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Divat

Világos színű tunika kreppszatinból gesztenyeszin szatin díszítéssel — Tunika 
selyem csipkéből és kreppszövetből.

Marié Leneru kora leánykorában 
megsiketült. Amennyiben módjában volt, 
visszavonult a világtól s amint maga 
írja, ez a visszavonulás döntötte el 
szellemi fejlődését,

„Az egyedüllét elvezetett engem a 
szemlélődéshez, a szemlélődés a két
séghez, a kétség Istenhez."

A magány keltette benne életre az 
irás vágyát. Egy másik helyen ezt Írja 
a süketségéről:

„A legnehezebb büntetés, amely- 
lyel Isten sújthatna engem, az volna, 
hogyha meggyógyítana. Határozot
tan állíthatom, hogy a nagy fárad
ságnak perceiben valami mindig a 
legerőteljesebben hozzáköt ehhez az 
én megpróbáltatásomhoz és ha felém 
nyújtanák azt az eszközt, amely rög
tön megszabadít tőle, nagyon sokáig 
gondolkoznék, mielőtt elfogadnám.*
Nemsokára azonban Marié Leneru 

egyre ttfbb örömet talált az élet min
den megnyilvánulásában. — Egyszerre 
szenvedni kezdett. magányában és bol
dog akart lenni. És nemsokára az élet 
nagy himnuszait lehet olvasni emlék
irataiban :

„Szeretem az életet — írja —, 
szeretem csodálatosan és elfogadot
ton. Minden ize megrészegít. Érzemt 
mint dagad egyre hatalmasabban 
bennem a láza. Boldogít az az érzés, 
hogy élek és immár lehetetlen, visz- 
szafojtanom magamban mozdulataim 
elevenségét, hangom energiáját, pil
lantásomnak mindazt a hatását, ami 
megerősíti azt a diadalomat, hogy 
élek Magúm előtt messze kitárom a 
kufiukat és mintegy vatcerben, olyan 
ritmikus mozdulatokban járok-kelek 
testemmel, “
Boldogság után való vágyát aztán 

még határozottabban kifejezi:
„A boldogságnak ez a formulája: 

Olaszország, zene, lovak és szerelem. 
Ami az utolsó pontot illett, még kétel
kedem, de semmiesetre sem fogom 
engedni, hogy előbbre vonuljon a ne
gyedik helyről!“

Marié Leneru legnagyobb fájdalma, 
hogy nem hallhatja a zenét, „az embe
riség felét". Megragadó szavakat talál 
élete e hiányának megérzékeltetésére. 
Visszaemlékezik a szonátákra, amelye
ket gyermekkorában játszott és megkí
sérli, hogy ujrakomponálja magában 
őket. Ezek a nevek: Bach, Beethoven, 
Cézár Franck és Wagner, számtalan
szor a iegszomorubb gondolatokra in
dítják.

„A süketség — írja — morális 
kínszenvedés, amelyet még nem is 
fogtam fel a maga teljességében.
’Nem enyhülés körülöttem a hallga
tás, ájuíai ez és szédület, a legcse
kélyebb lárma sokkal inkább jelenem 
tudatára ébresztene, mini mindaz, 
amit látok és tapintok 
Ez a szép. fiatal és tehetséges asz- 

szony 34 éves korában meghalt. Nap
lójában igen finom észrevételeket talá
lunk korának irodalmáról. Egyszer azt 
mondta, hogy megvan benne az a bá
torság, hogy tudtára adja a világnak 
szenvedéseit. „Megvallom — írja —, 
hogy a művészet nem vigasztal engem 
meg jobban, mint huszpercnyi svéd 
gimrrasztika." Ez a szomorú megjegy
zés talán kapcsolatba hozható kissé 
Marié Leneru tragikus irói pályájával. 
Egyetlen nagy sikere után visszahullotí 
a homályba; többé nem tudott felemel
kedni saját sikerének és tehetségének 
magaslatára.

Naplójával egyidejűleg megjelenik 
Marié Leneru tollából egy életrajz is. 
Saint Justnek, a forradalmárnak az élet
rajza, amelyet Marié Leneru beható 
tanulmányok alapján irt meg. Naplójá
ban azt olvastatjuk, hogy húszéves 
korában szerelmes volt ebbe a forra
dalmárba és már akkor támadt az a 
gondolata, hogy valami szép Írásban 
dicsőíteni fogja emlékét. Élete vége felé 
meg is valósította tervét, ha nem is 
leíjesen, amennyiben a halál megaka
dályozta munkája végső átsimitásában.

Liza
Irta: Nagy Endre.

— Tudod édes pajtás, még kedden 
történt, de nem, hétfőn, azaz keddre 
virradó éjszaka, hogy Liza — hisz is
mered Lizát az orfeumban, valódi pa
csirta — mondom, Liza az előadás vé
gén, amikor a színpadon már elvégez
te a dolgát, nézőtéri munkáját egysze
rűen felrúgta és engem hazakisért, mi
által kvázi úgyszólván sikerrel koronázta 
az én buzgó, kitartó szerelmemet. Mikor 
egyszerű kis hónapos szobámban a 
keblemen pihent, mondtam is neki: 
— Óh, egyetlen gyönyörűségem, ara
nyos csillagom, miért is szeretsz te en
gem, hisz egy kis vidéki riporter va
gyok, én nem adhatok neked kincse
ket, de sőt gazdagságot sem, sőt nem 
tűzhetem tiszta homlokodra gyémánt- 
diadém helyett az örök dicsőséget sem, 
hiszen én egy egyszerű vidéki riporter 
vagyok. — De erre ő azt mondta, hogy 
fütyül a kincsekre, fütyül az örök di
csőségre, ő csak engem akar.

— Másnap délelőtt városi közgyű
lés volt és én voltam kiküldve, tehát 
korán keltem. Liza még aludt, én zaj
talanul felöltöztem, csókot leheltem 
tiszta homlokára és elmentem a kávé
házba, onnan közgyűlésre, a tudósítást 
gyorsan megírtam ebédközben, hogy 
redakció előtt még hazanézhessek. Liza 
még az ágyban volt és két karját re
pesve kitárta, úgy szorított a keblére. 
Kérdeztem is, hogy nem megy-e már 
az orfeumba, de ő kijelentette, hogy ő 
fütyül az orfeumra, fütyül a palikra és 
a művészetre, ő nálam marad, ö csak 
engem akar. Óh, milyen angyali szép 
volt! Ajka körül mosoly játszadozott, 
szemében a szerelem ragyogott, de 
megmondom neked, hogy már akkor 
észrevettem benne valamit, ami se- 
hogyse tetszett nekem. Ajkának a mo
solyában, szemének a ragyogásában 
volt valami olyan mélabus, olyan izé, 
nem is lehet azt kimondani, hogy ösz- 
szeboruli a szivem, amikor ránéztem. 
No jó.

— Bementeni a redakcióba, aznap 
én voltam az inspekciós, hajnalig bent 
maradtam, de nem túlzók, ha azt ál
lítom, hogy folyton Liza képe lebegett 
lelki szemeim előtt. Alig vártam, hogy 
az utolsó kolumnát leadjam, még csak 
betértem a Sternhez egy pár virsliire, 
aztán szerelmem egész hevével haza
siettem. Liza most még szerelmesebben 
fogadott, mint valaha. Reggel el kellett 
mennem az uj szénamázsaló .fölavatá

sára és ha láttad volna, mit csinált 
Liza! A szó szoros értelmében nem 
akart elengedni. A kebléhez szorított, 
elborított lázas csókjaival, égő köny- 
nyeivel áztatta kezemet, hogy „ne menj 
el, ne hagyj itt, te egyetlenem, te min
denem'1 stb. Én persze megmagyaráz
tam neki, hogy az újságíró olyan, mint 
a katona, aki őrhelyen áll és ha igazán 
szeret, akkor nem kívánhatja, hogy 
lapunk lemaradjon az uj szénamázsáló. 
fölavatásával. Ő úgy tett, mintha min
dent megértett volna, de azért tovább 
sirdogált és könnyei egész nap úgy 
égették a szivemet, mint a parázs. — 
No jó.

Délután siettem haza és Liza még 
mindig szomorú vök, de olyan szo
morú, hogy azt már nem is lehet ki
mondani. Becéztem, vigasztaltam, el
halmoztam őt szerelmem őszinte meg
nyilatkozásaival és azt mondtam neki: 
— Óh egyetlen üdvösségem, gyönyö
rűségem, áruld el nekem, mi bánat 
nyomja a te picike szivedet? Talán 
kételkedel az én szerelmemben ? Talán 
nem hiszed, hogy az én hozzád való 
határtalan szerelmem örök, miként a 
sir? Erre ő azt felelte, hogy ő tudja, 
hogy én szeretem őt és hogy ő is örökké 
szeret engem és hogy ö egyáltalán nem 
bánatos. Dehát hiába mondta nekem 
mindezt, én láttam, hogy ő szomorú, 
mint egy kettétört virágszál. Erre el
kezdtem komolyan faggatni, hogy két 
egymást szerető szív között nem létez
hetnek titkok és hogy nekem bátran 
megmondhat mindent, mert én olyan 
vagyok az ő számára, mint egy sze
rető atya stb. Ekkor ő keblembe rej
tette piruló arcát és suttogó hangon 
bevallotta, hogy azért olyan bágyadt, 
mert már nagyon éhes. Jaj, mintha éles 
tőrt forgattak volna meg szivemben, 
úgy hatottak rám szavai, mert ez ma 
történt és ma már csütörtök van, hétfő 
óta nem evett, tehát mindenki kényte
len indokoltnak találni ezen éhséget. 
Gyorsan elrohantam hazulról és így 
találkoztam veled az utcán. És hogy 
miért mondtam el mindezt? Hogy lásd, 
milyen egyoldalú tud lenni egy férfi, 
aki igazán szerelmes. És hogy adjál 
egy pár koronát, hadd vigyek föl egy 
kis sonkát és miegymást az én szerel
mes kis pacsirtámnak.

L E G J O  B B
harisnya kapható S Á N D O R  TEST
VÉREKNÉL Calsa Reg. Ferdinand (v.
Wesselényi Miklós-ntca) 13. Jumper-
hárász m inden  sz ín b e n  érkezett.

Helén, ha tudná...
Irta: Sebesi Samu.

Valamikor a színpadi művész sem 
lett, hanem született, mint a poéta. Ma 
a poéta sem születik, hanem, lesz, mint 
a művész. Azért van több poéta és több 
művész ma, mint kellene, mert lenni 
könnyebb, mint születni. Ez a történet 
abból az időből való, amikor a színé
szek nem az iskolából kerültek ki, ha
nem születtek. És Bordosi Albertét már 
születése pillanatában homlokon csó
kolta a színművészet ihuzsája. De ezt 
akkor még senki sem sejtette. Legke- 
vésbbé az újszülött. Ezért történt, hogy 
Berci kora ifjúságának pár esztendejét 
nem Thalia csarnokában, hanem Kö
csögön, a Dájkukát Kristóf singes bolt
jában töltötte. Történt pedig egyszer, 
hogy Köcsögön minden ember egy 
szörnyű unalmas napra virradt. A nagy 
unalom miatt még a verebek is a szom
széd faluba költöztök. Bercire is rátört 
az unalom és így szólt a gyámapjához:

— Kristóf bácsi, adja rám áldását, 
mert én megyek.

— Huvá a fiszkes fülemiiébe men
nél ?! — mondotta az öreg örmény.

— Majd kisül.
— Ne bolondozz, mert a röffei kupán 

kallintalak! — kiáltotta most már ha
ragosan Kristóf ur.

— Olyan nincs a sifonérban, mondta 
Berci, az akkori kiszólás divatja szerint 
és már ki is ugrott a boltajtón . . .  És 
ment arra, a merre a köcsögi verebek 
repültek. De még tovább egy házzal. 
Ott feküdt regényes és erdőkoszoruzta 
hegy tövében Ludas városa, ahol a 
színművészet oltárán Kaparó Gerzson 
tizenkét tagból álló társulata áldozott 
Itt jelentkezett a hosszupipaszáru di
rektornál, akinek alakja ekkor bonta
kozott ki pipája füstjének sürü felle
géből, hogy egy hatalmas pohár szil- 
voriumot ropogó kortyok kíséretében 
temessen e l . . .  Ezután nieggürüzdöite a 
torkát és pálinkaizü hangon szólott:

— Nemde ön ...!
— Igen én, színész szeretnék lenni, 

egészítette ki Berci.
— Öcsém uram, figyelmeztetem, hogy 

aki erre a dicső pályára lép, éreznie 
kell magában az isteni szikrát. Ennek 
a szikrának a tobogása vezetett en
gem i s . . .

Ekkor újra felhajtott egy pohárra! és 
Berci azt gondolta, hogy az isteni láng 
lobogása kialudt már, addig öntözte 
sligovicával.

Végre is rövid megbeszélés után úgy 
egyeztek meg, hogy Berci egyelőre nem 
kap fizetést, mert jó képe és csinos 
termete szerelmes színésznek predesz
tinálja . . .  A kezdő amorozók pedig 
rendesen a lelkesedésből kell hogy 
táplálkozzanak. Bercit ebből a bajból 
kevés megtakarított pénze kisegítette s 
igy szóval alá is irta a szóbeli szerző
dést. Kezdetben a müvészkollegák fö
lényes leereszkedéssel veregették a vál
lát, de amikor nagyobb szerepekhez 
kezdett jutni, nagyot néztek, gúnyosan 
köhögtek, mintha a náthás állapotot is 
többre becsülnék a Berci sikerénél. 
Berci előtt nem volt uj dolog az a bi
zonyos sárga irigység. Annál a trupnál 
hallott erről, amelyik a tavaly Köcsögön 
járt s amely azóta is szerződött tagja 
a színházaknak. Nem törődött a mű
vészi élet töviseivel, annál jobb kedv
vel élvezte a rózsáit. A direktor által 
emlegetett isteni szikra kétségkívül me
legítette a lelkét, izmositotta a tehet
ségét. Helybeli lap és kritikus hiányá
ban a rendezett tanácsú város nótá
riusa igy klasszifikálta:

— A homo nóvusz sok, elokvenciá- 
val ekszekválja rolléját. Én mondom 
domine direktor, hogy ez ifjú nagy ka
pacitás!

Rózsalángi, aki valamikor az ötödik 
gimnáziumból Tűz Pista név alatt 
szökött meg színésznek, féltékenyen 
nézte a Berci haladását, — a baritonista 
pedig, aki hangjának fogyatékossága 
miatt, kedélyes apákra kezdette magát 
átjátszani, igy szóit a direktorhoz:

— Honnan veszi ez a nyavalyás a 
tudományát ?

A direktor nem volt roppant eszü 
j ember, de azért még is megtalálta a 
I feleletet:
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— Onnan, a honnan az Egressyek, 
a Lendváyak, a Jászai Marik, meg a 
Dérinék, te marha I

Bordosi Albert nemsokára kezdett 
kinőni a kicsi tnipból. Hírneve már jól 
csengett a nagyobb társulatok körében 
is. Még is itt tartották Helénnek, a pri
madonnának a szemei, a melyek egy 
idő óta csupa barátságból melegen si
mogatták a Berci csinos arcát Egyszer 
így szólt Helén:

— Azt hallottam, hogy elszerződik.
-  Eli Azaz huRy nem .,, ó  Helén 

ha tudná..
De Helén nem tudott semmit Nem 

is volt kiváncsi semmire.
Bercit ingerelte a primadonna közönye, 

de szerelmet érzett iránta, ami egyszer
smind inspirálta is Azt gondolta, hogy 
azért keresi a dicsőséget, hogy azt a 
Helén lábaihoz rakja. Egy alkalommal 
zajos sikere volt. A primadonna gratu
lált Berci megcsókolta a kezeit. Aztán 
eiérzékenytilt ;

-  Helén, ha tu d n á ...
Ue Hetén most se akart tudni sem

mit
Bem *ammi megalázást erzett. llgy 

tetszett neki, mintha megrugta volna 
valaki, akihez meleg érzéssel közeledett 
Most már a művészek érzékenysége 
dolgozott tienne összepakolt és szó 
nélkül tovább indult, mint egykor a 
kocsrtgi verebek után. Most azonban 
magas célja volt és célját elérte. Egyik 
nagy társulathoz szerződött, ahol mű
vészi tehetsége kibontotta erős szárnyait 
Berciből a szó valódi értelmében mű
vész lett és egy év múlva, a mikor 
Kaparó Gerzson ismét Ludason művelte 
a kultúrát, ahol anyagi tekintetben ká
tyúba jutott, Berci sietett, hogy ven
dégszereplésével kiemelje a megrekedt 
kereket. Egész Ludas közönsége meg
jelent az előadáson A viharos tapsok 
tót csak úgy rengett a nagy csüi IJáj- 
bukát Xristóf Is ott volt és büszkén 
mondta a nótáriusnak.

-  Tülem is tanult valamit és én jól 
tettem, hogy akkor nem kollintottaui 
kupán a rüftelí

Hetén úgy nyújtotta a kezét, mintha 
a szivét akarná oda adni. Berci mo
solygott, — udvariasan kezet csókolt 
és hallgatott. Helén bámult, csalódást 
érzett, de nem gondolt arra, hogy a 
dicsvágy, a hírnév álma erősebb min
den érzelemnél és annyira kegyetlen, 
hogy megöli a szerelmet is. fcs Berci 
ezért nem mondja már:

— Helén, ha tudná...

tluj-Kolozsvárt (Főtér 15). |
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világvárosi Ék s z e r ü z l e t e !

ARANY, EZÜST. DRÁGAKŐ !
ÉKSZEREK ÉS MÜIPARI AJAN- i
DÉKTÁRÜYAKAT TELJES Bl- *
ZALOMMAL VÁSÁROLHAT ! ! 
ARANY, EZÜST ÉS ACÉL i
ÓRÁK KÜLÖNLEGESSÉGEK. <
LONGINES, OMEGA, SCHAFF- !
HAUSEN ÓRÁKPÖLERAKAI A. <

TELEFON 6-43. ;

KÖNYVVÁSÁR LÓK,
iskolák, intézetek könyvszükségleteiket 
a le g e lő n y ö s e b b e n beszerezhetik

K e s z e g  A l b e r t
könyv üzletében Cluj.P.üntrii (Fötér)8
Ugyanott jogi, orvosi müvek, nyelvtanok, 
szótárak. Papír- és Írószerek olcsó be
vásárlási torrása. — Bárhol hirdetett 
könyv ugyanazon áron, sok szor ol- 
« « « *  csóbban szerezhető be.

Egy magyar feltaláló 
a szegényházban

Az Ellenzék budapesti tudósítójától
A három Kvasz, az apa és a két 

tiu, amikor az első magyar repülőgé
peket fanatikus hittel kezdték gyártani 
bizony hónapokon keresztül csak var
júhússal táplálkozott. Most hatvan év
körül lehet Kvasz Mihály és a sze
gényház szürke lepedővel bevont szal
mazsákos ágyán ülünk egymás mellett.
Ezt mondja:

— A magyar repülés örökre össze
forrott a Kvasz-névvel. Mi csináltunk 
előszői repülőgépet Magyarországon

Azután elmondja nekem élete tör
ténetét. Sokat köhög közben és a keze, 
amikor a hálálkodó és elismerő leve
leket mutogatja, bizony remeg már 
kissé. élete történetében sok a 
sorscs... , de Kvasz Mihály, mert hitt
hivatásában, mindig talpraállott.

— Azt hallottam, hogy' másutt, ahol 
nem olyan dús a föld, mint a ma
gyaroké, sokkal többet tudnak termelni. 
Ezért elhatároztam, hogy olyan gépe
ket készítek, amelyekkel Magyarorszá
gon kevesebb erővel sokkal többet 
fognak termelni.

Mutatja találmányait Kvasz Mihály, 
ujrendszerü kukorícamorzsolót meg bo- 
ronálógépet és sok mindenfélét, amit 
nagy gyárakban gyártanak, mindenütt 
használnak és sokan nagy vagyont 
kerestek rajta.

Hogy került a szegényházba?
— Mindenütt kisemmiztek. A háború 

kitörésekor műhelyemet pajtának íog- 
talták le s nem adták ki szerszámjai
mat. Akkor 160.000 korona kártérítést 
állapítottak meg.

Bizony ez egész kis vagyon volt 
akkoriban Azóta Kvasz Mihály Pon- 
ciustól Pilátusig járt-kelt a maga iga
záért, de még ma sem kapta meg ezt 
a pénzt Megmutatja a legutolsó elin
tézést: Jogos követelését felhatalmazás 
hiányában nem folyósíthatjuk" — írja
a hadügyminisztérium.

— Pedig. — folytatta és fáradt sze- 
ipe kigyul — ha élni és dolgozni tud
nék, ha nem kellene itt lennem, akkor 
meg ludnám csinálni legnagyobb talál
mányomat.

Rögtön meg ts mutatja modelljét. 
Egy egészen uj tipusu eke, le nem 
írhatom, mert baj van még a szaba
dalmával. Elmondja, milyen kálváriát 
járt ezzel a találmányával, hogy itt is
ki akarták használni őt, majd pedig 
egy azóta meghalt gazdasági tanár 
rosszaló véleményére való hivatkozás
sal, bürokratikus utón eltemették az 
egész ügyet.

— Külföldön eladhattam volna, de
nem adtam, — folytatja és megnevezi 
azokat, akik előtt próbaszántást csinált. 
A VII. kerületi elöljáróságnál, kérésére, 
hivatatalos gazdasági szakértőkkel vizs
gálták meg az ekét, s mint egy jelen
lévő mondta nékem, a legtökéletesebb 
eredménnyel. Beszéltem az azóta meg
ejtett próbaszántások szemtanúival is
és mindegyik azt mondja, hogy Kvasz 
Mihály találmánya korszakalkotó.

— Csak ez a kis modellem van, a 
nagy gépet ócskavasból csináltam és 
már egészen elrozsdásodott. Jaj, dol
goznom kellene, mert öregszem. Ha a 
pénzemet megkapnám az államtól, ki
tudnék jönni a szegényházból.

Hozzak az ebédjét és én elbúcsúzom 
ettől a magyarsorsú magyar feltalálótól,
akinek találmánya lehet, hogy millió
kat ér, ő pedig az alkotnivágyás meddő 
lázában sínylődik a szegényház szal- 
niaágyán. R. M.
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Irta: Dr. (Idei József
Látogatásom Röntgennél

Röntgent a háború előtt tett külföldi 
tanuimányutam alatt, melyből csaknem 
másfél évet töltöttem Würzburgbati, 
Röntgen tudós tevékenységének fő szék
helyén, gyakran volt szerencsém látni. 
Utam nap-nap után emléktáblás inté
zete előtt vezetett el, ott láttam őt több
ször intézetébe menet, de még gyak
rabban a Physikalisch medicinisclje 
Geseflschafi üléseinr Ez a társaság volt
1895—97-ben első fül- és szemtanúja 
Röntgen korszakot nyitó felfedezésé
ről tartott előadásainak, három fő mun
kája közül kettő a társaság kiadványai 
között ia jelent meg és így érthető, 
hogy az akkor immár 70 év felé köze
ledő Röntgent mindig paddobolással fo
gadták a szűkülések résztvevői,

nézett ki belőle. Egyébként nem is 
igen volt módomban a személyének 
vizsgálata, sokkal inkább el voltam fog
lalva azzal a kérdéssel, váljon megka
pom-e a 17 mgr. rádium-készitménvt, 
melynek már akkor 34 ezer márka 
volt" az értéke. És látogatásomnak min
denesetre az volt a legnagyobb meg
lepetése, mikor a praeparatumot min
den elismervény vétele nélkül azzal 
bízta rám, hogy ólomtokjában akkoi 
is magammal hordjam, ha nem kísér
letezem vele.

Röntgen fölfedezése.
Annak számára, ki a Röntgen-suga

rakkal nincs közelebbi ismeretségben, 
leghelyesebb, ha az ide vonatkozó ész
leteket Röntgen eredeti három iratából 
idézzük.

Röntgenhez engem az átörökléstan
körében végzett sejttani vizsgálataim, 
illetőleg az azokhoz akkor szükséges
nek mutatkozott radiumkésziímény ve
zetett volt. Akkoriban 1910 táján indult 
volt ugyanis bizonyos lendületnek a 
rádiumsugaraknak az életre, a fejlődésre, 
a megtermékenyítésben résztvevő sza
porításéi tekre gyakorolt hatásának a kér
dése. Ottani tanítómesterem, Boveri pro
fesszor figyelmeztetett rá, hogy Rönt
gennek van 17 mgr. radiumbromidia 
és az ő beajánlásával fordultam ennek 
kölcsönkérése végett hozzá. Mondanom 
sem kell, hogy engem, magyar voltomra 
való tekintette! kedves melegséggel ta
gadott. Nemcsak a bajor-magyar rokon- 
szenv nyilvánult meg ebben a iogad- 
tatásban, hanem — azt hiszem — sok
kal inkább az a tisztelet, mellyel Rönt
gen Lénárd Fülöpön át a magyaroknak 
tartozott. Hisz csaknem egész tudomá
nyos dicsőségét Lénárd magyar tizikus 
megelőző kísérleteinek köszönhette.

Ha gondoltam volna, hogy valaha 
még toliam hegyére is kerül az öreg 
Röntgen, bizonyára jobban is megfi
gyeltem volna, mint a mennyire tettem. 
Csupán arra emlékszem, feltűnt nekem, 
hogy vonásaiból se a bajor, se a né
met typus le nem rilt, se az a meg
szokott német tudósfö nem tekintett az 
ember e, hanem inkább az államférfiul 
markáns vonásokkal megáldott ember

Maga Röntgen az említett wflrzbtrrgi
tudós társaság közleményeinek 1895. 
évfolyamában következőkép vezeti be 
az ugyanazon év decemberében befe
jezett vizsgálatait: „1. Ha egy Hittorf-
féle vákuum (légüres) csövön, vagy egy 
eléggé evakualt Lénárd-Crookes vagy
másféle készüléken egy nagyobb Ruhm~ 
korff (ez egy elektromos szikrainditó 
gép) kisüléseit bocsátjuk keresztül és 
a csövet szorosan rásimuló vékony fe
kete kartonlappal vonjuk be, akkor azt 
tapasztaljuk, hogy egy teljesen elsöté
tített szobában a készülék közelében
elhelyezett és báriumplatinzyanürrel be
vont papirosernyő minden kisülés al
kalmával világosan felvillan, fluoreszkál, 
az ernyőnek akár a bekent, akár a 
másik oldala van a szikrázó készülék 
télé fordítva.* „Könnyű arról meggyő
ződni, hogy a fluorescencia oka a 
szikracsötöl és nem a vezeték más 
helyétől származik.1* „2. Ebben a je
lenségben legelőször is az a feltűnő, 
hogy a fekete kartonhüvelyen, mely
egyébként a nap- vagy az elektromos 
ívfénynek sem a látható sem a látha
tatlan ultraibolya sugarait át nem bo
csátja egy ható erő (ein Ágens) ke
resztül nyomul, amely képes élénk 
fluoreszcenciát kelteni, és ezért először 
is azt kell megvizsgálnunk, hogy váj
jon más testek is hasonlóan viselkea- 
nek-e.“ „Csakhamat azt tapasztaljuk,

Lloyd
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