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Előszó. 

Oly korban ~lünk, melyben egyesek mint nemzetek annyit érnek, a . bef°.lyásból, hata
lomból s az ezzel együtt és karöltve járó anyagi jóllétböl annyi részt birnak csupán, a mennyi szellemi 
töke felett rendelkeznek, má szóval : a mily fokán állanak a müveltségnek és a tudományosságnak. 

Ezen megdönthetetlen igazság ad oly nagy fontosságot -a nemzetek életében a fegkisebb köz
mü velödési mozzanatoknak is, s ez teszi oly emlékezetessé és fontossá, a magyar tudós akademia meg
nyitásának jelen ünnepét is. -

Ó szép ünnep ez, mely szívünket örömme~ és egyszersmind büszkeséggel tölti el! 
Mert a hol a tudománynak ily palotája van, m e l y a 1 e g s u l y o s ab b nap o k a 1 a t t, a 

1 e g n y o m a s z tó b b v i s z o n y o k k ö z ö tt a z e g y e s p o 1 g á r o k adakozása,iból és gyakran 
vajmi önmegtagadással hozhatott áldozataiból épült fel ily pompás díszben: az a föld müveltség- és tudo
mány -kedvellö, tehát életre hivatott nép hazája, s nemzet, mely életének . legszomorúbb s homályosabb 
korszakában is ily tényekkel fejezi ki akaratát és jogát a léthez, az ily nemzetnek lehetnek viszontag
ságos megpróbáltatásai, egét vészes fe!hők boríthatják egy időre : de az ily nemzetnek létele és jöv~n
dőj e nem állhat többé vitatás alatt, biztosítva van az saját ereje, műveltsége és tudomány-szeretete'által. 

Ezért merjük mi a m. tud. akademia palotájának fölépítését nemzetünk életében ko_rszakot 
képező eseménynek nevezni. Oly korszakét, melyet a tudomány és felvilágosodás napja világit be, s 
melynek verőfényén anyagi jóllét, s mi ennél százszorta becsesbb: politikai szabadság fog felvirágozni. 

Mert nép, mely tudománykedvellő és művelt , .az nem lehet sem szegény, sem rabszolga. E 
sötét árnyak csak oly népek életét sorvasztják, melyek addő követeléseivel dapolva, vagy azt meg nem 
értve makacsúl ragaszkodnak lelki va~ságukhoz . , _ ~ 

E makacskodás különben is csak ideig-óráig lehetséges. A dacoló sziklát a teng~r hullámai, ha. 
évek alatt nem, de évtizedek vagy századok, de bizonyos idő alatt ·okvetleniil elmossák, s ít polgárosod~s ' 
hullámai gyorsabban végzik munkájokat; e hullámok ereje rohamos, s e rohamnak mi sem állhat ellent. 
Nép, mely vele dacol, mintha csak végzetét hivná ki, - szét fog törni, el fog veszni. · 

E fényes csarnok, melynek büszke homlokán a magyar, időt és vészt próbált címere r~gyog ; e 
sugár, merész oszlopok, miket a _legigázabb nemzeti lelkesedés emelt, megnyugtath atják szíveinket, hogy, 
hála a béke m üveiben is gyönyörködő Hadúrnak! nemzetünk nem képez oly sú~lát, melynek kebelébe 
önként ne nyílnék út a polgárosodásnak, s melyet· mint csupán gátló akadályt összetörni, szétmorzsolni 
kellene. · 

Nem, a magyar megértette a kor intő szavát, s midőn lángoló lelkesedéssel oltárt emelt a tu
..domány és müveltség ügyéneJ;:, ugyan ezen márványból egyszersmind saját nemzeti lételének a~apját is_ . 
megszilárdította ! 

Nem pusztán e sima és fényes falakat értjük. Mert mit ér a legfényesebb és gazdagabb .egyház 
is, ha hiányzik belőle az Urnak szolg4ló pap ? Hanem értjük magát a tudományos czélu egyesületet : az 
akademiát, mely azon pillanatban, a midőn e most már felszentelt templomába beköltözik, szintén uj kor
szakba lép, azon korszakba, a midőn 1 é te 1 é t n e m z e t e j a v ár a é rt é k e s i t ni e k e 11. 

S mi módon eszközölheti ezt ? 
Ha legszebb czéljának megfelelve : a tudom á n y t n é p s zer ü s i te ni t örek s zik! Ne 

legyen a tudomány (legalább annyiban, a mennyiben gyakorlati alkalmazhatásainál fogva az életbe köz-
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vetlenül beleve°gyül) egyesek kiváltsága csupán, s oly forrás, melyből csak hosszu évek alatt - bilincses 
vándorlásai után lehehessen meritni , hanem népszerüsitése azaz : világos, könnyű , a laikusokat nem elriasztó, 
de megnyerő alöadásánál fogva oly szabad friss csorgó, melyből szomját mindenki kedvvel és könnyedén 
kielégithesse. 

Sokat kellene és lehetne irnunk, ha ez eszméket részletezni akarnánk, de az itt teljesen fölösleges, 
az illetők megértenek bennünket, s tudják mit akarunk mondani akkor, mid ö n a tudomány n é p
s z e r ii s i t és é t kérjük. _ 

Második, nem kevésbé szép és dicső feladata tudományos akadémiánknak: a tudományt- mü
velök _ folbát:oritása és istápolása. Azok, kik a tudomány magasabb szinvonalára felhatolnák, vagy épen 
annak tovább vitelére hivatvák, nem IDindig birnak egyszersmind a népszerü előadás képességével , vagy 
ha igen, erejüknek ugy szólván, elfecsérlése lenne 1 a i k u so kn a k, hogy ugy mondjuk: gye rm ek e k
nek beszélni akkor, midőn eszméikkel egy magasabb körnek: f é r fi a kna k, tudó so k n a-k is hasznára 
lehetnek. De épen ennél fogva ugy szólván: kivül esnek a közönséges életen, s ezért közvetitésre van 
szükségük, mely eszméiket, felfedezéseiket, vivmányaikat felliasználás végett a népbe átvezesse, - s 
számukra a kiérdemelt munkássági jutalmat a nép nevében előlegezze . 

Ezen közvetités feladata szintén az akademiának jútott. Illetékesen legelső sorban öt illeti e te
endő, melyet a nemzeti előhaladás és fejlődés , ezzel szélesebb értelemben a tudomány érdekében el nem 
utasithat magától. E pillanatban talán még ugyan nem rendelkezik annyi eszközzel és oly segély forrá
sokkal, hogy ezt stikerrel és kellő mérvben eszközölhesse, - de reménységünk, sőt több : biztos ki átá
sunk lehet ni, hogy a kellő ·segélyforrás meg fog nyittatni számára. A fellobogott nemzeti lelkesedés nem 
fog a kezdeményezésnél megállapodni, s ha a tudomáRynaK: ily büszke csarnokot emelt, bizonyára min
den tekintetben képesitni fogja képviselőit nagy hivatásuk teljesithetésére is. 

~an még· egy szép, nagy hivatása akaclemiánknak, melyet bár nem első sorban emliténk föl , de 
a melyet azért mindenek ·felett legelsőnek tartunk. 

Ez nemzeti nyelvünk fejlesztése és müvelése. E hivatás fontosságát nincs mÍért kiemelnünk : 
tudja, érzi azt minden magyarember. · 

Ime ezen hivatásái vanna~ a'lon intézetnek! melynek számára ama büszke csarnok épült, mely
nek ünnepélyes felavatását ma egy egész· ország ünnepli. 

Hogy ez „Emlékkönyv" kiadása által ez ünnepély emeléséhez némileg hozzájáruhü igyekez
tünk, s hogy e szép nap emlékezetét ez által is tartósabbá temli ipark.odtnnk, azt a magyar ol vaHó kö-
zönség bizonyára jó néven ve~ndi . · 

P est, decemberben 1865. 
B.AI.ÁZS SÁNDOR . 
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Gróf Széchenyi István és a Magyar Akaclémia. 
„A magyar nenizet f eldicaöitése 
él niinden csepp vére11ibe11." 

Gr. Széchenyi Istv. „Keiet népe." 

Századokon át a kereszténység nagy ünnepein minden évben ugyanazon evangéliumot olvasták 
fel az ige hirde.tői az ajtatos .közönség előtt és a hivők tömege mindannyiszo~~ ugyan azon vallásos ihle
tettséggel hallgatja rrieg az irás szavait. Az ujdonság ingerével a könyvek könyvének elbeszélései nem 
birnak ; tartalmukat kiki gyermekkora óta ismeri, de épen abban áll az egyszerűen nagynak csodaereje, 
hogy varázsát az idő nerri. birja megsemmisíteni, hogy a lélek meg- megujuló rajongással csügg rajta, 
valahányszor a régen ismert képek előtte felmerülnek. A nemzetek életében is vannak ily nagyszerű. 

jelenetek és személyiségek, kiknek fénye, miként a tiszta aranyé, az idő által el nem kopik ; ezekről szól 
az apa a füínak, akár márványpalot~nak, akár parasztviskónak födele alatt ringatták ennek bölcsejét és 
midőn a fiú felserdült, a meglett férfiú lelke csak oly érdekkel és elrigadtatással mulat.. e nagy emberek 
és azoknak tettei kör~l, mintha most először hallana róluk ; Antl\,us csoaahatásu.fóldje az ilyen hagyomány, 
melyből uj meg uj erőt merít a nemzet, valahányszor szelleme vele érintkezik. 

Ki az, ki Széchenyiről ma még ujat tudna mondani? A nemzet át meg át tanulmányozta e 
dúsgazdag életet , miként tanulmányozni szoktuk a klassikusok míiveit, hogy azoknak legrejtettebb szép
ségeivel is megismerkedjünk. Majdnem harmincz éven át hazánk tőrténelmében nincs láp, melyen e nagy 
ember neve ne diszlenék, amaz elsőtől fogva, melyen a nemzet . nemtője ujongva üdvözlé kedvenczét, 
azon litolsóig, melyen e genius eltakart szemmel és lefelé forditot fáklyával áll. a kiszenvedettnek gyász
ravatala mellett. Amaz első lapon 1825. november 3-a áll, SzésQ.en~i nev11 mell~tt pedig a magyar 
Akadémiáé és oly napon, mely terebélyes fává növekedettnek . üdvözli ez intézetet, óriási nagyságban 
emelkedik fel lelkünk előtt annak alakja is, a ki e fának első magvát tette le a földbe. Egyszerü, 
mindenki előtt ismeretes esemény ez, hasonló azokhoz, mikről az evangelium szól, de szintoly feled
hetlen, szintoly nagyszeríi miként ezek. Bod Pétertől kezdve, ·ki már 1760-ban egy „magyar társaság" 
mellett buzgólkodott, a hazafiak hosszu sora melegen ápolta ez_ esz~ét - keblében és irataiban; künn a 
gyakorlati életben e buzgalomnak semmi' legkisebb eredménye riem vala látható ; ~ !Jessenyei, Révay, 
Decsy, Pápay, Fejér, Teleki r észletesen szól k az „akadémia" tervéról, ki is dolgozták annak szervezetét, 
de·egyet nem tudtak előteremteni - pénzt! Igy akái· hányszor került szőnyegre ez eszme, mindannyi
szor el kellett napolni a valósitást, mert e sok jó tanács közt hiányzott az, a mire leginkább lett volna 
szükség, tanács az iránt, vajjon honnan szerezhetők meg a kivitelre megkívántató eszközök! Az 1825. 
novemb. 3-ki kerületi ülésben alkalmasint hasonló sors ·érte volna a nagyszerü tervet. Felsőbü i Nagy 
Pál szokott elragadó szónoklatával festé nemzetiségünk szerencsétlen helyzetét, a nemes felindulás 
hangján beszélé el , miszerint honi nyelvünket s vele együtt nemzetiségünket eddigelé leginkább „a pislogó „ 
mécsek mellett jobbára éhezve, sanyarogva munkálkodó, reményt, szerencsét és egész életöket feláldozó, 
szegény hazafiak szivvérökkel mentették meg az enyészettől; ám fejtse, képezze ki azt ezután az ország 
dúsgazdag nagyjainak hazafias áldozata, mert ide is, miként Montecucculi mondá, három dolog kell, 
pénz, pénz és pénz." 

. A szónok háta megett, mint egyszerü hallgató, huszárkapitány egyenruhájában az akkor 34 
éves gr. ·Széchenyi István ült. Sokat vitatkoztak a felett, vaijon rögtönözve, vagy pedig már előre 

kiszámítva volt-e azon örökké emlékezetes jelenet , mely Nagy Pál szónoklatát követte. B. Kemény 
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Zsigmond, a kinek szeme, miként a gyakorlott búváré a tenger fenekén, élesen tud látni az emberi szív 
mélységében, diadalmasan· kimutatá, miszerint képtelenség volna azL hinni, hogy Széchenyi „ készület
lenül" lépett volna a nyilvános pályára ; Széchenyi maga mondá a „Kelet népében, " }iogy akkor -
1825-ben - · „kimondhatlan s több napi küzdések után .. . . bizonyos órában megesküdte magának, 
hogy miután világosan mutatkozának lelke előtt nemcsak a feltámadásnak, de nemzetünk egykori 
nagy kifejtQ.etőségének is legbiztosb jelei, mindent el fog követni, habár maga maradna, habár vesznie 
kellene · is·, mit e kettős czélnak elérésére cselekedni lelke sugal. " Tehát nincs kétség arról - és a ki 
Széchenyit ·.ismerte, soha sem kételkedhetett rajta, - hogy Keménynek !gaza van, midőn azt mondja, 
miszerint Széchenyi -1825-ki miiködése, miként a „késöbbi is egy rég kiszámított és messzeható terv 
szüleménye volt. " De nem jutok ellenmondásba hazánk e legkitünőbb publicistájának nézetével, midőn 
azon véleményt mondom ki - még pedig Széchenyi egyéniségének, ugy hiszem, meglehetősen alapos 
ismeretének alapján monfü>m ki - hogy az 1825. nov. 3-ki jelenet r ögtö nz ött vala. Maga Széche
nyinek imént idézett szavai mutatják, hogy ő a czélra és - n agyban - az eszközökre nézve is 
tisztában volt magával, de gyakorlati ember létére a részletek meghatározását az eseinények folyamára 
bízta. Széchenyi nem volt demokrata és nem is lehetett az azon viszonyoknál fogva, mik közt fölnevel
kedett, sőt egyenesen azt mondhatni róla, hogy aristokrata volt, habár a szó leguemesb értelmében. 
Nyilvános fellépése előtt sokáig mulatott Angliában és miként sok más, ugy az ottani aristokratia 
példája különösen vonzólag hatott reá; érdekkel tanulmányozta azon meglepő tüneménynek okait, hogy 
a világ legszabadabbb országában az ~aristokratia mégis ily fényes szerepet játszik és kipuhatolván ez 
okokat, saját terveinek i~ ·ennek megfelelő · irányt adott, Magyarországot nemcsak átalában reformálni 
akarta, hanem az a r i s tokra t"i a által akarta reformáltatni. Hogy a magyar aristokratia tetemes része 
magát a reformot ellanezte, mig a szabadelvíieknek e reform a r i s tokra tik u s mellékíze nem 
volt inyére, ez volt Széchenyi későbbi elszigeteltségének egyik - és bizonyosan nem utolsó - oka. 
Midőn tehát a fiatal gróf Nagy Pál beszédjében ama fordulatot vette észre, mely az „éhezve, sanyarogva 
munkálkodó szegény hazafiakat" az „ország dúsgazdag nagyjai "-nak ellenében dicsőítette , midón látta, 
hogy a szónok szavai után mélyen hallgat a gyülekezet és senki sincs, ki az aristokratiának odavet.ett 
keztyiit fölvenné: akkor a génie gyorsan tájékoztató ösztönével kitalálta ő, hogy ily benyomás alatt 
nem szabad hagyni az országot, hogy terveinek kivitele talán évekre vettetik vissza, ha a nemzet ujra 
meg ujra látja, hogy nagyjaitól mit sem várhat - akkor a villanyszikra rögtöniségével repült lelkén 
át e gondolat: „most, vagy soha !" és megragadva a pillanatot, elmondá amaz emlékezetes szavakat : 
„ Nekem itt szavam nincs ; az országnak nagyja nem vagyok, de b irt ok o s vagy o k és ha feláll oly 
intézet, mely a magyar nyelvet Jqfejti, mely azzal segíti honosinknak magyarokká neveztetését , jószá
gaim egy esztendei jövedelmét feláldozom." Mig e szavakra az egetostromló „ éljen" megdördült, Széche
nyiben rögtön megszólalt a gyakorlati ész, azt sugalva, ·hogy kartársai talán fiatalkori lelkesedésnek, 
népszerüség- hajhászatnak veendik e fellépését, azért rögtön igy folytatá: „É r e t t meg gond o 1á ssa 1 
te s z e Il1 ez t, azért czélravezető f e 1 v i gy á z ás t kivánok, hogy a nemzetnek ajánlott somma 
haszontalanul el ne pazaroltassék." Sokan· rosz néven vették Széchenyitől, hogy ő - miként később is 
nehányszor tette - ugy már ez első alkalommal is, a maga nagy birtokát hangsúlyozta ; de e szavak 
tán enyhébb birálatra méltók, ha áll azon felfogás, mely szerint a gróf első fellépését psychologice meg
magyarázni törekedtem. Ha való, hogy ő az aristokratia ellen irányzott fulánkot érzett ki Nagy Pál 
beszédjéböl~) oly fulánkot, mely az ő ~ Széchynyi - messzire kiható terveinek egyik lényeges részét 

*) Hogy Széchenyi csakugyan Nagy Pál beszédjének hatása alatt cselekedett és hogy e beszéd jelességét, a keserü 
·mellékíz daczára is méltányolni tudta, mutatják a "Kelet népe" e sorai : "Adjuk meg mi az Istené, de adjuk meg azt is, 
mi e Nagy hazafié; ne tagadjuk meg tőle azon babért, melyet érdemle ; hiszen nemzetiségiink megmentésében ő az e 1 s ő 
baj n 'o k éti mely babér, ha ő többé nem lesz, bár akarjuk bár ne még akkor is fog zöfclelui halántékai köriil, mikor annyi 
köziilünk már rég elfelejtve és örökre elsiilyedve lesz a néma idők tengerébe." 
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megsérthette, természetesnek fogjuk találni, hogy ő mintegy ezt akarta mondani a nemzetnek : ime lásd, 
nem csak a „szegény hazafiak" tesznek valamit a · haza nyelve és nemzetiségeért; én nem vagyok 
ily „éhezve, sanyarogva munkálkodó szegény hazafi," én birtokos vagyok és mégis örömest teszek le ily 
nagy áldozatot a haza oltárára ! Egyszersmind talán figyelmeztetés akartak lenni ama szavak a főurak 
irányában, hogy lám „de vobis narrarur fab ula," hogy nem csak szélnek eresztett beszéd az, mit a sopro
nyi követ mondott, hanem felhivás az aristokratiához, ha megérti, - és megsemmisitő vád ellene, ha nem 
akarná megérteni .. . . Hogy Széchenyi . azon kérdésre : hát miből fog Méltóságod ez év alatt élni ? azt 
felelte : „ barátim eltartanak," az, véleményem szerint sem negélyzés, sem Plutarchus majmolása nem 
volt, hanem csak diplomatiai körülirása e válasznak: „hát mi köze ehhez az úrnak? !" 

Hogy Széchenyi czélzatait a magas aristokratia nehány tagja megérté és hogy a többiekkel ő 
maga legalább utólag megértette, mutatja az első adományozók névsora, melyben az aristokraticus nevek 
határozottan túlnyomók. 1825 . nov. 8. - tehát alig öt nappal ama nevezetes kerületi ülés után - a „négy 
első alapitó" (Gr. Széchenyi István, Vay Abrahám, Gr. Andrássy György, Gr. Károlyi György) nevében 
Széchenyi kérvényt fogalmazott, melyet 1826 febr . 15. az országgyülésnek be is nyu ·ott és melyből -
mint Széchenyire nézve főleg j elemző t - nehány so;.t akarunk idézni: „Meg vagyllllk győződtetve, hogy 
midőn nem~etünk nemzetiségében erősödik , általa mind a közönséges jó édes anya, a haza boldogul, 
mind az ezzel elválaszthatatlan egyesületben levő Királyi Szék fundamentoma megrendíthetetlen erősséget 
nyer. Mert az egész Császári Királyi Nagy Birodalom annyira különböző Nemzetei egy Nemzetté so h a 
ö sz v e n em o 1 vad h atvá n, ha külön-külön Nemzetiségeket megtarthatják, valamint egyrészről Nem
zetiségek érzése Nemzetekhez Nemzeti szokásaikhoz és a fennálló Rendhez köti őket, s kiveri fejekből a 
Világ P olgári rém Ideákat, ugy másrészről a testvér Nemzetekben fogja költsönösen azon nemes tüzet 
felgyujtani és táplálni, mely szerint egymással a béke napjaiban, a mint fentebb és fentebb való Nemzeti 
kimüvelődésben, a szük.ség idején pedig a Király és Haza oltárára teendő áld"Ozatok megtételében fognak 
egymással vetélkedni." Az akademia czélja pedig ekként magyarázta tik; legyen az „N emzeti Tudományos 
Intézet " mely által a Nemzeti Nyelvnek tökélletesittetése, mind szélesebb és szélesebb kiterjedése esz
közöltessen, hogy igy a Tudományoknak és Mestermüveknek a Nyelv által leendő mind szélesebb és széle-. 
sebb kimüvelődése viszont a Tudományok és MestermüvGk szélesebb kiteij edése által tökélletesitse és ter 
jessze szeretett Anyánk szép Nyelvét is." 

E folyamodvány következtében szülemlett meg az 1827-ki XI és XII törvényczik „de erigenda 
ad culturam linguae partiae erudita societate seu academia hungarica" és a XII czikkben az adakozók 
névsorában közvetlenül a Nádor neve után következett a „Comes Stephanus Széchenyi" 60000 forint 
tal; 1830 nov. 17-én pedig az akademia megalakult és a másodelnökség a grófra ruháztott át. Ezalatt 
azónban a"' első lelkesedés elpárolgott és a gáncsoskodás mindinkább emelte fel fejét. Széchenyi maga 
tudatta velünk egyik későbbi iratában azon főkifogásokat, mik az akadémia ellen tétettek. Egyfelöl' azt 
mondták : valamint önámitásokban ugy szavakban is untig gazdag már a böbeszédű magyar, annyi inás
ban, kiv ált á természettudományok sokágazatu mezején ellenben oly szegény oly szánakozásra méltó sze
gény, miként inkább másra s kivált erre illett volna emelni hazafiui oltárt és áldozatot." Mások ismét 
a nyelv külterjesztésére helyeztek nagyobb súlyt. „Mit használhat - mondák - oly intézet, mely négy 
fal közt és ekkép a világtól és közzélettől elszigetelve, jobbadán csak szókat gyárt, mondatokat símít, 
beszédköröket illeszt . . . . . nyelvteij esztő tanodákat kellett volna tehát inkább állitani, mint philolo
egiai tudós társaságot alkotni, tanit6kat képezni inkább, kik elszélesztve a hon különajku népségei közt 
a magyar nyelvet teij eszték vala, mintsem oly intézetet szerkeszteni, mely egyed(U tudósokat e yesit és 
egyedül szógyártókat nyugpénzel. " Maga a jeles eszü-gr. Dessewffy J ózsef - az akademia mos ani elnö
kének atyja - 1827 sept. 11. ezt irja Kazincynakz: „A magyar Társaság számára tett ajánlások dicső

ségére vagynak nemzetünknek; adja Isten, hogy hasznára is lehessenek. Én most is azt ohajtom, a mit 

' ~~dig, hogy a könyvkereskedés dolga tétessék kedv„öbb lábra s a dolog hagyassék minden idegen be-e""~"-+-~ 
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folyás nélkül az irókra. Ha az irás hasznot fog hajtani, minden azon lesz, hogy jól irjon és el lesz érve 
aczél.A.z akademiák rontanak, nem épitenek;ezt mecrtudnám bizonyitani,hakellene" . 
, b 

Es más helyütt (1831 aug. 8.): felséges mind az a mit akar (Széchenyi) de nem érti a módját és a lép-
csőket, melyeken azt végbe vinni lehessen. " Mind a két grófot ölébe fogadta már a haza szent földje, de 
e pillanatban, midőn a Széchenyi által alapitott akademiának negyedfél évtizednyi müköclésére tekint
hetünk vissza el van elöntve legalább e téren azon kérdés : vajjon Széchenyi „értette- e a mód~t, melyen 
végbe lehessen vinni, a mit akar" ..... 

Az akadémia megalakulásán túl annak első alapitójának e téren kiváló tevékenységre már nem 
igen volt alkalma. Ő olyan volt, mint az ujkori „forráskutatók" ; bejárta a nemzeti élet egész területét 
és· a genie ösztöne által vezérelve, meg-megállapodott s azt mondá bámuló honfitársainak, kik csak 

• sivatagot vagy sziklát láttak lábaik alatt: „itt fris forrás buzog a föld kérge alatt; rajta, Qldjuk fel kö-
telékeit, hogy élvezhessük!" A.ztán erélyesen hozzá látott, ugyanazon időben mint vezér rendezvén a mun
kálatot és mint egyszerü napszámos is segitvén azt. Ha aztán fellövelt a kristály tiszta sugár, az ő fel
adata meg volt fejtve; a nyilást tágasbitani, a kut falait kiépíteni, mind ezt mások is tehették, neki to
vább kellett mennie más epedők enyhitésére. A. politikai tevékenység mindinkább absorbeálta egész ere
jét és midőn hosszu szünet után az 1842 novemb. 27-ki közgyülés alkalmával ujra szólalt meg Szé
chenyi az akadémia nagytermében, szintén főleg politikai okok vezették vala oda. A bevezetésben azon 
- általunk már említett - kifogásokat czáfolgatta, melyek épen egy akademia alapítása ellen tétettek 
és miknek alaposságában, akkor midőn Széchenyi ellenök felszólalt, már senki sem hitt. De ő, az áta
lános politikai viszonyok által indittatva, mohón ragadta meg az alkalmat, hogy a hazai nyélv körüli 
buzgalom jogosültságát ~lismeije, de egyszersmind e buzgalmat mér sé kelje is. Fényes ékesszólással 
fejtegeté, hogy akkorában, midőn ő az akadémia megalakulását lehetségesité „ezen 'bajaink közt valóban 
nem lehetett volna aránylag oly kis tehetséggel akármi czélirányosabbat is eszközölni, mint .... cse
kély etőnket is előlegesen nyelvünk védelme körül pontositani némileg össze" - tizenhét évvel ezelőtt, 

mikor az 1823-ki gyászos esetektől felrázatva aggasztólag kétes jövendő borult honunkra, mikor nyel
vünk törvényesitése messze háttérben azon merész remények képében mutatkozék előttünk még, melyek 
megvalósitása körül kétségbeesve, nem egy hü kedély törött meg. " De kimutatván aztán mennyire ja
vult azóta - és részben az akademia által is - e helyzet, keményen támadta meg azon túlzást, mely 
„mindent a legnagyobbat, ugy miként a legkisebbet magyar köntösbe akar önteni és mi nem ebben je
lenik meg már gyanús előtte." E remek beszéd némely helyeiből már is a kétségbeesés felsikoltása üti 
meg fülünket; Széchenyi érzi „egyfelől nézetének kirekesztő helyességét," de másrészről azt is tapasztalja 
„hogy hazánknak még leghübb fiai és legkitünőbb tehetségei közül is többen, mint ha az ő (Széchenyi) 
nézete csalódás volna, felette kevés kivétellel mind más, sőt épen ellenkező u.takon járnak. " Saját lelke 
küzdelmének valóban megrázó képét nyuj tja. „Sokszor tölték - ugymond - legfeszültebb elmélkedés
ben napokat, éjeket, mert tudja az ég, könnyelmü, hirtelenkedő nemzeti ujjászületésünk szent ügye kö
rül soha nem voltam; kétkedtem, epedve haboztam, szigorún veték magammal számot, hogy vajjon, mert 
vérem hidegebb, béketüresém több, tán nsm szeretem annyira hazámat, mint kik mindig forrnak, lel
kesedéstől egy huzamban áradoznak . . . . vagy hogy tán nincs annyi bátor ágom . . . . vagy hogy végre 
tán hiúsági viszke teg, különczködési szesz vagy épen megcsontosult makacsság homályosítják nézetemet .... 
azonban soha nem tudtam és most sem tudom magamat e kérdések körül hibáztatni és ekkép vagy v e
lő m beteg vagy azok nézet e · hibá s, kik v é 1 e m é n y eme t nem osztják." Mint4a a 
tüzhegy zúgó tölcsérébe pillantanánk, olyannak tárul fel előttünk e szaval<: után Széchenyi fel
dúlt keble. - „ Ci vilisatiót, civilisatiót ! " ezt harsógtatja ő nemzete fölébe ; a hazai nyelvet ápolnunk tö
kéletesitenünk kell, hogy alkalmas eszközzel büjnnk a miveltség terjesztésére, de fődolog épen e mivelő
dés marad. Civilisatió nélkül „ vagy bukni fog vérünk előbb mint gondolnók vagy magasztos, de vajmi 
éhes és sovány sasként ülhet a civilisatiótól elszigetelt szikla kúpján a magyar. " A. vér megdermed ere-

~ 
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inkben, midőn e beszéd végén azt a félig rettenetes félig vigasztaló, de mind két tekintetben betüröl betűre 
beteljesedett prófétiát olvassuk: „hahogy aggódá.saim még sem volnának túlgondnak, túlféltésnek zülött
jei, ha szerencsétlenül én látnék tovább, akkor egy jobb, egy szerencsés kornak, mely a kiábrándulás 
sany:ar iskolájában a veszteLt boldog napok kinteli visszaemlékezete közt, tán egészen m~gsemmisítve nem 
lesz, tán jól fog esni, ha jóllehet márc3ak négy falak közé szorítva is, még tökéletes némaságba nem dült 
légyen a honi nyelv; . . .. a legderültebb napokban is jó a biztos menedék s igy tán honi körülményeink 
közt sem épen felesleges nyelvünkre nézve a biztos kikötő. " . . . . . 

És valóban, alig tíz évvel később beállott azon - nem „jobb 'és szerencsésebb" ugyan - de 
„a kiábrándulás sanyar iskoláját " ránk erőszakoló, a „ vesztett boldog napok kínteli visszaemlékezete" 
álh l kettősen gyötrelme3 kor, a midőn igazán jól esett, hogy, h'Lbár az Akademia négy fala közé szorit
va, tovább fejlődhetett a hazai nyelv, azon „ biztos kikö tő " ölében, melyet Széchenyi hatalmas és egy
szersmind gyöngéd keze alkotott számára. Ö maga csak a távolból, szellemi alkonyat kétes homályától 
környezve láthatta, müve mint állja ki a tüzpróbát kétségbeejtő viszonyok közepette. 1846. junius 21. 
még az az örörrie volt, hogy az ősz Nádor - midőn félszázados Nádorsága ünnepére az Akadémia Ö fen
ségének ajánlá az Évkönyvek VII. kötetét - ő hozzá (Széchenyihez) intéze hálalevelet és hogy 1848 . 
mártius 20. őt kérte fel az Akadémia a királyhoz, a nádorhoz, az országgyűléshez és a miniszterelnök
hez intézett hálafeliratok átnyujtására. Kevéssel utóbb a betóduló tömeg által okozott viharos jelenet 
után az akadémia ülései felfüggesztettek és majdnem ugyanazon pillanatban az átalános politikai föld
rengés behány ta azon dÓ.sgazdag szellemi aknát is, melyből egy egész nemzet majdnem három évtizeden 
át roppant kinc3eket meritett vala. Az akctdémia s0ha töbM nem látta első alapítóját, lángeszü alelnökét, 
legbuzgóbb hívét, barátját. De midőn a reactíó kezét e szent ereklye után is ki akarta nyujtani és az 
alapszabályok felforgatása által az intézetet elidegeníteni eredeti rendeltetésétől : akkor a döblingi bar
langban gyötrödö oroszlánon erőt vett a hazafias fájdalom, melyet tovább magába zárni nem volt képes. 
Ekkor - 1858. deczember 20-án - írta az Akadémia igazgatóságához azt a hires levelet, melyet az 
akkori viszonyok közt nyilvánosan fel sem lehetett olvasni és mely tudtomra hazánkban azóta sem lőn 
még közzé téve. A gróftól e levél német fordításának egy példányát bírom, melyet ő Londonban kinyo
.matott és melyet, hogy itt közölhessem, vissza kell fordítanom magyarra; de hiszen végre nem a szavak 
hanem az eszmék és érzelmek azok, mik e levelet oly becsessé teszik. 

"A legpompásabb szavak - ezt irj a a gróf a tudós társaság igazgatóságához - nem találnak hitelre ott, hol a 
tettek ellcnkezöt tanusítanak. Hogy a mostani kormányrendszer a magyar nemzet iség érdelrnivel és igényeivel ellentét
ben ::íll, a vaki láthatja és mégis clő tt link , magyarok elött, nemzetiségünk drágább a föld minden kincseinél, söt drágább 
magánál az életnél is. Magyarország romjai közt - fajtrnkuak igazán bámulat ra méltó életerején kivül - más alig léte
zik valami, mi arra mutatna, hogy nemzetünk még nem enyészett cl - kivéve a magyar akadémiát. És most ezen igazán 
magyar intézetnek is alapjaiból ki kell fo rgattatnia ! Fájdalom igy van! Mert e társaság alapszabályainak legközelebb 
leérkezett módosítása - legalább a mint az az én lelki szemem elött feltünik - nem C3ekélyebb, mint oly C3apás, mely 
kö1111yen halált is hozhatna. Kimondhatatlan lelki kiuok által gyötö rtctve - teljesen elvérzett szivvel - ugyszólván 
eltemetve - ily kétségbeesett helyzetben azt kérelem magamtól ; mitevő legyek a magyar abclémi a t árgyában , mire 
határozzam el magamat, én ki lelkes elődeink ujjmutatását követve, 1825-ben oly szerencsés valék, ezca intézet megala
pitá a általi · sikerrel életbe léptcthetni honi nyclviiJ1k fellendülését; sikerrel mondom, még pedig több sikerrel, mint 
a minővel elődeink t enni birták; mert habár a magas felfogás az ő tulajdonuk , nekem nagyobb pénzbeli eszközök álltak 
rendelkezésemre, mik nélkül gyakran a legfelségesebb eszmének is parlagon kell hcvcrnie. Hallgassak-e, azt látva, mi
ként tiportatik cl ama ncme3 csíra, melynek sú ntén e""yik tényezőlil kell ett zolgálnia, hogy a magyar, kinek életreva
lóságát és kikeleti korát nem ré"" kiállott halálos gyötrelmei után és m"oatani veszélyek közepette is még ezer meg ezer 
jelenség tannsitja, a maga sajátszeriiségébcn fejlőd vén, az osztrák összállamnak legszilárdabb alapját és az emberi társa
d'alom ""yarapitására a trónnak rcndithetlen oszlopát képezze. Kérelem, vajjon nekem, kinek baja nem valami t ébolyban 
hanem nagyon is világo:, csalódás nélliili lát1ísban áll, - vajjou nekem még felsikoltanom sem volna-e szabad, midőn 
kénytelen vagyok tapasztalni, hogy dicsőséges uralkodó-családunk - - - (az itt következő sorok ki nem adhatók.) 
A kércléses ügy eldönté ·ét a Tekin tetes akadémiára bizni , ezt - a mennyiben mint alapitónak jogom van hozz>Í szólni 
a dologhoz - bár maga a tc. tület és annak legtöbb tagja idnt a legrnélycbb tisztelettel viseltetem - nem kívánom 
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nem akarom és nem is fogom tenni; mert valameddig fejem még fennáll vállaimon, agyam végképen szét nem foly, 
szemem világa a halál ködében meg nem törik : addig arról, a mire t eljes jogom van - minden tanácsot szívesen és 
hálásan méltányolva - elvégre mégi saját tetszésem szerint fogok intézkedni. Ezeket elórebocsátva habozás nélkiU 
·mondom ki abbeli meggyözödésemet, miszerint felséges unmk, a fénykoszorúzta F erencz J ózsef, elébb utóbb, de végre 
bizonyosan átfogja látni, hogy a mostani államférfiak által czélul kitüzött és sürgetett egybeolvasztása és gennanizálása 
a birodalomban éló minden népeknek semmi egyéb, mint eszeveszett elmélet és keserú önámítás, - hogy Ausztriának . 
sok, t alán legtöbb népfaja kifelé gravitál és hogy ez még nagyobb mértékben fogja magát éreztetni, ha - mire alkal
masint nem kellend sokáig várni - az idö borulni találna; mig a magyar, semmi más fajjal rokonságban nem állván, 
seinmi más hazával nem bírván, a négy folyó és három hegység közt el teriUÖ alkotmányos paradicsomon ki vül, hogy a 
magyar e szerint jóllétét, boldog ágát, legföbb jószágát egyesegyedül törvényes királyának paizsa alatt elérni remélheti 
- és hogy mind ezeknél fogva a felséges Császár nem fogja túrni - ha majd a legközelebbi, sikertelen állami experi
mentumok, mik az egész birodalmat máris a legkétesebb helyzetbe döntötték, lelkét eléggé felvilágositandják és magas 
személyét untatni kezdik - hogy akkor, 1nidön ez idök beállanak, a miról nem kételkedem, hogy akkor ismétlem, nem 
fogja túrni, miszerint gyöngitcni, meggyilkolni, bcol vasztani törekedj enek azt a nemzetet, melylyel lovagias fejedelem, a 
kit szeret, a madarat a légben is megkapathatja, és mely oly uralkadóért, ki nem engedi meg, miszerint e nemzet fejlö
désének, becsületének, dicsöségének utj át állják, a ki épen ellenkezóleg mindezen legdrágább kincsek oltalmazója, gya
rapítója - utolsó csepp vérét ontani mindenkor kész vala és a mai idöben is minden pillanatban kész volna - és kés z 
leend. - Szeretem hinni , hogy fiatal fejedelmiink, 1nihelyt csak látni és hallani akar , és egyesegyedül saj fit velejének 
t anácsát, saját szivtinek sugallatát akarja követni - fe1mhangon kiáltom - MagyarOr$zágra néz ve még Corvin dicsö 
korszakát is mélyen fogná árnyékba szorithatni. Igy vélem én látni a jövöt és miután a legteljesebb bizalommal visel
t etem a mindenhatóság végzései iránt, mely gyakran keményen lakoltat ugyan vétkeikért mind uralkodókat - mind 
nemzeteket , de utóvégre csak oly kevéssé engecli meg, hogy lelkes nemzet gyilkoltassék, a mint vég-re valahára mégis az 
igiizság legfényesb sugarával világosítja fel a valóban erényes uralkodót; minthogy, mondom, ezt láttam és his~em: 

ennélfogva , a mi alapítói jogomat illeti, az Akademia móclosított alapszabályaira, ámbár azokkal elejétól végig sehogy 
sem tudok megbarátkozni - ha nincs menekülés, ha azokat parancsként cl kell fog<tdnunk - vérzö szívvel ugyan, de 
be nem nyügözhetö keclélylyel és értelemmel, a legkisebb mé'gjegyzés nélkül, egész terjedelmökben ráállok. De a „justum 
ac t cnacem propo ·iti virum" dicsö értelme szerint egyszersmind a legünnepélyesebbcn tiltakozom, hogy azon pillanatban 
megszünöm a haza oltárára letett alapítvány kamatjait fizetni, mihelyt tapa ·ztalom, hogy adományom tettleg - mert 
szép szavakra és édes biztatásokra semmitsem hajtok - más kerékvágásba szorittatik, mint a mely a társaság eredeti 
czélj ával megegyezik és mely a nemzet és király közt hozott törvény által lón megjelöll' C és szentesítve; - megvagyok 
gyózödve, hogy örököseim is ez akaratommal egyet fognak érteni és szerinte cselekedni, ngy hogy aztán mi, én és örökö
seim ha bizodalmas engeclékenységlink és az irányunkban tett ígéretek claczára ama szomorú eset mégis beállana - az 
alapítványi oklevél világos értelme szerint, adományunkat az elfajult Akad é miát ó 1 e 1 vonva, más hazafias 
czélra fogjuk fordítani, oly czélra, melyet magunk fogtmk meghatározni, melytól minden idegen beavatkozást távol tar
tunk és melyröl csak physikai eró által kénytetvc fognánk lemondani. A Tekint. TLLd. Társ. ószinte híve g r ó f 
S z.é c h e n y i I s t v á n." - - -

Egész terjedelmében közöltem e levelet, , nem csak mert az tágabb körökben még kevéssé ismert 
adalék Széchenyi élet- és jellemrajzához, hanem egyszersmind mivel ez ugyszólván az utolsó szó, melyet 
ő legelső alkotása, az akadémia ügyében ejtett. És milyen szó volt ez! Mii< ént az apa, minél hevesebben szereti 
gyermekét, annál komolyabban inti a veszélytől, annál szigonlbban korholja minden bünért, de midőn a 
báµattó l lesujtott kedves ellen idegen kéz emelkedik, a tigris dühével rohanja meg a támadót: úgy Szé
chenyi is keményen, sokszor túlkeményen rótta meg mindenek felett szeretett nemzetének hibáit, de 
midőn ez ezer sebből vérezve aléltan feküdt és egy kérlelhetlen kar nyult feléje, hogy megsemmisítse : 
akkor a szeretet győzelmeskedett minden egyébb érzelmen és a kétségbeesés elszántságával védte a mi 
előtte legdrágább volt e földön! Igenis, homály boritá ez óriási szellem láthatárát, de ez a komor éji ég 
még egész tárházát rejté magában a sujtó villámoknak és ezek ha felvillantak rövid bár, de vakitó fényt 
árasztottak a sötét ll\thatárra, melyen egykor egy egész országot megvilágitó, egy egész nemzetet meg-
melegitő nap ragyogott vala! s 

A Kazinczy-ünnepély még életben találta Széchenyit, de teste lelke meg volt törve. Midőn a 
kolozsvári mt1zeum alapitása ünnepélye alkalmával egybegyűlt hazafiak távirdai uton hódoló üdvözletö
ket küldék meg a legnagyobb magyarnak, a sürgöny későn estve é1kezett Bécsbe és csak éjféltájban Döb
lingbe. A grófot álmából felköltötték és ő, ily szokatlan órában kopogtatni hallván előszobája ajtaján, 
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majdnem elájult és alig volt képes fölegyenesedni ágyában. Még másnap estve is egész teste remegett. 
„Ha - mondá - ilyesmi ismétlődik, a guta megüt." Ily fokra hágott vala már egész organismusának 
beteges ingerlékenysége . .. . . Kevés hóval később az egyszerű döblingi templomban, néma fájdalomba 
merülten állott az akademia elnöke nehány hazafival együtt a nagy türőnek koporsója körül ; a társa~ág 
összes tagjai pedig egy hónapig gyászt viseltek és az egész nemzet az által fejezte ki háláját a boldogult 
iránt, hogy első művének, az Akademiának palotát épitett, miként a kegyelet oltalmazó fedél alá fogadja 
valamely drága halottnak árváját. A gyermek hajlékát pedig az atya szelleme lengi körül, láthatlanul 
t árva ki fölötte védő szárnyait, üdvöt s áldási árasztva rá onnan, a hol a kebel küzdelmei nyugszanak 
remény s aggodalom.egyaránt hallgat és az élet ellentétei soha meg nem szünő, harmoniává olvadnak egybe. 

FALK MIKSA. 

Akadémiánk a multban és jelenben. 
( Történeti vázlat.) 

Sajátos véletlen, hogy a magyar akadémiának létesülése óta már harmadizben jut ama szép • 
szerencse osztályrészül, hogy kivételes házi ünnepei a nemzeti politika egy-egy diadalához fűződnek. 

Nem akarok e tényből többet magyarázni, mint a mennyit józanul lehet, de kevesebbet sem, 
mint a mennyi abból önkényt folyik e tudományos intézet horderejére és magas jelentőségére nézve. 

Az akademiák mindenli.tt a kö~müvelődés tényezői, a nemzeti irodalom és tudomány emeltyüi s 
az ország szellemi állapotjainak jeloszlopai : a nemzeti nyelvnek, nemzeti létnek azonban sem alap-, sem 
szegletkövét nem képezik s ha a nemzeti tekintély nélkülök kevesebb nimbuszszal és fénynyel birna is 
kifelé, benn az országban a haladás és kifejlődés tán gátolva és visszatartva, de megsemmisitve nem s 
csak is idő kérdése lenne. 

Kis nemzetnél azonban, mint mi, mely teljes független éggel nem bir s a legkülönszerübb vi
szonyok között élve, száz oldali·ól fenyegetve, a védelmi e zközöknek nem nagy bővében erejének legjobb 
részét az önfentartás küzdelmeire kénytelen elvesztegetni: a legcsekélyebb közintézetnek kétszeres súlya, 
fontossága hivatása és rendeltetése van, s igy az akadémia ü; nem pusztán tudományos gyülekezet s mü
velődési közeg, hanem a nemzetiség egy hatalmas oszlopa, bíiverejű Palladiuma. 

Hazánk ellenei mindig érezték érezteték ezt velünk. Félszázados erőfeszítések s a korszellem 
nyomása kellett hozzá, hogy ez intézet létrejöttének a kormány utját ne állja többé s a magyar nyelv 
országos érvénye visszavonhatlan szentesitést nyerjen az akadémia alapitása által. 

Egy rövid, de eredménydus kor zak következett aztán, mely közéletünk minden ágazatában 
fénye neveket, messzeható intézkedéseket s követésreméltó dicső példákat tud fölmutatni . 

Ezt a Bachrendszer váltotta föl , sötét, zivataros napok, melyekre ma már kibékülve, de azért 
sajgó fájdalommal pillantunk vissza. Érezte, sínlette ezek úlyát az akadémia is, miután a Bachkormány 
a nemzeti élet főerét igyekezvén kettémetszeni s gyilkát a nemzeti geniusz szívének zögezvén - a 
nyelvében élő nemzetet nyelvében támadta meg, s remélte megölhetni. 

De a hibás lépések balkövetkezményei elmaradhatlanok akár egyesek, akár testületek, vagy 
kormányok követik is el azokat s a Bachkormány rosz számitása szintén tömérdek vészt , átalános zavart, 
lenn szegénységet, fönn pedig gyöngeséget eredményezvén a v~lság pillanata egyszersmind forduló pont 
lett a birodatom sorsára nézve. 

A bilincsek tágulását, a természetes helyzet visszatérését s igy a nemzet diadalát nálunk ismét 
az akadémia jelézte először s 58-ki nagy gyülésével nemcsak magát, de a hazát is regenerálta, midőn a 
szunnyadozó vagy ingadozó reményeket ujból föléleszté s az átalános bizalmat helyreállitván a már ugy 
sem kétséges harc kimenetelét sietteté. 

2 
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Keyésbbé érinté akadémiánkat a Schmerling-féle provisorium, mely rombolásaiban még a 
Bachuralomnál is merészebb, czélzataiban gonoszabb, fegyvereiben válogatósb, de használatukban határo
zottabb lévén az akadémiát csak közvetve üldözé, az adók elviselhetlen terhével igyekvék összezúzni s 
e lassu méreggel oltani ki életét. 

A nemzeti lelkesedés és áldozatkészség nz.onban Sch. egyébb terveivel ezt is megbuktatta s 
midőn palotát emelt a tudomány számára: e nagyszerü tettel mindennél han!!osabban és határozottabban 
fejezte ki meggyőződését a magyar faj jövőj e s az iránt, hogy az akadémia _nagy alapítójának jóslata : 
„Magyarország lesz" teljesülni fog. 

S hogy nem csalódott ': legjobban bizonyítja az ünnepély, melynek alkalmára ez emlékkönyv 
készül s mely a nemzet örömnapjainak bosszu, adja Isten - soha többé el nem muló s i:negzavarhatlan 
sorát fényesen nyitja meg. 

E kis bevezetés után áttérbetek az akadémia történetére. 

* *' * 
Egy nagy eszme fölmerülése és megtestesülése között rendesen hosszu idősor, századok foly

nak le. A nemzetek is, mint az egyesek csak kivételes esetekben és a rendkivüli lelkesedés ritka 
pillanataiban birnak oly erélylyel, hogy a kimondott szót tettel párositják s az elméletet a gyakorlat 
által szentesítik. . 

Példa erre akadémiánk is, melynek első csiráit már a messze multban fölleljük s noha az évek 
és események, a harci szerencse forgandósága s a béke veszélyes kényelme nem voltak képesek ezt elfojtani, 
betemetni : e századnak s egy nagy ember ércakaratának volt fenntartva az igét testté változtatni. 

Az akadémia eszméjének tehát teijedelmesb s változatosb története van, mint magának az intézet
nek. Már Mátyás fegyvertények s a tudományok fölvirágoztatására czélozó intézmények által halhatatlan 
uralkodása idején némi nyomai mutatkoznak ilyféle társulat tervezetének. Valami Celtes Konrád nevü 
kóbor tudós járt akkor itt s fáradozott egy internationalis tudós társaság létrehozásán, mely Magyar és 
Lengyelország, Ausztria, Rajna és Nekkár melléke, Szászország és Pomerániából alakulva a tudományok 
minden ágazatát müködési körébe vonni szándékozott. A magyar ág - sodalitinm danubianum - Vitéz 
Jánost a bires veszprémi püspököt v~lasztotta fejéül s Mátyás udvarának tudományos nevezetességei 
mind tagjai voltak. 

Természetes, hogy e társulat eredeti szervezetében nem sokáig állhatott volna fönn, ha a törö
kök rombolva közeledő csordája a nyugoti ·civilisatiót s első sorban a magyart nem fenyegette volna is. 
Igy már a legl,özelebbi király alatt sem találok legkisebb rávonatkozó életjelt, a mohácsi gyászkatastrófa 
után pedig évtizedek hosszu során át még emléke is kiveszett . 

A török habsburgi uralom, a folytonos harczok és belvillongások, a tenger szenvedések és szaka
datlan zavarol<: nem voltak alkalmasak ez eszme fölszinrehozására. Pihent is az 17 30-ig, midőn Fischer 
Dániel késmárki orvos egy meghívó levelet bocsátott ki Pannonia tudósaihoz egy nagy gyülésbe szó
lítva őket ,1 a ti n n y e 1 v e n dolgozó társulat alkotása érdekében, de e jámbor szándéka ép oly kevés 
viszhangot ébresztett , mint Bod P éter sóhaja 1760-ban, ki „az Isten vitézkedő anyaszentegyháza állapot
jának története" czim-ü munkája előszavában kesei vesen följajdul_: hogy igenjó volna tudós emberekből 
álló magyar társaságot a magyar nyelvnek ékesgetésére mint más nemzetekben vagyon, fölállitni. 

Évek multak. A magyar nyelv élethalál tusát vítt az átalános használatu latin ellen s ha az 
irodalom törté!let több érdemest, sőt jelest emlithet is ez időszakból : a tudós társaság eszméjének nem akadt 
apostola Bessenyei Györgyig. E lelkes testőrnek, ki Mária Terézia élvekben fnld.okló udvaránál, 
ezernyi szórakozás közepett sem hanyagolta el kitünö lelki tehetségeit s szorgalmasan tanult, fájdalmas 
érzés nyilalt át szívén, midőn hazájára gondolt s a roppant örvénybe tekintett, mely a magyar irodalmat a 
francia vagy olasztól elválasztá. Lángoló buzgalommal s nemes példája által másokat is lelkesitve azon-

~-------~ 
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nal hozzálátott a mulasztások helyrehozásának egy ember erejét, és egy időkör terjedelmét felülmuló 
nagy munkájához s egész sereg kisebb nagyobb bec ·ü művet irt, melyek közül, mint idevágót, csak 
egyet idézhetünk. Czime : „Egy magyar tár aság iránt való jámbor szándék." (A tek. és, nms. Magyar 
Hazának kegyelmes és nagys. főrendeihez egy hazáját s nemzetét hiven szerető magyar) bár 1781-ben 
iratott, „egy igéretét nem teljesitö miatt"*) azonnali kinyomatá a elmaradt s e ak 1790-ben (az or
·zággyülés alatt) Révai buzgólkodása folytán, Bécsben látott napvilágot. 

Midőn II. · József trónra jutott: a már említett Révay ösztönözve a fölvilágo odott fejedelem 
nagyszeríi ujitási tervei által először az alapitója kezéből átvett, legelső magyar lapban: a Magyar 
Hfrmondó-ban izgatott egy tudós társaság fölállítása mellett, majd e vállalattól „a kiadó lelketlensége" 
miatt elszakadván magának a császárnak nyujtott be egy . folyamodást és tervet, mely azonban, Toldy 
szerént nemcsak következé( nélkül maradt, hanem a fennkölt nagyszivű férfiúra még némely jobbak ré
széről is gáncsot vont, kik az ügyet a politikai téren járatlan szerzetesnek bátor tüzétől inkább féltet
ték, de maguk - nem tettek semmit. " 

A nemzet fogékonyságát és részvétét ez ügy iránt erősebb hatásu · eseményeknek kellett föl
rázni. Ez meg is történt. II. József saját szempontjából magasztos, de magyar elme és szív itélőszéke 
előtt örökké kárhozatos rendeletei 1784-:ben fölriaszták s önérzeti:e emelték végre a nemzeti szellemet, 
a visszahatás minden ponton jelenkezni kezdett s legjobb előkészitője lőn az 1790-ki országgyülésen 
történt hon és nemzetiség biztositó tényeknek. 

E kedvező pillanatot ügyesen használta föl az első kudarcz által megnem alázott, el nem ked
vetlenitett s átalán törhetlen lelkü Révay. Miután a buzdító előszóval ellátott és Bécsben nyomott Bes
senyei féle iratot az or zágos rendek közt kiosztotta, a magyaros érzésü Eszterházy József által Sándor 
Lipót főherczeget a leendő nádort megnyervén ez ügynek , püspöke segélyével Budára ment s ott sze
mélyes eljárással az országgyülés s a helytartótanács tagjainál egyengetvén a magyar társaság útját 
magányos szegény szerzetes létére annyira vitte, hogy a helytartóság véle tanácskozásba ereszkedett." 
Révay t. i. ugy tüntette föl a dolgot, mintha e társulat már fenn is állna alapelemeiben néhány szövet
séges iró összemüködése által, s r észletekbe bocsátkozván inditványában kész tervezetet nyujtott. 

Szerénte négy osztályt kelle fölállítni : Nyelvészetit, bölcsé zetit, mathematikait és természettu
dományit. Kivánta továbbá az elörajz, hogy „egy magyar játékszin is az akadémia igazgatása alá adassék, 
a nyelvtudományi o ztály a nijzolást, fe té t, muzsikát is tárgyaihoz vegye, s egy rézmetssző külön 
fizetést huzzon. Követelt censurai szabadságot titoknoka neve alatt, saját könyvnyomdát, melynek igaz~ 
gatójától két ujságiró függjön s könyvtár és gyüjtemények alapitását P esten vagy Budán , bérlett 
vagy saját épületben. Esedezett költségért a tudományok fundusáb61, bizott a tehetősbek áldozatkészsé
gében és a társulat magánjövedelmeiben." 

A Helytartótanács részéről Z i eh y Kár o 1 y gf. jul. 20-án 1790-ben felelt Révaynak e 
fölteij esztésére. Méltányolván a dicséretes törekvést fölszólitá : adjon véleményt, mennyi költségre volna 
szüksége e társulatnak, kik azok az iratban emlitett szövetsége írók, s valjon a budai kir. nyomda s 
ennek épülete nem volna-e elég nagy és czélszerü helyiség az ülések, a könyvtár és a gyüjtemények 
számára. Hasonló tartalma volt Csáky J ózsef gf. Révayhoz sept. 19-én intézett elnöki leiratának is. 
Révay minden pontra neme ak válaszolt, de a II. J ózsef császárnak már korábban benyujtott dolgozatát 
barátjai s más kiváló egyéniségek véleménye alapján kiszélesitvén az időközban nádorrá választott 
Sándor Lipót főhgnek s több magyar főurnak ily czim alatt kézbesité : „Planum erigendae eruditae 
societatis hungar. alterum elaboratius, Viennae 1790. Majd egy má odik, a hivatalos faí.rgyalhatás 
végett szintén latinul szerkesztett iratban : „ Canclidati erigenclae eruditae societatis hung. et ratio facti 
in ea promovenda progressus. Jaurini 1791., a megválasztásra érdemes tagok névsorát is közlé. 

*) Tudós társas{Lg évkönyvei I. k. 27. 1. 
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Mindössze nyolcz tiszteletbeli s negyven rendes tagot ajánlott, kik közül három: Görög Demeter, 
Kazinczy Ferencz és Simai Kristóf be is jutott az igéret földére, mely felé nyelvész 3tli.nk Mózese vezeté 
őket, de ö maga elhalt, mielőtt nemes fáradozásait s a halhatatlanság koszoruját érdemlő buzgalmát a 
siker öröme -jutaimazta volna. A rendek t. i. ez ügyet az országgyülés 6 7 -ik t . c. alapján az illető 
küldöttséghez utasiták, „hol az, a közbejött franczia háboruk miatt, valamennyi bizottmányi tárgyakkal 
együtt sok időre elhaladt." -

Révay dicső példája egyébként nem maradt hatás nélklH. Az eszme igy kimondva nemzeti 
érdekűvé kezdett válni; R. kortársa Decsy Sámuel „Pannoniai Féniksz" czimü munkájában síkra szállott 
mellette, sőt önálló javaslatokkal lépett föl, a vidék rokonszenve pedig egy Kis János által Sopronban, 
a növendék papság által Pozsonyban, s 19 ifju szövetkezéséből N. Enyeden alakult kisebb körü irodalmi 
társulatokkal nyilatkozott, mig Pesten Ciráky Antal gf. elnöklete alatt támadt egy, melyet Szabolcs
vármegye (200 frttal) s a Hajdu városok is segélyeztek. 

Még nagyobb_ szerencsével karolta fel ez ügyet Erdélyben Aranka, ki Révay példájára terjedelmes 
és részletes inditványnyal állott elő , s sokkal könnyebben mozgott, mint magyarországi elv és célrokontársa. 
Aranka javaslatait már némi pénzalapra épitheté, miután Nalácy J. báró 1000, Szamosujvár ~ 9000, 
Ebesfalva 9000, Vits 225,-Rettegi 200, ifj . Teleki Sámuel gr. 10 éven át 100-100 frtot, ő maga pedig 
szerény fizetése egy tizedét ajánlotta föl e célra. S ha a rövid, de feledhetlen uralkodásu II. Lipót 1792, 
márcz. 1 . el nem hunyt volna, a rendek által fölterjesztett s külön t. cikkel (a 45 §.) biztosított társulat 
bizonyára teljesen s maradandólag szerveztetett volna. Az uj fejedelem Ferencz azonban szentesitvén a 
magyar nyelvet hivatalossá emelő törvényjavaslatokat, a társulatról szóló megerősítését akkorra 
igérte , mikorra ez ügyet - rendszeres bizottság tisztába hozandja. Mindamellett létrejött egy er
délyi nyelvmivelő társaság, melynek elnöke Bánffy Gy. gr. kormányzó, titkára ,pedig a derék Aranka 
volt, de 1810-ben ez is feloszlott épp ugy, mint kevéssel előbb a kéziratban lévő erdélyi történetirók 
munkáinak kiadására, szintén Aranka terve és lelkesitése folytán alakult társaság. 

Magyarországon az eközben elhanyagolt eszmét 1806-ban Kis János és Pánczél Pál kezdék 
- ismét bolygatni, egy Kulcsár által már 1804-ben kituzött rokonszellemü pályakérdésre felelve. Kis a 

többi közt így ir: Kérdésen kivül való, hogy tudományok elémenetele, nyelvnek virágzása, s nemzet di
csősége megkívánna egy jó plánumon épülő és az ország védelme alatt lévő tudós tárnaságot. Nem igen 
bízván azonban e nézet átalános elfogadtatásában, egyelőre a jobb erők magánszövetkezését köti lelkére 
az illetőknek. Pánczél Pál szintén kevés vigasztalót lát e tervre nézve az akkori viszonyokban, a Bes
senyei által előképül és eszményül fölállított académie francaise pedig „oly fölséges _alkotmány" sze
rénte „mely nálunk helyet nem találhat. " 

Ugyanez évben s ugyancsak Kulcsár pályakérdései által ösztönözve irta Teleki László gr, „buz
gó esdekléseit a magyar nyelv előmozdításá ró l " s miután elméletben fölállította a tételt, hogy a „ma
gyar literatura előmozdítása legheroicumabb és legbizonyosabb módja: egy nagy Tudós Társaság felál
litása" e meggyőződésének azzal adott hathatósabb kifejezést, hogy 200 trtos pályadijt tüzött ki e kér
dés megfejtésére : „Micsoda intézet szerént lehetne Magyarországon oly Tudós Társaságot legkönnyeb
ben felállítani s leghelyesebben elrendelni, a mely nemcsak a magyar nyelvet és litteraturát gyarapí
taná, hanem _ a külföldi tudós dolgoknak meg ki vántató ismeretét is az országban a nemzet jávára elter
jesztené ?" A kiszabott határnapra (1807 jun. 2-ka) összesen 13 pályairat érkezett különfüle tájakról. 
Mig ezek vizsgálata folyt: az 1807-ki és 1808-ki országgyüléseken Révay dolgozata ismét szóba ke
rült s Pápay Sámuel „A magyar litteratura esmérete" czimü munkájában szintén erősen pengette a 
dolgot anélkül, hogy valami döntő lépést előidézni képesek lettek volna. 

A pályairatok közöl legfigyelemre méltóbb Fejér Györgyé volt, -mely aztán 1809-ben nyomta
tásban is megjelent ily czimmel: „Jutalomra érdemesített értekezés egy magyar tudós társaság leg
könnyebb és leghelyesebb felállításáról. " Bőven tárgyalja a fölvett kérdést,-s miként Révay, négy osz-
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tályt ohajt, de a tiszt. és rendes tagok mellé már levelezöket is emleget, -elnÖkül pedig a nádort jelöli ' 
ki. Igényei rendkivül szerények. Csak 1600 ft jövedelmet kiván, miböl 600 .ftotjutalomkérdésekre és ezek 
közzétételére, 500 a társulat dolgozatainak kinyomatására, a többit pedig a titkárnak szánta. Ugy lát-
szik: Telekit nem elégité ki egészen e tervezet, m·ert 1810-ben németnyelven röpiratot irt s adott ki 
.Pesten, melyben egyéb eltérések mellett hat osztály s 26,000 ftnyi jövedelem szükségét bizonyítgatja. 

Gyakorlati hatása é~ eredménye azonban az ö sorainak épp oly kevéssé volt, mint a következő 
évi (1821) országgyiHésen Vay József, De ewffy J ózsef gr., Szentkirályi László s mások a magyar nyelv 
mellett mondott lelkes talpraesett beszédeinek. Egyetlen örvendetes mozzanatként.s mintegy indirekt 
lépésként a nagy czél felé ez időböl Marcibányi J. alapítványát említhetjük, mely rendszeresítve és ál
landósítva lévén némi elözménynek vehetö a m. akadémia megalakulásához. 

Erdélyben 1818-ban hozták ujolag szőnyegre az erdélyi magyar nyelvmivelö társaság fölélesz
tését, Döbrentei egy alaptervezetet készitett, söt 1819. tavaszán már 30,000 ftnyi alapitvány volt -
megigérve e czélra s a derék kis bérczes ország nagyjai és jelesei szorgalmasan üléseztek, terveztek, 
rendezödtek, miglen a kanczelláriától sept. 10-én leirat jött a kormányszékhez a jegyzökönyvek felkiH
dését s a gyülé.sek ideiglenes félbeszakitását parancsolva s ezzel a jól indult, s bizonyos sikerrel kecseg
tető lelkesedést ismét lehűtve s magát az ügyet is egyidőre feledé~be sülyesztve. 

Nem csodálhatjuk, ha . e sokféle hányatás s a legjobb akarat folytonos meghiusulása közben 
maga az eszme vonzereje is fogyott, sőt veszélyben forgott népszerűtlenné is lenni, midőn a lángelmébe 
játszó tehetséggel megáldott Kármán Schediu.s Lajosnál 1893-ban egy estély alkalmával „Pestnek iro
dalmi központtá tételét" indítványozta, s valódi látnoki szellemmel hirdeté hogy „mig Pest nem ra
gadja meg a kormányt, addig a dialektusok be nem fognak egy egységes könyvnyelvbe olvadni, addig az 
elszórt tartományi irányok nem termik meg azt az országos irodalmat, mely maga egyenliti ki a nyelv, 
az izlések, az egyének differentiáit, addig a vidéki igyekezetek vídékeikre maradnak szorítva." „A Kármán 
eszméinek elment a hirök s a vidéki irodalom ignorálta őt a mig élt, ignorálta miután elhalt," nemcsak 
de a szellemi centralisatió, az irodalmi öszpontosítással szemközt oly hatalmas ellenzék fejlődött vidé
ken, hogy a rokonczélzatu akademiai egyesülés is még a mivelt szel:'lemü s kiképzett izlésü Kazinczynak 
sem vol~ inyére. Mentségére fölhozhatnók ugyan, hogy azóta pessimisticus fölfogását némileg igazolta az 
idő. Azon szakadozottság, mondhatnók ziláltság helyébe, mely irodalmi étetünk: multjának jellege, s 
azon kor ugy politikai mint társadalmi viszonyaiban bhja magyarázatát, ujabb időben - igaz, - az 
erők egyesülése lépett, de létrejött-e ezáltal a működésben ama rendszeresség, mely a haladás első föl
tétele s legfőbb tényezője? tisztultak-e oly mérvben a nézetek, bekövetkezett-e azon aranykor, mint az 
·irodalom embereinek és közegeinek egy pontban találkozásától Kármán és kevés számu hive reménylet
ték? szóval: az értelmiség elemeiből előállt-e az igazság napja, és szive lett-e szellemi tekintetb.en is a 
hazának Pest, mely éltető nedvével látja el s tartja fönn a vidéket, mint a nemzettest megannyi 
tagjait? ... 

Maradjunk adósak a válaszszal ! Hisz örömünnepet ülünk, hol recriminatioknak nincs helyök. A 
liliomnak is van árnyéka, a napban is léteznek foltok: s az idö, mely a kinövéseket szüli, meg szokta 
egyszersmind ölni azokat. A közös gyarlóság hibái és tévedései nem jogosítnak föl durva kézzel érinteni 
a koszorút, melyet a nemzet e pillanatban mámoros lelkesedéssel illeszt a hazai tudományosság geni-
uszának fürtei közé ! · 

Bármennyi fogyatkozást mutasson is ki valaki az akadémia, mint a központosulási eszme megtes
tesülésének életfolyamában és eddigi miiködésében: az eszme horderejéböl ez semmit sem von le s nem 
csökkenti az alapító halhatatlan érdemeit, sem az egyes tagoknak járó elismerést. Nagy, fényes s 
harczi dicsőségünk legnagyobb momentumát is homályba boritó, tulsugárzó pillanat és tény volt az, mi
dőn az 182 5/~ országgyűlés a „legyen" szót kimondá s mit évtizedek vajudásai nem bírtak létrehozni, 

. egy szavával megteremté - a magyar akadémiát. 

~------------~ 
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Tér és idő egyaránt korlátoz, (de nem is sz ük éges,) hogy e nevezetes történeti mozzanatot 
hosszan részletezzem. Közönségünk százszor olvasta s jól ismeri ez országyülés lefolyását, melyen az ékes
szólás elragadó ereje az áldozatkészséggel kezet fogott a magyar nyelv jogainak ki vivá a és biztositásá,ra ! 
Clio arany betükkel véste táblájára ez orsz~ggyülés Demosthene einek neveit s a legutolsó magyar szív
ben is szent kegyelettel őriztetnek Széchenyi egyszerü, de egyszerüségökben oly magasztos szavai: „Ne
kem itt szavam nincs, az országnak nagyja nem vagyok, de birtokos vagyok és ha feláll oly intézet, 
mely a magyar nyelvet kifejti, mely azzal segiti honosinknak magyarokká neveltetését, jó sz ág a i m 
e g·y e s z te n d e i j ö v e d e 1 m é t f ö J á 1 d o z o m. · Érett meggondolással · teszem ezt, azért czélra 
vezettető felvigyázást kivánok, hogy a nemzetnek ajánlott summa haszontalanul el ne pazaroltassék." 

A megdöbbenés sokat mondó csöndjével fogadta e nyilatkozatot az egész hallgatóság, de csak
hamar viharos éljenekben tört ki minden kebel - megmegujolva, fokozódva, amint Vay Ábráhám 20,000 
frtot, Andrássy György 10,000 frtot, Károlyi György pedig félesztendei jövedelmét (40,000 frt) ajánlá 
föl hasonló czélra. 

És - az ige testté lőn. . 
A négy alapitó megtevé a szükséges lépéseket a, kezdeményezés továbbvitelére s - az ország

gyülés elfogadta a Vay Ábráhám által Révay munkálata nyomán készitett tervezetet azon csekély 
módositással, hogy négy osztály helyett hatot határozott. 

Gyorsan ömlöttek ezután az áldozatok. Az oltár lángja meg volt gyujtva, a hazaszeretet szellője 
magasra lobogtatá azt. 

Batthiányi J. gf., Eszterházy Mihály gf. s Eszterházy gf. egyenként 10,000 frtot, Teleky József 
gf. 30,000 kötetnyi családi könyvtárát s a család által kinevezendő őr fizetésére 5000 frtnyi alapitvány 
kamatját, Justh Gábor 1000, Széchenyi Pál 10,000 Jnkey Imre 1000, Fesztetics László gf. 10,000, 
a pártfogóul fölkért nádor 10,000, Ciráky Antal gf. 3000, Batthiányi Fülöp hg. 40,000, 
Pápay Sámuel, (ki tollal is harcolt ez ügy mellett) 1000, Keglewich János gf. 4000, Zay K. báró 2000, 
Mandel K. báró 1000, Kopácsy J . 1000 frtot adtak, s igy Sándor J. korábbi 10,000 fitos alapitványával 
rövid idő alatt 250 ,000 frt p. p. hirdeté az eszme diadalát. 

Kimondván eztán a XI. t. c. az akadémia megalakulását egyszersmind elrendelte, hogy a 
plánum és az alapszabályok mielőbb kidolgoztatván legf. szentesités végett a fölséghez fölteij esztessenek, 

Bizottság ült össze Teleky József gf. elnöklete alatt, mely j egyzőül Horváth Istvánt választván 
munkáss~gát három felé osztá s az alaprajzot, az alapszabályokat s az akadémia rögtöni fölállithatásának 
módját megállapítván e dolgozatot 25 igazgatő tag kijelölésével együtt sept. 16. a fölség zsámolyához 
juttatá. 

A kir . kegyelmes válasz Revicky Ádám gf. ka~cellár lelkes közbenjárása folytán már 1830. 
jul. 7-én leérkezett s a megerő.sitett 25 igazgatósági tag nov. 17-én első gyűlését tar tá. , 

Érdekesnek véljük a 25 igazgató nevét itt teljesen közölni: Andrássy György, Bartal György, 
Batthiányi Fülöp hg., Ciráky Antal gf., Desewffy József gf., Illésházy István gf., Károlyi György gf., 
Keglewich Gábor gf., Kolosváry Sándor, Kornis Mihály gf., Majláth György, Meclnyánszky Alajos b., 
Nagy Pál; Péchy Imre, Prónay Sándor b., Revicky Ádám gf. Somsich Pongrác, Szegedy Ferencz, 
Szepesy Ignácz b., Széchenyi István gf., Teleki József gf., Vay Ábráhám b., Vágner Ferencz, Végh 
István, Vesselényi Miklós b. 

E fényes gyülekezet saját kebléből elnökül Teleky Józ efet, alelnökül Széchenyi Istvánt választ
ván az 1828-ki választmányi javaslat értelmében 27 rendes tagot akart választani, nem találván azonban 
minden osztályba ín3•eszerinti egyéneket, a következő 23-ra szoritkozott: 

Kisfaludi Károly, Vörösmarty Mihály, Schedel (Toldy) Ferencz, Kitifaludi Sándor, Kölcsey 
Ferencz, Horváth Endre, Guzmics Izidor, Döbrentey Gábor, Imre János, Berzsenyi Dániel, Szilassy 
János, Horváth István, Petrovics Frigyes, Kazinczy Ferencz, Kis János, Tittel Pál, Bittnicz Lajos 
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Szlemenics Pál, Köteles Sámuel, Gebhardt Ferencz, Bugát Pál, Horváth J ózsef, Balásházy János. 
E diszes koszoru egyik legszebb ékességét, Kisfaludi Károlyt már nov. 21-én kitépte a halál. 

Ugyanez évben (1830 .) oct. 6-án V. Ferdinand a k oronázási össz~g részét visszaajándékozván ~L 

nemzetnek az akadémia részére, példáján többen felbuzdultak s tetemes pénzt ajándékoztak e tud. 
intézetnek. Igy : Károlyi I stván 20 ,000 , Buda városa 2000 Károlyi Lajos 10,000 frt, mások .kisebb
nagyobb összegekkel növelték az alaptökét. 

Első nagy gyülését a társ.ulat 1831-ben febr. 14- 24-ig tartá, s itt végleg szervezvén magát 
nagy czéljával összhangzólag körvonalozta működése részleteit. A dec. 27-ki héti ülésben pedig elfogad
tatván a Széchenyi javasolta czimerjel vény, jelsióul a több elő terj esz tett közöl : „ sikerre," „ gyözön a mi 
jobb, " „ vezető nem vezér, " „ borura derü " ez utóbbi lőn elfogadva s méÍtán, mer t a társulat történetét, 
multját, hivatását és rendeltetését találólag fejezi ki és jellemzi. 

A következő nagygyülések megannyi emelkedési fokozatokat jelzenek az akaclemia életében s 
érdekes mozzanatokban, üdvös intézkedésekben növekeclöleg gazdagok. Igy p. o. a harmadik nagygyíilésen 
lett Horváth Endre Arpadiasa 200 aranynyal jutalmazva s szintén megható episodot képezett, midőn 
a 90 éves Simai a számára különtartott karszékben elhelyezkedvén mint egy uj Simeon remegő ajkkal 
mondá : „Lelke nyelven lebeg már elszállásra, de jött Selmeczröl láthatni rég vár t intézetét nemzetének. " 

Nincs elég terünk s nem is ily. vázlat föladata léptennyomon követni .- följegyezni az akademia 
gyarapodását, pénzereje és tekintélye növekedését s minden irányban áldásos működését, melyet csak a 
világosi katastrofára következett gyászos viszonyok zavartak meg fölforgatván életrendjét, szaporítván ter
heit , z ·ibbasztván testületi erejét s méltó aggálylyal töltvén el az iránta érdeklődő hazafiakat; az akadé
démia azonbanjól tenné, ha az elszórt afüttokat összeszedve illetékes toll által megiratná a nagy közönség 
számára is kimerítő élettörténetét. 

1 
Minket a térszüke a befejezé::; felé sietni kényszerí t . Csak egy pillantá::it akarunk még vetni az 

56-ki közgyülésre, mely tizenegy évi megszakitá után csatlakozván az előbbiekhez emlékezetes s egy-
szersmind forduló pont az akadémia működésében. 

Mindnyájan frissen érezzük még a fölemelő benyomást, melyet ez esemény akkorában a kedé
lyekre gyakorolt s melynek utóhatása alatt az akadémia egy milliót érő palotához s egy millió ftot 
meghaladó (1,110,000 ft.) alaptőkéhez jutott. 

Roppant közönség gyült össze kitilnö lelkesedéssel s riadó éljenekkel fogadva az uj elnököt s 
kissé hideg, de ünnepélyesen komoly és méltóságos beszédét, melyben miután egy fájó ·tekintetet vetett 
a multra s egy forró könyet, egy szí vrázó fölkiáltást szentelt T~leky J ózsef, Széchenyi és Vörösmarty 
emlékének, az akademia feladatát a jövőben szabatosan formulázta e nehány sorban: „az akademia tiszte 
eléje tűzött körében és amennyiben tőle függ odamunkálni, hogy meg legyen szerezve a magyarnak az, 
minél többet bár mily körülmények közt elérhetni józanon nem remélhetett, de minél kevesebb után tö
rekedni önérzeténél fogva képtelen és ez nem egyéb mint: a nem nagyszámn magyarnak értelmi és er
kölcsi kifejlődésén és erején alapuló nagy és valódi súlya." 

Utána az érdemkoszoní.s titkár,a magyar irodalom egyik oszlopa Toldy F erencz adta elő vonzó 
összeállításban s geniálisan rendezett beszédben az akademia munkásságát és visszontagságait onnét, 
hol a nyilvánosság teréről a mostoha idők által leszorítva zajtalannul haladt tövisrakott pályáján előre . 

Kényszerűségből leplezett, de azért kiérezhető fájdalommal említé, hogy „azon szerkezet, mely ha
zánknak az utóbbi évtizedben jutott a magyar akademia állását is megváltoztatta a hatalom irányában. 
Egyleti törvény keletkezet t, melyhez kivántatott az akademia alkalmazkodása is." Nem szívesen nyúlt 
az akadémia a fertály század alatt erős megállapodást nyert intézvényekhaz, de mivehzt elkerülnie nem 
lehetett, igen bölcsen tevé, hogy ez alkalommal nem pusztán az uj törvény követelései betöltésére szo
rítkozott. Uj elvek oltattak a régi fába a régi alak kimélésével: az osztályok i i 1 e t é k e s s é g e ; a ha
vi összes üléseknek az egy választási és jutalom ügy kivételével azon hatósággal felruházása, melylyel 

~ ~ 
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azelőtt sak a nagygyiUés birt; a kötelezett vidéki rendes tagság eltörlése ~ s a rendes tagok számának 
az osztályok szükségei szerénti beosztása. Ezen elvek által a tudomán:y a szavazat fölébe lőn állitva, az 
egyedül nagygyülésileg, tehát évenként csak kéthétig lét~ző akademiai permanenssé lett, az erők elv 
szerénti elszórása helyébe azok egyesítése lépett s a külön tudományok szükségei és eszközei közt a he
lyes. arány helyreállítása l.ehetségesíttetet~. Ezek az akadémia önre f o rm ok pontjai mind, melyek legf. 
helyen legkegyelmesebben meg is erősíttettek mind. '' Elősorolta aztán az lljonválasztott, mintegy 90-re 
rúgó tagok lajstromát s a j elenlévők zajos éljenei közt tudatá, hogy „segé~jegyzővé egyhangulag Csen
geri Antal lőn megválasztva, "azon derék, tudós, hangyaszorgalmu férfiu, ·kinek érdemei azóta Deák F e
rencz indítványa folytán az akad. jegyzőkönyvben minden időkre őriztetnek. Végül a nemeslelkü Sina b. 
levelét olvasá föl, melyben az 80,000, mondd: nyolczvan ezer ftnyi ajáúdékkal lepte meg a tudós társaságot. 

A lelkesedést e gyűlésen tetőpontra emelni Eötvös b. emlékbeszédének volt fenntartva, melyet 
Vörösmarty fölött mondott, a barátság áÜai inspirált lángelme velőt - szivetrázó hatalmával. · 

Záradékul aztán a sok éven át felgyült jutalomdijak osztattak ki s e szép mozzanat felhangolólag 
győzte meg a jelenlévőket, . hogy irodalmunk a sötét napok keservei között sem hanyatlott, sőt oly örök
becsü müvekkel gazdagodott, mint Szalay László „Magyarok története," „A Hunyadiak kora," „ Toldy 
estéje," „A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az államra", „A státus férfiak és szónokok 
könyve" s. a. t. 

S most letehetjük a tollat. Az akadémia azóta kifejtett munkásságára nézve bőven tájékozta a 
. napi sajtó az olvasó közönséget, mely érdekeltségét a magyar tudomány képviselői iránt oly méltólag, 
oly nemesen tanusitá ! Reméljük, hogy e magas célu intézet, melyhez megalapulása óta annyi emlék, 
annyi fényes név, oly kitűnő eredmények kötik a magyar embert - ezentul is vezére lészen a magyar 
közszellemnek örökké szeme előtt lebegtetve, zászlójára irva s minden erejével megval6sitni igyekezve 
egyik legméltóbb tagja szép szavait : 

a nemzetet 
a szellemharcok tiszta sugaránál 
olyan magasra tenni, mint lehet. 

A, z akadémia nevezete s b ha 1 ott j ai . 

ÁLDOR IMRE.*) 

Emlékkönyv lévén e munka, szenteljünk egy lapot az emlékezetnek is ;.tzáltal, hogy följegyezzük 
azon kiválóbb szerepű, nevezetesebb tagok neveit, kiket a halál kérlelhetlen szigora ragadt ki e diszes 
testület kebléből. Az első veszteség 1830-ban Ki s fa 1 u dy Kár o 1 y volt! 1.831-ben Kazin ez y • 
F ere ne z húnyt el! 1835-ben. Humboldt Vilmos. 1838. Köle s e y Ferenc z ! 1839. Horváth En
dre, Guzmics Izidor. lt41. Budai Ézsaiás. 1842. Gr. Dessewffy József. 1844. Ki s faludy Sándor! 
1845. Bacsányi János. 1846. Vajda Péter, Kis János. 1847. Józs e f fő hg. a nádor! Pyrker 
László. i849. Pécely József. B. Perényi Z s igmond! Degerandó Ágost. B. Wesselényi Mik
l ós! 1851. Dö b re n te y Gábor titkár. 1852. gr Ciráky Antal. Helmeczy Mihály. J ászay'Pál. 1853. 
Garay János. 1854. Nagy Ignácz. Schelling Frigyes. 1855. Te 1 e k y Józ sef gr. e 1 n ö k ! Vörös
m art y Mihály! 1858. Bajza Józ sef ! Császár Ferenci. Reguli Antal. 1859. Toqueville b. 
HumboltSándor. Macaulay Te.más. 1860. Széchenyi István ale ln ö_k!! 1861. Szemere Pál. 
Vahot Sándor! gr. Teleky Lá s zló! 1864. Kazinczy Gábor. Szalay László titkár! Fáy 
András. Kúthy Lajos. Madách lm re! Hamvaikra ·áldást a nemzet mondott, mely neveiket a dicső
séget megillető kegyelettel említi s említendi mindig ! 

*) Források : Az Akadémia é-vkönyvei és jegyzókönyvei. A Magyar költészet története, és A magyar iro: 
dalom kézikönyve Toldy Ferencztöl. A M. Akad. 1858-ki közülésének klilön kiadványa. 

~-----14.· 
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Az akademia palotája, diszterme· és könyvtára: 
(Hárorn képpel.) 

Köztudomásu dolog, hogy az 1858-ik év deczember 15-én a magyar Tud. Akademia tíz évi szünet után tartotta 
ismét első ünnepélyes közgyülését, melyen első elnökeül gr. D esse w ffy E mi 1, alclnökül pedig b. Eötvö József válasz
tattak meg. 

E gyülésen egyszersmind kimondatott azon régérzett szükség, miszerint az Akademia tőkéj e gyarapitassék és 
saját házzal láttas ék el. 

A nemzet megérté az ügy fontosságát, úgy hogy az elnök gróf már ttz 1859-ik év deczember havában körle
velet bocsáthtttott ki, melyben a hazafiakat az Akademia épületére való adakozásra szólitá föl. 

A nemzet minden rangú és osztályú leányai és fiai oly lelkesen karolták föl az ügyet, hogy az 1862-ik év elejéig 
800,000 forint folyt már be, mely összegnek % része az Akademia házának épitésére, maradéka pedig a töke gyarapítására 
lőn adakozva. 

E fényes eredmény után, és minthogy az adakozások még később folytak, sőt még most is, midőn már a palota 
befej ezéséhez közel áll, folynak szüntelenül, az határoztatott cl, mikép az eredetileg ki vánt h:íz helyett, e nemzeti intézethez 
méltó palota a főváros egyik legszebb helyén emeltessék. _ 

Ez alkalommal, valamint később a palota épitése alatt P est városa hazafias áldozatkészsége által tüntette ki 
magát az Akademiának, a lánczhíd közelében a Duna partj án fekvő 1304° ölnyi pompás t elek felét ingyen, a másik 
felét ölenként 120 ft. csekély vételárért engedvén át . 

E szép telek később a Duna gőzhajózási társulat birtokában levő még alkalmasabb, szintén a l:inczhíd t erén 
fekvő helylyel cseréltetett föl, és részint adat ott el, mely csere alkalm ávri.l Pest városa bőkezűségét ujonnan az által t anusitá, 
hogy ismét 56° öl épitó helyet ajándékozott az Akademiának. 

Miután az Akademia llalotájának ügye biztositva volt, F e r s t e l bécsi, H e n s e 1 ma n n , G e r s ter, 
Fr e y , Y b l és S z k a ln i t z k y pesti épitészektől adattak be t ervezetek, később pedig K 1 e n z e Münchenben és 
S t ü 1 e r tanácsos Berlinben is t erv rajzok készitésére zólíttattak föl, és végre némi módositásokkal S t ü 1 e r é fogadta
t ott ci, és az elönnmkálatok befejezése után a palota épitése 1862. april l-én kezdetett meg. 

Az épitést egy bizottmány vezette, melynek tagjai gr. D essew ff y E mi 1 , gr. lLá r o l y i György 
jő excja, és b. Eötvö s J ó z se f voltak. 

Az épitészeti fő vezet ést S t ü l e r t anácsos esz közlé, kinek helyettese S z k a l ni e z k y pesti épitész és tanár 
volt, ki mellé ismét Y b 1 pesti épitész, mint az épitészeti bizottmány helyettese neveztetett ki művezető t ársul. 

Az épitkezés majdnem kizárólagosan hazai erők által eszközölteték, és az épitö anyagok nagy részét is a haza 
eles termékei képezék. 

A palota 9530 ölnyi t elken áll, miután 2720 öl a palota mellé és az Akadémia tőkéjének gyarapitására 
épült bérházra fordittatott. 

A palota 33° 4' 10" hosszú főhomlokzata a lánczhíd terén. van, mely előtt majd az Akademia alapitója, a 
nagy S z é eh e n y i I s tv á n szobra álland, egy másik 260 4' 0" hosszu homlokzat pedig a Duna partján és a harmadik 
270 0' 10" hosszú az A4ademia-utczában van. 

Közepén az épűlet az oszlop-korlát (balust rade) nélkül 90" olclalrészei pedig 70· magasak, és egészen faragott 
kemény hazai homokkővel bélelvék. 

A p a l o t a belső felosztása ez : a lánczhíd-tér felől a középépület három nagy nyiláson keresztül szürke 
siléziai márványból készült 16 oszloppal diszített előcsarnokba juthatni, (ez oszlopok fejei fehér tyroli , t alapzataik veres 
~alzburgi márványból vannak) ; az előcsarnokból ·12 márványlépcső 15' széles karzatszerü folyosóba vezet, melynek 
középtengelyén a szürke KarstmáJ.'v:inyból készült lépcsőzet kezdődik, e folyósótól balra a könyvtár helyiségeibe jutunk, 
melyek egy nagy közolvasó-terem- és két kisebb, az Akademia t agok számára berendezett olvasó-teremből, továbbá 
három nagy boltozott s vasoszlopokkal ellátott könyvtári teremből a Duna partj án, egy igen nagy udvari teremből, elő 
Csarnokával és végül egy régiságtári teremből állanak (l. a képet .) 

A folyosótól jobbra három gyülés terem, az egyes szakosztályok számára, és egy vegytani műterem van, 
mely helyi égek egy kis előcsarnok által - melyhez kocsin is juthatni , - vannak összekötve a nagy folyosóval. 

.A palotának . az .Akaclemia-utczai és az udvar földszinti része a könyvtárnok lakását és az átjárás t a bérházba 
ogblj a 1m o-ában. 

8 
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A fölépcsózet, melynek középsÖ .fókara 13' 6" hosszú márníny lépcsóból és két mellékkara 9' 6' hosszú lépcsóból 
áll, az elsö emeleti folyosóra vezet fel, a mely·mintegy a nagy diszterem elöcsarnokául szolgálván, a falhoz közel, szabadon 
álló jóni oszlopok által gazdagon van cliszítve. Itt egyszersmind három szép pécsi zöld márványból készült oszlopos fülke 
tünik fö l különösen, melyek szobrok fölállitására szánvák. 

E folyosóból két nagy és dús gazdagon diszített ajtón át a diszterembe lópünk, melynek karzata 24 salzburgi 
márványból készült osz~pon nyugszik. 

A disz terem maga 160 hosszú, 9° széles é magassága két emeleten nyuli~ föl. 
A rnárványo ·zlopok művakolatilag (ti tucko) diszített gerendázása fö lött, minden oszlopon Karyatidák van

nak, . fiókgerendázat hevederei nyug-szanak. 
A dí s zt ere ru meuyezete két hatalmas va · tartó közt tükör boltozatot képez, falai stuck márányból, az ajtók 

valamint a magas larnbrie -k mahagonfából valók, világitását öt oszlop :íltal dosztott nagy ablak eszközli, melyek 
·az eg~sz terem hosszába elnyuló erkélyre vezetnek (1. a képet.) 

A nagy terem belsö diszitése, főkép a rendelkezésre volt összeg anínylagos csekélysége miatt nem eszközöltet 
hetett oly nagyszerű mérvben, a mint a terem többi r.Jszletei megkivántatnák, de reményljük, hogy idóvel anyagi gyara
podásunk folytán , fognak nemes szi vü egyének találkozni, kik egyes fresco képeket a tudoruány történetéból fognak fela 
jánlani, és igy a díszterem karzatának feletti falai fre;cokkal leendeuek fedve, s csak akkor fogja ezek által méltó s t eljes 
diszét megnyerni. 

Ez elsö emeleti folyosótól balra viianak: egy nagy terem a t ermészettani osztályra, folyosóval fény kisérletekre, 
egy nagy elóterem és 5° 4' széles és 70 2' hosszú gyülésterem a hetenkinti rendes ülések számára; e t eremnek boltozott 
menyezete, valamint a falak is gazdagon vamiak diszítve. · 

E teremmel kapcsolatban hároin nyilás által elválasztott miís terelll van a hallgató közönség számára 
Az ülésteremhez csatlakoznak az elsó és tmísodelnök szobái, elöszobával, az elsó titoknok szobája, a levél

t ár, továbbá az Akademia irodája, a javitnoki helyiségekkel s egy külön lépcsó vel ellátott bejárással. 
Jobbra a folyosótól a lánczhíd-tér és az Akadémia-utczábau a péuzt<írnok, továbbá szintén az Akadémia-utczára 

az első titoknok . zállása van, mely az udvarról az irodához csatlakozik. 
A másoclik emeleten a díszterem karzatára vezetó bejárá.sok vannak, a fo lyosótól balra pedig a herczeg Esz

t e r h áz y -föle képtár helyiség.Jnek egy része, mely négy nagy teremból, oldalvihígitással, és egy másoló teremból áll. 
E helyiségeken kivül zöldes magyar márványból készült külön lépczözet vezet a diszterem felett le vő her

ezeg E s z t e r h á z y - föle képtár helyiségeibe. 
A Duna partj ~iu és az udva1'rn vannak toviíbbá a lVI t\ gy a r k ép z ö 111 ü v és z e ti 'l' ár s u 1 a t . állandó műtár

latának helyiségei, a melyek egy oldtüvilágitási és négy felsó világitási teremból és elöszob:1kból állanak. 
A folyosótól jobbra :iz Akademi<i-ntczában a kévtár-igazgatónak és a képzómüvészeti társulat titkárának la

kásai vannak. 
Még megjegyzendó, hogy a fö lcltizinteu a kapús sztílb «Ín kivül még az Akademia-utcza homlokzatába egy 

mezzanin van betolva, mely a ~zolgák lakiísait foglalja magában. 
Az összes szállásokhoz kiilön lépcsőzet vezet. 
Végül a középép iiletben, hovií a képcsarnokból föl vezetó lépcsözeten juthatni, a disztennen keresztül, 11 nagy 

folyosón és <t fölépcsőcsarnokun tít juthlttni, - vannak: <t fötermek a herczeg l~szterházy képtár fö lállitására, melyek négy 
nagy, fölülröl világított terem és öt, oldalt vih1gitott fülkéből állanak, melyek a 2-od emeleti teremmel egyiitt összvesen 
15000 0 láb képfalterületet képeznek. 

Megemlitendó lllég, hogy az egész épület ah1pja· az utczai kövezet alatt majdnem 50 mélységre van letéve, minek 
következtében az épület alatt iiompás rakt<irak és pinczék léteznek, melyek a Duna alsó kópartjiíval két alagC1t által kötvék 
össze, s elönyös .föltételek mellett bérbe aclhatók. 

Az épület külsejét illetőleg meg kell emli tenünk, hogy mind a luírom homlokzat a Jegnemesb renaisance stylben 
van épitve, és egúszeu kernény homokkövel befö l ve. A középépiilet oszlop talajai alól gazd11gon cliszitvék, és minden második 
oszlop közt a talapzat zöld magyar márvány;;iyal van kitöltve, valamint a diszterem nagy ablakai fölött is Geniek által 
tartott miÍrv:íuy-iránytáblák vannak fölállitva, mig a középsó ablaknyilás fölött a magyar czimer clombor műben látható. 

1\. legfelsóbb emelet ablak mélyedé ·ei, mint szintén a balustrade kettős telepei is, 1rnírvány betételekkel vannak 
ellát1'a; - a középépület szögleteinek koromíit szárnyas Sphynxek képezik. A legfclsóbb emeleten minden második oszlop 
közt, mélyedésekben hat szobor van elrendez1'e, lllelyek az akaclemia hat osztályát jelképezik, mint: a Jurisprudentia, 
Physiographia, l\fathematica, Philosophia, Philologia és Historia. - A dunai homlokzat közepén négy más szobor van 
elhelyezve, és pedig az Archiiologia, Poesis, Cosmographia és Politica szobrai. 

Az egész épület hat szögletén végül hirneves férfiak szobrai állanak, és lledig a lánczhid-térre: Raphael és Révay, 
a Dunára: Newton és Galilei, és az akademia-ntczára : Leibnitz és Descartes, e szobrok igen nagy elevenséget kölcsönöznek 
az épület profilj ának. E szobrok Wolff t anár és más berlini müvé ·zek készitményci. 

~~---~----------------------------------------~~~~ 
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Az épület szögletei ezen kivlH a balu trade talapzatán álló hatalmas candelabre által vannak kiemelve, a köz
éplilet a relieffiriese és más gazdag cliszitések által igen kitünö. 

Megfontolva, hogy az 1862-ben kezdett épület , alig három év alatt a használatnak átadható, és e mellett 
figyelembe véve, a sokféle complicált föladatot, melyeket meg kellett oldani , :....... az épité zeti t evékenység eredményével 
megleheti.ink elégedve, és az épület diszes, szép emlékét fogja képezni gr. S z éc h e n y i I s tv á n, az akaclemia alapitója, 
- az épitési bizottmány fáradhatlan, erélyes 1-ritmkássága és legföképen a nemzet nagylelkű hazafias áldozatkészségének!*) 

DALLOS GYULA. 

Herczeg Eszterházy Pál és az Eszterházy-ke1)tár a niagy. tud. Akaflémia 
palotájában. 

(1 képpel.) 

Ha a tudományok és t művészet pártolá a minclen művelt országban a gazdagok és elökelök egyik legszebb 
erényének tartatik, minálunk annál ragyogóbb fényben tündököl minden egyes tett, amely a tudományok és mi.ivészetek 
haladását elömozdítja, minthogy még aránylag keveset bitunk és nagy erélylyel kell törekednünk, hogy a hiányokat 
pótolhassuk. 

$ különösen hálás szívvel kell fogádnunk minden adományt és intézményt , mely a hazai művészet elömozdítására 
czéloz, mivel e téren - valljuk meg öszintén - legszegényebbek vagyunk. 

Herczeg Eszterházy Pál ö 11xcja azon nagylelkü elhatározása, mely szerint nagybecsi.i képtárát a hazába szál
lítva az Akadémia palot l jában fogja öriztetni , nemcsak a hazában, hanem Bécsben is nagy sensatiót gerjesztett. 

A hazában lelkesedéssel fogadták az örvendetes hirt, mely a hazai művészet egyik fötényezöjét képezencli, Bécs
ben mélyen fájlalták a nagybecsi.i műkincs elvesztését . 

Közelebb meg az ősz herczeg e nemes tettét még azzal tetözte, hogy e ké11t ár szállitásának és elhelyezésének 
költségeit, melyek több ezer forintra rúgnak, szintén övi eli. 

A herczeg, aki eddig is bökezű pártolója volt a mlivészetnek és tudománynak, ezen nemes elhatározás által örök 
hálára kötelezte a magyar művészetet, és neve a magyar Akadémia történetével a legszorosabban van ö ·szefözve, mint
ho"gy a nagybecsi.i csalácli képtár és műgyüjtemény a magyar tud. Akadémia egyik legérdekesebb részét képezendi, és kép
zeletünk már most szemünk elé varázsolja azon szép idöt , amidön bolclogabb napokat látand nemzetünk, a hazai irodalom 
és művészet fölvirágozván az E s zt e rh á z y-képtár másoló-terme valódi müiskolájává lecnd ifjabb müvészeinknek, a 
képtár pedig a hazai és külföldi műbarátok folytonos gyülhelye. 

Az ösz herczeg fényes életpályája sokkal ismerete. b, semhogy itt uj ra le kellene azt írnunk ; londoni nagy 
követsége és rendkívüli követsége a szent-pétervári udvarnál még sokáig fognak a kortár:ak emlékezetében élni. 

Itt csak azon aclatokat említjük meg, melyek fényesen bizonyítják, hogy ha bár a herczeg ptílyája öt többnyire 
külföldön tartá: a haza nemes i.igyeiröl sem fe ledkezett meg. 184.8-ban az elsö magyar miniszterium tagja lett. A külügyi 
t árczával bízták meg, melyre ö mindenesetre a legalkalmasabb egyén volt . 

A forradalom után nemsokára egyike volt azon föuraknak, akik a m e 11 ö z ö t t m a g y a r n y o l v és n e m
z e ti s ég érdekében kérvényt írtak. Ujabban is minden közintézetünk bökezü pártolója. 

Ezelött néhány évvel becses történeti munkát adott ki díszes kiállitásban, nagynevü öse „Eszterházy 1\iiklós, 
~gy kor Magyarország nádora" életéról. 

Tudjuk, hogy e becses mű boldogult S z a 1 a y Lászlónk tanulmányai folytán létesült , aki előtt a herczeg a 
hazai történettudomány érdekében a legnemesebb készséggel nyittatá meg kis-martoni gazdag oklevéltiíra ajtait. 

Az elöszó, melyben a herczeg e könyvet unokáinak ajánlja ·- mondja egyik életírója - a kegyelet és hazafiság 
meleg nyelvén van irva, és méltó koronáját képezi egy fényben és emlékekben gazdag, hosszú életnek ! 

Éltesse még ~okáig az ösz férfiut a magyarok I stene, hogy a haza boldogabb napjait is még láthassa ! 
- cl-

Az e czikkhez sziikségelt adatokat Szkalniczky Antal építész és mű-egyetemi tanár ur szivcsségénck köszönjUk. 

* 
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Stiller Ágost Frigyes. 
(Arczképpcl,) 

Született 1800-ban Müblhausenben s az elemi iskolák végzése után csakhamar a műépitészeti pályára szentelte 
nagyszerq tehetségét , mely pályá~ hervadhatatlan babérokat szerzett magának. 

Schinkel nagyszerü szelleme a fiatal építészre azon időkben valamint ugy szólván minden jelesebb azon korbeli 
művészre jelentékeny befolyással volt ; ámbár tüler a görög klassikus mfivészet iránti fo rró tisztelete mellett csakhamar 
Olasz honnak 1:enaissance, s középkorbeli műveit kiváló szeretettel tanulmányozván, egy a berlini iránytól némileg eltérő 
irányt követett s valóban ezen a részletek klassicitassával párosult renaissance irányban találta föl Stiller szellemének leg
gazdagabb terét, ezen művei voltak remekeinek legjobbjai. 

Stüler azon ritka egyének közé tartozott, kik nagy tehetség, fáradhatlan szorgalom, tevékenység, s szeretetre
méltó jellem által mindenkinek becsületét s szeretetét nyerik meg. 

Tehetségeinek fejlődésére s tapasztalatainak gyarapitására nagy befolyással volt az elhunyt IV. F,r i g y e s 
porosz királyhoz való ugy szólván barátságos viszonya; a király maga nem kis mérvben jártas lévén a művészet terén 
nagy örömet talált az épitkezésekben, Stüler lévén műveinek teremtőj e . 

Ezen feladata folytan majd magányosan, majcl pedig- . a kiníly ~ megbizatásiiból több ízben hosszasabb 
ideig tartózkodott Stiller Olasz-, Franczia- és A.ngolországban, hanem zelleme mindig uj és uj eszméket tudott fel-
eleveníteni. ' 

Stillernek a királynál igen sokszor előforduló diszités munkálatainál volt legszebb alkalma azon decorationalis 
erejét mind részletre mind szinezetre nézve kifejteni, mely tehetsége öt a mostani kor épitészetének élére állitotta. 

Stiller továbbá hi'Vatalos állásán:il fog va mint porosz királyi föépitészeti tanáranok s a király magán épitéaze, 
az egész porosz birodalom főleg templom épitésére tetemes befolyást gyakorolt, minekutána a ministeriumban volt azon 
é·pitkezési dicasteriumok fön.öke azonki vül pedig mint a berlini építészeti egyetem igazgatóságának tagja ezen intézet üdvös 
hatásához tanításával is szintén járult. • 

Stülernek művei egyáltalában gazdag-, de túlnemterhelt alalkatuak, kitünö szép részletekkel, s a föhelyiségek, 
föhomlokzatok kiemelt kifejtése által jellemzetesek; és legyen szabad itt csak a legismeretesebbeket megemlíteni; u. m. 
több magánházak s uri kastélyokon kívül tevékenységének korábbi idej éből a P e z l e b e r g i városház, a M á j na i 
frankfurti gyönyörü Börze épi.Uet ,' Berlinben, a Sz. Márk, Mátyás, J akab, és Bartholomeus templomok, később a kirá
lyi várkápolna nagyszerü kupolyája. A. p o mp ás u j m u z e u m Berlinben. A R i e h art muzeum Cölnbcn. A S t o e k
h o lm i muzeum, a S ch w e r i ni roppant nagysagu és gazclagságu herczegi palota Meklenburg Schwerinban, a lC ö
n i g s b e r g i univerzitás, a P e s ti magyar Akadémia palotája, a H o h e n z o 11 e r n nagyszerü herczegi vár építése, 
ide tartoznak továbbá azon számtalan építkezések és renovatiok, melyeket mint ud vari építész a potzclami ·és Sanssouci-i 
kir. kéjlakokban vezetett és tenrezett, továbbá pedig számos nyilvános és magánépiUet mind Poroszországban mind egész 
Németországban elszórva. Legujabb tervezete, melynek foganatba vételét nem is él vezheté már, egy nemzeti képt.ír gyüj
temény épületé volt Berlinben. 

Stüler érdemei már élet ében el vqltak ismerve, ame1111yiben méltó kitüntésekben részesült, tagja levén majdnem 
minden európai művészeti egyetemnek és 13 magas érdemrend vitéze, és élt-:nek 65-clik évJben, lankadatlan tevékenysége 
közepett barátj ainak, tiinitványainak é tisztelőinek Ő8zinte sajnálatára elhunyt , kimulván vele a művészetnek egy nagy 
coripheusa, kinek művei a jelen kor műtör ténetben mindi~ kiváló helye t fognak elfoglalni ! 

Skalnitzky Antal. 
( Arczképpel.) 

E jeles hazánkfia meg most csak huszon kilenczeclik évében van, s miclön ezelőtt öt évvel visszatért a külföldről 

már onnan, hol oly nagy a versenyzés oly kitüntet ésekkel jött közénk, minökben huszonnégy éves ifju ritkán részesül. 
lCitiinő építészeti tehetségéről mo t már több kász épitmény és tervezet saj át hazánkban is tesz tanuságot. 

S k a 1 ni t z k y Ant a l született 1836-b:in Lakon Baranyamegy.íben, Péc.;ett fi évig az ottani Gymnasiumot 
látogatta, s onnan Prágába menvén ott a felreáltanofüíban 3 o ztályt végzett . - Innen Bérabe ment, hol a Polytechnikumot 
végezvén, 1857-beu Berlinbe ment az ottani épitészeti egyetemben magát kiképezendő . - Berlinben 2 évet töltött 1857. 
őszétől 1859. őszéig ; 1859. tavaszán először lépett fel nyilvános pályázat nál és, ugyan Bécsben az eddig már fölépült 
Rudolfsstiftung nevű kórház t ervezeténél, mely alkalommal S c h mi e cl e r barátj ával egyiitt készitett tervezete 2-3 pálya 
iv közt az 1000 frtu második clijat nyeré el. - Ugyanazon év nyarán pedig Majnai F rankfurtba1; 26 pályaív közt a 200 
arallj' értékü első dijat nyerte az ottan épült S a a 11 o n nevü vigadó tervezetivel. - Fraukfnrtból Berlinbe vis ·zatérve, 
az épitészeti egyetem ezüst éremével tiszteltetett meg, és pedig m int e 1 s ő k ü 1fö1 cl i r é · z e s ü 1 t e z e n m eg -
ti s z t e lt e t és b e n. - 1859. ősszel elhagyván Berlint, Francziaországba utazott, hol 1860-iki octoberig tartózkodott 
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idöközbcn bejárván az egész Franczia- és Angolország kis részét, mig már ezelött fele Olaszországot volt alkalma látogatiü, 
; műremekeit tanulmányozni. - 1860. octoberbcn hazájába visszatérve, megengedtetett neki az Akademia pályázatának 
alkamával egy tervet benyujthatni, melyért 100 arany dijat nyert, késöbb pedig Stüler berlini udvari épitész terveinek 
elfogadása után, mint ez utóbbinak tanitványa, az akademia palot ája tervezetének kivitelével bizatott meg, mit szeren
csésen véghez is vitt. - 1861-ben a dcbreczeni színház épitésével bizatott meg, és azt végre hoszas építési szünet után 
1865. octóberban bevégezvén nár meg is nyittatott. - 1863-ban a debreczeni kis templom ujra építésére tervet kész1tett. 
1861 óta honunkban, föleg birtokosaiuknál több épületet emelt s végre 1864-ben a budai J ózsef müegyeternnél mint a mü
és vizi épitészet r. tanára neveztetett ki, mostani állása mellett is mind magány építészeti, mind nyilvános építkezések-
nél igyekszik közreműködni. · 

Az Akadémia elnökei. 
Csak ·a közszokásnak hódolunk, midön Teleky J ., Dessewffy Emil és Eötvös József arczképeihez nehány sor 

szöveget is irnnk. A t árgy maga épen nem szükségli. 
Nincs e hazában mivelt ember, ki e három fényes nevet nem ismerné, söt a köztisztelet oly magasra helyezte 

azokat, hogy a t ávol külföld is látja és - csodálja. 
Egyik: Teleky J ózsef-é már e ak a sírkö hideg lapjáról hinti fényét a nemzetre, mely kegyelettel és a lángJszt, 

a jellem nagyságot és példás hazafiságot megilletö hódolattal veszi azt körül; a. más kettö azonban lobogó és vezérfák
lya gyanánt szerepel még akadémiánk élén, közéletünk mozgalmaiban s mindenütt, hol a nemzet aggódva, kétkedve vagy 
lelkesedve tör elöre a nagy czél felé, mely nem egyéb, mint : Magyarország jövöjének megalapitása uj irányok felkarolása 
vagy régi vívmányok biz tositása áltill. 

Iveket kellene megtöltenünk, ha nem átalános munkásságukat , hanem csak az akademia körül szerzett érdemei
ket akarnók is elösorolni, s jogszerlUeg méltányolni, de mig e szép és hálás feladatról lemondanunk kényszerit ez emlék
könyv czéljában gyökerezö terjedelme, másrészröl föl is ment attól a minden szónál többet mondó t ény, hogy hazánk e 
dicsö jeleseit s eredmény-koszorús llályájukat az egész ország szi vébe zárva hordja és ünnepli. 

Nincs tehát egyéb teendönk, mint - Teleky babérrakott sírj ára az emlékezet '.egy fonó könyét hullatva -
nagysiíga szemléletén felgyult lelkesedéssél fordulni méltó utódaihoz s hangot adva az orszá os érzületnek egész szi vvel és 
lélekkel harsogtatni egy hatalma "éljent"-t akadéll.lÜÍnk .jelen elnökei : Deosewffy Emil és Eötvö. Józsefre ! 

Egy fényes mozzanat az ipai· terén. 
Midön a nemzeti közmüvelödés magasabb lendület et vesz: a nemzeti háztartás minden ágazat~ i kivétel nélkül 

nyernek fontosságban és jelentöségben. A termé~zet által kiszabott rend szerént a szellemi t }ren, az irodalom és mü vészet 
körében hamarabb, elöször szokott jelenkezni ez emelkedés és törekvés a független.; ~g és tökély felé, de rövid idö alatt az 
ipar s a t ársadalom minden rétege bevonatik a mozgalomba s a haladá.s nagy vágya megtalálja képviselöit ott is. 

E fejlödési processus sok t ekintetben de mentségül szolgáló okok miatt hátra maradt hazánkban a legközelebbi 
multban történvén - a fönebbi igazság kimutatására nem szükség messze példákat keresnünk, s elég ha a jelen nemzedé-
ket saját tapasztalásaira utaljuk. • 

Amily fontos életkérdés peclig ránk nézve a még be nem fejezett, sőt szélesebb arányokat csak most öltö ezen 
mozgalom fenntartása és elösegitése : ép oly méltányos s talán szükséges is az elismerés jóltévö szózatát hallatni azok 
irányában, kik annak élén állnak vagy kiválóbb szereplöi. 

-Ez utóbbiak egyikét fogjuk önöknek Pósner K. Lajosban bemutatni. 
Ha igaz, mit a halhatlan magyar lanbs, Petöfi oly szépen mond: „Minden Demosthenesnél szebben szól a tett," 

ha igaz - s pedig az - mit a lángelméjü b. Eötvö3 állit: Nem a czál, melyet kitüzött valaki magának, hanem az, hogy 
tántorithatlanul hív maradt czélj ához, adja meg becsét. A gyermek büszke lehet sikerrel fölépitett kártyaházára s oly 
nagynak érezheti magát, ha elötte áll, mint B r a ma n t e magát sz. Péter templománál" : ugy a férfin, kinek életiratát 
adjuk - csakugyan büszke lehet . 

Pósner Károly Lajos 1 ~22-ben Pesten született, s már tíz éves korában el veszté az apai szeretet örszemót, az 
apai kar támaszát . Egyedüli öröksége : a gyermekszív öntudatl? n, de azért nem kevésbé gyötrelmes fájdalma volt, mely
lyel az elhunyt porai fölé borult, t ovábbá a kötelesség, melyet ezóta oly nemesen ·teljesí tett s teljesít máig : t . i. egy jó 
anyáról és védtelen növéreiröl gondoskodni. Vigasztalása a - munka és küzdelem lön, s t án ennek köszönhetö, hogy jelen
leg : a férfikor teljében s fáradhatlan szorgalmának megérdemlett gyümölcse : a kényelem élvezésénél a munka mit sem 
ve ztett becséböl az ö szemében s aki az Erzsébett.;ren lévö pompá<i boltjába lép, a e ·in , gazdagság, rend mellett, mely 
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elsó pillanatra szembeötlik kellemesen érintendi a jelszó, mely a tulajdonos értelme arczán, az egész berendezésen s a 
legutolsó jegyzókönyvön is kifejezve látszik: , Éljen a munka!" 

Igen : e díszes s a birodalomban méltó vetélytiírs nélkül virágzó iizletet a munka hozta létre, a munka tartja 
fenn, a munka tette !üressé és a maga nemében példánynyá. 

1858-ban alapitá Po ·ner az elsó magyar körvonalzó s könyvkötó intúzetet , mely az ö értelmes, bnzgó s czélirányos 
vezetése mellett csakhamar oly hirre vergó,lött, hogy a birodalom minden pontján fiókraktárai nyíltak, söt a krimiai hadjá
rat alatt az angol hadsereget is ö látta el irószcrekkel, miról az illetó föparancsnokság külön dicséró oklevelet állitott ki , 
s abban meleg szavakkal méltatta Posner áruinak kitlinó voltát s szolgálatai solidit::ísát. 

Még nagyobb kitüntetés érte 1852-ben, midón az osztrák császár és fölséges neje fövárosunkban idözvén Pós
nernek a kelet számára készült s a nemz. muzeumban közszemlére helyezett áruit megtekinteni s legmagasb tetszésöket 
kegyelmes szavakban kifejezni méltóztattak. E fényes példa csakhamar visszlrnngot ébresztett mindenfelé s az elismeró 
oklevelek : a magyar helytartóság, a belügyi és kereskedelmi miniszterium , a budapesti, kassai, pozsonyi, debreczeni, kolozs
vári, t emesvári s más jónevü kereskedelmi kamrák részéról csaknem egyszerre érkeztek az érdemes iparoshoz, a legméltóbb 
piedstalt szolgáltatva polgári érdemei önalkotta oszlopához. 

Ekkor viradt fel a londoni világműtárlat emlékezetes ideje, hol a világ minden pontjáról összegyülve nemes 
versenyre szálÍtak a százacl vitézei a kor szellemében s a béke fegyvereivel. Harminczezer harczos állt a sikon de csak 
2000 nyert - jutalmat, . ezek .közöl ismét csak 300 részeaült azon hizelgő kitüntetésben, hogy dijkoszorus munkáik a 
legjelesb angol müvészek által lerajzoltatva s egy diszalbumba foglalva a királynónek örökemlékül átadva lónek; 

A jelesek, irigy lettek e kisded, de fényes nevekböl font koszorujában volt a P o s n e r K. La j o s é is. 
Térszüke miatt az általa kiállitott tárgyak közöl csak kettöt emlithetünk: az .arany könyv"-et és a "vendégkönyv"-et , 
melyek művészi magas becsére nézve hazánk legtekinMlyesb politikai közlönye, a .Pesti Napló" igy nyilatkozott: 

Pest, január 20-kán. Ma reggel nem mindennapi élvezetben részesültünk. Po s n e r Kár o 1 y Lajo s ur 
szivesség1föól alkalmunk volt megtekinteni azon csodakönyvet, melyet nevezett derék hazánkfia, ·a kinek nagyban és 
kicsinyben virágzó papiros-kereskedését , s azzal egybekötött kereskedöi-gyárát és vonalazó intézet jt a bécsi-utcza sarkán 
mindenki ismeri a fövárosban - a londoni világkiállit.isra készittetett. És e remekmű nem más, mint . a m agy a r t u -
dom á ny o s Akad é mi a a l api t ó i n a k a r a ny könyv e." Pósner úr lelkét ugyanis nem elégité ki az eszme a 
tengereken uralfodó büszke Albion fövárosában oly művet mutatni fel, mely a hazai műipar és művészet frigyesülésének 
köszöni eredetét: a tényezők közül a költészet sem maradhatott ki, - az, mely a hármas bércz és a négy folyam honában, 
hála égnek mindig otthonos volt - a haza s z e r e tet k ö 1 t és z e t e. Posner ur azt akarta, hogy e könyvben 
örökitessenek meg nevei nagyoknak és kicsinyeknek, kik talentumaikat és obolusaikat oda vitték a haza oltárára, hogy a 
magyar· nevet meggrökítsék a tudományokba n. Igy lett a nemzeti intézeté a pompás köXuv, melyért a _dús műkedveló 
ezreket adna meg. 

A pompás müben legelöször az arányok nagyszerűsége - lep meg, minőt e nemben még nem láttnuk. A kötés 
sötét piros maroquin bórben, szélein érez lemezekbe szegve; mindkét tábla szögletét négy rózsa jelölvén, művészileg kivert 
érczből, melynek közepe egy egy fejet tüntet eló, a vezérek arczára emlékeztetőt. Az egyik tábla köze1)én egy finomul 
simitott aranyozott domboru érczlap, melybe vé!vék a czim : . Aranykönyv'" az ajándékozó, és a megajándékozott neve és 
az évszám. A másik táblán öt alabástromból faragott féldombonnű látható: közepén Magyarország czimere koszoruval 
köritve; felül és alul allegoriai alakok - a történelem, természettudományok, müvészet és költ 5szet , vagyis az akademia 
működésének ábrázolói, mindenik művészi kidolgozással. A ·arok nagy csinnal vert érczlemezekbe foglalva, s hasonló 
levél-füzérekkkel diszítvc. 

·De nyissuk fel már egyszer az aranykönyvet - mondja t án a nyájas olvasó. Ne még-, ne még ! nézzék meg csak 
önök ama pompás aquarell festményt a levelek metszetén. A két kereszt- metszetet arabeszkkel körülvett virágbokréták 

· ékesítik; a könyv metszetére hos ·zában, mely merész ivben homorura van kikanyaritva az elsó apostoli király koronázta
tása van oda varázsolva, oly csinnal és könnyüdedséggel, mely a művészetnek , s a műszerek tökélyének ügyszeretettel s 
kitartással piírosul va az akadályok feletti fényes diadaláról t esz tanuságot. 

A sötét piros fedelet felnyitva, zöld atlasz mezón pihei\ meg a szem; azután következnek a czím lapok , melyek 
közül az elsó ábrázolja a Magyar akademia czimerét; egy másik pedig a haza oltárát állitja elónkbe, mely körül a haza 
minden népei egyes alakokban megszemélyesítve, minden klilönbség nélkül áldoznak, rnig az egész csoportozat felett lebegó 
Pa1monia áldólag tekint le a magasból. Azután jönek az egyes lapok izletes arabeszk-szélezettel , - felül az ország cleno
diumai val , al ul Magyarország czimerével, mig oldah két felöl a magyar koronához tartozó, vagy valaha ahhoz tartozott 
országok czimerei láthatók. 

Mint értesültünk, Pósner úr összesen négy darab könyvvel szándékozik magát képviseltetni a világ-műkiállitá
son, köztük egy vendégkönyvvel, mely a maga nemében szinte kitünő lesz, s általa. szerkesztett oly kereskedó könyvi táb
lázatokkal, melyek minden néven nevezendó ily könyv vek rovatait kipótolják. Bármi legyen az aratandó siker, mi üdvözöl
jük derék hazánkfi át, kiben nemcsak ügyességet és szakismeretet, de lelke.~edést is találttmk hivatása iránt, - üdvözöljük 
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annyival inkább, mert tudjuk, hogy az ö ösztönzésének, s az ö közremunkálásának köszönhetjük, hogy akademiánk nem 
sokára a magyar kereskedelmi müszótárt is megalapítandja." 

Hasonló föltétlenül magasztaló sorokat idézhetnénk a "Pester Lloyd" a "Pest-Ofuer Ztg." s minden hazai lap
ból. Hogy e tollakat nem részrehajlás, nem nemzeti elfogultság vagy személyes lekötelezettség vezette : az angol juri itélete 
s az angol sajtó egyhangu dicséretei bizonyitják. l gy egy londoni nagy tekintélyü lap tárlati referense lelkesülve kiált föl 
e könyvek i ·mertetéséuél : "A költészet és müvészet geniuszai csodálatosképen magyar iparost ajiíndékoztak meg kegyökkel 
s a szerencsés férfin, e geniuszok iíltal inspirálva oly me~termüveket hozott létre, melyek fényesen tanuskodnak, hogy a 
költészet és müvészet szé1ic11 és sikeresen párosítható i1z iparral !" A magyar névnek, a hazai i1iarnak szerzett becsületért 
ö felsége a Londonból visszatérö Posnert koromis arany érdemkereszttel jutalmazta .. 

Szólanunk kellene most még Posnerról, mint iróról is, kinek 1854-ben kiadott műve : "Az egyszerű köny vvitel
tan" számos kiadást ért s közkézen fo rog, kinek legujabb munkája : egy a bennfoglalt velös czikkek miatt fokozott becsli 
emlekönyv (repertorium) nemcsak hézagpótló, de berendezés és kiállifaís tekintet ében egyszer mind mintaszerüleg jele· 
s ki az akademiánál a kereskedelmi müszótá1 t iuditványozta s létrel1ozásánál ismert nyel vészünk : F og ar a s s y - nak 
jelentékeny segélyére volt ; szólanunk kellene magánmegbizásból készült munkálatairól, melyek közt elsó helyen áll a kép
viseló t estület által Deák Ferencznek ajándékozottnagyszerü album s szólani végre Pósneruek magánadakozásairól s ember
baráti jótékonyságairól is„ de ezeket érdemök szerént méltatni másokra kell hagynunk, miutiín az akaderuiának ajándé
kozott, jelentékeny értékü két könyv volt tulajdonké1i, mi e sorok irása s e helyen való közlésére alkalmat szolgáltatott. 

E két könyv s azokkal Posner neve is addig fog élni, míg az akademia palota fönálland, s valahányszoor egy 
érdemdús hazafi nevét az aranykönyvbe jegyzeudik, valahányszor egy látogató a vendégkönyv hosszu névsorát saját kézira
t ával szaporitandja, meg fognak emlékezni a derék iparo ról is, ki két évi munkát, s oly tetemes ö szeget szentelt rá, hogy 
az ország elsö tudományos intézete inínt i bensö tiszteletét e remekművekben müta sa ki. 

ÁLDOR IMRE. 

A magyar akadémia palotájának megnyitásá1·a. 
Hazám, hazám ! kalás zos téred 

Fölött sirhalmok domborulnak; 

A vándor a ki arra téved 

Visszaálrnodja dicsö multad ! 

A romboló csaták zenéje 

Megdördül , messze harsog ujra, 

A tábortűz felgy úl az éjbe, 

A harczos trombit.íját fujj a. 

Minden bérczed a hir emléke, 

Minden völgyed dicsö sirhalrna. 

Nem pihent itt az alvó béke, 

Szét Jön szórva lelked nyugalma. 

De a Duna véres hulláma 

Babért táplált örök könyjével. 

S történetecl lombj;ínak árnya 

Jövö századok fölé ér el ! 

S lelkünk ködéböl föl-föllebben 

A Hunyadiak szent alakja ; 

És a gyémántnál fényesebben 

Hó· Zrínyi Miklóst fölmutatja. 

Halld a messze tenger morajját : -

Hogy panaszolja Ázsiának 

A Rákóczy megtört siralmát ! .. 

Hogy háborog, hogy zúg a bánat! ... 

De lezajlott a harcz robajja, 

A szent völgyek csöndben pihermek. 

S bár a mult hangját egyre hallja 

Más vágya van most a jelennek. 

S roig küzdelemben kifüradtan 

Hosszu álmot aludt a nemzet 

Szólott egy hang a láng ajkakban ... 

Az oroszlány oroszlányt nemzett. 

És a miliárd nemes eszme 

Áthatott földet, !uenynyet , léget . 

A butaság álma ki veszve, 

A lélekben örök szomj éget . 

És az uj isten nagy nevére 

Fényes templomot épitének . .. 

Áldás szálljon a nép fejére, 

Szóljon zsolozsma, zengjen ének. 

Hadd füstölögjön szent oltára 

A mindenható tudománynak. 

Jövónk kapuja ki van tárva, 

A sziv nagyobbat nem kívánhat . 

Bizony boldog, nagy lesz ez ország : 

Multjában a harcz dicsösége, 

J övójét fényes eszmék hozzák ! . : 

Oh, nem lesz soha, soha vége ! ! 

ZILAHY IMRE . 
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Az akadémiai személyzet. létszáma:._ 

Elnökség ·és igazgató tanács (köztök 9 tiszt. 

tag.) 23 

Tiszteleti tag helyben 14, vidéken 6, összesen 20 

Rendes tag „ 3 2 „ 8 „ 40 

Levelező tag „ 82 „ 85 „ 167 
Külső levelező tag 68 

295 

1. A nyelv- és széptuclományi 
0 s z t á 1 y b a n .. 

Tiszt~leti tag helyben. 2, vidéken 1, összesen 3 

Rendes „ „ 7 „ 3 „ 10 

Levelező „ „ 15 
" 

27 
" 

Kü~ső levelező tsg 

II. A p h i 1 o s o p h i a i o s z t á 1 y b a n. 

42 

14 
69 

Tiszteleti tag helyben 1, vidéken 1, összesen 2 

Rendes „ „ 3 „ 1 „ 4 

Levelező „. „ 7 „ 10 „ 17 
Külső 1. „ " . " " 23 

III. A t ö r v é ny t u ·d o m á n y i o s z t á 1 y b a n. 

Tiszteleti tag helyben 6, vidéken 1, összesen 7 

Rendes „ „ 5 „ „ 5 

Levelező „ „ 9 „ 8 „ l 1 
Külső 1. „ „ „ „ 7 

36 

IV. A történettudományi oszt á 1 y b a n 

Tiszteleti tag helyben 1, vidéken 2, összesen &. 

Rendes „ „ 5 „ 1 „ . 1 
Levelező „ 
Külső 1. 

" 
" 
" 

16 „ 

" 

18 „ 
„ 

3j 
2"6 

----
63 

Í 
I 

V. Amathematikai osz t á lyban~ 

Tiszteleti tag helyben - ., vidéken 1 összesen 1 

Rendes „ „ 6 „ 1 „ 7 

Levelező „ „ 7 „ 7 „ 14 
Külső 1. „ „ „ „ 7 

29 

VI. A természe~tudományi osztály

b a n. 

Tiszteleti tag helyben 4, vidéken - összesen 4 
Rendes 

" " 
6 

" 
2 

" 
8 

Levelező 
" " 

28 
" 

15 
" 

43 
Külső 1. 

" " " " 
20 
75 

Alapszabályilag az igazgatótagok · teljes száma : 

25, a tiszteleti tagoké: 24, a rendeseké : 42, 

a levelezőké pedig nincs meghatározva. 

~ ' Y r - ud ~m · 3 f 1·J clé111ia 
!<" ö .y ' a 2.304' , i9§ r ... _sz. 
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A M· A G Y. T U D. A K A D E M 1 A C Z 1 M E R E 
V~oer rajz~uÜna ~ akad emta aranykönyvéből. 

"A HAZA OlTARA! 
Véber rajza ulánaz akade mia arany kön yvébö l. 

Az akademia aran3Könyvenek metsz.ete. 
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