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G A L G Ó C Z Y KÁR 0 LY. 

1. tagtól. 

(Olvasta az összes ülésen 1874. decz. 21-kén.) 

Akadémiánk kegyeletes szokását teljesitem, midőn 

Amerikában elhunyt tagtársunk Vállas Antal felett emlékbe
szédet mondok. E kegyeletes szokás két czéllal kapcsolatos : 
egyik a megemlékezés elhunyt tagtársainkról; másik, hogy az 
emlékbeszédben összefoglalt é1etirási adatgyüjtemény egykor 
irodalmunk történetének leghitelesebb kútforrása legyen. 

Én ismertem Vállast személyesen ; sőt kis mértékben 
részt vevén az általa németből magyarra átdolgozott Galetti 
forditásában, némi .egybeköttetésem is volt vele. Azonban 
főkép azon körülmény, hogy ő már 23 évvel ezelőtt elhagyta 
hazánkat, szolgáljon mentségemül, ha nem leszek képes oly 
kimerítő életirást nyujtani, mint milyet e kettős czél tekinte
téből óhajtanék; annyival inkább, mert emlékbeszédem tár
gyát, nagy terjedelmü munkássága mellett, egy igen sok vál
tozáson átment élet története képezi. 

Vállas Antal a pest-terézvárosí rom. kath. szülöttek 
anyakönyvében találtató bejegyzés szerint 1809 május 18-án 

1 született Pesten. Atyja Vállas János polgár és bérkocsis, 
vagy szekeres (cívis, audga); anyja Weidl (a beírás szerint 
Weidling) Terézia volt. Ezek ugy látszik szegény sorsuak vol
tak, mert ő maga 1838 junius 13-ig terjedőleg akadémiánk 
levéltárában hátrahagyott önéletirásában , bár születését 
ugyancsak a fennebb mondott napra megemliti, de szüleiről s 
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tanulása közben azoktól élvezett segittetésről, nem emlékszik, 
sőt mint kiderül, kiképeztetését saját erején, önszorgalommal 
eszközlötte. Iskoláit különben a gymnasialis osztály befeje
zéseig Pesten végezte. 1824 octol:)er 0-én a kegyes szerzetbe 
lépett, melyben két próba évet Trencsénben töltött, tanulmá
nyaiban oly erodménynyel, hogy g két év eltöltése után Sátor
alja-Ujhelyre második osztálybeli tanárnak neveztetett ki, 
midőn alig volt még 17 éves. Itt megismerkedett Kazinczy 
Ferenczczel. Már eredetileg volt Vállasban némi költészeti 
hajlam. A Kazinczyval kötött ismeretség ezt növelte benne, 
s elkezdett szerencsét kisérleni a költészet terén. De még 
inkább hatott reá ezen ismeretség a görög classikusok olva-
sása körül. , 

Mielőtt a szerzetesi fogadalom letételére került volna 
a sor, Vállas 1827. september havában kilépett a kegyes 
szerzetből. Kassára ment iskoláit folytatni, hol a közelebbi 
évet töltötte. Itt tanárai voltak: Szidor Antal, 87.erenka és 

Magyar; különösen kedvelt tanulmánya a görögnyelv és 

számtan. Az 1828-29-diki iskolaévben, ugyancsak tanul
mányai folytatásában, ismét Pesten találjuk. Itt ujrn össze
jött Kazinczyval, ki megint a szépirodalomra kez.dte ösztö
nözni: de ő ekkor már kéziratban volt magyar költeményeit 
elégette s a. philosophiai tanfolyamon főkép mathesisre adta 
magát. 

A philosophiai cursus végezése után pályaválasztás 
állott előtte. Habozott: valjon jogi pályára térjen-e, vagy orvo
sira. Utóbb az orvosira. tért; azon elhatározással, hogy a jogi 
tudományokat magán uton végzendi. Azonban csakhamar reá 
unt az orvosi pályára is. Sokallotta még 5 évig nyelni a ta
nuló-padon az iskolaport, ki egyszer már maga is tanár volt. 
Ennek következtében inkább bölcsészet-tudorsligi szigorla
tokra készült; és erre vonatkozólag az első szlgorla tot 1830. 
augusztus folytán le is tette. , 

Időközben még 1829-ben megismerkedett b.Eötvös József· 
fel és b. Palocsay Tivadarral, kiknek a görög nyelvből leczkékct 
adott, s kikkel kötött ismeretsége azután nevezetes befolyást 
gyakorlott további életpályájára. Jelesen b. Eötvös József 
ismeretsége s befolyásos pártfogása. Vállas irfrnyában az 



EMLÉKBESZÉD VALLAS ANTAL FELE'f'l'. 5 

utólsó időkig megmaradt ; b. Palocsay Tivadarral kötött isme
retségének közvetlen következése pedig az lett, hogy az első 
philosophiai szigorlat végezése után b. Palocsay Ferdinancl 
hivta meg m~tsodik fia, Sándor nevelésére, mely meghívást 
elfogadván, 1830 vége felé a báró Palocsa,y családdal Bécsbe. 
költözött; hol a na;velőség mellett tanulmáuyait is folytatváni 
ott hallgatta Baumgartnert, Ettinghausent, Jaquint és Oher
mákot. 1831 Yége felé letevén a bölcsészeti tudományokból a 
második szigorlatot, bölcsészeti tudorságot nyert. 

1833-ban kellemetlen szerelmi viszony folytán elhagyá 
a b. Palocsay házat és Bécset. Lejött Pestre s itt irodalmi 
működéshez fogott. Dc csakhamar visszakerült ismét Bécsbe, 
akkori vice-kanczellár b. Eötvös Ignácz házához, annak fia, 
Dénes nevelése folytatásárn. Enuek folytán - mond ő maga 
- »benső fájdalmak közt tölték ismét három évet Bécsben.« 
Ez idő alatt Kudríaffskytól hallgatta az épitészeti tudomá-
11yokat a polytechuicumbau. 

1836-ban elhagyván b. Eötvps Ignácz házát is, oly elha~ 
tárnzitssal költözött vissza Pestre, hogy itt különösen az iro
dalom körül érvényesítse szerzett szakképzettségét; mi okból 
kirekesztöleg az irodalomnak kezdett élni. Már előbb volt 
egy pár nyomtatásban megjelent munkája. Jelesen: Egy óda 
Magyar professor tiszteletére, Kassá11 Wéber Károly betüi
vel 1827 ;· Négy német költemény, Pest Patzkónál 1829; Rö
vid értekezés a napóra készitéséről, Pest Landeremél' 833. 
Ezután pedig következő nevezetesebb munkáival találkozunk: 
1. Toldalék a társasági számvetéshez; Tudom. Gyüjt. 1836. 
2. A bécsi mértékrendszer. Tudománytár 1836. 3. Legujabh 
rnathematicaí magyar literatura. Ugyanott. 4. Logarithmusok 
Tudom. gyüjt. 1837. 5. Mennyiségtudományi tételek. Tud. 
tár 1838. Ezeken kivül több, részint tudományos, részint 
criticai tartalmú dolgozat a következő folyóiratokbán: Athe
na,eum, Figyelmező, Tudománytár, Tudományos-gyüjtemény, 
Ismertető, végre Humorist (von Saphir). 

Legelső önálló rendszeres müve: Egyetemes számtan 
Pesten 1838. Beimel József betüivel látott napvilágot. Ezt 
megelőzte kéziratban: »Felsőbb egyenletek egy ismeretl~n

nel,(( melyet még 1836-ban kezdett írni, s 1837-ben akadé-
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miánkhoz adván be kiadás végett, azzal oly feltűnést okozott, 
hogy az 1837. sept. 7-ki nagy gyűlésen előbb ugyan levelező 
tagnak választatott meg, azután ugyanazon gyűlésből az igaz
gatóságnak rendes tagságra ajánltatván, az igazgatóság, sept. 
9-diki gyűlésén az ajánlat indokaiban megnyugodott, és őt a 
mathematicai osztályban második rendes taggá nevezte ki. 
E munka azonban csak később 1842, illetőleg 1848-ban jel1311t 
meg, és pedig az eredetitől eltérő sok pótlással és változta- 
tással; mert mikép előbeszédében maga mondja, midőn 183ti
ban a munkát írni megkezdette, s az akadémia azt 1837-ben 
kéziratban nyomtatás alá elfogadta, akkor a felsőbb egyenle· · 
tek megfejtése körül a Fourier módszerénél czélszerübb még 
feltalálva nem volt, s különösen Magyarországon a páratlan 
fontosságú mathematicai tudományok még csekély méltatás
ban voltak részesitve, ugy hogy a munka eredeti alakjában is 
itt e téren nevezetes hézagot pótolt volna. De mire, egy rész
ben némely közbejött akadályok, más részben épen magának 
Vállasnak több rendü elfoglaltatása és Pestről távolléte miatt, 
1841-ben nyomtatásra került a dolog, a közben esett idő alatt 
oly gyors és óriás haladást tett e tudomány, hogy nem csak 
egy előismereti szakaszszal, hanem a Horner és Graefte felol
dási módjával is megkellett azt toldani. Sőt mire a két erős 
füzetet képező munka nyomtatása 1848-ban teljesen elkészült, 
akkorra egy külön önálló müvet képező pótlék is járult ahoz 
német nyelven »Beitrag zur Auflösung der höheren Gleichun
gen. Wien 1843< czim alatt, mely Schulz v. Strasznitzky 
methodusát tárgyalja, kapcsolatban a Fourier-féle módszerrel. 

1837/8-ban Vállas az »Ismertető« szerkesztésében Fé· 
nyes Eleknek volt munkatársa. 1838-ban a Batthyányi Gusz
táv és Kázmér testvér grófok, és gróf Károlyi Lajos által 
Rohonczon Klauzál Imre vezetése alatt alakított felsőbb gaz
daképző intézethez hivatott meg a mennyiségtudományok 
tanszékére s itt foglalkozott a jeles, de korán megszünt inté
zetnek 1840-ben történt feloszlásáig. Itt irta, több természet
tudományi apróbb közlemények mellett, melyek az »Astrono
miai naplóban« láttak napvilágot, »Az égi és földtekék hasz
nálata« czimü munkáját, mely Bécsben Sollinger J. P. betűi
vel 1840-ben nyomatván ki, czimlapján nem viseli ugyan az ő 

... 
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nevét, miután Nagy Károly tudós hazánkfia által az elemi 
oktatás különféle tárgyairól kiadott kötetek közt jelent meg : 
de ay, előbeszédben maga Nagy Károly által e szavakkal: »E 
könyvecskét (252. l. 3 mértani és csillagászati táblával), mely 
mind az égi, mind a földtekére nézve egyaránt használható, 
Dr. Vállas Antal volt szives, kérésemre irni«, az ő munkájá
nak ismertetik el. 

Rohonczról visszatérvén Pestre 1841-ben »Egy fel:'t.lli- -
tandó magyar központi müegyetemről« szóló röpiratot bo0sá
tott közre, mely ugyane tárgyban az országgyLilés elé sz&nt 
emlékiratot képez, tagja levén Vállas az e tárgy felett Pest 
megyénél folyt bizottmányi tanácskozmányoknak is; az astro
nomiai naplóban a »magasság mérésről« értekezett; tevéke
nyen közremüködött a Dr. Balogh Pál által hasznos ismere
tek terjesztése végett kezdeményezett egyesület alftkitásában, 
melyből csakhamar az »Iparegyesület« nőtte ki magát. Ugyan
csak 1841-ben a hasznos ismeretek terjesztésére egyesült fér
fiak által az ugyanakkor Párisban tartott mükiállitásra biz
tosul kükletvén ki, ott főfigyelmét az iparmüvekkel megismer
kedésre forditotta, s felhasználván az alkalmat Francziaor
szágon kivül Angolország és Belgium meglátoga,tására is, 
szerzett ismereteit később a gyakorlat terén is hasznos er-ecl
ménnyel érvényesítette. Ugyanis hazajövetele után müköclé
sének igen nevezetes részét, a szerencsésen megalakult ipar
egyesület kebelében az iparos ismeretek terjesztésére szentel vén 
részt vett az iparegyesület által 1842, 1843 és 1845-ben tartott 
iparmükiállitások rendezésében; 1843-ban midőn az iparegyesü-
let az iparos osztálynak részint mühelyi foglalkozásával, részint 
forgalmi szükségeivel kapcsolatos szaktudományokból iskolai 
elfütdásokat rendezett, a természet és erő tan előadása biza tott 
reá. Majd az egyesület keb~en különböző szakosztályok 
keletkezvén, az 1844 deczember 12-én megalakult természet 
és vegytani szakosztályjegyzőjévé választatott meg. E jegyzősé
get azonban 1845 jan. 6-án N endtwich Károlynak adta át, s ő 
a január 30-án Jedlik Ányos elnöklete alatt megalakult me
chanicai szakosztály jegyzőségét fogadta el. Ugyanazon év 
ilpril havában az egyesület »Heti lap(( czim alatt egy közgaz
dasági, ipar és kereskedelmi szaklapot, - · ily nemben ma-
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gyar nyelven az elsőt - indítván meg, annak szerkesztése 
szintén Vállasra bizatott, melyet ő ugyanazon év deczember 
haváig vezetett; akkor azt Wargha Istvánnak adván át, mí
kép a Wargha István által ez iránt közrebocsátott első előfi
zetési hirdetés alján mondja: »lemondván a Hetilap szerkesz
téséről főkép azért mivel a practicus életnek az ipar mezp,jén 
igen nagy mértékben föltünő surlódásait megutáltam. « Sőt 
1846 elején az iparos előadások meginditása óta elfoglalt ter
mészet és erőtani tanszékről is, melyet az Iparegyesület j egy
zőkönyvi elismerése szerinnt: »szaktudományában avatott
sággal, a kisérleteknél biztos ügyességgel és ügyszeretettel 
töltött be«, egyéb elfoglaltatása miatt lemondott, valamint az 
egyesülettől szintén visszavonult. 

Az egyéb elfoglaltatás, több főrangú családok gyerme
kei körül házi nevelés teljesítésében és különösen az iroda
lomnak folyvást nagyobb körre teijedő mivelésében állott. 
Ekkor folyt többek közt Rosty Pálnak, akadémiánk legköze
lebb elhunyt levelező tagjának nevelése, kit atyja a b. Eötvös 
családdal volt egy beköttetésből fÖlyólag, egyenesen Vállas 
házához adott. Az irodalmi téren a Hartleben Konrácl Adolf 
könyvárus kiadásában kezdett vállalkozások vették legtöbb 
idejét igénybe. Ilyenek: a) Galetti J. G. H. egyetemi világis
merete, Cannabich által megbővítve és Magyarországhoz al
kalmazva, melynek az előtervben foglalt 10 füzetéből 1844 
folytán három füzet jelent meg; később azonban ezen munka 
félben maradván, 1856-ban Falk Miksa által dolgoztatott 
ujra s végeztetett be 14 füzetben ; b) Számvetés elemei, írta 
Vállas Antal Pesten 1846. Hartleben K. A. tulajdona, mely 
az Iparegyesületnél 1843-45 folytán tartott számtani leczkék 
modora szerint íratott; c) Uj kézi- és iskolai atlasz, mind 
földirati, mind statistikai jegyzetekkel megtoldva, ujság olva
sók és tanulók számára, melyet második kiadás alá ugyan
csak Falk Miksa dolgozott át 1855-ben; cl) Nemzeti encyclo
paeclia avagy Magyarországnak és· Erdélynek állami, föld
rajzi és történeti nevezetességei szótár alakban 1848. Ebből 
megjelent hét füzet, akkor a forradalmi események miatt fél
benszakadt s folytatva azóta sem lett. 

1848 junius 18-án b. Eötvös József vallás- és közoktn,-



.,.. 
EMLÉKBESZÉD VÁLLAS AN'fAL FELETT. 9 

tási miniszternek 1965 sz. a. kelt kinevező levele által Vállas 
a pesti kir. egyetemhez a mennyiségtan rendes tanárának ne
veztetett ki. Ekkor jelent meg tőle csak autographirozottan 
»Elemi tértan, tanítványai számára írta Vállas Antal. Pesten 
1848.« Az egyetemi tanárságot azonb<tn csak 1850 mártius 
végéig viselhette; mert a forradalom legyő:i:ése után követke
zett ideiglenes kormány főnökének, báró Geringernek, ki a 
magyar kormány által kinevezett minden tanárt csak helyet
tesnek tekintett, 1850 mártius 4-röl 306. sz. ala.tt az egyetemi 
tanács elnökéhez intézett átíratta által azon indokolással, hogy 
Vállas előző életéről és egybeköttetése iről nyert értesölései az 
ő további alkalmazását az egyetemnél meg nem engedhetővé 
teszik, tanársága s ugyanazon hó végével tanári fizetése is 
beszüntettetett. Ez a nélkül érte Vállast, hogy a forradalom
ban valamely tevékenységet fejtett volna ki ; sőt köztudomá
silag egyike volt ő e tekintetben a legkevesebbet szereplett 
egyéneknek. l\fégis tanárságának ily módon elvesztése lett 
többek közt egyik fő oka rövid időn erre bekövetkezett ki
vándorlásának. 

Ennyi különféle széles körü és sok változáson átment 
tevékenység közt közvetlen akadémiánk irányában is vannak 
Vállasnak érdemei; mert mig köztünk élt, ennek legszorgal
masabb látogató és értekező tagjainak egyike volt, számosfon
tos é jeles értekezéssel gazdagitván az idevágó miiködés leltá
rát.Különös megemlítést érdemel értekezései közt az 1844.mar. 
folytán három kis gyül0sen tartott értekezése a tudóstársaság ok
ról és a magyar tudós társaság reform kérdéséről, melyben a tu
dós társaságok hivatását fejtegetvén, s a régi és közép kor tudós 
testületeinek átalában, különösen az alexandriai muzeumnak, 
majd a keleti népek tudós társaságainak, továbbá az olasz, fran
czía, angol, német s orosz akadémiának történeti ismertetését 
adván elő, ennek akadémiánk reform kérdésében is ugyanakkor 
egy több részben sikerrel müködött bizottság lett eredménye. 
Az 184 7 január 11-diki közgyülésen ezen czim alatt értekezett: 
»Győry módjáról az egyenletek alábbszállitásában«, Győry 
Sándor rendes tag megelőző értekezésének több tételeit czá
folván s igyekezvén kiigazitni. Ugyanezen év május 10-ki kis 
gyűlésen »A physicai magasság mérésről«. a julius 5-dikin 
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»Az 1847-ik évi napfogyatkozásról« olva~ott fel értekezést. 
Buzgó müködése még a forradalom után is átjött. 1850 julius 
20-án »A való és egész gyökü felsőbb egyenletek feloldásáról« 
él'tekezett, Dr. Árenstein Józsefnek előző évben ugyan-e 
tárgyról tartott értekezése némely tévedéseit mutatván és iga
zitván ki. Az 1850 december 9-diki kisgyülésen »A különbsé
gek és sommák theoriájának több ala.k'zatai« czim alatt tar- . 
tott értekezést, s ezzel van be fejezve egyszersmind közvetlen 
résztvevő müködése is köztünk. Mert 1851 első negyedé9en 
jelen volt ugyan még három kisgyülésen, legutóbb 1851 márt. 
l-én: de leltárunkban későbbi müködése nem fordul elő. 

Magyarországot végkép ugyancsak 1851 őszén hagyta 
el, akademiánk magán ajánló leveleit is vivén magával. Már 
1853-ban Észak-Amerikában Louisiana fővárosában Dj-Or
leansban talkozunk vele. Onnan irt ekkor Pulszky Ferencz 
urhoz, ki már akkor Amerikából visszatérvén, Londonban 
volt; és panaszolván sorsát, miszerint az akadémia ajánló 
leveleivel sem boldogul, kérte, hogy adna ő is mellette ajánló 
levelet némely személyes ismerőseihez, mit Pulszky részére 
ugyancsak Dj-Orleansba meg is küldött. 

Midőn akadémiánk 1858-ban rendszeres müködését ujra 
megkezdette, már Dj-Orleansban az ottani tudományos aka- . 
démia titkára volt. Igy íratott át ugyanazon évi naggyülésüu
kön deczember 16-kán báró Eötvös Jó'lsef akkori alelnök 
urnak, az ö saját kívánsága, szerint tett, bejelentése folytán 
akademiánk rendes tagjai közül a kü}tagok sorába. 

Külföldi müködéséröl keveset tudunk. Hazánkból távo
zása óta velünk nem érintkezett. Csak akadémiánk boldogult 
elnökével, b. Eötvös Józseffel váltott néha levelet, a régi is
meretség jogán. Rosty Pál néhai tagtftrsunk közléséből, ki öt 
az ötvenes évek utóján, Amerikában tett utazása közben Uj
Orleansban családi tűzhelyénél meglátogatta, tudjuk, hogy uj 
hazájában, az előbb követett róm. kath. hitről, az evangelica 
lutherána hitre tért át; sőt az uj-orleansi német evangelica 
hitközség papjává lett, s látogatása alkalmával Rosty Pál igen 
buzgó és épületes modorban tartott egyházi szónoklatot is 
hallgatott tőle. Ál.litása szerint különösen az imádkozásban 
igen lélekemelő buzgó modor fejlett ki nála, papi sajátságai 
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közt. A mag, mely ifju korában a kegyes szerzetből kilépése 
folytán, ki nem kelhetett, ekkép őregs~gére növekedett a meg
nyugvás életéniok csemetéjévé. 

Később megismerkedett Polk Leonidás anglicanus püs
pökkel, kinek eszközlésére 1860 végén a Tennessee állam ré
szére a louisianai álladalmi katona egyetem igazgatója Sher
mon William vezetése alatt felállitott katona nevelő egyetem 
igazgató tanárává lett. Ekkor már kitörőben volt az amerikai 
egyesült államok északi és déli részei közt 1861-től 1865-ig a 
rabszolgaság kérdése miatt lefolyt polgárháboru, mely I.án
colnak 1861 martius 4-dikén státus elnökké válásztatása után 
csakhamar, t. i. april 12-én Snmter erősségnek a déli seces
sionisták által történt elfoglalásával ténylegesen ki is ütött. 
A háboru kiütésekor Sherman azonnal figyelmeztette Vállast, 
hogy tétlen ők sem maradhatnak; a pártok közt minden 
esetre választaniok kell; és Sherman elhagyván hivatalát 
egyenesen Washingtonba ment, hol májusban ezredessé, a se
cessionástákkal julius 21-dikén volt bull-runi legelső nagy 
ütközet után pedig, mely a kormányra nézve ugyan vesztett 
csatát képezett, de hol Sherman magát mégis nagyon kitün
tette, osztály tábornokká neveztetett ki, s az északi réJlznek e 
háboruban legtöbb hirnevet szerzett tábornokai egyike lett. 
Vállas azonban egyszerüleg a tudomány emben kívánván 
maradni, különben sem levén katona, sem egyik sem másik ré
szen nem avatkozott a háboruba, hanem helyt maradván foly-

, tatta tanítását, mig nem tanitványai is fegyvert fogtak s tan
termeit üresen hagyták. Erre rövid időn még nagyobb sze
rensétlenség következett. Mert a háború heve Tennesseere is 
kiterjedvén, az intézet az ellenséges csapatok által feldulatott, 
sőt Vállas maga is minden vagyonával kizsákmányoltatás és 
felégettetés alá került. Ezt Vállas a szerencsétlenség után 
egy levélben panaszlotta el b. Eötvös Józsefnek, melynek tu
dására én Pulszky Ferencz tagtársunk szíves közléséből 

jutottam. 
Igy került vissza Vállas a háboru l§lcsendesedése után 

ismét Uj-Orleánsba, hol 1869 julius 20-án meghalt. Halálát 
akademiánk csak 1872-ben dr. Saffraneknek, utána az uj
orleansi akademia titkárának leveléből tudta meg, ki ugyan-
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azon akadémiának kiadásainkból megküldeni szokott csere· 
példányok megköszöuése alkalmával tette erről a jelentést. 

Önszorgalommal szerzett s folytonos erélylyel gyarapi
tott alapos szakképzettség, gyors és tiszta felfogásu értelem, 
fáradhatlan s kitartó szorgalom voltak Vállas Antal tulajdo
nai. Ezt igazolja ismertetett munkássága eredményének tömege 
is. Különösen az ál~al yivott ki ő magának tagadhatlanul 
kitünő helyet a magyar tudományosság mezején, mert azon 
legtehetségesebb s legtöbb sikkerrel működött kevesek egyike 
volt, kik a legnagyobb horclercjü gyakorlati tudománynak, a 
szám- és erőmütannak meghonosításltban, azután különösen 
az ipamak tudományos alapokon emelésében szerepeltek első 
űttörőkül. Azonban a nyughatatlan természet folyvitst vál
tozásra ösztönözte, mely ösztöne annál nagyobb mértéküvé 
fejlett, mivel elismert alapos tudományossága a változatos
ság terén is részére mindig uj meg uj állást és hatáskört ví
vott ki. Szülöföldéről távozásával kevés kebelbarátot hagyott 
itt hfttra. Pályatársaival különösen nem levelezett. Ez okozza 
főkép, hogy uj hazájában folyt életéről nagyou keveset, leg
inkább csakis annyit tudunk, a mennyi a1mdemiánk boldogu1t 
elnökéhez, b. Eötvös Józsefhez néha irt köúeményeiből m[tsok
nak is tudására jutott. Különösen nem ismerjük Amerikában 
szerzett miheit, nem az irodalom terén ott kifajtett müköclé
sét; pedig igen vallószinú, sőt bizonyos, hogy Vállas irodalmi 
tevékenység nélkül ott sem volt. De ismerjük és tudjuk azt, 
hogy közülünk távozásával a magyar tudományosság s akade
miánk egy tehetséges buzgó tagot vesztett benne, uj hazája, 
az uj világ pedig olyan tagot nyert, ki ott is kivívta magának 
a megillető müköclési tért s a magyar tudományosság tekin
télyének _ szintén méltó emelésére szolgált. Nyugodjanak 
porai békével ! 
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Ezen emlékbeszéd megtartása után Xantus János aka
démiai tag ur, ki Vállassal New-Orleansban személyes isme
retségben s érintkezésben volt, a »Reform« 187 5-diki 3-dik 
számában, ehhez a következő potlást közlötte: 

»Vállas Antal 1851-ben vándorolt ki egyenesen New-
. Orleansba, hol egy német egyházközség papja volt, s neje 
egyuttal iskolát tartott, melyben a községbeli leánykákat 
tanította. 1853 elején megunván az iskolamesterséget és pap
ságot, kivándorolt Nicaragua köztársaságba, s a San-Juan 
folyó egy mellékágán, a szintén hajózható Sarapiqui folyón 
megvett egy las Caduaiias nevü kávé- és kakao-ültetvényt, s 
itten családjával körülbelől 15 hónapig mint ültetvényes élt. 
Azonban az ország Walker filibuster betörése következtében 
tökéletes anarchiába sodortatott. Vállas munkásait elvitték 
katonáknak; sőt néhány lovát is lefoglalták államczélokra s 
csak nyugtával fizették ki. Igy eladta az ültetvényt, ugy szól
ván ingyen, s visszautazott New-Orleansba 1854-ben. 1854-
től egész a nagy háború kitöréseig Vállas folyvást egy hajó
zási magántanodát tartott, hol a tengerész pályára készülőket 
tanította; sőt kormányosok és segédkapitányok <;;zámára is nyitott 
tanfolyamot. Ezt igen sokan lÜogatták. N épszeriíek voltak az 
előadások, Vállas bizonyítványai a hatóságok által is elfogadtat
tak; s örömest alkalmaztak hajó tulajdonosok s társaságok tisz
teket, kik Vállas bizonyitványaivaljelentkeztek. Ez időben ma· 
gamon (Xántuson) kivül Nemegyey Bódog alezredes, Koszta 
Gergely, s még egypár magyar (Puneky, dr. Kisfy stb ). vol
tunk New-Orleansban, s minden délután Vállasnál volt össze
jövetelünk ; sőt néhányan többek közt magam is (Xantus) 
egy pár hajózási tanfolyamot végig hallgattunk, s hajózási ké
pességi bizonyitYányt is kaptunk, mely nagy hasznunkra vált 
űtóbb. 1857-ben Vállas összeszedte a New-Orlea11sban levő 
tudományos férfiakat (mi közben a hajózati tanodát folyvást 
tartotta) s a már létező igen kisszerű természettudományi 
akadémiát átalakították »Tudományok akadémiájává,« mely-
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nek ő titkál'a lőn, s egyik legszorgalmasabb dolgozó tagja. E 
sorok írója - Xántus - szintén Vállas ajánlatára választa
tott meg ezen akadémia tagjává 1859-ben. Ezen időben Vál
las egy önnálló munkát is adott ki, mely több kiadást ért meg, 
czime: »Ü o.m ,mer c i a 1 Na v iga ti o n. « Azontul évenkint 
kiadott egy tengerészeti naptárt: Na u ti c a 1 A 1 ma na c k 
czímen, mely vállatok miedegyike igen jövedelmező volt. Ni
caraguában léte alkalmával pedig a »N e w - 0r1 e a n s Pi
c a y un e~ czimí.í. nagy napilapban érdekes politikai, nemzet
gazdászati és ethnographiai leveleket írt, melyeket szándoka 
volt külön kötetben kiadni, de nincs róla tudomásom, ha szán
dékát teljesitötte-e. A nagy déli lázzadás kitörésekor Tennes
see állam, mint egyik kolompos a lázzadó államok közt, egy 
katonai akadémiát állított fel, s Vállas, szerencsétlenségére 
elfogadta ezen akadémiában az igazgató tanári állomást. 
Utóbb Sherman (nem Sheridan) tábornok elfoglalta Tennes
see államot, romba lövette a fővárost is, az akadémiával együtt 
Vállas mindene is a lángok martaléka lőn. Ekkor ismét New
Orleansba·ment az akadémiához, hol holtáig, mint titkár mí.í.
köclött: de a hajózási iskolát már nem folytatta.« 

Xantus ur e pótlása különösen három nevezetes eseményt 
tüntet fel: egyíket, hogy Vállas Nicaraguaban ültetvényes 
is volt; másikat, hogy igen jó hirü és átalános tekintélyí.í. 
hajózási magán tanodát tartott; végre a mi legnevezetesebb, 
hogy a new-orleansi )) Tudományok akadémiáját,« melynek a 
háboru után is titkára volt, ő alakította vagyis szervezte, az 
előbb létezett kisszerí.í. természettudományi társaságból. 
Ugyane pótlás amerikai tudományos mü.ködésének némely 
részleteivel is megismertet bennünket. Mind oly tények, me
lyek csakugyan igazolják, hogy ő Amerikában is )) kivívta magá
nak a megillető mü.ködési tért s a magyar tudományosság 
tekintélyének szintén méltó emelésére szolgált« ; ámbár élet
sorában a nagy változandóság ott is folyvást követte. Csak egy 
van, mi a pótközlés után zavarban látszik lenni ; t. i. Xantus 
azt mondja, hogy Vállas egyenesen New-Orleansba költöivén 
ki, ott kiköltözése első éveiben lett pappá. Rosty 1859 köze
pén járt nála, s személyes állítása szerint akkor hallgatott 
tőle egyházi beszédet. A két állítást Xantus urral személyes 
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beszéd után se tudtam öszeegyeztetni. Rosty Pál már meghalt. 
De tíszta tény az, hogy ő csakugyan papságot is viselt. Xan
tus előadását összehasonlitván Pulszky ur közleményeivel, 
ugy mutatkozik, hogy ő akkor irt Pulszkyhoz midőn a pap
ságra - mely, Xantus szerint egy kis fatemplomban - cse
kélyjövedelmü lehetett, ráunt: de a kért ajánló levél vagy 
már megkésett, vagy azzal sem tudván sorsán javitni, így köl
tözött ő tovább Nicaraguaba; a kiköltözésre valószínűleg az 
ugyanekkor New-Orleansban irtóztató mértékben dühöngött 
sárgaláz is befolyván. Különben e kiköltözése 1853 közepére 
esik, miután épen Xantus adatai nyomán, május utóján még 
New-Orleansban volt. Ugyancsak Xan '. us ur további magán 
közlése szerint, Sherman nem volt egybeköttetésben az egye
nesen Vállas igazgatása alatt iLllott tennesseei katona-egyetem
mel; hanem mint a szabad statusolmak Louisiána állam régi 
fővárosában Baton-Rougeban levő katona-egyetemének igaz
gatója, érintkezett több izben Vállassal, kit ő is tudományos 
tekintélynek tartott. Egyébiránt Vállas, ámbár a nagy hábo· 
rúban tettleges részt csakugyan nem Yett, határozottan a dé
liek részén volt, azt állítván, hogy a rabszolgaság fenntartása 
Észak-Amerikában egyenesen a civilisatio érdekében mulbat
lanul szükséges, mely tárgyban Xantusnak levelei is van
nak tőle. 
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