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Tisztelt Akadémia!

Tizenegy év óta ma gyultünk ismét össze először,

hogy megtartsuk intézetünk ünnepélyes közülését. Al

kotóink szándéka ünnepélyesnek akará évenként az oly

összejövetelt, melyen nyilvánosan adott számot műkö

déseiről ez intézet a hazának, és kegyeletünk az időköz

ben elhúnyt tagoknak gyászbeszédekben szokta megadni

a kiérdemlett tisztességet. Fájdalom vegyűlt e szerint

ezelőtt is mindig azon visszatekintéseinkbe, melyekkel

irodalmi haladásinkat átpillantók , és közulésünk egy

szersmind irodalmi gyászünnep jellemével bírt minden

koron. Mennyivel komolyabb természetű tehát ma az

ily ünnep , tisztelt Akadémia ! midőn minden vissza

tekintésbe a különbféle fájdalmas érzések sokasága el-

lenállhatlanul tolja magát be , ma, midőn, ha sorainkon

végig tekintünk , a tizenegy év alatt társakban szen

vedett veszteségek egyszerre lépnek lelkünk elé : meny

nyivel komolyabb most , midőn azon feladatot, melyet

alkotóink hazaszeretete tűzött elénk , a lefolyt tizen

egy év tanulságainak birtokában újra szemügyre venni,

nyílik meg előttünk az alkalom !

Nagyon tisztelt Akadémia ! azon hézagok, melye

ket sorainkon észre lehet venni, nagyok nem csak ha a



számot tekintjük , de azok még inkább , ha vesztesé

geink magasb szellemi jelentőségére figyelmezünk. Az

új érdemek és jelességek , melyeket magunkba felve

szünk , csak enyhíthetik , de nem törölhetik el fájdal

munkat ; mert nekünk , kiknek oly sokra van szüksé

günk, minden valódi veszteség pótolhatlan kárnak szí

nébenjelenik meg. Nemzetiségek élete s fenmaradása nem

egyedül szívtelen és lelketlen tudománynak , nem is

csak a műveltség fénymázának terjedésétől van feltéte

lezve. Nemzetiségek egészséges fejlődését az időben,

és következőleg fenmaradását is , a művelődés mene

tének csupán azon minősége biztosíthatja, mely a tudás

terjedését azon nagy elvekkel, melyek a kereszténység

polgárosító tartalmát képezik, karöltve eszközölvén,

ekképen az istentől a külön népfajokba plántált szellem

nek, tulajdonoknak és képességeknek nemesítését , és

így az erkölcsi méltóság , becs és érték magasb fokára

emelését valósítja. Valamint az összes emberiség csu

pán csak az ilyen egyes lépcsőzeteken hághat a szel

lemi és erkölcsi erő és tökélyben magasb és magasbra.

úgy van ez azon népcsaládokkal is, melyekre az együtt-

létezés szükségét történelem parancsolta. És azért , ha

a szellemi életet visszatükröző irodalmi tért tekintjük

át , azon veszteségeink miatt , melyek bennünket ezen

mezőn érnek , akkor lehet legsajgóbb fájdalmunk , mi

dőn látjuk, hogy művelődésünk azon számos ernyedet-

len munkásai között, kik sorainkban hiányzanak , nem

csupán jeles írókat, hanem hazafiakat, jellemeket s fér

fiakat vesztettünk , férfiakat , kiknek lelke előtt ama

magasabb szellemi és erkölcsi czélok lebegtek ! Pótol

hatlan veszteségek, tisztelt Akadémia ; mert a mai kor

ban minden irodalomnak, nagy írók és nagy tudósokon



túl , mindenek felett minél több tiszta jellemekre és

férfiakra van szüksége !

Bennünket ilyen pótolhatlan veszteségek értek.

Nem akarok minden sebhelyet érinteni, mondásom iga

zolására elég nehányra reá mutatnom. Nem látjuk többé

elnöki székében. gr. Teleki Józsefet, ki ez intézetet egy

negyed századon keresztul oly bölcsen vezette , s törté

nelmi nagy müvével irodalmunkra legújabban annyi

fényt árasztott ! Nem látjuk sorainkban Akadémiánk

halhatatlan alkotóját , gr. Széchenyi Istvánt, ki pályája

küszöbén bennünket példája által a nehéz kezdetet merni,

pályája közepén a jó kezdetek sikereit ápolva megóvni

és túlhajtással nem koczkáztatni — annyi bölcseséggel

és erőfeszítéssel tanított! És vajjon van-e valaki kö

zöttünk, ki elevenen ne emlékeznék vissza ma is azon

beszédére, melyet 16 évvel ezelőtt, 1842-ben ezen szék

ből tartott az Akadémiában , de a hazához intézve , oly

éleslátással és bölcseséggel, a hazaszeretet azon kristály

tiszta szándékával , mik magokra is elégségesek érde

meinek emlékét minden magyar kebelben örökíteni?

Nem látjuk többé Vörösmartynkat sem azon helyén szé

kelni , melynek ő dísze volt , — ő is elragadtatott tő

lünk , el azon koszorús költőnk is, kinek geniuszában

a legigazabb magyar honszerelem elhájoló és legne

mesebb kifejezését csodáltuk !

Erőkben fogytunk meg, tisztelt Akadémia, és pedig

épen akkor, mikor azokra legnagyobb szükségünk volna !

Ennek érzése mai ünnepünket az eddiginél komolyabb

jellemmel ruházza fel. Másfelől azon közérzet , hogy

nekünk kötelességeink teljesítésében s feladatunkhoz!

hűségben megfogyatkoznunk nem szabad , nagyobb

mértékben mint ezelőtt, Akadémiánkra irányozza a köz-



gondolkozást. Minél természetesebb, jogosabb és hatá

rozottabb minden oly nemzetiségnek , mely erre magá

ban képességet és hivatást érez , azon óhajtása, hogy

előtte a magasabb tudományos kiképződés útjai ne csak

f elzárva és megnehezítve ne , sőt ellenkezőleg tárva és

• nyitva legyenek. miszerint annak , mi előtte legdrágább,

azaz saját nemzeti egyéniségének feláldozása nélkül, sőt

ellenkezőleg ennek párhuzamos kiképzése mellett , ve

hesse fel magába és azonosíthassa nemzetiségévei a ma

gasabb műveltséget: annál becsesebbnek kell lennie a

mi szemeinkben is jelenleg Akadémiánknak.

Azon okokat , melyek miatt a magyar gondok

nak legnagyobbika hosszá évek során át nemzetiség

iránti féltékenységben nyilatkozott, magyarázni és kri

tikailag méltányolni , a történetírás feladásaihoz tarto

zik. Nekünk itt elég tudnunk és az iránt tisztában lenni

magunkkal , hogy e féltékenység tiszta forrásból ere-

dett , hogy magunk iránti hűségnek volt következése.

Ezzel párhuzamban látjuk nyilatkozni azon törekvést :

kifejteni, műveltségben elébbre vinni nemzetiségünket

s nyelvünket. A gondok ezen utóbbi nemének köszöni

születését a magyar Akadémia is. Már alkotóink eredeti

eszméjében a tudományok minden nemeinek művelése,

nyelvünk kiképzésének útján , mint czél vala tűzve in

tézetünk elé. Természetes , hogy a törvényhozásilag

terjesztett nyelvnek azon kiképzettség, mely azt szel

lemi vonzó erővel felruházni egyedül lehete képes, meg

szereztetni óhajtatott. Innen van , hogy ez alkotásban

oly nagy súly lön helyezve a nyelvművelésre, és ez ma

gyarázza azt is, hogy, midőn fejlődésünk történetének

ezen emlékezetes momentumában a nyelvképezést egye

dül a tudományok művelése által elérhetőnek mondot



tuk ki , akkor a magyarságot nem elszigetelni , nem a

rm'íveltség behatásai ellen elsánczolni akarhattuk, és

akkor, valamint ma, nemzetiségünket nem a tudomány

tól s nem a műveltségtől féltettük. Helyén kivűli volna

itten venni vizsgálat alá, vajjon nevezetesen a törvény

hozási téren, több történt-e kelletinél, vagy nem ? Elég

itt is tudnunk és az iránt lennünk tisztában magunkkal,

hogy nemzetnek állandóan, nemzedékeken át, folytatott

törekvéseiben nyilatkozó önfentartási és kifejtési küz

delme oly történelmi tény, mely minden gondolkozónak

megérdemli komoly méltánylását, és tiszteletet követel

het mindenkitől, s azoktól kivált, kiknek, mert művelt

ségi felsőbbségre tartanak igényt, képeseknek kell len-

niök méltányolni másokban is azt, a mivel magok büsz

kélkednek.

Ezen buzgólkodásaink közepeit volt idő , midőn,

mint maga Akadémiánk alkotója panaszlá , a divatból,

úgy szólván, kiesni kezdett Akadémiánk. A „kelet népe"

vagyunk , tisztelt Gyülekezet. Véralkatunk heves, lelki

tehetségeink között a képzelő-tehetség kitűnő helyet

foglal. Hosszabb pihenés után már régebben szemlét

tartva magunk felett, szemünkbe ötlött elmaradásunk.

Midőn azon kérdést tevők magunknak : lehet e kilátá

sunk más népek művelődési fejleményeivel lépést tar

tani, ha a holt latin nyelv marad ezentúl is a tudomá

nyos fejlődés feltétele ? nemmel kelle felelnünk. Másfe

lől számba kezdők venni magunkat, és itt ismét csekély

számunk ragadá meg figyelmünket. Ha azon kérdést

tevők magunknak : nyílik-e így nekünk kilátás jelenté

kenyebb hatású szerepléshez a történelem mezején ? is

mét nemmel kelle felelnünk. így született meg azon

irányzat, melyet eszmemozgalmaink hosszú során átvo
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núlni látunk. Miért történt. hogy a feladat könnyebb

nek látszó része kapott túlystílyra a közgondolkozásban,

azt a magyar elmék lélektani mivolta fejti meg, és ez

magyarázza azon tényt, miért függött oly soká figyel

münk leginkább és tálnyomólag azon, mit nyelvterjesz

tés körűl tó'n a törvényhozás , és miért vala háttérbe

szorítva ez intézet, melynek czélja nem a nyelvnek, ha

nem a tudománynak terjesztése vala , a nyelvművelés

útján. A magyar nyelv a latin helyére volt léptetve a

közügyek kezelésének terén, s legnagyobb részben a

közoktatás mezején is. Mind ez, és sok más, egészen le

foglalta figyelmünket. Voltak sokan, kik mindent a tör

vényhozástól vártak, és eléglették azon sikereket lajstro

mozni, melyek azon téren , melyre ez hathatott, mutat

koztak vagy Ígérkeztek. Voltak mások , kik a törvény

készítés varázsvesszejének segélyével , a Kárpátoktól

Adriáig lakozó milliók mindnyáját rögtön megtaníthatni

a magyar nyelvre, és épen ily gyorsan saját nyelvűk,

szokásaik és sajátságaik levetkezésére bírni vélték. Vol

tak , igen is , tisztelt Akadémia ! nem cseKély számmal,

ily fellengzőink , — hasonlók ama másnemű ábrándo-

zókhoz, kik ma a külföld irodalmában zajongnak . s a

franczia és germán culturának árját vélik a Szajnától

és Rajnától a Bosporusig gó'zmozdonyi gyorsasággal

végig futtathatni, s az attól elázott milliókat felolvasztva

magokba felszívhatni; --- de voltak, fájdalom, túlheve-

seink is, kik amazoknál többet ártottak.

Mindezen tusák zajában kevés figyelem volt a tu

dósok haugyaműködéseire. Hány fáradhatlan munkása

művelődésünknek küzdött szükséggel és szegénységgel

a részvét hiánya miatt? hánynak tudományos művei

hevertek, vevőkre nem találva , könyvámsainknál , mi



alatt számos silány elmemú'vet kapva kapkodott el onnét

a közönség ? És ha a dolgok ily állásában halkabb lép

tekkel terjedett közöttünk a tudományos műveltség.

mint az kivánatos és szükséges lett volna, hibáztathat

juk-e ezért Akadémiánkat? Vajjon nincs-e tudva előt

tünk, hogy azon eszközök, melyekkel ez rendelkezhetik,

koránsem elégségesek? Ám tekintsünk végig 28 éves

működésének sorozatán , vagy csak azon is , melylyel

ma fogja a legközelebbi 11 évre vonatkozólag ezen

gyulést titoknoki előterjesztés megismerkedtetni ; és nem

fogjuk tagadhatni , hogy az Akadémia előbbre vitte

nyelvünket, művelte és terjesztette a tudományokat.

A siker, mely ilynemtí tudományos intézetek mu

ködésétől várható a műveltségre , azon közönség rész

vététől és fogékonyságától függ , melyre ily intézetnek

hatnia kell. S ezen részvét folyvást és kellő melegség

ben mutatkozott-e Akadémiánk iránt? Nem elégtele

nek-e még ma is azon eszközök , melyekkel intézetünk

rendelkezhetik ? S állíthatjuk-e , hogy mindig mutatko

zott azon fogékonyság a közönségnél , mely egyedül

lehetett volna nagyobb sikerek szűlője ? Hány vala kö

zöttünk és van talán még ma is, ki inkább szánalommal

mint részvéttel szeretett és szeret a tudósokra letekin

tem? Hány vala és van talán még ma is, ki nemzetisé

günk mellett hő szavakra felbuzdúlni azon mértékben

kész, a melyben óvakodik irodalmunkat csak legkisebbé

is pártolni , szellemi tevékenységünkhez bármikép is

járulni , magyar elmeműveket olvasni, vagy csak meg

is szerezni? Mióta kezdjük igazabban méltányolni az

írói érdemeket? mióta kezdünk merőben hálátlanok nem

lenni azok iránt , kik az időből kifogytak , mikép ma

goknak s utódaiknak bár csak a legszerényebb jólétet



is biztosíthassák , inert egész életök annak volt szen

telve , hogy díszt , fényt , hasznot áraszszanak irodal

munkra s a hazára ? És nem értünk-e időket, tisztelt

Gyülekezet ! és oly távol vannak-e már azok , midőn

tépelődzéseink és visszálkodásaink közepeit, az egyhan

gúság hajhászása közben, a legmagasb érdekeink iránti

összehangzás lehetőségét kézből szalasztva, minden , mi

értelmi és erkölcsi súlyunkat valóban növeszthette volna,

majdnem egészen kiesett figyelmünkből, és úgy szólván

háttérbe volt szorítva?

Ekkor történt, hogy Akadémiánk alkotója meg

érkezettnek vélte az időt, önismeretre, helyzetünk szük

ségeinek megértésére hívni fel bennünket. Ekkor hal

lók tőle azon nagy és örök igazságot, hogy nem meny-

nyiség, hanem minőség az erőnek sarkalata, hogy, ha

veszélyben forgunk, ez nem azért van, mert kevesen

vagyunk, hanem mert súlyunk csekély ; ekkor kérdé

tőlünk, vajjon hiszszük-e, hogy nemzetiséget csak úgy

rákenhetni bárkire, ki épen kezeink közé jut , mint

például meszet falra vagy mázat fazékra? vajjon hisz

szük-e, hogy parancs elégséges arra , miszerint valaki

nemzeti sajátságából kivetkezzék? Ekkor lettünk figyel

meztetve, hogy nem elég törvényeket hozni, hanem

azok iránt sympathiákat kell gerjeszteni ; hogy azt. ki

oly törvénynek nem hódol, mely előtte gyűlöletes, a

törvény betűjének szigora sújthatja ugyan, de a czél

tévesztve van, mert ily eljárás fanatismust szűl ; — és

ekkor buzdíttatánk egyszersmind arra, hogy kétségbe

esnünk, s ellankadva a vaksorsnak átengednünk jöven

dőnk kifejtését épen oly annyira nem szabad, mint ön

hittségtől felfúva, és minden hatalmakat felbőszítve és

ellenszegülésre kihíva, erővel törekedni az után, mit



kirekesztöleg csak bölcseséggel , és pedig élet- és nem

szoba- vagy könyvbölcseséggel érhetni el !

Fájdalom, uraim ! hogy akkor nem értettük meg

Akadémiánk alkotóját, de szabadjon hinnem, hogy ma

már megértjük ; — szabadjon hinnem, hogy a nagy

tapasztalások nagy tanulságai hatásukat megtették.

Ezekkel gazdagodva állunk ma, komolyabbra változott

viszonyokban , régi nagy feladatunkkal szemközt, —

igenis régi feladatunkkal, mert csak az idők változtak,

tisztelt Akadémia ! de nem kötelességeink. A tudományi-

lag képzett, gazdagított és lehetőleg tökéletesített nyel

ven művelni és terjeszteni a tudományt, ekkép öregbí

teni a magyar közértelmesség sommáját, magasabb

szellemi és értelmi kifejlődéshez vezetni a magyart, s ez

által emelve tekintélyét, díszét, jelentőségét, arra ké

pesíteni, mikép a műveltségi alárendeltség nyomasztó

érzésétől menten ne csak becsülettel és tisztességesen helyt

állhasson ott, hova a történet s a világviszonyok ren

delték, hanem e felett nemzeti önérzete kielégítést is

találhasson annak lélekemelő tudatában, miszerint ma

gához híven, saját nemzeti egyéniségéről le nem mond

va, hanem azt fentartva, értékben emelve és neme

sítve, tudott részese lenni azon nagy munkának, melyet

teljesítve halad az emberiség a világtörténelemben egy

magasabb akarat által kijelölt szellemi és erkölcsi czél-

jai felé : ez volt az, mi alkotóink és alapítóink lelke

előtt lebegett ezen intézet létesítésénél! Gyönyörű és

nemes gondolat, tisztelt Akadémia ! mely a hazaszeretet

forrásából buzogva ki, helyzetünk szükségeinek mé

lyebb felfogásából eredve, természetes és jogos vágyak

elé okos korlátokat tűzve , és ilyeneket másoknál is

becsben tartva és tisztelve, egyszer mindenkorra kije-
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löli útunkat és tisztünket. Ez pedig abban áll : elénkbe

tűzött körünkben, és a mennyiben tőlünk függ, oda

munkálni, hogy meg legyen szerezve a magyarnak az,

minél többet bármily körűlmények között elérhetni jó

zanon nem reménylhetett, de a minél kevesebb után

törekedni önérzeténél fogva képtelen ; és ez nem egyéb

mint : a nem nagy számú magyarnak értelmi és er

kölcsi kifejlődésén és erején alapúló nagy és valódi súlya !

Ebből érthetjük meg, tisztelt Akadémin, mikép,

bár mennyire lehet is szellemi tevékenységre buzdító

az emberiségnek és tudománynak szeretete már magá

ban is, ezek felett és ezeken tói, a magyar Akadémia

soha sem nélkülözheti a tiszta honszerelem lelket és

szívet magasabbra emelő és nemesítő meleg ihletéseit.

Nekünk felejtenünk soha sem szabad, hogy, bármennyire

nemesek és szépek legyenek a művelődési történelem

szempontjából is az alkotóink lelke előtt lebegett czélok,

de ezen nemes czélok, sajátlag és valódilag, egyszers

mind magyar czélok valának. Nekünk felejtenünk soha

sem szabad, hogy ezen tudományos intézetet magyar ha

zafiak és magyar országférfiak alkották. Ebből folyó

erkölcsi kötelességeink érzete , nem megzsibbasztani

vagy korlátozni, de becsben emelni, magasabb szente

sítésben részesíteni fogja tudományos tevékenységünket;

és valóban, tisztelt Akadémia , azon korban, melyben

élünk, csakis ez óvhatja meg az irodalmak bármelyi

két azon veszélytől, hogy a szellem tevékenysége vagy

. . az anyagias mindennapiság középszerűségéig lelapúl

ni, vagy pedig lelketlen és szívtelen elméletek meddő

hajhászásában és ködökben úszó hypothesisek felállí

tásában elpárologni kénytelen ne legyen.

így olvasztva be, tisztelt Akadémia, a tudomány
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szeretetét hazafias kötelességeink érzetébe, erélyben és

kitartásban fogunk gyarapodni ; ekkép fogunk úgy ak

kor, mikor az emberi értelemnek a tudományokban

visszatükrödző kész szerzeményeit felhasználni , vala

mint akkor is, midőn a magunk saját vizsgálódásai és

nyomozásai útján önálló tudományos eredményekhez

eljutni törekszünk, irányt túlnyomólag mindig attól ve

hetni, mi úgy az összes emberiségre mint különösen

hazánkra vonatkozva, a szellemi és erkölcsi állapotok

javításához vezethet.

Nem hibázok talán azt állítva, hogy maga a tudo

mányos fejlődés általános menete ezen irányt jelöli

elénk. Azt látjuk. bármerre tekintsünk , hogy a pusz

tán eszmélkedő (spjeculativ) módszertől és tanulmányok

tól mindinkább elfordúlnak az elmék. Ezt látjuk magán

a bölcselet terén is. Az elvek és elméletek keresésének

helyére, mindinkább a tények történeti fejleményeinek

nyomozása lép. A tudományfejtés ezen újabb módszere

túlnyomólag historiai jellemmel bír. Ez úton vezettetnek

az eszmék a hagyománynak, az egymás nyomaiból fej

lődő eszmék között fenálló kötelékeknek felismerésé

hez és méltánylásához; és így történik, hogy az igaznak

és valónak tudása utáni törekedésbe nem fúlad belé

az emberiségnek s hazának szeretete. És nem ide mu

tat-e nálunk is azon buzgalom, mely körünkben is a

historiai tanulmányok felé és különösen a honi történe

lem tudományos felismerésére oly kiválólag irányozza

tevékenységünket? nem ide mutat-e azon növekedő

részvét is, mely az olvasó közönség részéről az Akadé

mia ide vágó igyekezeteit kiséri? Lelkem mélyéből

üdvözlöm a magyar eszmemozgalom ezen jelentékeny

fordulatát! Semmi sem bizonyítja inkább egy nemzet
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nek hanyatlását, mint a múltnak felejtése és megvetése ;

semmi sem mutatja inkább, hogy fejlődési képességgel

bír, mint azon elhatározottsága, melylyel mélyebb és

teljesebb önismerethez jutni törekszik ; semmi sem mu

tatja inkább, hogy jövendőt is érdemel, mint a hagyo

mányok és a nemzedékeket egymáshoz fűző kötelékek

tiszteletében nyilvánuló önbecsülése !

A küzdést és a harczokat uralkodó elv gyanánt

látjuk a történelemben nyilatkozni, s az emberiség ha

ladásait azok nyomaiból kiemelkedni. Azonban az em

beri nem életének érettebb mai korszakában már nem

a régiek, hanem mások a harczok eszközei, mások a győ

zelmek végczéljai. A világtörténelem legnagyobb ténye,

a kereszténység átalakító szelleme, harczias és pusztító

küzdések helyére, a szellemnek és az értelemnek téréin

is a munkát léptette, vég czélul pedig nem a.z egyik

műveltségnek a másik általi eltörlését és megsemmisí

tését, hanem a legkülönbözőbb képességeknek harmo-

nicus közrehatását jelölte ki. Ezen munkát követeljük

mi magunknak, tisztelt Gyülekezet ! és ezt.is nem egé

szen, hanem annak csak azon részét kívánjuk magunk

nak, mely nálunk nélkül semmi esetre sem teljesíttet-

hetik. És azért a mai muvelődési korszaknak megszelí

dűlt és nemesűlt szellemét tagadnók meg, ha erősen

nem hinnők, mikép a polgárisait világ közvéleménye

annál melegebb részvéttel és helyesléssel fogja ezen jo-

/ gos vágyainkat kisérni, minél határozottabban el fog

juk magunktól a tétlenséget és tespedést utasítani, és

minél férfiasabb kitartással fogjuk azon nagy munkának

reánk mért részét teljesíteni , melynek egyedárussága

senkinek sincs fentartva, sőt inkább egy magasabb akarat

\ által mindenkire egyaránt kötelezőleg van parancsolva !
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És ezzel, tisztelt Akadémia, nagy szolgálatot te-

endünk magának a művelődés nagy érdekének is. Az

emberiség összegét egyes népcsaládok alkotják. Ezeket

erkölcsi sülyedés és aljasodástól és erre következő enyé

szettől se nagy számuk , se az , mit ma culturának

szoktak nevezni, meg nem óvhatja. Ez nem emeli ma

gasabbra fel a jellemeket, hanem inkább azon jellemek

nemessége és emelkedettsége, melyek az egyes nemze

tek szellemi életében mint tényezők nyilatkoznak, emel

hetik fel egyedül a muveltséget magasabb becs és er

kölcsi méltóságra. És így van ez az egyes irodalmakkal

is. Ezen nagy igazságot a történelem összes menete bi

zonyítja a múltban úgy, mint a jelenben. A mai mu

veltség általános irányzatában ferdeség : fokonként

elenyésztetni akarni mindent, mi az egyes népfajok tu

lajdonaiban, jellemében és képességeiben sajátlagos,

eredeti, különös és kiváló. Ebből természetszerűleg kö

vetkezik egy bizonyos egyformasága s egyenlő magas

sága a kifejlődésnek, de következik az is, mikép az át-

mérőleg, a középszerűség színvonalán felűl alig emel-

kedhetik. A műveltségnek tehát, a nagyszerűek és jóté-^

konyak mellett, vannak oly hatásai is, melyek félreis-

merhetlenül rontó, törpítő és korcsosító természetűek.^/

A mai műveltség ezen hatásai nem fejtik ki a népekben

azon tulajdonokat, erényeket és erkölcsi erőket, melyek

ben gyökerezik az álladalmak és a különböző muvelt

ségeknek tartóssága. Sőt inkább csak ott nem törptíl-

nek ezen tulajdonok, folyvást alább szállva egész a

középszerűség alá, ott nem indúlnak hanyatlásnak a

fentartó erők, hol a culturának terjeszkedése még min

dent le nem foglalt, hol még maradtak fen szabadon oly

2



térek, melyeken mozogva, surlódva és küzdve, kifejlőd

hetnek és magasúlhatnak amaz erők és erények.

Egy ilyen nagy tért bírunk mi, tisztelt Gyüleke

zet, azon historiai feladatban, melyet a Gondviselés

tűzött elénkbe, a nemzetiség megőrzésére nézve ; egy

ilyen kisebbet ezen Akadémiában, melyet alkotóink a

nemzetiség tudományos fejlesztése és erkölcsi nemesí

tésének szándékával létesítettek. És ezért ezen intézet,

ha magasb rendeltetésének meg kiván felelni, nem lehet

egyéb, mint egy szellemi küzdtér, melyen önérzetünk

s azon elénkbe tűzött feladat : a magasabb művelődés

magyarosodását tudományterjesztés lítján közvetíteni,

folytonosan fegyverben és harczban áll a mai cultura

\^;orcsosító befolyásaival. A mi feladatunk feloldása azt

/ feltételezi, hogy a magyar kislelkűen önmagáról ne

mondjon le — és nem épen ez-e az, mit az úgy neve

zett cultura tőlünk követel? A magyar ekkép az önfen-

tartási küzdelmekből végzetszerűleg soha sem fogyhat

ki, és az ebbeli munkának kénytelensége történelme

által van reá hagyományozva. Innen van az, hogy mi

a szellemi téren kiválólag küzdő népnek vagyunk ren

delve, és azért a magyar Akadémia tagjainak is érez-

niök kell, mikép ők nem csak tudósok és írók, hanem

egyszersmind a legmagasb magyar szellemi érdekek

őrkatonái.

Azért, tisztelt Gyülekezet, ha sikerűi ezen tudomá-

mányos intézetnek, mennyiben tőle függ , az igaz és

való tudásának terjesztése útján teljesb önismeretre, és

különösen arra reá segíteni a magyart, mikép mindezen

tusák közepett meg tudja óvni és fen tudja tartani azt,

mi nélkül tengeni és lézengeni igen, de élni nem lehet,

t. i. magasiilt erkölcsi öntudatból s a maga iránti meg
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nem tört hűségnek erényéből felsarj adzó becsületérze

tet : akkor az ilyen fensó'bb becsíí eredményt bírva, az

emberiség minden valódi barátjának irányában bízvást

fogjuk vállalhatni a felelősséget azért, ha ezen nem álta

lunk előidézett tusák miatt halkabb volna is tudomá

nyos fejlődésünk, mint azok nélkül, és az ilyen ered

ményre, századunkkal szemben, büszkeséggel fogunk

mindig reá mutathatni ! Vannak, tisztelt Akadémia, kik

bennünket megérteni még ma sem tudnak vagy akar

nak. Ezeket bátran figyelmeztethetjük azon erénynek

nagy termékenységére, melynek megmentése itten szó

ban forog. Vannak mások, kik azon magasb rendű és

későbbi élvezetekért, melyekre törekszünk, a nemzeti

jellem és sajátság, tehát magasabb becsű erkölcsi javak

árán megvásárlandó culturának mindjárt gyümölcsö

zendő áldásait ajánlgatják csei'ébe. Ezea csábítókat a

műveltség fanatikusainak nevezem, és .ezeknek ezen

tudományos intézet álláspontján bízvást adhatjuk azon

választ, hogy őket igen jól ismerjük, s hogy viszontag

ságaink nem törték meg a Mindenség Urába vetett bi-

zodalmunkat, — hogy türelmünk próbára tétetett és

megedződött. Tudják meg ezek, hogy máskép mint fel

emelt szívvel és fővel a világon járni képesek nem va

gyunk, mert tudjuk, mikép csak azt nem lehet többé

felemelni, ki önmagát alázta le, ki önmagát becsülni

megszűnt. Az idő szózatát megértettük, s azon munkát,

mely a polgárisodásnak a világtörténelemben nyilat

kozó parancsszava által reánk van mérve, el kívánjuk

végezni. Tudjuk, hogy a magyar csak lassan, csak nél-\

külözések, fáradalmak és erőfeszítések között és csak

igényeit okosan mérsékelve haladhat előbbre a művelő-

2*
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dés mezején is ; — de érezzük azt is, hogy csak maga

sabbra irányzott és megnemesfílt vágyak által buzdítva

és előbbre hajtva, teljesűlhetnek ebben, és fognak egy

kor teljesűlni, a magyar józan remények.
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A MAGYAR
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Mélyen fájlalom, hogy csupán a távolból adhatom

által üdvözletemet a tisztelt Gyülekezetnek , a magyar

Akadémia azon első közíüésén , mely ezen épületben

tartatik. Meg vagyok így fosztva egy örömtől, s nem

fejezhetem ki személyesen a haza, ezen intézet és a ma

gam háláját azoknak , kiknek adományai és másokat

serkentő buzgalma tették lehetővé , hogy ma közszelle

münk ezen maradandó emlékének oszlopai közé és bolt

ívei alá gyülekezhettünk. Vérünk nem tagadta meg ma

gát. E csarnokok és oszlopzatok fölé, azok koronája

ként, a nagy ősök derék unokája*) behelyezte a festő

művészet remekeit, melyek sajátjai, hogy így köztulaj

donná lehessen azok nemesítő' hatása. Van azonban, mi

enyjnüetet hoz ama fájdalmaimra. Nincs szavaimra

szükség , hogy a szép és nemes tett önmaga mutasson

ki magának méltó helyet a történelemben ; és a tett,

mely a tudomány ezen hajlékát emelteié , ilyen vala.

Az ilyenről zengi nagy költőnk : „Nem kérsz te oszlo

pot érczből, oszlop vagy te magad!" E vigaszhoz csat

lakozik egy másik , értem azon erős hitemet : miképen

azért, mert tőlem van megtagadva azon öröm, nem lesz

az jövendőre sem megtagadva a hazától. Szívének me

*) Ilorczog EsztcrliAzy Pál.
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legére vette ez intézetünket és azon nagy ügyet , mely

nek az szolgál, és ezentúl is ott ápolandja. Mit hazafiak

alapítottak, mit nemzeti részvét felebb emelt , az a ha

zafiság támogatását ezentúl sem fogja nélkülözni !

Ha így ezen ünnepély valódilag magyar, mert sa

játszerű, s különösen ilyen azért is, mert azon nem úgy,

mint történni szokott, a vendégek, hanem a háznak urai

a hivatalosak, van ezeknél valami sokkal fontosabb, mi

a mai napot jelentőséggel és sajátszerűjelleggel ruházza

fel. Nemzeti életünk különböző térei és a rajtok átvo

nuló útak között benső viszonylatok léteznek. Ez ünne

pély ugyanakkor tartatik , midőn ügyeinket a nemzeti

élet egy más terén a fordulat küszöbéhez jutottaknak

szemléljük. El kell dőlni nemsokára: mi maradunk-e ki-

sérletek tárgyai, mik eddig valánk, vagy nekünk

fog-e sikerűlni a kísérlet, a dolgoknak egy tartós és ki

elégítő új rendjét megalapítani ? És ha válságos a jelen

időszak nemzeti életünkre nézve amazon, nem kevésbé

ilyen azon másik nagy mezőn, melyen a magyar szel

lemi élet mozogni van hivatva. A helyzet mindenesetre

változni fog. Meg fog változni természetében és szű

kebbre összevonúlni a tér , melyen mozgott , s gyérűlni

az átak, melyeket követett eddig a magyarság. Az azt

környező vagy közötte elszórt azon elemek fejlődésnek

indulása és részben expansiv természete , melyek keble

hazafi szívet takar, de a melyek ajkairól nem magyarhang

szól, a verseny szükségét mind azzal, amivel a legközvetle

nebbül érintkezünk, fogja előállítani. Magunkra szorítko-

zásunkat, magunkba zárkózásunkat, az eszközöket, mik

nek alkalmazása a tisztán védelmi állásban valaczélszerű,

maguk anyagi helyzetünk kívánalmai teendik lehetet

lenekké ugyanakkor , midőn bevonatva az anyagi ér
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dekek és a közgazdászat] fejlődések mozgalmába , és

impetussal sodortatva át a kor azon ösvényére , melyen

épen ez érdekek, mint irányadók szerepelnek, egy sere

gét látandjttk keletkezni oly érintkezési pontok és alkal

maknak a mienknél előbbre haladott műveltségekkel, me

lyek hatását szellemi életünk természete és fejlődése

meg fogják érezni. Az értelmi és anyagi fejlődések út-v

jain összefutnak azok szálai és a ható tényezők műkő- x

dése. Értelmi és tudományos haladások szülik az anyagi

virágzást és ruházzák fel súlylyal a nemzeteket, s így

lesz a tudomány hatalommá, és viszont az anyagi

kifejlődés az értelminek ébresztőjévé. S valóban nem """"

tehetett azon derék hazánkfia , ki ez építvény felemelé

séhez példátlan bőkezűséggel járult*), időszerűbbet és

méltóbbat, minthogy e szép tettnek értelmét ama nagy

igazságok kimondásával adja tudtunkra. MindenképenVs

válságos tehát a helyzet, és nem szavak , csupán tettek

segíthetnek ki bennünket annak nehézségeiből , nem

gyönge elhatározások és hívságos vágyak közötti této

vázás, hanem a szent és erős akarat , melynek szívóssá

gát hazafiúi melegség élteti , irányát józan okosság és

előrelátás mutatják ki. A ki azon tért, melyre a gond-^,-

viselés rendelte , lefoglalni és sajátjává tenni, azon ős- \

vényen, melyen a kor halad, őt illető helyét megtalálni,

a súlyt, melyre képesítve van , kifejteni és érvényesí

teni, a munkát, mely reá mérve van, végezni, a hiva

tást. melyet sorsa és helyzete reá parancsoltak, betöl

teni nem birja: annak számára a kor nem hágy fel sem

tért, sem helyet !

Nem oly rég történt , midőn nem volt már egye-

*) Báró Sina Simon, ki n palota építéséhez nyolezvanezer forintnyi ndo-

inánynyiil járult.
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bünk, mint hazánk és nemzetiségünk, és úgy látszott,

hogy az sem akar meghagyatni, azon kérdés intéztetek

hozzánk : nem akarnánk-e azért, mit culturának nevez

nek, ezeket is odaadni cserébe ? Adtunk e kérdésre egy

büszke és magunkhoz illő választ ! Meg lön kettó'ztetve a

tudomány művelésének és nyelvünk emelésének szen

telt ezen intézetünk tőkéje . és állanak építményei ! És

e választ csupán azok irigyelhetik tőlünk, kik egy ilyen

nek adására magukat képeseknek nem érzik.

Azonban nem lehet kételkednünk, hogy más alak

ban, de hason értelmű kérdések fognak hozzánk intéz-

tetni ezentúl is. — Az elleneink oldaláról jövők , gúny

mosoly kiséretében , így fognak hangzani : „Hiszitek-e

még, hogy van más hivatástok , mint felolvadni ?" Az

innen jövő és ezen kérdés ellenében hallgathatunk. Sza

bad nekünk a bántalmakat feledni , de meg kell arról

mindig emlékeznünk, hogy mivel tartozunk önméltósá-

gunknak. Hagyján! Töltsék kedvöket! Mint a költő

mondja : „iszonyú torkokkal üvöltnek a rejtett hara

gok!" Komolyabb természetűek lesznek a más oldalról

jövő kérdések , és így fognak hangzani : „Tudjátok-e

végezni a munkát , mely reátok mérve van ? hisztek-e

hivatástokban ? akartok-e olvasztani ? kivántok-e velünk

és mellettünk haladni ?"

És e kérdésekre a válaszolást nem mellőzhetjük, s

ha valaha és valahol, itt kell a büszke válasz. És az

nem lehet más , mint : tudunk, hiszünk , akarunk és fo

gunk. Veletek níjgjehet, — ellenetek ha kell ! De hogy

ezt adhassuk, joggal kell azt tehetnünk, — összeszedni,

felfokozni és megfeszíteni kell erőnket, és fel kell emel

kednünk a helyzet szükségeinek színvonalára. Mert nem

az a mi feladatunk , hogy egy oly culturának nekünk
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oda dobott hulladékaiból, melyben minden idegenszerű

és semmi sem sajátunk , engedjünk magunkra tapasz

tatni egyet és mást, vagy tapasztgassunk magunk; — a

mi feladatunk nagyobb és magasabb. A mi feladatunkX^

az, hogy a saj átlag és tulajdonképen magyar szel

lemi erő munkájával foglaljuk el helyünket azon ösvé

nyeken, melyeken halad az emberiség erkölcsi és ér

telmi fejlődése , hogy az ez által nyert vívmányok

összes tőke-sommájának részeseivé saját erőfeszíté

sünk által tegyük magunkat , s hogy a saját fára

dalmaink által nyert , saját szükségeink szerint alakí

tott , jellegünk és tulajdonaink szerint idomított szer

zeményt azok kiérdemlett jutalmául tekinthessük. Ez

a mi feladatunk, — ez az a munka , mi reánk mérve

van, s melyet végeznünk kell. Fentartanunk magun

kat csupán ezen munka teljesítése által lehet ; mert az,

hogy élünk, csupán az által nyilvánúl és válik ténynyé,

hogy bírunk létünk és rendeltetésünk öntudatával, s

hogy képességeinket és erőnket felhasználjuk. Ezen

i : unka teljesítésében találtatható fel továbbá az egye

düli óvszer és ellensúly, az idegennek és korcsosítónak

mind azon behatásai ellen, melyek a magyar szellemet,

sajátlagos jellegétől megfosztva és eredetiségét szét-*-^

mosva, elsilányíthatnák és elporlaszthatnák. Sőt nyel

vünk is csupán ezen munka teljesítése által és annak

folyamában emelkedhetik fel tökélyre, és válhatik a ma

gyar szellem lm kifejezőjévé. Úgy van; az emberi érte

lem haladási ösvényein a magyar szellem saját mun

kássága által és árá n helyünket elfoglalva , tarthatjuk

egyedül fen magunkat, s csupán — ilyképen fentartva

magunkat — haladhatunk előbbre. így leszen a magyar,

öszhangzólag múltjával, oly fentartó nemzetté, melynek



_28

élete tulajdon és sajátlagos szelleme szakadatlan mun

kássága által , a feladatai és hivatása betöltése felé ha-

^Jadásban fog nyilatkozni. S ezek hát a mi feladataink.

. jr Hivatásunk pedig — melyet sorsunk és helyzetünk

--reánk parancsolt, az, hogy olvaszszunk , — de nem a

kényszer, nem az erőltetés , nem mesterkélt eszközök

által, hanem alapján a magunk számára követelt és sen

kitől meg nem tagadott fejlődési szabadságnak becsüle

tes versenyre kelve , hol kell, és mindenek felett, sajá

tunkká téve azon ellenállhatlan és természetszeru vonzó

erő varázsát, melylyel egyedül csak felemelkedésünk egy

magasabb erkölcsi értékre, értelmi kifejlődésre és szellemi

műveltségre, ruházhatnak fel bennünket. íme , felada

taink és hivatásunk, melyeket be kell töltenünk.

Az eredmény csupán hosszas és nehéz küzdelmek

gyümölcse lehet, és ha volt perez valaha, midőn szük

ség. hogy ez igazság által komolyan áthatva érezzük

ma.gunkat, úgy az ma van jelen. Nekünk küzdeni kell,

ha győzni, és győznünk, ha élni és nem veszni akarunk!

Remélhetjük ma, hogy közelget az idő, midőn

megszunendenek kétes öröm és búfogta remények kö

zötti hányattatásaink, s az ég felé emelve szemeit, el

fogja mondhatni a magyar : Hála neked uramj elzo

kogtuk keserveinket ! De a csupán küzdések között ma

gát feltartott, küzdések között erősödött magyar ezek

kénytelensége alól magát soha sem érezheti felmentve,

küzdés szokásával nem hagyhat fel soha, és nekie

mindig fegyverforgatónak kell maradnia. Forgatnia kell

szüntelenül az ész és munka fegyvereit ; s ba ez előtt

több évekkel hasonló alkalommal intézetünk tagjainak

joggal mondhatám : ne feledjék soha, hogy ők nem tu-

\jdosok csupán, hanem a legmagasabb magyar szellemi

 



29

X

érdekek őrkatonái , nagyobb joggal mondhatom ma : \

tekintse magát minden művelt magyar ember azon se

regben, melyre szükségünk van, közkatonának és to-

borzónak, s legyen munkagyó'ző és vigyázó, mint hu

szárjaink és gyalogjaink, hű és vitéz. mint ők !

Nem sok napja van a magyarnak történelmében,

melynek emlékét megünnepelhetné.

Tegyük a mait az által emlékezetessé, hogy ez volt

az, melyen az ilyen hadfogadás kezdetét vette. Tűzzük

ki a lobogókat ! Kezdjük meg a mai nappal a toborzást,

és gyűjtsük lobogóink alá az ily katonákat! Neveljen

mindenki magának gyermekeiben ilyen katonákat ! Lo

bogóinkra pedig írjuk fel a kettős jelszót : nem tágí

tunk és előre ! Fogadjuk fel, hogy küzdünk e lobogó

alatt, míg csak a diadalt ki nem vívtuk, s a magaslatot^/

be nem vettük !

A magaslat pedig ott áll szemeink előtt. Ormán,\

két roppant gránit sziklába bevésetten van kifejezve a

díj, mely reánk vár, és így hangzik: „a Te tetőd dia

dalnak büszke tetője!" és kijelölve a czél, melyre tör

nünk kell, és mely imigyen szól : „Nemzeti műveltség^/

és művelt nemzetiség."

És most térjünk át a hadtestek alakítására, és

kezdjük az előörsi csatározáson, mely amúgy is, a döntő .

ütközetet megelőzni szokta. Katonáink, indulás előtt,

hadd hajthassanak jól fel, a mint nagy elődöm az el

nökségben, Széchenyi mondani szokta, az önismeret^

keserű serlegéből, s azután fúvassuk meg a riadót, és

nyomúljunk, nem tágítva, tömör csata rendben, előre ! .

Intézzük az első rohamot mind az ellen, mi mint aka

dály áll útban a küzdtéren, melyen a döntő csatának

vívatnia kell. Ott szemközt csapatainkkal áll a sok el-
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lenség : a dermesztő, közöny, a fagyos részvétlenség

szellemi érdekeink iránt, fi kápráztató álhit, mely ma

gától semmit, mindent máshonnan vár, az üres tévely

gés, mely a burjánt gyümölcsnek nézi és amazzal be

éri, a .meggondolatlan majmolási düh, mely az idegen

nek, ha az rosz és korcsosító is, hozzánk átplántálása

miatt erkölcseinkre nézve kártól nem fél, mert hiszen

az mulattat, és másutt is divatozik, a lomha félszegség,

mely ha tett valamit, egy vagy más ügyért, azontúl azt

semmi gondra sem méltatja, ^Q, vakoskodó önhittség,

mely ha valamelyes előhaladást lát, azzal mindjárt be

éri, tétlenségbe sülyed, és azt hiszi, hogy semmi teendő

sincs többé már hátra ; íme nehánya mind azon ellen

ségnek, melytől a küzdtért megtisztítanunk kell. És most

indúljunk ! íme, nem tágítva nyomúlnak előre hadtes

teink, ledöntik maguk előtt, tönkre verik az ellenséget,

— egyik ütközet a másikra következik, s ki van küzdve

az első győzelem ! Győztünk magunk felett ! Meg van

tisztítva a küzdtér, és nincs útban akadály , mi a döntő

csata megvívását hátráltatná. És azért, nem adva által

magunkat puha nyugalomnak , szólaljon meg újból a

riadó , érje az egyik erős roham a másikat , s fen le

szünk a magaslaton, és önérzetünk áradozásai közben a

nagy és hosszas fáradalmak után lepihenve a szikla or

mainál, felkiálthatunk :

„a te tetőd diadalnak büszke tetője," és tett

ben lesz megadva, a komoly kérdésre a büszke

válasz !

És ha egykoron , midőn mi már régen kidőltünk,

s a nyomainkba lépendő nemzedékek sok sorai is letűn-

tek már, a későbbiek ama magaslatról le fognak tekin

teni, és maguk alatt vidorul pezsgő életben elterülve
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i

látandják mindazt , mi után mi csak sovároghattunk :

nemzeti díszt, magyar műveltséget, javuló közerkölcsi

séget, biztos szabadságot és rendet, kifejlett tudományt,

művészetet és anyagi virágzást, meg fognak emlékezni

őseik fáradalmairól , és mondaadják : Legyetek áldot

tak ! Ti szereztetek nekünk földet , Ti alapítottatok or

szágot, Ti tartottatok meg hazát ! Rólatok zengé nagy

költőnk, bennetek

.... együtt az erő, bAtors&g, józan okossúg ,

Őr vala, és ak.idA.ly, az enyészet napjai ellen !

Es leszen egy új ünnepe a magyarnak, mely a mai

nap enklékét fentartandja !

Nekem azonban szabad megengednem magamnak,

hogy azt már ma megünnepeljem. Egyszer életemben

kértem valamit hazámtól, és ez az vala : adna tettel

egy hitvány kérdésre egy büszke választ ! És megju

talmazott, mert meghallgatott. Ma másodszor kérek , és

él keblemben a remény, hogy meg fogok hallgattatni. Es

e reményben ünnepem leszen nekem a mai nap a távol

ban is, mert osztozni fogok a haza közörömében a felett,

hogy annyi hű és nemes fia szép tettének sikerét sze

meivel láthatja, s mert tudom , hogy lesznek , kik ez

órában rólam jóakarata szívességgel fognak megemlé

kezni .
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