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Betegsége 
1. 

Brassa i 60 évig volt öreg, de sohasem volt vén emher . Az 
öregségét muhi tta. korán szü l'k i.ilő hosszu ha. ja é~ 
,zakálla, clőrc hajló dc reka , de il tehetetlen vénség őt 
ncm bántota soha. 1871-ben rövid ideig súl yos beteg volt. "A 

. lw lálluírpiája ha körültem l'öpködött is - í rja - nem csa
poH le reá m : a c~öndcs öregség megvá rt s úgy vá r t meg',.. h og'y 
lwnín fej lett haj lamaima t nem csak el nem ölte, de meg sem 
o)rÜllo'ít l't ü.,. ü!,'y türl én t <-l 'l. , hogy én - az c nevet ig'<1zán ér-
i::"' • b '-' 

( [t'!Ill ő i1'odalom 1('g nagyo hiJ részét Jdu t;~zikw;a iba n élvebni 
és mélfán yo]lli lJil' tu m. De ez nenl egyszerre, nem is rövid idő 
alatt, ha nelll cgy hoss;o ú éle len át i dősza kon kén t esett meg'.' I 
Amit il 71 éVD" B ra""ai mondot t, azt lL 90 éves megismétel
" d te és II 96 éves ncm mondhatott kevesebbet. Nem csak 
hosszú, de nagyszcrii é let vo lt az ö\'é. A la p ja II kiizdés, II ki
tartó lIlunka, ij ':ükij" .l elkesedés a szópért és nemzete ha ladn 
sÍlé l'L ö nÍll(ln tos é:-; j)ll u k<l l'n los, kezdetétöJ végig . Oly tUl voH 
Hlllilyt'nnek sze rett(·, m e r t milldig úgy rendezte, ahogy ukal'hl. 
Xá la lI t'm kö\'c tlü)zet"t be lIZ Oswa ld jóslC:Í.sH, hogy a megül'Ü
gc'dés llagy vál sággal. jár. D3 éves kor::1.b1\n ko molyu n éreztü, 
"ogy a lesti gyeng\':.;ég mégis csa k 0J'Őt fog v(rnni ra jta, de ek
kor sem enge(lett. I-la icszá llí tottl1 iti az izolll cclzij lépéseket 
bn tl'zE' l'l'ül Öl n', e!H'z l' ~l gnszkoclott ~ -Ill ogvo!t elégedve' magá
val akkol' is, amikor csnk 3000-t júrL ki egy IHlp "" ntt. A test; 
f.;zp r vc k nál a sem vo ltak pri>sek , mert li éJ1l01y ikl'c hatni nom 
" Ilott módjába n. A szemet tudta kímélni. Még elég finta I 
(37 éves), amiko!' cl h.:d;1I'OZZU, hogy os t"o 9 úl'n ub:'m [.::0 1110-
Iyn bh Illunká t nOllJ f og végezn i. Ezze! n Clll csnk sZC'llIidcgeit, 
1,1nnclll agyát is hi z to n ~ágha h c lyc7.tc. A fi i lci' nem tud ta SClIl 
} ~ko~ázn i J SCIll "édHlm€lzn i. Ez lettleghnlllaníhh hi,ii'e lon . ~I-'n 
lan ('pen azért, 1ll C' I' t mu zR ikn i élv('7.cte it oly Illagní:i l'(l fokozta, 

I B Ul'llS olvas<1sa közben Fővárosi Lapol" 1871. 50. I. 
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ho "y Oly"" el rejlett fínomságoJ"'l kellett fölfogn in, "melyek 
looiöhb ember hnlhís>Ít soha sem veszik igénybe. 1872-ben 
sz~ktuc1ósok iamlcsához folyalllodik, hog'y hallá sa gyengüté · 
sét meggcHoljclk. Nem volt ered ménye. De hi szen húl' gypn
glil t a hC1l1 cl~n, még SI.:'1Il cll III Y i 1'<1 , hogy élete és él\'(\z<,te (' 
;n iHtf: sokat. szenvedett vo lnn . Lplwt-e pnnnsza va lakinek , aki 
Iwlcl108 »gYél II , 97 é\'e~ koní ba n, ha llgatja ;1 hegedlít és na
g'yohu s('g í t~ég néJkiil lIlcgl,rti és \'álnssza l is el látja ti szteli-)i 
íÚlvöz!ptét. A nt l'ust61 IIH.·gtnnultn yolt g',)' l'l'nll'k korá han , hog'y 
il ki a. földdel , il. jCI'JlIét"zell('1 éri ntkez ik , ha Jnl'g'hal is, él. 
Brass:li nz <:Illyag i ét; a Ieiki v iing ke11'üs hiltá.~át hölcsen ég , 
sZCl'nctiésen jn V:l l'il, fOl'dHol1<:L 1\1ind~111lcllcit if"i, hng'y hal'agos 
kit-ürósci miat t. l1 em 1l1OJldha thlk oly huldognnk, lllint höle::
l'iüc1jéi SpiIl Or,;í 1, bol(log yo lt ('gl' ~'" éh'jébell , k ivl've nzoJuI1 a 
I'ercrkl't, '"l1(' lyok bell n<'1J1 llldott h ,,"ZIlo~ lenn i. HctcljcsülL 
"mit egyik hiltan íl,"iÍ liy kí" únl volt IH·U-bcn: Brns,ni B;Í 
muel é ljen J1cstor i n"pokat. -

Hu Helll iH l ud1n ktjc:;PIl (·Ik"< 'l'iil II i n lJl'kg't-:i0gl'l, IlIl'g;! 
közö, "OrRol: " htll,ílt, boldog' "olt IlI in, h·{-o· i,,·. ·L0 I1 e1<'tt -e kéI1-,-, ::> ::> 

i;ellli Ilagyohh holdog'si-lg'oj :-;z.á nliíl'a :1I111~ 1. hogy olv.n:.;sa il lt'g
uja bb J.:;ii ll 'y\,(\k('t \I1Pg :lz. utol só csz.r ll dőhrll is Rnj:ít' en'jé Jl . 
11l'gíl'jn p;olHlolcdait éH kÍ\-áJl RHgait ~; ljá1- kl';"én,'l. I nh·;n ~J(j 

éycs kOl'áhnl1 iH hn :"(uJ\í t édes a t-yjilt'ho;,,) ki1iil 11111 ltl1n, 

Hpteg~l'gédJl kl'Vl; ~ Sí-:{, l's lwtik eZpkl'll II II II poJ.;:on , 1888-
I.nn kissé k,hant-~;olliln ír FL ~IHrilltlk: ,,~ I ég él('k R 1't' ll1ény ll'1ll 
lIIég Jwhiíll y htl v i élrl (>l' i> " nn. henn rll~," I~z. eS<:l 1.;: olynn :dJw l,· 
mi. pnnHszkochís, söt inkA"!> magn hi 7.t;.l lá s;l. Ag'gns:t. túhh (' l~ 
gycng iil és és I'ptlllln tiJ.:: uR hfl ntalolll l t-m:) -lwll I.;:p;"ddt ;ielcl1t,
kezni, AIIg'ws:dus 23-,1I'ól n D,lyj(l FN'PIl(' egylet kii7.gyíí I0sé 
IH.·~ il\t é~('11. h'vcléhcn ll1ol1cljn: "Ez('líHj mintC'gy 2 héUel tá · 
madott és illU ~ t;lrtó, ~öt su I yoso!l(, l'eolll:ltikll~ 1',1jd,ilma.im 
rneggátoltnl(, hog'y I'é~zt Vt·lJ cR:"ck .,7. j(h,j t'nld u ... \R, J'on tos é~ 
nem egy tekintethen iinnepies g'yííl éshcll ." 

Sokszo r maradott ág·yában. Ott fogad!a lá togatóit. Néha 
mikor ciszenderü lt, Ró haj éR jaj szakítotb\ IIlPg pilwnését, cr
ről lehetett ész reven ni , hog-y szcnved , li'ájdalom csilapítási-l
ról házi. Ol'vosa. clJ'_ Bl'nndt J ózsef igyeke7.ett gondoskodni, 
Sem önbi zalma , sel1l ll1lLnkakedvC' nem l1:lgyta el. OlvnsmiÍ-

- MO -

• 



• 

• 

, 

BETEGSEGE 

nyllit rentJe.cn folytatja, leveleket vált. Dr. Szilágyi Sándor
Dak 1896 január 8-,íról írja: 

Ha ír~sfJan elkés!e1?~ ,is. de yon,dolatban nem nW1'adt ki, hogy 
boldoq 'UJ evet ne Invan]ak Nattsadnak és kedves Testvérének 
akivel n.emsziikség, hOJJY közölni ké";mn üdvözlete'mct. Ezt ugya';' 
ép a stilu:f!,. jeles~'n Q . ,!,wU1!ar stilus, iTály. nincs egészen 
ínyemre, krttl1wsa Jobba'n 'tS fejezhettem vol-na kt, ele hát nút te
he'tek én 1'610, ha vén embernek, az öreg cimet 'tnég nem akarom 
el'vállalni, a papucsába.. csiz'masz(Í1'a ne'Jn lévén száll : nem 
repül": (pace lm/re Sándor és Gyulai P ál) "OZ eszc", .. 

Tisztrlölevelc'm egyenes cé!ja az a kérés, hOflY sziveslcedjék 
cfkiildeni 'lI ekem Lavater's Phisiog'raphisc!te Fra,Q1nent cimii.' 
könyvét. 

Odvöletót ismétli 
BTassai 

COllCbának írt és foglalkozik utol só nagyobb munkája: 
az Igazi positi'v philosopltirt kiadásával: COllcbának gyengü
léséről szól 1893-ban, hogy kimentse magát a levél írásban 
mutatkozó kéRedclemért: "Az én (·lmé ~nct a kor anny ira meg
gyengítette, hogy nemcsak napok, hanem hetek is telnek belé, 
míg annyi eszmét birok gyííjteni, amelyekböl egy levél ki, 
,-agy jobban mondva megtel jék." Ezalatt nem gyengeségét, 
hanem azt kell érteni, am it leveleihen sokszor mond, bog'Y 
nem szeret írni, mikor nincs mondanivalója. Ugyanakkor azt 
Írja: "Ami eng'eJl) ill et, mindig statu q'lIo vagyok és csak a 
bypocbonclria kísérget ottan." 1896-ban augusztus 6-án ismét 
ó·yengiilésről ír Conchának "reumatika effectiok lepték meg- '. 
mire jóbarátja il yen helyreígazító sorokkal válaszol : "Min
denek elölt azt konstatálhatom, hogy il. levé lben emlitett gyen
giilésnek semmi nyoma; annak n. levél maga a legjobb cáfo ~ 
tata. Csa1, eggyel nem vagyok meg'elég'edve kedves levelében, 
II hypocbondriának ottan-oHanfellépésével Bratisai bácsi ál
llott jó kedélyéne k egén . .Gn ncm aj{1l1lom eliizésére sem Hu · 
Jelandot, se Fcichtcl'sleiJcnt, hnnemkivánom, hogya J(' J~
ten verje cl It kellemetlen vendéget háza tájáról, még hahár 
csak ottan-ottan is odn. sompolyogna". . 

Annyira foglalkoztatja nz öregség· é:-; bCÍ(\gség, hogy le
fordítja Kaninak Hufelanc1 ' tanárhoz írt leve lét "az elmének 
plTól u hatalmáról , melynél fog·va. csup<:ln szántszándékka] a 
nyavalyás érzésnek ura tud lenn1."2 
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Brn8:::iili gyönyöl'ii:::iégét. k~]ht'lt l..' il K:l1lt fl·ji.l..~gelé8C'ilwn, 

1llC'l't hi 8Z('1I ug'y<1n:1z1 Innít;jil, <Hllil HrilSsn i gynkol'olt, hogy 
ha <.IZ L'l'kiilcsi L'rő "ugynIl magn l'g''Y{'diil Ill'Jll iH HPgit rnincll'tl 
hnjollJ dC' l'gy orvos i l'C'n{h~lvényhcn Rl'm hÜ111yOr.lliltiIL" ArnC'l 
Ipit lIlagyill'I-ÍzV.l <l vt.;nsl"g' elíjnycit: " .. . é rdemlil tlllnjd oní ttil 
lik a VéllRég, lllinthogy tis%teletl'l igényelnek neki . T\..'húl 
ill' lIlil Zérl, mintha. <1 Nl'~dol'i évekkf'] pgyiiH j;írn;\ ;\ finlnLlhl1 
vi lág \"{'zérlésL't'l· szolgiÍló sok és huznmos tnpa8ztalil ssnl !,pl
vptt bö]cticsség, h~\n('m cHak azért , hogy, hammk ~wmomi gyulá
zat ncm ilh~t1e, <l Z oly embe!' aki oly'sokú ig hirtn Illngát fen n
tartan i, <1Z,IZ, a halnIHl{;s,í.g, mint ('g'y él'5szcl felruházott tényt 
lehető h~glll('gn hí.zóhh ité let il IbI 01 Y sokáig- 1110gmenek ii I t ~H 
a ha.ll hai;ü liln s:.ígból allnyi részt, lllintegy ki ve t't; m~ért 1110n
(1'001 , hogy az az ember oly soluí ig mnrndhntotl éldben s állít 
Iw tjn nwg,:l1' pélc1.hd elénk." 

Hrn~sai JIlrír SZHIllOl azzal, aminek elJ.;:iivütkt'zó1:iét lIem V,)I'

ja, cle sejti. Öl'v(\ncl", hogy J<an1"n<'il n mngúórn rgészcll 1:nlált\ 
úllítá sokpt talál, milyen (,z ' if; : Mindenkivel Il1cg,tiirténheto ik, 
hogy lrfekszik s aludni J(észiil , :lzonbnn nem tud c\nludni. 
Ezen esethen valami g'(il'csfélc fog érL'zni ng'yvelejében, llle
lyeket köszvényes bajoknak kellett Inrtanol1l . 

II. 

Az elleJ/zék tudósitója gy,'ngé lkedőm'k tal,ílja 1896 jlln. 
30-án, dr nzzn.L nyugtatja meg <I kiiziin ségct, hogy ismét jé
egészségben tölti n nynml. Altnhíhan jó az ét.vngyu, az .-)000 
lépést kisétá lja . "Bl'a:;;sai búcsi it magyn!' tudós v.ihlg (\7,('n 
csodás alilkjn - í rja mr, E II C:\l ;.:;ék - rpol'da viil'ot-iban rokonai 
körében tölti il. nyal'at. Az ii!'C'g úr kt)zl'lebh l'öI ('g'y pi:lr hétig 
gycngélkl'drH, (lc most iSlIlét 'J'(j ('o'ész:seo'ben V,ll1 mindn yii -

_ " " 
jUl1k i)l'Ölllél'e~ A. derék fé l'fít 1I1 ldt szolllbnl"oll' meg IlitogattH 
pgyházi ft'jr F\\I.'(-'ncz J6z t";(-'f lIl1it(ÍI' iu~ piispiik Ll Bo!'os Györg'y 
tan<:ll' üír~n~ág(íhnn, Lllllikell ellll' ~\..~ n - llc\ptc Illeg. Yrndége il 
annak I'cn(l.k· szerin t \1dnriaSLl n fogadta, Egé:-iz o1tlétlik 1.1lall 
veliik volt, :-; kórd('zü~k iiddtt I.:sa l:ícl.iukró l. l~ogl;JI'ko,zo tt <IZ 

egyház i :::i lwlni kél.'déHév \..' 1 :-i kósúi l hoo'y Il' I'J'('dr I1ll0s d is"l'I'-, 'o.. 
tntioban rejtse ki <lZ él'C'jjség i v iz:-igil, ha szo llh11<ll1 sl-Íg<11'ól való 
IJéze1ei1. J31'<l :"iSa l Ilúcsi IllOst iti Ll régi étrcndjM kiivt\li, ('::;1"0 
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ebédel. de vendége i kedv('ért egy tányér leve~i :jóíúien C'lköl 
WH. Altaláhan jó étVé:ígyil vnn, júl alszik, A7. öreg úr lakása 
Useg'czy n'l ib.:íly túb labíJ'óllál, akinek cs inos kis dí szkerijc és 
édes otthona, valóban Jw lJ emes iidűl'Ü helye Brassa i bácsi nak , 
kinek mi álland6 jó egészséget klvánunk", Nem tartós a jólét, 
mert él. következő hóna,pban - írja: - II I'hC,)malÍí.Jnlus már 
l1('m hánt, dl' unalma s ám n lábaim gyengesége, amely a jár5-
~O I11n.t jllptöleg mjJ}dCll szoktatilsom ell enérc, inluíbb l'osszabo
clásbnJl, mint javulásbnll van" ,3 

• 
Ujabb baj jel,'ntkezett. Testén itt-ott apró kíütések és 

kellemel'len viszketés Mntotta. 1896 augusztus végéig TOl'dán 
lIlaradott, dc háziorvosához közelebb óhajtván lemli, baza 
ment Kolozsvárr,!. Szeptembel' 28-áról kedvesen és kedélye
sen Ír Conchának. Október 26-"n il magyarországi uúitárius 
egyház főtanácsa il püspök vezetése alatt fölkel'~si, hogy 
t iszteldét ki fejezze. Bras~a i ol vasmányába volt elmerülve. 
Mikor" piisplik S7.ilVÚ.t meghallotta, II hozzá oly jól ill ő sze
J'énységgel 1\'lel1', ilthárítja LI. Fiilját él'demeit az egyhúzrn. Jó 
harátai sokszo/' f'iilkel'esték, ag'g'ódvn vették észre gyeng'iilé
lését, A háziorvos rc;ndclt oJ'voHs.ágo1", de il. javulás nem nn1-
t"tkozot t. A jó ,ireg' úr Il sztala mellett ül, olvas, elfeledkezik 
lllagán! l, mod a vi s7.ketés bántja, olclöl'zsöli, II különhen jelen
téktelen kis vízhólyngokllt. A következés az, hogy a bőrön re
pedés foltok, nyilt sebek állanak elő . Barátai komolyan ta
mícsolj,ík, hogy hozasson Budapesh'öl börgyógyászt, mert nk
kor Kolozsvárt nem volt. Vállalkoznak arra is, hogy föl kisé
"ik. Öl'vosára is szeretnének befolyást gyakorolni, de az ielö 
ü' lik, az állapot rosszabbodik. Fájdalom látni, a pólyába kö
tött munkás-kezet, látn i il. jelentéktelen bajból szá rmazó szen
vedést, '!g<lZ, hogy egyszer mindenkinek meg kell hajni, az is 
igaz volt, amit attól hallottunk, akitől más egyehet vártunk: 
"Bl'assni bácsi immár elég 801.::a,1; élt," de azoknak akik öt b~·
lál'talanlll tisztelték, mélyen fájt és elkeserítette az ilyen CI

niku s beszéd , l\,rost mutatkozott igazi hiánya il. családnak. 
'.Mindcnki mao'áénak tekintett e ele ~cnki sem tudta annak. o, " 
Sokan aggódtunk állnpota fö lüU, ele nenl volt il'áJlyító eros 
,akornt, aki. fplC'lössége tudatáhnIl tett volna. határozó lépést. 

~ .L~vél RigÓ Annithoz 1896, :iliI. 26, 
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Látnunk kellett, hogy phbül il Im.jh61 nelll lf>sZ szahadulása. 
Pedig. étvágya kitiinő volt, 1111 III ka kedve nel1l lank("l.(lt, ereje 
is annyirH meg volt, hogy cl telet eg'észen júl eltöltütü\ . esnk 
az vo lt aggm;ztú, hogy kezein. IW l'já n és mfis tcstl"(-l'izC'1l i~ 
oko? biJncpedésf kellemetlen v iszketése miatt. Ez ;1 hÜI"-haj 
nrU1yil'1.l. kezdptt uralkodni, hogy IIHll" kórházi úpolús <dá kl'l 
lett venni. Dr. B l'ancH hmácsál'n ;J .llag!J0 r-'utco1 r erpsl.-ereszl 
kórluízbll ment. 

] 897 nuíJ'cjus 27. nnpjc-1J1 vidi mcg- ('g'ysz(,J'ü , de k(' ~h'CR 

kis 1l1kásától, hol annyi jó napot liiltijjt és anny i szegény ifjút 
vigHsztalt meg. Ez volt. első éR utol RÓ lépése, melyet nem ~a 
ját el hnfcll'oz{isc-l hól tett. A_z örökké fiiggetlC'1l és mindig- moz
gó B l':.l ssa i egy kis kórház-szoha fog-Iyn ~l V(,t"C'Rke i"eszt ktll"há z 
akkori középső épületében . 

Hií~éges ápol(!J1öjén ki\"iiJ két g'imni:lziumi tanu ló minden 
nap fölk~rcste. Kivitték n~ki ~z ujHág-okat éH fölo lvastá k. Az 
üreg ú rnnk jól Nlctt, hogy kürlilte vannak ezek ilZ iJ'j ti tn nu
lók. -A tmnIlót n1indig sz('rettr, mert mindig érette g-ondol 
kozott. A két sze rencsés ifjú (Gaá l Elek, Balázs Andnís) 
j-ól cső érzéssel gondol <.l ITa a ki s ~zolgálatl'n, il mivel ViRZ0110Z

hatták, habár csak jószánclékban, <l7.t cl sok nagy szolgálntot, 
amiben e nagy tanító hosszú életét tö ltötte il tanulás kiinny í
téséért. A kórházi ápolá s, gondos és figyelmes volt. Brassai 
türeimCscll v iselte SOl'súi", mel't esnk akkol' gondolt l'Ú, amikor 
a fájdalom lnegzavarta egyéb gondolatát. A lá tog-atók ma 
gukra és övéik re \'onták figyeImét. :Érdekes \-jsszaemlékezé
zéseit sokaknak elmonclotta . De szivesebben foglalkozoft azok 
kal" nagy kénlésekkel, amelyek ~gész életében érdekelték 
Gondolatban fölkereste il hajdani kedves emlékek helyeit. 
Ezekre a lelki holyongásokt-a vetnek világot utols,; sajátkezü 
írásai és il kórházi ápolók följegyzései: 

Jlfath. bizonyosság: 

1. Csinált fogalmak. 
2. Az alapfogalmak eg:yszerü ség·e. 
3. Mindnyájunk képzelőtehetsége. 
4. A deductiovnL és inductiovn l (H Ikotott) bibáktól ment. 
5. Anyagi é l'dekek nem zavarják. 
Miért nem Lesznek hajlandók mégis elfogadni fel1'ed ezésemetT 

~zért! hogy_ a philopszophin i okoskodás, vagy 6l'velés más ;) I ap:}l~ 
jekszIk, t. . .1 . lllin dn yája cJ.!ycn leí (rleq uario). A pldosophnsoke 
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podig clwssifjmlt io kiHömböző combinátioi. Amazok axiomája: 
A = B A = C, tehát II = C. Ezu tán ped ig ez a kettő = a. Ha va
ImHi a' fel sőbb fogalollwó igaz, az a ]sór a is igaz; b ha. vl:llam i az 
OI!sófoglollll'ó l nem igl:1Z, a felsőről sem az. 

Ér tekezésemet. Em'e/urnak címeztem volna. lUl Fogarasi p r iori
" /ÚSS<l most másodszor nem gátolt volna meg, a nnak il címnek 
IHlszmlhltáan. De c l'cdcti ségcm az elsőn az e l ső, az övével azon egy 
túrgyba n scm szenvedett rövidséget, amint ezt valaho] v ilágosan 
kinniLattlllll, Hi. pedig' persze szó scm lehet ró la .4 

Ezekhől js a logika Golüítjára, ~ 'nyelvészl'e és a philo
sophusrais l,ncl'iink. A E Ul"clw alatt lDnjdnem bir.onyosl'a ve
hdő, hogy tlZ I gaz; 1)ositiv pl, i/.osophiát értelte. 

Ezenkiv íH HZ iípoló11Ő VHgy fl, vendégek gondos följegy
zései öl' izték meg nehány mondását :5 

~ Sik, mozgás, fOl·gás, 
talá lkozik, v ág, keresztez. 
"Tessék váhlsztani, mert ha tankönyv Íl'óinkl'a. l>izzuk, igell 

könnyen megesi k, hogy szerencsétlenebbül ü t ki. · Szolgálj anak 
példá ul II "sík" " Iap" (pla null1 helyett). "Forgás," "keringés" (u m
lau r) . De ezeket cl ma i olvasó közönségünk úgy megszokta, bogy 
nom csak nem sér ti a fü lét, hanem aká r meg is eszk üszik helyes 
vDltukl'a . 

A convergeuti és divergenti definitioját az E lemekben nem 
leljiik és még a reaI-lexiconba n is bajos reájok akad ni s ezt a 
hiányt szükségesnek vélem kipóto l ni. 

" Máju s 8-án c sorok írója e lőtt mondotta: egy nóta á ll elé. 
Nelll fájdülom ugya n, de nem valami kellemes dolog. Mindenki
nek V~Hl néha o ly pillana.tn, h ogy egy nóta, egy gondola t úgy 
bzólvún üldözi. 

Május S-án estve 9 ór akor ezt a nótát énekelte: 
Jövendőben, ha meg·érem 
Veiek árpát Szatmár-téren 
Vetek úr pát, vetek kölest 
Ke t ten a ra t juk le kedves. 

~'láju s l8-án reggel a szoeializll1u s l'ól beszélgetett. uA szoci ~ 
alisták elmé lete - mondja. ~ sokkal hi g'gadtabb megfontolást kí 
\TÚU. JÓZl1l1 gOJldolkozásu embert is megtántorith at, hogy a vagyon 
felosz lása nrányta la u, de abból nem következik, hogy úgy lehes
seJ,) megoldani. :Még hozzá járul az is. hogy új társada lmi syste
mat kell felál lí ta ni , - és a nnak a sikere kétséges. Ugya nezen cl. 
napon megolvastatta cl pénzét. ,.Brassai bácsi g,:lZdag ember": "Vall 
a nna~, aki meg Hcm issza", - felelte kedélyes hangon . . 

Ugyan ukkor va llási kérdések ről is esett szó. "Valall11t ke ll 
tenni, hogy ti sztábH n Icg"yii nk uni tárius és unive l's~lli sta , melyik
másik." Uniycrsalisták Eszak'-Amerikában \l'a tlllak. Az unitál:lu 
sokkal benső-baráti v iszonyban élnek. Erről Brassai nak tlldomasa 
volt, va la m int H hithmi megegyezés rő l is. ., . 

Junius 3-án HITéi a kérdés re mit izen a hogy-léte felol ker
dezősködőknek: .,Én m illdig 'egy formán látható idlapotban 
"ngYok". 

l. 
Az ápolónö v: llami lIIeg".iegY7.ést tett. "Menny it bajoRkodik "e

'IH. 
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