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A más o d ik n a p canon-jából: 1) 

i\! a feltártad T ;i bor hegyén apostolaid előtt l;ezdctbcn 
elrejtett örök rejteiutét istenséged nek, ó Krisztus: :\ ldott le
gyen apáiuk istcuc! 

Ma a léuyegébcn híthatatlau Atya, megjclenvé11 az 
egeknek maga:.latairól , bizonyságot tett arról, ki a. szen t 
::>züztől született és az ö szerellll es Fia: <íldott legyen apá
ink istene ! 

Tc, ki megmu tattad ma isteni fényességedet a prófé
táknak, kik sóntrogta.k utána, hogy bithassák a. mi Icitha
tatlan a serafinok elött is: Kiapadhatlan Világosság, ir·gal
mazz minekünk! 

Te, ó Urunk engedd nekünl, , bílnösölmek, hogy lá thas
suuk második megjelenésedben az atyai dicsőséggel, a. mídőn 
cl következik a világnak megújítása: Kiapadhatlan Yilágos
ság irgal mazz minckílnk!" 

A h a r mad ik n ap canou-jábó l: 
"Örvendezzünk rna az angyalokkal a magasságban, az 

istenség kifürkészhetl en fénye megjolcuésének: Aidunk téged 
lényegben egy 1\7. Atyával, téged, ki eljöttél. hogy megv:í.l tsd 
a mindP.oséget! 

Ma kinyilatkoztattad Tábor hegyén apostolaid és a. pró
féták választott seregének örö!; isteni dicsöségedet: Áld unk 
téged stb. 

Ma. egy fc l hőuc k méltéböl a;.: Atya, bizonys:ígot tevén 
a S7.űztö l szülctctt testtel egye!>O lt lgérő l , mondotta: Ez az 
én tiam, a kiben kedvem telt: Áldunk téged !\tb. 

~la, a királys:ígod dicsőségének fénye által megmutat
tad, ó ürun~, tnilyen lesz az igazaloHl.k napho?. hasouló ví
ln gossága : Aidunk téged stb. 

l\Ia dicsőségeseu feltártad a 1'<ibor hegyén a S7.1Ízadok 
és Hetnzetek előtt rejtett örök titkot: ó Istt•uc aty:í.inkuak l 

Ma. a halhattl.tlanságnak édes illata lepte el a Tábor 
hegyét s varoízsolta. el a tauitvá.nyolmak seregét : ó Istene 
atyáinknak! stb 

o. 

') D. Ncrsctis Schnorna li Annenerum Catholici opera mctri
ca, Venctiis, 1830, 478 -484 l. 
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Dr. Csáusz Márton 
(1796-1860.) 

i'1'1u.gyok szemlélése lelkesít, ~yönyörrc l tölt cl s uagy
ságuk részescivé tesz. Fokozott azonban c gyönyör s az öli
érzet egy ncmé,~el - 111cly a bOszkcségg1·l hat;íros, -
párosult, ha tudjuk báullllatunk tárgyá ról , hogy ü a mienk, 
hogy öt nemzeti l\ötelék füzi hozzánk. 

A .Magyarországon él ő maroknyi örménység ily kima
gasló alal<ja volt Csá usz is. 

Szegény, de becsületes örmény kereslwdönek Csáusz 
Kristófnak vol t ő nagyobi k fia; L 7 9 6. é'' augu~ztu · 8-án 
született Felső-Bányáu. 

Atyj:itól megtanulta S7.er<'tní a munkát és legföbb kíncs
nek tekinteni a. becsnietet Megnyerő szép knl ejét azonban , 
"alamint lelkének sok, nemes tulajdonát, hasonló tulaJdon
ságokkal é kcsl<edő anyjától öröldé. 

nilüszke magatartás(!, nemes a.rc:tlt, valódilag <í hita.tos, 
szilárd jellemű és szigorü erényíí, mintlig csak magyar ru
hát ,- isclő s magyarúl szóJóC' nouck mondj<ik anyját, a sziA
t én örmény Izsák Sárát. 

Az elemi osztályokat és a gym nasiumi t;lnfolyamot 
Nagy-Yáraclon, egyetemi ta.uulmcíllyait pedig t l 8 16 - 20) 
Pestcu végezte. Mindig, dc kHi önösen az egyctl!tueu, daczára 
megélhctéscért. végzett fárasztó 1nellékes foglulkozüsainak. a 
legjobb tanu Iók egyike volt. 'I\~tlltlmáuyai bc,•égzé ·c után 
L 820· bau orvossá axatratott . .. és el kezu\! a gyakorló or
ros 1ildásos mííkődé:.ét Pl!stcn. Moudják, hogy mílll ilyen 
"ritka. liinemény" volt. 

Képzeljenek egy hat:íro7.ott, férfias fulléJ>ésü, azonban 
nemesen lll OSoly gó jó indulatú, bíztossá~;iua.k tutlatábau a 
beteguél bizalmat. gerjesztő, k il l sö le~ is csiuos C111bcrt. - s 
látj ák maguk elött a bPtegek nemtőjét Tckint-:ék másfelől 
a. fáradhatatlan embert, ld ol.\'kor - ne,·czetcscn a. 30-as 
é,·ekben először jelentkező cholcra-járd.ny iclcjébcn naponta 
80 beteget is - szegényt ügy, mint gazdagot . - l:Hogatl)tt, 
vigasztalt s kit11uö tJdományossággal gyógyított - es <~kkor 
érteni fogják t~zt a ke l lő elismerést, melylyel 110kí k;\rt;i.rsai 
is adóztak. Uo l dog volt az az orvos, ki vele érintkezhetett; 
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t.ndomá ny a, b ö tapasztalata és leköte l ező, nyájas mo d ontval 
mindenkinek tiszteletét kiérdemelte. 

Eme tulajdonainak kösl'.önheté, hogy miir 182 4-bcn az 
t•gyetemi orvosi kar jegyzőnek, ll l· rnsoká m dck;í njíwak vá la ·z
totta; majd rendki'il\li, l 3 -L ér deczember hav:íban pedig 
a baneztan rendes tanárának ue,·eztctett ki. zám:im ez 
roJt az a hely, honnan a tudom;\ny nemes magv;~it tanítvá
nyai fogékony keb lébe naponta, fáradha.tatlaruíl hintlreté. 
Tan:iri zékét nem tekinté ö pihenő b<írson) -széknek, hanem 
oly kitihrtctésnek, mcly torábbi, fol ytonos munl-.í.t ''á r a te
hctségtő l. Es tényleg embcrííl meg is felelt a hozzá kö
tött vá rakozásnak. :\lég öregebb kol'lil>an i , hanyatló cgé·z
sége daczára. naponta őreikat töltött a kathcd rán és l>on
czoló termében , hogy másokat oktasson és ma"'<Ít "'j'akorol1·a. 

i\J' l o o . 
l 1ve akkor az állami dotáczió csekély volt, aká rh ány-

szor a taníuis szükségelte tan zcreket saját, koserresen szcr
zctt és anyj<í v:~ l s testvéröcsesével megosztott pénzP.ből szcrczte 
be. De öröm mel tette mindezt, csakh ogy terjeszth e!>sc a tu
dományt és műveltséget; me rt meggyőződése vol t. hogy il r 
módon szolg:í.llratja lc~jobban forrón szerelett hazája érdcl<cit. 

. Ismer_<'t~ i gya r:npírása végett sokat utazott; ueuté\Zta 
Pgesz ~uropat és Azsi:ínak nagy résY.át, járt Algí rban is. 
Hazafiut és tudományos érdl'mci elismeréseiíl Eöt\'ÖS József 
br vallás és közoktatási minisztcr által L84S-han minisY.
teri . tanácsossá s a pesti egyetem alelnökévé, később a 
buclat cs._ Ic közegészségi bizottság állandó tagjw:i nevezte
tett; 18:>9-ben pedig, midőn betegsége nriatt nyug;tlonrba 
lépett, a cs. Le . tanácsosi czímnwl tűntettetett ki . 

. És ez a világot s népeket ismerő ember. nagy tudo
manya daczára, érezte még valami egyébnel\ szilkségét: a 
val ás magasztos tanainak. Ku tató lel ke kereste a minden
~~g végol~á.t . és öröm me l ha bt d t az ösvényen. mclyet hi te 
leuye bevdagnott Igen! Csánsz '·allásos is ''olt és ez lcl
ken~k. egyik gyöngye! Munka küzben is letette bouczoló-késé t 
a. delr har_·an ~'iY.Ó kondu ltára, hogy im <iball hódoljon Annak, 
l.rt (•mberr Indomány Itiába kurat! *) 

*) Egy n~a is élö öreg orvos ismerősömtől hallottam ki Csá
usznak a pest1 egyetemen tanítványa volt, hogy előadá~ közben, 
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Lelkének egy másik gyöngye: szerénysége; de a leg
ragyogóbb - ügy hiszem - az a szerctct ,·olt, melylyel 
embertársai , testvére és ki,·ált édes anyja iránt viseltetett. 
Fáradozott cm bcrtitrsaiért, atyailag gondoskodott egész él e
tén <Ít test,·ére- és auyj;íról s ragaszkodott hozz;íjuk nemes 
sz í ve egész bensőségével. 

Anyja iránti szerctcte - mondhatni - rajongás volt. 
Hiszen csak az ilyen szeretet kivánhat ugyanazon ágyne
műben meghalni, melybcn a feledhetetlen anya. kiszcrn·edett; 
csak az ily szcrctct vágyódi k halála után is egyíltt leo n i 
vele, kit pár évig is oly nehezen nélkülözött! 

Szelid lelkületű, hazafias irányban fáradhatatlanúl mun
kálkodó tagja volt ö korának. Emlékét kegyelettel őrzi a 
hálás utókor, mely kegyes és tudományos czélolm\ végren
deletileg hagyott 3 500 0 forintjának gyümölc eit ma is éh·ezi. 

i\Jcghalt 1860. é'' szPptember 14-én. 
Usáusz hoz hasonl ó kimagasló alakok örmény testvérc

ink közt, a t.1l'sadalo111 minden rétegében, ma már számosan 
vannak. Adja az ég, hogy a nemes mag a jó földben 
szerelett hazánkbau - sok hasouló uemes gyümölcsöt te
remjen! 

Szákó 
II. 

Dr. ÁKOKTZ l-UROL\'. 

- Befejező kOzlem~ny. -

"Hó, újjuh, ha hj! hangzott fe l az ütezákban és minden 
felől futottak a párbii clr:ín elé, meet már észre,·ették őt a. 
távolban. 

"Uram Isten ! mekkora tömeg! Ez az ember az egész 
fal út ide hurczolja. magával!" 

midön a déli harangszó mcgkondult, letette kezéből a bonczkést s 
az emberi testre mutatva, igy szólott hallgatóihoz: »l\lost pedig, 
uraim, adjunk hálát Annak, ki c remek müvet alkotá! . . . S ekkor 
elmondván imáját, folytatá to\'ább az előadást ... l\lily nagy mérvü 
erkölc~i slllyedést mutat c fenkölt szellemmel szemben a budapc~t i 
kath. egyetemen annyira elharapódzott hitközöny l Szcrk. 


