen nngyon babonáK em
berek mikor vnluml öket ért szerencsés eHt>llIény r61 vagy álla
potról bOHzéoJnck, IIzt szukták hozzá tenni .. jó órában legyen mond
va" MáMfélőJ hll Itzt from, hogy .,rotl8zul vugynk", ItZ punuszkodás 
voi nu. Már pedig egy IJchni kedves tOllitvánYClm, akinek ftZ Ct4ze 
túlhullldtu volt n korát. urTIl HZ'lkott inteni. hogy suhANe pnnasz~ 
kodjurn IIIcrt llZ II Icgkedvctlencbb, sőt undnrítóbb tú:rgyu ft be
szédnek', Én pedig: jól tl1.~ljútfJk. ~ogy II tunítúst IlkárkitŐJ hl fel
\Ct:4Z0 Tll, I'f II JÓtulluC80t. ko~eteJII. IS. P. n. l~:'t.'eke:-A.' 1Il tehetségeIII 
H'1.erillt "Will t.Olllkodó, :-;CIll )guzsugtu lun le llIII, Ho/,Cy minde~ek elle
ué l'e ~CIII !olakodó, sefll igllzsÍlg'tallln le nni. Hogy 1lIindezpk elle
uért: ~('III ' II~ 1Il'lIhnk. [0;0111 It {.ol'ockóillk, :-;(!1lI né h ai tanítvá nyom 
u(u síhhlfll 11 0111 küv('l.elll, annnk eJ.{y ki:-; est" lll t!n y U~, oku, rregnnp_ 
(,Wt.! L i. Pj,(y ISzOk utcún IIH' n ve, mcgpilbmtolll, ho/.{y II csn l'dn hi 
IHlh' :iöll V4' 1t'1Il :-;zelllbc, IIwg' l e l lCtő:-; távolsiLgTH, Legokosnbh lett 
VO lllll Hzépnll mej,(fonlullli s II jött útOIl csendl'sol1 Vilif\ZlItnelllli. D~ 
hilt. Óli II Ilf'h' t'tt juhbr'l-h:dnl lI ézcgettOlll. hogy lIillcs-e valtdlOl 
kupll \'111-0' ~dt.ó, :thovH bei)uzódlunslSHIll, lS .lIllillt hil't.elcn fOl'dí tot.
t ~l lll /I lIy;rklllllHI, szcl'I'H'vi lúg'út és c~zmélet.elllct vCHzt.ett.űnl :-; egész 
h08fo1zit.lm IWSr11 t'stem, Ez llIilld csnk pillanat lIlííve volt.. de e lGg 
H 1'1'11, hog'y 11I'CO Ill IlI. úgy földhöz VÚgt.UOI, hogy HZt. g-o tldo Itu lll, 
lroj,(Y 1l\cgJ'cpedl H kn pollYúnl , Ez ugYUJI lWln Wl'té llt meg s II bi 
\' lllyok scm é rtek hozzám, hogy e l t.ur()s~anuk, Móg az II jó is jú· 
l'uH, hozzú, hogy vllgy Itárom ember ét'kezeti odn , nkik felt.ám
bii szkodlli se~dt.eitek s be is viitek véres OI'1'al s hOllllokkHl egy 
közeli húzbn, me lynek szive~ lak ói egy negyed úl'úig boronga it.ak. 

'yulumint oill lOIl is egész mál':illnl> dé lig, amikor azt.it n megl ehető
:-;011 he lyre iilloU :-lZ egészségelll s csuk II szemem köre kék, s 11 
bonrl oko Jll vC l'es egy kevéssé, AzonbHlI t.eg IlHJ) d é lben már g-yií lés
be mohettcIlI s Olll1 l1n IHl.lmához - 11, b. - v llcso l'á l'll. A mnllla /lZ!. 
befolzé lt.e, hogy s i.il'g'ette, sőt. meg is hatál'oztn. hogy egy hét. Il1UIVll 
jöjjet.ek IiHZH. D e éli nem látom. hogy miut á n l'clnélol\l. hogy kezd 
Jogllnntjtl lenn i a :ió levegőnek s a l'ál1yl ;]~ lIyugn lnHls óletnek, 
egyszcl'l'c megsznkMi8zid,ok s :lZt. vagyok báto!' javasoln i, hogy 
lIyúj1sátol .. meg' vllgy egy hét.ig .1 kiSZllbott időt.. 'MlIgam érdeke 
e llell beszé lek, de hát nlús gyönyöl'üsógóf; a llIagúénál előbb be
csiiln i c l'kölcl:ii kötelesség, mclyet. erőlködés né lkül tel jesít. 

111'assai, 

A I'in ' lelH'tne hívphhcn ;jc'\l emezni i-IZ egótiz BI'HSsait ú Ic
ve lek nó!. Bcv il l:ígítnak HZ Ö ncmese1l érező szivéhe és két.séget 
k izl:í,l'óla()' jl"azol;!lk h oo'y ('o'ész lén)/("\ a szél'ánl.dó jÓSl:íg, sze-

1"'):;' ,J, b . o , , 
retüt és közl ékrny~ég , Ezek Ulp lálták, é ltették. n:[ngáhoíl tar
tozókni,lk, ~O rsa iránt öRz intén érch.'klődiíkllek tekintette ezc
I,(\t il nöhal','ttjili1, s hil elvé\'(~ 1 ellf'nkeílp fj- is, (' ln1Onr!otlH neki.k 
a \ll'le tö l'1én t esuményeket. 

'K(, l'os te, fönn is tartott. I, süt s ii l'gpttr lI ühnr:Íiil i I'igyel-
mét és ~rdeldöd él-:iéL I~u'y ik hartítjá nak egy8zC'r (189:) csuk 
nnny it írt: Aus dl'1l Augen , ,U l f.; dC'1TI S ill ll. 

nl', COll(~hi1 n yib~ü ( 'g'y('t lall;í rrcrl , illIIig I(O!Oíl:iv,írl 1;1 -
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----
koll. btontiÓ t.lnitNigoI kötöll ... k. t; ....... 1 III·w ........ k II phil ........... 
dlZ'SÜIt. hanew ~ Iránya is. Egyszer wegtudt... h08Jr két 
ll'ÁD~' OI8~aoM'Zágha .. hiwIl. C\I'bl·l.lt'lt. bogy m'w "rt...m"" 
ték. ba il""m.'t szerzl'U n .. kik .. 1";",1 ,"",,"2t'k h"'DDt' - írja 
}89;).bton - IIIinIh.. W"!!,'III i'lwl.h'm "01 ..... A kö,· .. tk'" é," 
..... n "képl'ik küldéce "kkon, ,;romel "ze,~tI . :m,el~"f't minI II 

h{"rt."egl·' üd\"(,zJö nénwt polg..'irlllt-"sh.·.'. IWIIl tutham ~\-akha.n 
kirej .. zni. 0... ,,-tó r" illU i , .. ,;r,.. miudig .. hbau "'DI';nyk ... llpm, 
bo!p" élös"óval lIIoO(U,"lol11 el biiliim:lI. 10:111..... ~g<'DI 
állllpo1a IU'll) ('n~'1.~lte ()h3jtá~m te-Ij(·siil~~t:· 

A Gline-.lv P,íl It~·iín \·ii\·:ll. dr. C'::-ikv K:ihminn(\\"~. 1 i~ ~llrü • • • 

it" 'elezésl fol ywtotf s ha olykO!' "ziiul" :íllotl he II Il·\·pljoírii,,· 
bun~ így \" igH$ztnU'l magát: Ritkán InJáJkozullk ugyan. oem
cs .. k h·sl bcll. hanem I" " élbcll i~. d,' bizou)'o.~ n ,gyok r"lölt,. 
hogy tl' is mint ~n. " ktilesönös gZ\'rt\t.."tf't. aZ ~iHnndó '1'~lSX
kodá.\ ol y \" .. tlÍ~ ,,"I"'lIill,,1< lIézed. IIlIIilWk g<>u,lolnliít. süt ~ .. -
zelm(>t. b.irtni hO$szas idö ~,kil~"U' i~ nw!! $zt)\',,1 ,"-lIt) kite-, 
j.'zé.~t. l'gyikiink "l'lll H'Szí féh ... " 1"lkit1IN lomk .. m:lníj"ba. 
~·\ z~l"t hÚt ynlnmit rl'szPtllröl j~ örÜullm ..... 1 1n lllIS2.1nlhun. IUtl,glUH 
i:o:: mindt:\1I lC'gki~~hh alkalmnt mpgr:'~Hlok. ml·1ynt\1 r(\~T~l 
amnz pl'"z4?huckct ny ilnlníthalom, 

• 

lI nrlin Molly ki~n$szony: n rl'$t~~z.l'tben t.'~ I.tjzhnn ~Zl\'''

zett júrhl:;:&l!-J"út kiziinlhlg :, mi relt.\jth~teth~n :\(pstpJ"iiuknpk 
köszönheti - .,dp küszünök Ill(ooe- YHlmnit: IIH:\ !ri i~mf'l·t~m II I~ , " 
lC'k nuO'ysi}t't:lt !;It ... y tük~lcl('~ f'mbE-l't P\l'Y i(lNl lf :\, f'Z murndt 

~, ~ , ~. .. o • 

prkölcsi tllma~ZOIll 1ll0~t i:--, H j ii" übton i:-: , ~~~rt ::z.pl't'hu"tk h:l~ 
lás lenni. dl' nem nlgyak ti$2tithan öl fOl'lml\'ul. n kir('j('t~~ 
módj.h-al. Brm:,..:ni lul('~innk a ,-ph-lU ('n'zh"tpt l Imgyh.)lkii~~~· 

ol y p?ll'ntlan a maga nt'l1lrhl' n, hogy szillh"' :-:uj IHilnii m. Im p l.. 
JlC" ' űHi hat ú:-:rH annyirH nlkn lnm;-: pti kai ""l'j" i,ltnliiuo'_",:ull 
fpl nem hn~znilltatnék:' 

lJgyik I1I1g'"y ti:-:ztl'Wjt· ~l o~pI .J olii n (Umi l I·~h·klh~), nki 
gyeruwkkol'iittl kpztln' :-: any ja liljii n Bl'H :-: &l l ifjti -kuniig 
,- i :'8zn nl("nm('~ \)ln,'Ztp hal'iH :-: ii!!~ít_ I~ rt pkt'~ tlHlti;-:íhhl:ttHl rt 0'_ •• • 
laltn ü:-:~z\·. k(>.r(o:-:\lnk l'p. l' Ill~~kpit : 

A PBO$.\ GO K BHA"" .·\! fl .\ C:< IIl. 1.. 

_ Az II l1yúm etlll l:'kt..'z\'!(' 1 8;)"~~ ig U\l'g~-l"ll ,- i ~:O l.n, Ulu Hw l' Brn~.s ~, i 
haysinll ki l!() l'dnn'·"hott t~ :o GY (, l'J.ry ~ ,i Llwh-n l, ki IU'!-"('d iilt, lU t· l~n 
I l'wt ttdtnk (' I ) It 11l1g~' ltn~' li m lui z.t'IIl ÚI, h ul tty n kn l'i " {, IHh'~ n_h. 
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kott. 1k'Il~ö h'II'líl~lí~1)1 kiitiith·k. I·; hhiil Ilt'uH':-;n k II philol'<ooplltlH 
n!~z(':-;iill. h:ll".'1I1 ol !(·.ínya is . li:~o' sz\ ' r TIIt ·!.('tudta, holo('y kt,t 
hIány ()Iu~zon:~z;ígha utazott. Xt,Jh·z t('lt. hogy nt'lH ('rtl'Í'litpt 
I(>k. ha iiriinJt't ~Zt' I 'Z('tt Ilf'kik .. részt \ ' p l'lZt·k ht'lIIlt' írja 
189.)-u('1I Ininth .. nlilg'wlJ éh'('zl('ul \'011101. r\ kii\'(·tk(·zö év 
hen "képeik k iiI dl':-;l' akkora C;l'tillll't l'lZCl'zc tt. i.lIIll'lyf?t mint il 

h(·rc(\gt·t iidv(jz lt'J néllll't polg-iírllw:sh'\'. lIl'fIl tllCllalll szavakhan 
Idfcjrzlli. Dc tréfa :\111 i tréfa. mindig ahhan I'prnl'nykp<ltem, 
bogy éW~z()\'a I mOll CI ha t 0111 cl luí.l.í III ti t ) h;I11PIII t·gl~~z:;ég\.·m 
állNpota 11l' 1I1 l'ngt'dl<\ ()Iwjtá~om tC'ljP1"iiilt;sét.'· 

A Giill(';f,Y P<:ll leiin yáv:li ) (ll' . (,!-;iky Kálllliinn(ival i8 ~iít'íi 

h'vell'z(>s l folytntujf R Iw olykol' súillt'l :ílloll h(' ,a 11'\·élji'lI·ás. 
ban , így vigill"iztalt:l IIMg'á t: Ri1kc-l1l li1lálko,,;ulIk ug-yall. nl'lII 

csak tl'S1uC'll , hanem l('vélb011 i ~ . cl\:" bizon yU:-i vagyok fetöll" 
hogy 1t' is mint éli, il kiile::ii inüs Ri'A'reh.'h't , az úllnll(lú \'ngi\::i~
kodást oly la\'I(1:-) vnl;.lIllinck né7.l'd. ilIllil1l'k g-oJldol;11át. RéH l'r
~e1 ll1ét, htÍl'Illi ho~::;zn:-: idli ::izaka s:-:z:l i~ IIll'g ~z;úv:1 1 \'aló kirl'
jt'zé::;ét. tlg~T iklillk S('III l t'~zi félre il k'lkiélet" lomlwmaníjábn , 
.. \ zér1 hút \'nlamit rés:;I,cJll l'öl i:-: ~iri) llIllIl,1 l:lpil~z;talti.llll. Illag:ulI 
is mindtIlI It..'gkise bh nlkallll ,l t lIH .. 'gl'ng·adok . lllc lynél fog\' :! 
aJlWZ érzelmeket nyi lviínít ltal olll. 

~1H1' lin ~rolly ki~a~8zoll y: il rt,~té:-:z('1bC'1l (':-: raj1. lWll SU' !'
zeit jfl1'1assilgii t kiz;-lrólng ti Illi fell'jtlw te1lell !\h's1l'l'iinknl.'k 
köszönh eti - .. dt' kiiszönük még' valamit: lll<,g;)sl1l(' l' ie lll fl lé
lek nagy~átF1t, egy t ükélctC'~ f>mbel' t, Pgy irlrált :'; ez maradt 
er},ölcs i t;í lll :I:-:'ZOIlI lllost is, il j(j vÖUt"' l1 il-i , I~Zl'l't :-;zl'refn(>k hii · 
his lenni. dt.' Il em v<lgyok t isztáhan a fOl'llüiyn l. il kirf' jrzús 
módj:íva l. Bl'a:-it'\ili hii c:-: inilk i1 \'p l e lll (· l'l' 7. h 'l t rl1 n:lgy lt.' lkihH~A't' 
oly pára tlan il nw g"l II C'lllébt'lI I hog~r :-:'Z illt f' :-:iH,jnnlncím , ha pl. 
IlcvcW hat<Í ~ ]'a ann y ira ~ll killlllil ~ l"'li kai l'l'l'jr (lltFllúnOtictn 
fl'l lleHI hfl~Z Il ;íltatll ék :" 

]\jo'yi k 11:1 "')' ti :-:z tt' litJ'p ~to:-:l'l ,J01<-í 1l (Ua:íl 1~ lpkllé ), nki ~. h . • 

g ye l'llwkkol'át{Jl kl'zd vt, :-i ;ln~l ,j a ll l,jÚ II Bl'il t'\:->ni if:jú -koltlig 
\-i~~znmel1l11 eg l;ln'zÍ('l h;lI'át slÍg'Ht. I:") rí{·kl's tll (h)s íhí ~h:ln rog· 
laJta ii:-;:-;Zl ', kl'I'l' :.::; iinkl'C', 1'1li"lékt.·i t: 

APHOsAOOK BRASSA I BA CSJLlOL. 

A :t. Hnyúlu l~ lIdékezctl' J 838- i~ III egyCll VilSSZ:I. H1t1i kol- Br;I.~:;I,d 
b úclSinll k i :;o l'donk úzntt l'lS GY <' l'g-yni Lllciya l. ld Ilf'g"c rliill. az e l ső 
ll' io t , .tdt uk e l ő öl ,wgYöl u yil,u hÚZÚI IÚ I, hol gynko l'j vendé~ vu ll. 
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,"\11) aUl /IZ un'Je J(u ZII/OIklt.IIUk kl'ch t'IU: 1/llIil \ Uli) It \'1111 t'''' altn.urlt 
Jalf~kn ullul k.·z,lutlütt II harút..lllg. nwl) rul)"llItutlull atZ Ilpim ha 
zánál t'''' mt->ll1ur1utl mind \'i"JCI", 

,\ ulif/t a í'u 11111""111 ('IIlI{>kMZt'lII. mirltliM' tui.zunk lmraU" ,,"uh ~" 
l'!lilllat'Ullk iri'lIt .. I lk jó ukurutot Illututult; ('nlCl'IU killülw~t'n .. u' 
rl'lt·tt~\'t·1 IlInl"'('11 ki ('fI "nunk jt·I(·t itt adtl!, mlnd€lnfi'h' rormábllll . 
Mi,,, növ('nd(Ok lt'Any knrmubnn uluzni okHrt \' inni I~(lnd(lllh ... ki' " 
.!<óbb Olurozn rlOz{IJlhu, Etc)' id('i!~ "dott i~ nck(llll vlutooz I{'ckúkf>t. tI(. 

t UllAIII elleU(·zft'. tE'kintet1el Brlll'>l'olli bHc:,1 öreg k u rúrn (.1'j tlZ ('n 
ri"tnb,úgom I·U . 

Filo' t' Ir Il(' I'iI'>{'g{' I'{' jt' lIt',IIIZÖ nl. II kÖl'ü l m('II)'. ho/oCY (' /IC)' izlx·n. 
(>""Y hlt ll lCVcrl'l('ny Illiutt l'rctl(" lll uf.uzutt MHgyun~orbó l 'l.l . behozcJlt 
l(o luzi'\\,{IITH ('1'>1('1'(' i·~ músnap ismét kikbél'l. ElCyíd tn l ilhnn. ml -
1)('1)' t w űv{'sz jött vÚI'()!'ou n kbu. legtöLbsiöl' j~""yct. ve tt nekem ~:o' 
JcunlirozCllt <I hlllJKVersC' lI Yl'ken , ~ l illd(!nr ' l e Iljúndékkn l mcg le!wtt. 
Ku plllnl én tö l,~ Lú liruh út, bá li -belépöt. kijill'ó ru hilt. N{'mctor
I'>zftgbó l rllC'dni llonL Ü loJ lizorsúll!"ból condlo:; · rl's til hozott. rt'rj 
h(lzm(· IJ f'l ~·I (' llIkfW gyo lJ lIJ lI ltn l kir'n kott úklizel't, Azqn kiviii igen 
J.CYH kr'H IJ h H l1 Kj('f(~·(· 1. könyvet. képet st b" é~ mi nden 110Vf'm b(>r i vit · 
slt l'kor t(J l'dfli - pogúc~ú.t" 

A ft?rf ia kélt, s férfi ba l'ú1ail ('pp oly ignzélll Rz iv61w II to1l"· 
tutta . l~o\'éÍcH i t :1 Infin kii ltö kiWl'ü hcÍnilt os :-.za,,:Íval h(l c~ li z

lalja el. C'onchMrt éH cHa liidj:íél'l aggúdik. "",ri fi Bnlnloll on, 
ho l n ~';lraIlHk, nagy \' ihOlr \'olt. Ba riltnil :-;:.t.i"1I110n tHl'tottn :-; 
ha nem is; fejrzlp ki , ÓI'('z fC't!t', hogy 11 (>111 fC' led kczctt nwf' 
ró luk 

• 

V . 

Amil yen hl\ fogr1d ú telll ... tségC' vo lt lIgyi:lnak. ll'ryilllolyan 
í-iz ivén('k is. ,.A szí\' ,l Z l"Il' \'('ndet(\'s ~s f'iijdnhn.!!'.; érzéspk tol · 

nyil jn.":':! ~l'lIl n fiziJ..;ii hntclsoJ.. rH, :-;('111 ;lZ életé'J'e vonatkozó 
l'St· nH~' n y('kl'(.' g"o ndolt. han em azokr;, n viszonylatol{J'u , ;1 n1l"
Iyekhell f' l11h(' r1"{ll' ~ni,' bar;í{ai é:-; jó i í-i Jl H' I'(;ioif' i kiid·ben kcll elTI r 
ioien, vagy kl' lIl"' IlH:t lt"\n ii l é rl"\ztc !}HlgiiL l~lt-' h- hold ogsr,g~h,oz 
tartozott , hog~' \'iila~ztottjait jólét hen é:-i bo ld og~iigban talalJil. , 
.,A,oknak. n kik~t ,ze rcl~k n>inden kiiriil ménye éppen ug)' 
érdekel, mint s-:njút maga llléi,33 

Brn ::;~:li négy Ilclllzf'dékkel ('gyiitf élt. üt öt i:.rnert. ~I in
llrnik lwn Illl',!!,"tn\(litn (~mhl'rC'it. kikért l' lni {O~ t? l'pzni hol.dog
~ág volL Az l, lRti idií~zilkbll n :t g~~ ( ' J'IlI (' ki éI'Zl~ lll H.' k fog!a lhlk r i 
:-.zi\'('hen az ur;llkollü IwlyC' t. _-\II ~' jcíél' t gond o:-; kodó fi gyr loH' 

a:: N ('1.t' tt.k ~th, I :,!S I. 
3..\ Le\'~1 Oá l 1~ l ekul'h t~Z 18il ~UjJ l. 11, 
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" 

f{ll {lh·'fo ... • kilf'I'jc·dt. Dp II IIlil ,.,udik idíí,..ZII k 1111 II IIIHr nz ifj6 
Nng{l,'t folt. Hz"I'jOUt· 11 1. írjuk (1 11' \'('11 (·j(·t('I, kt·dvl·K pnjko""ágát. 
j,it H.i ki'n n y.'llIlil.{·g~l, hli hll" i'gy ... k .. c1(·H(·l. ",. "'('1( iH inkAhh 
,..ZI-t 'ptl .. hPJluiik lIzI , II III it II l'iznhl'li l'iz 111. ('P (IH t'K('!'iZ dUl'nh mHI' 
\'fÍllylmll. li"IHHiII i n1. (·m ltt·lt rtli'I,lig' ;ihS~.(·H vOllntkoz(tHUilmn 
Mi'-t'lIIlfolh'. Milli llt'IlIZ('!gIlZd,í :-;z mind('lIkiltt'1I ful,.1t nlynn 
"dit, 1I1I1t·)y .. 1 vlllu hol .i rI 1 1(·lwl (·J'v(·IlYt·l'Iílt·ni. I·J~(·HZ (·)ptMI .. n 
111. i f,ilI HlíKKIl I (·I't':.wtl, vl'lllk /'Izen'ktt fog-Ialkm'.lli. IIJtll't )WIl 
n/il, Itltt'l II lIi'IIHW! jiiv;ljét. 

A lJiZlIllllll N ('H IIlPg.hí1.hHtt'l 1111 l'Iít ol<l'1' t luíl'nai lyt'll iinlHcg-
11I~'IldíÍ "'; I'1L (O K itldt)jI,ufl'U iH kflxz voll. ,,' l't'Hti · ll'Il<i júhul'lÍtjll", 
IIIJOA'.Y IIIl1g'ylll' nyt'lviillk kir,·j('í'.i, k4'v{'1'I 'voH, Il y(\ II(·I<ktl l I-iPJl I<i 
HI'1Ii I1I1 ~ryn ll di<.~l-Jek\·d h L' lil<. I~z II 11I1'g'ldili 'lllhnzll'j(·" IIZ0kl'II 
tlll/íl. Ilkild,,·1 {'g-yiill k{·"liinl; '·HY.l1l6Ini , {·g'y iitt. niiviillk 1','1. 
t'Hyiill If'!'ií'. iillk I'lIlh"IT('. Az I'ftlbl'l'd· I('V('H II/Ig'y ('H 1I1'1I('z kii:'. 
dplllWiht'lI /I. kiilLlHi iniiH H('gí l('H, II g'undolHl nk ki,'sPl"rlrHP, :IZ iH 
IIIPI'(·t, g'ylíjtóA(', tiil.l. ki;ziiH Il'Hli éH 1(' lId vo nlíHI ll'l'lIwl HZ ir~ 
jllí'ilig'!.IIIl, 1~7.('k II 1{;lziiI"iHégl'k gyiik"l'l't VI 'l'Iwk (l N7.ívh(\ll, II I~~ 
lf'kht'll pf.; /I 1,,:;1 111'11 i:-\, Az IlI'Hll jdil lw dnlnl,d iilil IlIíZllHIHíl'1 in · 
loí hh lI (oz\f, iik Il'sl V(, I' III ,k , IIIini fél'j ll:-\ r,' ll's('gllpk, nlllil nl'lll ~ 

t'HI t!< II kOI'III1I" l'IIIH,k It Il'g'/IoIJ,!;yohh J'eHtli lllíi v(I:-\:I.IWI< ('s Hzn l)~ 
ní l'l 7. lIlI k kt\1I 1lI llI jdoll í t ll llllllk , lI II IHl iII il II 11 11 I, il IIl lí Hil\l lllk iH, 
Ilk i H. 1(l llII< tl bt' tt:.~HI.iÍl II dolg-oí'. iJ.:. 

,Jil lull'lÍ ! ,ia milldig' voll. Plllylíjlt k(lzrlt\jf., '(· ('610:l,v(I Il?t 111 0 /1 -

doHII, hog;y lIliileJig tiihh volt It ill UI rítl ,ill , tninl m~ r ll !\IlHrg'(' , 
l(nrl llrHni !<ij:t;ii! IL'gIÍ IIHlldú!,!t {IH. Ipg'killll'l()hh IlI1l'1í,lj" voH 
Illlg'yajt/li t(OV{WH l H. t v1í n, Gyf·l',l-!.'y iti 1,llH", I(1 és 1\\! I'f' IlC, I ~~A'Y 

korIIni, voii nk I~ I'/"I'n cüel. BanítS/\g" lIk "" iHk,)IIl,hn" kc"dlldii Ll 
s 11. G y t\l'g'yn i ha tn 1;1 \I n I vógzüdiil L U y (ll'g'yn i vn l :;(~k H\f,O I' pI kéH" 
V I~ él'l(t\ í'. IC'k iJlI ZIt ll. zl\ n ('(\~tó l y l' {j l. Ú.u;y Hf'~' íl(l lt r k II l/l,l-!.'II knn , 
ho#{y 1<I'III11pti t f.i iilij j'! p\':: (IH IIhh()1 lÍ ll o l t rt Vll f:l'iO I'ii j II k, 1 ~l'kl,1 
,J il nOI'iKIl I iH ig'l\n ,it, '1111 I' fil stlg.1 1/1 II vtllL li!g'yi itt j p'llIntrk nwg' 
tI l indig' Oyt' I'A'yll iélwnl VQndóg'Hóg'hen, liiHiilli WHl'kaH ~ii lld o l'~ 
1'1\ t hllníti ViSZOll y h1l1l (' tkk, , 1\ .il·h·~ I'r l'ol'l1llil ol' Sí'.C ll f· lIlÍí 
/I lllol'ilwi tl lwl.ú HI'IIHXl1it 1I11gy nl h{,é~,d i l!I ' , F'lIt"I<H H H/i tlt/ol' ku-
1'lli hlll/i ln, ( IH4- I ) h ll lll /tl' v(.gt\1 V( '!pll h ll l'1í h-ilÍ;.pd< nil k , M ind-
1<t 'l tlijii ldlii z, I.; ilzplrillntl 1 ~ t'd (O l y Vt'zt'! li ti il g,\' Hz,{·llfo(lI(\; \ VI' SI'i(' 

l -ny i 'i\'li k l(IH, Akn d(\ )nilli IUlI'iíl" i " (lIIiIk: ' I'ol ll y 11'411'<' 11 (' , (l YI I 
I:ti I l(d, nllllngi Mti) ', Cl"I·tlg't' l'i J\ tt! III , Idk l{/ '! 11.·R I('1I I ~k n l 

• 

• 



kalrmív<l1 RZ(lmélyt'l'>('fl. l(olo7.svál'r(',1 p(·dig I(·\"~I útján rrint
k,·zptl. 'l'oldy hoz {os O)"ull1ihoz írt I"vph'int'k tpkint~lyps gyilj
t<·nH~nyr.1 ürzi II ~lugYllr Xl"'l11z(·ti MÚZPlllII (.10; HZ Akadómin 
It·vé lt';rll. 'I'oldyllllk 1!:j70-h .... kivánj/!: li;lj sokáig boldogul és 
gyönyörködvo j{JI'H tPl'llwtt gyel'mekeidben, 'I'urstd szíves em
lékezetedben ti szte)őd"t - Erassait. Gyulai Pállal sok dis
putáj" volt; dc baráts{tguk sohasem sza kadt meg. Con ch" 
kedvpsell és é lénk"n jellemzi II két n yelvész közötti viszonyt: 
Hnu;sainak Gyulai rendcsen ,,'riszteit Öcsém Uram", majd 
,/risz'telt Bal':ítom", de mikor fÖl.'cndcté nevezték ki, "Méltó
ságos Barátom l Jrllln" 1)('eRos nrv('napjánl sr. ivc!o:i iid vüzl ete
IIwt és kitclhctii jó kiv{inságaimat jelen tem tisztelettel éJ::; 
l-jZCl'ptpjlcl. AlilzntOi'i :-;z()lg,íja: Bn-l ~s;li, " l~zt. cl cÍm zéfoit mcg 
i!o:i IW-Igyanlzza egyi k I('vl·l éhen: Jogos címét maga III hi,iszke
!o;égó ből pill'Osílottalll a Imí ~ ikknl, tchúl IH' \'(~gyr r oss;,. néven," 
KorhÍl'sszchn ha 111 ('11 j bolnnil\lrs tcíl'sa Nagy Pétcr, kil C BrHs-
sai "hiza lomm a l lS ;,.Ít lll ol " Illidiín u Ij1iatalsúg Barátját PcstclJl 
Illegindít otta. A jeleH telwt~"g-lí, nagy tanults>ígú Eod Péter
rel , aki kiiliilllhen igf' ll IIlIJt';,íba zclrkíJzott flormészctii volt, oly 
júl talúlla. magát, hogy It'gjohh ü,i óv i_ "jilndéknHk tekinti, ha 
l sten minél e l őhh kii"inkhe IIO"7.<I. I·b mORt kényte len vagyok 
sYlllholice nyújtani h'4·" .... t - i l'ja B nt ' S;) i - IIZO" titkos 
ntg'g'ya l teszcm, vajh" jin j udná il locoll1 01 io ellen táplált Uli · 

dol't. legyözn i s egy pc'lI- íll-á t. s;I,ohilcski'lIolwn Illul atni, mel yct 
oly egésze n mcgtö ltenénk krtkn, mint llH'gti>ll i a z iin iránti 
1';-II';.Í{ sc-lg il ~z i vé t. .Bril !oifoiHillak. :~ ·' 1\ tj i rt éllPtíl"ú nagya:jtai ](0· 

" ács r !:i t~á nn ;.d I ... ivál()a n bizalmas v is;"onyba n élt. Lcvclczé!oit 
folytatott, mc lybö l. a I3ra ssn.iéi t- I{ovclcs Ilwgö J'i ;"te, E;,.ekbill 
t Ufl juk, hogy J:lra HHai I';ukl id('s t ""ír 1833-1"'11 le fordította 
volt, s "il fOl"clíhl ~ kit ét('lpi v ilclgossúg-úl'ól " a kar meggyöződ
ni , ami t c!':nk úgy él' he1 el , " ha ,-, zokat egy mívcl1·, nyi lj. él'Í'c l-
111 (í , dr nem mn1hcrnH tiku ~ olvasóval ki;ziilhrl nélll," Ezzel J( o· 
\'ácR l"n gondolt , lrlcly eg y ik oka c-lI"lnak írja Bmssa i 
Ilogoy hijjod a t nagy Ill é rt-é ~lwn érze lll , Nt·ki rn cgmondoHn azt 
if.;, hogy il e lin kl' it ik(lj(11 i) í l'h l. 

BlIdapesi i ha rúta i I<i;ziitt. nag'y ra h( 'cs ii Ite és i;zcJ'eUe 
(Jiinczy Pfdt , il paprla gng-lIst. M indc1 nl1ClpOH I;ítog"att:,ja , fi fl nl:ü: 

~. K e l', Mugvclő .1897 214 l. Bl'i.tSSU i levele, 
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Kon: .\' t.~ T .U/SAIU/.MI nlRF.R 

~(,I ·t''''7.tl1JljH 8 h..'llllyÜlwk l\ It.'h' \ ' ('~\; i!oC :ltyni jú htU'IHjn. Bnl 
IUlCi )Itll' j('1 Iml'lítjll l"~ hi z lIllIlölJooNI \'011. ~iil'Íi h·n·ll~zt.",t foly 
IlIttnk. J\ znhÍII. ho~~' Brn:-:l'oHi !t·kiiltii7.;;tt Bmlullt·t-it .. m '(0 
loz:o<\·,ílTlI. kiilijllii:-;t'lI HZ AI\ild('lIlilh':d fulyl:dott vitntkozútmit, 
f"lol\':tl'liÍJ.,:uit Bnll;t~i\'HI iJlt~zh\th·. ~Ir'lItl'~' l'ti m:lWlt: ,/I\uloll1 
(odl':-; bnl'iltolll, hogy jollhl'l.I j::- fOl'dítlHltntl itliltlt't (>~ figyelnw
th.'l. lIIinfsl'JI) Ipvt'h.-'11l ol\'a:-;úsÍll'il H iigYl'illlllH·j foglAlkodntoll'u 
\'P:-lzt('gl'sd; dc his1.l'lI a 1I<ll'iítsúgnak i:-l k('1I .íldozlIi 8 nztán ~n 
II ki;llllyebb \'ég'ét fogorn n doloo'nalc L i. ~'11 ki\'itnotn. t~ pf'
dig tesz(\(1 nz iildoZl dut.l~bhül n:·iid az il z (~I(jny h;lrumlik. h()gy 
:IZ érdt.'1II <'gé:-;zP!1 a tipr!, l~gyélml'1ílll dit'~{>n·th.·1 ('lIIlíti fi t()1"~ 

l~n('lpm tJzt II hnldokl(\ hnl';ítol is, ilki hnnítjHllak l('gntlll11 
gyunúnt il.dó~s;íg:Ji kil'izf't 6srl. üZ\"l:-g ye ~ g y{'I'Illl'kl"'i tnrtÁl"Ht 
IIUKyá. "No hisZl'1l II dic~ö f'6g('n vHlahog-y ('sak Ilh'go!-:ztozlluk 
hékességhen, !tnlll' lI) IlliÍl' a dologl'n si(' /('k," ;II\ 

1863-b"n egy POI 0111iába'l IIwgkiildii ttf' v:íla,,"! IlZ illeW 
lap sZl,, 'ke,ztöjé.lt'k az Ors: cíYl/llk. Ba llagilIlIk írj,,: .. tarlok 
tiill', hog'y nt'llI \'e::iz ik fpl. 1-1;1 h.' lll't. 1('lIdít ~ ('7,('11 i :-- \'fllamiL" 
I J g'~l unnbhfln az évht'1I így k .... úli III;í~ ik 1(,\1pl('I: .. I~ d(' s h:nu'
tOIll Mól'ic7, ! Hrd:í~ li:ii~ 7. iilll'fl' lllllh'l r(II';l(lozii kod~rt 11m i napOl! 
pn~hím 1('11('111 6rh·k('zr.Sl..' 1l1 f' I , ('try .. Olii('k ;!lIr ~ ' - fal. 1I1inf htk 
ll'ylí :-:.znk :-;zoldák rl1 nnd:ln i, ~I it n l v :l ~~ ('I hl'WI (" lilii tH ' , pg6-
~zl..' n ::;ajút ht'I;ÍlHsod ru é~ \' ;í la ~", I;í s()drn h:lH~r O I1l. " .. ('snk nem 
átal1011I írni. l1l'h o~.!;y (, ~ lI pH Il húkol I líf ~:.r, ;l S~'lll1 V i ~~ ~Hilt1l1i. Dp 
l1ll'g' i~ n H'gí 1'0111 , hl)g ~ · ;I ~,íl'o~ p; dil" i d i,í 1\( \1\ Il n k !o' jI;()hl I'l'kl r ft ' 
elc'l Ilag-y gyü nyiil'ií:'-('g'gp l Oh· il ~ j ' lIl1 . il poiPIlIiII i ~ ~zé p . dl' 1I1l'g·
Il\pl'1t, k ii \i)nü~l' lI :1 7. \-'g(\:-; 7. tl ll rllilg-~· 1I 1' Z;IIII,II II :-; j .r l, 111 (' 1 )lt'l A. B, 
C. ~", ii1l'tl·t t Illn ~V ;t ro" 111 ' 111 ' bí 1'11;~ 11:1 k :lll r~t'1 zo lli i. :UI • • 

1 ~;I,C' k il harií.l i ~ 7. {' I't ' l d h(íl ~úí l'll1n ~t. r {\ II \' S II~';tt'nk 1I1('I Y(' 1I .' , . 
h\'vihhtí tanak BI';l SS;!i ('rzii kl'hl é- ht'. dl' , I l\:a i'ii nr7.'· thíhOl'J'ill • • 

r ol y j il t 011 It' VP Il\~('~ hii I r II ,'Il' jOgOSi1l1 k ii \'(, I kl' ;f, I l't.i ii li: , hogy 
B ra ~sil i é r~c l!!ü~ is lu doll kll n i, Kil7. il1 (';f,v!.;J 111\,1('0' ~z í v íí 

~ . ~ 

ma gy il!' !Jilzafi t. ;1 f;l rHdh;11 1a ll í rú Hl'ilS~i li 1 ( ' g- ill(irnll ~ah", 
h.lgjohlHlll :o:.7.t'I"l'Hi h; lr ;-Í t .i ;í n ; d~ I,'i ljuk, C~; t k ig .\' é 1'11 H." t(--i II l ('g' 

~ h Hl'u t;!'Hi h~V t.h.. /lal/a!J ; M Ó/'Iw k KO ltl ~"H'r'1 1' R ~ I ' p l, 14 186U dl'. 
U ölllng i Ah.dú r gy íi :i j ' (, ll .(~ n yóhC I1 . 

,~K K n loz8v ill" l!l. itPl ', I Sli:.!. (I~ n.' t.ll'ti ,ie nl' , H;dl ng- i A . g y íij t CII II',· 
l\ ycbClt.) 1886-1>:111 iH ig-r í,·: .. '1'nl' tóH H~ i vt'~H(· /!,, ·dht.! és /' 11 \' 01'(111 0 ;1 n ' 
e' I IIlIlII' lldnljn JllH l,d ll lhllHH:l i ," /l ili i HZl' !'i i.'l i j.!'PII {O !'( I ('k ('~ , IlI iv(" ('zi 
IIIl,J.t' t·löz{lle;.! 1!:l8 t -ht' 1I i g'I-' lI \·I(> n k po ll..' lI lilíjnk \"0 11. 
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It 'V t\l" illpk 1I111 1('g ,í l'lldutn : ,, \"(Igy vii n , (· fl(':t,v~ TI (' toI H::f.Clllljuhnz
vlín (Ilin y i ide''''(· 111 1'" vnhdllínl IntIIi tr.gc.'dpt , ('lindnlnék f('l
k t.' I'l'~(' :.;c.' dl'l' f dC' 111'111 ludOI II IIll ')Tt'. Ilu Idl t ki v[HI I-iÍlgo lll h ·l,il·· 

I'I lilh' (·Wllpd i~ 111'111 k l'd Vl·th.' I1 , k(o,'éHe ll) hozz/ul HZ, hugy írj Ill' 

IWIII l'gy " M/lI':-; lIhít" (.~ küld p\ a kijz(·l uhhi pOHtávnl. A tü ll
bi t to!;r.óvul mOlld j /!. pI ~zolgú.d , harátod Bn/.";sai.:n 

Oly "clI Rii hiu dolll f t',j1 i1dijtl k i '" I,ét tudós között, hogy 
KII:dnc:t.y a fO l'dít.í HH hoz Bl'aSRH itb l ké rt H1 ngynl'Ílzó jegyzt'
tokl' t, vel e n('zcU(' fil fO l'dítnfl i ki :.;;é l'l ű t c it. Ka zinczy fi a It Gön
ezy - r~ I (' iHkoliUm j ií l'l. A z apll nelfl vo ll rn ,'gl'16gedve lnnul á
H/í,vul. Ilj! Pll nmolzo HlI (l iin czY ll (l k, :I k i :\7.hí n H,'ni'lH:I ivn l közöl l:e 
/I ;I, :IP/I, pnlln Hzlí t . Hl'Il HHni H:l.Ó Il1 0H oldu lrn. t.c l';jt'dH Pliyehologico 
(JuNlng'og'ini rd l ('g'pj,(o~Ht'l ig-yc'kHz ik Illcg'ny ug lHlni a;t, apát, H 

(lgy bclI IIwg'véd i U~ i lJ 6(;t,ctf' I , 1l1l' lyC'1 ugynn ritloí n, vagy I'tl ~ 
J:í n so hn. t\lél'vC i l yen h('l y l 111 '111 Jlítlum, hogy L i, n magá n
In llíüí!-\ nli ndc'n clönYC' it l'gy('!-\ í l ll i " írj:!, il J.:ij;t,iiH l anuJús é:-i 
t:í I'sn dn J III i 61('1 IJJi ndf'n plil ll ypivpl." I3I'Lls:-in i igr n nagy súlyt 
ht1 lyl';t,('1I K n;t, ill(';t,y h;tdll~ág'ií rn ,,1J1('g' lévl' lI gyii;t,lkl ve - íl' j a 
lH ... )t,i-hnll - oly i)!-\;t, i II It' jfl indu lillodJ'l'll, IJl i lyt, 1'I I'plii lhalud6v1I1 
1\'g:l'rgihh hill 'úta i lll 1' (,~;t,(Odil :-:1' 111 d il'S('kt'd ht'tP IJ I, R 1I1Q ly npk hi· 
zony:-::igil il holdog~lÍ,g' n;t,oll kl'\'(ls s\lg'iÍ,l'1li kiizp I lll' l o;t, ik . 111<'

IYI'I, :l l'nyrkos ('k1l'II I I'{ ' ('g'ys;t,('I'- ln<-Í ss;t,or hpsiitllt' lc 

1 ~1.(,k vo ll;]!.: " i;t,nl ll lns ha 1'r'l1 n i, I \~~'a\k \l IN/1 l.;ijvt>lk(';t,h\k 
:Jxok, kik!'! t i :-:;t,It'I"t' s;!'!'I'!'lii hal':ltai ll ilk 11('V('zl!pt n('Il I<. Jlylllwk 
Illi lJd it; tt'k i llt.él y\'s :';1.(1111111<11 vnl tnk ].;ii;t,{· IMH"1l (IS iI;t, OI'H;t,Hg 
l.:i i lii lllhii;t,ii r(' H~(l ht 'l J. \ ' n]1 Iclllítv;í ll yn i I,iiúil v;íll a l.: ki K iivHl'y 
IlH"z l{) l'!" !\ ov;í('s i A ll t: I ], 1(ovttl'si til llÍ/HHi 1I1I) lI l"1z1'1'6 111' k (IS nk ~ 
tilt{\:-; i nl lld ~zpr(.tld;: voll :í11:1 tI(] () s~úsz(l l ().i:1 és 11I Í\1t' Ii),i t' , Ü 
írln IIU'g' t']sij t'S hih'I{'~ l']l't raj;!';'lt ,l l\ 'ép!ouíló/,' /!.J'Jtf'/J('/vpdrliá
jfí(m, Kiív:hit Hril ssni ill d ít ol!;l ,IZ ír{li p;íl y ;~I''-1. ~ I ikn]' 
\ 'aJna I~h,k Bril sHnit ilZ 1 ~~ rd(l] y i ~ I Ú ~(, lltllh:t 1l llH'gl;lllliHlla, 
I\o\,tlt'si Ipp 1't·1 v('( It·]tn(II't ' , Kií v:ír ,Y il no ('\v(':.; BnU"iRail H;t,za] 
l i :-i1. ll'li ItH'g' , hogy Il l'V('hl'll kiizl']n"dl't' hív jn ,tZ IIl1iltíJ'illS ('g'y ~ 
]t:hi I'iílll ll ;í t,:s lag-,ja il H 1'1.1 g'yukol'Oljn il kiiVt'll';l':t.ii éVl,ld)(,1l i!"i, 
~ I j'diín !<ov;í t'sj " 1I1l'g'!1iI1t ( 1892) Bt 'iI:-: :,)Hi II t-:''y(í~zol(d.; kii~iiH 
\ ' <1 11 , li ír,in Illt'g' 1I t' I, ro\og",j iíl s íp;y Ht'I!I,ljl I't ' ] : 

1':IZl ll oz)' 0:'1I11I1'lI oz, 
Kijn yvLú l', 

2S-iln 18rí8, 
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.lIlIIti .• ilii' bo"i" fll' bili., (,N·idil, 
IHlIlt:i..,. {I"bi/iru qu"ul ·mihi,all, 

Ki,vúri HZ('I'('l(\Híll írjH flIcg B/assa i .flzúzévt>.'l pál.lJllfutá
Mít. A Iníln éH " kcgyeldcA vi8Rzaemlékc7kH nruny -~7.á18ibiíl 
t-,zj)vi az ()nz(,t l()Jl {'m lw r és nagy meste I' életképét. 

\)1'. CO/lcha Gyiízövel, akit KolozHvárt pgyptcmi tunár
Hága alatt nngyon megHzerelctt egéR? cHuládjával együtt, sűrű 
Icveler.ést folytatott 1893-1{,1. CondJával való hUI'át8águk
nak igen j" llemzií igazol>ÍHlÍt nyújtja 1 89~,- hpn írt levele : 

'ronlán. 5-17 95. 
1'. IJorátom! 

MCl-;'tJlJ.lltvn él'eztem magam, nJikúr azt olvUl~luOl II leve léből, 
hogy feJcdökcnYtlógct tell fej rójam maga iránt. Sőt inkább én iI 
lethelném Il<Ilsádot ()Iyas t;~c nll'ehán yá rHoju l ; mive l ha Kanitz hará
tunk nem értcsitc tt vo ln a, selUmit 8e m tudok vo Ja házi állapota 
vúltozúsairóJ. 'Pőlc é J'tes ültc m itá li a i útjáról, mo ly ha örümei sze,-
zeit a kedves Erz8inck és H edvig-nek, oly részt vC8zek benne. mint
IHl magam iH átélveztem vo J na_~" 

, ' f. 

Igen terjedelmes volt az II suj,itsagosan vügyes társaság, 
amely hozzá szell emi és anyagi segítségért folyamodott. 
BI'Hssa inak clmé:jc és szive a tudás és érzéf:; uJ'anybányáit 
ta rtotla ",indig tár va, nyilva. Egy ikkcl scm taka rékoskodott, 
azért, hogy l<i kéjc nü vekcrlését lássa, hanem csak azért, hogy 
legyen mil hM)) i" forgaloll1ba. Ha figyelmcn kiviii hagyjuk 
azt II hl nit"i lIl unk"l, a mclyél'Í fizetés t kapott és egy befogJai 
juk mIt, alllelyet alka lmilag végz .. tl, s Ira a Inpllé cs, toljuk 
jJénzáldozatait, a leél'nagyobb ~raecenlÍ"okat juttatja eszünk
be, dc nem tudjuk eldiinten i, hogy az-e nagyobb, aki mindig 
nyitva tartja szivét és k{lzét s mindig ael, amiko,. aJkaJoJll 
ki nálkozik, vagy az. aki tiirclcJnlllcl gyűjt, hogy nah.'J' tökével 
vesse meg alapját a jii\'ií \'égtehJlH;égéig teJ'jed;; segítésnek. 
Az unitárius eg~'háznilk kfot nngy jólt"vrjjll I~,.as~ai éy.: Berdp 

16 Sok jó cfllbe rnck okozott búnatot, dc egyiknek Hem nnl,.ryQb
bat, wint nekem. BI·. Unitár iuli Közlön y 1892 2-ik sz. 

~- Levél dr. Crmcha Gyéjzőnek . Szerzi) foryűjtempnyében má o
I a t bllll. 
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köziilt kellene választanunk, ha lehetséges volna a kérdésben 
dönteni. Ám a jótékonyság olyan egyéni motivumok erernhé
nye, hogy uzt nem lehet elbírálni külső vonásai összehasonlí
tásával. Az sem áll módunkban, hogy hatását mindenesetben 
fölismerjük. Brassai segített mindenkin, akinek sziiksége volt 
s rábízta mindenkire, hogy hasznosítsa a nála elhelyezett ta
lentumokat. Irásai, tanításai, pénzbeli segítései mind ilyen 
talentum elbelyezések. Ámbár nem tudhat juk kinél milyen 
eredménye volt, az olykor megnyilatkozó hála szavai s a há
JáJ kodók munkássága mégis enged némi bepillantást az ered
mény tartalmába. 

Aki házá hoz benyitott egy kérdéssel, elbocsátotta tíz fe
lelettel. SzáznI becsiiljiik azok s"ámát, akiket Brassai segí
tett életpály;Íhoz. Ha iL sziikséget látta, vagy ha csak hallotta 
is, ndott. Eljánlsn minden esetben sajátos, dc ha egyszcl'Ü 
és tcnnészetcs a .kül ső formában, meglepöCll nagyszcdi ben
ső lényegében. NeU! volt clkényeztetvc gyuUlasiumi ta nár ko
rában, dc ő csak HZ ifjúság ncvclésével t ö rüdőtt. Áldozó szí
vű, bőkez (í unitál'ius volt, de őt a vallá s semmiben sem kor
máJ1yozta, legkevésbbé ri szellemi és ill1yag"i kincsek osztoga
blsában. Egyetemi tanítványaival II tanítást még akkor is 
folytatta, mikor azok tanárok voltak. Bármelyik facultás hall
gatója fordult hozzá útbaigazításért, meg-kapta , am ire számí
tott. Az unitárius fögimnáziulll chémia, pbisika, számtan, la
tin, vagy bölcselem tanára , ha ifjú, ha. öreg, Brassaihoz for
dult, mikor nehézségre akad!. Harrach József 1887-ben meg
küldi Schopenbau0r és Wagner Richard című munkáját, mert 
;,fclejthetctl cn aZ az emlék, mclyet Brassai bácsi jóindulatá 
val i.rán yomhan tanu s ított, midőn még min t igény telen tanu
lót bölcs uia s ításaivnl vezetett s nagyon örvendenék, ha e sze
l'pny llmnkál1la t figyelme L'e é l'demesítené.4 0 

Egy nem magyar ~zá rmazásu leáll Y szép eredményt ért 
(-11 a. rajzhan . Szeretett volna to ve:í. bb ,tanulni. Az igazgatónő: 
](asztne r J-an ka. be mutatta Brassai bácsinak . Bra ssa i lCeleh 
Gu,"távot ajánlotta 1110stem ek. Együtt töltölték az esh'ét. 
:Jrikor fi leány tá vozni akad ) Brassai a nllhí.rn tette 1:.1 kezét . 

• 

• 0 Harrach leve le Bn1ss11i lwgYl:1tékáb<l ll . Unit. Kol!. kÖll yvt. 
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EGYÉN ÉS TÁRSADALMI EMBEI! __ __ _ 

Mondja kérem a nevét. Oda adta zsebnaptárát, hogy irja he 
II nevét. Éppen a neve napjára nyitott. Jó jelnek vette." 

Elemi iskolákra érvényes oklevele volt már P. M. kis
asszonynak. Allása is volt, de szeretett volna felsőbb képez
dét végezni. Ezt elmondotta igazgatójának, mint bizalmasú· 
nak. Az igazgató, aki jú] iSll1crte Brassait, azt tanácsolta, 
.hogy menjen cl Brassai bácsihoz, ő majd útba igazítja. Nagy 
aggodalommal, szívszorongással kereste fel Monostor-utcai 
lakásán egy leányismerőjével (M. M.), akit Brassai már 
tanított. 

Az ismerkedés röviden és kedvesen megtörtént. A lám
paláz azonnal megsziint. Előadta, hogy szeretne rövidesen 
tisztába jönni a német nyelv és irodalom fö vonásaival, mert 
kevés jdej(\ va ll. a tu II II lásra . Arra kéric HI'HSl:ia i t, aján lana 
valakit, ak it al'ra alJ5:\Imasnak l tUI't. "Szó s incs róla" volt 
Brassai I'övid nílnszH. ,, 'Magam lE'tizek il. tanítója." Kárba vo
szett almíny továhbi mentegctiidzése. 188;) novemuerétől ]886 
április végéig buj'oH a tanllhís . "i\Tem \'011 nng'y Illlliatság 
mondhatom - Í'ihúl ;I tanítviiny ha rm illC' év lIlltItúval is . He
Il-nként kéhi7.(, ], lIJentenl hozzá", Elkczdt'tliik ti 1l1OudaUal. 
Soha }\{,1lI éi feleli, hallPII1 nlindig nekem kelleti kitalc-ílnolll 
minden kérdésre il fl'lelph?t. Ö:-;RZC h<llllloztuk tI :t. l 'g'yt:i7.C I;ii 

vagy puszta monduloknt s il ztcín föl vég ig ilzokal, ilmelyek. 
kel 11 ~i(·hclungen Lipd , a Giitllc F~ll1 f:; tjH, il Gudl'u (.J icd Írva 
\'all . M in(lcn l t~l l.;;j críi ll lCt és FizoJ'g'almulll a t i)ssz('~:WdtNll. fPn _ 
lIultam néha reg'gel három úníJól kezdvc, Illcrt tudni aknJ'ttlllJ 
éf-i nem sz.crctlC'1l'l vo lna hidútlnnnak láts;I..mi il y llugys7. ivií 
séggcl szemben . "Soha Pg'y percig iH nem, :f'ilnHloU he le a nla ~ 
gya l'ú z~18 bi:l, ,Mondh;;lfom, 87.Cnt félp ic Ill fog'ott c l, nlllikor <lZ a7-
(ireg úr ic1 é7-ni kezdett Rzúsz.cr int", az én 'nagy kö ltö illlblil, cgé
kzcn ho:-;sz.ú dal'ahokat. pgyetl en t:iZÚ, vagy betli hiba né lkii l. 
Snkszol' voll ulkallll"lJll Ilj-{]nn npz.ni, hogy IWIIl hilnl7.oH-c, dp 

41 A kövclkc;l,ö l1yil l'OIl 500 hl évi ajúndékot igé r t h i tJ'ol1l óv re, 
-!<-ötc lezvényl iratott 5 Joizázalék ~H lIIHttaL A leány H Ileg~fcdik éV l'c 
ll; ott maradt. El'I'e k; I])I)tt liOO forintoL. .Közhen .n kH llIH tot fizetni 
kellett volna. A fi ze tés mindig clltw!'<H!L dc Ul'w;sai mindig I'<Á.
vc~et~~ l! köte l e~\léllyre, Il ~met.iil_ - ulCrt HZ allylJ lIómet vo lt _ 
"d .~e,lolhgCll Lc dJl'cl1tell l~l S dell sc pt: ~ 8!)2 wield ig- <l ll SbH-ZHh IL )3('
~tat}gt dr. Sl:lIll n c l :S1''f8~1.I1.'' Az utoiso cvben II I {ll' a kötelezvényt is 
e r vcll'y.telen nck lI y ll vHllltOt~H: ,.26 Fel)l', 1895 a ll cA hCJ'ichtigt. id so 
Varpl hchtulIg u ul A'c hubcn. Ooeu IIl OIl t wcrth 10:-;0." 
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soha ~gy .zút iN ~I npm vét ... tt. EN amikor II • ' i,·Il('hmg ... BII
do hulála közötti kapcsolutot k,·zd ... tt(· f .. jtt·g(·tni é. um ikor 
ny(.I\·éoz"ti, lél ... ktani, pnedagogini kitérö mllgyurlÍzlltnit 
mondottu (,1, karosszékébpn ... öndes,·n hintázgnl\'II; bizony "n 

• 
sok.z,,, ('Ifojlott lél .. kzett,,1 hullgattam PS "18zomor6<1,, 8zí\'· 
\,,,1 fonlolgnttnm, hogy én, akiröl lunítóilll é, tanÍlrllim unnyi 
jót és 81.ppet mondottak. olyan porszem tudással I't\ndelkc-zPJH. 
amely t'gy(>n lö n s(,Ulmi\"cl. De nem nkm'ta m gyöngének l iit~ 
sznni . Kitnrtothlll1 :lZ úrn a la tt, dc HZ js igaz, hogy mikor u kis 
• 

• hnjlékb61 kijutotlnm az ulcni kapuig, ott meg kellett ,illa· 
nOID, hotry összeszedjelll magamat és haza tudjak monni. 
J!:gyctJen sz,imlan órát adott, '!-5 ól'án beszélt a logikÍll'ól. 
ji'ölmentclll Hl1dHpesl l.'L' Ll v iz~gá l'a. Ha ll :lg i }fór {'11\ökölt. Mi~ 
kol' szii net hl'1. jutottunk, Bn llagi !ll('gs:r.ólítnH é:-i e;!, t a meg~ 
jegyzést lI1ondottH: Nem lIIereUl {öllenlli. hogy tI ki sasszony t 
Bras:"ni tanította. It u bii szkén lllonrlothllll , hogy Brtlssait61 
(anultam - lllert fl kél'd~sböl miu' megé rtett elll , hogy jól á l
lok. Ballag'i annyira kitiinlef-ett, hogy ll1ilg~ v. d \'itt a s:liilH'l 
alatt és tonlhh clhes~élll'l'ttiink. -l'léo' l"l'V !):ír dolo'ol 111 ("" knll 1") 1"" ~ J t'I ~ l,,; 

cllllítell C'1ll - fol yt:dta ti híiségl'S l<lnítnlny. B nl:-:".;a i hilt'tii 
kivcín1. lllegisllH'l' kcd ni édes an yc'llll llwl. I ~l.ii)tt II hehat.nkhoz és 
~gy tpljl's 6nlig f'lhcRzélg<..,tett. J-la a ~;y.d\OrI' iskolcíb:l1l -
alllint mond ani szokt :ík jó n\.:<I rÓim - f'i lwrt él'km el, azt 
Brassa innk .\.:öRzünhetcm. Ö funHott 1IH.'g. bogy kell hat:izll<-lt 
,"enni fi>ldl'nj", blnít»::.;!lcll a térkép l'ajzo lásJ1nk. A fogallll:lzcí s 
plellJi lw az ö hllt ás;.l al<11"1 tudtam be vezetn i ki s-nFlgy tnnítv fL
nyai lllal. IJogikát Wlo tnnullam . 

. ,80Id6l(' kl'd\'es {-s hálllulásba :.ítcsnpó c,"tékl'illl .között 
11L'1ll ulolsó ;lZ, amit én minI' II Ő jC'g'yczlelll Illeg'. a;" a tÜllemé
nycs (,11 1h(ll' , Irl'111 c::,<.Ü : il, férfinnk . hanl'lll ,I Z l'Illhe rJll'k i::\ OIY'lll 
ll1i1gn:-:nn fii\(i !tp .íllolt. hogy öt .l upiternek lH' ve:t.hf'1 II Ó III , nki 
IWllI mCllllyc1ö l'öu hHnC l11 áldó SZiVcll'ní ll )' :-:ll!HlI'i-\ Ii,()úil . ~ , , ... 
üra sztja szét .. l tudá t:i boldogító és iid v()zíW e::'t'pjPiL H OZZ[L 

kcll {CllllClll. hogy WIC' nH~ rllC't c l'l('n so\.:at 1l'IH'lpfj t'lIllJ lni . 
dc cs,,\': na!.!: )'o n 11('lh'2(' 11 nao'V en', 11I (l tI· r('s:t. íté:-;:;('1 r:-; llag'vOII 

~~ . 'OJ 1"" ... , 

j<,1 iskolázott ellllb-el. 
.. ~riko l' "cfog-é l'l' jutotta III nk: l(lé llli" i Inll1l 1:i:-:oI IlJl ,l k, n;l,ol1 

g'úndolkoz1alll , hogy lIIiképpJl h:.í liílh nt lüíl ll nlt'g', BI"I ~:-:'l i h,í
l'i:i i é~zJ'(, \'('11 ('. lllihen l nri illl " l'C'jl' llIP1. H:ll1 1ill' l i ~ z l :-í h ,1 linzln 
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t'?l :11. iiJ!(y\'1 i~. I{(,'ll'mlw :1(.loít ('gy IWf{Y hl1. Ynt'jn fi;l ~h\ 
hugom ,'v.I :I "'~z:lkadl kiiliíl, ~I,'gl(\I,t~lIt, ~o, hÍtt nkkor mi 
('Kym:i~~:tl h.'l'z:t11lül111nk. ot7. )$oh.'H i-lh':-<::\t,!4 11: 

.. A nyitott h\llyén'd kinitIt ~?\'II,\mi kin('~t,kt\t \'njmi kt\~ 
\'t\~('1l fO.~:Hij~lk l" HZ tiW IHN:.1l'I'\'kHH. Dl' 1IIt.'g kt.\\"\\~t\hh\\n hH.· 
hHjilk IIh.'g'." l~z ;l vnllolll{)$ t5~ hill:i~ \'i~~~ut.\ml~ktyté~ föl~ .. 
minrlclI di(·söitéSSt'l. Ebböl ujHbhall kik\'riil u Bnl::.~ui ldki 
IIH1k(idéséf 111:.1gyUI':17.Ó kulc:::. amit l~m('I':-\OH f('jt'Z ki ~~'n ta
hiMn1l : "aki t'lIg'(\HlC( IllcghaIlg'ut, aki t.\I\,I.t'C'm(·t 1Il('~rt, n7. 
('l1y~1II h.\~z. a7. én tulajdonom mind""1l jdöl'('," St\uki ~t~m i~. , 
1II(~h\lk kész::;ég'('s<.'hh ~zivvd a k()1tö-kodr.~ IH,mlkudb ~%n 
\'uit: ,.Mély ki):-\zi)u(\((el t:'lrtúz OIll Jh.'kkk, kiliini) lmnitnim, 
:lkik -:'1 vil:'ig'ot ~7.:íIll0111I 'a új {>~ (ágtl~ t01'(\kkl.\1 ::;7.~lc:'5itettéh\k 
ki é$ tlh'g'II<)V(IJ(ékk gondolataim Ith~ly ~éP-·(it:· A ~oll H 1)h'~()n, 

:lUtdYt'L Br;l~$ni jótékollY ~7.iV0 hll'lIl~I\\: ll yít('tt IIlt'~', :t hálú~ 
Hak JH~g Whh 111<1 1'; virág:'l i~ nyílott. .Jót~kolly iild()zó-k~szs{lg'(l 

(\:, $zi\'tl$~ég'c ann yi!,;:l ál1:diiJlo~:,:,{1, ktt, h()~'y iSlII01'()sök é:-i lS
IlIC1'CUeJll.'!t s0I'C:h"C kcrc:-ik f~)1 ~~u:'i('Hlélyl'~(lll 0$ l('v~lbcll. tl'öb_ 
hd\: k(iz~itt k~t kÍv,lló tdl('t~6gii htl 7.:ínkfia lll('~'m(lllt~~óéri igl' ll 
sokat J:íradozoll. 187H-h"1l Polhorsky Jüz,,'f ll y,'lv~Hz bazil 
hozata l,tért v('feHl' !ntha hcfolyfisil L S~á~z T(úroly miniszteri 
tall:íc~o:=; hoz írt lcv('hl ~dék('8 hi zolly::lúg n l'lllc~ak jÓl0kony 
:--zlV(', k l llll 1l\ :l 11:1 '7. :1 i flldo1lláll yO::;Stt~'fttYl'f é,'d("\ldödé:.:.(\ Ilwl
l"tI j" 

, K()lo 7,S v~\I', 1Il:hci ll :-l 14/7H, 

'l'is~/ (' fI (Jl',~~S I1l (Tram! 

Van .,' J.t:\r lud ó~ htl '1.iíllkfia, :lkndé l1!16l1k la 1J:.i n. 111:1 UnI ]~H1'ó P:J ~ 
1\ ;lk llll'\Ö lin).!:v i~ l {d:-t : PodlHIl'sk ~- .JÓz:-H'f, No m ú t' tudolH h()g'v.l :ltl
~ndnak ntinj :I Z Ak, l. O~'1. L IN g j ií llnl, hOl'sódzik :1 h:\la c 'lll~V ll \'k 
~1:i~lk ol vnSlúl':1 is. N\'Hl n zé l' t, H1ill~ha s Z\' lU é l rcs c lh' lISZl'lIVl' vo lll:! 
11'; IlItH , hUth' lll lI\h-.'1 I)S'1, I:íI Y:1 IHiJl.!l'U j.'kiJlt0J:,' t'~l' bb (V:l)l:\T leJ{lll 
kuhb It'k int é lyt i )lt' JI~~ l ő) In .'L' .i :J l.11 ('*11, l ){'cstnl" I '(' II~S l fo go ttl ~S fOM'j:l 
h:dl:lJl ,i , :I ~7.t' l· l' ll,C:-:~'~.h ' llll( 'k, ' I L ill~n' i ~ !:1 II 'hl' l. rit ' n filolo l!i:'1II :1 k mJ)l 
AUC,-Jel ~l' lI1 1111' .1:1 :1 '1. 1 h:lJ1 ~'o '1. ltlqak, l1 ;ljolT fl'1 Ill\' C'1I oly I'l' III1\'I ' 11 
hugy ,1II ('t! Ü-I".·lsl'j.(t',j i :-; 1I 1 t')!:llwdaly(Jzt:lti~í k :11, 11:11;, ilo~ \~ 'l'~' \: 
lI~: t' l vÚSZl\ I !, IlII111k ú) :I Id: ld úl'\tí l' :1 ~l'g'0d l\l'z, ' { 11 Y ú.i(SO ll , I~s ' 1I 1 it~ l'I 't 
i\ll\' pl :I Z .n 11,~d n ll l :IIl ~' n~ 1\ II I:d:l s:\ . ' J'I'dllh' Jl y .' j Ih' 1II t')(Y I'7. lI l'k :I ~ <1 
l,',~ln,lIl dL dJ.' ll)ll\~ ~' IIl}:\,Jlnn!l h i': dl' ll1h:lvp l s :17. l ' lfn).!.'llll súg' h:hd~' :í 
,l ~I V. d. l{ l' I ' í~l'({ lill'!'.) allíllll:lnY:ln"nl. j·, lIl' lIl l1'll Il1dll t'k Ih' ''t'1.lli k h ..... 
~'~ . ... _l1 ~~lll ' I ' t " h ídi .~S I 1..'k i ll ! \"b ' íí IIl'! tl\'~"'~ fl': lIlt'in pltih , lo)(lJ l'\ ,',k :d . 
,dd l, I olhol l',d,Y l :1 Itldolll:lll y l! :lll k"t ~ " Il' t ~ 'lt' ll It t'b' ." fll~' I :tló l')l..~ . • ; lI 
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nek ismerik. re lvilágositása it haját I1!zakmáikhuD :tzivesen fogad
ják~ tan8Cti8it használják, szavára hajtanak. 

No !uár ez, az .em~r !OU Párisba.D az abhalállal küzködik éli 
m-?Nt mar II n~a~odlk k~rdes : J1e~ rog~~-~ az utókor vádolni a kor
ma~yt, hu. m~,Jll le.vc.1l ét ~geh·nyuJtasra. elpusz{úlni hagyja 
tudos huunkrlat ! llodJu pedig vann benne, minthogy a szláv 
nyelvek tanszéke tudtommul máig s incs betölh-e és én · öt a lkal -
masnak hiszem a betöltésére. . 

Igaz, hogy ta,-aJy itthon ján-án megkínálták ót egy algymná
zjumi vidéki tanszékkel. D e hiszen ez egyfelől annyi volt mint 
glterfyát véka alá dugni; másfelől neki sem lehet" rossz' néven 
venl!j~ ha , azt . a reá nézve ) e.alacsonyító áll<?wást nem fogadta el. 
lokabb bat n ssza ment Pansba. a hol ha ehezik. becsülésben ré
fl,zesül. Virtus Jaudatur et urget - Ra"isius ként. 

Ezeket kíván ta szívére őszinte bizalomm<ll kötni 

Nat tsádnnk 
Bfassui 

'rudoll1áslÍra j utott, hogy a nagy kelet i nyeld udós Bálint 
Gábor l'öl'éjkof f'zágban van és kedve \'oJna haza jönni. Xagy 
öriimmel és buzgósi:lgga l in dult- segítségére. Xem is pihent 
el addig, míg gróf K ún Géza. a kolozsvári és a székely sajtó 
tám ogatásánd el nem érte Bálint, hogya kolozsvári eg ye
tem hez kUl evezték tnná m a k. 

Arról a nyil vánosság immár ~oha sem fog tudomást 
f"zerezni, hogy az il yen és hasonló tehetségekre, esetröl-esetre, 
mennyi t áldozott. A hozzá í rt és megmaradt kérő és hálákodó 
levelek némi tá jékozást ny újtanak, de ezeknek is nagy része 
csonka, mert megk iván ta ugyan, hogy ii llapotukról ér tesítsék, 
de levelöket legfenneb csak akkor őr izte meg, ha t iszta papir 
volt raj tuk. Ennek köszönhetjük, hogy min t egy 20 név meg
maradt a csonka levelek utolsó lapján. 

Ezek között ta lá ljuk 1890-ből a Hubai Károlyét: " Nagy· 
ságod min t az isteni gond viselés kiilőnös kedveltje harminc· 
nyolc évvel ezel őtt az apát hn'totta keresztvízre, engedje meg, 
hogy apa és fi a ugya n azon kereszt apát szerethesse és adja 
t:lZ ég, bogy még f iamnak a fiát is nagyságod tarthassa 
majdan keresztv ízre." }{o lozsvárl'a v issza jötte után magá 
hoz vette Srkel Ödönt, aki az unitá riu s koll egiumban tanult. 
Öccsét, A . T--n.-t a kolozsvál'i egyetemen tanítattjn , "egyetemi 
dija it és szü kségeit havonként fizeti 1874-ben s folytatja, . - -amíg végez. A kedves rokonok hálásan ismerik el nagy Josa-
!Sát. Sz. K ároly 1889-ben kéri az alkalm afosságot "báladatos
"ága és végtelen t i sztel e t~ bebizonyítására." 1889-ben L. Elek-
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né .. M,', ji', Snmu BlírAi, dl'úglt j6It"vi\mnek" ir hRlálk~dr. I~
v~I~t. K. Knfnlin Sz. Júno"né írjn: .. Bá~ ltullomáMbol, d~ 
mégi, mpgvngyok I,ryiizüdw, ho!,ry . nn~'y~"god 1\ A~('génye~ 
llf"k vnlóRúgo~ atyja. Ezen tudat mizt0l10Z CRC'df\znl nagyNa

god ~zine elölf." N. Ilon" Eudnpcsf"i\I 1~9:1)(;n íl' t.?d~sí~í,"t 
hogylétél'iil. 1893-b"n " kiisziini II nagy. Jusugaf. . ~O~ZOIl1 ." 

pénzt. Félt, hogy mugvonj"." ~f. Istvan LV. ~nn>l\"J."loll, ... ko: 
::.zöni n. jó~ét('rn{>nyt." Cs. TH1vnn nagyon szrgl'ny gmlllHzmJnl 
lllnuló voll e!''J' ik t"nii"IIÍlI , "hol Cs. Tstván n nyári sziinel~t 
ra,jr.ohí "snl töltötte" töblwk között a El'a s"ai Ill'cképét iR h·
rajzolfa. A hií zig-nzrla meglllututtn a l'ajzoknt éR ~z()lt ,,13nlH
, ni b,íes i d,biil " fiúból emb01' 1['1111", hll a I'njztanroly"mot 
végczlH'tn('." Csnk p;íl' pl'l'cig 1:lI'tott a ucs:l.élg'ctés. Mikor el
v;Ílt"k, B ras,,, i l'nn yit mondott: .. Kiildjc hozzúm Ilzt n fiút 
sz€'ptc\llIbcl' r\f"i('.i6n." lJgy történ t fo' nég'Y f' sztendö alatt i)SSZPH 
kiiltségeit hOl'Llozlu. Rizi íl'ja : nHatil dl.1lan jóságát lll;), élver. -
10m, s iet l)k kézcHú kjniJn ki séretében köszöneteIll et kifl\jÚ7.ni." 
N. Ag nes kÖRzöni az ajándékot. Majd 18B!'i-ben csak a.nnyit se
gí tségrt kéJ', hogy clrnehcssen ~l lhls t ker esni. "Eg'y ik taníblll ő 
él't esíte tt e, hogy cgy jóravnl ó ki s leán y a nöképezdénél meg
kapta a félsegélyt, ele n másik felM nem tudja fi zetni, oly sze
gény. B ra ssn i nclHí ny llap mul va fölke l'es te K asztne l' Jankát 
az igazgatót s bejelentette, bogy a Gy. Jolán fél di ját ö fogja 
fizetni. I smeretl en vasut i hivatalnok fordul B ra ssaihoz, ki 
"a val ódi hUIl] [l. Il"i bl s ter én áldásos műköcl ése rő l és mint' a ma
gyarországi tlld{)sok nesztonl ál tl.1 ]ában magasztalt jóltevő 
emberba rát," 

Jótékonyságát igen sokan csak anny ibnn kiv,~ntá.k igén y
he venni , hogy kölesi;n t kértek tőle . P énzének nagy része 
Idegenek l<czén volt. Mi scm jellemzi jobban az emhel'ek Cl'
köl ~sében v"ló hi zalmát ennél 1lZ. e ljá l'ásnál. S ok adósa volt 
halalnkor, dc sza b,í lyszc l·(íen k iá llított levél egytől sem. J ó 
hal'áta i l<özül is töhhcn fölhasznál ták scg"ítés re ha jla nclóságl:l f. 

1893 rel",u"l' 25-én II R edu tba n l'ündezték az ·Itthon-búIL 
J elvénye> vo lt. n lllmi ni umból készül t. k is toll ct. tá ncrcncljén 
~keskcll e>tt }l ko l o7.~v cl ri luhom la p : l~ lI e nzék, ' Erdél yi H il'adó, 
l'~ l{.~l~zsvi'l r . (\g'~.-cg"y ki.c~i n y i ic ~t olda la, s más ik' lapoll n. 
ve(~,n ok(Jk ) l'C'nd rzok nevo l. es a 1a ncrell ll. A vécl nökök k özött 
\'180 h(' lY<' 1I B nl St-in i, dc Il P Ill C' légedeu' m eg a:t;za l, hogy di jjii1 
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lefizeltc, hnncm "megjelen t abáltcrem ajtajáhan a 9;) éves 
tudós, hosszú ösz haja, ÖSZ 8zakála. Komoly, megható kép 
volt a víg zaj közölt. 2;; éve nem volt már mulatsághan, a kü
liimhen j6kedvü agg, dc "sok a dolga, neki igen sok végezni va
lója van. Ez " nemzedék olyan sok mindent nem tud, amire 
Brassai bácsinak kell megtanítnia." Ha Pl'óbálták Ieheszélni 
róla, egyszerre kijelentette: "Oda bizon elmegyek." A bál
anyák közé ült és olyan jól érezte magát, hogy éjfél után egy 
óráig hallani scm akart" hazamcnetelrö!. Akkor végre fel
kelt s magára vette daróc-köntését. 

Brassa.i hirlap-írássa l kezdette közszereplését s a hirlap
írók kedvéért lette utol só nyilvános föllépését. Ez volt az ö 
60 éves hirlllpírúi jubileuma, cigányzene mellett, vidám ifjú
ság zajos mulatozása között. 

Mi vitte "á Brassa it oly sok és oly válogatás nélkiili jót
tevésre ' : Lelkének és szivéne k győnyöl:ű harmoniája. Mikor 
az egyik telve volt, a másik nem maradhatott üresen, külön
ben az ember elveszítette volna egyensulyát és életének si
mán haladó szekere lefordult volna arról az ösvényről, mely 
hosszú életének sziklája ormain vitte végig. Tevékeny lelke 
bőviben meglelte, amit kereseIt. Rendelkezésére állott az 
egész világ, a mult és a jelen összes szellemi termékei. A leg
jobbakat, a legszebbeket maga körül gyűjtötte . !';nnél is töb
bet tett, lelke termő-ága ira rakosgatta a sok becses kincset s 
mikor kedve úgy tartotta, nkkor nyult hozzá. Bámulatos em
lékező tehetségéve l mindent föl szivott, amiben termékenyítő 
értéket talált. Élete utol só idejéig sziintelenül gyakorolta el
méjét " memorizálássa!. Ha. szépet, vagy formást talált, bár
melyik nyelven is, szöveg szél'int bctanult3 , s jó j smerőse i és 
bizalmasai -házánál elmonclotla. Olyan voH, mint a leggazda
gabb bánya. Sokféle nemes érc volt benne. Ennek fl gazdag 
kincstárnak köszönhelte, hogy anny i idézettel látta el clolgo
zatait, ahánnyal éppen tetszett. J\"éha 'igen is bővölköclölt ben
nök. A gö rög és római classikusokat talán ki vétel nélkUl mind 
ismerte. Az újkoriakból terjedelmes részeket szószerin t tu 
dott. E zeket nem nUlsok számára tartogatta, hanem inkább a 
maga gyönYÖl'liségére. 1\emcsnk c-Iméjéhen forgntta és mére
gette össze,hanem a ~z(>bbE' kct el ő v(>U(>, s mint él jó hegedíí s, 
1!ljátszodta és gyijJ1>ri) rkiidöH bennii k. r l ~agoltn , boncolta, fon -
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tolgutt .. , hogy újah" >z"pséget találjo" he""lik. !:lzi\" .. érzelmi 
húrjait IL z('n".Zl·k és a nők társuságában füriisztgeU<, a .zép
ség hannAtjáhun. Ilyenkor mercngetl el a gyiingéd. "g, ked
\" ... ~ség, tlZ öröm és boldogság föl -föl ébredő érzései fölött. 

Egyik éleh'ajz-írójll azt mondja: "Brassai soha scm írt 
pénzi)rt és IlJindenkor ráfizetett. az il"Odalomrn." Ez a tétel 

. nem felel meg >L tényeknek. Brassainak nagy gondja volt 
arra, hogy irodalmi munkásságát kellöképen megfizessék. Le· 
velezése erre bö adatot tár föl elöttiink, de amellett igen ér
dekes egyéni vonásokat is. Az ötvenes években Pesten egé· 
szen toll ára volt utalva ·tehát pénzért kellett dolgoznia. Mikor 
II tanításért rendes fizetést kapott, akkor is elfogadta, söt 
követelte a honoraritunot. 

Van a Fritz állításában egy lappangó gondolat, amely 
egybe v,íg a Brassai egyénjségével s némi alnpot nyújt az 
ilyen föltevésre, t. i. Brassai mint mindenkinek önkéntes ta· 
nítómestere, csak írásban tudta kijavítni az észrevett hibákat 
s eloszlatni a tévedéseket. Az ilyen cikkekért fizetést nem ki
vánt. Nagyon meg vol t jutalmazva, ha meghallgatták és kö
vették tanácsait, e!fogadták yéleményét. Szerette volna, bogy 
kiadványainak nagyobb kelete legyen, mert honfitársaira 
hasznosaknak ta rtotta. Ha az ilyenek nem keltek el, az bán
totta. 

Szerkesztö társa fölkereste tordai mag,ínyában s cikket 
kért az Unitárius K özlönybe. Válasza megérdemli, hogy egé· 
szében olvassuk: 

• 1'ordán, május 20/92 . 

K. OCBém Uram! 
• 

K épzelheti milyen nagyon megörvendeztetettt szíves mege m
lékezésével, az I sten tartsa meg továbbra is jókediiben és cgész~ 
séghen kedves családját. 

Ami a kívá nt cik ket ill eti, kére m legyen e lnézéssel az irá nt a 
b'"Ycngém iránt, hogy én megrendelésre álta lá ba n nem tudok Írn i; 
hanem. ha va la mi jó ötletem jő, Dem mulasztom el k ivánsága fe l
jesítését . Bizonyost a zonban nem igé l'hetek. 'Még is t.e r he lem egy 
v jszon tkér ésem mel, t. i. szívesked jék megmond~l ni Ferenczy Zo l
ta nna k, hogy ne te rheltessék elkü ldeni post<ín a kö ltség megtér i
tése fejében a R evue des D eus Mondes áp r. 15-ik i és má j. 1. f üze
te it és a z Athenaumokat á pril is 16-á n in nen. 

43 Fitz Brassai S. ú j k ía d úsa 218. 1. 
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Egy jó ki~ gyerIllekkönyvet kaptum ajándékbu. melyet hasonló 
eimen továbbítok B. Ellánuk. Mindnyájukat üdvözli 

Brassai 

Brassai nem ilSmcrte cl, hog'y l'abju lett volna bármely 
.zenvedélynek is, dc ha híven mérlegeljük a tetteket, szenve
délynek kell minösítniink jótékonyságát is. Alsórendű emberi 
szenvedély után is nyomoztunk, de ilyenre nagyon nehezen, 
vagy egyáltalában nem akadtunk. H 'l<iIlgUdni tudott, de az ö 
haragja mindig fel sőbbrendű érdekél't folytatott harcban 
gerjedett föl. Ha tanítványait nem tudta megtanítni, vagy 
a rossz útról eltérítni, keményes és bal'agosan kitört, de ez a 
harag csak kisegítő taneszköz volt. A személyre sohasem vo
natkozott. Igen jellemzően bizonyít jn, ezt II Gyulaival folyta
tott iroda lmi perlekedése is. Ö Gyulai t zsebébe akarta dugni, 
Gyulai arra figyelmezteti , hogy akkol' több ész lesz a zsebé
ben, mint a fejében, dc azért ebédre magához hívja Gyulai s 
szivesen elfogadja. Bn.lssai.H 

A hálát lanságból származó sérelmeket, s szándékai és 
tettei rosszra mag'ytl l'ázását nagyon megérezte és állandó te
hed:ént hordozta, de bOf,lzúnak ViJgy gyíílöletnek, soha sem 
engedett helyet szivében, 

VII, 
. 

GondiízŐllok és a kellemetlen körülményektől megszaba
dí tónak, nlindig kéznél volt az utazás. Ahol nem é rezte jól 
magát, onnan e!tünt. H a az emberek alkalmatlanok voltak , 
virágok közé menekült, ha tudomán yokba bele fáradt, a mií
vészctekhez fordult. Az utazás vágya olya n erős volt bernIC, 
hogy akár szenvedélynek is nevezbe(nől" 23 éves kora elött 
nem mozdult ki E rdélybOI, de az alatt egészen bebarangolta 
sziik hazájának mjnclen helyét. A bo1anika művelőire vá r az 
il nem érdek nél küli föla.dat, hog'y k in yomozzák fü vészked ő 
kinínduhísai t. 1846-ban barátját Bod Pétert emígy bizta tja 
útitársnak: ,/r en ni nusai t úgy nlkalmazza, hogya. jövő nyá l' 
elején, legelején t. i, Illihelyt <I Z i ~ko l a nekem megengedi, n 
bucsesd i-bota nika hypsometrica ex ped it i űt· elébb IJwg teJICs
slik és meg teg'y iik ."H' 

'~ y. ö. dr. COlIcha: e,1IlMk be::;zéll . 
t .• h .. crcsztóny Illcgvetö 1897. év f. 2HI. I. 
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A hon védel mi kormány lIl"ghízásábúl 1849-h~n t .. tI kire
dulásn 'Erdélyh<'n nincst:>n kinyolllozvlI, d" fl gyüjteményrlll 

. szóló csonka kimutu.tás·· sok tájékoz.íst nyújt. 1823-b8n lépte 
át E"dély hlltárát. Magyarországot sokszor bebnl'nngoltn 
még mielőtt vasuton járhatott volna. A kü]földrc újabb isme
retek szerzésére 1844 nylll'lÍn ment, de azon kivül számos iz
ben. Bécsben huzumos időt lakott sz('rkcsztő korában, Olasz
országb'lIl töhbször migfordult . Egyszer járt n Britl szigete
ken. Sokszor szeretet I volna 111l'gjl'lelUü n messzi lávolokbnn 
s föl is panaszolju u hivataUlOz kütöttség hátrányait. Mú
zeumi igazgató koníl,,\I1 pesti barátai kedvéért rendezett ki
rándulást Toroekúrn. Gyulai Pál , Szendrei és tübben, ii"sze
sen 14-én indtIltak "l. Tordán víg' vendégségben volt részük 
- Miklós ref. lelkész házánál. 'l'oroekón lL híres pap, KOl'onka 
Antal vendégei voltak. A papné Brassainak derékaljjal akart 
úgynt vetni. Határozottan tiltakozott ell ene, mert nem akart 
elpuhulni. 

Egyszer Szentábrahámon (Udvarhely megye) járt, hogy 
számba vegye ottani kis birtokát, melyet rokonai njánlatára 
vásárolt volt púr ezer forintOIl. Szekéren tette meg n hosszú 
útat, mert akkor vasut még nem volt K olozsváron túl. Meg
látogatta rokonát, Wass Miklósnét, akivel nlindig jó viszony
han volt, mint legidősebb kor társával. Wassné a tudós asszo
nyok közé tartozott. Rengeteget olvasott, jól találták egyiiti 
magukat. Brassai a visszatérő útra Lőrinezy Györgyöt, egy 
ügyes székely embert, fogadta meg szekeresének. Estvére 
ft Nyárád melletti Lukafalvára érkeztek. A faluban Brassa.i 
behajtatott egy székelygazdához. A gllzda szívesen adott 
szállást, s miután meg. tudta, ki tisztelte meg látogatásával, 
minden szi.vességgel igyekezett elhalmozni. Egyéb esa.k ment 
valahogy, de Brassa i sehogy sem akart a szobában há jni, ha
llom az eresz ala tti tö ltésre szénát tétetett, hogy oda fekhes
sék. A gazda engedelmeskedett, de f igyelmeztette Brassait, 
hogy az éjjel eső lesz. Brassa i erre sem hajlott meg, de mégis 
szeget ütött a fejébe, hog'y a gazda oly ha.tározottan á llítja 
az idő változási:í.t, holott az ég szép ti szta és csillagos. Hon
lli:m ud ja, hugy az éj jel esö lesz ' - kérdezte Brassai. A szé-

te Benczédy Gergely hugY<1tékában Koloz~v{u·t. 
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... • ........ 1lIdr« ..... ~, 1ü ..... 
...,. ............ fÖIIIII!t tud "dat ..... 

U ..... ba'aneít • évft alatt ~ ló 
w.e aRriDtí tdjuo m&téII"'-1L !\ yolevau évO"D jó,. 
v .... de Mm riad "ÍMU! a 1 .. 15 ...... és.z .. .,b vál .... tokIól _. 
1883-ban fiil OJf"lO' 8u'''""",". Titk"" th vebt ,'itt a ZeetJé 
lwn. t4o'~:U'r , .... k azzal lf'Pi meg jó barátait, OOS)' ö ;...ml 
II K,...~ .... ·(Jderbo:·rgí \'ímalon Hn ... lau irán yában 0n
nan dél f,·lé (ordult. lf,~látogati'l u,iv~ígut. Tijbb vámebaa 
mf'8ÚlIltt !.nt, d,· útját nem bagyta abba. amíg • 'ápolyba nem 
érke'/A·tt. Itt már "{og/' volt az egyik z. .... blJ/' tett pénznek. Te
bát ba7~1 (,·1(0 k,·II,·tt rordulní. (:gy lát.~zí14 mintha ez a siker 
líílbátoritolta volna. 111(>11 a kÖV(·tkf"l.ií é"ékbeD VA)D töri a (p, 

jét, hogy jutha"",," fijl 13udal".,,1rc: ok""'n és k 'nyd_D. 
Já'lIIayhrr<, az üzldvt!wt~ i 'azga tójáboz, egyben tÍl'.ztelö 
l""átjához fordult, bOl.'Y ,+zkij-újJnc ki részére i=lványt az 
akadémiai gyülf,(·kn·, t:';ybm azt a ki\'án!>ágát is nyilvánít· 
ja, bogy :az ígazoh 'ánynak az ij~>7Á.-s államvru;uiakra kellene 
.zólnia. ]886 telén BudaIX-."ten van. "Állapolomról azt irha· 
lom, hogy ingyen él(·k és !ie1TImit ,*m ""inálok k négy napi 
nátbát kiállva m08t már mcglebetij8Cn vagyok. Sajnál om, 
hogy a mai élvl"<etcmlJ/'n nem vehetnek részt." 1887·ben hu· 
gát, C8ég(·zi )( ihálynét, B or&úk.-e kísérte . ott időzijtt vele a 
kura végéig . .A kövctkc-hÖ évlJ/'n ÍEmét B udape. ten találjuk. 
J888-han Kijvelld~n időz és 10 napot )[ihályfalván Filep 
EI.·knénél. Aházileány emlékkönyvében ezeket írta be: 

Em) tava. z, nJ/ár. ász vagyon étetüllhben. 
Tél is eUy, amely amazok hibáit Iiiiny vezí 8okifzor." 

A Vér s alá levelet is írt : 
"Én bíz azt a föJébbi arany jgaz~got ké;-őn t. í. jórendén 

!';!elemnek ií, z'n vettem kellö figyelembe, minek kŐ,·etkez· 
t~lwn a l~len höwn julott r<Í><zem a k;;nyyczésben. Azért sie· 
tek k OI án u. m. élel~dnck tavaszán kiizölni \'éled . hogy idöd 
leb'Ycn a hihákat, il könyvczés forrásait bedugdo;ni: ' .. --I. he· 
t i"nő ~Zél' kf'ttö : A jó aka rat" é!-i a hű f-'z(>n:·l('t. melyek l'gyéh 

H Gá lfa lv i .) án o& J(:lké~z sz-cntábrahámiak cJbc:,zé lése után . 

• 0 ) 
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EGY tN ts TARSADALMl EMBErt 

iránt is és minden köriilmények küzött eszküzci ft hu1ós 
boldogságnak hogya tied eszközöljék mi tovább és mi gyak
rabban, azt óhajtja igaz hUI'átod Bn,ss,,;. 

Annyira neki bátorodott az utllzásnak, bogy 90 é"es ko
rában novemberben Ilkart felutllzni Budapestre. Barátja Bar
talus váltig figyelmezteti, hogy télvíz idején ne induljon 
hosszú útra. 

Tordán tartózkodott legtöbbet és leghosszabban. Huga. 
Csegezi Mihályné kedves és szellemes nő , aki igen jól tudott 
elbánni IlZ "öreg hlícsival:' \'olt ebben n kiilönben Ílllondólln 
gyöngplkedö nöhen tübb olyan vomís. ami Brnssninak mindig 
mcgragndtn n figyeImét. A rokoni kötelék Illcgszerezte Bras
samnJ.:: n bizalmas együttérzést, n szen\'odö szépség batoit 
aestebkui ízlésére. Gyön"élkcdétil' és betegsége éveinek több 
hónapját, itt töltötte. Hogy nyugnlnllÍ! biztositsa, hozza járult 
II Csegeziék új h,íZi1 építéséhez. )fikor kedve volt útrakelni. s 
más terve nem volt, csaknem mind(m évb~n kiment 'rordál'n, 
de lllindig cSllk kocsi\'al, aminek két oka \'olt: 

Brassai megharngudott. \'olt az nngolokru. s illetőleg a 
kormÍlnym, hogy mikor" kolozs"Ílr- tövisi \'usutat készítet 
ték, TOl'{lát kikeriiJték , holott rövidebb úton s ke\'esebb költ · 
séggel arra \"ihették \'olna. Kifogásul csak azt hozta föl. 
bogy nem szeret. a lag'uton já rni. de föbb - s ez yolt n IlHíso
dik ok - hogy (' ' l i1SUt talaja Yin1goSYölg;y körü l ingoní
ny08 és Brnssni nem bizott benne, .\[ég azt is hozzá szokta 
tenni n. nlagyaní.zathoz, hogy koe inti hamarabb oda ér, s nk
kor indul, amilor neki tetszik, Yolt, "gy Ilwgbizható kocsisII, 
akinek jó árat fizetett. Mikor utitÍtrs nkadt. sZÍyesen \'itte ma
gáya l. Egyszer il tordai legahlst ért e az il ~ZPl'encse, bogy 
Bras ni meghivhl utitrl 1"snak. A fintai tbeologus annyira meg
ijedt a kitiint otéstöl. hogy nem merte elfogadni . ~reg jál'fn 
vele, mert má!'IHlp. amikor Bnls~a i megérkezett ti paphoz. 
Albert Jáno:::hoz. il pHP karwpéjiill 'Brassai egyenesen 
rnelléje telepedett fl Jegilt u nak úgy. a hogy (lÍra öttöZ\'c megér
kezet t. A múgijed t dN) k kl'zde t t t Oyrt bb h lIzód n i. ,.N p buzód
jék öcsém, júl elférünk kettr l1" - :;;zólt Brassfli . - De a hel y 
igen sziik volt a deélknnk. S hogy magán spgítsen, fölugrik. 
hogy cltnyújt ~n n sz6ken megpillnntott szépirodAlmi folyó
iratot: .,Nngys!lfrOS unllll

l 
ne m pnrancsol olvnsni l " r\ k(ill~lY('t 
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.. lvt>ttt>, de rákiáltott, hogy magyarul nt>m úgy mondják. A 
megswruIt deák szerencséjére Brassai megpillantotta a közé. 
pen e szót: Tartalom. Tegye vissza fiam. Ezek nem tudják, 
hogy II tartalom rossz fOl·dítás. Magyarul foglalat a he. 
Iyes szó." 

Tordán is rendes életmódját követte, ami annyival köny. 
nyehh volt, mert neki egy jól világított külön szoba volt be. 
rendezye, ahol egész kényelemben érezte magát. Ou is volt 
magas íróasztal, mely mellett állva dolgozott. Amíg sógora, 
Albert. János lelkész élt, sokszor eldisputáltak a classikusok 
felett: mert a pap igen járatos volt bennök. Egy alkalommal 
éppen olyankor volt Tordán, mikor 8Z Albert papsága 40 évét 
ünnepelték. Brassai is elment a ·közebédre, föl is köszöntötték 
S minthogy illő volt válaszolnia, föl állott és így szólt: Mint· 
hogy minden szóná l szebben beszél a tett, teszek 200 frt ala· 
pítványt e nap emlékére, az Albert János nevére." Mind· 
amellett, hogy jól találta magát Tordán, Kolozsvárt tartotta 
otthonának, de egyikhez sem ragaszkodott, mihelyt valame· 
lyes jó gondolata támadt. 

1892·ben merész tervet szött. Drezdán keH;s;;tii i akart 
Tordára utazni. Az út elmaradt. Kiment Tordára. 

Magamról csak annyit írhatok, - szólt R. M·nek - hogy 
eJöbbi jó állapotom meglehetősen tart, csakhogy a lábaim 
hova· tovább inkább nem akarják tenni a szolg-álatot, amiről 
6ppen .ma fájdalmas tapasztalásom volt. De ha remény nincs 
lot javulásl'a , segít a baj elviselésére cl türelem, amelyet én 
ugyan erénynek nem tartok. de eh'esztését igenis szerencsét· 
Irnségnek és hibának. 

"Én itt az atyámfiai közt igen jól érzem magamat, min
den fesz néLkül élek és ha hírsaságot óhajtok, nem kell ki· 
lllennelJl a házból, amit Kolozsvárt tenni kénytelen yagyak. 
Irásbeli foglalkoz,í somat háborítatl anul folytatom, olvasmá· 
nyom is nHl és a z elég nekelll , s az unalomnak clrnyékcí:t scm 
sejtem . 'N~m is ki\'ánok eO"'\."ebet csak h Oll"v iUl testem gyen-O .I, .... J , 

glil, C8-zem épen és y ilágosan maradjon . H a 1.1t inul tudnal , 
YC l'shen iR elrnondhatmlm neked H nn'ltius:;:.al. dl' minthogy 

4" Szász András, Bözödi le lkész kÖzJése. 
~, Vtll'gn Bélel fögulIl. tanár sz íves köz lése u tán . 

• 
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fordítáM nincs k"'Zl·lIIn~l. hát CNlk HZ illl~nti nvilntkozatnAl 
• 

maradok." •• Most Illá,' .. I';g volt :IZ "n-,-iil ~~ t .. -ról lIE'!<zPlni k 
m~ ('sak "nnyit It·szl·k hozzá. hogy n mi hU""ét,-ól .. I maradt. 
hn Ist<,n I'ltl·t. pü,kiisd utnn ITIl'g1,'",,·m. esnkhogy lI",gfor
dított irányhan u. III. Enyt.\cl. ~-\I·'HI. G~,ll;J. X:lgyvllrnd. 
KolozS\·á,.. 

1893-bulI ~"gy(,lIy('d,-()1 Í .. Koloz"·;'I" .. n Bo .. os 
Ko .... ácsi Rór.ának: 

N. Enyed. 723 93 
Édes RózaI 

Közelebbi \' l.l lHl1le lyik po tá,' al elküldik neked il Harpers llég~' 
rüzetét. kérlek cdánld SámYllónak II •• the Refugecs'" címü regény 
fordítilsát. Rllleb- igen nHtózHt oS. é l·tl eml~:O< és még hozz ... tanulságos 
olvl1s mány is. Eu nw szt1lldé koZO Ill tovúbb indulni uyugnt felé s 
remélem. hogy HUgU "'z tus va lillHcb' ik nnpjiin beto ppanth~ltok Kl)' 
lozsvárra. 

Addig' js I1wrndj il tok j ókediibC'. j ó C'gr $zség-bl' és tart átok jó 
l'lII lékezet be 

nra$!< uU 

(893-ba" Dd"'eee"iJiOl kapju k lL·,·eIH. ahol (', lk,. Liljo, 
theol. tn ncl l'l'a l já rja hp .1 nl l'os némel y nen~zett.'~sége i t 6s 
azutáll ki) rídra indul. 1 8~-i tn\' iJ~ziin [l('s tcn ' -;\Il. juniusbun 
Gyul[Ul jelöz ik. nehcí n y Il n }) Illu lva D6n11'61 ír. hol gyalog 
Jn (lgjiirja a I'~g i Ilcy l.. ... ze tC' :!=8égii "iir a t. Yisszn gondol cllT H II 
nagy é~ hös ma l' tir ra . D5xid F'l'I'C' Il l'rt' , aki nt'k \"ullclsa mel-

~ . -
le lt ö is ilpo,tolkodott. Dhii" JUH iu, ~8-áll hozZiI j uthatott 
annyi nyutl' .. domboz. hogy Hl (\gí l'h a~t:H ll' \'elét é~ tudósH hnssa 
Conchcí t n n~'o l ('ncli k ~ta t iol'6 1. hogy fdjii ha n m ind eddig SZt'

renesés ,"olt. Dénl ll K O!1('z G yula türyénn .. :zéki híni lulzfÍn.ll 
• • 

lukott. : \nyai ágon az u!o!:-.ó férfi. a ki ("zt a I lt' \ ' l't d~eli. ~~\.ny
ja. tesb -éréll l'k unokii.ia. 13l'n8~a i mell'g ~zprt\t c t t l'1 " onzédo ( 
ehez a. l~(mez- (' ::;a lildhoz . _\ nég'y kei n,', kilziil kpt! ön('k kp
resztatyja. ::1 m indenik lU .. 'k 1l ' 1 g~· ll'lk ii p.irO't.lgt);ja ,'olL Dén Í
ról to\"ábh uta zott . S ZPph.'lltlll' rhpll '1\ ))'<1i1n t:lIH IjUk. októlll' l'
hen ismét Dé-nl n :..: " ég-ül Tord;-in , I~~ z('kl' t :lZ úfaka t tci l'~ nél
kUl jáda h .' a 94 é\"l.'~ I3 nl ~~n i . ~ l p I'P::-:z dilhdkllZlís "olt lIl.ír 
csak azc. r!· i ~ . lllp r t hugy Dl- \':í ri'11 ' I\lnl:ír:l jllt ha:,,::,,:oll . hií l'om
~ZO l' k('\leU \ ' Ol1a t ra ii l n i. 

189:)-1)('11 ismét nW"Vtlll Iltt)l ~ rl p :l y. Iltazit~ i kt,'(h ', ~I int ha ". 
• ..... 
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éle ... é, hogy utolsó látogatásait járja. átrándul KI>
loasvánól Tordára, az ö nmdes módja szerint kocsival. Itt 
""m sokáig pih .. nt, hanpm át megy (~h!'Z Albert Iván. 
hOlI Nagyl'ny..dr!'. n.. sZI'r .. tné látni " többi rokont is. El
megy Szék .. lykpr!'Szturrn Sándor János igazgató családjához. 
TIt ft háziasszony. anyja egyik leánytpst"érénpk. a dédunokája. 

Ez alatt jó muátju. Conch" értesíti, hogy Borszékre ké
szüJ. Brassai rögtön nílaszol Tordáról: Erdélybe jöttöket 
iid"özlöm és ha Tordán fel "esznek. el is kisérem Borszékre. 
nphány napot ott töltendö. 

~indnyájukat - a mithologiában nem lelt n~gy Istennöt 
(Concha leányai) szi\'esen köszönti Brassai,'· Juliusban til
lálkoztak Koc8,h-don és ig!'n ked "es idöt töltöttek Bor.zéken, 

\'In, 

Irói é~ tudomclnyos 0gyéni~égél'öl nagyon sokat lehetnt\ 
é!"- kellene mondani. Ez a két YOllC:ÍS szorosan egymás mellé 
nln helyezked\'e lelki világában, Binílóinak némi igazuk \'oIt 
abban. hogy el kalandozott a tárgytól. De ezt úgy kell érteni, 
hogy tárgyút hele merítette tuchlsa tengerébe. j\[indig az esz
me-társulás útján járt. s ez ínísaiban /lzt jelentette. hogy" 
rokon eszméket. ha'Sonlatokat. anekdótákat, tetszö kifejezés .. , 
ket egymásra halmozta, Ennek érdekes ppldájáYal találko
zunk az Élet-erő léle cÍruií prtekezése benzetö részében, A 
,1fagyar Ilyel " r l/ eJ/őre I r-ik fogságánan "Egy il'oclalmi-pör" 
címe alatt nem is egé~z('n két oldalon egy ;l(lomát, egy mesét 
és három hasonlatot mond pI : a k('rtészrőL fl chemikusról és 
az anatomusról. P olemiáiball úgy kezelte ellenfeleit, mint a 
najnohÍ\'ó, Eleinte csn k forgatja tollát, csillogtatja fénye~
ségét az ellenfél :;;zemébe, ~l i('!ött H mestc rnlglls ra kCl'iil 
sor, HZ ellenfél már el ,"all !-izédiilYC'J Yagy ki Villl merii1n~. 

Szemere ~fiklós hasonló eljllnlssa l a karta I('gyözni nagy 
polcmiájukban, de elüszö,' elhibázta azza l. ' hogy 8zemélyps
kedett. am it- Brassai mindig sikcl'C'H'1l l"lkcriilt. nUlsodszol' 

IIG L evél 'ro rdúról YII3 95. Juliusba n falá lkozfnk K ocs<Í l'cloll és 
igen ke<h 'es id őt töltöttek Borszékell. 

3"" - ~i) -
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lIu.aI, hogy Id~pI'tt ,,,Túl a podiulIlI,.,I. ahol II polt'mill mt'gin· 
dult.·' 

Brassai humora mindig csönd"., dc csipős is. lrásnihnn 
"okszor illeszt be magára vonatkozó tréfás V/\gy pona"zos 
megjegyzést. Ezzel enyhiti stilusát, vagy igazolja önmagát. 
Pnitárius aty~fiaitöJ is bőven kapott szelidebb, vagy élesebb 
bántást. Az utóbbiak közzé tartozott, hogy 187:">-ben II fögond
nok választáson mellözték öt is, meg Berde l\Iózsát is, akit 
Brassai nagyra becsült, ellenhen Illcgválasztották Berd!' 
Aront. Ezt a keservét egy fötanács; ebéden pohárköszöntöben 
öntötte ki. 'föle ritkán lehetett nyilvállO$ fölszól" I'lst hallani, 
de ekkor sokak bámul~tárn föl áll és el mondja II következő 
pohárköszöntöt: ]<Jgy rebdl;s kompániát a törvényszék el 
itélt. Az itélet kihirdetése nt/ln közcllcntil egy bizonyos 
egyén berohan a. tHl'gyali'i ~ i tel'l'l1lb0 és a. híl'ús(ígtól követeli, 
hogy öte t is it éljék cl. Mi.'rt ! - kérdezi II bíró, - mert hH 
allli! bÖJl c1követésénél és is ott lettem volnn, éppen úgy csele
kedtem volna, mint II többiek. Eljen Berde Aron, ~ki ugyan 
nincs jelen, de ha jelen volna. éppen úgy ennék és innék, 
mint mi.5:! 

Emlékezetben maradt, bogy Bra ssai 'forda y;dékére fü
vészn; Illent. Szigeti Sándor polg'lJ:mester értes iilt, hog)' 
Brassai It városban van. I I hína kiildöU, hogy szivesen látja 
ebédl"e. Az öreg fiivész a piacon egy ládán ülve fogya sztotta 
a híres tordai kofapecsellyét, midön II szolga rátalált. Mondja 
meg II polgármester úrnak, - szólt, - hogy köszünöm a szi
ves hivást, de nem mehetrk, mert éppen ebédelek. . 

Torockóra utaztak az unitáriusok zsinati gyíílésre. Tor
dáról kocsik on indultak el. Ott, volt Brassai is. Többekkel 
együtt az útszélen á ll , s nem nagyon élvezte a kocsitól fel
vert port. Na. - mondja. - mil yen kevesell vannak ezek az 
unitárill sok s mégj s milyen nap;y port vern ek fel.bS 

. Egyszer . e~y nöwl sétált a Királ y-utcában. A nő kér 
d: Zl: Bl'a ssa.~ b~CS l tnl IS az <I Z üstökös, BnlssHi csak enn y it 
yalaszoli: F oldlekkel ját szó ég i- tünemény.5" . 

~: S zeme,re Mikl ós l evele Arany Ján oshoz Id ézi FHz 240 !. 
... Ra fra) D omokos esperes köz lése . 
:: Borbély Gyö rgy közlése. . 
G ~' 1I1 a i Arpád p. ü. tanilcsoS közlése. 
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18G7-h .... n HZ alkotmá ny helyreállításakol' K olozsvár \"(\ 1'08 

ti.l'v{\lI yhatóságllt újrH sZt.~ I·vezték HZ ] 861 évi alapon. A vá
I" .. hí, iránt nAgy érdeklödés mutat kozik. 127 képviselőI kell 
ní lasztnni s HZ összesre egy ul'nába adják le ct szavazatukat 
ii~$zcsen 9;)0 SZnVll7.Htot. Legtöbb szavazata ~fikó Lőrincnek 
\".111 (910), a ki " ideig'lenes esküd t közünségi c>lnökké válasz
t:lf ot t." n (assaira 603 szaY:1zat esett/';; 

A IIlcgvMasztottnak esküt kellett tenni. Mindenki eleget 
k tt ennek a köte lességnek, csak B rassa i nem. Nem jelent meg 
('skütételre, mer t. ellenkezet t erkölcsi elvével AZ eskü. "Akit 
il becsül et nem ta rt meg, azt eskü sem," Igy hát a vá rosi élet 
irányításában ne m vett közetlen részt. Annál többet vett a 
hirl apok üt ján. hn l'á ti ki.i rökben. l\íindig és mi ndenkinek meg
lIl ondott a vé leményét. A mÚ Zl' l1ll1 örü, az pgyetcUl i taná r, dc 
J'ö képen cl ~('ne kl' clvelö B rassai együtt élt vá l'osáva l. De bi
zony egy be volt fo rtva Hr. Ő neve és éh_,te, hírl' és cselekedetei 
az o rs~ág llI ív('11 és kc \'é:-: bbé mívelt népével. 

H.ogy B l"a~f:iu i (jI'Szc.lg8~erte milYC'll h íres volt a nagy tu
dOllliínyá l'ól, aiTól igl' ll él'drkef> hizonyság-ot szolg-áltatott egy 
:-.zpged i ta nyai :-:ziillöpúsztoJ', X:<l sn P isln , aki maga. is olyan 
Ilag y !>rcsiilpll ,rn ií ll6 " t"npa sztnlaU tudós" ('mbcl' volt 
:lJllint nwgM Il l' \,pzlp - hogy o rszágos Iwvíí hí l'eRségek pal'o
láztak ve le. ]ijgyetlcn-C'gysz(' 1' is merte pl , hogy llwgc.lnríl oko
s" hh emhelTel """,]t össze . 

r o'v Il)/ilalkozot-t : C>. 

~tld i g' Hzt hiU c lll, hog·y csak ét; vagyok HZ ;l Z Clllből' , ilki mi n
d.önt" tudok, m os t aztá n lát811l, h og-y van eg ~r e m bŐl' . Hki móg· u tÍ.
l<llll . az öreg K ús;! Pi s tánál js többet tud. 

Kérdf''l. t. Ók 1 ű ! C', k i e'l. il mindCll t 111dó~ " ' 
Ai;Z;'H ldlúk. ha c ll"e le jlc ul n nrvéL ol kolO'l.svúr i ka.po ~zl(ll"ol 

H1 d.i tl l'SzC'n!l 'l' .ill L . . , 
Tö l'1 é>k ;1:1. f'Jll(,l·ek 11 I'ejii kc t, ki lehel HZ, <lkirc 11 ko lllZSV;Jl"l . ka 

wszt; . hallg·nzt<l tús úllid Kósa P is tilllnk fJ- llI lékcZlli e ke llenc. V cgl"C 
kisii tötlé' k. ho::n' <l Z i ll e 1ő senki mils, lldnt Br<lss;ti RillllllC l. 

l\ l iJ.:or jíld {,l"l"e ;lZ öreg' Bnlss;ti? 

...... Az lI11 ifú r iu1:iok kiJz lil ll-d yáhlszlot.hlk bl': K!'i za J á,n0s. 
Bunlt, Al"on 1\ 1 ·1'~\·<ll'i 1\li h ú lv Kővári László, LÍlszlóczky Pel,~I': 
<ll-. Gú ll"y F,;\{!l"e:j;'elH. tc PÚl. 'l( c)\'ilCs i A nta l, Ha jós .~ iilIO~ . 01'111051 
Ham u , .1 nk ll h r.~l ck, . Hlllnlil :.cd SÚJHlo l·. F f']"( ' IlCz .J ozsel. NeJlws 
.) úz!Sd. 'F'iilüp htníll. 

Vagy Jf} ('szLl!lIdcjc. dl' mq~:Y()Tl h njl o!t kOI·U yolt. 
Mitő L vitalkoztak I 

Dr: BGI&I Gr.: Dr. B.usai Sá .. uel tiete. - 337-
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1867-hen HZ ,dkolonállY helyreúllításnkor KolOZsvár város 

tiJr\'énylmtósiígiit újra 8zt~I'\'czték HZ 1861 évi alu pon. A vá
I,,""tá" i,.,ínt nagy érdek lődés mutatkozik. 127 képviselőt kell 
\'álusztnni s HZ összesre egy urnába adják le a szavazatukat , 
ij~szcsen fljO szavazatot. Legtöbb szavazata ~{ikó Lörincnek 
V,1Il (910), aki " ideigll')H:'S t>ski.ldt kiizünségi elnökké nllasz
tutott." lhassaira G03 SZHvazat esett / ';; 

A lIll'gvú laf'ztottnak l' ~küt kúllett tenni. :Mindenki eleget 
tett ennek a kötc'lességnek , cSHk Brassa i nem, Nem jelent meg 
"skütélelrc, mert, ellenkezett erkölcsi elvével az eskü. "Akit 
a becsül et nem tart meg, azt es kü sem." Igy hát fl városi élet 
irányításában nem vett közetlen részt. Annál többet vett a 
hirlapok útján, har5ti kijl'ökben. ~lindig és mindenkinek mcg
lllondotta \·él .... 1I1ényét. .A IllÚ ~t'Ulll öre, 01% egyetemi tanár, dc 
főképen cl zl'llckl'dvelö HI'<..issii i egyiitt élt "áros{lval. De bi
zony egy i,,· ,'olt for rva az ö neye és éleh>, híre éti cselekedetei 
az ország lHíveit és kl'\'é: .. ;I,hé IIIh"e lt népével. 

Hogy B l'W:H.;a i 0rsziíg'~ze L'11' llIil Y(,Jl híres ,"olt II llagy tu
dOIlHínyitról, <'11'1'(·1 igl~n (~t'd('kcg hizon.y:-:ágot szolgclltatott egy 
:->zl'g'cdi ta nyni :-.zü llőpHsztUI", l{cl sa Pista. aki mnga is olya n 
nagy !Jecsii lp1l 1('n cílló "tilptl szta lat i tudó~· : pmber volt 
:lIt1 int Ill;P)':ít Iwn'ztl' - h(w\" ()rszáo·o~ Iwvíí hírll:";tiéo-ek IJ(lL'O-

h " ~ "' 1:1 ö 

l :í~tak vl'k'" Egyetlen-pgyszet' iSIIl C' r1"p l'l. hogy l11<lg·áná l oko
!-;a hh pm hC'rn,1 akad t össze·. 

Lgy nyi latkozott: 

Eddi,,' <tilt il ittem h o"·v csak és vng\'u k nz az clllbő r. aki min-~ '~. , , , 
dönt tud ok, Ill usi aztólI lá t .l Ut, "og'~' nw eg:>. entbő l ' . a ki meg IlH
Iam. ;"lZ öreg K úsiI Pistilllál is t.öbbet tud . 

KénlC'zte-k tö ll'. ki C'Z cl mindellt tudó! 
Asz'"ll\dt ú k, 11;1 eJrc lí'jt (, 1ll öl Il('yét. öl kolnzs\"úri kúposzt iI ról 

1I! .l jd (' :-:Z(' III 1>1..' ju t. .. . . 
T Öl't é- k ;rI. PIll (' l"t'k " fl'j iik l' t. ki le het nz. ak i re il ko lozSY<ln , ka. 

j)" szt " hallgnzt" tú:-,únúl 1\.(,:-;;1 P istúll:d~ plldé keznie ke llene. Vcgr(' 
k isütött(·k. h f)g':, Nl. iUc!ö :-a'llki IHÚS. nlillt l:h n s~ ; d S !llIlU CI. 

~lik ( ll· jú rt l'lTe öl Z ön'g l:ir <lS~lI i? 

:,;. Az u ni lúl"iuso k közül "l7+d \"id asztotta k be: K riz<I J á.IlO!', 
Berde Amil, ~ l ag":-'al' i .i\lih ú l y.Kő",íl'i Lú!"z ló_ Lúsz lpczky ,Pet"~ r: 
dr. Gú lfy "b:lld re, ]"ekefl' P Úl. J( on"'('~i .\n tnl. H .. d ó ... . Jyno~. O!·ltIo", ~ 
~~1 1!1l1 , ,l: lk,lu 1 '~l e k . . ll;lI lliúg"y i Rúnd u r, FCI·l'Hez .JOZ!"l'!. ~ elU (,~ 
:Jm.sc f, }"'liliip hty úll . 

. V~lgy 1~1 l'sztc lI dejc. dl' Il:I g:-"OIl h;d lo tl konl y oll . 
Mil·ő l Yitutkoztak! 

Dr: & r.n GJ.: o.. BrISsai Si • • d .It le. - 337 -
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A 11181O-ar Il~P .... p .. roltlull .... ról. 
Qt 1l.1 .... Iyuhdt"k klt 
Arra, hogy s .... pn1'ituui kf;)Ut'lW u cnadM «i taIt.t. hom' 

bt.ltt'r~ "M.dAlkodA~t rulytuthu~~unuk. Ut' muudtun'k ft\~ ul st l;' 
Mitt 
Nu uat 1lt'1ll köWlöUI na unnr.l. A. ulyuu 1~ .... e?tdJ't'l ml\h • • t 

rUKJa Immdunl. htl J,('~· ~.ü1Hh' I\·ns.t;g. hult\lt n tudoU\ftuy ok't\rt fit"-
tattuk oa iilf\'f't. ' 

E. n kŐI'~I~~ tH'(lig '\ I'dl'k\·hu.'. X"IU lhulnu t-l ,'uhunU ti tM"Na".· 
.... t&.iik\)Ö1! 

C~ltk n"nyit. 1H)1l~' Iniuth'IIUl.uI" .. Ih'u'uk n~",(;H:rB~~t' tian\n:n.·s,Stt} 
tes.lk Mo uöi ~.ölU~b· t,k~t .. . Min61 illk~\hh " " "t'k II mhult\uft'lt' dio 
"ntuk. num\! h,'rlU'~,whh !tisz UJ!. UH~· ll$ii~. Hh\hu (' SlI,-,,,' 1 kl fl ruhh-1 
ti lIMIlY uruk kt· lS~bül. hug-~' hn kh'su\'ul'i II ,-:dh\snssáJ,l'i\t is.. t'lh'uht'H 
u méldjt·zt'i. IIUI~.lu~uh·) uhntoJ,wt HU.·~ olt hu~~· i. .. 

Köali II Budu pt's ti II i 1'1111.1 Wlli. Imiju:-. HI. Kfi~n 1:)181 n lmh\ln 
ulkuhm\lu\l. , 

• 

• -• 

-

-
-

- !jas -

• 

• 


	DSCF9669_resize
	DSCF9670_resize
	DSCF9671_resize
	DSCF9672_resize
	DSCF9673_resize
	DSCF9674_resize
	DSCF9675_resize
	DSCF9676_resize
	DSCF9677_resize
	DSCF9678_resize
	DSCF9679_resize
	DSCF9680_resize
	DSCF9681_resize
	DSCF9682_resize
	DSCF9683_resize
	DSCF9684_resize
	DSCF9685_resize
	DSCF9686_resize
	DSCF9687_resize
	DSCF9688_resize
	DSCF9689_resize
	DSCF9690_resize
	DSCF9691_resize
	DSCF9692_resize
	DSCF9693_resize
	DSCF9694_resize
	DSCF9695_resize
	DSCF9696_resize
	DSCF9697_resize
	DSCF9698_resize
	DSCF9699_resize
	DSCF9700_resize
	DSCF9701_resize
	DSCF9702_resize
	DSCF9703_resize
	DSCF9704_resize
	DSCF9705_resize
	DSCF9706_resize
	DSCF9707_resize
	DSCF9708_resize
	DSCF9709_resize
	DSCF9710_resize
	DSCF9711_resize
	DSCF9712_resize
	DSCF9713_resize
	DSCF9714_resize
	DSCF9715_resize
	DSCF9716_resize
	DSCF9717_resize
	DSCF9718_resize
	DSCF9719_resize

