
Dr. Ambro János emlékezete.
Irta Dr. L e n d v a i  B e  n o ,  Pozsonymegye fóorvosa.

(Eloadta a pozsonyi orvos-természettudományi egylet 1891. évi február hó 4-én 
tartott orvos-szakosztályi gylilésében.)

Ha valaki a természetnek tartozó végso adóját lerója s 
elkoltózik oda, honnan nines tobbé visszatérés, fájdalmas érzések 
keletkeznek a visszamaradottak keblében, ha ezek a korükból 
eltávozottat szerették, tisztelték, ha iránta rokoni vagy baráti 
érzéssel viseltettek. Mennyire érzi az anya szeretett gyermeké- 
nek, az anyai ápolásra szorult gyermek pótolhatlan édes anyjá- 
nak elvesztét; mily fájdalotnmal tblti el a visszamaradottat 
elhúnyt testvérének halála; mint sajog a seb, melyet a szeretett, 
foldi boldogságot igéro jegyes halála okoz; mily égeto a fáj- 
dalom a hü hitvestárs elkoltozésénél; mily felejthetetlen az 
elvesztett jó barát, a szeretett pályatárs. I t t  és ott fáj a vesz- 
teség, ürt hagy vissza az elkóltbzbtt, mely hosszabb rdvidebb 
ido mulva lesz csak betolthetó'. Boldogok a visszamaradottak, 
ha elkóltózbtteiknek emlékei mííveikben, cselekedeteikben koztük 
fennmaradnak; ha az elhúnyt élte rogos pályáján úgy mñkódótt, 
hogy munkálkodásának gyümblcse ótet túléli, ha az általa el- 
vetett mag nem sivár fbldre, hanem termékeny talajra esve, 
élte elmultával is h irdeti: hogy embertársainak javára élt, hogy 
hasznos polgára volt a hazának.

A nagyon tisztelt szakosztály megbizásából nekem jutott 
a szomorú feladat boldogult Ambro János kartársunk felett 
emlékbeszédet tartani. Ha eme feladatnak, úgy mint talán a 
tisztelt szakosztály joggal megkivánhatja, és a mint azt magam 
is óhajtanám, megfelelni képes nem leszek : ne akarathiánynak 
méltóztassanak azt venni, hanem eróm, képességem gyenge- 
ségének s amaz elfogultságomnak, mely boldogult barátunk
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elvesztese felett keblem hurjait meg most is fajdalmasan 
rezgi at.

Ambro Janos 1827. evi marcius 17-en Trencsenmegyeben 
Beczkon sziiletett. Atyja, ki meszaros volt, koran elhalvan, ozvegy 
anyjanak feliigyelete alatt kezdte meg szulobelyen Beczkon elemi 
iskolait. Majd Modorba, innet ismet Sopronba ment, hoi gym- 
nazialis tanulmanyait vegezte. Az orvosi tudomanyokat reszint 
Budapesten, reszint Becsben hallgatta, mely utobbi helyen pro- 
movealtatott. Ozvegy anyja, ki idokozben masodszor ferjhez ment, 
szuk anyai korulmenyei miatt otet nem tamogathatvan, tanulasi 
eveit nem csekely nelkiilozesek kozott toltotte, privat orak adasa 
altal leven kenytelen magat fentartani. Ez a sziikolkodo eletmod 
edze meg meg zsenge ifju koraban annyira erejet, hogy kesobbi 
eletpalyajan felmeriilo legnagyobb akadalyokkal is legtobbnyire 
sikeresen megkiizdott. Orvostudori sebeszeti es sziileszeti ok- 
leveleit 1852-ben elnyerven, azonnal a becsi sziileszeti es no- 
gyogyaszati klinikakon kezdett foglalkozni, mely szakmak irant 
mar ekkor kivalo eloszeretettel viseltetett. 1853-ban egy sepsis- 
ben elhalt no hullajanak bonczolasanal a hullafolyadekbol egy 
csepp jobb szemebe feccsenven, ez mindket szemen nagymervu 
lobot idezett eld, melynek folytan a jobb szem idovel teljesen 
elsorvadt. A bal szemet sikeriilt ugyan megmenteni, de ez is 
honapokon keresztiil oly gyenge maradt, hogy tanarai a tudo- 
manyos palyatol valo visszavonulast es tokeletes nyugalmat 
ajanlottak neki. 0  azonban tudomanyszomjatol osztonozve, 
e tanacsot nem fogadta es emez onfelaldozasanak csakugyan 
meglett az a jutalma, hogy szeme tokeletesen helyreallt s 
oly nagy hevvel megkezdett orvosi paly aj at folytathatta. 
Nem sokara ezutan Budapesten Balassa oldalanal talaljuk, 
kinek vezetese mellett magat a sebeszetben is kikepezte. Ez 
idoben tortent, hogy Kis - Ujszallas orvosa elhalvan, a varos 
Balassat kerte fel, hogy szamara egy iigyes orvost kiildene. 
E helyre Balassa boldogultat ajanlotta, ki hogy mennyire meg- 
nyerte tetszeset es szeretetet, mutatjak a kis-ujszallasiakhoz 
intezett, jelenleg birtokomban levo eredeti levelenek valoban 
szep kovetkezo sorai: „Yan szerencsem a tt. varosi tanacsnak
tudomasara juttatni, hogy lelkiismeretes valogatas es megfon- 
tolas utan mindazok kozt az orvos urak kozt, kik a kis-ujszallasi
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orvosi állomást elfoglalni készeknek nyilatkoztak, mint leg- 
kitiinobbet s hasonlithatlanul legalkalmasabbat jeloltem ki 
dr. Ambró János urat.“ Ismét bátrább : „a ki, mint ernyedetlen 
szorgalmu és valódi emberszeretettel felrubázott egyén, a szen- 
vedóknek és betegeknek gyógyítása és ápolása kbriil hiányozni 
nem fog.“ Tehát már Balassa is, akkori korban az országnak 
elso orvosi tekintélye, fellelte benne azt a vasszorgalmat, azt 
az emberszeretet, melyet élte végeig megtartott. Mi természe- 
tesebb, minthogy e levélre boldogultat a kis-ujszállásiak tárt 
karokkal fogadták, mely 10,000 lélekszámu városban, egyetlen 
elbregedett és a gyakorlattól már majdnem teljesen visszavonult 
sebészen kivül, d az egyedüli orvos lévén, 1854-tdl egész 1870-ig, 
tehát 10 éven keresztül folytatta bsszes idejét igénybe vévo 
terhes praxisát. Mely ido alatt hogy mennyire megnyerte a 
kis-ujszállásiak szeretét, kitünik abból, hogy eltávolása után 
úgy Budapestre mint késobb Pozsonyba is kiildottséget menesz- 
te tt hozzá a város, avval a kéréssel, hogy térjen korükbe vissza. 
— 1857-ben Kis-Ujszálláson házasságra lépett Polgár Rózsával, 
mely 33 évig tarto boldog házasságból 4 fiu- és 1 leánygyermek 
származott. Ezeknek neveltetése végett, de tudományszomja és 
soha nem nyugvó tettereje által is osztonozve 1870-ben feljott 
Budapestre, hol két évig mint gyakorló orvos mükodbtt; innét 
pedig 1873-ban Pozsonyba, hova a miniszterium által az ujonnan 
megnyitott bábaiskola igazgató-tanárává neveztetett ki, mely 
állást egész élte végeig betoltotte.

Irodalmi mííkodését már a 60-as években megkezdte, midon 
a szaklapokba a gyermekhalandóságról és a bábákról számos 
kozleményt irt. 1871-ben irta Budapesten: „lrányeszmék a
magyar állam területén felállítandó bábaintézetekrol“ czimü 
ropiratát, mely nem csekély mérvben hatott kozre a pozsonyi, 
nagyváradi és szegedi országos bábaiskoláknak 1873-ban tortént 
felállítására és melynek kozvetlen eredménye volt a pozsonyi 
bábászati tanszéknek általa tortént betoltése. De kedvencz 
eszméjével, a bábaügy rendezésével, nem csak a sajtó útján 
foglalkozott, hanem az orvosi és természettudományi vándor- 
gyüléseket is annyira felhasználta ennek hirdetésére, hogy az 
ez irányban itt tartott eloadásai által is magára vonta az irány- 
adó korok figyelmét. Már mint a pozsonyi bábaiskola igazgató-
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tanára irta 1873-ban tôt szülészeti kônyvét a bábák számára. 
A könyv czime : „Kniha a poradnitve pro baby“, nyomatott 
Szakolczán, 1873-ban. — 1874-ben adta ki magyar nyelven 
következd kitünô munkáját: „Szülészeti tankönyv bábák szá
mára“, fametszetekkel ellátva, mint ilyen hazánkban elsö. E két 
tankönyv 2000 példányban megjelent elsö kiadása majdnem 
teljesen elfogyván, 1889-ben már ezeknek második kiadásán dol- 
gozott, melyeket azonban közbejött halála miatt be nem fejez- 
hetett. 1885-ben egy röpiratot : „Emlékirat a hazai bábászati 
ügy érdekében“ adott ki Pozsonyban, melyben zilált hazai bába- 
viszonyainkat hiven ecseteli és melyet a Budapesten az évben 
ülésezo orvosi congressus tagjai közt is kiosztott, hol a bábászat 
érdekében fel is szólalt. 1886-ban kiadta „Emlékiratát a gyámol- 
talan gyermekek és árvák érdekében“, 1887-ben pedig : „A tör- 
vénytelen árvák és hajadonanyák védelmi kérdésének országos 
rendezése“ czimü ropiratát, mindkettó't Pozsonyban.

Hogy úgy orvosi, mint irodalmi mükodései által már jókor 
a legfelsöbb körök figyelmét is magára vonta, mutatja ama 
korülmény, hogy az országos kôzegészségi tanács vidéki tagjává 
is kineveztetett.

Ha elhúnytnak mükodését tekintjük, fenntebbiekból látható, 
hogy leginkább a szülészet volt az, melyre kiváló figyelmét 
fordította, melynek élete utolsó 18 éven át nem csak egész 
idejét szentelte, hanem — mint a pozsonyi bábaiskolának igaz- 
gató tanára — azt, különösen a tót eloadás végett az ország 
legtávolabb vidékeirol ide zarándokló nôvendékeinek, tanította is.

Az itteni bábaiskola megnyitása, 1873 óta tehát, boldogult 
életének uj korszaka kezdödik. Ez idotó'l fogva úgy a szüló'nek 
és gyermekágyasok ápolását, valamint a bábák tanítását illetóleg 
valódi elemében volt. A szülonokkel, de minden más betegével 
szemben tanusított valódi humánus eljárása, a bábanovendékek 
iránt mutatott, lehet mondani atyai fellépése mindnyájunk eló'tt 
ismeretes. Hányszor láttam a jó öreget, eló'adása közben növen- 
dékeitol, mint gyermekeitó'l környezve; mily buzgalommal, mily 
örömmel, mily odaadással járt el közöttök oktatói tisztében, 
mily Örömet szerzett neki azoknak elomenetele, mint igyekezett, 
mint fáradozott a gyôngébbeket serkenteni, azoknak a hall- 
gatóknak, kik legnagyobb részt az értelmiségnek nem nagyon
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magas fokan ällanak, a targyat ügy elöadni, azt minden oldalröl 
ügy megvilägitani, hogy azok vizsgälatuknal a legszigorübb 
vizsgälönak igenyeit is kielegithettek. A szigorlati vizsgälat 
pedig mindannyiszor valödi ünnep volt, ügy rea, mint a növen- 
dekekre ös a többi ott megjelentekre nezve is. De nem csak 
magara a szüleszetre, nem csak arra volt ö elöadäsaiban tekin- 
tettel, bogy tanitvänyaiböl ügyes bäbäkat köpezzen, hanem az 
erkölcsi szempontokat sem teveszte soha szemei eiöl. A leg- 
csekelyebb botläsra következett az intes, mi ha nem hasznält 
vagy ha a botläs olyan volt, hogy javuläsra kilätas nem lehe- 
tett, kerlelhetlen szigorral järt el, kizarta az illetöt intezeteböl, 
mert ennek jö hirnevet semmi äron koczkäztatni nem engedte. 
Mint a n. m. valläs- es közoktatäsügyi miniszterium ältal a 
szigorlatokra az intezet megnyitäsätöl fogva kiküldött vizsgalö 
biztos 17 even ät 33 szigorlati vizsgälaton voltam tanuja fära- 
dozäsai sikerenek. A vizsgälatot mindig imädsäggal kezdte meg, 
mi annak keretebe nem tartozott ugyan, de veghetetlen jö 
hatasa nem volt tagadhatö es ebböl lehetett következtetni arra 
is, hogy növendekeinek kedelyere erkölcsileg is hatott, mi jövö 
pälyäjukon, legtöbbnyire a nep legalacsonyabb osztälyaval valö 
erintkezesök közben ketsegkivül az ältaluk gondozott szülönökre 
is csak jö hatässal lehetett.

Nem csak magam, hanem sokan az itt levök közül tanui 
voltunk az ily szigorlatoknak, meggyözödhettünk azokon, hogy 
mily hevvel, mily odaadässal csüngött megboldogult tudomänyain, 
mily szeretettel ragaszkodtak növendekei hozza, mily ahitattal 
lestek ajkainak minden egyes szavait. Eme ugyszölvan csalädi 
összetartozäs mindig legjobban kitünt a vizsgälatok utäni fel- 
esketesenel a babäknak. Feledhetlen marad elöttem ama pillanat, 
midön 1873-ban az elsö szigorlat bevegezte utan tanitvanyaival 
az elöirt esküt Jetetette. Elöbb beszedet tartott hozzäjok, mely- 
ben öket ama nehezsegekre, melyekkel palyäjok közben taläl- 
kozni fognak, figyelmeztette. Megmagyarazta nekik, hogyan keil 
jövö pälyajokon viselkedniök; hogy äpoltjaiknak bizalmät meg- 
nyerjek; hogyan keil eljarniok amaz örakban, melyekben az 
anya fajdalmak közt szüli gyermeket; hogyan keil szorgoskod- 
niok ügy az anyanak, mint az ujszülöttnek egeszsege es elete 
felett; mit keil tenniök, hogy a szüles szerencses lefolyasähoz
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kotött várakozásnak, melynek teljesülésétó'l sokszor az egész 
családnak boldogsága függ, megfelelhessenek. Szívbdl jött szavai 
valóban szívhez szólók voltak, mert ezeket oly jósággal, oly 
szeretettel, oly érzéssel adta eld, bogy érzelmeinek túláradásá- 
ban könnyei megeredve, beszédjét ismételve meg kellett szakí- 
tania. A novendékek ebben a pillanatban szintén hangos zoko- 
gásban törtek ki s mi jelenlevok sem nyombattuk meghatott- 
ságunkat vissza s a családi osszetartózandóság eme magasztos 
nyilvánulásának szinte kicsorduló könnyeinkkei adóztunk. Ilyen 
volt o mint tanító, ilyen volt a viszony közte és tanítványai közt.

De mit tett magáért az intézetért, a bábaiskoláért? Ez 
iskola eleinte, mint mindnyájan tudjuk, a helybeli országos kórház 
udvarba kiszögellö részének második emeletében volt elhelyezve. 
Ez a hygiene minden kivánalmainak megfelelt ugyan, de szük 
volt. A szülések bekovetkezésére váró úgy nevezett ñapos nö- 
vendékek nem voltak külön helyiségbe elhelyezhetó'k, annál 
kevésbé lehetett szó ezek bennlakásáról; pedig boldogult a jó 
tanítás egyik szükséges kellékének tartotta, hogy az eló'forduló 
szüléseket a folyton kéznél levo novendékeknek lehetó' leg- 
nagyobb száma tehesse tanulmánya tárgyává. A helyiség 
nagyobbítását eleinte az által akarta elérni, hogy az egész 
udvari második emelet neki átengedtessék és ez a kórház többi 
részétó'l a folyosó mentében emelendó' fal által teljesen elkülonít- 
tessék. Ez azonban kivihetó' nem lévén, az intézetet a kórházból 
kivenni és más helyre akarta áthelyezni. Ebben a szándékában 
a kórház maga is támogatta, minthogy ez által az iskola szá- 
mára átengedett helyiségek eredeti czéljoknak, a betegek gyógyí- 
tásának ismét visszaadhatók lettek volna.

Hosszas keresés, tervezés, alkudozások után a vallás és 
kozoktatási miniszterium végre elhatározta, hogy uj bábaiskolát 
építtet, mely nem csak a novendékek számára internátussal, 
hanem a nó'i betegek számára szükséges helyiséggel is el legyen 
látva. Evvel boldogultnak oly rég óhajtott kivánsága ment tel- 
jesedésbe. Most minden gondját, minden szabad idejét arra 
forditotta, hogy az intézet a modern kivánalmaknak mindenben 
megfeleljen. Már annak tervezésébe is befolyt és már ekkor nem 
egy változtatást ajánlott, mit a miniszterium, annak czélszeru- 
ségéró'l meggyó'zó'dve, nagy részben el is fogadott.
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1883-ik évben végre megkezdódott az építés. Midon az 

alapfalak már le voltak rakva, véletlenül arra menve, észre- 
vettem, bogy az egész épület egy mélységben emeltetik, mivel 
a Pálffy-kertnek ama része a mellette húzódó Torna-utcza tobb 
mint két méterrel mélyebben feküdt. Ez épületnek ily mély 
fekvése ellen hygienikus szempontból kételyeim támadván, 
ezeket boldogulttal azonnal kozoltem. S mit tett ó, bogy az 
általa is elismert eme bygienikus hibát elbáríthassa? Azonnal 
sürgonyozott Budapestre a miniszteriumboz, mire a válasz 
az lett, bogy a dolog rendbehozatala végett minden késedelem 
nélkül menjen le Budapestre. Es csakugyan az általa adott fel- 
világosítás folytán a miniszterium elrendelte, bogy az udvar 
egész a szomszéd utcza talajának színvonaláig feltoltessék.

Ily módon szorgoskodott 6 a mostani uj bábaiskola fel- 
építésénél, mely nem csak bygienikus szempontból* banem fek- 
vésére, nagyságára és berendezésére is a bábászati tudományok- 
nak és a nógyógyászatnak nem egy müveltebb nemzet által is 
megirigyelbetó otthona lett, melynek létrebozatalában boldogultat 
az oroszlánrész méltán megilleti.

De nem csak megfeleló' épületról, megirigyelbetó' ottbonról 
gondoskodott ó, banem ennek belsó kezelését is lebetó leg- 
nagyobb lelkiismeretességgel vezette. Jeles tanárának, boldogult 
Semmelweissnak, kinek arczképe intézetében kiváló belyet fog- 
lalt el, jeles tanítványa, annak tanát a gyermekágyi lázról egész 
kiterjedésében elfogadva, intézetében bárki mindig a legnagyobb 
tisztasággal találkozott. A gyermekágyi láz magyarázata ked- 
vencztbémái kbzé tartozott s a legscrupulosusabb tisztaságot 
ndvendékeinek nem csak naponkint mindig és mindig ajánlotta, 
banem ennek pontos megtartása felett kérlelbetlen szigorral 
órkbdott is. Képzelbetó, mily leveróleg batott reá ily eljárás 
mellett, midón 1875-ben, még akkor az országos kórházban levó 
intézetében a gyermekágyi láz fellépett. Egészen lesujtva jott 
bozzám a kedvezótlen bírrel, látszott arczán a fájdalmas be- 
nyomás, melyet reá e nem várt esemény gyakorolt; szemre- 
bányást tett magának, bogy a legnagyobb elóvigyázat daczára 
sem tórtént meg minden, minek meg kellett volna torténnie. 
Ekkor az egész intézet a kórház átellenében fekvó házba 
tétetett át, az osszes belyiségek legnagyobb szigorral fertótlenít-
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tettek, úgy hogy hét beteggel és négy áldozattal a járvány 
befejezodvén, az ez ido ota nem ismétló'dótt, világos tanuságaul 
az intézetben folyton uralgott leglelkiismeretesebb tisztaságnak.

Az intézetnek 1873-ban tortént megnyitása óta 828 kitanult 
és oklevéllel ellátott bábát bocsátott szét abból boldogult az 
egész országba, melybol magára Pozsonyvármegyére 195 esett. 
O azonban nem elégedett meg avval, bogy novendékei jól ki- 
érdemelt oklevelekkel elláttattak, hanem minden erejével oda 
torekedett, bogy azok bábászati gyakorlatuk kozben is a tudo- 
mány színvonalán maradjanak s ezt igen helyesen az által vélte 
elérhetni, ha minden eloforduló szüléseikról a hatósági orvosok 
által ellenorizendo jegyzókonyvet vezetnek. Ezeknek a jegyzo- 
konyveknek általa osszeállított rovataiban a szüléseknél eló- 
forduló osszes korülmények tekintetbe vannak véve, melyeknek 
lelkiismeretes betoltése nem csak hosszu évek multával is tanu- 
ságos hü képét nyujtja illetok tevékenységének, hanem azoknak 
mindenkori ellenorzése is a hatósági orvosok által lehetségessé 
válik. Hogy az ily jegyzokónyveknek vezetése, külónosen falukon, 
hol az orvosok száma csekélyebb, mily üdvos volna, azt csak 
azok tudják megitélni, kik látják, hogy a tanintézetekbó'l ki- 
bocsátott bábáknak nagy része falusi gyakorlatában mily rop- 
pant nehézségekkel kénytelen megküzdeni. A falusi kózonség 
legnagyobb része ugyanis századokon keresztül a kontár-bábák- 
hoz szokott, azokhoz a kontár-bábákhoz, kik szülések alkal- 
mával a bábászati teendókón kivül nem csak a legtobb házi 
teendó'ket: mosást, fó'zést stb. is végzik, hanem magánál a 
szülésnél, valamint a szülónó és az ujszülott ápolásánál is igen 
sokszor és pedig azok egészségének, sót életének rovására, külon- 
bózó eló'itéletekhez, régi sok szokásokhoz, babonához stb. alkal- 
mazkodnak. Nagyon érthetó' tehát, hogy a kózegészségügy iránt 
semmi érzékkel nem biró tudatlan nép inkább ragaszkodik ezek- 
hez, mint csupán a szülészeti teendó'kre szorítkozó s a szülészeti 
tudomány szabályaihoz alkalmazkodó tanult bábákhoz. Ennek 
kovetkezése az, hogy a tanult bábák kóziil nem kevesen a létért 
való ez óriási küzdelemben utóvégre kifáradva s a tudomány 
kovetelményeit melló'zve, gyakorlatukat nem ennek alapján, 
hanem a nép szokásaihoz alkalmazkodva folytatják, lassankint 
elziülenek, úgy hogy a kitanult bábából lesz okleveles kontár-
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bába. Ezt akarta a boldogult a jegyzokonyvek behozatala által 
és az által, hogy azoknak vezetése minden bábára nézve kote- 
lezó'vé tétessék, megakadályozni. Sajnos, bogy eme czélját el 
nem érhette, hogy ismételt felszólalásai a miniszteriumnál a 
jegyzokonyvek vezetésének kotelezó'vé tételére eredménytelenek 
maradtak. De nem is igen gondolható, mikép lehetne a kozségi 
vagy állami javadalmazást nélkülozd magánbábákat ily jegyzó- 
konyvek vezetésére kényszeriteni?

Ha megboldogultat mint embert, mint orvost, mint kollegát 
tekintjük, úgy hiszem alig akad kozóttünk, de a vele érint- 
kezésben levo nagy kozonség sorában is valaki, ki el nem 
ismerné, hogy mind e három irányban meg ne tette volna kote- 
lességét. Minden gondolata, minden szava, minden cselekedete 
csak embertársainak java korül forgott, egész élete csak ezek 
boldogítására volt szentelve s ha hibái voltak is, hiszen kinek 
ne volnának, ezek csak túlbuzgóságának voltak kifolyásai, mely 
által vezetve, néha a czél mellett eltéveszté az eszkozt s a 
nagy kozonség boldogítását tartva mindenkor szeme elott, a hite 
szerint ennek útjában álló egyesek iránt néha túlszigoru volt. 
Ki ne ismerte volna koziilünk hajthatatlan vasakaratát, ki ne 
tudná kozülünk, mily makacsul ragaszkodott mindenkor nézetei- 
hez, mily lehetetlen volt otet az ellenkezorol meggyozni. Szív- 
jóságában, az egész világot boldogítani akaró torekvésében nem 
vette mindig észre, hogy egyik vagy másik eszméje kivihetetlen; 
azt valamennyit, mint megvalósíthatót tekintette, nem nézett 
sem jobbra, sem balra, lankadatlan erovel torekedett mindig 
elore és mégis, akik eme sokszor idealis világboldogító eszme- 
menetének útjában állottak, azokat nem tekintette ellenségeinek, 
hiszen jó szive ilyeneket nem ismert, hanem csak ellenfeleinek 
s mint ilyeneket nyilt sisakkal igyekezett legyózni. Ha minden 
nemesért rajongó túlságos hevében néha elhagyta magát ragad- 
tatni s annak esetleges kovetkezményeire egyszer - másszor 
figyelmeztetve l e t t : egy szót sem vont vissza abból, mit szive 
meggyózódésébó'l kimondott, egy betút sem abból mit, a legjobb 
szándékból irásban kozblt, hanem képes volt bár kivel igaz- 
sága érzetében megküzdeni, képes volt a dolgot a végletekig 
vinni, eme, eló'ttem tóbbszor ismételt mondásban adva kifejezést 
érzületének : Ambro torik, de meg nem hajlik.
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Hogy a sorsnak megfogliatlan szeszélye mily megdöbbentd- 

leg igazolá boldogultnak emez állítását, élete legvégsô szakának 
következo epizódja mutatja :

Midôn 1889-ben ama hír merült föl, hogy Pozsony városa 
tervezett gyermekmenhelyét a Pálffy-kertben építteti, a helyi- 
ségnek ezt a választását boldogult nem csak nem helyeselte, 
hanem annak meghiúsítására minden tole kitelhetot elkövetett, 
ismét a kozjót tartván szem eldtt, hogy a kertnek beépítése 
által azok, kik eddig ott nyaranta, az egészségüket fentartó 
vagy helyreállító tiszta levegó't élvezték, annak további élvezeté- 
töl megfosztatnak ; mikor ugyanez év ôszén a ház felállítására 
szükséges területen a fák kivágását megkezdték, egészen fel- 
indulva nyitott be hozzám a felszólított, hogy vele egy nagy 
befolyásu személyiségbez elmenjek, kit ö meg fog kérni a hygiene 
minden alapelveivel ellenkezo eme fairtásnak megakadályozására. 
Csakugyan elmentünk az illetöhöz, ki boldogultnak meghallga- 
tása után azonnal a helyszinén megjelenve, meggyözodött arról, 
hogy a fapusztítás, épen azon az aránylag kis téren, hova maga 
az épület jön, alig számbaveheto s hogy a legnagyobb részben 
megmaradt fák jovó're épen oly kellemes üdiilo helyül fognak 
szolgálhatni a menház lakóinak, mint eddig egyéb városi csa- 
ládok gyermekeinek. O azonban mindebben még sem nyugodott 
meg; bar a házért, mint az elhagyott gyermekek menedék- 
helyéért rajongott, azt mégis e helyen olyannak tekintette, mint 
a mely által a város egyik hygienikus tényezojétól megfosztatik. 
A szemei elott emelkedö épületnek jogosságát e helyen elismerni 
nem akarta s fájdalom! mint mindig és mindenben itt is követ- 
kezetes maradt magához, mert azon a napon, middn mult évi 
május 17-én a ház falainak felemelése után az építok a bokréta 
ünnepet ülték, kisértük öt örök nyughelyére, azon a napon adta 
vissza koporsója a rokoni és baráti kezek által reá dobott hantok 
tompa dôbôrgését. Mintha nem akarta, nem tudta volna ez 
ünnepélyt megélni; mintha nem akarta, nem tudta volna csupán 
embertársai javára szolgáló bensö meggyozodését feláldozni. 
Meghalt, de nem engedett; tört, de nem hajlott.

Es milyen volt boldogult mint orvos és kollega? Hogy 
miképen érzett betegei iránt, megmagyarázza nemes szive, mely 
nem csak legföbb feladatának tekintette, azoknak fájdalmait
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lehetöleg enyhiteni, hanem vigasztalö szavaival a betegségeknek 
a csalâdokra gyakran oly sulyosan nehezedd kôvetkezményeit 
is igyekezett türhetobbé tenni. Ki ne emlékeznék kôzülünk 
nyâjas, barâtsâgos, bizalmat gerjesztô arczâra, melylyel a beteg 
âgya mellett megjelent; ki ne hallotta volna biztatô szavait, 
melyekkel betegeinek gyôgyulâs irânti reményét felköltötte ; 
kinek ne lett volna kôzülünk alkalma meggydzodni amaz el- 
ragadtatâsârôl, mely arczân lâthato volt, midon betegeinek 
egyike vagy mâsika, vigasztalö szavai âltal meggyozve, biztos 
gyogyulas reményében, csalâdi kötelmeinek végzésétol még fâj- 
dalmak àrân sem hagyta magât visszatartani. Elénken emlék- 
szem egy a gyermekâgybol mâr felkelt fiatal ndnek esetére, 
kinél az emlobimbôn tâmadt repedések folytân a szoptatâs igen 
fâjdalmassâ vâlt. Midon a fiatal anyânak kijelentettük, hogy e 
fâjdalmak a szoptatâs mellett meglehetôsen el fognak hûzôdni, 
de hogy azonnal megszünnek, ha gyermeke szoptatâsâval fel- 
hagy, midon még a férj is, hogy csak neje a tovâbbi fâjdalmaktol 
megszabaduljon, a szoptatâs abbanhagyâsa mellett foglalt âllâst 
és mindezekkel szemben az anya hatârozottan kinyilatkoztatta, 
hogy inkâbb elszenvedi a fâjdalmakat még bar mely hosszù 
ideig, mint gyermekének szoptatâsâtél megvâlna : lâtni kellett 
megboldogultat, mennyire nem fékezhette ôrômét, mennyire ma- 
gasztalta az anyât, ki gyermeke irânti kôtelességével szemben 
elfeledte fâjdalmait. Nem a legnemesebb szivre, nem a legember- 
szeretobb vonâsra mutat-e e tény?

Mit mondjak boldognltrôl, mint kollegârôl? Mily nagy 
becsben tartotta ö a kollegiâlitâst, mennyire örizkedett d még 
csak lâtszatâtôl is minden beavatkozâsnak egyikünk vagy mâ- 
sikunk orvosi praxisâba, mily nagy sulyt fektetett ö az orvosi 
karnak jô hirnevére, mint szerette volna ö ezt a lehetô leg- 
magasabb fokra emelni, annak mindnyâjan élo tanui vagyunk. 
Tanui vagyunk az ö fâradhatlan ügybuzgôsâgânak, melylyel 
összejöveteleinken nem csak mindig megjelent, hanem azokon 
karunk érdekében szavât mindenkor legjobb meggyozodése szerint 
tel is emelte.

Tekintsük most boldogult életszakânak utolsô éveit, midon 
mükôdését a szegény anyâkat és gyermekeket segélyzô pozsonyi 
egylet érdekében megkezdte; tekintsük, hogy mit tett, miért
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fáradott, miért lelkesült, mi volt ez irányban utolsó évei minden 
léptének, minden gondolatának, szive minden dobbanásának 
czélja? Mert 6 nem tartozott azok kozé a koznapi lények kozé, 
kiknek onhasznok, bnérdekok mindenek folott áll, kik a kozjót 
csak addig tartják szem eló'tt, mig az saját elonyiikkel ossze- 
ütkozésbe nem jo. 0  nem magáért, hanem másokért élt, mások- 
ért dolgozott, másokért fáradt. Bar mindenkiért lángoló nemes 
hevében fel akarta olelni az egész világot, mégis nem a magas- 
ban, nem a felsobb kbrokben keresett magának mükodési tért, 
mert tudta, hogy ezek gazdagságuk kozepett az anyagi gondoktól 
menten haladhatnak kitüzott pályájukon; — de lent a nép kozt, 
az anyagi gondokkal kiizdo milliók kozt találta 6 fel azt az 
utat, melyen haladni akart. Nem a paloták kényelmes lak- 
osztályaiba, hanem a folytonos nélkülozésekkel küzdok alacsony 
kunyhóiba akart o behatni, ezek sorsait akarta ó, külonosen 
életének utolsó éveiben enyhíteni, ezeknek keserü helyzetét 
akarta türhetóbbé tenni. Nem akart türni nyomort, elkovetett 
minden emberileg tehetót ennek kónnyítésére, ez irányban maga 
elé tüzott nemes czéljának elérésére. Mennyi eró', mennyi on- 
megtagadás, mily lelki nagyság. Mit lehetett volna elérni evvel, 
ha számos legyó'zhetlen akadályok lehet mondani csirájában el 
nem fojtják a legjobb, legszentebb akarattal, de nem a kello 
módon és talán nem is a kelló' idó'ben megkezdett mukodést. 
De vehetjük-e ezt neki rosz néven; hiszen a czél a legszentebb 
volt, csupán az eszkozok nem voltak annak elérésére kellóleg 
megválasztva. Szabad-e ó'tet ezért elitélni, szabad-e neki ezt 
hibául felróni? Nem! Hiszen ó szivének minden dobbanásával, 
szép lelkének egész hevével kereste fol az ügyet; lelke mélyében, 
legbensóbben meg volt gyózódve arról, hogy csak jót akar, hogy 
tervének sikerültével százaknak, ezreknek konnyeit fogja le- 
torolni; és ezt, ha nagy terve sikerül, ha legyó'zhetlen aka
dályok annak útját nem állják, már életében elérte volna. O 
meghalt, elkbltozott, nagy eszméjét utódaira, reánk hagyta s ha 
bár mikor, évek, évtizedek mulva annak életbeléptetése sikerül, 
az a megdicsóültnek, mint kezdeményezó'nek lesz koszonhetó'. 
Ha az egylet, melyet ó életbe akart léptetni, bár mikor, bár 
mily koriilmények kozt, bár mily alakban létrejon, az osszegyült 
tagoknak elsó' kotelessége leend rola megemlékezni, emlékének
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a ld o z n i  s  m e g  v a g y o k  g y d z o d v e ,  h o g y  a z  C3ak u g y  fo g  a ld a s o s a n  
m u k o d h e tn i ,  h a  a z  6  s z e l le m e b e n  m u k o d e n d .

Engedje meg az igen tisztelt szakosztaly, hogy roviden 
eloadjam, mikdpen faradozott, mit tett d, hogy az egylet mielobb 
megalakulhasson :

A pozsonyi allami szulohaznak 13 evi vezetese folytan 
mindinkabb meggyozodve arrol, hogy az ott sziiletett gyermekek- 
nek nagy resze az intezet elhagyasa utan kello apolas hianya- 
ban elhal, az anyak pedig a tarsadalom altal kelloleg nem 
tamogatva, nagy reszben elziillenek: feltamadt nagy lelkeben 
a gondolat oly egyesiiletet alakitani, mely ugy a gyermekeket, 
mint az anyakat a tarsadalom szamara lehetoleg megmenti s 
ennek hasznos tagjaiva teszi.

Anelkiil, hogy erne szandekat tudatta, elvtarsaival meg- 
beszelte volna, csupan maga erejere tamaszkodva, megtette a 
kezdemenyezest gyiijtoiveknek kibocsatasa altal az egyesiilet 
szamara. Sajat koltsegen nyomatott par ezer ily ivet, kuldott 
szet szinte az egesz orszagba, megkereste ezekkel a szereny 
viszonyok kozt elo orvosok, iigyvedek, tanarok, hivatalnokoktol 
kezdve egesz fel a leggazdagabb fourakig es a hierarchia leg- 
magasabb polczan alio fopapokig mindenkit, kirol gondolta, hogy 
az emberi nyomor irant erzekkel viseltetik; sot a torvenyhato- 
sagokat sem felejte ki, tudva azt, hogy epen ezek erzik leg- 
inkabb az ily egyletnek sziikseget, hogy peldaul maga Pozsony 
varmegye a becsi lelenczhaznak az ott apolt varmegyei lelen- 
czekert 118,000 frttal ados; hogy ezek a roppant osszegek jdvore 
mind az orszagban maradhatnanak, mert o annyira bizott terve- 
nek sikereben, hogy az egyesiiletet nem igen messze tavolban 
Nyugat-Magyarorszag szamara berendezett lelenczhazza latta 
lelki szemei elott kifejlodni.

Megtortenven igy 1886-ban a kezdemenyezes, lazas izgatott- 
saggal dolgozott ejjel nappjal, nem azert, hogy terve sikeriiljon, 
mert hiszen eme sikerrol akkor meg szentiil meg volt gydzodve, 
hanem hogy az minel elobb eletet nyerjen. Eszmeje erdekeben 
a fovarosi es helybeli sajtot is felhasznalta, sajat koltsegen rop- 
iratokat nyomatott, azokat elarusitotta s a begyiilt penzt a 
gyujtoiveken befolytakhoz csatolta. A kibocsatott ivek naponta 
erkezven kisebb nagyobb osszeggel vissza, eme kdrulmeny



■ evékenységét még inkább fokozta. 17 éven át, mióta ót ismertem 
is jeles jelleménél fogva vele szoros baráti viszonyban éltem, 
alán soha sem láttara ót oly elégedettnek, oly boldognak, 
innyira elemében, mint ezek alatt a napok alatt. Hogy ne lett 
'olna boldog annak tudatában, bogy az élet nyomorának le- 
áizdéseért harczol s abban a biztos hitében, hogy ezt a nyomort 
egyózendi. Hiszen ó csak embertársai javáért élt, csak akkor 
rolt boldog, ha ezeknek érdekében mükbdhetett.

Elkészítvén az alapszabályokat, 1886 nyarán a szülóházba 
¡rtekezletet hítt ossze, hogy ez azokat átvizsgálva, az egyesület 
oegalapítására szükséges lépéseket megtegye. Erre az értekez- 
etre a város legelókelóbbjei az ósszes felekezetekból lettek 
aeghiva. Egy sajnálatos tévedés folytán azonban arra csupán 
légyen jelentünk meg.

Ez elsó kisérlet tehát az egylet megalakítására nem sikerül- 
'én, boldogult az általa elkészitett alapszabályzatot szak- 
•sztályunkboz terjesztette be, azzal a kéréssel, hogy azt át- 
anulmányozva, esetleg átdolgozva, fogadja el, tegye magáévá 
is mint saját kebléból kiindultat, megerósítés végett a ministe- 
iumhoz terjeszsze fol. A szakosztály erre egy bizottságot kíil- 
lótt ki, hogy ez az alapszabályzatot átvizsgálva, javaslatát ter- 
eszsze be. Mint eme bizottságnak egyik tagja, tanuja voltam annak 
l szivósságnak, melylyel boldogult tervezetének minden egyes 
»ontjaihoz ragaszkodott. O, ki az egész világot inkább ideális 
ddaláról tekintette, azt hitte, hogy az emberiség jóvoltáért 
ddozni mindenki oly onként érthetó valaminek tekinti, mint ó 
oaga: eme hitében annak a legszélesebb alapot akarta adni; 
aig mi, bizottsági tagok, inkább az elérhetóséget tekintve, a 
:eretet lehetó szukre akartuk szabni: folytonos küzdelemben 
^oltunk egymással, mely küzdelmünkben, ha ó egyben és más- 
ian, alapos okaink által legyózetve, ezeknek igazságát végre 
:énytelen volt elismerni, fájó szivvel tette ezt, mivel ez által 
, segélyezendók száma szükebb korlátok kozé szoríttatott, a 
egélyezésre szükséges források leapadtak. Fájós szivvel mondom, 
le mégis beleegyezett ezekbe a megszorításokba, mivel végre 
ikerült ótet meggyóznünk arról, hogy ha kevesebbet karolunk 
ol, ennek elérésére sokkal tobb kilátásunk lehet, mintha egy- 
zerre sokat akarunk; hogy a jótékonysági czélokra mai napság
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amúgyis oly sok oldalról igénybe vett kozonség az egylet pár- 
tolására sokkal inkább megnyerheto lesz akkor, ha ezt csekélyebb 
áldozattal teljesítheti, mintha tole sokat követelünk; hogy 
továbbá, ha az egylet egyszer megalakulva, életképesnek 
bizonyul, hatáskorét a szükséghez képest mindinkább ter- 
jesztheti, míg ellenkezoleg, ha ennek megalakítása csak nagy 
áldozat árán válnék lehetségessé, akkor az létre sem foghatna 
jönni s a legjobb szándékkal a legszebb reményekkel elvetett 
mag sem keine ki, az elhalna a földben, mielott kihajtana, 
virágot, gyümölcsöt hozna.

Az alapszabálytervezetet ily küzdelmek között átdolgozva, 
azt beadtuk küldöinknek, a szakosztálynak. A szakosztály azt 
minden változtatás nélkül elfogadván, megerosítés végett a város 
útján felterjesztette a miniszteriumhoz. Boldognlt tagtársunk 
legkevésbé sem kételkedett abban, hogy a miniszterium azt, 
habár tán némi módosításokkal is, meg fogja erosíteni s ez 
alapon azután a nyomor enyhítésére szolgáló munkálkodás meg 
lesz kezdhetö.

Eme reményében azonban fájdalmasan csalódott, midó'n 
értésére esett, hogy a miniszterium az alapszabályokat elintézet- 
lenül visszaküldte azzal a megjegyzéssel, hbgy azok az alakuló 
gyülésrol felvett jegyzökönyvvel együtt terjesztessenek fel, mivel 
e nélkül a miniszterium azoknak tárgyalásába be nem bocsát- 
kozhatik.

De e csalódás ot nem csüggeszté, sot erejét, tevékeny- 
ségét edzé. Szóval, valamint a sajtóban folyton dolgozott, minden 
idoszerü alkalmat felhasznált, hogy a kozonséget a helyi lapokban 
adakozásra buzdítsa. Ebben az idöben az akkori miniszterelnök, 
egyszersmind belügyminiszter Pozsony városát meglátogatván, 
ezt is felkereste, a majd megalakulandó egyletnek állami segélye- 
zéseért felkérve. A válasz nem volt ugyan elutasító, de nem 
is tartalmazott valamely positiv igéretet. De e sem riasztá ot 
vissza, e sem lohasztá buzgalmát. Kitüz'ótt czélját folyton szem 
elott tartva, nem nézett jobbra vagy balra, folyton elore haladt, 
még mindig ama törhetetlen hitével, hogy azt elfogja érni.

Yégre sok fáradozás, sok utánjárás után sikerült neki 
1888-ik év február havában egy uj értekezletet osszehívni. 
A városház kis termébe összehivott emez értekezlet már nem
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volt orvosi, mivel abban nem csak a szakosztály számosabb 
tagja, hanem a városnak és vármegyének fötisztviselöi, valamint 
elsönek a kozjóért lelkesülö nagyszámu kitünosége is részt vett. 
Nagyon jól tudta boldogult, bogy ez a tekintélyes gyülekezet 
az orvosi szakosztály által elfogadott alapszabályzatot csak úgy 
egyszerüen nem fogja magáévá tenni, hiszen ezt 6 nem is kivánta, 
6 már ekkor nem ragaszkodott úgy, mint azelott másfél évvel 
1886-ban az általa elkészített szabályzat minden egyes pontjá- 
hoz; 6 ekkor már sokkal kevesebbel is megelégedett, aminthogy 
megnyugvással is vette az értekezletnek azt a határozatát, 
hogy az alapszabályok egy választott bizottságnak adassanak 
ki, mely bizottság azt áttanulmányozva, esetleg ujra átdolgozva, 
a majd annak idején ismét osszehivandó értekezlet elé terjeszsze. 
Minthogy az eddigi alapszabályok csupán orvosok által lettek 
kidolgozva, súJyt fektetett az értekezlet arra, liogy azokban a 
nem orvosok nézete is kifejezésre juthasson; és azért a bizott- 
ságba három városi, három megyei tisztviselo, továbbá az egy- 
leti életben jártas pár egyleti tag lett beválasztva; maga az 
elhunyt mint kezdeményezo és csekélységem pedig az esetleg 
szükségessé válandó felvilágosítások megadására lettünk kiküldve.

Ez idotöl fogva boldogult ismét binni kezdé, bogy a dolog 
rendes kerékvágásba jön s az oly hó'n óbajtott egyesület csakugyan 
életbe fog lépni. Azonban ismét csalódott. A bizottság tagjait 
a legjobb akarat mellett csak is hónapok mulva sikerült össze- 
hozni, kik az alapszabályok tárgyalását dicséretes buzgalommal 
és a dolognak minden oldalról való meghányása mellett meg is 
kezdették, de elso ülésokben épen ez okból nem sokat végez- 
bettek. A második ülés osszehivása még nehezebben ment. Bol
dogult tagtársunk már nyugtalankodni kezdett. Minthogy a 
bizottság elnoksége egy tekintélyes megyei tisztviselore ruház- 
tatott, engem, mint szinte megyei embert ismételve és ismételve 
felkeresett, bogy a dolgot siettessem. Eleinte csak figyelmez- 
tetett, azután kért, végre korbolt s bár egymás iránt a leg- 
bensöbb baráti érzéssel viseltettünk, erélytelenséget, közönyös- 
séget, a kozjó iránti érzéketlenséget, lanybaságot vetett sze- 
memre. Hiába védtem magamat, niába a bizottságot; biába 
hoztam fel, bogy annak legtöbb tagja száz meg száz más dologgal 
van elfoglalva; bogy az egylet létrejovetelére már az emberi

12*
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természet külonféleségénél fogva is, nem míndenkí fektet egyenló 
súlyt, hogy egyik egyért, másik másért lelkesül, egyiknek egyre, 
másiknak másra van inkább érzéke; nem mindenki tartja és nem 
ia tarthatja legfobb életczéljának a szegény anyákról és gyer- 
mekekról gondoskodni, mivel a nyomornak még száz és száz 
egyéb féleségével is találkozunk, melyek elleni küzdés épen oly 
dicsérendo cselekedet, mint az általa felkarolt szép eszmének 
létesítése; biaba figyelmeztettem ot, bogy a bizottság osszes 
tagjai igen kivánatosnak tartanák ugyan az egyletnek minél 
elóbbi iétrejovetelét, de egyik sem fojthatja el amaz aggodalmát, 
hogy ez egylet a megindított módon tetemes állami segélyezés 
nélkül nem fog életbe léphetni, mire zilált pénzügyi viszonyaink 
mellett nem lehet kilátásunk, magunkra hagyatva pedig itt 
Pozsonyban, hol a jótékony egyleteknek egész legiója vesz 
mindnyájunkat igénybe, azt létrekozni nem leszünk képesek. 
Erre boldogult a már begyült pénzre hivatkozott, mely igaz 
hogy gyéren, de folyton gyarapodott, mit o, az egyletnek meg- 
alakulása esetében, a sikernek biztos zálogánl tekintett. Yégre 
kimondatott, hogy a bizottsági tagok számára nem tekintve a 
jelenlevdk maguk folytatják a munkát és ily módon sikerült 
végre, tobb mint másfél év lefolyása után 1889-ban, négy tag 
jelenlétében, kik kozt boldogult és magam is voltam, az egész 
szabályzaton átmenni, abban a szükségesnek talált változásokat 
létrehozni, úgy hogy most már nem volt más hátra, mint az 
alakuló kozgyülést ennek elfogadására és a miniszteriumhoz 
való felterjesztésére osszehivni.

Az így már harmadszor átdolgozott alapszabályzat lito- 
graphiroztatván, annak egy példányát boldogult kiséretemben 
egy igen tekintélyes egyéniségnek adta át avval a kéréssel, 
hogy 6 lépjen a dolog élére, hívja Óssze az alakuló gyülést, jól 
tudva azt, hogy ha ez megtbrténik, akkor az egyletnek létre- 
jovetele biztosnak vehetó'. I t t  ugyan semmi határozott igéretet 
nem, csupán azt a választ nyertük, hogy az alapszabályok át- 
olvasása után fog illeto a további teendókre nézve nyilatkozni. 
Bár e semmi határozott igéret nem volt, boldogult ettó'l igen 
sokat várt s meg volt gyó'zó'dve, hogy most már az oly sokszor 
megfeneklett ügy végre biztos lendületet fog venni.

Sajnos azonban; ismét csalódott, csalódott életében utolszor,
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és oly szép remények kozt, oly boldogító ontudattal kezdeménye- 
zett mükbdésének sikerét nem érhette el, nem vihette el magával 
ama vigasztalást, hogy a szegény anyák és gyermekeknek hála- 
konyei hullhatnak majdan bezárulandó sirja folé.

Mint eló're lehetett látni, az illeto egyéniség, kinek kezébe 
volt most boldogultnak ügye letéve, bar minden jó és szép iránt 
fogékony, bár az emberi nyomor enyhítése épen úgy szivén 
fekszik, mint boldogult ügyfeliinknek, roppant elfoglaltsága 
miatt nem rendelkezhetett annyi idó'vel, hogy a dolgot tanul- 
mányozhatta, arról véleményt mondhatott volna. De talán jobb 
is volt ez így; talán ha a dolgot kezébe veszi, átlátta és ki- 
nyilatkoztatta volna, hogy e magasztos szándék kivitele jelen 
viszonyaink kozt saját gyonge eró'nkkel le nem gyózhetó' óriási 
akadályokba ütkózik, hogy azt a kórülményok kényszerító' hatal- 
mánál fogva ama boldogabb idókre kell fenntartanunk, midón 
a nagyszabásu intézmény tetemes állami segélyezés mellett 
váland majd csak lehetségessé. Ha ez boldogultnak tudomására 
jón, ki tudja nem keserítette volna-e meg még inkább életének 
amúgyis kínteljes alkonyát. Mert míg most avval a tudattal 
hagyhatott el bennünket, hogy nagy eszméje, ha nem blthetett is 
életet, ápoló karok szeretettel teljes dédelgetése mellett az mégis 
rovid idó'n életbe íóg léphetni: addig, ha emez akadályokra oly 
oldalról, mely ellen kifogás senki részéró'l nem tehetó, tétetett 
volna figyelmessé, kedvencz eszményét hosszú, igen hosszú idóre 
látta volna elodázva, évekig tarto fáradságát látta volna füstbe 
menni, sót a magasztos czélt, melyért oly kitartással küzdott, 
lelki szemei eló'tt talán mint brókre megkbzelíthetetlent lebegni.

Az alapszabályoknak átnyujtása után megint ismételve 
folkeresett, hogy a dolog eldbntését siettetném. Hiába kértem 
ó't türelemrc és kitartásra, hiába hoztam fel ama számtalan 
okokat, melyek a dolog lebonyolítását késleltetik; ujra és ujra 
eljótt hozzám, mintha elóérzete lett volna, hogy nines ideje 
várakozni. Yégre elmaradt, betegsége az ágyba dontótte. Ekkor 
én látogattam meg ótet ismételve. De ekkor a dologról már 
nem szólt, nem is szólhatott. Nagy lelke már meg volt torve, 
készült a nagy útra.

Még betegsége eló'tt te tt egy lépést kedvencz eszméje 
tárgyában, melyet szinte nem hallgathatok el. 1889-ik dszén
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egy feliratot készített a miniszteriumhoz, melyben ot arra kéri, 
hogy a Budapesten elhúnyt Rock Szilárd philantropikus czélokra 
szolgáló hagyatékából a majd megalakulandó egyeaülete számára 
bizonyos oaszeget juttasson. Ezt a feliratot elhozta hozzám, 
hogy a vármegye alispánja által irassam alá és magam is alá- 
irjam. Ezt mindketten szivesen megtettük. Az így aláirt kéretet 
boldogult csakugyan folterjeszté a miniszteriumhoz és eredménye 
az lett, hogy a vallás- és kozoktatásügyi miniszterium 1890. 
január 1-én 2776. sz. alatt az elhagyott anyák és gyermekek 
számára a fenti alapból 500 frt juttatott az alispán kezéhez.

Midon mult év tavaszán kéretének e kedvezo eredményét 
vele kozoltem, látható volt arczán az orom kifejezése, melylyel 
e hírt fogadta. Ekkor a kiállott nehéz influenczájából már lábba- 
dozott, de még mindig, alkalmasint a már rajta rágódó végleges 
betegségének befolyása miatt is nagy mérvben gyengelkedo volt. 
Ez alkalommal szólottunk utolszor kedvencz eszméjérol, ez 
alkalommal ajánlá azt utolszor figyelmembe, de már nem avval 
a lelkesedéssel, mint elobb; talán már érezte, hogy annak való- 
sulását megérni nem fogja.

Ime ez, igen tisztelt szakosztály, dióhéjba szorított vázlata 
boldogult ama tevékenységének, melyet a szegény anyák és 
gyermekek sorsának javítására életének utolsó éveiben, fájdalom, 
tobb kitartás mint eredménynyel folytatott. Mindnyájan tudjuk, 
hogy ez ügynek mily óriási akadályok állottak útjában, melyeket 
megboldogult példátlan kitartása és semmitol vissza nem riadó 
vas akarata legyozhetoknek tartott, míg mások, kik a dolgot 
elfogultság nélkül egész higgadtsággal itélhették meg, ezeket 
olyanoknak látták, melyek, ha legyozhetok lesznek is, csak 
hosszú évek során és a viszonyok rendkivül kedvezo alakulása 
mellett lesznek elérhetok. Uy ellenkezo nézetek mellett, melyek- 
kel legbensobb barátjai korében is találkozott, nem osuda, ha 
boldogultnak utolsó évei nagyon küzdelmesek voltak. De nem 
csak a nézetek voltak eltérok, hanem voltak olyanok is, kik az 
egész fóllépést kárhoztatták, annak iddszerüségét egyáltalában 
tagadták, a legjobb szándéku kezdeményezést feltünni vágyásnak 
keresztelték, talán még a szándék tisztaságáról is kételkedtek; 
végre a kozonségnek nagy része arról egyáltalában nem is akart 
hallani. Hogy az ily eljárással szemben a küzdelmek már
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keseruségbe mentek át, úgy hiszem nem kell bovebben 
bizonyítanom.

Eieinte, midön boldogult kedvencz eazméjének életbe- 
léptetésére mukodéaét megkezdette, ezek az akadályok tevékeny- 
ségét caak fokozták. A lanyhaság, részvétlenség, ellenzékes- 
kedés nyilai ekkor még benso meggyozodésének érczpánczéljáról 
kár nélkül pattantak viaaza. Midön azonban az eliameréa helyett, 
melyet nemea eazméjéért méltán várhatott, igen aok oldalról 
nem caak kozonyosséggel, banem itt-ott legjobb szándékának 
félremagyarázáaával, só't gyanusítással ia találkozott, midön 
ezeknek legyó'zésére mindig több éa több lelki eró're volt szük~ 
aége, midön látta, hogy ezek kovetkeztében terve kivitelével 
azemben az akadályok mindinkább feltornyoaulnak; ez életét 
már megkeseríté. Küzdött ö azért még ekkor Í9, hiszen lehetet- 
lennek tartotta, hogy ba nem ia oly rövid idö alatt, mint eleinte 
hitte, de ido folytán czélt ne érjen. De ebbe a küzdelembe 
ekkor már keserñaég is vegyült, caalódáaa leverö hatáasal volt 
lelkére. Es vajjon lelkének emez állapota nem volt-e befolyással 
teati bajának eloidézésére vagy legalább annak sulyosbulására 
is? Ki tudja, nem eme caalódáaa terítette-e ot betegágyára, nem 
e vitte-e kora sírjába! Hogy ez állításom nem minden alap nél- 
küli, mutatják boldogult egyik fiának bozzám intézett következö 
sorai: „A szegény anyák és gyermekek feletti folytonos szorgos- 
kodása siettette halálát, mert annyi kellemetlenségnek volt 
kitéve minden oldalról, hogy folytonosan izgatott, boszús kedély- 
állapotban volt.“ — Talán ha terve sikerül, nagy eszméje életet 
nyer, most is él, most is müködik, fáradozik embertársai bol- 
dogításán; ez azonban nem sikerülvén, ki tudja, nem lett-e ennek 
áldozata, nem a csalódása feletti bánata zárta-e be örökre 
szemeit, szünteté meg minden jóért és szépért hevülö nemes 
szivének dobogását?

De akármint legyen a dolog, akár mi volt oka elkoltozésé- 
nek, mi caak elvesztét sirathatjuk, a jó ember, a jó ügytára, a jó 
barát elvesztését; kinek szelleme azonban köztünk marad, soha 
sem lankadó tevékenysége buzdító példakint fog mindig elöttünk 
lebegni a igen hosszu idön kereaztül viaaza fogunk emlékezni reá 
mint olyanra, kinek elhunytával úgy karunkat mint a kozonséget. 
és kozjót nagy veszteség érte. Legyen áldott emléke!


